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تقديم
في عام 2008م اكت�ش��فت �ش��ركة الم�ش��روبات العمالقة (�ستاربك���س) �أن �أحد الأ�ش��خا�ص �أ�س���س ،دون
تن�سيق معها� ،صفحة خا�صة بها على موقع التوا�صل االجتماعي الأ�شهر (في�س بوك) ت�ضم� 200ألف ع�ضو،
وقد كانت مفاج�أة كبيرة لم�س��ئولي ال�ش��ركة ك�ش��فت لهم عن هذا المنجم الرقمي الذي يتيح لهم التوا�صل
مع عمالئهم بطريقة مبتكرة وجديدة ،كما ك�شف عدد الأع�ضاء في هذه ال�صفحة غير الر�سمية عن مدى
ترحيب العمالء بهذه الطريقة الجديدة في التوا�صل ،وقد �س��عت ال�ش��ركة �إلى التفاهم مع هذا ال�ش��خ�ص،
وكون��ت فريق�� ًا خا�ص�� ًا من رجال العالقات العامة لديها بد�أوا ب�إدارة الموقع ب�ش��كل مبا�ش��ر ،وو�ضعوا خطة
ا�س��تراتيجية لتحوي��ل الموق��ع �إل��ى منت��دى لأ�صدقاء ال�ش��ركة ومنتجاتها ،وق��د حققت ه��ذه الخطة نجاح ًا
باهر ًا حيث ت�ضم �صفحة �ستاربك���س حالي ًا �أكثر من  19مليون ع�ضو ،يتفاعلون ب�ش��كل مبا�ش��ر مع عالمتهم
التجارية المف�ضلة ،ويعبرون عن م�شاعرهم تجاه ال�شركة ومنتجاتها وتجربتهم الإيجابية معها.
وت�شير هذه التجربة �إلى �أهمية (العالقات العامة الرقمية) التي تمثل نموذج ًا اجتماعي ًا للعالقات العامة
تتح��ول في��ه العالق��ة مع العم�لاء من عالقة منفع��ة متبادلة �إلى عالق��ة �صداقة تت�س��م بالحميمية والقرب
والإح�سا���س باالنتم��اء ،وتقوم على التفاعل والمبادرة والر�صيد االجتماعي للم�س��تخدم ولي���س على موقعه
الوظيفي �أو �صفته الر�سمية.
ونظ��ر ًا لأهمي��ة العالق��ات العام��ة الرقمية التي تمثل م�س��تقبل هذه المهن��ة فقد عملت الجمعية ال�س��عودية
للعالقات العامة والإعالن على �أن تكون مو�ضوع ًا للملتقى الثالث للجمعية الذي يجمع بين خبراء العالقات
العامة من �أكاديميين وباحثين وممار�سين لهم تجارب مميزة في هذا المجال.
ً
ً
ويتزام��ن �ص��دور ه��ذا العدد م��ع عقد الملتقى لتكون البحوث والدرا�س��ات التي يت�ضمنها راف��دا علميا لما
�سيطرح فيه من درا�سات ،وما يعقد فيه من جل�سات علمية وحلقات نقا�ش.
وي�شتمل هذا العدد على ثالثة بحوث علمية في ثالثة مجاالت مهمة �أولها في مجال العالقات العامة وهي
بعنوان «اتجاهات القيادات الإدارية في القطاع الم�صرفي نحو ن�شاط العالقات العامة  ..درا�سة ميدانية
على البنوك ال�سعودية».
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والبح��ث الآخ��ر في مجال الإعالن حيث يدر���س «اتجاهات طالب الجامعات نحو �إعالنات الطرق درا�س��ة
ميدانية على عينة من الطالب في الجامعات ال�سعودية «.
�أم��ا البح��ث الثال��ث فه��و في المج��ال الأم للمجل��ة وهو الإع�لام واالت�صال وه��و بعنوان (البرام��ج الدينية
كم�ص��در للمعلوم��ات ال�ش��رعية لدى طالب الجامعات ال�س��عودية  ..درا�س��ة ميدانية عل��ى عينة من طالب
كليات العلوم الإن�سانية).
وي�ش��تمل الع��دد عل��ى ورقتي عم��ل ،الأولى �أعدها �أحد خب��راء العالقات العامة في المملك��ة ممن جمع بين
التخ�ص���ص الأكاديم��ي والممار�س��ة العملي��ة في �أكثر م��ن موقع ،وهي بعن��وان (العالق��ات العامة ..تحدي
جدي��د للجامع��ات ال�س��عودية) ي�س��لط فيه��ا ال�ضوء على ه��ذا المجال النوعي م��ن واقع التج��ارب العالمية
لبع�ض الجامعات الرائدة ،ويعمل على ا�ستقراء التحديات التي تواجه الجامعات ال�سعودية.
فيم��ا تبح��ث ورقة العمل الأخ��رى في مو�ضوع مهم جدا ف��ي الظروف الراهنة وهو (دور �ش��بكات التوا�صل
االجتماعي في انت�شار ال�شائعات).
�أم��ا ب��اب (ترجمات) فقد قدمنا فيه ترجمة لمقال كتبه خبير العالقات العامة (�س��ابرينا هورن) بعنوان
(اتجاه العالقات العامة نحو الرقمنة) ون�شر في مجلة فوربز.
كما يحتوي العدد على قراءة في كتاب (�أخالقيات ممار�سات العالقات العامة) ..
وفي الختام نجدد الدعوة للباحثين في مجاالت العالقات العامة والإعالن واالت�صال الت�سويقي لإر�سال
بحوثهم �إلى المجلة لن�سهم في تقديمها للمتخ�ص�صين والعاملين في تلك المجاالت .وباهلل التوفيق،،

رئي�س التحرير
د .حمد بن نا�صر المو�سى
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بحوث ودرا�سات

اجتاهات طالب اجلامعات
ال�سعودية نحو �إعالنات الطرق

درا�سة ميدانية على عينة من الطالب يف اجلامعات ال�سعودية
مبدينة الريا�ض
د .عبدالرحمن بن نامي املطريي

مقدمة

تعد و�سائل الإعالن من �أهم الو�سائل الإعالمية واالت�صالية التي تزود الجمهور بالمعلومات عن الخدمات
وال�س��لع ،وتتنوع و�س��ائل الإعالن وتتطور باختالف الجمهور الم�س��تهدف ،واختالف الأهداف التي ي�س��عى
المعلن لتحقيقها.
و�إعالنات الطرق تعد من �أقدم الو�سائل الإعالنية التي ا�ستخدمها الإن�سان للإعالن عن ال�سلع والخدمات
التي يقدمها ،وذلك من خالل و�ضع �إعالناته على لوحات حجرية .كما تم ا�س��تخدام الر�س��م والنق�ش على
جدران المعابد والألواح الطينية لعر�ضها على الجمهور .1
وتع��د �إعالن��ات الط��رق �أحد و�س��ائل االت�صال والإعالم التي يتم م�ش��اهدتها خارج المن��ازل والمباني على
الط��رق وف��ي ال�ش��وارع والميادي��ن العام��ة ،وتعر���ض من خالله��ا ر�س��الة �إعالنية عل��ى هي��اكل �أو تركيبات
معين��ة  .2وق��د تزاي��د االهتمام به��ذه النوعية من الإعالنات ف��ي الآونة الأخيرة وتطورت من حيث ال�ش��كل
والم�ضم��ون ،والإخ��راج والت�صمي��م ،نتيجة للزي��ادة الكبيرة في عدد ال�س��كان ،بالإ�ضافة �إلى تنوع و�س��ائل
النق��ل ،وكثاف��ة الحرك��ة المرورية في بع���ض المناطق والطرق داخل المدن الرئي�س��ة الت��ي �أ�ضحت جاذبة
لو�سائل �إعالنات الطرق.
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اجتاهات طالب اجلامعات ال�سعودية نحو �إعالنات الطرق

�أ�سباب اختيار المو�ضوع:

توفرت لدى الباحثين العديد من الأ�س��باب التي �س��اعدتهما في تدعيم الإح�سا���س بم�ش��كلة الدرا�س��ة تبرز
في الأ�سباب التالية:
4
3
 -1قلة التراكم العلمي والدرا�سات العربية والمحلية على وجه الخ�صو�ص التي اهتمت بدرا�سة �إعالنات
الطرق ،فح�سب اطالع الباحثين ال توجد درا�سات محلية تركز على �إعالنات الطرق.
� -2ش��هدت و�س��ائل الإعالم في الع�صر الحديث تطو ًرا كبي ًرا في مجال التقنيات الحديثة �س��اهمت بدرجة
كبيرة في تطور �إعالنات الطرق من حيث ال�شكل والم�ضمون.
 -3تعاني �إعالنات الطرق من العديد من الظواهر ال�سلبية التي ت�ؤثر ب�شكل كبير على تطورها وتقدمها.
 -4الزي��ادة ف��ي انت�ش��ار ا�س��تخدام �إعالن��ات الطرق من قبل �ش��ركات وم�ؤ�س�س��ات الإعالن��ات �أو المعلنين
خا�صة الأ�شكال الحديثة منها.

م�شكلة الدرا�سة و�أهدافها:

تهي���أت الفر�ص��ة للباحثي��ن لالط�لاع على التراك��م البحثي والعلم��ي المتعلق بمجال الدرا�س��ة ،ومن خالل
المراجع��ة العلمي��ة للدرا�س��ات والأبحاث التي تناولت الإعالنات حددا م�ش��كلة الدرا�س��ة فيما يلي :تحديد
االتجاهات العامة لطالب الجامعات ال�س��عودية نحو �إعالنات الطرق .وذلك من خالل قيا���س اتجاهاتهم
نح��و الوظائ��ف النفعي��ة ،والمعرفية ،والتعبي��ر عن القيم��ة التنظيمي��ة ،والجمالية ،وقيمة الت�س��لية ،وقيمة
الحداث��ة� ،أو التط��ور .واتجاهاته��م نح��و الأ�ش��كال التقليدي��ة ،والأ�ش��كال الحديثة من خ�لال المقارنة بين
قيمتي البيئة وقدرة ال�شكل على جذب االنتباه �إليه.
وتهدف هذه الدرا�سة:
• التعرف على اتجاهات طالب الجامعات ال�سعودية نحو الوظائف النفعية ،والمعرفية ،وقيمتي الحداثة،
والت�سلية التي تحققها �إعالنات الطرق .ومدى تحقيقها لأهدافها الجمالية.
• التع��رف عل��ى درج��ة االخت�لاف بين اتجاه��ات ط�لاب الجامعات ال�س��عودية نح��و قيمتي تجمي��ل البيئة
والقدرة على جذب االنتباه ،ووظيفة المعرفة.
• التعرف على الفروق الديموغرافية بين طالب الجامعات ال�سعودية نحو �إعالنات الطرق.

�أ�سئلة الدرا�سة:

تحاول هذه الدرا�سة الإجابة عن الأ�سئلة التالية:
• ما مدى تحقيق �إعالنات الطرق لأهدافها الجمالية؟
• ما اتجاهات طالب الجامعات ال�سعودية نحو الوظائف النفعية والمعرفية؟
• ما اتجاهات طالب الجامعات ال�سعودية نحو قيمتي الحداثة والت�سلية التي تحققها �إعالنات الطرق؟
• ه��ل توج��د اختالفات ذات داللة �إح�صائية بين اتجاهات طالب الجامعات ال�س��عودية نحو قيمتي تجميل
البيئة والقدرة على جذب االنتباه ،ووظيفة المعرفة؟
العالقــات العامة والإعـالن 7

• هل توجد اختالفات ذات داللة �إح�صائية بين طالب الجامعات ال�س��عودية نحو �إعالنات الطرق ترتبط
بالعوامل الديموغرافية؟

الإطار النظري للدرا�سة:

تعتم��د ه��ذه الدرا�س��ة على المدخل الوظيفي الذي و�ضعه عالم النف���س دانيل كات��ز ( )Daniel Katzفي
ع��ام 1960م ،ال��ذي يرك��ز عل��ى �أن هناك �أرب��ع وظائف �أ�سا�س��ية ت�ؤدي �إلى تبن��ي اتجاه معين� ،س��واء على
الم�س��توى ال�ش��خ�صي� ،أو االجتماع��ي ،بحي��ث تمك��ن الفرد من معالج��ة �أو�ضاع الحي��اة المختلفة على نحو
فع��ال ،الأم��ر الذي يتطلب فهم الأ�س��باب الت��ي �أدت �إلى تبني الأفراد التجاه معين ،وتجنب الخط�أ ال�ش��ائع
باتخاذ �سبب وحيد لعدة �أنواع من االتجاهات.
أ�سا�س��ا منهج ًيا له-
وق��د �أف��رز التراك��م العلم��ي في مج��ال الإعالم-،ال��ذي �أتخذ م��ن المدخل الوظيف��ي � ً
م�سارين في اكت�شاف قدرة و�سائل الإعالم على �إ�شباع الجانب المعرفي لدى الجمهور ،فركز الم�سار الأول
على درا�سة ت�أثيرات و�سائل الإعالم على الجمهور ،بينما ركز الم�سار الثاني على معرفة العالقة الوظيفية
بين الو�سيلة الإعالمية ،والجمهور.
وه��ذه الدرا�س��ة ال تتن��اول تف�صيل المدخ��ل الوظيفي ،بل التركز عل��ى وظائف اتجاه التكي��ف� ،أو المنفعة،
والدفاع عن الذات ،والتعبير عن القيم ،والمعرفة،ك�أ�سا�س نظري للدرا�سة.

 -1وظيفة المنفعة:

تعمل االتجاهات على م�ساعدة الفرد لتقييم المنفعة التي يح�صل عليها من الأ�شياء المحيطة به ،من �أجل
تحقيق �أهدافه  ،5الأمر الذي يدل على �أن هذه الوظيفة تعمل على تب�سيط عملية �صنع القرار وت�سهيله.
ينظ��م االتج��اه اال�س��تجابات الفردي��ة للمنبهات المختلف��ة  ،6والتعامل م��ع ما هو موجود منه��ا وير�ضى به
الفرد ،بغ�ض النظر عن مدى االختالف �أو االتفاق معه.وهذا يجعل الفرد في كثير من مواقفه ي�س��عى �إلى
�إخف��اء اتجاهات��ه الحقيقية التي تعبر عن �ش��عوره ،ويخف��ي بع�ض الأمور المتعلمة �أو المكت�س��بة؛ لأن �إخفاء
اتجاهه في تلك المواقف يتنا�س��ب مع واقع المنفعة� ،أو الكيفية ،فيعمد الفرد �إلى تكييف اتجاهه و�س��لوكه
معها 7؛ حتى يمكن �أن تتنا�سب مع هذا الواقع .8
فاالتجاه ير�ش��د ال�س��لوك من �أجل اكت�س��اب التدعيم الإيجابي وتجنب الأمور ال�س��لبية .ولذلك يعرف كاتز
( )Katzاالتجاه ب�أنه �س��لوك �ش��رطي فعال ،وي�ضرب لذلك مثاال على رجال البيع ،فهم يتعلمون �أنه عندما
يتحدث مع العميل ويعطي تعليقات �إيجابية يحقق بيع ًا �أكثر ،فهم بهذا ال�سلوك يدعمون االتجاه الإيجابي،
وعل��ى ذل��ك فوظيفة المنفعة ت�ش��ير �إل��ى �أن الأفراد يعب��رون عن م�ش��اعرهم لتفخيم الت�أثي��رات الإيجابية
وتقليل الت�أثيرات ال�سلبية التي ي�ستقبلها الفرد من الآخرين .9
والعاملون في مجال الت�س��ويق ي�س��تخدمون هذه الوظيفة في �أن�ش��طتهم الت�س��ويقية وذلك عن طريق عك���س
خ�صائ�ص �أداء المنتج والميزة التناف�سية غير الموجودة في المنتجات المناف�سة لها ،فتعمل هذه الوظيفة
عل��ى توجيه الم�س��تهلك بعي��د ًا عن المنتجات التي ال ت�ش��بع حاجاته  .10فمث ًال يعلم الم�س��تهلك �أن الدهون
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الم�ش��بعة ت�ضر بال�صحة وعند الإعالن عن ال�س��لع الغذائية يتم التركيز على خلوها من الدهون الم�ش��بعة،
�أو انخفا���ض ن�س��بتها .11وه��ذا ما �أظهرته نتائج درا�س��ة م�س��حية �أجريت في مدين��ة رود �آيالند الأمريكية
�س��نة ( ،)1990فقد �أفاد( )%75من العينة ب�أن �إعالنات الطرق مفيدة لهم حيث ت�س��اعدهم �إلى الو�صول
لل�سلع والخدمات .12كما خل�صت درا�سة قديمة �أجريت في منت�صف ال�سبعينيات من القرن الما�ضي على
عينة قوامها ( )400مفردة من �سكان والية فلوريدا �إلى �أن ( )%85من �أفراد العينة ي�شعرون ب�أن اللوحات
الإعالني��ة الموح��دة القيا���س على الطرق ال�س��ريعة تقدم له��م المعلومات ال�ضرورية للح�صول على ال�س��لع
والخدمات المختلفة .13
وعلي��ه يمك��ن الق��ول �إن المو�ضوع��ات �أو الق�ضاي��ا� ،أو الم�ضامين هي التيتق��وم بالوظيفة النفعية ،ولي�س��ت
االتجاه��ات نح��و تل��ك المو�ضوع��ات والق�ضاي��ا والم�ضامين .واتفاق�� ًا مع «كاتز» ف���إن الفرد يتخ��ذ اتجاه ًا
متحي��ز ًا نح��و تل��ك المو�ضوع��ات الت��ي تحق��ق الوظيف��ة النفعي��ة ،وف��ي المقاب��ل يتخذ اتجاه�� ًا �س��لبي ًا نحو
المو�ضوعات والق�ضايا والم�ضامين التي تعيق احتياجاته .14

 -2وظيفة الدفاع عن الذات:

ي�س��اهم االتج��اه ف��ي حماي��ة الف��رد مما ي�ش��عر ب�ضرر من��ه� ،أو �أن��ه غير مالئم ل��ه ،كما يرفع م��ن احترامه
لذاته ول�صورته الذهنية لنف�سه ولموقفه الإدراكي  ،15وذلك �إذا رغب في حماية �صورته الذهنية ،وتعزيز
الثقة في النف���س ،من خالل �س��عيه الدائم للتخل�ص من م�ش��اعر ال�شك ،والقلق ،وعدم القدرة على تحقيق
الأهداف المخطط لها ب�إتباع �إ�ستراتيجيات تهدف �إلى اتخاذ مواقف تحقق له الأمان النف�سي عند تعر�ضه
لمنبهات داخلية وخارجية ال ي�ستطيع الفرد التكيف معها .16
ويحدث هذا عند تعر�ض الفرد لإعالن عن �سلعة ت�ستهويه ،فيكون بين �شرائها و�إ�شباع الجانب النف�سي� ،أو
التعر�ض لهذا المنبه الداخلي المتمثل في �إلحاح النف�س على اقتناء هذه ال�سلعة.
ويختلف الأفراد في طرق توظيفهم لميكانيزمات الدفاع عن الذات طب ًقا لطبيعة الموقف الذي يتعر�ض له،
بل �إن العديد منهم لي���س لديه الوعي بهذه الميكانيزمات ،خا�صة عندما ي�س��تخدمها في بع�ض المواقف.
فالفرد ال يعرف الأ�سباب الكامنة وراء دفاعه عن ذاته  .17فمث ًال المدخن الذي ال ي�ستطيع ترك التدخين
يق��ول لنف�س��ه�( :إنن��ي ا�س��تطيع �أن ات��رك هذه الع��ادة �إذا رغبت ذل��ك) ،وهو بذلك يح��اول تحقيق الراحة
النف�س��ية لذات��ه وزيادة الثقة بالنف���س .18والعاملون في مجال ت�س��ويق الم�س��تح�ضرات ال�صحية وكريمات
التجميل ي�ستخدمون هذه الوظيفة من خالل �إبراز �أهمية �أدوات التجميل ،خا�صة تلك الم�ستح�ضرات التي
تمنع تجاعيد الب�شرة وتخفي ندوب التقدم بالعمر ،فهذه النوعية من الإعالنات ت�ستميل ال�سيدات وخا�صة
في ال�س��نوات المتقدمة من العمر ،ويرى علماء النف���س �أن �أ�س��اليب الدفاع عن الذات تعد �أحد المتغيرات
المهمة التي يتطلب �أخذها في االعتبار عند الرغبة في تغيير االتجاهات .19

 -3التعبير عن القيم:

ي�ش��عر الف��رد بالر�ض��ا عندم��ا يعب��ر عن االتجاه��ات المتوافق��ة مع قيم��ه الذاتي��ة ومفهومه لنف�س��ه ،فهذه
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الوظيف��ة ترتك��ز ب�ش��كل فعل��ي على التعبي��ر عن القيم الأ�سا�س��ية للفرد وع��ن طبيعته ال�س��يكولوجية .لذلك
ي�ش��عر بدرجة كبيرة في تدعيم الذات عندما يعبر عن القيم التي يعتقدها ،فيحاول الح�صول على ال�س��لع
والخدم��ات الت��ي تعبر عن القيم الذاتية وال�صورة الذهنية له ،وتعطى هذه ال�س��لع والخدمات معنى للفرد
�أبعد من وظيفتها الأ�سا�سية .20
وتعتم��د وظيف��ة التعبي��ر عن القي��م على وجود عالقة بي��ن طبيعة النف���س والعالم الخارج��ي ،وقد خل�صت
العدي��د م��ن الدرا�س��ات الت��ي رك��زت عل��ى مفه��وم الذات ف��ي �س��لوك الم�س��تهلك �إل��ى �أن الفرد يمي��ل �إلى
المنتجات التي لها �صورة قريبة من ال�صور التي ر�سمها عن نف�سه .فربما كانت �أهم الفوائد التي تقدمها
ال�سلع والخدمات للأفراد هو ارتباطها بالتعبير عن المفهوم الذاتي لهم عن ذواتهم .21

-4وظيفة المعرفة:

تعم��ل االتجاه��ات على م�س��اعدة الفرد لفهم العال��م الخارجي ،وذلك من خالل كيفي��ة التعامل الفعال مع
المعلومات الجديدة التي يح�صل عليها .فعندما يتعر�ض الفرد لنوع من الإعالنات التي ال يرغب بها ف�إنه
قد يقرر عدم التعر�ض لها م�س��تقب ًال .ولذلك ت�أتي �أهمية وظيفة المعرفة في االتجاه للتحكم والت�أثير على
عملي��ات الإدراك االنتقائ��ي للفرد من �أجل فهم مقاومة الم�س��تهلك لعملية الإقن��اع التي يقوم بها العاملون
في مجال الت�سويق وغير المعروفين له .22
وتنظم وظيفة المعرفة المعلومات التي يتعر�ض لها الفرد ،وت�سهم في التقليل من االرتباك الناتج عن حجم
المعلوم��ات الت��ي يح�ص��ل عليها ،وت�س��اعده على التركيز عل��ى المعلومات الأكثر �أهمية له  .23كما ت�س��اعد
وظيف��ة المعرف��ة الأفراد على فهم الت�أثيرات وربطها بالمنتج والعالمة التجارية ،فعن طريق الحفاظ على
ال��والء واالتج��اه الإيجاب��ي نحو العالمة التجارية ي�س��تطيع الم�س��تهلك �أو الفرد �أن يحافظ على اال�س��تقرار
الموجود داخله ،الأمر الذي ربما ي�ساعده على التقليل من االتجاه الإيجابي نحو منتج �أو خدمة ما ،ويوفر
عليه عناء البحث و�إ�ضاعة الوقت وبذل الجهد من �أجل �إيجاد ال�سلعة �أو الخدمة التي تحقق حاجته.
وت�ش��ير نتائج درا�س��ة م�س��حية �أجريت في مدينة نا�ش��فيل �إلى �أن( )%80من العينة ي�س��تخدمون �إعالنات
الط��رق م��ن �أج��ل الح�صول عل��ى معلوم��ات معرفية ع��ن �أماكن ال�س��لع والخدم��ات المختلفة عل��ى الطرق
ال�س��ريعة ،خا�ص��ة ف��ي ال�س��فر ،و�أنهم يتعرف��ون على ما يريدون من �س��تة �إعالنات من كل ع�ش��رة �إعالنات
على الطرق .24
وتعبر �إعالنات الطرق عن قيمة �أو �أكثر يف�ضلها الأفراد ،وهذا ي�س��اهم بتكوين اتجاهات �إيجابية نحوها.
وي�ؤك��د ه��ذا ما تو�صلت �إليه درا�س��ة عن �إعالنات الطرق في م�ص��ر �أجرتها وكالة الأهرام للإعالن وهو �أن
�أكث��ر القي��م الت��ي تحققها �إعالن��ات الطرق تبرز في ثالث قيم رئي�س��ة ،قيمة الت�س��لية للف��رد وخا�صة عند
التوقف عند �إ�ش��ارات المرور� ،أو �أثناء ال�س��فر على الطرق ال�س��ريعة حيث تعطي هذه الإعالنات الإح�سا�س
بق�صر الم�سافة .25
�أم��ا القيم��ة الثاني��ة فهي القيم��ة الجمالي��ة والتنظيمية لإعالنات الط��رق ،وهذه القيمة ي��دور حولها بع�ض
الآراء المتعار�ض��ة ،في��رى بع���ض الأفراد �أنها بحاجة �إلى قوانين لتنظيمه��ا من حيث العدد والحجم ،حتى
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تعك���س مظه ًرا جمالي ًا للبيئة المحيطة بالإعالن ،بالإ�ضافة �إلى زيادة االهتمام بت�صميم الإعالن وتنفيذه
بال�ش��كل الذي ي�ضفي جما ًال للوحة الإعالنية والمكان المحيط بها ،وفي المقابل يرى البع�ض �أن �إعالنات
الطرق تعد �أحد العوامل الم�ساعدة على تجميل البيئة المحيطة بها.
�أم��ا القيم��ة الثالث��ة فه��ي قيمة الحداث��ة� ،أو التطوير ف��ي �إعالنات الطرق ،فق��د �أ�صابها ما �أ�ص��اب القيمة
ال�س��ابقة م��ن االخت�لاف حوله��ا ،فالبع���ض يرى �أنه��ا بحاجة �إل��ى التطور والتق��دم في ال�ش��كل والم�ضمون
والت�صمي��م ،بينم��ا يرى البع�ض ب�أنها تعبر عن قيمة جمالية تعك���س التطور في ت�صميم الإعالنات وتت�س��م
بارتفاع الم�ستوى الفني لها.

تطور �إعالنات الطرق:

ت�ش��ير مجموعة من الدرا�س��ات العلمية �إلى �أن بداية ا�س��تخدام �إعالنات الطرق تعود �إلى الحرب العالمية
الأول��ى ،فقد ا�س��تخدمتها كافة ال��دول المتحاربة ك�أداة للدعاية من �أجل �إث��ارة وتحفيز المجهود الحربي.
وبع��د انتهاء الحرب ا�س��تمر المعلنون في ا�س��تخدامها كو�س��يلة فعالة للو�صول للجمه��ور المتحرك ،وبد�أت
�إعالنات الطرق بالمل�صقات والإعالنات المر�سومة على لوحة �أو حائط ،ثم �شهدت بعد ذلك تطور ًا كبي ًرا
خا�صة في منت�صف الثمانينات الميالدية من القرن الما�ضي في العديد من الدول الغربية مثل بريطانيا،
و�أمريكا ،وفرن�سا ،وغيرها  ،26ثم و�صلت �إعالنات الطرق �إلى العالم العربي من خالل البوابة الم�صرية،
واللبنانية في بداية الت�سعينيات الميالدية من القرن المن�صرم.
وق��د �أ�س��همت هذه التطورات في رفع الم�س��توى الفني لت�صميم �إعالنات الطرق وتنفيذه��ا ،بالإ�ضافة �إلى
تع��دد وتن��وع الأفكار الإعالني��ة ف�أقبل المعلنون على ا�س��تخدامها ف��ي حمالتهم الإعالني��ة ،27حيث تتميز
�إعالنات الطرق بالقدرة على جذب انتباه �سالكي الطريق ،نظر ًا ال�ستخدام الألوان والت�صميم ،واالخت�صار
ح�س��ب الحجم المنا�س��ب للم�س��احة الإعالنية ،مع ما لل�صور من ت�أثير كبير على الم�شاعر ،وقدرة الذاكرة
على ا�ستدعاء ال�صورة �أكثر من الن�ص .28
�إن الرموز الإعالنية في لوحات الطرق لها جمهورها الذي يت�أثر بها ،من خالل ثالثة �أبعاد:
• الو�س��يلة ،فل��كل و�س��يلة محتواه��ا و�إمكاناته��ا ،فالإع�لان ف��ي الإذاعة �أو القن��وات الف�ضائي��ة يختلف عن
لوحات الطرق.
• ال�سياق االت�صالي ،فلكل �إعالن �سياقه االت�صالي الذي تفر�ضه الجملة ،وال�شكل ،وال�صورة ،وال�صياغة.
• الثقاف��ة الم�ش��تركة ،بي��ن المتلق��ي والقائم باالت�صال ،فالثقاف��ة هي التي تمنح المنت��ج الإعالني المعنى
المراد �أو تحجبه .29
وقد �ش��هد مجال الإعالن في الآونة الأخيرة تطور ًا ملحوظ ًا وخا�صة خالل حقبة الع�ش��رين ال�س��نة الأخيرة
م��ن الق��رن الما�ض��ي ،وبداية الألفي��ة الثالثة .ولعل العامل الرئي���س الذي �س��اهم بتطور الإعالن وو�س��ائله
المختلفة االنفتاح االقت�صادي الذي �شهدته �أغلب دول العالم ،بالإ�ضافة �إلى تحول بع�ض الدول اال�شتراكية
�إلى الر�أ�سمالية.
ويمكن مالحظة المالمح الرئي�س��ة لتطور الإعالن خالل الفترة الما�ضية في العديد من المجاالت فظهر
العديد من الأ�ش��كال الحديثة في مجال �إعالنات الطرق ،وتم ا�س��تخدام الحا�س��بات الآلية في ت�صميمها،
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بالإ�ضاف��ة �إل��ى تن��وع الخدم��ات الحديثة التي ينت��ج �أو تطبع تلك الإعالن��ات عليها ،وا�س��تخدمت التقنيات
الحديثة في طباعتهاو�إ�ضاءتها.
وتحول الإعالن في العديد من المجتمعات �إلى �صناعة ا�س��تثمارية م�ؤثرة في االقت�صاد المحلي والعالمي.
ولم يكن المجتمع العربي ال�س��عودي بعيدا عن هذه التطورات التكنولوجية واالت�صالية ،فال�س��وق ال�سعودي
يع��د �أه��م الم�صادر الإعالنية في المنطقة العربية ب�ش��كل ع��ام ،والخليجي على الخ�صو�ص ،فالدرا�س��ات
التي اهتمتبالإنفاق الإعالني في المحطات الإذاعية ،والقنوات الف�ضائية ت�ش��ير �إلى �أن ال�س��وق ال�س��عودي
هو �أقوى الأ�سواق الإعالنية؛ حيث تقدر ح�صته �إعالنية ب�أربعة مليارات ريال خالل الت�سعة الأ�شهر الأولى
من عام 2012م ،بن�سبة ( ،)%29,9وتتقدم ال�سوق الإماراتية على ال�سوق ال�سعودية بن�سبة ( )%2فقط في
نف�س الفترة .30
و�أكد التقرير �أن �إعالنات �أ�صبحت الطرق و�سيلة جذابة لمعظم ال�شركات ،حيث ت�شير الإح�صاءات �إلى �أن
حجم الإنفاق على اللوحات الإعالنية الخارجية ي�صل �إلى ( )2مليون دوالر �سنو ًيا ،وت�أتي المملكة العربية
ال�سعودية في المرتبة الأولى للإنفاق على �إعالنات الطرق لعام 2008م ،تليها الإمارات .31
كم��ا توق��ع تقرير �س��ابق لنتائ��ج هذه الدرا�س��ات �أعدته مجموع��ة تنميات اال�س��تثمارية ا�س��تمرار النمو في
قط��اع الإع�لان في منطقة الخليج وباق��ي المنطقة العربية مدفوع ًا بنمو االقت�صاد وا�س��تمرار الطلب على
المنتجات والخدمات.
و�أ�ش��ار تقرير عن و�س��ائل الإعالنات ن�ش��ر في موقع البور�صة الإلكتروني �إلى وجود تح�س��نطفيف في �س��وق
الإعالن��ات المرئي��ة والمطبوعة و�إعالنات الطرق خالل ال�س��نة 2014م ،وت�ضمن التقرير ترتيب الو�س��ائل
الإعالنية من حيث �أهميتها للمعلنين ،وقد جاءت فيه المطبوعات في المرتبة الأولى في الإنفاق الإعالني
ث��م التليفزي��ون ثم جميع الإعالنات الأخ��رى تتقدمها �إعالنات الطرق والمعار���ض والم�ؤتمرات واالنترنت
والجوال وغيرها ،وقال التقرير �إن ( )%40من الإنفاق الإعالني يتمثل في �إعالنات الطرق .32
كم��ا ن�ش��رت وكال��ة الأنباء البحرينية تقري ًرا �س��نة 2014م ،ي�ش��ير �إل��ى ارتفاع حجم الإنف��اق الإعالني في
مملكة البحرين �إلى ( )140مليون دوالر خالل العام نف�س��ه ،و�أ�ش��ار التقرير �إلى �أن �إعالنات الطرق نالت
الح�ص��ة الكب��رى م��ن الإنفاق الإعالني خ�لال انتخابات �س��نة 2014م ،حيث ف�ضل المتر�ش��حون �إعالنات
الطرق من �أجل الو�صول �إلى �أكبر �شريحة من الناخبين .33
وذكرت درا�سة �أعدتها م�ؤ�س�سة بارك للبحوث والدرا�سات اال�ست�شارية �أن ح�صة الأ�سد من الإنفاق الإعالني
في المملكة ا�س��ت�أثرت بها ال�صحف بن�س��بة ( )%70بينما ح�صلت �إعالنات الطرق على ن�سبة (� ،)%17أما
ح�صة �إعالنات المجالت فبلغت ن�س��بة ( ،)%5و�أخي ًرا �إعالنات الإذاعة بن�س��بة (� ،)%3أما حجم الإنفاق
الإعالن��ي العربي على لوحات الطرق وال�ش��وارع الرئي�س��ة فبلغ ( )431ملي��ون دوالر للعام 2012م ،وبذلك
تكون �إعالنات الطرق قد تفوقت على �إعالنات الراديو وال�س��ينما ،حيث بلغت الأولى ( )132مليون دوالر،
والثانية ( )12مليون دوالر عن نف�س الفترة .34
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الدرا�سات ال�سابقة:

نظ��ر ًا لأهمي��ة التراكم المعرف��ي المتعلق بمو�ضوع الدرا�س��ة ودوره في توجيه الباحث �إلى الم�ؤ�ش��رات التي
ت�سهم في تحديد �أبعاد الدرا�سة و�إ�شكاليتهاالبحثية والجوانب المختلفة لها .فقد قام الباحث با�ستعرا�ض
ذل��ك التراك��م العلمي مرت ًبا ح�س��ب الزم��ن والنطاق الجغرافي من الأقدم �إلى الح��دث ،ومن العالمية �إلى
المحلية مرورا بالعربية.
• درا�س��ة ( 35 )Burgi:1991عن �أهمية �إعالنات الطرق ك�أداة مفيدة في الإر�ش��اد لالماكن ال�س��ياحية
والفنادق والمطاعم ،ا�ستهدفت الدرا�سة التي قام بها المركز الأمريكي للبيانات المتعلقة بال�سفر (U.S.
� )travel Data Centerأبع��اد الهج��وم الح��اد عل��ى �إعالن��ات الطرق الذي �ش��نه �أحد �أع�ضاء مجل���س
ال�ش��يوخ الأمريك��ي وهو ال�س��ناتور جون �ش��افيه ( )John Chafeeالذي يدعم قان��ون التحكم في التلوث
المرئي ،المهدد ل�صناعة �إعالنات الطرق ،فقد ذكر �شافيه �أن لوحات �إعالنات الطرق لم تقدم للجمهور
المعلوم��ات الكافي��ة ع��ن الخدمات التي يرغ��ب بالح�صول عليها ،ف�أجريت الدرا�س��ة الم�س��حية على عينة
ع�ش��وائية تق��در ب��ـ ( )1500مفردة على الم�س��توى القوم��ي الأمريكي ،ا�س��تخدمت �إدارة اال�س��تبيان لجمع
البيانات المتعلقة بالدرا�س��ة من خالل االت�صال الهاتفي .خل�صت الدرا�س��ة �إلى �أن الجمهور ي�س��تفيد من
المعلومات التي توجد على لوحات �إعالنات الطرقبتحديد �أماكن المطاعم ،والفنادق ال�صغيرة والكبيرة،
ومناطق جذب ال�سياح ،ومحطات الوقود ،ومراكز خدمات ال�سفر.
• درا�س��ة ( 36 )Mosher:1998ق��ام به��ا مرك��ز كاليفورني��ا لتح�س��ين ال�صح��ة (the California
 )Center Health Improvemet:1998بهدف و�ضع �سيا�س��ات لخف�ض الم�ش��كالت التي ت�س��ببها
الكحولي��ات لل�ش��باب ف��ي والي��ة كاليفورني��ا ،ا�س��تهدفت الدرا�س��ة التع��رف عل��ى �س��وء ا�س��تخدام ال�ش��باب
للكحوليات ،من خالل درا�س��ة م�س��حية على عينة من البالغين تقدر ( )3152مفردة .وخل�صت الدرا�س��ة
�إل��ى �أن ( )%78م��ن عين��ة الدرا�س��ة يعتق��دون �أنه البد من منع و�س��ائل التروي��ج عن الكحولي��ات الموجهة
ل�صغار ال�سن ،ومنها الإعالنات،كما وافق ( )%77من العينة على و�ضع قيود �صارمة على �إعالنات الطرق
التي تت�ضمن �إعالنات عن الكحوليات في المناطق ال�س��كانية وبالقرب من المدار���س ،والكنائ���س ،و�أماكن
تجمع ال�شباب.
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• درا�س��ة ( )Holbrook:2005الت��ي ا�ستهدفتدرا�س��ة اال�س��تبطان الذات��ي للف��رد للقيم��ة الجمالي��ة
لإعالنات الطرق ،والت�أثيرات المتعلقة بالقيم الجمالية التي تت�ضمنها الإعالنات من خالل تحليل مجموعة
�صور ومعاني كلمات �إعالنات الطرق ال�سريعة في �أمريكا ،وطبقت الدرا�سة على عينة من �إعالنات الطرق
ال�سريعة تجاوزت (� )352إعال ًنا.
وخل�ص��ت الدرا�س��ة �إل��ى �أن القيمة الرئي�س��ة للإعالن تركز على العملية الت�س��ويقية الجمالي��ة للمنتج على
اعتباره��ا تجربة تفاعلية تف�ضيلية ن�س��بية للم�س��تهلك ،و�أن عملية الت�صنيف القيم��ي لإعالنات الطرق من
قب��ل الف��رد تت��م من خالل منظور توجيهي تحليل��ي للقيم الجمالية داخل الإعالن ،كما �أكدت الدرا�س��ة �أن
القيم الجمالية في �إعالنات الطرق تعد �إطار ًا يعزز تف�سير معاني ال�صور المتخيلة لدى الفرد.
• درا�س��ة (الحنف��اوي 38 )1982:ا�س��تهدفت التع��رف عل��ى ماهي��ة �إعالن��ات الطرق و�أ�ش��كالها و�أ�س��اليب
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ت�صميمها ،و�أهدافها الوظيفية ،وا�ستخدمت الدرا�سة تحليل م�ضمون �إعالنات الطرق في م�صر .وخل�صت
�إل��ى الأهمي��ة الن�س��بية لل�ش��وارع الرئي�س��ة لإعالنات الطرق ث��م الميادين العامة ،وطرق ال�س��فر ال�س��ريعة،
فالج�س��ور ثم بقية طرق الموا�صالت الأر�ضية ،كما �أ�ش��ارت �إلى كثافة ا�س��تخدام الألوان في جميع �أ�ش��كال
�إعالنات الطرق ،وارتفاع ن�سبة الإعالنات التي تت�ضمن ال�صور والر�سوم ،واختالف ن�سبة ا�ستخدام ال�صور
بين �أ�شكال �إعالنات الطرق ،وقلة ن�سبة الإعالنات ذات الن�ص الق�صير ،والتزام الإعالنات الم�ضيئة على
الأ�سطح بقواعد الإيجاز.
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• درا�س��ة (العال��م )1982:ع��ن العوام��ل الم�ؤث��رة في عملي��ة جذب انتب��اه الجمه��ور ،و�إدراك الإعالن،
وت�أثي��رات العنا�ص��ر المختلفة في الإعالن كالحجم ،والموقع ،والألوان ،وال�صور ،والر�س��وم الم�س��تخدمة،
والعنوان ،والن�ص الإعالني في عملية جذب االنتباه و�إدراك الإعالن ،وا�ستخدمت الدرا�سة �أ�سلوب تحليل
م�ضم��ون مجموع��ة م��ن الإعالنات المن�ش��ورة ف��ي ثالث مج�لات م�صرية ،هي مجل��ة �أكتوب��ر ،والم�صور،
و�أخ��ر �س��اعة .خل�ص��ت الدرا�س��ة �إل��ى وج��ود عالق��ة بي��ن العنا�ص��ر الخا�ص��ة بالهيئ��ة ال�ش��كلية للإع�لان
(الحجم ،والموقع ،والألوان ،و�شكل الت�صميم ،والتباين ،واالنفراد) ،وانتباه الفرد للإعالن و�إدراكه ،كما
وج��دت عالقة بي��ن العنا�صر الخا�صة بجاذبيات الر�س��الة المت�ضمنة ال�صور والر�س��وم والعناوين والن�ص
الإعالني،واالنتباه ،و�إدراك الإعالن.
• درا�س��ة (عب��د العزي��ز 40 )1993:ع��ن اتجاه��ات الدرا�س��ات الإعالني��ة ف��ي م�ص��ر ،من خ�لال التعرف
على خ�صائ�ص و�س��مات التطور الكمي للدرا�س��ات الإعالنية ،والمو�ضوعات التي ركزت عليها الدرا�س��ات
الإعالنيةفي م�صر  ،بالإ�ضافة �إلى معرفة المناهج والأدوات البحثية التي ا�ستخدمتها تلك الدرا�ساتخالل
الفترة (.)1992-1950
وا�س��تخدمت الدرا�س��ة ثالثة مداخل منهجية لر�صد وتحليل التطورات التي �شهدتها الدرا�سات الإعالنية،
فبالإ�ضاف��ة �إل��ى المنه��ج التاريخ��ي اعتمدت عل��ى المنهج المق��ارن ،ومنه��ج تحليل الم�ضم��ون .وح�صرت
الدرا�سات الإعالنية الم�صريةعلى م�ستوى الماج�ستير ،والدكتوراه وبلغ عددها �أربع وثالثين درا�سة ،كما
ا�ستخدمت ا�ستمارة تحليل الم�ضمون ك�أداة لجمع البيانات.
وقد خل�صت الدرا�سة �إلى �أن التطور الكمي للدرا�سات الإعالنية في م�صر خالل تلك الفترة كان محدودًا،
و�أك��دت �أن الدرا�س��ات الإعالنية في م�صر تطورت كم ًي��ا بدرجة �أكبر من تطورها كيفي ًا ،كما �أن التخطيط
للن�ش��اط الإعالن��ي في ال�ش��ركات يت�س��م بالق�صور ،و�إن اختلف��ت مظاهر ذلك من حالة �إل��ى �أخرى ،الأمر
الذي ي�ؤكد عدم وجود �سيا�سة �إعالنية منتظمة مع الق�صور في ا�ستراتيجيات الإعالن ،بالإ�ضافة �إلى عدم
وجود تن�سيق دقيق بين جهود الإعالن وجهود البيع ال�شخ�صي.
• درا�س��ة (�س��المان 41 )1995 :ع��ن العوامل الم�ؤثرة في ت�صميم �إعالنات الط��رق و�إنتاجها ،وهدفت �إلى
التعرف على الأ�س��باب التي �أدت �إلى عدم تحقيق و�س��ائل �إعالنات الطرق للأهداف الم�صممة من �أجلها،
وال�س��عي لمحاول��ة و�ضع الت�ص��ورات الوظيفية الإعالنية والجمالية على حد �س��واء ،وطبقت الدرا�س��ة على
نم��اذج م��ن �إعالن��ات الطرق الموحدة الأبعاد ،حيث ا�س��تخدمت �أ�س��لوب الح�صر ال�ش��امل لها في المواقع
عينة الدرا�سة ،وا�ستخدم الباحث عدة �أدوات للح�صول على البيانات المطلوبة ،فبالإ�ضافة �إلى المالحظة
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ا�ستخدم �صحيفة اال�ستبيان التي �أجاب عنها بع�ض موظفي مكاتب وكاالت الإعالن العاملة في م�صر.
وخل�صت الدرا�سة �إلى �أن �إعالنات الطرق لم تحقق الوظيفة النفعية والالوظيفة الجمالية ،و�أن ا�ستخدام
الهيكل البنائي الموحد من حيث ال�ش��كل والأبعاد ي�س��اعد على تي�س��ير عملية ت�صميم الر�س��الة الإعالنية،
وه��و م��ا يرف��ع من الم�س��توى الفني للإعالن ،وي�س��اعد عل��ى تعرف المتلقين عليه ب�س��هولة ،وه��و ما يحقق
الوظيفة المنفعية والجمالية.
• درا�س��ة (قرد���ش 42 )1995:ا�س��تهدفت التعرف على ت�أثي��رات الجرافيكية على الإعالن ،في ا�س��تخدام
الخط��وط والأل��وان ،والتباين اللوني ،والهيئة وال�ش��كل والحرك��ة والفراغ على الحرك��ة التقديرية التي تعد
الحا�س��ة المعنوي��ة التي تقود عين المتلقي عبر مف��ردات الت�صميم ،وف ًقا لنظام ب�صري يخططه الم�صمم
م��ن �أجل تحقيق وظيفة الإعالن .طبقت الدرا�س��ة على عينة عمدي��ة من الإعالنات تتمثل في ثالثة نماذج
من المل�صقات الإعالنية تختلف فيها المعالجات الجرافيكية من �أجل معرفة مدى ت�أثيراتها على الحركة
التقديري��ة .خل�ص��ت الدرا�س��ة �إل��ى �أن الحرك��ة التقديري��ة حرك��ة وهمية خارج��ة عن العالق��ات الداخلية
لعنا�ص��ر الت�صمي��م الإعالن��ي ،بالإ�ضاف��ة �إل��ى افتق��ار المل�صق��ات الإعالني��ة �إل��ى الحرك��ة التقديرية في
ت�صميمها ،الأمر الذي يحدد فاعليتها في تقدير الر�سالة الإعالنية.
• درا�س��ة (�س��المان 43 )2000:عن زيادة فاعلية الت�صميم الفني لإعالنات الطرق ،هدفت الدرا�س��ة �إلى
التع��رف عل��ى الوظيف��ة الت��ي ت�ؤديه��ا اللوحة الإعالني��ة في تحيي��د الم�ش��اكل المرتبط��ة بالت�صميم الفني
للوح��ات الإعالني��ة عل��ى الط��رق ،والمنفذة يدو ًي��ا �أو طباع��ة ،والمتعارف عليه��ا دول ًّيا بالأبع��اد (14x48
قدم) ،وا�س��تخدمت الدرا�س��ة �أداة المالحظة ،والت�صوير الفوتوغرافي ك�أداتين من �أدوات جمع البيانات،
وطبق��ت الدرا�س��ة عل��ى عين��ة من �إعالن��ات الط��رق الموج��ودة بمحافظة القاه��رة الكب��رى ،وبع�ض طرق
ال�س��فر ال�س��ريعة ،كما ا�س��تخدمت الدرا�س��ة المنهج التجريبي في �إجراء المحاوالت االبتكارية لمجموعة
م��ن الت�صميم��ات الفنية الت��ي تهدف �إلى تحقيق الوظيف��ة الجمالية لإعالنات الطرق .وخل�صت الدرا�س��ة
�إل��ى �أن الموقع المنا�س��ب يعد العامل الرئي���س لنجاح �إعالنات الطرق �أو ف�ش��لها ،كما يع��د مح�صلة نهائية
للجه��ود التي بذلت ف��ي الإعداد والت�صميم والتنفيذ .وبينت النتائج �أن �إعالنات الطرق في م�صر �أخفقت
في تحقيق �أهدافها الجمالية التي تبرز في الم�ساهمة في تنمية الإح�سا�س الجمالي للمتلقي في ن�شر الذوق
والوع��ي الفن��ي ،وتر�س��يخ قيم ومفاهيم االنتماء القوم��ي ،بما تحمله من عالقة فنية جمالية م�س��تمدة من
البيئة ،والموروث الح�ضاري.
• ا�س��تهدفت درا�س��ة (ح�س��ن 44 )2002:اتجاهات الجمهور والمعلنين نحو �إعالنات الطرق ،للتعرف على
اتجاه��ات الجمه��ور نح��و الوظائف المنفعية والمعرفي��ة ،وعلى اتجاهات ال�ش��ركات المعلنة نحو الوظائف
المنفعية والقيمة التنظيمية للإعالنات.
وا�س��تخدمت الدرا�سة المنهج الم�س��حي ،واعتمدت على �أ�سلوب الم�سح بالعينة في الجزء الخا�ص بدرا�سة
الجمهور والجزء الخا�ص بالمعلنين .وطبقت الدرا�سة على عينة ح�ص�صية عمدية قوامها ( )400مفردة
من الجمهور العام ،و( )51مفردة من ال�شركات الم�ستخدمة لإعالنات الطرق،وذلك با�ستخدام اال�ستبانة
لجمع البيانات من العينات.
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وخل�ص��ت الدرا�س��ة �إل��ى �أن �إعالن��ات الط��رق في حاج��ة �إلى و�ض��ع قواعد ومعايي��ر لتنظيمه��ا ولتطويرها
م��ن �أج��ل �أن ت���ؤدي وظائفها المنفعي��ة والمعرفية و�أهدافه��ا الجمالية على النحو المطل��وب .و�أن الجمهور
يميل �إلى تف�ضيل الأ�ش��كال الحديثة عن الأ�ش��كال التقليدية خا�صة تلك الأ�ش��كال التي تتميز بالحركة مثل
ال�شا�شات التليفزيونية والبنرات المتحركة .كما �أظهرت �إن المعلنين يف�ضلون ب�شكل عام الطرق الحديثة
الم�س��تخدمة ف��ي ت�صمي��م �إعالن��ات الط��رق وتنفيذها .و�أ�ش��ارت النتائج �إل��ى احتالل اللوح��ات الإعالنية
المرئية المرتبة الأولى كونها �أكثر الأ�شياء التي تجذب انتباه العينة �أثناء ال�سير في ال�شوارع ،بينما جاءت
الفت��ات المح�لات التجاري��ة في المرتبة الثاني��ة ،والمعرو�ضات داخ��ل المحالت التجارية ،ثم الأ�ش��جار و
�أعمدة الكهرباء.
45
• درا�س��ة (كد�س��ة )1992:ع��ن موق��ف رج��ال الأعمال ال�س��عوديين نحو الإعالن في من�ش���آتهم درا�س��ة
تطبيقية على مدينة جدة ،ا�ستهدفت الدرا�سة التعرف على موقف رجال الأعمال ال�سعوديين نحو الإعالن
م��ن خ�لال المتغي��رات التي تحكم واق��ع من�ش��اتهم ،بالإ�ضافة �إلى م��دى اهتمامهم بالإعالن في م�ش���آتهم
عل��ى �ض��وء المتغي��رات الم�ؤث��رة على واقع هذه المن�ش���آت ،وق��د ح�صرت الدرا�س��ة المتغي��رات التي تحكم
واقع المن�ش���آت بخبرتها في مجال ن�ش��اطها وحجمها� ،أما المتغيرات التي تحكم موقف رجال الأعمال من
الإعالن فقد ح�صرت ب�أربعة متغيرات ت�ضمنت وجود �إدارة للإعالن في المن�شاة �أوالأ�سباب التي دعت �إلى
ع��دم وجوده��ا ،بالإ�ضافة �إلى الوظائف التي ت�ؤديه��ا �إدارة الإعالن �أن وجدت ومعدل الإنفاق على الإعالن
ب�صفة عامة .ا�ستخدمت الدرا�سة المنهج الو�صفي ،طبقت الدرا�سة على عينة ع�شوائية منتظمةتتكون من
( )250مف��ردة م��ن الفئ��ة الممتازة من رجال الأعمال في مدينة جدة ح�س��ب ت�صني��ف الغرفة ال�صناعية
التجارية في محافظة جدة ،وتم ا�ستخدام ا�ستمارة اال�ستق�صاء لجمع البيانات من العينة.
خل�ص��ت الدرا�س��ة �إل��ى �أن ممار�س��ة المن�ش���آت لن�ش��اطها الإعالن��ي يعتم��د عل��ى م��دة مزاولتها للن�ش��اط،
اهتماما ب�إيجاد �إدارات متخ�ص�صة بالإعالن
بالإ�ضافة �إلى حجمها ،الأمر الذي جعل رجال الأعمال �أكثر
ً
تمار�س وظائفها الكاملة والأ�سا�سية ،كما ك�شفت الدرا�سة �أن رجال الأعمال الذين يعتمدون على الخبرات
الخارجي��ة وال��وكاالت الإعالني��ة ي��رون �أن الظ��روف الخا�صة لمن�ش���آتهم ال ت�س��اعدهم على وج��ود �إدارات
ً
متو�س��طا .فكلما كانت
متخ�ص�صة بالإعالن ،الأمر الذي يجعل اتجاهاتهم نحو معدالت الإنفاق الإعالني
اهتماما ب�إيجاد �إدارات
مدة ممار�س��ة المن�ش���آت لن�ش��اطها �أقل وحجمها �أق��ل كلما كان رجال الأعمال �أق��ل
ً
أ�سا�س��ا ،وكان اعتمادهم عل��ى الخبرات
�إعالني��ة متخ�ص�ص��ة ،و�أن وج��دت فه��ي ت���ؤدي وظائف م�س��اعدة � ً
الخارجيةووكاالت الإعالن �أكبر.

نوع الدرا�سة ومنهجها:

هذه الدرا�س��ة من الدرا�س��ات الو�صفية التي ت�س��تهدف جمع البيانات من عينة الدرا�سة؛ لمعرفة اتجاهات
طالب الجامعات ال�سعودية نحو �إعالنات الطرق� ،إلى جانب درا�سة بع�ض المتغيرات للتعرف على الفروق
بي��ن المتغي��رات الديموغرافية لمجتمع الدرا�س��ة.وتعتمد على منهج الم�س��ح االجتماع��ي بالعينة باعتباره
جه��دً ا علم ًّيا منظ ًّما ي�س��تخدم للح�ص��ول على معلومات� ،أو �أو�صاف عن الظاهرة محل الدرا�س��ة ،وو�ضعها
 16العالقــات العامة والإعـالن

اجتاهات طالب اجلامعات ال�سعودية نحو �إعالنات الطرق

الراهن وتقدم و�صف للعالقات ال�سببية لأغرا�ض اكت�شاف الحقائق المرتبطة بها وتعميمها .46

مجتمع الدرا�سة وعينته:

يتكون مجتمع الدرا�س��ة من جميع الطالب الجامعيين الذين يدر�س��ون في الجامعات الحكومية والخا�صة
ف��ي مدين��ة الريا�ض �أثناء �إجراء الدرا�س��ة �أي خالل العام الجامع��ي 1436/1435هـ ،وفي مدينة الريا�ض
ثم��ان جامع��ات� ،أربع منها حكومية ،و�أربع �أهلية ،بالإ�ضافة �إل��ى مجموعة من الكليات الحكومية والأهلية،
والجامع��ات الموج��ودة ف��ي مدين��ة الريا���ض هي :جامع��ة الملك �س��عود ،وجامع��ة الإمام محمد بن �س��عود
الإ�س�لامية ،وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ،وجامعة الملك �س��عود بن عبدالعزيز للعلوم ال�صحية
في الحر�س الوطني ،وجامعة الأمير �سلطان بن عبدالعزيز ،وجامعة اليمامة ،وجامعة دار العلوم ،وجامعة
الفي�صل.

عينة الدرا�سة:

تتمث��ل عينة الدرا�س��ة ف��ي مجموعة من طالب كليات جامعة الإمام محمد بن �س��عود الإ�س�لامية ،وجامعة
الملك �س��عود ،تمثالن الجامعات الحكومية في مدينة الريا�ض ،وجامعة الأمير �س��لطان ،وجامعة اليمامة،
تمث�لان الجامع��ات الأهلية.وقد جرى اختيار هذه الجامعات لكونها �أكب��ر الجامعات الحكومية ،والخا�صة
في مدينة الريا�ض ،وت�ضم مختلف التخ�ص�صات العلمية والنظرية والعملية .وجاء اختيار هذه الجامعات
بطريقة عمدية مق�صودة للأ�سباب التالية:
• جامع��ة الإم��ام محمد بن �س��عود الإ�س�لامية قامت على العلوم ال�ش��رعية واللغة العربي��ة ،وجامعة الملك
�س��عود بد�أت تخ�ص�صاتها حين �إن�ش��ائها بمجموعة من التخ�ص�صات منها  :تخ�ص�ص الطب ،وال�صيدلة،
بالإ�ضافة �إلى ذلك فهما الجامعتان الحكوميتان الرائدتان في مدينة الريا�ض من حيث الن�ش�أة.
• جامعة الأمير �سلطان �أول جامعة �أهلية في مدينة الريا�ض تقوم على مجموعة من التخ�ص�صات الإدارية
ومنه��ا �إدارة الأعم��ال ،وه��ي �إح��دى الجامع��ات المتخ�ص�صة ف��ي العل��وم الإدارية واالقت�صادي��ة .وجامعة
اليمام��ة الأهلي��ة التي تعد ثان��ي جامعة �أهلية في مدينة الريا�ض ،وقد ركزت ف��ي تخ�ص�صاتها الأولى على
عل��وم الحا�س��ب والإدارة المالي��ة .وهات��ان الجامعت��ان تع��دان ركائ��ز التعلي��م الجامعي الأهلي ف��ي مدينة
الريا�ض.
وت��م اختيار عينة ع�ش��وائية ب�س��يطة من كليات هذه الجامع��ات ،وروعي في العين��ة �أن تغطي التخ�ص�صات
العلمي��ة ت�ش��مل العل��وم ال�ش��رعية ،والطبية ،والإداري��ة ،وتقنية المعلوم��ات ،حيث تم اختيار كلية ال�ش��ريعة
بطريقة العينة الع�ش��وائية الب�س��يطة من الكليات ال�ش��رعيةفي جامعة الإمام محمد بن �س��عود الإ�س�لامية
لتمثل العلوم ال�ش��رعية ،وكلية الطب بنف���س الآلية في جامعة الملك �س��عود لتمثل العلوم ال�صحية والطبية،
وكلية �إدارة الأعمال من جامعة الأمير �سلطان لتمثل العلوم الإدارية ،وكلية الحا�سب ونظم المعلومات من
جامعة اليمامة لتمثل علوم التقنية.
وت��م اختي��ار عين��ة الدرا�س��ة من الطالب الذين يدر�س��ون في الم�س��تويات الأخيرة في الكلي��ة ،وحيث تعذر
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�إجراء الدرا�س��ة على طالب الم�س��توى الثامن ب�س��بب �أن اغلبهم يطبقون ما در�س��وه في الم�ؤ�س�سات العامة
والخا�ص��ة ،الأم��ر ال��ذي �صعب عل��ى الباحث مقابلتهم .لذلك فق��د عمد الباحث �إلى �إجراء الدرا�س��ة على
الم�س��تويين ال�ساد���س وال�س��ابع .فح�ص��ر جمي��ع ال�ش��عب التدري�س��ية في الم�س��تويين المذكوري��ن في جميع
الكليات والجامعات عينة الدرا�س��ة ،وتم اختيار عينة من ال�ش��عب بطريقة ع�ش��وائية ب�س��يطة ،فتم اختيار
�ش��عبة من كلية ال�ش��ريعة من الم�س��توى ال�ساد�س ،و�شعبة من كلية الطب من الم�ستوى ال�ساد�س ،و�شعبة من
كلية علوم الحا�س��ب وتقنية المعلومات من الم�س��توى ال�س��ابع ،و�ش��عبة من كلية �إدارة الأعمال من الم�ستوى
ال�س��ابع .ونظ ًرا لزيادة الطالب في ال�ش��عب في الجامعات الحكومية مقارنة بالجامعات الأهلية ،فقد قام
الباحث باختيار ال�ش��عب المتقاربة بعدد الطالب في الكليات عينة الدرا�س��ة ،بحيث ال يزيد عدد الطالب
ف��ي كل �ش��عبة ع��ن ( )45طال ًبا .فتم بناء على ذلك توزيع ( )180ا�س��تمارة على طالب ال�ش��عب المختارة
�ضمن العينة من طالب الكليات المذكورة ،بحيث يكون ن�صيب كل كلية ( )45ا�ستمارة �أي بن�سبة (.)%25
عاد للباحث ( )165ا�س��تمارة من اال�س��تمارات التي تم توزيعها �أي بن�س��بة ( )%92تقريب ًا ،وا�س��تبعد منها
( )5ا�ستمارات �أي بن�سبة ( )%8تقريب ًا .وتم تحليل ( )160ا�ستمارة تمثل عينة الدرا�سة التي طبقت عليها
الدرا�سة.

�أداة الدرا�سة:

ا�س��تخدم الباحث اال�س��تبيان و�س��يلة �أ�سا�س��ية لجم��ع البيانات من العين��ة ،حيث تم توزيعه��ا على مفردات
العينة ،ثم تم جمعها منها بعد ملئها ،وقد امتدت هذه العملية قرابة �شهرين من منت�صف �شهر ربيع �أول،
وحتى منت�صف جمادي الثانية �سنة 1436هـ.
تكون اال�س��تبيان من ثالثة �أجزاء رئي�س��ة ،يتناول الجزء الأول المعلومات الديمغرافية للعينة .فيما يتناول
الج��زء الثان��ي م��ن الإدارة المنبه��ات الت��ي تثي��ر انباه العين��ة ،ومدى حر�صه��م على المالحظ��ة لإعالنات
الط��رق وغيره��ا ،وركز الجزء الثالث والأخير من اال�س��تبيان على الأهداف الجمالية والوظائف لإعالنات
الطرق ،وقيم الحديثة والتنظيمية لإعالنات الطرق.

�إجراءات ال�صدق والثبات:

يع��د ال�ص��دق والثب��ات من العنا�صر الحا�س��مة في تحدي��د �صحة نتائج الدرا�س��ات العلمية .وقد ا�س��تخدم
الباحث عددًا من الأ�ساليب للتثبت من �صدق وثبات �أداة الدرا�سة الم�ستخدمة هي.
• ال�ص��دق الظاه��ري :ت��م عر���ض �صحيفة اال�س��تبيان عل��ى مجموعة م��ن المحكمين من �أ�س��تاذة الإعالم
ومناهج البحث الإعالمي  ،47من �أجل �أخذ �آرائهم بمدى قدرة اال�س��تبيان ومنا�س��بة كل فقرة لمو�ضوعها،
وقدرته��ا عل��ى قيا���س المو�ضوع المراد درا�س��ته ،وقد �أجرى الباح��ث التعديالت ال�ضرورية التي �أ�ش��ار بها
المحكمون.
• �صدق االت�س��اق الداخلي لأداة الدرا�س��ة :قام الباحث بح�س��اب �صدق االت�س��اق الداخلي من خالل �إيجاد
معامل االرتباط بير�سون لح�ساب معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات قيم الدرا�سة ،والدرجة الكلية
لها ،ويو�ضح الجدول رقم ( )1قيمة معامل االرتباط بين فقرات قيم الدرا�سة.
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مما �س��بق يت�ضح �أن جميع العبارات دالة عند م�س��توى ( ،)0.01وبع�ض الأخر دال عند م�ستوى (،)0.05
الأم��ر ال��ذي ي�ش��ير �إل��ى �أن جمي��ع الفق��رات المكون��ة للوظائف والقي��م تتمتع بدرج��ة �صدق عالي��ة ،تجعل
اال�ستبيان �صالحا للتطبيق الميداني.
م

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

جدول رقم ( )1معامالت ارتباط بنود قيم الدرا�سة والدرجة الكلية لها
معامل االرتباط
فقرات قيم الدرا�سة
تقدم �إعالنات الطرق �صورة حقيقية للمنتج كما هو في الواقع .
ا�شعر �أن �إعالنات الطرق بحاجة لقوانين تنظمها.
تتفوق �إعالنات الطرق على و�سائل الإعالن الأخرى في تعريفي
على منافذ بيع ال�سلعة� ،أو طلب الخدمة المعلن عنها .
يعك�س تطور ت�صميم وتنفيذ �إعالنات الطرق �أهميتها لم�سايرة
التغيرات االقت�صادية وزيادة حجم اال�ستثمارات.
ال ت�صلح �إعالنات الطرق كو�سيلة �إعالنية للتعريف بالمنتجات
الجديدة في ال�سوق.
تحتوي �إعالنات الطرق على تفا�صيل لي�س لدى الوقت لقراءتها.
يجب تقليل �إعالنات الطرق على الخطوط ال�سريعة لكثرة
الحوادث الذي ت�سببها .
تقل فائدة �إعالنات الطرق �إذا لم يكن محتواها مدعوما بو�سائل
�إعالنية �أخرى .
تذكرني �إعالنات الطرق با�سم ال�سلعة و�صورتها.
ا�شعر ب�ضعف الم�ستوى الفني لأ�ساليب تنفيذ �إعالنات الطرق .
�إعالنات الطرق الم�صدر الرئي�س للمعلومات المتعلقة بال�سفر.
يجب �أن يكون لإعالنات الطرق م�ساحات و�أحجام موحدة.
ت�شعرني �إعالنات الطرق بفائدة ال�سلعة� ،أو الخدمة المعلن عنها .
تفيدني �إعالنات الطرق بمعرفة �أماكن محطات البنزين،
واال�ستراحات ،والمطاعم على الطرق ال�سريعة .
تتنوع محتويات ت�صميم �إعالنات الطرق نتيجة للتطورات
التكنولوجية التي ي�شهدها حقل الإعالن .
�إعالنات الطرق ت�سبب االزدحام الب�صري للطرق ب�سبب
ع�شوائيتها .
ال تقدم �إعالنات الطرق �أي معلومات لها قيمة.
ال تزال �إعالنات الطرق بحاجة �إلى مزيد من التطور والتقدم.

**0.608
*0.333
**0.574
**0.417
**0.537
**0.551
**0.452
**0.546
*0.380
**0.409
**0.619
**0.554
**0.486
**0.410
**0.580
**0.565
**0.567
*0.394

* عبارات دالة عند مستوى  0.05فأقل **.عبارات دالة عند مستوى  0.01فأقل.
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ثبات الأداة :ومن �أجل التحقق من ثبات عبارات قيم الدرا�س��ة تم ا�س��تخدام معامل �ألفا كرونباخ وجاءت
النتائ��ج معرو�ض��ة ف��ي الج��دول رقم ( )2حي��ث يتبين �أن ثب��ات قيم الدرا�س��ة مرتفع بل��غ ( )0,843وهذه
القيمة مقبولة في الدرا�سات الإن�سانية ،وتو�ضح �صالحية �أداة الدرا�سة للتطبيق الميداني.
محور الدرا�سة
معامل الثبات

جدول رقم ( )2معامالت ثبات �ألفا كرونباخ لمحاور الدرا�سة
معامل ثبات �ألفا كرونباخ
عدد البنود
0.843
18

ا�ستعرا�ض النتائج الو�صفية
الجامعة
جامعة الإمام
جامعة الملك �سعود
جامعة اليمامة
جامعة الأمير �سلطان
المجموع

جدول رقم ()3توزيع �أفراد الدرا�سة وفق متغير الجامعة:
الن�سبة
التكرار
%25
40
%25
40
%25
40
%25
40
%100
160

التخ�ص�ص
�شريعة
طب
علوم �إدارية
علوم الحا�سب
المجموع

جدول رقم ()4توزيع �أفراد الدرا�سة وفق متغير التخ�ص�ص
الن�سبة
التكرار
%25
40
%25
40
%25
40
%25
40
%100
160

يتبين من الجدول رقم ( )3توزيع �أفراد العينة ح�س��ب متغير الجامعة ،فت�ش��ير النتائج �إلى �أن �أفراد عينة
الدرا�سة يمثلون ن�سبة مت�ساوية بين الجامعات ال�سعودية عينة الدرا�سة ،وهي ( )%25لكل جامعة.

ت�ش��ير النتائ��ج المعرو�ض��ة في جدول رقم (� )4إلى توزيع عينة الدرا�س��ة ح�س��ب التخ�ص�ص��ات العلمية في
الجامعات ال�سعودية ،حيث تظهر الن�سب الت�ساوي بين التخ�ص�صات التي تم درا�ستها.
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العمر
� 18- 22سنة
� 23- 29سنة
� 31سنة ف�أكثر
المجموع

جدول رقم ()5توزيع �أفراد الدرا�سة وفق متغير العمر:
الن�سبة
التكرار
%57.5
92
%40
64
%2,5
4
%100
160

يتبين من الجدول رقم ( )5توزيع �أفراد العينة ح�سب متغير العمر ،حيث ت�شير النتائج �إلى �أن �أعمار عينة
الدرا�س��ة تتركز في الفئة الواقعة ما بين (� 22 -18س��نة) ،فقد بلغت ن�سبتها ( ،)%57,5وهم الفئة الأكبر
في العينة ،وهذه المرحلة العمرية تمثل المرحلة الجامعية ،ومثلت الفئة العمرية التي تقع ما بين (29-23
�س��نة) ،ثان��ي �أكبر ن�س��بة بين �أفراد العينة ،حي��ث بلغت ( ،)%40مما ي�ؤكد �أن العين��ة متقاربة في المرحلة
العمرية ،بينما مثلت الفئة العمرية (� 31س��نة ف�أكثر) ،ن�س��بة �ضعيفة من العينة حيث لم تتجاوز ()%2,5
من �أفراد العينة .الأمر الذي ي�شير �إلى �أن �أعمار طالب الجامعات ال�سعودية يقع ما بين (� 22-18سنة).
جدول رقم ()6توزيع �أفراد الدرا�سة وفق متغير دخل الأ�سرة:
الن�سبة
التكرار
الدخل
17.5
28
اقل من 10000
32.5
52
من �10001إلى 20000
21.3
34
من � 20001إلى 30000
24,9
40
�أكثر من 30000
3,8
6
لم يحدد
%100
160
المجموع

تو�ضح النتائج المعرو�ضة في الجدول رقم ( )6توزيع �أفراد العينة ح�سب متغير الدخل ال�شهري للأ�سرة،
فتمثل الفئة التي دخلها �أ�سرتها ما بين (� 10001إلى  20000ريال)� ،أعلى الفئات بن�سبة ( ،)%32,5تليها
الفئة التي يتكون دخل الأ�س��رة ال�ش��هري من (� 20001إلى 30000ريال) بن�س��بة ت�صل �إلى (� .)%21,3أما
الذين لم يحددوا دخل �أ�س��رهم ال�ش��هري فلم تتجاوز ن�سبتهم ( )%3,8من العينة .وت�شير هذه الن�سب �إلى
�أن �أفراد عينة الدرا�س��ة متقاربون في الدخل ال�ش��هري للأ�س��رة ،حيث يبلغ متو�سط دخل �أ�سر ( )%60من
العينة بين (20000 -10000ريال).
تبين النتائج المعرو�ضة في الجدول رقم ( )7توزيع �أفراد العينة ح�س��ب متغير منطقة ال�س��كن في مدينة
الريا�ض ،حيث ت�ش��ير �إلى �أن �أعلى ن�س��بة ت�س��كن �ش��مال مدينة الريا�ض ( ،)%43,1تليها الفئة التي ت�سكن
�ش��رق المدينة بن�س��بة ( ،)%33,8ثم الفئة التي ت�س��كن جنوب مدينة الريا�ض بن�س��بة ت�صل �إلى (،)%8,1
فالفئة التي ت�سكن غرب مدينة الريا�ض بن�سبة لم تتجاوز (.)%4,4
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جدول رقم ()7توزيع �أفراد الدرا�سة وفق متغير المنطقة ال�سكنية بمدينة الريا�ض:
الن�سبة
التكرار
المنطقة ال�سكنية
4.4
7
غرب
33.8
54
�شرق
43.1
69
�شمال
8.1
13
جنوب
10.6
17
و�سط
%100
160
المجموع

وللتع��رف عل��ى الأ�ش��ياء الت��ي ت�ش��د انتباه �أف��راد عينة الدرا�س��ة على الطريق �أثناء �س��يرهم ،ق��ام الباحث
بح�س��اب التكرارات،والن�س��ب المئوية والمتو�س��طات ،واالنحرافات المعيارية لعبارات الأ�ش��ياء التي ت�ش��د
انتباه �أفراد عينة الدرا�س��ة .وتو�ضح النتائج المعرو�ضة في الجدول رقم ( )8ا�س��تجابات العينة للأ�ش��ياء
التي تلفت انتباهها على الطرق �أثناء �سيرهم في �شوارع مدينة الريا�ض .
جدول رقم ( :)8الأ�شياء التي ت�شد انتباه عينة الدرا�سة على الطريق في مدينة الريا�ض
م

5

�أعمال الطرق

6

ال�سيارات

3

معرو�ضات
املحالت
التجارية

2

الفتات املحالت
التجارية

1

الأ�شجار

4

�أعمدة الكهرباء

التكرار

مدى املالحظة

%

كثرياً
جداً

كثرياً

ك

98

36

%

61.3

22.5

املتو�سط
احل�سابي

�إلى
حد
ما
19

4

11.9

2.5

قليال

نادراً
4.45

ك

86

41

23

8

1

%

53.8

25.6

14.4

5.0

6

ك

36

55

34

20

6

%

22.5

34.4

21.3

12.5

3.8

ك

49

47

37

16

5

%

30.6

29.4

23.1

10.0

3.1

ك

25

50

50

19

9

%

15.6

31.3

31.3

11.9

5.6

ك

39

39

30

29

15

%

24.4

24.4

18.8

18.1

9.4

املتو�سط العام
* درجة المتوسط الحسابي من (.)5.00
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االنحراف
املعياري

الرتبة

مدى
املالحظة

4.28

3.63

3.63
3.41
3.38
3.80

0.804
0.934

1.105

1.106
1.085
1.317
1.059

1
2

3

3م
4
5

كثري جداً
كثري جدا

كثري

كثري
كثري
�إلى حد ما
كثري
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فقد �أ�شارت النتائج �إلى �أن لدى عينة الدرا�سة انتباهً ا عال ًيا لما يحدث في الطرق ،فقد �أفاد غالبية العينة
( )%83,8ب�أن �أعمال الطرق تجذ انتباههم بدرجة كثير �إلى كثير جد ًا ،فيما ذكر ( )%11,9من العينة ب�أن
�أعم��ال الط��رق تلف��ت انتباههم �إلى حد ما ،وقال ( )%2,5فقط ب�أن �أعمال الطرق قلي ًال �أو نادرا ما تجذب
انتباههم �أثناء �سيرهم في طرق مدينة الريا�ض .الأمر الذي يعطني م�ؤ�ش ًرا على �أن �إعالنات الطرق تلفت
انتباه الجمهور بدرجة عالية.
وذك��ر �أكث��ر م��ن ثالث �أرباع العينة(� )%79,4أن ال�س��يارات واالزدحام المروري ي�ش��د انتباهه��م كثي ًرا �إلى
كثير جدً ا �أثناء ال�سير في الطرق ،و�أفاد ( )%14,4من �أفراد العينة �إلى �أن ال�سيارات واالزدحام المروري
ي�شد االنتباه �إلى حد ما ،فيما قال ()%5,6ب�أن كثرة ال�سيارات واالزدحام المروري يجذب االنتباه بدرجة
قليلة �إلى نادرة .مما ي�ؤكد �أهمية �إعالنات الطرق بجذب انتباه الجمهور لما تت�ضمنه من �إعالنات.
�أما قدرةمعرو�ضات المحالت التجارية على جذب االنتباه فقد �أ�ش��ار ( )%56,9من �أفراد العينة �إلى �أنها
تجذب انتباههمكثير �إلى كثير جد ًا ،وقال ( )%21,3ب�أنها تجذب االنتباه �إلى حد ما .فيما ذكر ()%16,3
ب���أن له��ا قدرة على ج��ذب االنتباه بدرجة قليلة �إلى نادرة .وهو ما ي�ؤكد ق��درة الجمهور على مالحظة تغير
الإعالنات على الطرق.
و�أفاد ( )%60من عينة الدرا�سة �أن لالفتات المحالت التجارية القدرة على لفت االنتباه بدرجة كثيرة �إلى
كثي��رة ج��د ًا .ذك��ر ( )%23,1ب�أن الفتات المح�لات التجارية تلفت انتباههم �إلى حد م��ا .و�أفاد ()%13,1
بقدرة الفتات المحالت التجارية على جذب انتباههم بدرجة قليلة �إلى نادرة.
�أما الأ�ش��جار وكثرتها في ال�ش��وارع فقد ذكر ( )%%46,9ب�أنهات�ش��د انتباههم كثير �إلى كثير جد ًا ،و�أ�ش��ار
(� )%31,3إلى قدرتها على جذب انتباههم �إلى حد ما .وقال ( )%17,5من عينة الدرا�سة �أن كثرةالأ�شجار
تلفت انتباههم قليال�أونادرا.
و�أف��اد( )%48,8م��ن العينة ب�أن الأعم��دة الكهربائية الموجودة في الطرق تج��ذب انتباههم بدرجة كثيرة
�إلى كثيرة جد ًا ،و�أ�شار (� )%18,8إلى �أن الأعمدة الكهربائية تلفت انتباههم �إلى حد ما ،وذكر ()%27,5
ب�أن للأعمدة الكهربائية قدرة على لفت االنتباه بدرجة�إلى قليلة نادرة .الأمر الذي ي�شير �إلى �أن لدى عينة
الدرا�س��ة القدرة على مالحظة التغييرات التي تحدث في الإعالنات على الطرق ،وغيرها من المتغيرات
في البيئة التي تحيط بهم.
وللتعرف على مدى مالحظة �أفراد عينة الدرا�سة للإعالنات في الطرق وال�شوارع والميادين �أجرىح�ساب
التكرارات والن�سب لهذ المتغير ،ف�أظهر �أن غالبية العينة( )%75يالحظون تلك الإعالنات ،كما يتبين من
نتائج الجدول رقم ( .)9بينما قال ( )%17,5من عينة الدرا�سة �أنهم اليالحظونتلك الإعالنات .في حين
لم يجب ( )%7,5فقط منهم على هذا ال�س�ؤال .مما ي�شير �إلى قدرة عينة الدرا�سة على المالحظة القوية
لإعالنات الطرق.
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جدول رقم ( )9مدى مالحظة �أفراد العينة للإعالنات في الطرق وال�شوارع والميادين.
الن�سبة
التكرار
مدى المالحظة
%75
120
نعم
%17.5
28
ال
%7.5
12
لم يحدد
%100
160
المجموع

تبي��ن النتائ��ج المعرو�ض��ة في الجدول رق��م (� )10أن ( )%48,1من عينة الدرا�س��ة لديه��م حر�ص بدرجة
متو�سطة على مالحظة �إعالنات الطرق وال�شوارع والميادين ،و�أن ( )%37منهم يحر�صون على مالحظتها
بدرج��ة كثي��رة �إل��ى كثي��رة جد ًا .وق��ال ( )%14,4م��ن �أفراد العين��ة �إنهم ن��ادرا �أو قلي�لا مايحر�صون على
مالحظة �إعالنات الطرق ،بينما لم يحدد ( )%0,6منهم ر�أيه.
وعليه يت�ضح �أن ( )%85من �أفراد عينة الدرا�سة يحر�صون على مالحظة �إعالنات الطرق بدرجة متو�سطة
�إلى كثيرة جد ًا،وقد بلغ المتو�س��ط الكلي لدرجة حر�ص �أفراد العينة على مالحظة هذه الإعالنات (3,35
من  ،)5,00وهو المتو�سط الذي يقع في الفئة الثالثة من فئات مقيا�س الدرا�سة،مما يعني �أن لهذه الو�سيلة
الإعالنية جمهورها الن�شط الذي يتوجب �أخذه في الح�سبان.
جدول رقم ()10مدى حر�ص �أفراد العينة لمالحظة الإعالنات في الطرق وال�شوارع والميادين
المتو�سط العام االنحراف
مدى الحر�ص على مالحظة
الن�سبة
التكرار
المعياري
الإعالنات
كثيراً جداً
1.013
3.35
16.3
26
كثيراً
20.6
33
48.1
77
بدرجة متو�سطة
10.0
16
قليل
نادراً
4.4
7
0,6
1
لم يحدد
%100
160
المجموع

وم��ن �أجل التع��رف على مدى تحقيق �إعالنات الطرق لأهدافها الجمالية قام الباحث بح�س��اب التكرارات
والن�س��ب المئوي��ة والمتو�س��طات واالنحراف��ات المعياري��ة لعب��ارات �س���ؤال م��دى تحقي��ق �إعالن��ات الطرق
لأهدافها الجمالية.
ويو�ض��ح الج��دول رقم (� )11أن غالبية العينة ( )%74,4يوافقون على �أن �إعالنات الطرق تفتقر في بع�ض
الح��االت للجاذبي��ة والجمال ،وق��ال ( )%4,4بعدم موافقتهم على ذلك ،بينم��ا �أظهر ( )%18,8من �أفراد
العينة حيادهم تجاه هذا الجانب .الأمر الذي ي�ش��ير �إلى �أن غالبية العينة ترى �أن �إعالنات الطرق تحتاج
�إلى التطوير في الجوانب الت�صميمية والإخراجية والجمالية.
وعب��ر ( )%74,4م��ن �أف��راد العين��ة عن موافقته��م على �أن بقاء �إعالن��ات الطرق لفت��رات طويلة ي�صيبهم
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بالملل ،في حين قال ( )%6,9منهم فقط �إن بقاء الإعالنات على الطرق لفترة طويلة ال ي�صيبهم بالملل.
وبق��ي ( )%16,3م��ن العين��ة غلى الحياد تجاه هذه العبارة .مما يعن��ي �إن �إعالنات الطرق ربما تحتاج �إلى
عناية خا�صة في الجوانب الجمالية.
�أبدى ( )%71,3من عينة الدرا�سة موافقتهم على �أن �إعالنات الطرق تقلل من درجة الملل عندما يتوقفون
عن��د �إ�ش��ارات المرور� ،أو ف��ي المناطق المزدحمة .و�أ�ش��ار ( )%11,3من العينة غلى ع��دم موافقتهم على
ذلك .وف�ضل ( )%14,4من �أفراد عينة الدرا�سة الحياد.
جدول رقم ( :)11مدى تحقيق �إعالنات الطرق لأهدافها الجمالية

رقم
العبارة

العبارة

3

تفتقر بع�ض
�إعالنات الطرق
للجاذبية
واجلمال.

1

طول بقاء
�إعالنات الطرق
لفرتة طويلة
ي�صيبني بامللل

2

تقلل �إعالنات
الطرق من امللل
عند التوقف
لإ�شارات املرور
�أو الزحام

5

ا�شعر بان
الألوان وال�صور
يف �إعالنات
الطرق تعطي
مظهراً جمالياً
للمكان املحيط
بها

4

ت�شوه �إعالنات
الطرق البيئة
املحيطة بها.

التكرار

مدى املوافقة

املتو�سط
احل�سابي

%

غري
موافق
ب�شدة

غري
موافق

حمايد

موافق

موافق
ب�شدة

ك

2

5

30

64

55

%

1.3

3.1

18.8

40.0

34.4

ك

2

9

26

49

70

%

1.3

5.6

16.3

30.6

43.8

ك

3

15

23

55

59

%

1.9

9.4

14.4

34.4

36.9

ك

4

11

32

54

56

%

2.5

6.9

20.0

33.8

35.0

ك

16

38

43

30

30

%

10.0

23.8

26.9

18.8

18.8

املتو�سط العام

4.06

4.03

3.98

3.94

3.13

3.80

االنحراف
املعياري

0.889

1.160

1.047

1.036

1.265

1.079

الرتبة

1

2

3

4

5

مدى
املوافقة

موافق

موافق

موافق

موافق

حمايد

موافق

* درجة المتوسط الحسابي من (.)5.00
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ر�أي �أكث��ر م��ن ن�ص��ف العينة ( )%68,8ب���أن الألوان وال�صور في �إعالنات الطرق ت�ش��عرهم بمظهر جمالي
للم��كان المحي��ط بها ،و�أبدى ( )%9,6فقط من �أفراد عينة الدرا�س��ة ع��دم موافقتهم .و�أظهر ( )%20من
العينة حياديهم تجاه ذلك .الأمر الذي ربما ي�شير �إلى �أن عينة الدرا�سة ترغب ب�إ�ضفاء جوانب جمالية على
�إعالن��ات الط��رق غي��ر متوفرة فيه��ا الآن ،التي بدورها تجمل الأماكن التي تحيط به��ا .مما يعني �أن ت�ؤخذ
البيئة المحيطة بلوحات �إعالنات الطرق بعين االعتبار �أثناء ت�صميم اللوحات الإعالنية على الطرق.
تقارب��ت الن�س��بحول م��دى ت�ش��وه �إعالنات الط��رق للبيئة المحيط��ة؛ فقد �أب��دى ( )%37,6من�أف��راد العينة
موافقتهم على �أن �إعالنات الطرق ت�شوه البيئة المحيطة بها ،وعار�ض هذا الر�أي بزيادة ( .)%33.8بينما
ل��م يب��د ( )%26,9م��ن �أفراد عينة الدرا�س��ة ر�أيهم حول ذلك .الأمر الذي ي�ش��ير �إل��ى �أن �إعالنات الطرق
بحاجة �إلى �إعادة لت�صميمها الجمالي لتن�سجم مع البيئة المحيطة بها ولت�ضفي جما ًال على ما حولها.
ومن �أجل التعرف على اتجاهات �أفراد العينة نحو قيمتي الحداثة والت�س��لية التي تحققها �إعالنات الطرق
قام الباحث بح�س��اب التكرارات والن�س��ب المئوية والمتو�س��طات ،واالنحرافات المعيارية لل�س���ؤال المتعلق
بهاتين القيمتين .ف�أظهرت النتائج المعرو�ضة في الجدول رقم (� )12أن غالبية عينة الدرا�سة ()%78,7
ي��رون �أن �أ�س��اليب تنفيذ �إعالنات الطرق تت�س��م بانخفا�ض الم�س��توى الفني الم�س��لي ،فيم��ا �أبدى ()%8,7
عدم موافقتهم على �أن �أ�س��اليب تنفيذ �إعالنات الطرق تت�س��م بانخفا�ض الم�س��توى الفني الم�سلي .وف�ضل
( )%8,8من العينة الحياد .مما يدل على غياب عن�صر الت�ش��ويق ،والت�س��لية في ت�صميم �إعالنات الطرق.
و�أف��اد ( )%73,8م��ن العين��ة بموافقتهم عل��ى �أن �إعالنات الط��رق بحاجة �إلى مزيد م��ن التطور والتقدم.
وق��ال ( )%10,6م��ن �أف��راد عينة الدرا�س��ة بعدم موافقتهم عل��ى حاجة �إعالنات الط��رق �إلىالتطور .فيما
ف�ض��ل ( )%11,9الحياد .الأمر الذي ي�ش��ير �إلى �أن عينة الدرا�س��ة ترى �ض��رورة تطور �إعالنات الطرق في
جميع جوانبها.
�أ�ش��ار (� )%59,4إل��ى موافقته��م على �أن �إعالنات الطرق تعطي لل�ش��وارع نوعا من البهجة والت�س��لية ،فيما
لم يوافق ( )%18,8من العينة على هذا الر�أي .و�أظهر ( )%20,6من عينة الدرا�س��ة حيادهم تجاه ذلك.
مم��ا ي�ش��ير �إل��ى �إن �إعالنات الطرق لها �أهمي��ة كبيرة لدى الجمهور ،ويعدها من الأ�ش��ياء التي ت�ضفي على
نوعا من الت�سلية والبهجة.
ال�شوارع والميادين ً
وتباين��ت �إجاب��ات عينة الدرا�س��ة حول مدى ان�س��جام �إعالنات الط��رق مع البيئة المحيط��ة بها ،فقد ذكر
( )%35من �أفراد العينة موافقتهم على �إن �إعالنات الطرق ال تن�سجم مع البيئة المحيطة بها ،بينما يرى
( )%30منه��م �أن �إعالن��ات الط��رق من�س��جمة م��ع البيئة المحيطة به��ا .وف�ضل ( )%31,9م��ن �أفراد عينة
الدرا�سة الحياد.
ً
وواف��ق ( )%37,6م��ن �أف��راد عينة الدرا�س��ة عل��ى �أن ت�صميم محتوي��ات الإعالنات قد تطور كثي��را نتيجة
للتطورات التكنولوجية التي ا�ستخدمت فيها ،وقال ( )%31,3بعدم موافقتهم على ذلك .وف�ضل ()%28,1
من العينة الحياد .مما ي�شير �إلى �إن عينة الدرا�سة لديها نظرة جمالية بتطورات الإعالنات ب�شكل عام في
ظل التطورات التكنولوجية.
تقارب��ت �إجاب��ات عين��ة الدرا�س��ة ح��ول ت�أثيرالتزاح��م غير المنتظ��م للإعالنات ف��ي ال�ش��وارع على درجة
ا�ستمتاعهم بها ،ف�أفاد ( )%37,2ب�أنهم ال ي�ستمتعون ب�إعالنات الطرق ب�سبب كثرتها وازدحام ال�شوارع بها
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ب�ش��كل غير منظم ،وقال (� )%34.6إنهم ي�س��تمتعون ب�إعالنات الطرق بالرغم من ازدحامها في ال�ش��وارع
بطريقة غير منظمة .و�أظهر ( )%28,8الحياد في �إجاباتهم .مما ي�شير �إلى �إن عينة الدرا�سة لديها نظرة
�إلى �إعالنات الطرق و�أنها ربما ت�ضفي على ال�شوارع نوعا من الت�سلية ل�سالكيها.
جدول رقم ( :)12اتجاهات طالب الجامعات ال�سعودية نحو قيمتي الحداثة والت�سلية التي تحققها �إعالنات الطرق
م

العبارة

4

�أ�ساليب تنفيذ
�إعالنات الطرق
تت�سم بانخفا�ض
امل�ستوى الفني.

3

�إعالنات
الطرق بحاجة
�إلى مزيد من
التطور والتقدم

1

تعطي �إعالنات
الطرق لل�شوارع
نوعاً من البهجة
والت�سلية.

6

ال تن�سجم
�إعالنات الطرق
مع البيئة
املحيطة بها

2

تطور ت�صميم
الإعالنات كثرياً
نتيجة للتطورات
التكنولوجية

5

ال �أ�ستمتع
ب�إعالنات
الطرق ب�سبب
تزاحمها غري
املنظم يف
ال�شوارع

التكرار

مدى املوافقة

%

غري
موافق
ب�شدة

غري
موافق

املتو�سط
احل�سابي

حمايد

موافق

موافق
ب�شدة

ك

1

13

14

85

41

%

6

8.1

8.8

53.1

25.6

ك

1

16

19

78

40

%

6

10.0

11.9

48.8

25.0

ك

6

24

33

59

36

%

3.8

15.0

20.6

36.9

22.5

ك

7

41

51

32

24

%

4.4

25.6

31.9

20.0

15.0

ك

14

46

45

46

4

%

8.8

28.8

28.1

28.8

2.5

ك

10

51

38

37

20

%

6.3

31.9

23.8

23.1

12.5

املتو�سط العام

االنحراف
املعياري

الرتبة

مدى
املوافقة

3.99

3.91

3.6

3.16

3.13

3.04

3.47

0.871

0.924

1.111

1.119

1.024

1.158

1.035

1

2

3

4

5

6

موافق

موافق

موافق

حمايد

حمايد

حمايد

موافق

* درجة المتوسط الحسابي من (.)5.00

ت�ش��ير النتائ��ج المعرو�ض��ة ف��ي الج��دول رق��م (� )13إل��ى ع��دم وج��ود ف��روق ذات دالل��ة �إح�صائي��ة بي��ن
اتجاه��ات �أف��راد العين��ة نحو مدى تجميل �إعالن��ات الطرق للبيئة وقدرتها على ج��ذب االنتباه .حيث بلغت
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قيم��ة ( )1,952:Fوه��ي ذات دالل��ة عند م�س��توى ( ،)0,119لكن النتائج �أظهرت وج��ود فروق ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )0,05ف�أقل بين اتجاهات �أفراد العينة نحو الوظيفة المعرفية ،فبلغت قيمة
( )5,551;Fوهي ذات داللة عند م�ستوى (.)0,05
وم��ن �أج��ل معرف��ة �أين ظهرت تل��ك الفروقتم ا�س��تخدام اختبار (�ش��يفيه) �أظه��رت نتائجهالمعرو�ضة في
الجدول رقم (� )14إلى وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�س��توى ( )0,05ف�أقل بين اتجاهات �أفراد
عينة الدرا�س��ة من طالب جامعة الإمام محمد بن �س��عود الإ�س�لامية وطالب جامعة الأمير �س��لطان حول
الوظيفة المعرفية تميل ل�صالح �أفراد عينة طالب جامعة الإمام.
كما يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0,05بين اتجاهات �أفراد عينة الدرا�سة من جامعة
اليمامة وطالب جامعة الأمير �سلطان حول الوظيفة المعرفية ل�صالح �أفراد عينة طالب جامعة اليمامة.
مما يعني �أن لدى طالب جامعة الإمام محمد بن �س��عود الإ�س�لامية ،وطالب جامعة اليمامة موافقة �أعلى
م��ن ط�لاب جامعة الأمير �س��لطان على العبارات التي تقي���س اتجاه��ات الطالب نحو الوظيفي��ة المعرفية
لإعالنات الطرق .وعليه يمكن القول �إن هناك اتجاهً ا �إيجاب ًيا لدى طالب جامعة الإمام محمد بن �س��عود
الإ�سالمية ،وطالب جامعة اليمامة نحو الوظيفة المعرفية للإعالنات الطرق.
الجدول رقم ( « )13تحليل التباين الأحادي « للفروق في اتجاهات العينة نحو قيمة تجميل البيئة والقدرة على جذب
االنتباه ووظيفة المعرفة.
الداللة
متو�سط
مجموع درجات
م�صدر
ف
قيمة
المحور
الإح�صائية
مربعات الحرية المربعات
التباين
 0.119غير
تجميل البيئة والقدرة بين
1.982
0.952
3
2.856
دالة
المجموعات
على جذب االنتباه
داخل
0.480
المجموعات 155 74.453
158 77.309
المجموع
بين
*0.001
5.551
2.242
المجموعات 3 6.727
وظيفة المعرفة
دالة
داخل
0.404
المجموعات 154 62.212
157 68.939
المجموع
* فروق دالة عند مستوى داللة ( )0.05فأقل.
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المحور
المعرفة

الجدول رقم ( )14نتائج اختبار « �شيفيه» للفروق بين فئات متغير الجامعة
جامعة
جامعة جامعة
اليمامة الأمير
جامعة الملك
العدد المتو�سط
الجامعة
�سلطان
الإمام �سعود
جامعة الإمام
جامعة الملك
�سعود
جامعة اليمامة
جامعة الأمير
�سلطان

39

3.6222

38

3.4947

42

3.7563

39

2017

-

*

-

*

-

* فروق دالة عند مستوى  0.05فأقل

من �أجل التعرف على مدى وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بين اتجاهات طالب الجامعات ال�سعودية نحو
�إعالنات الطرق ،تم ا�س��تخدام «تحليل التباين الأحادي» ( )One WayANOVAلتو�ضيح داللة الفروق
ف��ي �إجابات عينة الدرا�س��ة طب ًقا الختالف متغير الجامعة ،ف�أظه��رت النتائج المعرو�ضة في الجدول رقم
(� )15إل��ى وج��ود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�س��توى دالل��ة ( )0,05فاقل بين اتجاهات �أفراد العينة
نحو �إعالنات الطرق.
ولتحدي��د �أي��ن ظهرت هذه الفروق تم ا�س��تخدام اختبار (�ش��يفيه) ف�أ�ش��ارت نتائجه �إل��ى وجود فروق ذات
دالل��ة �إح�صائي��ة عند م�س��توى ( )0,05فاقل بين اتجاهات �أفراد عينة الدرا�س��ة من طالب جامعة الملك
�س��عود ،وطالب جامعة الأمير �س��لطان حول �إعالنات الطرق ،ل�صالح طالب جامعة الأمير �س��لطان .الأمر
الذي ي�ش��ير �إلى �أن موافقة عينة جامعة الأمير �س��لطان على العبارات التي تقي���س اتجاهات الطالب نحو
�إعالنات الطرق �أكثر من موافقة طالب جامعة الملك �س��عود .مما يعني �أن طالب جامعة الأمير �س��لطان
�أكثر �إيجابية نحو �إعالنات الطرق من طالب جامعة الملك �سعود.
كم��ا ت�ش��ير النتائ��ج المعرو�ضة في الجدول رقم (� )16إل��ى وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�س��توى
( )0,05فاق��ل بي��ن اتجاه��ات �أف��راد عين��ة الدرا�س��ة من ط�لاب جامعة اليمام��ة ،وطالب جامع��ة الأمير
�سلطان حول �إعالنات الطرق ،ل�صالح طالب جامعة الأمير �سلطان .الأمر الذي ي�شير �إلى �أن لدى طالب
جامعة الأمير �س��لطان موافقة �أعلى على العبارات التي تقي���س اتجاهات الطالب نحو �إعالنات الطرق من
طالب جامعة اليمامة .مما يعني �أن لدى طالب جامعة الأمير �سلطان اتجاهً ا �إيجاب ًيا نحو العبارات التي
تقي�س اتجاهات الطالب نحو �إعالنات الطرق �أكثر من طالب جامعة اليمامة.
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الج��دول رق��م ( « )15تحلي��ل التباين الأحادي « ( )One Way ANOVAللفروق ف��ي اتجاهات العينة نحو �إعالنات
الطرق
الداللة
مجموع درجات متو�سط
م�صدر
المربعات قيمة ف
المحور
الإح�صائية
مربعات الحرية
التباين
بين
*0.000
7.884
6.009
المجموعات 3 18.027
�إعالنات الطرق
دالة
داخل
0.762
المجموعات 154 117.374
157 135.401
المجموع
* فروق دالة عند مستوى داللة ( )0.05فأقل.

المحور
�إعالنات
الطرق

الجدول رقم ( )16نتائج اختبار « �شيفيه» للفروق بين فئات متغير الجامعة
جامعة
جامعة جامعة
اليمامة الأمير
جامعة الملك
العدد المتو�سط
الجامعة
إمام
ل
ا
�سلطان
�سعود
جامعة الإمام

39

3.6795

جامعة الملك
�سعود
جامعة اليمامة
جامعة الأمير
�سلطان

38

3.4737

42

3.4821

39

2.7842

-

*

-

*

-

* فروق دالة عند مستوى  0.05فأقل

ت�ش��ير نتائج الجدول رقم (� )17إلى �أن المقيا���س الذي طبق في هذه الدرا�س��ة ا�ش��تمل على ثمانية ع�ش��ر
م�ؤ�ش��ر ًا ،وق��د قا���س م��ا ن�س��بته ( )52,588م��ن القي��م الت��ي تناولته��ا الدرا�س��ة ،وقدطب��ق هذا المقيا���س
ف��ي درا�س��ات ع��دة ق��ام به��ا بع���ض الباحثي��ن ( ح�س��ن ،2002:خليف��ة ،1991:العال��م واخ��رون،1999:
.)Wilke:1990, Bhargave:1994وق��د طبقت��ه ه��ذه الدرا�س��ة بع��د �إج��راء تعدي�لات خفيف��ة على
معاني مفردات المقيا�س ليتالءم مع الثقافة ال�سعودية.
كم��ا �أ�ش��ارت نتائ��ج التحليل العاملي �إلى �أن هذه الم�ؤ�ش��رات تنتم��ي وظيفتين وقيمتي��ن تت�ضمنها �إعالنات
الطرق في مدينة الريا�ض .وتكونت الوظيفة الأولى وهي الوظيفية المعرفية التي ت�شير �إلى عملية التحكم
والت�أثير على عمليات الإدراك االنتقائي للفرد من �سبع م�ؤ�شرات ،هي:
• �إعالنات تقدم الطرق �صورة حقيقية للمنتج كما هو في الواقع،
• �إعالن��ات الط��رق تتف��وق على و�س��ائل الإع�لان الأخرى بالتعري��ف بمنافذ بيع ال�س��لعة� ،أو طل��ب الخدمة
المعلن عنها،
• �إعالنات الطرق ال ت�صلح �أن تكون و�سيلة �إعالنية للتعريف بالمنتجات الجديدة في ال�سوق،
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• �إعالنات الطرق تت�ضمن تفا�صيل لي�س لدى الأفراد الوقت الكافي لقراءتها،
• �إعالنات الطرق الم�صدر الرئي�س للمعلومات المتعلقة بال�سفر،
• �إعالنات الطرق تفيد في معرفة �أماكن محطات البنزين واال�ستراحات والمطاعم على الطرق ال�سريعة،
• �إعالنات الطرق ال تقدم �أي معلومات لها قيمة للجمهور.
وقد ف�سر ما ن�سبته ( )14,916من الوظيفة المعرفية ،الأمر الذي ي�شير �إلى �أن الوظيفة المعرفية من �أهم
الوظائف التي تهدف �إلى مقاومة عملية الإقناع التي يتعر�ض لها الأفراد من قبل رجال الت�سويق وغيرهم.
وربم��ا ت�ؤك��د ه��ذه النتيجة نتائ��ج التراكم العلمي حول الوظيفة المعرفية لو�س��ائل الإع�لام التي تركز على
المعلومات الأكثر �أهمية للفرد.
كما تبين من نتائج التحليل العاملي ا�ستخدام الوظيفة المنفعية من قبل الأفراد عينة الدرا�سة ،حيث تعمل
االتجاهات على م�ساعدة الأفراد على عملية تقييم المنفعة التي يح�صلون عليها من الأ�شياء المحيطة بهم
من �أجل تحقيق �أهدافهم .وقد ف�سر ما ن�سبته ( )12,898وهي ن�سبة �أقل من ن�سبة الوظيفة المعرفية ،وقد
تكونت الوظيفة المنفعية من �أربعة م�ؤ�شرات هي:
• تقليل �إعالنات الطرق على الخطوط ال�سريعة لكثرة الحوادث الذي ت�سببها،
مدعوما بو�سائل �إعالنية �أخرى
• تقل فائدة�إعالنات الطرق �إذا لم يكن محتواها
ً
• �إعالنات الطرق تذكر الأفراد ب�أ�سماء ال�سلعة و�صورها،
• �إعالنات الطرق ت�شعر الأفراد بفائدة ال�سلعة �أو الخدمة المعلن عنها.
و�أ�ش��ارت نتائ��ج التحلي��ل العامل��ي �إل��ى القيم��ة التنظيمي��ة ف��ي �إعالن��ات الط��رق .وق��د ف�س��رت ما ن�س��بته
( )11,994م��ن ه��ذه القيم��ة ،وهذه النتيجة قريبة من نتيجة الوظيفة المنفعية .وت�ش��كلت هذه القيمة من
ثالث م�ؤ�شرات ،هي:
• ي�شعر الأفراد ب�أن �إعالنات الطرق بحاجة لقوانين تنظمها،
• يجب �أن يكون �إعالنات الطرق م�ساحات و�أحجام موحدة،
• �إعالنات الطرق ت�سبب االزدحام الب�صري للطرق ب�سبب ع�شوائيتها.
ات�ض��ح م��ن نتائ��ج التحليل العاملي �أهمية قيمة الحداثة في �إعالنات الط��رق في مدينة الريا�ض لدى عينة
الدرا�س��ة ،فق��د ف�س��رت م��ا ن�س��بته ( )12,781من قيمة الحداث��ة ،وهي نتيج��ة قريبة من نتيج��ة الوظيفة
المعرفية .وتت�ضمن قيمة الحداثة في �إعالنات الطرق �أربعة م�ؤ�شرات ،هي:
• يعك���س تط��ور ت�صمي��م وتنفي��ذ �إعالنات الط��رق �أهميتها لم�س��ايرة التغي��رات االقت�صادي��ة وزيادة حجم
اال�ستثمارات،
• ي�شعر الأفراد ب�ضعف الم�ستوى الفني لأ�ساليب تنفيذ �إعالنات الطرق،
• تتنوع محتويات ت�صميم �إعالنات الطرق نتيجة للتطورات التكنولوجية التي ي�شهدها حقل الإعالن،
• �إعالنات الطرق ال تزال بحاجة �إلى مزيد من التطور والتقدم.
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جدول ()17التحليل العاملي لم�ؤ�شرات اتجاهات طالب الجامعات ال�سعودية نحو الوظائف النفعية والمعرفية وقيمتي
الحداثة والتنظيم �إعالنات الطرق
العبارات
م
الوظيفة
القيمة
القيمة
القيمة قيمة
املعرفية املنفعية الحداثة
التنظيمية
الوظيفة المعرفية
تقدم �إعالنات الطرق �صورة حقيقية للمنتج كما هو
0,596
1
-0,617 -0,793 0,987
في الواقع
تتفوق �إعالنات الطرق على و�سائل الإعالن الأخرى
0,786 -0,652
-0,654
0,896
في تعريفي على منافذ بيع ال�سلعة �أو طلب الخدمة
2
المعلن عنها
ال ت�صلح �إعالنات الطرق كو�سيلة �إعالنية للتعريف
-0,565 -0,524 0,796 0,799
3
بالمنتجات الجديدة في ال�سوق.
تحتوي �
-0,644
-0,497 0,695
4
لقراءتها.إعالنات الطرق على تفا�صيل لي�س لدى الوقت 0,755
�إعالنات الطرق الم�صدر الرئي�س للمعلومات المتعلقة
-0,793
-0,678 -0,730
0,960
5
بال�سفر.
تفيدني �إعالنات الطرق بمعرفة �أماكن محطات
0,659
-0,528 -0,635
0,876
6
البنزين واال�ستراحات والمطاعم على الطرق ال�سريعة
0,690
-0,431 0,886
0,954
7
ال تقدم �إعالنات الطرق �أي معلومات لها قيمة.
الوظيفة المنفعية
ال�سريعة
الخطوط
على
الطرق
إعالنات
يجب تقليل �
0,621
0,578 0,853
0,687
1
لكثرة الحوادث الذي ت�سببها
تقل فائدة �إعالنات الطرق �إذا لم يكن محتواها
0,598
0,561 0,965
0,776
2
مدعوما بو�سائل �إعالنية �أخرى
0,664
0,662 0,845 -0,644
3
تذكرني �إعالنات الطرق با�سم ال�سلعة و�صورتها.
ت�شعرني �إعالنات الطرق بفائدة ال�سلعة �أو الخدمة
-0,592
-0,764 0,988 -0,568
4
المعلن عنها
القيمة التنظيمية
0,618
0,946 0,698
0,846
1
ا�شعر �أن �إعالنات الطرق بحاجة لقوانين تنظمها.
أحجام
�
و
م�ساحات
الطرق
إعالنات
ل
يكون
أن
�
يجب
0,856
0,987 -0,763
0,974
2
موحدة.
�إعالنات الطرق ت�سبب االزدحام الب�صري للطرق
0,559
0,834 -0,697
0,779
3
ب�سبب ع�شوائيتها
قيمة الحداثة
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م

1
2
3
4

العبارات
الوظيفة
يعك�س تطور ت�صميم وتنفيذ �إعالنات الطرق
�أهميتها لم�سايرة التغيرات االقت�صادية وزيادة حجم
اال�ستثمارات.
ا�شعر ب�ضعف الم�ستوى الفني لأ�ساليب تنفيذ �إعالنات
الطرق
تتنوع محتويات ت�صميم �إعالنات الطرق نتيجة
للتطورات التكنولوجية التي ي�شهدها حقل الإعالن
ال تزال �إعالنات الطرق بحاجة �إلى مزيد من التطور
والتقدم.
المجموع
الثقل

القيمة
املعرفية

القيمة
املنفعية

قيمة
الحداثة

القيمة
التنظيمية

-0,896

0,888

-0,663

0,955

0,863

0,780

0,594

0,897

-0,884

-0,868

0,661

0,927

0,772

0,887

0,683

0,893

14,916
52,588

12,897

11,994

12,781

مناق�شة النتائج

عندم��ا و�ض��ع المدخل الوظيفي لدرا�س��ات االتجاهات كان كاتز ( )Katzيرى �أنه عند درا�س��ة االتجاهات
نح��و �ش��يء م��ا الب��د من فهم الأ�س��باب التي �أدت �إل��ى �أن يتخذ اتجاه��ا معينا ،وذلك من درا�س��ة الوظائف
الأربعة لالتجاهات ،وهي الوظيفة المعرفية والمنفعية ،والتعبير عن القيم الجمالية والتنظيمية والت�سلية
والحداثة
من هذا المنطلق �س��عت هذه الدرا�س��ة �إلى قيا�س اتجاهات الطالب في الجامعات ال�سعودية نحو �إعالنات
الطرق ،رغم انعدام الدرا�سات ال�سعودية التي تناولت �إعالنات الطرق ،فلم ي�سبق درا�سة هذه الو�سيلة في
ال�س��عودية ح�س��ب علم الباحث ،كما �أن الدرا�س��ات العربية التي تناولت �إعالنات الطرق لم تهتم بالتفرقة
بين الأ�شكال التقليدية والحديثة لإعالنات الطرق ،واهتمت بدرا�ستها بوجه عام.
وتعتبر الدرا�س��ات التي �أجراها (�س��المان ،2000 ،1995:وح�س��ن� )2001:أقرب الدرا�س��ات لمو�ضوع هذه
الدرا�س��ة ،و�إن كان��ت درا�س��ات (�س��المان )2000 ،1995:ترك��ز عل��ى اللوح��ات الإعالني��ة المنف��ذة يدوي ًا
والمطبوعة التي ي�صل حجمها �إلى ( )14X48قدم ،ومن ثم ي�ستثنى الإعالنات المتحركة وبع�ض الأ�شكال
الم�ضيئ��ة ك�إعالنات النيون وال�شا�ش��ة التليفزيونية ،وق��د انتهى الباحث �إلى عدم تحقيق هذه اللوحات لكل
من الوظيفة الجمالية والمنفعية.
ودرا�س��ة (ح�س��ن )2001:التي ركزت على �ضعف قدرة الأ�ش��كال التقليدية على تحقيق �أهدافها الجمالية،
وانتهت الباحثة �إلى تحقيق الوظيفية المنفعية والقيمة الجمالية بن�س��بة �ضئيلة ،و�إن كانت النتيجة العامة
الت��ي تو�صل��ت �إليه��ا الباحثة ت�ش��ير �إلى الحياد .بينما ت�ش��ير نتائج هذه الدرا�س��ة �إلى وجود اتجاه متو�س��ط
ل��دى �أف��راد العينة نح��و عدم تحقيق �إعالن��ات الطرق لأهدافه��ا الجمالية ،ونحو تحقي��ق �إعالنات الطرق
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لقيمتي الحداثة والت�س��لية .هذه النتيجة تتفق مع النتيجة التي تو�صلت �إليها (ح�س��ن ،2002:وكد�سة،199:
وال�سويد ،)2009:التي �أ�شارت �إلى �أن الجمهور الم�صري لديه اتجاهات محايدةنحو �إعالنات الطرق ،كما
تو�صلت الدرا�سة الثانية �إلى �أن اتجاهات رجال الأعمال نحو معدالت الإنفاق الإعالني تعد متو�سطة،وتو�صل
ال�سويد� ،إلى �أن اتجاهات الطالب في الجامعات ال�سعودية نحو الإعالنات التجارية في ال�صحف الجامعية
ال�سعودية تميل نحو ال�سلبية ،الأمر الذي يدعم النتائج التي تو�صلت �إليها هذه الدرا�سة.
�إن الأعم��ال الت��ي ت�ش��هدها الطرق ف��ي مدينة الريا�ض ق��د جذبت انتباه عينة الدرا�س��ة �أثناء �س��يرهم في
الطرق .فقد �أ�ش��ارت النتائج �إلى �إن الأ�ش��ياء التي ت�ش��د انتباه العينة على الطرق في مدينة الريا�ض �أثناء
ال�س��ير ه��ي �أعم��ال الطرق واالزدح��ام المروري .وه��ذه النتيجة كان��ت متوقعةفالعا�صمةتعان��ي من �أعمال
الط��رق واالزدح��ام المروري .وعلى الرغم من ذلك ف�إن حر�ص �أفراد عينة الدرا�س��ة على متابعة الأ�ش��ياء
الت��ي تثي��ر ف�ضوله��م ،وتلف��ت انتباههم عل��ى الطرق من �أعم��ال لها كان متو�س��ط ًا حيث بل��غ ( .)4,45كما
بل��غ المتو�س��ط الع��ام ( 3,80م��ن  .)5,00وه��ذه النتيج��ة تختلف مع م��ا تو�صلت �إليه (ح�س��ن )2002:من
حي��ث ترتي��ب الأ�ش��ياء الت��ي تجذب انتباه العين��ة ،فقد �أ�ش��ارت نتائج درا�س��تها �إلى �إن اللوح��ات الإعالنية
عل��ى الط��رق تحت��ل المرتب��ة الأولى في جذب انتب��اه الجمهور ،ثم الفت��ات المحالت التجاري��ة في المرتبة
الثاني��ة .بينم��ا ف��ي هذه الدرا�س��ة احتلت �أعمال الط��رق المرتبة الأول��ى ،يليها االزدحام الم��روري .وعليه
يمك��ن الق��ول �إن الجمه��ور يج��ذب انتباه��ه ما يتعر���ض له من مواق��ف في الحي��اة اليومية ،وف��ي المجتمع
ال�س��عودي ت�أت��ي التعدي�لات في الط��رق واالزدحام الم��روري �أكثر ما يهتم ب��ه الجمهور ،بالإ�ضاف��ة �إلى �إن
درا�س��ة (ح�س��ن )2002:ا�ش��تملت على عينة من المعلنين وه�ؤالء لديهم حر�ص �ش��ديد على تحديد �أماكن
�إعالن��ات الط��رق المهمة لهم .فاالختالف بين نتيجة الدرا�س��تين يمكن تف�س��يره ف��ي �ضوء وجود عينة من
المعلني��ن �ضم��ن عينة درا�س��ة (ح�س��ن ،)2002:والتركيز لديهم عمدي ولي���س لج��ذب االهتمام ،في حين
بروز م�شكلة �أعمال الطرق واالزدحام المروري تمثل �أبرز المنبهات لدى عينة هذه الدرا�سة.
ت�ش��ير النتائ��ج �إل��ى �أن لدى غالبي��ة العينة قدرة عالية عل��ى مالحظة الإعالنات على الطرق وفي ال�ش��وارع
والميادين ،فقد �أ�شارت غالبية العينة (� )%75إلى موافقتهم على مالحظة �إعالنات الطرق .وهذه النتيجة
تتواف��ق م��ع النتيج��ة الت��ي تو�صل لها بورج��ي ( )Burgi:1991ب���أن الجمهور الأمريك��ي يالحظ �إعالنات
الطرق بدرجة كبيرة .كما تتطابق مع نتائج درا�سة �شركة ( )Greene Marketing Ine:1997حول
مالحظ��ة عين��ة الدرا�س��ة لإعالنات الطرق حيث �أ�ش��ارت النتائج في الدرا�س��ة ال�س��ابقة �إل��ى �أن ثالثة من
�أربعة من عينة الدرا�سة يالحظون �إعالنات الطرق .مما ي�ؤكد �أن الجمهور لديه قدرة عالية على مالحظة
البيئة الح�سية التي يعي�ش فيها ،وقدرته على متابعة �إعالنات الطرق بدرجة عالية ،الأمر الذي ربما يوحي
ب�أهمي��ة ه��ذه الو�س��يلة الإعالنية للجمه��ور ،و�أنها �أحد الم�ؤث��رات التي تثير اهتمامه وتغري��ه بالتعرف على
م�ضامينها.
بالرغ��م م��ن �أن غالبي��ة العين��ة ( )%75ق��د �أ�ش��ارت �إل��ى موافقتها على مالحظ��ة �إعالنات الط��رق� ،إال �أن
ً
متو�س��طا .ويمكن تف�س��ير ذلك في �ض��وء �أن مالحظة
حر���ص العين��ة عل��ى مالحظ��ة �إعالنات الط��رق يعد
�إعالنات الطرق ال تعني التدقيق والحر�ص على قراءة محتويات الإعالنات ،و�إنما ت�شير �إلى تغير اللوحات
الإعالني��ة عل��ى الط��رق .النتيجة الت��ي تو�صلت �إليها الدرا�س��ة تتطابق مع نتائج درا�س��ة (Burgi:1991,
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 .Penn, Schoen & Berlond:1997. Greene Marketing Ine:1997العال��م،1982 :
�س��المان ،1995:ال�س��ويد )2009:التي �أ�ش��ارت �إلى �أن عينة الدرا�س��ة لديها حر�ص على قراءة الإعالنات
على الطرق� ،أو في ال�صحف الجامعية.
رغ��م �أن �أن غالبي��ة العينة توافق على مالحظتها لإعالنات الط��رق ،وتحر�ص على مالحظة م�ضامين تلك
الإعالن��ات بدرجة متو�س��طة ،ف�إن غالبيته��م �أي�ضا يرون �أن �إعالنات الطرق لم تحق��ق �أهدافها الجمالية،
و�أنه��ا تفتق��ر �إل��ى عنا�صر الجاذبية والجمال ،و�أنها ت�ش��وه البيئ��ة المحيطة بها .وهذه النتائج تن�س��جم مع
نتائ��ج درا�س��ة ( ،.Holbrook:2005الحنف��اوي ،1982:م��كاوي ،1998:ر�ش��اد ،1991:قرد���ش،1995:
�سالمان ،2000:ح�سن.)2002:
يت�ض��ح م��ن النتائ��ج التي خل�صت �إليها الدرا�س��ة الحالية �أن اتجاهات عينة الدرا�س��ة نح��و قيمتي الحداثة
والت�س��لية الت��ي تحققه��ا �إعالن��ات الطرق اتجاهات متو�س��طة م��ا بين ال�س��لبية وااليجابية ،حي��ث يرون �أن
�أ�س��اليب تنفي��ذ �إعالن��ات الطرق تعاني من انخفا�ض الم�س��توى الفني ،ويعتقدون �أنه��ا بحاجة �إلى المزيد
من التطور والتقدم ،و�أنها ال تعطي للطرق وال�ش��وارع والميادين �ش��يئا من البهجة والت�س��لية ،وهذه النتيجة
تن�س��جم م��ع نتائ��ج مجموع��ة من الدرا�س��ات العلمية الت��ي تناولت �إعالن��ات الطرق في بع���ض المجتمعات
المختلفة.
بالرغ��م م��ن �أن اتجاه��ات �أف��راد عينةهذ الدرا�س��ة نح��و �إعالن��ات الطرق تمي��ل للمتو�س��ط� ،إال �أن تحليل
العامل��ي ي�ش��ير �إل��ى �أن اتجاهاتهم نحو الوظيفي��ة المعرفية لإعالنات الطرق تعد �أق��وى االتجاهات ،حيث
ف�س��ر المقيا���س ما ن�س��بته ( )14,916من الوظيفة المعرفية .الأمر الذي ي�ش��ير �إلى �أن الوظيفة المعرفية
م��ن �أه��م الوظائ��ف الت��ي ته��دف �إلى مقاومة عملي��ة الإقناع الت��ي يتعر�ض له��ا الأفراد من قب��ل المعلنين.
وت�ؤكد هذه النتيجة ما تو�صلت �إليه درا�سة (Burgi:1991, Penn, Schoen & Berlond:1997.
 Greene Marketing Ine:1997. Mosher:1998ح�س��ن )2002:الت��ي �أ�ش��ارت �إل��ى �أهمي��ة
المعلوم��ات المعرفي��ة الت��ي تقدمه��ا �إعالن��ات الطرق للجمه��ور .وعليه فقد ج��اءت الوظيف��ة المعرفية في
المرتبة الأولى ح�س��ب نتائج تحليل العاملي مما ي�ش��ير �إلى �أهمية �إعالنات الطرق بما تحمله من معلومات
معرفية للجمهور.
كم��ا ج��اءت نتائج تحلي��ل العاملي لت�ؤكد �أهمية الوظيف��ة المنفعية لإعالنات الطرق ،حي��ث احتلت المرتبة
الثاني��ة بع��د الوظيف��ة المعرفي��ة ،مم��ا ي�ش��ير �إلى وج��ود اتجاه متو�س��ط م��ن عينة الدرا�س��ة نح��و الوظيفة
المنفعية لإعالنات الطرق ،فقد ف�س��ر المقيا���س ما ن�س��يته ( )12,898من الوظيفة المنفعية ،الأمر الذي
ي�ش��ير �إلى �أهمية الوظيفة المنفعية في �إعالنات الطرق .هذه النتائج تقترب من النتائج التي تو�صل �إليها
( ،,Greene Marketing Ine:1997. Mosher:1998, Burgi:1991عبدالعزي��ز،1993:
البطراوي� ،1996:سالمان ،2000:ح�سن.)2002:
وت�ش��ير نتائ��ج تحليل العاملي �إلى �أهمية القيم في �إعالنات الط��رق ،فقد احتلت القيمة التنظيمية المرتبة
الثالث��ة بع��د الوظائ��ف المعرفية والمنفعية ،تلتها قيمة الحداثة في �إعالنات الطرق ،هذه النتائج تن�س��جم
مع النتائج التي تو�صلت �إليها عدة درا�سات �سابقة.
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ت�ش��ير النتائ��ج �إل��ى عدم وجود فروق ذات دالل��ة �إح�صائية بين اتجاهات طالب الجامعات ال�س��عودية نحو
تجميل �إعالنات الطرق للبيئة والقدرة على جذب االنتباه .كما وجدت الدرا�سة فروق ذات داللة �إح�صائية
بي��ن اتجاهات الطالب في الجامعات ال�س��عودية نحو الوظيف��ة المعرفية .هذه النتيجة تتفق مع ما تو�صلت
�إليها نتائج درا�سة (ح�سن )2002:التي �أ�شارت �إلى وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بين اتجاهات الأفراد
نحو القيمة الجمالية للأ�شكال التقليدية مقارنة باتجاهاتهم نحو القيمة الجمالية للأ�شكال الحديثة.
ك�ش��فت نتائج الدرا�س��ة عن وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بين اتجاهات �أفراد العينة من طالب جامعة
الملك �سعود ،مقارنة بطالب جامعة الأمير �سلطان نحو �إعالنات الطرق .هذه النتيجة تختلف مع النتائج
الت��ي تو�صل��ت لها درا�س��ة (ح�س��ن )2002:حيث �أ�ش��ارت �إلى عدم وجود ف��روق ذات دالل��ة �إح�صائية لدى
عينة الدرا�سة نحو �إعالنات الطرق .كما توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بين اتجاهات العينة من طالب
جامعة الأمير �سلطان وطالب جامعة اليمامة ل�صالح طالب جامعة الأمير �سلطان.

التو�صيات:

في �ضوء ما تو�صلت �إليه الدرا�سة من نتائج يو�صي الباحث بما يلي:
• االهتمام بدرا�س��ة �إعالنات الطرق من خالل التركيز على ت�أثيراتها ال�ش��رائية على الجمهور الم�ستهلك،
واتجاهات المعلنين نحو �إعالنات الطرق ،بالإ�ضافة �إلى �أهميتها االقت�صادية.
• �أك��دت نتائج الدرا�س��ة عل��ى القدرة العالية لعينتها على مالحظة �إعالنات الطرق ،مما ي�ش��ير �إلى �أهمية
ا�س��تخدام هذه الو�س��يلة الإعالنية بدرجة عالية من المهنية والحرفية .ف�إن الدرا�سة تو�صي بالتركيز على
الجوانب الجمالية والإخراجية لإعالنات الطرق وت�أثيراتها على الم�ضمون الإعالني ودقة و�صول الر�سالة
للجمهور.
• خل�ص��ت الدرا�س��ة �إل��ى �أن �إعالن��ات الط��رق لم تحقق �أهدافه��ا الجمالية .ف�إن الدرا�س��ة تو�ص��ي ب�أهمية
�أخ��ذ الجوان��ب الجمالية في �إعالنات الطرق باالعتبار و�إجراء درا�س��ات معمقة عل��ى ت�أثيراتها على نوعية
الإعالنات ور�ضى الجمهور الم�ستهلك عنها ،وت�أثير �إعالنات الطرق على البيئة المحيطة بالإعالن.
• الوظيفة المعرفية لإعالنات الطرق ت�أتي في مقدمة الوظائف ،وتو�صي الدرا�سة ب�أهمية درا�سة الوظائف
الأخرى مثل الوظيفة االت�صالية لإعالنات الطرق وتطبيقاتها في البيئة المحيطة بالإعالن.
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بحوث ودرا�سات

الربامج الدينية كم�صدر
للمعلومات ال�شرعية لدى طالب
اجلامعات ال�سعودية
درا�سة ميدانية على عينة من طالب كليات العلوم الإن�سانية

د .حمـمـد بن فـهـد اجلـبـيـر

ملخ�ص الدرا�سة:

�س��عى الباحث في هذه الدرا�س��ة �إلى التعرف على درجة اعتماد طالب كليات العلوم الإن�سانية في جامعتي
الإمام محمد بن �س��عود الإ�س�لامية والملك �س��عود على البرام��ج الدينية في القن��وات الف�ضائية للح�صول
على المعلومات ال�شرعية ،وقدرة هذه البرامج على �إمدادهم بالعلم ال�شرعي.
و�أ�سفرت نتائج الدرا�سة الميدانية عن �أن �أفراد عينة الدرا�سة يعتمدون على البرامج الدينية في الف�ضائية
العربي��ة ف��ي الح�صول على العلم ال�ش��رعي بدرجة كبيرة ،و�أنهم يرون �أن م�س��توى �إم��داد البرامج الدينية
لهم بالعلم ال�ش��رعي عال ،كما �أنهم يرون �أن �س��هولة الم�ش��اهدة وثقتهم ب�ضيوف البرامج الدينية ونوعية
الق�ضايا المطروحة هي �أهم �أ�سباب اعتمادهم على البرامج الدينية في الح�صول على العلم ال�شرعي.
و�أ�شارت النتائج �إلى �أن �أكثر البرامج متابعة هي برامج الإفتاء ،و�أن �أكثر القنوات متابعة هي قناة المجد،
ول��م ت�س��فر النتائ��ج عن وجود ف��روق بين الطالب ف��ي متابعة البرامج تبع��ا لمتغيرات ال�س��ن والتخ�ص�ص
والدخل.

مدخل �إلى �أهمية الدرا�سة

تعد القنوات الف�ضائية من الم�صادر المتعددة وال�س��ريعة للح�صول على المعلومات في الق�ضايا المختلفة
كال�ش��رعية وال�سيا�س��ية واالقت�صادي��ة ،وذل��ك لم��ا تتمتع ب��ه القنوات الف�ضائي��ة من مزايا �أك�س��بتها �أهمية
جعلت م�شاهديها يعتمدون عليها في هذا الجانب.
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وم��ع االنفت��اح الإعالم��ي الذي ظهر قب��ل �أكثر من عقدي��ن ،وما �صاحبه م��ن تعدد في القن��وات الف�ضائية
وتنوعها جعل للم�شاهد م�ساحة كبيرة لالختيار بين مختلف القنوات الف�ضائية.
و�صاح��ب ه��ذا االنفت��اح برام��ج متخ�ص�صة ف��ي ق�ضاي��ا دقيقة كالديني��ة والتربوي��ة والفكرية ،ت�س��ت�ضيف
مخت�صين وخبراء في هذه الجوانب ،يعالجون ق�ضايا النا�س ويعي�شون همومهم.
وم�ش��اهدو القن��وات الف�ضائية لي�س��وا متجان�س��ين يتلق��ون المعلومات والأف��كار بطريقة واح��دة ،ويت�أثرون
بها بال�ش��كل نف�س��ه ،بل هم مختلفون ف��ي ميولهم و�أذواقهم واهتماماتهم ،ومن ث��م فهم بحاجة دائمة �إلى
م�ضامين ت�ش��بع حاجاتهم وتلبي رغباتهم .وقد �أدركت القنوات الف�ضائية ذلك فنوعت برامجها وموادها
بما يحقق للم�شاهدين الفائدة والمتعة.
وبم��ا �أن العل��م ال�ش��رعي ال يمكن الح�ص��ول عليه �إال من التلقي عن العلماء وطالب العلم ،فقد �س��عت عدد
من القنوات لتحقيق هذا الأمر من خالل ا�س��ت�ضافة من ترى �أنه �أهل لتعليم الم�ش��اهدين العلم ال�ش��رعي،
فخ�ص�ص��ت قن��وات ته��دف تعليم الم�ش��اهدين �أمر دينه��م ،ور�أت بع�ض القن��وات �أن تخ�صي�ص برامج في
خارطته اليومية تكفي لهذا.
وعلى هذا فقد تنوعت البرامج الدينية ح�سب ر�ؤية القائم باالت�صال ،فظهرت قناة خا�صة للقر�آن الكريم،
و�أخ��رى لل�س��نة النبوية.ف��ي حين �أ�س�س��ت بع�ض �ش��بكات الإع�لام قنوات علمي��ة متخ�ص�صة ته��دف تعليم
الم�ش��اهدين �أمر دينهم في مختلف مجاالت العلم ال�ش��رعي ،كالعقيدة والفقه والتف�س��ير وال�س��نة� .إ�ضافة
�إلى الأخالق والتربية وال�سير ونحوها.في حين ارت�أت قنوات �أخرى �أن تو�صل المعلومات ال�شرعية بطريقة
الفت��وى المبا�ش��رة ،ف��ي برام��ج الإفتاء ،وخ�ص�صت له��ا مواعيد ثابتة ف��ي هيكلة البرام��ج ،وعملت قنوات
�أخرى طريقة البرنامج الحوارية لإي�صال العلم ال�شرعي للم�شاهدين.
ي�س��ر للم�ش��اهدين من الجن�س��ين الح�صول على المعلومات ال�شرعية وانت�شارها ،حيث تمكنوا
وهذا التنوع ّ
من التوا�صل مع العلماء وطالب العلم وهم في بيوتهم.
والم�شاهدون لي�سوا �أبناء طبقة واحدة �أو مدينة واحدة ،فتختلف وظائفهم و�أماكن �إقامتهم ،فلي�س الجلو�س
�إل��ى العلم��اء متاح لكل �أحد� ،س��واء ب�س��بب الم��كان كما في المدن التي لي���س فيها علم��اء� ،أو امتداد العمل
الوظيف��ي لوق��ت طوي��ل ،مما يتعذر مع��ه وجود وقت �إ�ضافي ،فج��اءت القنوات الف�ضائي��ة لتم ّكن جمهورها
من الو�صول للعلماء والتوا�صل معهم في �أي مكان عبر الهاتف ،دون تحمل عناء الطريق �أو بعد الم�سافة.
وقد ازدادت �أهمية القنوات الف�ضائية الإ�س�لامية بعد �أحداث الحادي ع�ش��ر من �سبتمبر وما �صاحبها من
هجم��ة على الإ�س�لام والم�س��لمين ،حي��ث د�أبت عدد من القن��وات على بث مواد �إعالمي��ة بعيدة عن منهج
ال�سلف في االعتقاد .وهذا ي�ستلزم قنوات خا�صة �أو برامج متخ�ص�صة لتقديم العلم ال�شرعي وفقا للمنهج
ال�صحيح.
ومع ظهور هذه القنوات والبرامج زادت متابعة الم�شاهدين لها على ح�ساب البرامج الأخرى ،فقد �أ�شارت
�إح��دى الدرا�س��ات �إل��ى �أن البرام��ج الدينية تحظى بمعدالت م�ش��اهدة تف��وق البرامج الأخ��رى ،و�أنها تعد
الم�ص��در الأول للح�ص��ول عل��ى المعلومات ال�ش��رعية م��ن بين الم�صادر ال��ذي ذكرها الم�ش��اهدون ،وهي
البرامج الدينية التلفزيونية ،ثم الإذاعة ،ثم الكتب ال�شرعية ،ثم م�ؤ�س�سات الإفتاء ،ثم ال�صحف .1
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واهتمت القنوات بنوعية ال�ضيوف ،حيث تختار من له باع في العلم ال�شرعي ،وعرف عنه �صفاء المعتقد،
ولزوم منهج ال�سلف ،وذلك حتى يتمكن من تعليم النا�س ما ال غنى لهم عنه.
وذل��ك �أن القن��وات الف�ضائي��ة تبث لدول متعددة تنت�ش��ر في بع�ضه��ا مخالفات �ش��رعية� ،أو ق�صور في فهم
الدي��ن ،وال يمك��ن �أن يزي��ل البدع��ة �أو يرفع الجهل عن المجتمع من تلب�س��ت عقيدت��ه �أو منهجه ببدعة� ،أو
كانت ب�ضاعته في العلم ال�شرعي مزجاة ال يمكن لها رد ال�شبهة �أو دفع ال�شهوة.
ومم��ا ي��دل على �أهمية البرامج الدينية لدى الم�ش��اهدين االت�صاالت الهائلة منهم وقت البرنامج لل�س���ؤال
والمداخل��ة والتعليق ،مما جعل عددا من القنواتوالبرامج ين�ش��ئ له ح�س��ابا ف��ي موقع التوا�صل االجتماعي
( )Twitterحتى يتمكن الم�شاهد من طرح �س�ؤاله على ال�ضيف دون االنتظار وقتا طويال على الهاتف.
ومن ذلك الأعداد المتزايدة التي تدخل في الإ�س�لام وتقول �إنها اهتدت بعد ف�ضل اهلل عن طريق قناة �أو
برنامج ديني ،وهذا ب�سبب تي�سر عملية االت�صال ،مما ترتب عليه و�صول الإ�سالم �إلى مجتمعات ودول كان
الو�صول لها �سابقا �صعبا .2
ور�أى الباحث درا�س��ة هذه الظاهرة لما �ش��اهده من زيادة ملحوظة في القنوات والبرامج الدينية ،وكذلك
زيادة الإقبال عليها وم�شاهدتها من مختلف بلدان العالم ،ولما �أثبتته نتائج الدرا�سات ال�سابقة من زيادة
متابعة القنوات والبرامج الدينية.
وبالعودة للوظيفة الأ�سا�س��ية للإعالم في الإ�س�لام لدى الباحثين نجد �أنها ال تخرج عن هذا ال�س��ياق ،وهو
ن�شر العلم والدعوة �إلى دين اهلل،فعبد الحليم يرى �أن الإعالم الإ�سالمي هو تزويد الجماهير ب�صفة عامة
بحقائق الدين الإ�سالمي من خالل و�سيلة �إعالمية �سواء كانت متخ�ص�صة �أو عامة لغر�ض تكوين ر�أي عام
�صائب يعي الحقائق الدينية ويدركها ويت�أثر بها .3
ويرى ال�ش��نقيطي �أن الإعالم الإ�س�لامي هو «فن �إي�صال الحق للنا���س ق�صد اعتناقه والتزامه ،وفن ك�شف
الباطل ودح�ضه ق�صد اجتنابه ،فهو بناء وتح�صين» .4

الإطار النظري للدرا�سة:

ا�س��تخدم الباحث نظرية االعتماد على و�س��ائل الإعالم �إطارا نظريا للدرا�سة ،وبنى عليها تف�سير نتائجه.
ونظري��ة االعتم��اد تفتر�ض �أن هناك اعتم��ادا متبادال بين الإعالم الجماهي��ري والنظام االجتماعي الذي
ين�ش���أ في��ه؛ فقد الحظت ( �س��اندرا بول روكي���ش) �إحدى م�ؤ�س�س��ي النظري��ة ومطوريها �أن �ش��مولية نظرية
االعتماد ودقتها تجعلها �إحدى النظريات الإعالمية القليلة التي يمكن �أن ت�ساعد في فهم ت�أثيرات الإعالم
وا�ستخداماته.
و�أ�ش��ار م�ؤ�س�س��ا النظرية �أن و�س��ائل الإع�لام توثر في المجتم��ع وتت�أثر به في الوقت نف�س��ه ،فهذه النظرية
ت�س��عى �إل��ى فه��م العالقة بين الإع�لام والجمهور ،وتركز في هذا على �إجابة �س���ؤال :لم��اذا يتابع الجمهور
و�سائل الإعالم؟ كما �أنها تبحث في عالقة و�سائل الإعالم بالأفراد والمجتمعاتوترى �أن هذه العالقة يمكن
�أن تكون متغيرة �أو منتظمة ،مبا�شرة �أو غير مبا�شرة ،قوية �أو �ضعيفة  ،5فالمجتمع ي�ؤثر في و�سائل الإعالم
من ناحية التوجه والفكر الذي يحمله ،وو�سائل الإعالم ت�ؤثر في المجتمع عبر المعلومات التي تبثها �إليه.
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�إن ت�أثر الأفراد بالنظام االجتماعي الذي يعي�ش��ون فيه ينعك���س على طريقة ا�س��تخدامه لو�س��ائل الإعالم،
وكلم��ا تع ّق��د هذا النظ��ام االجتماعي زادت الحاجة لو�س��ائل الإعالم ل�س��د الفراغ الناتج ع��ن قلة التفاعل
االجتماعي ب�سبب التعقد  ،6كزيادة �ساعات العمل� ،أو الزحام� ،أو تباعد الم�سافات ،ومن هنا تزيد الحاجة
لو�سائل الإعالم ال�ستقاء المعلومات ،ومنها المعلومات ال�شرعية.
�إن م�ص��در ق��وة و�س��ائل الإعالم تكمن في ال�س��يطرة على م�ص��ادر المعلومات التي يعتم��د عليها الجمهور،
وبهذا يكون الجمهور متابعا لهذه الو�س��يلة بحثا عنالمعلومات ،كما يعتمد والجمهور على الو�س��يلة لتحقيق
هدف يراه كالتوجيه �أو الفهم.
واعتم��اد الجمه��ور عل��ى البرامج الدينية يحق��ق له عددا من الحاج��ات المعرفية والوجدانية وال�س��لوكية،
فالمعرفية ت�ش��مل الح�صول على المعلومة وترتيب الأولويات و�س��عة الأفق ،والوجدانية مثل ال�شعور بالإخوة
تجاه الم�س��لمين ،والتع��رف على �أحوال الأقليات والمنكوبين واالهتمام بق�ضاياهم ،وال�س��لوكية كالن�ش��اط
الذي يمار�سه الفرد بعد تعر�ضه لمعلومة من البرامج الدينية .7

الدرا�سات ال�سابقة:

حظي��ت المكتب��ة بعدد من الدرا�س��ات ح��ول البرامج الدينية والمتخ�ص�صة ،و�س��يذكر الباحث الدرا�س��ات
التي تنا�سب م�سار درا�سته ،دون الدرا�سات التي تطرقت لجوانب �أخرى ال تخدم الدرا�سة.
ومن هذه الدرا�س��ات درا�س��ة زين��ب حامد(2013م)بعنوان:ت�أثير االعتماد على الفت��اوى الدينية المقدمة
في الف�ضائيات العربية على معارف و�س��لوكيات الجمهور الم�صري  ،8درا�س��ة تحليلية ميدانية على برامج
الفت��اوى الديني��ة عل��ى قنوات الحياة 1ودريم 2والمح��ور ،وميدانية على عينة قوامه��ا  400مفردة ،هدفت
الباحثة منها التعرف على درجة الت�أثير المعرفي وال�سلوكي للفتوى الدينية في القنوات الف�ضائية.
وتو�صل��ت الباحث��ة �إلى عدد من النتائج �أبرزها� :أن  %70من العينة يتابعون البرامج الدينية دائما ،كما �أن
القنوات الدينية المتخ�ص�صة الم�صدر الأول الذي يعتمدون عليه في الح�صول على المعلومات الدينية ثم
برامج الفتاوى الدينية في الف�ضائيات العامة.
كما �أظهرت النتائج �أن  %73من العينة يرون �أن الفتاوى الدينية ت�س��اهم ب�ش��كل دائم في تغيير �س��لوكيات
الف��رد الم�س��لم للأف�ض��ل بينم��ا ي��رى � %23أن ذلك يح��دث �أحيانا ،وي��رى � %62أن برامج الفت��اوى الدينية
ت�س��تطيع دائم��ا تغيي��ر اتجاهاته��م نح��و ق�ضاي��ا معينة بينم��ا ي��رى � %29أن ذلك يح��دث �أحيانا .وك�ش��فت
النتائ��ج �أن قن��اة المج��د الف�ضائي��ة ح�صلت عل��ى �أعلى ن�س��بة ثقة لدى عينة الدرا�س��ة في برام��ج الفتاوى
الدينية،وا�ستحوذت الق�ضايا االجتماعية على �أهمية كبرى لدى العينة في القنوات الدينية.
و�أجرى محمد ها�ش��م (2005م)درا�س��ة بعنوان:البرام��ج الدينية في القنوات الف�ضائية العربية  ،درا�س��ة
تحليلي��ة  ،9هدف��ت �إلى التعرف على نوعية البرامج الدينية ،ودرا�س��ة الم�ضمون الديني.تو�صلت الدرا�س��ة
�إل��ى اهتم��ام البرام��ج الديني��ة ف��ي الف�ضائي��ات العربي��ة الخا�ص��ة بالمو�ضوعات ال�سيا�س��ية ،كم��ا تناولت
البرامج الدينية ق�ضايا االعتداءات الغربية على العالم الإ�سالمي ،وق�ضايا الأقليات الإ�سالمية ،ثم ق�ضايا
الإرهاب ،كما ك�شفت نتائج الدرا�سة �أن الق�ضايا االجتماعية �أخذت حيزا كبيرا في البرامج الدينية
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و�أج��رت من��ى ها�ش��م (2011م)درا�س��ة بعن��وان دور القن��وات الف�ضائية الإ�س�لامية في ت�ش��كيل اتجاهات
المراهقي��ن نح��و الق�ضاي��ا الدينية  ،10درا�س��ة ميدانية على  400مف��ردة من الم�ش��اهدين.وبينت النتائج
ارتفاع ن�سبة م�شاهدة العينة للقنوات الف�ضائية ،وذلك لأنها تقدم معلومات دينية وتناق�ش ق�ضايا معا�صرة.
ودر�س��ت �س��هير �إبراهي��م(2007م)دور القن��وات الف�ضائي��ة الإ�س�لامية ف��ي �إم��داد الجمه��ور بالثقاف��ة
الديني��ة ،11وهدف��ت منه��ا التع��رف عل��ى درجة اعتم��اد الجمهور عل��ى القن��وات الف�ضائي��ة للح�صول على
المعلومات الدينية .و�أظهرت نتائجالدرا�سة �أن الف�ضائيات الإ�سالمية المتخ�ص�صة احتلت المرتبة الأولى
لأهم خم�سة م�صادر للح�صول على المعلومات الدينية ،جاءت في مقدمتها قناتي اقر�أ والنا�س ،ولم تثبت
الدرا�سة وجود عالقة بين م�شاهدة القنوات الف�ضائية وم�ستوى المعرفة الدينية.
12
و�أجرى محمد هندية (1424هـ)ـ درا�س��ة عن البرامج الدينية في قنوات التلفزيون الف�ضائية العربية ،
ه��دف منه��ا التعرف عل��ى محتوى البرام��ج الدينية في القن��وات الف�ضائية العربية ،وكذل��ك التعرف على
طبيعة م�شاهدي البرامج الدينية ،وكمية الإ�شباع المتحقق من الم�شاهدة.
وبين��ت نتائ��ج الدرا�س��ة �أن البرام��ج الدينية متباينة ف��ي مو�ضوعاتها ،حي��ث تنوعت بي��ن البرامج العلمية
والثقافية ،لكنها تجنبت الجوانب ال�سيا�س��ية والفكري��ة ،و�أو�ضحت النتائج تركيز �أهداف البرامج الدينية
على التربية والتثقيف ،كما �أ�سفرت عن �أن الجمهور يف�ضل البرامج الدينية في قناة ال�شارقة ،ثم الجزيرة،
ثم الأردن .و�أن �أ�سباب المتابعة هي زيادة الثقافة الدينية ،ومعرفة الأحكام ال�شرعية.
و�أع��د نا�ص��ر الهزان��ي (1430ه��ـ)ـ درا�س��ة ع��ن التعر���ض لبرامجالإفت��اء في القن��وات الف�ضائي��ة العربية
و�إ�ش��باعاتها  ،13وك�ش��فت نتائجه��ا ع��ن زيادة ن�س��بة الم�ش��اهدين عل��ى الم�ش��اهدات ،و�أن  %13من العينة
ي�شاهدون برامج الإفتاء دائما ،و�أن  %38.5ي�شاهدونها بدرجة متو�سطة.
وك�ش��فت النتائ��ج �أن برام��ج الإفتاء تعد الم�صدر الأول للح�صول على معرفة الأحكام ال�ش��رعية.و�أو�ضحت
النتائ��ج �أن برنام��ج الج��واب الكاف��ي في قن��اة المجد الف�ضائية جاء ف��ي المرتبة الأولى م��ن حيث تف�ضيل
الم�شاهدين ،ثم برنامج فتاوى على الهواء في القناة ال�سعودية الأولى.
و�أجرت فاطمة العتيبي (1430هـ)درا�سة حول البرامج الدينية في قنوات الإعالم الهادف  ،14هدفت �إلى
التعرف على الجوانب الفنية في البرامج الدينية من حيث القوالب والأ�شكال البرامجية والعنا�صر الفنية
للإنتاج التلفزيوني.و�أو�ضحت نتائج الدرا�سة �أن البرامج الدينية الحوارية كانت �أكثر الأ�شكال ا�ستخداما
ف��ي القن��وات عينة الدرا�س��ة ،ثم البرامج الفردية ،كما ك�ش��فت النتائج �أن غالبية البرام��ج الدينية برامج
م�سجلة داخل الأ�ستوديو.
و�أع��دت نه��ال الف��اروق (2009م)درا�س��ة بعنوان الخط��اب الديني كما تعك�س��ه البرام��ج الدينية الموجهة
باللغ��ة الإنجليزي��ة ف��ي القن��وات الف�ضائية والعربية � ،15س��عت م��ن خاللها �إلى التعرف عل��ى الخ�صائ�ص
التي تميز الخطاب الديني المقدم عبر البرامج الدينية الموجهة باللغة االنجليزية في القنوات الف�ضائية
العربية.
وتو�صل��ت الباحث��ة لجمل��ة من النتائ��ج كان من �أبرزه��ا �أن  %76من البرامج عينة الدرا�س��ة ال تتيح توا�صل
الجمهور معها �أثناء عر�ض البرنامج ،و�أن  %41من �ضيوف البرنامج كانوا من المتخ�ص�صين ال�شرعيين،
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و %35.9م��ن غي��ر المتخ�ص�صي��ن ال�ش��رعيين ،و�أظه��رت نتائج الدرا�س��ة �أن البرامج الديني��ة ركزت على
الجانب العقدي ثم جانب ال�شخ�صيات الإ�سالمية ثم جانب العبادات ثم المعامالت� ،أما في مجال الفتوى
فقد ك�شفت الدرا�سة �أن  %43.4من اال�ستفتاءات كانت متعلقة بالعبادات.
ودر���س محم��د غريب(2005م)دور البرامج الدينية بالقنوات الف�ضائي��ة العربية في التثقيف الديني لدى
ط�لاب الجامع��ات � .16أو�ضح��ت نتائجها زيادة م�ش��اهدة الطالب للبرامج الدينية ،حي��ث ح�صلت برامج
الإفتاء وبرامج الفقه على ن�سبة م�شاهدة عالية ،تليها الأحاديث الدينية.

موقع هذه الدرا�سة من الدرا�سات ال�سابقة:

بعد هذا العر�ض للدرا�سات ال�سابقة يتبين �أن بع�ضها �أخذت الجانب التحليلي للقنوات الدينية �أو للبرامج
الديني��ة ،ف��ي حين �أن بع�ضها الآخر �أخذ جانب الفتوى تحليال �أو ميدانيا على عينة من المجتمع ،واتجهت
درا�سة نحو التعرف على الأ�شكال الفنية في البرامج الدينية.
وبناء على هذا ف�إن هذه الدرا�س��ة لها مدخل بحثي مختلف عن الدرا�س��ات ال�س��ابقة ،فهي تحاول الك�ش��ف
عن اعتماد الطالب على البرامج الدينية كم�صدر للعلم ال�شرعي ،ولي�س بحثا عن فتوى عن ق�ضية فردية
لها �إجابة محددة ،كما �أنها ال تعمل على تحليل البرامج الدينية �أو التعرف على �أ�ساليبها و�أ�شكالها ،بل هي
ميدانية على الطالب للتعرف على مدى ح�صولهم على العلم ال�شرعي من البرامج الدينية.

م�شكلة الدرا�سة:

بن��اء على ما �س��بق عر�ضه في �أهمية الدرا�س��ة والدرا�س��ات ال�س��ابقة ،ولما الحظه الباحث م��ن �إقبال على
م�ش��اهدة البرامج الدينية ،ف�إن م�ش��كلة الدرا�سة تحددت في التعرف علىدرجة اعتماد طالبكليات العلوم
الإن�س��انية عل��ى البرامج الديني��ة في القنوات الف�ضائي��ة للح�صول على المعلومات ال�ش��رعية ،ومدى قدرة
البرامج الدينية في القنوات الف�ضائية على �إمداد طالبكليات العلوم الإن�سانية بالعلم ال�شرعي.

ت�سا�ؤالت الدرا�سة:

• م��ا درج��ة اعتم��اد طالب كليات العلوم الإن�س��انية عل��ى البرامج الدينية ف��ي القن��وات الف�ضائية العربية
للح�صول على العلم ال�شرعي؟
• ما م�ستوى �إمداد البرامج الدينية للطالب بالعلم ال�شرعي؟
• ما �أ�سباب اعتماد طالب كليات العلوم الإن�سانية على البرامج الدينية في الح�صول على العلم ال�شرعي؟
• ما البرامج الدينية التي يعتمد عليها طالب كليات العلوم الإن�سانية في الح�صول على العلم ال�شرعي؟
• ما القنوات الدينية التي يعتمد عليها طالب كليات العلوم الإن�سانية في الح�صول على العلم ال�شرعي؟
• هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بين �أفراد عينة الدرا�س��ة في محاور :درجة االعتماد على البرامج
الدينية ،و�أ�سبابها ،وم�ستوى �إمداد هذه البرامج بالعلم ال�شرعي ،تبعا لمتغيرات ال�سن والدخل والكلية؟
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مجتمع الدرا�سة وعينته:

يمثل طالب كليات العلوم الإن�س��انية بجامعتي الإمام محمد بن �س��عود الإ�س�لامية ،والملك �س��عود مجتمع
الدرا�سة .ويرجع تحديد الباحث لطالب هاتين الجامعتين لأنهما في مدينة الريا�ض الأكثر �سكانا ح�سب
التعداد ال�س��كاني لعام 1431هـ � ،17إ�ضافة �إلى �أن �س��كان مدينة الريا�ض يمثلون مختلف مناطق المملكة،
وتتنوع فيهم الطبقات االجتماعية ،مما يجعلها تمثل �إلى حد كبير المجتمع ال�سعودي برمته.
و�أجرى الباحث درا�سته على عينة من طالب مرحلة البكالوريو�س في كلية الإعالم واالت�صال وكلية العلوم
االجتماعي��ة بجامع��ة الإم��ام محمد بن �س��عود الإ�س�لامية ،وط�لاب مرحلة البكالوريو���س في كلي��ة الآداب
بجامعة الملك �سعود .واختار الباحث عينته بالطريقة الع�شوائية المنتظمة.

نوع الدرا�سة ومنهجها:

تع��د ه��ذه من الدرا�س��ات الو�صفية الم�س��حية التي ت�س��عى �إلى جم��ع المعلومات حول الظاه��رة المق�صودة
بذاتها بهدف و�صفها  ،18وذلك من خالل ا�ستق�صاء ر�أي عينة من �أفراد مجتمع الدرا�سة عبر اال�ستبانة.

الدرا�سة الميدانية:
الإجراءات المنهجية للدرا�سة:

ح��اول الباح��ث م��ن خالل هذه الدرا�س��ة الك�ش��ف ع��ن درجة اعتم��اد طالب كلي��ات العلوم الإن�س��انية على
البرام��ج الديني��ة في القن��وات الف�ضائية في الح�صول على العلم ال�ش��رعي ،ومدى ق��درة البرامج الدينية
على �إمدادهم بالعلم ال�شرعي.
ووزع الباح��ث عل��ى طالب كليات العلوم الإن�س��انية كم�س��ار درا�س��ي ف��ي الجامعات بمدين��ة الريا�ض قرابة
 220ا�س��تبانة� ،،ش��ملت كلي��ة الإعالم واالت�صال وكلي��ة العلوم االجتماعية بجامعة الإمام محمد بن �س��عود
الإ�س�لامية ،وكلي��ة الآداب بجامعة الملك �س��عود،حيث جع��ل الكليات مجتمعا للدرا�س��ة ،واختار منها عينة
ع�شوائية منتظمة تمثل مختلف الم�ستويات الدرا�سية .وكان العائد منها  167ا�ستبانة.

�صدق االت�ساق الداخلي:

الجدول التالي يو�ضح معامالت االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية للمحور التابعة له.
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جدول رقم ( )1معامالت ارتباط بنود المحاور والدرجة الكلية لها
م

محاور الدرا�سة

معامل االرتباط

�أ�سباب اعتماد طالب كليات العلوم الإن�سانية على البرامج الدينية في الح�صول على العلم ال�شرعي

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ل�سهولة الم�شاهدة
لأن وقت عر�ض البرنامج منا�سب جداً لي
لكثرة البرامج وتنوعها
لنوعية الق�ضايا التي تطرحها البرامج ت�ساعد على الم�شاهدة
لأن للبرامج الدينية هام�ش حرية �أو�سع من غيرها
ل�سهولة التوا�صل مع البرامج الدينية
اعتمد على البرامج الدينية لأنها تعطي الوقت الكافي للق�ضية
ال �أعتمد على البرامج الدينية لأنها مت�ضاربة في الفتوى
ال �أتابع البرامج الدينية لأنها تقدم بطريقة مملة
�أتابع البرامج الدينية لثقتي ب�ضيوفها

**0.554
**0.625
**0.584
**0.580
**0.625
**0.664
**0.607
**0.405
*0.268
**0.473

* عبارات دالة عند مستوى  0.05فأقل.
** عبارات دالة عند مستوى  0.01فأقل.

من الجدول ال�سابق يت�ضح �أن معظم العبارات دالة عند م�ستوى ( )0.01ف�أقل ،ما عدا العبارة رقم ()9
فهي دالة عند م�ستوى ( )0.05ف�أقل ،وهو ما يو�ضح �أن جميع الفقرات المكونة لمحاور ا�ستبانة الدرا�سة
تتمتع بدرجة �صدق عالية ،تجعلها �صالحة للتطبيق الميداني.
ثبات الأداة:
للتحقق من ثبات مفردات محاور الدرا�سة تم ا�ستخدام معامل �ألفا كرونباخ وجاءت النتائج كما يو�ضحها
الجدول التالي:
جدول ( )2معامالت ثبات �ألفا كرونباخ لمحاور الدرا�سة
عدد البنود معامل ثبات �ألفا كرونباخ
المحور
�أ�سباب اعتماد طالب كليات
0.725
ال�شرعيالعلوم الإن�سانية على البرامج الدينية في 10
الح�صول على العلم

من خالل النتائج المو�ضحة �أعاله يت�ضح �أن ثبات محور الدرا�سة بلغ ( ،)0.725وهي قيمة ثبات مرتفعة
تو�ضح �صالحية �أداة الدرا�سة للتطبيق الميداني.
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�أ�ساليب المعالجة الإح�صائية:
لتحقيق �أهداف الدرا�سة وتحليل البيانات ،ا�ستخدم الباحث برنامج الحزم الإح�صائية للعلوم االجتماعية
 Statistical Package for Social Sciencesوالت��ي يرم��ز له��ا اخت�ص��ار ًا بالرم��ز (،)SPSS
وا�ستخدم الباحث المقايي�س الإح�صائية التالية:
• التك��رارات والن�س��ب المئوي��ة ،للتع��رف على الخ�صائ���ص ال�ش��خ�صية والوظيفية لأفراد عينة الدرا�س��ة،
وتحديد ا�ستجابات �أفرادها تجاه عبارات المحاور الرئي�سة التي تت�ضمنها �أداة الدرا�سة.
• المتو�س��ط الح�س��ابي « »Meanوذلك لمعرفة مدى ارتفاع �أو انخفا�ض ا�س��تجابات �أفراد الدرا�س��ة عن
المحاور الرئي�سة.
• االنح��راف المعي��اري « »Standard Deviationللتع��رف عل��ى م��دى انح��راف ا�س��تجابات �أف��راد
الدرا�س��ة ل��كل عب��ارة م��ن عبارات متغي��رات الدرا�س��ة ،ولكل مح��ور من المحاور الرئي�س��ة عن متو�س��طها
الح�سابي.
• اختب��ار تحلي��ل التباي��ن الأح��ادي لمعرف��ة دالل��ة الف��روق ف��ي �آراء عين��ة الدرا�س��ة باخت�لاف متغيراتهم
ال�شخ�صية والوظيفية التي تنق�سم �إلى �أكثر من فئتين.
�أو ًال :النتائج الخا�صة بخ�صائ�ص �أفراد عينة الدرا�سة:

العمر
من � 19سنة ف�أقل
� 20سنة
� 21سنة
� 22سنة
�أكثر من � 22سنة
المجموع

جدول رقم ()3
توزيع �أفراد الدرا�سة وفق متغير العمر
التكرار
8
28
56
46
29
167

الن�سبة
4.8
16.8
33.5
27.5
17.4
%100

يو�ضح الجدول رقم (� )3أن ( )56مفردة من عينة الدرا�س��ة يمثلون ن�س��بة � ،%33.5أعمارهم � 21س��نة،
وهم الفئة الأكبر في عينة الدرا�سة ،مقابل ( )8مفردات يمثلون ما ن�سبته � ،%4.8أعمارهم من � 19سنة
ف�أقل ،وهم الفئة الأقل في عينة الدرا�سة ،و�أن ( )28مفردة من العينة يمثلون ن�سبة � %16.8أعمارهم 20
�س��نة ،و�أن ( )46مفردة من مفردات عينة الدرا�س��ة يمثلون ن�س��بة � %27.5أعمارهم �22س��نة ،و�أن ()29
مفردة من العينة ن�سبتهم � %17.4أعمارهم �أكثر من � 22سنة.

العالقــات العامة والإعـالن 47

الدخل
من  10000ريال ف�أقل
من  20000 - 10001ريال
�أكثر من  20000ريال
المجموع

جدول رقم ()4
توزيع �أفراد الدرا�سة وفق متغير دخل الأ�سرة �شهري ًا
الن�سبة
التكرار
46.1
77
36.5
61
17.4
29
%100
167

يت�ضح من الجدول ال�سابق �أن ( )77من عينة الدرا�سة يمثلون ما ن�سبته  ،%46.1الدخل ال�شهري لأ�سرهم
من  10000ريال ف�أقل ،وهم الفئة الأكبر في عينة الدرا�سة ،مقابل ( )29منهم يمثلون ما ن�سبته ،%17.4
دخل �أ�سرهم ال�شهري �أكثر من  20000ريال ،وهم الفئة الأقل في عينة الدرا�سة ،و�أن  61مفردة من العينة
يمثلون ن�سبة  %36.5دخل �أ�سرهم ال�شهري من  20000 -10001ريال �شهريا.

الكلية
كلية الآداب
كلية العلوم االجتماعية
كلية الإعالم واالت�صال
المجموع

جدول رقم ()5
توزيع �أفراد الدرا�سة وفق متغير الكلية
التكرار
42
75
50
167

الن�سبة
25.1
44.9
29.9
%100

يت�ض��ح م��ن الج��دول ال�س��ابق �أن ( )75م��ن عين��ة الدرا�س��ة يمثلون م��ا ن�س��بته  ،%44.9من كلي��ات العلوم
االجتماعية ،وهم الفئة الأكبر في عينة الدرا�س��ة ،مقابل ( )42منهم يمثلون ما ن�س��بته  ،%25.1من كلية
الآداب ،وه��م الفئ��ة الأقل في عينة الدرا�س��ة ،و�أن ( )50مفردة من مفردات العينة يمثلون ن�س��بة %29.9
من طالب كلية الإعالم واالت�صال.
جدول رقم ()6
توزيع �أفراد الدرا�سة وفق متغير الوقت الذي يق�ضونه �أ�سبوعي ًا لم�شاهدة البرامج الدينية
الن�سبة
التكرار
الوقت الذي يق�ضونه �أ�سبوعياً لم�شاهدة البرامج الدينية
59.3
99
�أقل من �ساعة
29.3
49
من �ساعة �إلى �أقل من ثالث �ساعات
7.2
12
ثالث �ساعات �إلى �أقل من � 5ساعات
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الوقت الذي يق�ضونه �أ�سبوعياً لم�شاهدة البرامج الدينية
من � 5ساعات �إلى �أقل من �سبع �ساعات
�أكثر من �سبع �ساعات
المجموع

التكرار
4
3
167

الن�سبة
2.4
1.8
%100

يت�ضح من الجدول ال�س��ابق �أن ( )99من عينة الدرا�س��ة يمثلون ما ن�س��بته  ،%59.3يق�ضون �أقل من �س��اعة
�أ�سبوعي ًالم�ش��اهدة البرام��ج الديني��ة ،وه��م الفئ��ة الأكبر في عينة الدرا�س��ة ،مقابل ( )3منه��م يمثلون ما
ن�س��بته  ،%1.8يق�ضون �أكثر من �س��بع �س��اعات �أ�س��بوعي ًا �أمام البرامج الدينية ،وهم الفئة الأقل في عينة
الدرا�س��ة ،في حين �أن  49من �أفراد العينة يق�ضون من �س��اعة �إلى ثالث �س��اعات �أ�س��بوعيا في م�ش��اهدة
البرامج الدينية بن�س��بة بلغت  ،%29.3و�أن  12من مفردات العينة يق�ضون �أ�س��بوعيا من ثالث �إلى خم���س
�س��اعات في م�ش��اهدة البرامج الدينية بن�س��بة بلغت  ،%7.2و�أن  4مفردات ي�شاهدون البرامج الدينية من
خم�س �إلى �سبع �ساعات �أ�سبوعيا بن�سبة بلغت .%2.4
ثاني ًا :النتائج الخا�صة بت�سا�ؤالت الدرا�سة:
ال�س�ؤال الأول :ما درجة اعتماد طالب كليات العلوم الإن�سانية على البرامج الدينية في القنوات الف�ضائية
العربية للح�صول على العلم ال�شرعي؟
للتع��رف عل��ى درج��ة اعتماد ط�لاب كليات العلوم الإن�س��انية على البرام��ج الدينية في القن��وات الف�ضائية
العربي��ة للح�ص��ول عل��ى العل��م ال�ش��رعي ق��ام الباح��ث بح�س��اب التك��رارات والن�س��ب المئوي��ة والمتو�س��ط
الح�س��ابي واالنحراف المعياري لمتغير درجة اعتماد طالب كليات العلوم الإن�س��انية على البرامج الدينية
في القنوات الف�ضائية العربية للح�صول على العلم ال�شرعي ،وجاءت النتائج كما يلي:
جدول رقم ()7
درجة اعتماد عينة الدرا�سة على البرامج الف�ضائية في الح�صول على العلم ال�شرعي
الن�سبة
التكرار
االنحراف املعياري
المتو�سط الح�سابي
درجة االعتماد
20.4
34
0.968
3.54
كبيرة جدا
26.3
44
كبيرة
40.7
68
ب�شكل متو�سط

�ضعيفة جداً

ال يوجد �أية فائدة لها
المجموع

20
1

167

12.0
0.6

%100
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يت�ضح من الجدول ال�سابق �أن �أفراد عينة الدرا�سة يعتمدون على البرامج الدينية في الف�ضائية العربية في
الح�صول على العلم ال�شرعي بدرجة كبيرة ،حيث بلغ المتو�سط العام ال�ستجابة �أفراد العينة على عبارات
مح��ور درج��ة اعتم��اد طالب كليات العلوم الإن�س��انية على البرامج الدينية في القن��وات الف�ضائية العربية
للح�ص��ول عل��ى العلم ال�ش��رعي 3.54( ،من  )5.00وهو المتو�س��ط الذي يقع في الفئ��ة الرابعة من فئات
المقيا�س الخما�سي من ( ،)4.20-3.41والذي ي�شير �إلى خيار (كبيرة) في �أداة الدرا�سة ،كما تبين �أن
غالبية عينة الدرا�س��ة من طالب كليات العلوم الإن�س��انية يعتمدون بدرجة متو�س��طة على البرامج الدينية
ف��ي القن��وات الف�ضائي��ة العربي��ة للح�صول على العلم ال�ش��رعي ،حي��ث �أجاب بذلك ما ن�س��بته %40.7من
�أفراد العينة ،في حين �أن الفئة الأقل هي التي ترى �أنه ال يوجد �أية فائدة منها ون�سبتهم في العينة .%0.6
و�أج��اب  34م��ن �أفراد العينة �أن درج��ة اعتمادهم على البرامج الدينية في الح�صول على العلم ال�ش��رعي
كبيرة جدا بن�سبة بلغت  ،%20.4و�أجاب  44منهم �أنهم يعتمدون عليها بدرجة كبيرة بن�سبة بلغت ،%26.3
في حين �أن  20مفردة من �أفراد العينة يعتمدون عليها ب�شكل �ضعيف جدا بن�سبة بلغت .%12
ال�س�ؤال الثاني :ما م�ستوى �إمداد البرامج الدينية للطالب بالعلم ال�شرعي؟
للتع��رف عل��ى م�س��توى �إم��داد البرامج الدينية للطالب بالعلم ال�ش��رعي ق��ام الباحث بح�س��اب التكرارات
والن�س��ب المئوي��ة لمتغير م�س��توى �إم��داد البرامج الديني��ة للطالب بالعلم ال�ش��رعي ،وج��اءت النتائج كما
يو�ضحها الجداول التالية:

درجة االعتماد
عالي جدا
عالي
ب�شكل متو�سط

�ضعيف

ال يوجد �أية فائدة لها
المجموع

جدول رقم ()8
م�ستوى �إمداد البرامج الدينية للطالب بالعلم ال�شرعي
الن�سبة
التكرار
المتو�سط الح�سابي
10.2
17
3.44

54
84
10
2

167

32.3
50.3
6.0
1.2

االنحراف املعياري
0.804

%100

يت�ض��ح م��ن الجدول ال�س��ابق �أن �أفراد عينة الدرا�س��ة يرون �أن م�س��توى �إمداد البرام��ج الدينية لهم بالعلم
ال�شرعي عالي ،حيث بلغ المتو�سط العام ال�ستجابة �أفراد العينة على عبارات متغير م�ستوى �إمداد البرامج
الديني��ة له��م بالعل��م ال�ش��رعي 3.44( :من  )5.00وهو المتو�س��ط ال��ذي يقع في الفئ��ة الرابعة من فئات
المقيا���س الخما�س��ي م��ن ( ،)4.20-3.41والذي ي�ش��ير �إلى خي��ار (عالي) في �أداة الدرا�س��ة ،كما تبين
�أن غالبية عينة الدرا�س��ة من طالب كليات العلوم الإن�س��انية يرون �أن م�س��توى �إمداد البرامج الدينية لهم
بالعلم ال�شرعي متو�سط ،حيث �أجاب بذلك ما ن�سبته ( )%50.3من �أفراد العينة ،في حين �أن الفئة الأقل
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ه��ي الت��ي ت��رى �أنه ال يوجد �أية فائدة منها ون�س��بتهم في العينة ( ،)%1.2و�أج��اب  %10.2منهم �أن �إمداد
البرام��ج الديني��ة لهم بالعلم ال�ش��رعي عال جدا ،ور�أى  %32.3منهم �أنها تمدهم ب�ش��كل عال ،و�أجاب %6
�أنها تمدهم ب�شكل �ضعيف.
ال�س���ؤال الثالث :ما �أ�س��باب اعتماد طالب كليات العلوم الإن�س��انية على البرامج الدينية في الح�صول على
العلم ال�شرعي؟
للتعرف على �أ�س��باب اعتماد طالب كليات العلوم الإن�س��انية على البرامج الدينية في الح�صول على العلم
ال�ش��رعي ق��ام الباح��ث بح�س��اب المتو�س��طات الح�س��ابية واالنحراف��ات المعياري��ة لعبارات محور �أ�س��باب
اعتم��اد ط�لاب كليات العلوم الإن�س��انية عل��ى البرامج الدينية ف��ي الح�صول على العلم ال�ش��رعي ،وجاءت
النتائج كما يو�ضحها الجدول التالي:
جدول رقم (:)9
ا�ستجابات �أفراد الدرا�سة على عبارات محور �أ�سباب االعتماد على البرامج الدينية في الح�صول على العلم ال�شرعي
مرتبة تنازلي ًا ح�سب متو�سطات الموافقة
املتو�سط االنحراف املوافقة على
�أ�سباب االعتماد على الربامج الدينية يف احل�صول على
الترتيب
العلم ال�شرعي
احل�سابي المعياري درجة االعتماد
3.78
�أتابع الربامج الدينية ل�سهولة امل�شاهدة
1
كبيرة
0.990
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3.68
�أتابع الربامج الدينية لثقتي ب�ضيوفها
لنوعية الق�ضايا التي تطرحها الربامج ت�ساعد على امل�شاهدة 3.49
3.32
�أتابع الربامج الدينية لكرثة الربامج وتنوعها
اعتمد على الربامج الدينية لأنها تعطي الوقت الكايف
3.22
للق�ضية
�أتابع الربامج الدينية ل�سهولة التوا�صل مع الربامج الدينية 3.16
�أتابع الربامج الدينية لأن وقت عر�ض الربنامج منا�سب جداً
3.10
يل لكرثة الربامج وتنوعها
�أتابع الربامج الدينية لأن للربامج الدينية هام�ش حرية
3.06
�أو�سع من غريها
2.73
ال �أتابع الربامج الدينية لأنها تقدم بطريقة مملة
2.53
ال �أعتمد على الربامج الدينية لأنها مت�ضاربة يف الفتوى
3.21
املتو�سط العام

1.126
1.069
1.141

كبرية
كبرية
متو�سطة

1.141

متو�سطة

1.258

متو�سطة

1.194

متو�سطة

1.144

متو�سطة

1.195
1.221
1.148

متو�سطة
�ضعيفة جداً

* درجة المتوسط الحسابي من (.)5.00
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من الجدول ال�سابق يت�ضح �أن �إجابات �أفراد عينة الدرا�سة جاءت ب�شكل متو�سط في موافقتهم على �أ�سباب
اعتماده��م عل��ى البرامج الدينية في الح�صول على العلم ال�ش��رعي ،حيث بلغ المتو�س��ط العام لموافقتهم
على محور �أ�سباب اعتمادهم على البرامج الدينية في الح�صول على العلم ال�شرعي ( 3.21من ،)5.00
وهو المتو�س��ط الذي يقع في الفئة الثالثة من فئات المقيا���س الخما�سي من ( ،)3.40-2.61والتي ت�شير
�إلى خيار (ب�شكل متو�سط) في �أداة الدرا�سة.
كما تبين �أن �أهم �أ�س��باب اعتمادهم على البرامج الدينية في الح�صول على العلم ال�ش��رعي هو (�س��هولة
الم�ش��اهدة) بمتو�س��ط ( 3.78من  ،)5.00يليه �س��بب (الثقة في �ضيوفها) بمتو�سط موافقة ( 3.68من
 ،)5.00يليه في المرتبة الثالثة (نوعية الق�ضايا التي تطرحها البرامج ت�ساعد على الم�شاهدة) بمتو�سط
( 3.49من .)5.00
كما تبين �أن �أفراد عينة الدرا�سة غير موافقين على عبارة عدم اعتماد �أفراد عينة الدرا�سة على البرامج
الديني��ة لأنه��ا مت�ضاربة في الفتوى ،حيث جاء متو�س��ط موافقتهم على ه��ذه العبارة ( 2.53من ،)5.00
وهو ما يو�ضح عدم ت�ضارب تلك البرامج في الفتوى من وجهة نظر �أفراد عينة الدرا�سة.
ال�س���ؤال الراب��ع :م��ا البرامج الدينية الت��ي يعتمد عليها طالب كليات العلوم الإن�س��انية ف��ي الح�صول على
العلم ال�شرعي؟
للتع��رف عل��ى البرام��ج الدينية الت��ي يعتمد عليها طالب كليات العلوم الإن�س��انية ف��ي الح�صول على العلم
ال�ش��رعي ق��ام الباحث بح�س��اب التك��رارات والن�س��ب المئوية لعبارات مح��ور البرامج الديني��ة التي يعتمد
عليه��ا ط�لاب كلي��ات العلوم الإن�س��انية ف��ي الح�صول على العلم ال�ش��رعي ،وج��اءت النتائج كم��ا يو�ضحها
الجدول التالي:
جدول رقم (:)10
التكرارات والن�سب المئوية للبرامج الدينية التي يعتمد عليها �أفراد العينة في الح�صول على العلم ال�شرعي
التكرار
الربنامج
الن�سبة
الترتيب
برامج الإفتاء
41.4
69
1
مع القر�آن
2
22.2
37
خواطر
3
5.4
9
بالقر�آن نحيا
4
3.6
6
�ضع ب�صمتك
5
3.6
6
دين ودنيا
6
3
5
الأحكام الدينية
7
3
5
برامج احلديث النبوي
8
3
5
احلياة كلمة
9
2.4
4
علم ودين
10
1.8
3
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الترتيب
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

الربنامج
كلمة �سواء
ق�ص�ص القر�آن
معجزات الأنبياء
احلياة الآخرة
ر�سالة غايل
يااهلل
�سواعد الإخاء
مع �سوريا الثورة
ق�ص�ص الأنبياء
�أحلى رحلة
زد ر�صيدك
�أثر
الر�سالة اليوم
حما�ضرة اليوم
حجر الزاوية
نور القر�آن
هدي من القر�آن
كيف نتعامل مع اهلل

التكرار

3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

الن�سبة
1.8
1.8
1.8
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6

يتبي��ن من الجدول ال�س��ابق �أن �أكث��ر البرامج الدينية التي يعتمد عليها طالب كليات العلوم الإن�س��انية في
الح�صول على العلم ال�شرعي هي برامج الإفتاء ،حيث جاءت في المرتبة الأولى ،بن�سبة  ،%41.4وجاء في
المرتبة الثانية برنامج مع القر�آن بن�سبة  ،%22.2وفي المرتبة الثالثة جاء برنامج خواطر بن�سبة ،%5.4
وفي المرتبة الرابعة جاء برنامج بالقر�آن نحيا ،وبرنامج �ضع ب�صمتك بن�سبة .%3.6
و�أظه��رت النتائ��ج �أن برام��ج دي��ن ودنيا والأح��كام الدينية وبرام��ج الحديث النبوي جاءت بن�س��بة  %3لكل
واح��د منه��ا ،وبين��ت النتائ��ج �أن برامج الحياة كلم��ة وعلم ودين وكلمة �س��واء وق�ص�ص الق��ر�آن ومعجزات
الأنبي��اء ج��اءت بعدها بن�س��بة  ،%1.8كم��ا �أظهرت النتائج �أن برامج الحياة الآخرة ور�س��الة غالي ويا اهلل
و�س��واعد الإخاء ومع �س��وريا الثورة وق�ص�ص الأنبياء جاءت في مرتبة واحدة بن�سبة بلغت  %1.2لكل واحد
منها.
وفي المرتبة الأخيرة جاءت برامج زد ر�صيدك ،و�أثر ،والر�س��الة اليوم ،ومحا�ضرة اليوم ،وحجر الزاوية،
ونور القر�آن ،وهدي من القر�آن ،وكيف نتعامل مع اهلل بن�سبة  %0.6لكل واحد من هذه البرامج.
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ال�س���ؤال الخام���س :ما القنوات الدينية التي يعتمد عليها طالب كليات العلوم الإن�س��انية في الح�صول على
العلم ال�شرعي؟
للتع��رف عل��ى القن��وات الدينية الت��ي يعتمد عليها طالب كليات العلوم الإن�س��انية ف��ي الح�صول على العلم
ال�ش��رعي ق��ام الباحث بح�س��اب التك��رارات والن�س��ب المئوية لعبارات مح��ور القنوات الديني��ة التي يعتمد
عليه��ا ط�لاب كلي��ات العلوم الإن�س��انية ف��ي الح�صول على العلم ال�ش��رعي ،وج��اءت النتائج كم��ا يو�ضحها
الجدول التالي:
جدول رقم (:)11
التكرارات والن�سب المئوية للقنوات الدينية التي يعتمد عليها �أفراد العينة في الح�صول على العلم ال�شرعي
الن�سبة
التكرار
القناة
18.6
31
المجد
16.8
28
ال�سعودية الأولى
15
25
الر�سالة
7.2
12
بداية
6.6
11
و�صال
4.8
8
اقرا
4.8
8
ابن عثيمني
4.2
7
�صفا
3
5
الرحمة
2.4
4
مكة
2.4
4
دليل
1.8
3
املدينة املنورة
1.8
3
�شدا احلرية
1.8
3
�أوطان
1.8
3
الهداية
1.8
3
نور الهداية
1.8
3
�آيات
1.2
2
الق�صيم
1.2
2
نور دبي

من الجدول ال�سابق يتبين �أن �أكثر القنوات الدينية التي يعتمد عليها طالب كليات العلوم الإن�سانية في
الح�صول على العلم ال�شرعي هي قناة المجد في المرتبة الأولى ،بن�سبة  ،%18.6وفي المرتبة الثانية
جاءت قناة ال�سعودية الأولى ،بن�سبة  ،%16.8وفي المرتبة الثالثة جاءت قناة الر�سالة بن�سبة  ،%15وفي
المرتبة الرابعة جاءت قناة بداية بن�سبة  ،%7.2ثم جاءت قناة و�صال بن�سبة  ، %6.6ثم قناة اقر�أ وقناة
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ابن عثيمين بن�سبة  %4.8لكل واحدة منهما ،ثم قناة �صفا بن�سبة  ،%4.2ثم قناة الرحمة بن�سبة  ،%3ثم
قناة مكة وقناة دليل بن�سبة  %2.4لكل واحدة منهما ،ثم قنوات المدينة المنورة و�شدا الحرية و�أوطان
والهداية ونور الهداية و�آيات بن�سبة بلغت  %1.8لكل واحدة منهن ،وجاءت قناة الق�صيم ،وقناة نور دبي
في المرتبة الأخيرة بن�سبة  %1.2لكال منهما.
ال�س�ؤال ال�ساد�س :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بين �أفراد عينة الدرا�سة في محاور درجة
االعتماد على البرامج الدينية ،و�أ�سبابها ،وم�ستوى �إمداد هذه البرامج بالعلم ال�شرعي تبعا لمتغيرات
ال�سن والدخل والكلية؟
الفروق ح�سب متغير ال�سن:
للتع��رف عل��ى م��ا �إذا كان هن��اك فروق ذات داللة �إح�صائية في �آراء عينة الدرا�س��ة نح��و محاورها :درجة
االعتم��اد عل��ى البرامج الدينية ،و�أ�س��بابها ،وم�س��توى �إمداد هذه البرامج بالعلم ال�ش��رعي ،ح�س��ب ال�س��ن
ا�س��تخدم الباح��ث «تحليل التباين الأح��ادي» ( )One Way ANOVAلتو�ضيح داللة الفروق في �إجابات
�أفراد عينة الدرا�سة تبعا لمتغير ال�سن ،وجاءت النتائج كما يو�ضحها الجدول التالي:
الجدول رقم ()12
نتائج « تحليل التباين الأحادي « ( )One Way ANOVAللفروق في
�إجابات �أفراد عينة الدرا�سة تبعا لمتغير ال�سن
المحور

م�صدر التباين

درجة االعتماد
على البرامج
الدينية كم�صدر
للعلم ال�شرعي

بين المجموعات

م�ستوى �إمداد
الربامج الدينية
للطالب بالعلم
ال�شرعي

جمموع مربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

4.779

4

1.195

162
166

0.930

داخل املجموعات 150.718
155.497
املجموع
بني املجموعات

1.040

داخل املجموعات 106.170
107.210
املجموع

4

0.260

162
166

0.655

قيمة ف

1.284

0.397

الداللة
الإح�صائية

0.278
غري دالة

0.811
غري دالة
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المحور

م�صدر التباين

�أ�سباب االعتماد
على الربامج
الدينية احل�صول
على العلم
ال�شرعي

بني املجموعات

جمموع مربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

1.797

4

0.449

162
166

0.379

داخل املجموعات 61.408
63.205
املجموع

قيمة ف

الداللة
الإح�صائية

1.185

0.319
غري دالة

يت�ضح من خالل النتائج المو�ضحة �أعاله عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بين �أفراد عينة
الدرا�سة حول محاور الدرا�سة تبعا لمتغير ال�سن.
الفروق ح�سب متغير الدخل:
للتع��رف عل��ى م��ا �إذا كان هن��اك ف��روق ذات دالل��ة �إح�صائية ف��ي �آراء عينة الدرا�س��ة نحو مح��اور :درجة
االعتماد على البرامج الدينية ،و�أ�سبابها ،وم�ستوى �إمداد هذه البرامج بالعلم ال�شرعي ،ا�ستخدم الباحث
«تحلي��ل التباي��ن الأح��ادي» ( )One Way ANOVAلتو�ضي��ح دالل��ة الف��روق ف��ي �إجاب��ات �أف��راد عين��ة
الدرا�سة تبعا لمتغير الدخل وجاءت النتائج كما يو�ضحها الجدول التالي:
الجدول رقم ()13
نتائج « تحليل التباين الأحادي « ( )One Way ANOVAللفروق في
�إجابات �أفراد عينة الدرا�سة تبعا لمتغير الدخل
المحور

م�صدر التباين

درجة االعتماد
على البرامج
الدينية كم�صدر
للعلم ال�شرعي

بين المجموعات

م�ستوى �إمداد
الربامج الدينية
للطالب بالعلم
ال�شرعي

جمموع مربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

0.731

2

0.365

164
166

0.944

داخل املجموعات 154.766
155.497
املجموع
بني املجموعات

0.041

داخل املجموعات 107.169
107.210
املجموع
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0.020

164
166

0.653

قيمة ف

0.387

0.031

الداللة
الإح�صائية

0.680
غري دالة

0.969
غري دالة
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المحور

م�صدر التباين

�أ�سباب االعتماد
على الربامج
الدينية احل�صول
على العلم
ال�شرعي

بني املجموعات

جمموع مربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

1.200

2

0.600

164
166

0.378

داخل املجموعات 62.005
63.205
املجموع

قيمة ف

الداللة
الإح�صائية

1.587

0.208
غري دالة

يت�ضح من خالل النتائج المو�ضحة �أعاله عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بين �أفراد عينة الدرا�سة
حول محاور الدرا�سة تبعا لمتغير الدخل.
الفروق ح�سب متغير التخ�ص�ص:
للتع��رف عل��ى م��ا �إذا كانت هنالك ف��روق ذات داللة �إح�صائية في �آراء عينة الدرا�س��ة نح��و محاور :درجة
االعتماد على البرامج الدينية ،و�أ�سبابها ،وم�ستوى �إمداد هذه البرامج بالعلم ال�شرعي ،ا�ستخدم الباحث
«تحليل التباين الأحادي» ( )One Way ANOVAلتو�ضيح داللة الفروق في �إجابات �أفراد عينة الدرا�سة
تبعا لمتغير الكلية وجاءت النتائج كما يو�ضحها الجدول التالي:
الجدول رقم ()14
نتائج « تحليل التباين الأحادي « ( )One Way ANOVAللفروق في
�إجابات �أفراد عينة الدرا�سة تبعا لمتغير التخ�ص�ص
المحور

م�صدر التباين

درجة االعتماد
على البرامج
الدينية كم�صدر
للعلم ال�شرعي

بين المجموعات

م�ستوى �إمداد
الربامج الدينية
للطالب بالعلم
ال�شرعي

جمموع مربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

1.987

2

0.994

164
166

0.944

داخل املجموعات 153.510
155.497
املجموع
بني املجموعات

2.047

داخل املجموعات 105.163
107.210
املجموع

2

1.023

164
166

0.641

قيمة ف

1.062

1.596

الداللة
الإح�صائية

0.348
غري دالة

0.206
غري دالة

العالقــات العامة والإعـالن 57

المحور

م�صدر التباين

�أ�سباب االعتماد
على الربامج
الدينية احل�صول
على العلم
ال�شرعي

بني املجموعات

جمموع مربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

0.329

2

0.164

164
166

0.383

داخل املجموعات 62.876
63.205
املجموع

قيمة ف

الداللة
الإح�صائية

0.429

0.652
غري دالة

يت�ضح من خالل النتائج المو�ضحة �أعاله عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بين �أفراد عينة الدرا�سة
حول محاور الدرا�سة تبعا لمتغير التخ�ص�ص.

تف�سير نتائج الدرا�سة:

بعد عر�ض الباحث لنتائج درا�سته الميدانية يمكنه الآن تف�سير �أ�سبابها وربطها بالدرا�سات ال�سابقة.
فقد �أ�شار  %5903من العينة �أنهم يق�ضون �أقل من �ساعة في متابعة البرامج الدينية �أ�سبوعيا ،و�أن
 %29.3من العينة يق�ضون �أقل من ثالث �ساعات ،وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة زينب محمد
التي بينت �أن  %70من العينة يتابعون البرامج الدينية ب�شكل عال ،كما تختلف مع نتائج درا�سة منى
ها�شم التي �أظهرت نتائجها ارتفاع م�شاهدة البرامج الدينية لدى الجمهور الم�صري.
ويرجع الباحث ال�سبب في اختالف النتيجتين �إلى اختالف مجتمع البحث ،فدرا�سة زينت محمد ومنى
ها�شم على المجتمع الم�صري ،ودرا�سة الباحث على المجتمع ال�سعودي ،وفي المجتمع ال�سعودي التعليم
النظامي يحوي الكثير من المقررات ال�شرعية� ،إ�ضافة �إلى وجود الدرو�س والمحا�ضرات في الم�ساجد.
وفي مجال اعتماد طالب كليات العلوم الإن�سانية على البرامج الدينية في الح�صول على العلم ال�شرعي
�أو�ضحت النتائج �أن متو�سط المجموع الكلي لإجابات العينة كان كبيرا ،وهو ما يدل على اعتماد العينة
على البرامج الدينية كم�صدر للعلم ال�شرعي ،واالعتماد يعني الثقة ،فلو لم يثق الطالب بم�ضمون
البرامج الدينية فلن يعتمدوا عليها ،خ�صو�صا في مجال العلم ال�شرعي الذي يترتب عليه العمل
واالعتقاد.
وتقترب هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة �سهير �إبراهيم التي ك�شفت نتائجها �أن الف�ضائيات الإ�سالمية
المتخ�ص�صة احتلت المرتبة الأولى لأهم خم�سة م�صادر للح�صول على المعلومات الدينية لدى عينة
الدرا�سة.
وفي مجال ر�ؤية عينة الدرا�سة لمدى �إمداد البرامج الدينية لهم بالعلم ال�شرعي� ،أو�ضحت النتائج �أن
متو�سط الإجابات كانت عالية ،و�أن  %1.2منهم فقط ر�أوا �أنه ال فائدة للبرامج الدينية ،وهذا يدل على
�أن البرامج الدينية تمد م�شاهديها بعلم �شرعي كبير ،وال �أدل على ذلك من تعدد البرامج الدينية وكثرة
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الربامج الدينية كم�صدر للمعلومات ال�شرعية لدى طالب اجلامعات ال�سعودية

الم�شايخ والدعاة فيها ،ممن عرفوا ب�سالمة المنهج والمعتقد ،وكذلك ال�ضغط الهاتفي على القناة وقت
�إذاعة البرنامج ،عو�ضا عن �إر�سال الأ�سئلة عبر و�سائل التوا�صل االجتماعي.
�إ�ضافة �إلى هذا فالبرامج الدينية تبث حلقات تثير اهتمامهم في ق�ضايا ومو�ضوعات حادثة ،يحتاجها
الجمهور في وقت معين كق�ضايا ال�صوم في �شهر رم�ضان ،وق�ضايا الحج في �شهر ذي الحجة ،ونحوها.
وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة زينب محمد التي �أظهرت �أن القنوات الدينية المتخ�ص�صة هي
الم�صدر الأول الذي يعتمد عليه الم�شاهدون في الح�صول على المعلومات الدينية ،وكذلك تتفق هذه
النتيجة مع نتيجة درا�سة منى ها�شم التي بينت ارتفاع ن�سبة م�شاهدة العينة للقنوات الف�ضائية ،وذلك
لأنها تقدم معلومات دينية وتناق�ش ق�ضايا معا�صرة.
وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة �سهير �إبراهيم التي �أ�سفرت عن �أن الف�ضائيات الإ�سالمية
المتخ�ص�صة احتلت المرتبة الأولى لأهم خم�سة م�صادر للح�صول على المعلومات الدينية ،وتتفق هذه
النتيجة �أي�ضا مع نتيجة درا�سة محمد غريب التي �أو�ضحت زيادة م�شاهدة الطالب للبرامج الدينية.
وفي حول �أ�سباب اعتماد �أفراد العينة على البرامج الدينية في الح�صول على العلم ال�شرعي بينت
النتائج �أن �أهم ثالثة �أ�سباب لدى �أفراد العينة كانت� :سهولة الم�شاهدة ،والثقة في �ضيوف البرامج
الدينية ،ونوعية الق�ضايا المطروحة ،ف�سهولة الم�شاهدة �سبب جوهري للتعر�ض لهذه البرامج،
خ�صو�صا مع ظهور تطبيقات الهاتف الذكي الذي يتيح متابعة القنوات المف�ضلة عبرا لهاتف الجوال،
وهو ما يتيح لهم المتابعة في �أي مكان دون االرتباط بالمنزل �أو مكان يحتوي على جهاز التلفزيون.
كما �أن من �أ�سباب المتابعة الثقة في ال�ضيوف ،وهذا يدل على �أن الم�شاهد على م�ستوى من الوعي
والإدراك والمعرفة ت�ؤهله لمعرفة َمن من ال�ضيوف �أهل للثقة ،ومن هو على غير المنهج ال�صحيح فال
ي�ؤخذ بقوله.
كما �أو�ضحت النتائج �أن نوعية الق�ضايا المطروحة كانت من �أ�سباب م�شاهدة البرامج الدينية،
فالم�شاهد يبحث عن الحكم ال�شرعي في ق�ضية �آنية حتى يكون له موقف منها ،فالق�ضية هنا ق�ضية
دليل و�إتباع ،ولي�ست ق�ضية ر�أي قابل لل�صواب والخط�أ ،وهذا ي�شير لم�ستوى متابعة �أفراد العينة للأخبار
والأحداث ،و�أنهم يحتاجون العلم ال�شرعي فيها.
ولم يعثر الباحث على درا�سة �سابقة تبين �أ�سباب متابعة الجمهور للبرامج الدينية ،فهذه ح�سب علم
الباحث واطالعه الدرا�سة الأولى التي بحثت �أ�سباب اعتماد الجمهور على البرامج الدينية.
وفي مجال البرامج الدينية التي ي�ستقي منها طالب كليات العلوم الإن�سانية علمهم ال�شرعي� ،أو�ضحت
النتائج �أن برامج الإفتاء في المقدمة ،وهذا يو�ضح �أن الطالب يميلون للمعلومة ال�سريعة الق�صيرة
المحددة بدقة ،وهي جواب ل�س�ؤال بعينه.
وهذه النتيجة هي النتيجة نف�سها التي تو�صل لها كل من زينب محمد ،ومحمد هندية ،ونا�صر الهزاني،
وفاطمة العتيبي ،ومحمد غريب ،في درا�ساتهم التي �أظهرت اعتماد العينة على برامج الإفتاء للح�صول
على المعلومة ،و�أن متابعة البرامج الدينية كانت لزيادة المعرفة الدينية ،و�أن برامج الأحكام والعبادات
كانت لها الأهمية عند عينة الدرا�سة.
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و�أجاب �أفراد العينة �أن قناة المجد هي القناة الأولى التي يعتمدون عليها في الح�صول على العلم
ال�شرعي ،ثم ال�سعودية الأولى ،بفارق  %1.8فقط.وي�شير هذا �إلى �أن هاتين القناتين م�صدر مهم
للطالب في الح�صول على العلم ال�شرعي ،يبينه الفارق الكبير بينهما وبين بقية القنوات الدينية.وهذه
النتيجة هي النتيجة نف�سها التي تو�صل لها كل من زينب محمد ،ونا�صر الهزاني في درا�ستهما.
وفي قيا�س متغيرات الدرا�سة �أ�شارت النتائج �إلى عدم وجود �أية فروق بين طالب الكليات الإن�سانية
في متغير العمر ،وال الكلية ،وال الدخل ،وهذا يدل على �أن هذه المتغيرات ال ت�شكل فرقا بين الطالب،
حيث �إن و�سائل الإعالم دخلت كل بيت ،و�أ�صبحت تطبيقات الهاتف الجوال تمكن الطالب من متابعة
البرنامج في �أي مكان� ،إ�ضافة �إلى تقارب العمر بين الطالب ،فلم ي�ؤثر هذا الفارق الي�سير في درجة
المتابعة.
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بحوث ودرا�سات

اجتاهات القيادات الإدارية يف
القطاع امل�صريف نحو ن�شاط
العالقات العامة
درا�سة ميدانية على البنوك ال�سعودية

هديل علي اليحيى

مقدمة:

تعم��ل المنظم��ات بمختلف توجهاتها ومنتجاتها في بيئ��ة متغيرة ومتطورة« ،ويتوقف نجاح هذه المنظمات
�أو ف�ش��لها عل��ى �إمكاني��ة التكي��ف مع ه��ذه البيئ��ة وعنا�صرها المختلفة م��ن جماهير ومنظم��ات وجماعات
متباينة االتجاهات والحاجات والتطلعات ،وكذلك مع هيئات حكومية ومنظمات �أعمال وت�ش��ريعات وقيود
قانوني��ة و�أخالقية» .1وهذا التكيف يتطلب العمل ب�ش��كل م�س��تمر على ر�صد التغي��رات التي تحدث في بيئة
عمل المنظمة ودرا�س��تها وو�ضع البرامج االت�صالية الفعالة لال�س��تجابة لها بما يحقق الم�صالح الم�شتركة
بين المنظمة وبيئتها.
�إن المنظم��ات الحديث��ة توظ��ف العالق��ات العامة كعملية �إداري��ة ات�صالية لتحقيق مجموع��ة من ال�صالت
التبادلي��ة م��ع جماهيره��ا به��دف �إيجاد درجة منا�س��بة من القب��ول والتكيف م��ع الجماهي��ر� 2.إ�ضافة �إلى
ذلك« ،ف�إن الكثير من الم�شكالت التي تواجهها �أي منظمة في تعاملها مع جمهورها الداخلي �أو الخارجي
ترجع �إلى الف�شل في االت�صال بين المنظمة والجمهور .وال يمكن عالجها �إال بوجود نظام فعال لالت�صال
بجماهي��ر المنظمة» ،3يكفل تقديم و�ش��رح �أهداف المنظمة و�سيا�س��تها و�إنجازاته��ا لجماهيرها والوقوف
على حاجات واتجاهات الجماهير واالنتفاع بالمعلومات الراجعة في �صياغة �سيا�سات المنظمة وخططها
وبرامجها.
لق��د تط��ورت العالق��ات العام��ة ف��ي جانب��ي المفه��وم والوظيف��ة داخ��ل العديد م��ن المنظم��ات والكيانات
االجتماعية والدول والحكومات على اختالفها ،و�أدت عدة عوامل من �أبرزها التو�سع في حجم المنظمات
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وامتداد �أن�ش��طتها المختلفة؛ �إلى ممار�س��ة العالقات العامة على نحو وا�س��ع وفي �إطار المفاهيم والأ�س���س
المنهجي��ة والعلمي��ة ال�س��ليمة ،ون�ش���أ لهذا الغر�ض م�ؤ�س�س��ات ومعاهد علمي��ة ،4وتم �إيج��اد �إدارات خا�صة
للعالق��ات العام��ة جهزت بالو�س��ائل المادية والب�ش��رية ،ور�صدت له��ا الأموال وو�ضع��ت الخطط والبرامج
الالزم��ة لإنجاحه��ا ،وغ��دت العالق��ات العامة وظيفة رئي�س��ة عل��ى خارطة القط��اع الحكوم��ي والخا�ص.5
و»ن�شاط ًا �أ�سا�سي ًا في �أن�شطة المن�ش�آت فهي �ضرورة يفر�ضها المجتمع الحديث6 ».

�أوال� :أهمية مو�ضوع الدرا�سة

تق��وم العالق��ات العامة في القطاع التجاري بدور محوري في الن�ش��اط الإداري نحو تحقيق الأهداف التي
ي�س��عى الجه��از الإداري للو�ص��ول �إليه��ا «ويتبلور عمل العالق��ات العامة في ما تقوم به من �أن�ش��طة متعددة
لتحقيق عالقة طيبة بين الجهاز الإداري والجمهور».7
وتت�سابق الم�ؤ�س�سات المالية (البنوك) بجميع �أنواعها في اتباع العديد من الأ�ساليب في مجال العالقات
العامة بعد �أن ات�سعت الأ�سواق ،وتعددت حاجات الجمهور ،وزادت حدة المناف�سة ،وفا�ض الإنتاج ،وتعددت
تطلع��ات الجمه��ور ،ويتوقف نجاحها على كيفية تقديم هذه الخدمة التي تعتمد بدورها اعتمادا بالغا على
العامل الإن�س��اني« ،حيث �أدركت الم�ؤ�س�س��ات المالية �ضرورة التوا�صل مع الجمهور وتلم�س حاجته ومعرفة
�آرائه والتعرف على رغباته» ،8لتحقيق المعرفة المتبادلة بوجهات النظر.
والعالق��ات العامة باعتباره��ا �أحد الأجهزة الإدارية المرتبطة بالإدارة العليا يتطلع موظفوها �إلى �إ�ش��باع
واع لواجباتهم وم�سئولياتهم الوظيفية،
حاجاتهم المادية والعاطفية والنف�سية ،بالإ�ضافة �إلى تفهم قيادي ٍ
وح�سن تقدير للظروف التي يعاي�شونها �أثناء �أدائهم لواجباتهم� ،إ�ضافة �إلى تفهم الإدارة العليا للمعوقات
الت��ي تع��وق �أداء العالقات العامة و�س��رعة �إيج��اد الحلول الفعالة لها .حتى توا�ص��ل �إدارة العالقات العامة
�أداء واجباتها نحو تحقيق الأهداف االت�صالية للم�ؤ�س�سة9.
وتت�أث��ر مكان��ة �إدارة العالق��ات العام��ة في �أية م�ؤ�س�س��ة بمدى اقتن��اع الإدارة العليا ب�أهمية ه��ذه الوظيفة،
واقتناعها ب�ضرورة تهيئة ظروف الممار�سة الفعلية لها من خالل �سلوك جميع العاملين في الم�ؤ�س�سة من
ناحي��ة ،وع��ن طريق �إدارة متخ�ص�صة لقيادة هذا العمل من ناحية �أخرى« ،ولذلك ترتفع مكانة الم�س���ؤول
ع��ن ممار�س��ة هذا الن�ش��اط ف��ي كثير من الم�ؤ�س�س��ات الت��ي تعترف ب��دور العالق��ات العامة وم�س���ؤولياتها
�إل��ى م�س��توى الإدارة العلي��ا مما يتيح له الم�ش��اركة في اتخاذ الق��رارات العليا والتطبيق المبا�ش��ر لمبادئ
العالقات العامة للتوفيق بين م�صالح الم�ؤ�س�س��ة وم�صالح جمهورها ،وو�ضع ال�سيا�س��ات الم�ؤدية �إلى ذلك
بغر�ض تح�سين �صورة المن�ش�أة في �أذهان الجماهير10».
وق��د تو�صل��ت العدي��د من الدرا�س��ات التي �أجري��ت على عينة من الم�ش��روعات الأمريكية ع��ن مكان �إدارة
العالقات العامة في الهيكل التنظيمي لم�ؤ�س�سات الأعمال �إلى الآتي:11
�ضرورة و�ضع هذه الوظيفة على م�ستوى الإدارة التنفيذية.
�ضرورة تبعيتها �إلى الإدارة العليا.
وت�أ�سي�س�� ًا عل��ى ما �س��بق ،ف���إن موقف القي��ادة وتعاملها مع �إدارة العالق��ات العامة يكون ل��ه ت�أثير جوهري
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ف��ي ن�ش��اط ه��ذه الإدارة ،12وبالتال��ي ت�أثير مبا�ش��ر في نج��اح العالق��ات العامة ودورها الحي��وي في توثيق
�صلة الم�ؤ�س�س��ة بالجهور� .أما «�إذا �س��اد القيادة �ش��عور بعدم الفهم لدور العالقات العامة ف�إن هذه الإدارة
الحيوي��ة تفق��د بالتال��ي �أح��د المنابع لفعاليته��ا وت�أثيرها وذلك ب�س��بب فقدها ق��وة الت�أثير الم�س��تمدة من
تع�ضيد القيادة لها»13.
فقد �أكدت ذلك درا�س��ة جيم���س جرونج وزمالئه من خالل م�ش��روع بحثي 14ا�س��تمر عقد ًا كام ًال لتحديد
خ�صائ�ص و�س��مات العالقات العامة ،وتو�صل الفريق �إلى عدة مبادئ للعالقات العامة الفعالة� ،15أبرزها
العالقة المبا�ش��رة مع الإدارة العليا ،وذلك ب�أن يكون مدير العالقات العامة جزء ًا رئي�س�� ًا من عملية �صنع
الق��رار ف��ي المنظمة �أو على �أقل تقدير يمكنه الدخول �إلى القائمين على هذه العملية .وقد �أو�ضحت نتائج
الم�ش��روع �أن المنظم��ات الت��ي �صنفت على �أنها ممتازة كان مدير العالق��ات العامة فيها ع�ضو ًا في الإدارة
العليا و�أحد �صانعي القرار.
�إ�ضاف��ة� ،إل��ى مب��ادئ �أخرى منها وجود ق�س��م متكام��ل ومنف�صل للعالقات العام��ة ،وت�أيي��د الإدارة العليا،
وكالهما يرفع م�ستوى توقعات الإدارة العليا لما يمكن �أن تقوم به �إدارة العالقات العامة.
وت�ؤكد بع�ض الدرا�س��ات ال�س��ابقة ف��ي مجال العالقات العام��ة 16في المنظمات المختلفة �إل��ى وجود ت�أثير
التجاهات القيادات الإدارية العليا �سلبية كانت �أو �إيجابية على عمل �إدارة العالقات العامة.
كم��ا ك�ش��فت نتائ��ج الدرا�س��ات الميدانية والمناق�ش��ات والتو�صي��ات التي خل�ص��ت �إليها بع���ض الم�ؤتمرات
والن��دوات العربي��ة والوطنية التي عالجت مو�ضوع العالقات العامة ،ع��ن �أن الجوانب الإدارية والتنظيمية
تمث��ل �أح��د �أه��م العوامل الم�ؤثرة ف��ي فاعلية �أجه��زة العالقات العامة 18.وت�ش��مل ه��ذه الجوانب التنظيم
الإداري للعالق��ات العام��ة م��ن حيث حجم الإدارة وارتباطه��ا الإداري وهيكلها التنظيم��ي ،والعاملين بها،
من حيث العدد والنوعية ،والوظائف التي تقوم بها ،والمخ�ص�صات المتاحة لممار�س��ة ن�ش��اطاتها ،ومدى
و�ضوح هذه الن�ش��اطات وا�س��تقالليتها عن الن�ش��اطات الأخرى للإدارات المختلفة بالمن�ش���أة 19.ولذا ف�إن
التعرف على اتجاهات القيادات الإدارية من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إلى الك�شف عن مكانة العالقات العامة ومدى
�أهميتها لدى الإدارة العليا ،ومدى تقديرها لأن�شطة العالقات العامة ومهامها المختلفة.
والقطاع الم�صرفي يحتل مركز ًا حيوي ًا في النظام االقت�صادي والمالي لأي دولة ،لما له من ت�أثير �إيجابي
عل��ى التنمي��ة االقت�صادي��ة م��ن خالل تعبئ��ة المدخ��رات الكافي��ة ،والتوزيع الك��فء لهذه المدخ��رات على
اال�س��تثمارات المختلف��ة ،وتعتبر البنوك �إحدى الدعامات الكبرى والأ�سا�س��ية في بناء الهيكل االقت�صادي
للدولة ،والحلقة التي تتفاعل داخلها �شتى مجاالت الن�شاط االقت�صادي.20
و�إذا كان��ت ال�ص��ورة الذهني��ة الطيب��ة �أو ال�س��يئة عن البنك ف��ي �أذه��ان الجماهير تمثل انعكا�س�� ًا لطريقة
تقديم خدمات البنك ،ف�إن تغيير هذه ال�صورة البد �أن ي�سبقه تغيير فعلي في �سيا�سة البنك التي �أدت �إلى
تكوي��ن ه��ذه ال�صورة .ولذلك فقد �أ�صبح من المعترف به تمام ًا �أن �سيا�س��ة العالقات العامة تمثل جزء ًا ال
يتجز�أ من �سيا�سة البنك ،وبات من الوا�ضح �أن الم�س�ؤولية النهائية للعالقات العامة تقع على عاتق الإدارة
العلي��ا ف��ي البنك .وقد �أدرك��ت الإدارة الحديثة �أن فهمها للعالقات العامة ال يقل �أهمية عن فهمها لمبادئ
و�أ�سا�سيات العمل البنكي21.
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�إن م�س���ؤولية الإدارة ينبغ��ي �أن تت�ضمن �أعما ًال بناءة لك�س��ب ثقة الجمه��ور وت�أييده من خالل برنامج محدد
الأه��داف والو�س��ائل .وي�ؤك��د جاكمي��ن ( )Jacqminعل��ى دور الإدارة ف��ي جعل �أه��داف العالقات العامة
تتكام��ل م��ع �سيا�س��ة البنك .ولك��ي يتحقق التكامل والتفاهم بين �سيا�س��ة البنك و�أه��داف العالقات العامة
ينبغي �أن يكون الم�س���ؤول عن �إدارة العالقات العامة ع�ضو ًا في مجل���س الإدارة �أو نائب ًا لرئي���س المجل���س،
فم��ن ه��ذا الموق��ع تتمكن العالق��ات العامة من القي��ام بوظائفها المتع��ددة بكفاءة عالي��ة متخطية الكثير
م��ن المعوق��ات الإداري��ة .كما ي�ؤكد جاكمي��ن (� )Jacqminأهمية ات�صال مدير العالقات العامة بر�ؤ�س��اء
الأق�س��ام المختلف��ة ،فه��ذا االت�صال المبا�ش��ر بم��ن يعملون في مواجه��ة الجمهور هو ال��ذي ي�ضمن التنفيذ
الفعل��ي والإيجاب��ي ل�سيا�س��ة العالق��ات العامة .ف�إدارة العالق��ات العامة بحاجة �إلى خط��وط ات�صال �أفقية
بر�ؤ�س��اء الإدارات المختلف��ة داخ��ل البنك و�س��لطات ت�س��تطيع من خالله��ا �أن تنقل االت�صال �إل��ى الإدارات
المختلفة وتمكنها من تنفيذ �سيا�ساتها22.
بنا ًء على ما �سبق ،فقد ر�أت الباحثة �ضرورة درا�سة اتجاهات القيادات الإدارية في القطاع الم�صرفي نحو
ن�شاط العالقات العامة وذلك للأ�سباب التالية:
�أهمي��ة المو�ض��وع عمليا حيث �إن فعالية �أجهزة العالقات العامة والوظائف التي ت�ؤديها يعتمد �إلى حد كبير
عل��ى م��دى فه��م القيادات العليا و�إدراكها لطبيع��ة العالقات العامة ومفهومها الحقيق��ي ،كما �أن اتجاهات
القيادات الإدارية في الإدارات العليا للم�ؤ�س�سة نحو هذا الن�شاط يحدد نوع الأدوار التي تقوم بها العالقات
العامة داخل الم�ؤ�س�سة وخارجها.
�أهمي��ة المو�ض��وع علمي�� ًا حي��ث تبي��ن للباحثة من خالل ا�س��تعرا�ض الدرا�س��ات ال�س��ابقة �أن مجال درا�س��ة
العالق��ات العام��ة ف��ي القطاع الخا�ص ب�ش��كل عام والبنوك ب�ش��كل خا���ص يحتاج �إلى مزيد من الدرا�س��ات
والبحوث التي ت�سهم في تنمية وظيفة العالقات العامة في هذا المجال الحيوي والهام للمجتمع.

ثانياً :م�شكلة الدرا�سة:

من خالل مراجعة الدرا�سات ال�سابقة في هذا المجال ،وبنا ًء على مكانة القطاع الم�صرفي في اقت�صاديات
الدول وحاجة الم�ؤ�س�سات الم�صرفية �إلى وظيفة العالقات العامة لتحقيق ر�ؤيتها و�أهدافها اال�ستراتيجية،
فقد حددت الباحثة م�ش��كلة الدرا�س��ة في :التعرف على اتجاهات القيادات الإدارية في القطاع الم�صرفي
نحو ن�شاط العالقات العامة.

ثالثاً :ت�سا�ؤالت الدرا�سة:

يتفرع عن م�شكلة الدرا�سة الت�سا�ؤالت التالية-:
ما مدى و�ضوح مفهوم العالقات العامة لدى القيادات الإدارية في القطاع الم�صرفي؟.
ما اتجاهات القيادات الإدارية في القطاع الم�صرفي نحو �أهمية ن�شاط العالقات العامة؟.
ما اتجاهات القيادات الإدارية في القطاع الم�صرفي نحو الأن�شطة والبرامج التي تقوم بها �إدارة العالقات
العامة داخل البنك؟.
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ما اتجاهات القيادات الإدارية في القطاع الم�صرفي نحو الأن�شطة والبرامج التي تقوم بها �إدارة العالقات
العامة خارج البنك؟.
م��ا الف��روق في اتجاهات القي��ادات الإدارية في القطاع الم�صرفي نحو ن�ش��اط العالقات العامة باختالف
خ�صائ�صهم؟.

رابعاً :منهج الدرا�سة:

تنتمي هذه الدرا�س��ة �إلى مجموعة الدرا�س��ات الو�صفية ،التي ت�ستهدف و�صف ظاهرة ما وجمع المعلومات
عنه��ا ،وت�صنيف ه��ذه المعلومات وتنظيمها ،والتعبير عنها كيفي ًا وكمي ًا ،بما يف�ضي �إلى فهم عالقات هذه
الظاهرة بغيرها من الظواهر .23وفي �إطار الدرا�سات الو�صفية ت�ستخدم هذه الدرا�سة المنهجين الكيفي
والكمي على النحو التالي:
المنهج الكيفي :وذلك في الجانب النظري با�ستخدام النتائج وتحليلها من الم�صادر الأ�سا�سية ،المتمثلة
في المراجع العلمية والمن�شورات.
المنهج الكمي :حيث تتطلب الدرا�سة في الجانب الميداني عمل قيا�سات محددة للمتغيرات ذات العالقة،
وا�ستخدام الأرقام لتف�سيرها.

خام�ساً :مجتمع الدرا�سة:

يتكون مجتمع الدرا�سة من القيادات الإدارية العليا العاملة بالإدارة العامة في البنوك التجارية ال�سعودية،
وهي24:
البنك الأهلي التجاري (1953م) ،جدة.
بنك الريا�ض(1957م) ،الريا�ض.
م�صرف الراجحي (1957م) ،25الريا�ض.
بنك الجزيرة (1975م) ،جدة.
البنك ال�سعودي لال�ستثمار (1976م) ،الريا�ض.
البنك ال�سعودي الهولندي (1976م) ،الريا�ض.
البنك ال�سعودي الفرن�سي (1977م) ،الريا�ض.
بنك �ساب (1978م) ،الريا�ض.
البنك العربي الوطني (1979م) ،الريا�ض.
بنك �سامبا (1980م) ،الريا�ض.
بنك البالد (2004م) ،الريا�ض.
م�صرف الإنماء (2007م) ،الريا�ض.
ونظر ًا لإمكانية ح�صر مجتمع الدرا�سة ف�إن الدرا�سة ت�ستهدف جميع مفردات مجتمع الدرا�سة (القيادات
الإدارية) في البنوك والم�صارف ال�سعودية للو�صول �إلى نتائج يمكن تعميمها .وهم :كل من يحمل م�سمى
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ع�ضو منتدب ونائب الع�ضو المنتدب ،ومدير عام.

�ساد�ساً� :أدوات جمع المعلومات:

اعتمدت الباحثة في الح�صول على مادة الدرا�سة من المعلومات والبيانات على الأدوات التالية:
ف��ي الج��زء النظ��ري من الدرا�س��ة اعتم��دت الباحثة عل��ى البيان��ات والمعلوم��ات النظرية الم�س��تمدة من
الإنتاج العلمي المرتبط بمو�ضوعها ،والمتمثل في الأبحاث والدرا�سات المتخ�ص�صة ،بما فيها الدرا�سات
ال�سابقة وغيرها ،وتوظيف هذه المعلومات للإجابة عن ت�سا�ؤالت الدرا�سة.
في الجزء الميداني من الدرا�سة تم جمع المعلومات من خالل توظيف اال�ستبانة.

�سابعاً� :صدق وثبات ا�ستبانة الدرا�سة:

بع��د �إع��داد اال�س��تبانة وللت�أك��د م��ن �صدقها ،تم��ت مراجعتها عل��ى �ضوء الأدبي��ات والدرا�س��ات والأبحاث
ال�س��ابقة المتعلق��ة بمو�ض��وع الدرا�س��ة ،ثم عر�ضها على ثمانية من �أع�ضاء هيئة التدري���س بق�س��م الإعالم
بجامع��ة الإم��ام محمد بن �س��عود الإ�س�لامية لتحكيمه��ا ،26وقد تم العم��ل بما قدموا م��ن ملحوظات .ثم
قامت الباحثة بتوزيعها على �ست من �أفراد العينة تم اختيارهم بطريقة ع�شوائية.
ت��م التحقق من ثبات اال�س��تبانة با�س��تخدام مقيا���س �ألف��ا كرونب��اخ ( )Cronbach›s alphaلح�س��اب
معامل الثبات ،حيث كانت قيمة �ألفا كرونباخ ( )0.844وهو ما ي�شير �إلى توافر �إجابات المبحوثين على
درجة عالية من الثبات.

ثامناً :مناق�شة النتائج:

�أ :خ�صائ�ص �أفراد عينة الدرا�سة
الم�سمى الوظيفي:
�أو�ضحت النتائج �أن ما ن�سبته ( )%32.7من عينة الدرا�سة يعملون كقيادات في الإدارات المالية و�إدارات
اال�س��تثمار والمخاط��ر ،فيم��ا هن��اك م��ا ن�س��بته ( )%18.4من �أف��راد عينة الدرا�س��ة يعملون ف��ي من�صب
الرئي���س التنفي��ذي �أو نائ��ب الرئي���س التنفيذي ف��ي الم�صارف والبنوك التي �ش��ملتها الدرا�س��ة ،و()%12
ل��كل م��ن القي��ادات في �إدارات تقني��ة المعلومات و �إدارات الموارد الب�ش��رية .و�أخي��ر ًا كان هناك عدد من
م�سميات القيادات الإدارية الأخرى بلغ عددها ( )12فرد ًا من �أفراد عينة الدرا�سة مثل مدير المجموعة
ال�ش��رعية ومدير الت�س��ويق والعالقات العامة ومدير الفروع والتعاون البنكي والخدمات الم�ساندة .وتُرجع
الباحثة ال�س��بب في تدني ن�س��بة الر�ؤ�س��اء التنفيذيين من عينة الدرا�سة �إلى تدني ن�سبتهم �أ�ص ًال ،حيث �أن
لكل م�صرف رئي�س تنفيذي واحد مقابل عدة مدراء عموميين.
التخ�ص�ص:
يمثل المتخ�ص�صون في الإدارة تقريب ًا ن�صف عدد �أفراد عينة الدرا�س��ة ،فيما ت�س��اوت ن�س��ب تخ�ص�صات
تقني��ة المعلوم��ات والتخ�ص�ص��ات المالية لأفراد عينة الدرا�س��ة بواقع ( )%16.3لكل م��ن التخ�ص�صين،
 66العالقــات العامة والإعـالن

اجتاهات القيادات الإدارية يف القطاع امل�صريف نحو ن�شاط العالقات العامة

فيم��ا مث��ل تخ�ص���ص الم��وارد الب�ش��رية ( )%12.2ممن �ش��ملتهم الدرا�س��ة ،وهناك بع���ض التخ�ص�صات
الأخ��رى مث��ل القان��ون والآداب وال�ش��ريعة وذلك ل��دى (� )3أفراد من القياديين الم�ش��اركين في الدرا�س��ة
والبالغ عددهم ( )49م�شارك ًا.
العمر:
مثلت الفئة الأكبر �س��ن ًا (من � 50س��نة ف�أكثر) الن�س��بة الأعلى وبواقع يزيد على ن�صف حجم عينة الدرا�سة
وتحدي��د ًا بن�س��بة ( ،)%55.1فيم��ا ج��اءت ثاني�� ًا الفئ��ة العمري��ة (م��ن � 40إل��ى � 49س��نة) بن�س��بة قدره��ا
( ،)%36.7وكانت الفئة العمرية (من � 30إلى � 39سنة) الأقل تمثي ًال بواقع ( ،)%8.2فيما لم يكن �أي من
�أفراد عينة الدرا�س��ة من القياديين في الم�صارف والبنوك التي �ش��ملتها الدرا�س��ة �أقل من ثالثين عام ًا.
وتعزو الباحثة �سبب ذلك كون الدرا�سة ت�ستهدف القيادات الإدارية العليا مما يف�سر ارتفاع متو�سط �أعمار
المبحوثين.
الم�ؤهل العلمي:
معظم �أفراد عينة الدرا�سة من القياديين في الم�صارف والبنوك التي �شملتها الدرا�سة يحملون م�ؤهالت
ف��وق الجامعي��ة بواق��ع ( ،)%91.8وكان��ت ن�س��بة ( )%6فق��ط منه��م بدرجة تعلي��م جامعية ،فيم��ا هنالك
م�ش��ارك واح��د فق��ط يحم��ل م�ؤهل علم��ي �أقل من الجامع��ي .وتعلل الباحثة ذلك كون الدرا�س��ة ت�س��تهدف
ال�صف القيادي في البنوك والم�صارف وهو ما يتطلب عادة الم�ؤهل العلمي المرتفع.
عدد �سنوات الخبرة في مجال الإدارة العليا:
مثل��ت فئ��ة (�أكثر من �20س��نة) الن�س��بة الأعلى بن�س��بة ( ،)%53.1تال ذلك الفئة (ما بين � 20-10س��نة)
بن�س��بة قدره��ا ( ،)%44.9و�أخي��ر ًا كان هن��اك ف��رد واح��د م��ن �أف��راد عين��ة الدرا�س��ة م��ن القياديين في
الم�صارف والبنوك التي �ش��ملتها الدرا�س��ة لديه خبرة عملية �أقل من ع�شر �سنوات .وتُرجع الباحثة ارتفاع
�س��نوات الخبرة �إلى كون عينة الدرا�س��ة ت�ستهدف الوظائف القيادية والتي تُ�شغل عادة ب�أ�صحاب الخبرات
الطويلة.
ب :الإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة:
اتجاهات القيادات العليا في القطاع الم�صرفي نحو مفهوم العالقات العامة:
يتف��ق ( )%90م��ن القياديي��ن في الم�صارف والبنوك التي �ش��ملتها الدرا�س��ة عل��ى �أن مفهومهم للعالقات
العامة �أنها :وظيفة تقود �إلى تقوية �صالت البنك مع المجتمع لكي تعزز الثقة والم�صداقية� .أي �أن غالبية
�أف��راد العين��ة يميل��ون �إل��ى و�صف وظيفة العالق��ات العامة على �أنه��ا وظيفة (بناء �ص��ورة ذهنية) .وهو ما
ي��دل عل��ى �أن غالبية القيادات الإدارية في الم�صارف ال�س��عودية ال ت��زال تنظر للعالقات العامة بمفهومها
التقليدي.
ي�ص��ف ( )%86م��ن القياديي��ن الم�ش��اركين ف��ي الدرا�س��ة العالق��ات العام��ة ب�أنه��ا (و�س��يط) بي��ن البنك
والمجتم��ع ،حي��ث يع��رف ه�ؤالء العالق��ات العامة ب�أنه��ا وظيفة ت�س��تخدم االت�صال وقنوات��ه بهدف تحقيق
التفاهم بين البنك وجمهوره.
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يعرف ( )%67من القياديين الم�شاركين في الدرا�سة العالقات العامة من وجهة نظر ت�سويقية ،في�صفون
العالقات العامة ب�أنها ن�شاط ت�سويقي ي�ساعد البنك على �إن�شاء طريق ات�صال مزدوج االتجاه مع جماهير
البنك بما ي�ضمن ر�ضا كال الطرفين.
ال ت��زال ( )%63م��ن �أفراد العينة ت��رى في العالقات العامة وظيفة �إدارية بحت��ة .وذلك باعتبارها وظيفة
من وظائف البنك ت�شكل حلقة �إدارية.
يع��رف ( )%41م��ن �أف��راد عينة الدرا�س��ة العالقات العامة ب�أنها ن�ش��اط مخط��ط ي�أخذ بمبد�أ الم�س���ؤولية
االجتماعي��ة ف��ي تحقي��ق الر�ضا المتب��ادل بين البنك وجماهيره .وهي و�إن كانت ن�س��بة قليل��ة �إال �أنه يمكن
اعتبارها م�ؤ�شرا ل�صعود المفاهيم الحديثة للعالقات العامة لدى القيادات الإدارية.
اتفقت ن�سبة �ضئيلة قدرها ( )%8على �أن مفهومهم للعالقات العامة �أنها وظيفة ت�ستخدم �أ�سلوب االت�صال
بهدف التغيير في البنك والمجتمع� .أي غالبية عينة الدرا�سة ال ترى في العالقات العامة �أنها وظيفة تغيير
وتطوير.
اتجاهات القيادات الإدارية في القطاع الم�صرفي نحو �أهمية ن�شاط العالقات العامة:
ت�ش��ير نتائج الدرا�س��ة �إل��ى �أن هناك اتجاه ًا �إيجابي�� ًا قوي ًا نحو �أهمية العالقات العام��ة لدى عينة البحث،
حيث ت�صدرت �أربع عبارات من تلك التي ت�ضمنها محور �أهمية ن�شاط العالقات العامة العبارات الإحدى
ع�ش��رة التي تمثل هذا المحور وح�صل كل منها على متو�س��ط �إجابة ( موافق ب�ش��دة ) ،وتراوح المتو�س��ط
الح�س��ابي ال�س��تجابات �أفراد عينة الدرا�سة على هذه العبارات الأربع بين ( )4.69 ،4.31على المقيا�س
الخما�سي للإجابة .كما ح�صلت خم�س عبارات على متو�سط �إجابة ( موافق ) وتراوح المتو�سط الح�سابي
ال�س��تجابات �أف��راد عين��ة الدرا�س��ة عل��ى ه��ذه العب��ارات الخم���س بي��ن ( )4.16 ،3.45عل��ى المقيا���س
الخما�س��ي للإجاب��ة .وهي بذلك ت�ش��ابه النتائ��ج التي تو�صلت �إليها درا�س��ة كل م��ن (الخري�صي1407هـ)
و(الحمادي1424ه��ـ) م��ن �أن ن�س��بة كبي��رة م��ن العين��ة ت��رى �أهمي��ة العالقات العام��ة ،حيث بلغت ن�س��بة
الموافقة في درا�سة الخري�صي  ،%100وفي درا�سة الحمادي .%91
اتجاهات القيادات الإدارية في القطاع الم�صرفي نحو الأن�ش��طة والبرامج التي تقوم بها �إدارة العالقات
العامة داخل البنك:
تب��رز نتائ��ج الدرا�س��ة وجود اتجاه �س��لبي ل��دى عينة البحث نح��و �أن�ش��طة وبرامج العالق��ات العامة داخل
البنك ،حيث ح�صلت خم�س عبارات من �أ�صل ثمانية على متو�سط �إجابة (غير موافق) وتراوح المتو�سط
الح�سابي ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على هذه العبارات الخم�س بين ( )3.31 ،2.82على المقيا�س
الخما�سي للإجابة ،مما ي�شير �إلى غمو�ض في مهام العالقات العامة لدى الإدارة العليا ،و�أن هناك خلط ًا
بين مهام �إدارة العالقات العامة وغيرها من الإدارات.
ح�صلت عبارة واحدة من تلك التي ت�ضمنها محور الن�ش��اط الداخلي للعالقات العامة على متو�س��ط �إجابة
بدرج��ة (موافق ب�ش��دة) وحل��ت �أو ًال بين عبارات محور الن�ش��اط الداخلي للعالقات العام��ة الثمانية ،وبلغ
المتو�س��ط الح�س��ابي ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على هذه العبارة ( )4.31على المقيا�س الخما�سي
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للإجاب��ة وتل��ك العب��ارة ه��ي :م��ن مه��ام �إدارة العالق��ات العامة ف��ي البنك توفي��ر البيئ��ة االجتماعية بين
الموظفين .وهذه النتيجة تتقارب مع النتيجة التي تو�صلت �إليها درا�سة (الغامدي 1425هـ) من �أن هناك
اتجاه�� ًا �إيجابي�� ًا نح��و �أدوار العالق��ات العامة داخل الم�ؤ�س�س��ة التعليمية قيا�س�� ًا ب�س��ت عب��ارات كان منها:
(ت�سعى العالقات العامة في الم�ؤ�س�سة التعليمية �إلى خلق الروح االجتماعية بين العاملين) .وكذلك مع ما
تو�صلت �إليه درا�سة (ح�سين و�آخرون 1400هـ) عن وظائف العالقات العامة ومنها الن�شاط االجتماعي.
ح�صل��ت عبارت��ان م��ن تلك الت��ي ت�ضمنها محور الن�ش��اط الداخل��ي للعالق��ات العامة على متو�س��ط �إجابة
(موافق) ،وقد بلغ المتو�س��ط الح�س��ابي ال�س��تجابات �أفراد عينة الدرا�س��ة على هاتين العبارتين ()3.88
و( )3.86عل��ى التوال��ي عل��ى المقيا���س الخما�س��ي للإجابة ،وهما :م��ن مهام العالقات العام��ة في البنك
التوا�صل مع الموظفين با�ستخدام جميع و�سائل االت�صال المتاحة ،ومن مهام العالقات العامة الم�ساهمة
في تزويد القيادة العليا بالمعلومات المهمة التخاذ القرار .وحلتا في المرتبتين الثانية والثالثة بين عبارات
محور الن�شاط الداخلي للعالقات العامة .وتتفق هذه النتيجة مع ما انتهت �إليه درا�سة (الحمادي1424هـ)
حيث يعتقد  %84من عينة الدرا�سة �أن العالقات العامة في الجوازات تقدم الم�شورة للقيادة العليا .وتتفق
كذل��ك م��ع نتائج درا�س��ة (الغام��دي 1425هـ) من �أن هن��اك اتجاه ًا �إيجابي�� ًا نح��و �أدوار العالقات العامة
داخل الم�ؤ�س�س��ة التعليمية قيا�س�� ًا ب�س��ت عبارات كان منها( :يجب �أن تعمل العالقات العامة على التوا�صل
مع موظفي الم�ؤ�س�سة التعليمية با�ستخدام كافة و�سائل االت�صال المتاحة).
اتجاه��ات القي��ادات الإدارية في القطاع الم�صرفي نحو الأن�ش��طة والبرامج التي تقوم بها �إدارة العالقات
العامة خارج البنك:
تب��رز نتائ��ج الدرا�س��ة االتج��اه الإيجابي القوي من قبل عينة الدرا�س��ة نحو الأن�ش��طة والبرام��ج الخارجية
للعالقات العامة ،حيث ح�صلت �إحدى ع�ش��رة عبارة من �أ�صل خم���س ع�ش��رة من تلك التي ت�ضمنها محور
الن�ش��اط الخارج��ي للعالق��ات العام��ة على متو�س��ط �إجابة (موافق ب�ش��دة) ،وتراوح المتو�س��ط الح�س��ابي
ال�س��تجابات �أف��راد عين��ة الدرا�س��ة على ه��ذه العب��ارات بي��ن ( .)4.88 ،4.24كما ح�صل��ت �أربع عبارات
م��ن تل��ك التي ت�ضمنها محور الن�ش��اط الخارجي للعالقات العامة على متو�س��ط �إجاب��ة ( موافق) ،وتراوح
المتو�س��ط الح�س��ابي ال�س��تجابات �أفراد عينة الدرا�س��ة على هذه العبارات الأربع بين ( .)4 ،3.69وتتفق
هذه النتائج مع ما جاء في الإطار النظري عن كل من منير حجاب و�شريف العا�صي في ما يخ�ص المهام
النوعية للعالقات العامة في القطاع الم�صرفي ،كما تتفق هذه النتائج مع درا�سة (العربي1404هـ) حيث
دل��ت النتائ��ج عل��ى �أن القيادات الإدارية ترى �أن الدور الذي يجب �أن يلعب��ه العاملون في �إدارات العالقات
العام��ة يتمث��ل في خبراء ات�صال مع الجماهير لتحديد وتحلي��ل متطلبات برامج العالقات العامة ،وكذلك
محرري��ن �صحفيي��ن لتحري��ر وكتاب��ة المادة ال�صحفي��ة ،و�أخي��را متخ�ص�صين في و�س��ائل االت�صال لإنتاج
الم��واد الإعالمي��ة والن�ش��رات و�إخراجه��ا .كما تتف��ق نتائج هذه الدرا�س��ة مع درا�س��ة (الحمادي1424هـ)
حي��ث ي�ؤك��د  %97م��ن عينة الدرا�س��ة �أن العالق��ات العامة تقوم بحم�لات �إعالمية لتوعي��ة مخالفي �أنظمة
الإقام��ة والعم��ل ،كما يدرك �أفراد المجتمع بن�س��بة كبيرة �أن العالقات العامة تعق��د الم�ؤتمرات والندوات
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وتنظم كذلك المعار�ض للتعريف بن�ش��اطات الجوازات ،وغير ذلك من الم�ؤ�ش��رات الدالة على االتجاهات
الإيجابية للقيادات العليا نحو الأن�شطة والبرامج التي تقوم بها �إدارة العالقات العامة في الجوازات.
الف��روق ف��ي اتجاه��ات القي��ادات الإدارية ف��ي القط��اع الم�صرفي نحو ن�ش��اط العالقات العام��ة باختالف
خ�صائ�صهم:
�أب��رز توزي��ع اتجاهات القيادات الإدارية في القطاع الم�صرفي نحو مفهوم العالقات العامة وفق ًا لم�س��مى
الوظيف��ة وتركي��ز ًا على �أكث��ر المفاهيم اختيار ًا �أن حوال��ي ( )%32منهم من القيادات ف��ي الإدارة المالية
واال�س��تثمارات فيم��ا ( )%21منه��م م��ن الر�ؤ�س��اء التنفيذيي��ن �أو نوابه��م ،وم��ا ن�س��بته الإجمالي��ة ()%25
م��ن القي��ادات ف��ي تقني��ة المعلوم��ات �أو الم��وارد الب�ش��رية� .أم��ا توزي��ع االتجاه��ات تبع�� ًا للتخ�ص���ص فقد
ات�ض��ح �أن حوال��ي ( )%48منه��م م��ن القي��ادات المتخ�ص�صي��ن ف��ي الإدارة ،فيما توافق مع ه��ذا المفهوم
م��ن المتخ�ص�صي��ن ف��ي تقني��ة المعلومات والمالية ن�س��بة قدره��ا ( )%16ل��كل منهما ون�س��بة ( )%14من
المتخ�ص�صي��ن ف��ي الم��وارد الب�ش��رية .وان�س��جام ًا م��ع خ�صائ���ص العين��ة كان توزي��ع اتجاه��ات القيادات
الإداري��ة نح��و المفه��وم وفق ًا للفئ��ة العمرية �أن ما ن�س��بته ( )%57منهم من الفئة العمرية � 50س��نة ف�أكثر.
كما ت�ش��ير النتائج �إلى �أن جميع المفاهيم ال�س��تة التي طرحتها الدرا�س��ة تتوافق مع حملة الم�ؤهالت فوق
الجامعي��ة م��ن القيادات التي �ش��اركت في عينة الدرا�س��ة وذلك بن�س��بة تتجاوز ( )%91ف��ي حدها الأدنى.
و�أخير ًا فيما يخ�ص توزيع االتجاهات تبع ًا ل�س��نوات الخبرة يت�ضح �أن ما ن�س��بته ( )%55منهم ممن لديهم
�سنوات خبرة �أكثر من � 20سنة.
ت�ش��ير نتائ��ج الدرا�س��ة �إلى �أن اتجاه��ات القيادات الإدارية في الم�صارف والبنوك التي �ش��ملتها الدرا�س��ة
نحو كل من� :أهمية العالقات العامة والن�ش��اط الداخلي ،ال تختلف باختالف التخ�ص�ص والفئات العمرية
والم�ؤه��ل العلمي و�س��نوات الخب��رة .وتتقارب ه��ذه النتيجة مع درا�س��ة (مرغالن��ي وهارون1412هـ) التي
خل�صت �إلى �أن اتجاهات القيادات الإدارية العليا نحو �أهمية ون�شاط العالقات العامة الداخلي والخارجي
ال تختلف باختالف الم�ؤهالت العلمية و�سنوات الخبرة.
ت�ش��ير نتائ��ج الدرا�س��ة �إلى �أن اتجاه��ات القيادات الإدارية في الم�صارف والبنوك التي �ش��ملتها الدرا�س��ة
نحو الن�ش��اط الخارجي للعالقات العامة ال تختلف باختالف الم�ؤهل العلمي و�س��نوات الخبرة ،متوافقة في
ذلك مع درا�س��ة مرغالني وهارون ال�س��ابقة ،بينما تختلف هذه االتجاهات باختالف التخ�ص�ص والفئات
العمرية.
دل��ت االختب��ارات الإح�صائية عل��ى وجود فروق �إح�صائية بين �آراء القي��ادات الإدارية حول كل من� :أهمية
العالقات العامة والن�ش��اط الداخلي والخارجي ح�س��ب الم�س��توى الوظيفي .وهي بهذه النتيجة تختلف مع
ما خرجت به درا�س��ة (الغامدي1425هـ) حيث لم يكن للم�س��توى الوظيفي ت�أثير على اتجاهات القيادات
الإدارية في الم�ؤ�س�سات التعليمية.

تا�سعاً :التو�صيات:

من خالل النتائج التي تو�صلت لها هذه الدرا�سة ،والبناء النظري لها ،تقترح الباحثة عدد ًا من التو�صيات،
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�أهمها:
�أ :التو�صيات العلمية
هناك حاجة �إلى �إجراء المزيد من درا�سات مقارنة في اتجاهات القيادات الإدارية في القطاع الم�صرفي
نحو ن�شاط العالقات العامة ،و�سبل تطويرها ،والعوامل الم�ؤثرة على هذه االتجاهات.
العمل على تكثيف الندوات والدورات الموجهة للقيادات الإدارية بهدف ن�شر الوعي تجاه العالقات العامة
بمفاهيمها الحديثة.
تو�ص��ي الباحث��ة بطباع��ة وتوزي��ع المطوي��ات والمن�ش��ورات الت��ي تبي��ن مه��ام العالق��ات العام��ة الداخلي��ة
والخارجية منها.
�أهمية التعرف على الأ�ساليب الحديثة ،والدرا�سات المتخ�ص�صة في مجال العالقات العامة واال�ستفادة،
و�إيج��اد ن��وع م��ن التوعية ل��دى القي��ادات الإدارية لمواكب��ة التغيرات الع�صري��ة المتعلقة بمه��ام العالقات
العامة وطبيعة �أدائها.
ب :التو�صيات العملية
�أظه��رت نتائج الدرا�س��ة االتجاه��ات الإيجابية للقيادات الإداري��ة في الم�صارف والبنوك ال�س��عودية تجاه
العالقات العامة بمفاهيمها التقليدية ،ومن هنا تبرز الحاجة لن�شر الوعي تجاه العالقات العامة بمفاهيمها
الحديثة ،كالعالقات العامة من منظور الم�س�ؤولية االجتماعية ،وكذلك العالقات العامة الت�سويقية.
�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن ن�سبة كبيرة من العينة تدرك �أهمية العالقات العامة ،مما يدعو �إلى تعزيز هذه
االتجاهات الإيجابية للقيادات الإدارية.
�أظه��رت نتائ��ج الدرا�س��ة االتجاهات الإيجابية للقي��ادات الإدارية ف��ي الم�صارف والبنوك ال�س��عودية نحو
الن�ش��اط الخارجي للعالقات العامة ،لذا تو�صي الباحثة ب�ضرورة تكري���س هذه االتجاهات الإيجابية لدى
القيادات الإدارية.
�أظه��رت نتائ��ج الدرا�س��ة االتجاه��ات ال�س��لبية للقي��ادات الإدارية في الم�ص��ارف والبنوك ال�س��عودية تجاه
الن�شاط الداخلي للعالقات العامة ،لذا تو�صي الباحثة بتحديد مهام �إدارة العالقات العامة داخل منظمة
العمل ،وذلك لتحديد الدور الواجب عليها القيام به ،ولمنع التداخل بينها وبين مهام الإدارات الأخرى
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�أوراق عمل

العالقات العامة  :حتدي جديد
للجامعات ال�سعودية

د .ابراهيم عبدالعزيز البعيز

يخط��ئ البع���ض ف��ي فهم طبيع��ة العالقات العامة ،فه��م في الغالب يق�ص��رون مهامها على �أن�ش��طة تدخل
تحت المظلة الكبرى للعالقات العامة؛مثل �إدارة المنا�س��بات ،ومرا�س��م الت�ش��ريفات ،والإعالن ،وعالقات
الو�سائل.
ولع��ل ال�س��بب في ذل��ك �أن العالقات العامة تخ�ص�ص علمي حديث ن�س��بي ًا ،فعلى الرغم من قدم ممار�س��ة
ن�ش��اط العالق��ات العام��ة� ،إال �أن تعريفه��ا ل��م يتبل��ور ب�ش��كل متف��ق علي��ه م��ن جه��ة مرجعي��ة�إال ف��ي ع��ام
1978م،وذل��ك ف��ي الم�ؤتمر الدولي لجمعيات العالقات العامة ،فقد عرف هذا التخ�ص�ص ب�أنه «فن وعلم
يتن��اول تحلي��ل االتجاهات وتوقع النتائج وتنفيذ البرامج والخطط التنفيذية التي تخدم م�صلحة المنظمة
وجمهورها» .كما عرفته الجمعية الأمريكية للعالقات العامة فيما بعد ب�أنه» ال�س��عي لم�س��اعدة المنظمات
وجمهوره��ا عل��ى التكي��ف والتفاهم الم�ش��ترك» ،وم�ؤخر ًا عرفه المعه��د البريطاني للعالق��ات العامة ب�أنه»
التخ�ص���ص ال��ذي يتناول كل ما من �ش���أنه حفظ �س��معة المنظمة من خالل التفاه��م والدعم والت�أثير على
الآراء وال�سلوك تجاه المنظمة» ()Grunig, 1992
وعل��ى الرغ��م مم��ا ق��د يظهر م��ن اختالفات �ش��كلية في ه��ذه التعريفات الثالث��ة �إال �أنها تتفق عل��ى الكثير
م��ن الأن�ش��طة والمهام الت��ي تدخل �ضمن المفهوم الوا�س��ع للعالق��ات العامة ومنها :العالق��ات الحكومية،
والعالقات االجتماعية ،وعالقات الو�سائل ،والترويج ،و�إعالم الأزمات ،وكتابة الخطب والكلمات.
وتع��ود البدايات الأولى الهتمام م�ؤ�س�س��ات التعليم العالي بالعالق��ات العامة �إلى منت�صف ثالثينات القرن
الما�ضي،حي��ن ن�ش��رت حولي��ة التعلي��م العال��ي درا�س��ة ت�ش��ير �إل��ى العالق��ات العام��ة ك�أحد�أه��م الوحدات
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الإداري��ة ف��ي الهي��كل التنظيم��ي لأية جامعة حديثة .و�أ�ش��ارت الدرا�س��ة �إل��ى �أن هناك �أربع فئات �أ�سا�س��ية
للجمهور الخارجي للجامعة هي :الخريجون ،والطالب و�أولياء�أمورهم ،والم�سئولون الحكوميون ،وجمهور
المواطني��ن .و�أك��دت الدرا�س��ة عل��ى �أن لكل فئة نظ��رة وزاوية اهتمام به��ا تنظر من خاللها �إلى ال�سيا�س��ة
الأكاديمية للجامعة ،وبرامجها و�أن�شطتها العلمية ،ولكل فئة توقعاتها وانطباعاتها(.)Titus, 1935
وبعد ع�شر �سنوات تقريباُ ،ن ِ�شرت درا�سة �أخرى تناولت �أزمتين تعر�ضت لهما جامعتي كاليفورنيا – بركلي
 ،University of California – Berkeleyوجامعة ييل .Yale Universityوانتهت هذه الدرا�سة
�إل��ى افتق��ار هاتي��ن الجامعتي��ن �إلى خط��ط مبرمجة للتعامل م��ع الأزمات ،عل��ى الرغم من وج��ود مكاتب
�إعالمي��ة فيه��ا وتوا�صلها مع ال��ر�أي العام المحلي ،و�أو�ص��ت بت�أكيد االهتمام بالعالق��ات العامة للجامعات
ف��ي ظل االنت�ش��ار الوا�س��ع لو�س��ائل الإعالم وت�أثيراته��ا على �صياغة وت�ش��كيل الر�أي الع��ام(Steinberg,
.)1966

وانطالق�� ًا م��ن �أهمي��ة ن�ش��اط العالقات العامة ف��ي الجامعات ،ي�أت��ي تقديم هذه الورقة بدع��وة كريمة من
الجمعية ال�س��عودية للعالقات العامة والإعالن لت�س��ليط ال�ضوء على هذا المجال النوعي من واقع التجارب
العالمية لبع�ض الجامعات الرائدة ،وا�ستقراء التحديات التي تواجه الجامعات ال�سعودية.

العالقات العامة في الجامعات :الأهمية تتجدد

تزخر �أدبيات االت�صال بالعديد من الدرا�س��ات التي ت�ش��ير �إلى �أهمية �س��معة الجامعة و�صورتها الذهنية،
فقد�أظه��رت درا�س��ة تحليلية لأهم خم�س��ة �أنظم��ة لت�صنيف الجامعات وترتيبها�أن �س��معة الجامعة ت�ش��كل
العام��ل والمعي��ار الم�ش��ترك بي��ن هذه الأنظم��ة الخم�س��ة،وت�أكد هذا اال�س��تنتاج في درا�س��تين م�س��حيتين
ف��ي �أ�س��تراليا( )Peutherer, 1997وكوري��ا الجنوبي��ة( ،)Sung,2006حي��ث ظهرت �أهمية ال�س��معة
الإيجابية للجامعة -التي كانت ثمرة لحمالت �إعالمية قامت بها �إدارات العالقات العامة-في ا�س��تقطاب
المتميزين من الطالب.
وتتج�س��د قيمةالعالقات العامة والإعالم للم�ؤ�س�س��ات التعليمية في الع��دد الكبير من المبادرات والدورات
وور���ش العمل التدريبية التي يقدمها مجل���س تطوير ودعم التعليم & Council for Advancement
 ،Support of Educationال��ذي ي�ض��م ف��ي ع�ضويته م�س���ؤولي العالقات العام��ة والإعالم لأكثر من
ثالثة �أالف م�ؤ�س�س��ة تعليمية في ت�س��ع وخم�س��ين دولة� ،إذيقدم المجل�س �س��نويا ما يزيد على مئة فعالية ما
بين م�ؤتمر ،وحلقة درا�س��ية ،وور�ش��ة عمل تدريبية تتناول جوانب متعددة من جوانب التطوير للم�ؤ�س�س��ات
التعلي��م الع��ام والعالي.والن�س��بة الكب��رى ( )%82من هذه الفعالي��ات تتعلق بالإع�لام واالت�صال :عالقات
الخريجين ،العالقات العامة ،الإعالم ،حمالت جمع التبرعاتوالت�سويق(.)www.case.org
وال �ش��ك �أن �إنج��از المه��ام االت�صالي��ة للجامع��ات تح��ت مظل��ة العالق��ات العام��ة يتطل��ب تقدي��م الدع��م
والم�س��اندة المادي��ة والمعنوي��ة التي ت�ضمن تهيئة البيئة المنا�س��بة لتحقيقها؛ وللدالل��ة على ذلك يكفي �أن
نع��رف �أن التقاري��ر الإعالمية المتخ�ص�صة ت�ش��ير �إلى �أن متو�س��ط حجم الميزاني��ة المخ�ص�صة للإعالم
والت�سويق في الجامعات والكليات في الواليات المتحدة ( %33حكومية ،و %50خا�صة) في حدود� 400ألف
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دوالر ،و�أن الإنف��اق عل��ى الإعالم والت�س��ويق في الجامعات ارتفع بن�س��بة  %50خالل ثمان �س��نوات من عام
� 2000إلى عام .)Sevier, 2008( 2008
يبدو �أن الأهمية الحيوية للعالقات العامة والإعالم الجامعي كانت ال�سبب في تنامي الإ�صدارات الإعالمية
المتخ�ص�صة في التعليم ب�ش��كل عام وفي التعليم العالي ب�ش��كل خا�ص .ولقطاع التعليم العالي في الواليات
المتحدة الن�صيب الأوفر من هذه الإ�صدارات ،وقد كان لمجلة «وقائع التعليم العالي The Chronicle
� »of Higher Educationس��بق الري��ادة؛ حي��ث ب��د�أت فك��رة �إ�صدارها ف��ي نهاية خم�س��ينيات القرن
الما�ض��ي كمطبوع��ة غير ربحي��ة معتمدة على تمويل من م�ؤ�س�س��ة كارنج��يCarnegie Foundation
وم�ؤ�س�س��ة فورد ،Ford Foundationثم تحولت بعد ذلك �إلى �ش��ركة تجارية في ال�سبعينيات .وتوا�صل
نج��اح ه��ذه المجل��ة �إلى �أن بلغ��ت �إيراداتهاال�س��نوية من المبيع��ات والإعالنات في ع��ام 1983م  40مليون
دوالر ،ويتج��اوز ع��دد قرائه��ا � 450أل��ف في �أكثر من � 65ألف م�ؤ�س�س��ة �أكاديمية ،في حي��ن ي�صل عدد زوار
موقعها على �شبكة الإنترنت �إلى  1.7مليون زائر ،وتمكنت المجلة في عام  2007من الح�صول على موقع
�ضمن �أكبر ع�شرة م�صادر للأخبار الموثقة(.)www.choronicle.com
ووفقا لتقديرات معهد �سيا�سات التعليم العالي ،Institute for Higher Education Policyف�إن
هن��اك �أكث��ر من ع�ش��رين �صحيف��ة ومجلة متخ�ص�ص��ة في ق�ضاي��ا التعليم العال��ي ،ومن ه��ذه الإ�صدارات
الإعالمية:
• American Federation of Teachers (AFT ) On Campus
�صحيفة تن�ش��ر الأخب��ار والتقارير والمقاالت التي تتناول التعليم العالي،وتحظ��ى باهتمام ومتابعة �أع�ضاء
االتحاد الأمريكي للمعلمين من الكادر الأكاديمي في الجامعات والكليات الأمريكية.
• American School & University
مجلة تتناول ق�ضايا التعليم العام والعالي في �أبعادها الإدارية.
• Diverse: Issues in Higher Education
مجلة ت�صدر كل �شهرين تتناول ق�ضايا الأقليات في م�ؤ�س�سات التعليم العالي.
• Education Week
مجلة �أ�سبوعية تت�ضمن تقارير و�أخبارا عن التعليم العالي.
• eSchool News
مجلة �شهرية (ورقية و�إلكترونية) تركز على تطبيقات وا�ستخدامات التقنية والإنترنت في التعليم العالي.
• Greentree Gazette
مجل��ة �ش��هرية تركز عل��ى اقت�صاديات التعليم العال��ي وتمويله ،بالإ�ضاف��ة �إلى الجوان��ب الإدارية المتعلقة
بخدمات الطالب وق�ضايا القبول ،وتقنيات المعلومات في قطاع التعليم العالي.
• Higher Ed Watch Blog
مدون��ة �إلكتروني��ة تهت��م بالأخب��ار والتعليقات ح��ول ق�ضايا التعليم العال��ي ،مع التركيز عل��ى فر�ص القبول
واال�ستيعاب.
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• Higher Education Washington’s Student Lending

ن�شرة �إخبارية حول ال�سيا�سيات الإدارية للتعليم العالي
• Inside Higher Ed
ن�شرة �إلكترونية تعر�ض �أخبار التعليم العالي والفر�ص الوظيفية فيه.
• NEA Today
مجلة �شهرية ت�صدر عن الجمعية الوطنية للتعليم National Education Association
• ,Phi Delta Kappan
مجلة �شهرية تعني ب�سيا�سات التعليم في مختلف المراحل.
• Teacher Magazine
مجل��ة �ش��هرية تتناول مختلف الق�ضايا التي ته��م المعلمين مثل البيئة التعليمية ،والمدار���س الغير تقليدية
والتطبيقات التقنية في التعليم.
• The Hispanic Outlook in Higher Education
مجل��ة ت�ص��در مرتي��ن ف��ي ال�ش��هر وتت�ضم��ن تقارير و�أخب��ارا عن التعلي��م العال��ي وت�س��تهدف ذوي الأ�صول
الإ�سبانية.
• The Wall Street Journal Classroom Edition
ملح��ق ت�ص��دره جري��دة Wall Street Journalي�س��تهدف م�س��اعدة الط�لاب ف��ي اختي��ار التخ�ص�ص
للمرحلة الجامعية.
• Trusteeship
مجلة متخ�ص�صة في الق�ضايا واالتجاهات المتعلقة بالتعليم العالي ،وت�س��تهدف كبار الم�س���ؤولين و�أع�ضاء
مجال�س الجامعات ومجال�س الأمناء.
• University Business
مجل��ة �أ�س��بوعية موجه��ة لكبار الم�س���ؤولين ف��ي الجامعات ،وتقدم �أخب��ارا وتقارير ح��ول الجوانب الإدارية
والمالية للجامعات.
• Women in Higher Education
مجلة �شهرية تعني بم�شاركة المر�أة في التعليم العالي.
وق��د �س��اهم اهتم��ام الجامع��ات بالعالق��ات العامة ف��ي جعل الخدم��ات المرتب��ط بها مجاالت ا�س��تثمارية
واعدة ،ومما ي�ؤكد ذلك �أن �أكثر من  %50من ال�ش��ركات التي ت�ضمنها دليل ال�ش��ركات اال�ست�ش��ارية للتعليم
العال��ي Directory of Higher Education Consultantsمتخ�ص�صة في الإعالم ،والعالقات
العامة ،وعالقات الو�سائل ،والت�سويق ،والإنتاج التلفزيوني ،والتوثيق المرئي وال�صوتي.
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العالقات العامة في الجامعات :نماذج و�أمثلة

�أ�ضحت �إدارات العالقات العامة عن�صرا �أ�سا�سيا في الهيكل التنظيمي للجامعات الحديثة ،وجاء ذلك في
�س��ياق الخطط الإ�صالحية والتطويرية التي �أخذت بها العديد من الجامعات المرموقة م�ؤخرا.ومن ذلك
مثال ،جامعة �أيواUniversity of Iowaالتي ا�ستحدثت في عام  1990من�صب وكيل الجامعة للعالقات
الجامعي��ة بن��اء على درا�س��ة تناولت تقوي��م التنظيم الإداري للجامع��ة و�أو�صت با�س��تحداث هذا المن�صب
لي�شرف على كل الوحدات المعنية بالعالقات الخارجية للجامعة (.)University of Iowa, 1997
ونتيج��ة لفاعلي��ة تجرب��ة جامع��ة �أيوااحتذت به��ا جامعات �أخرى،حت��ى �أ�صبح عرف ًا للعديد م��ن الجامعات
الأمريكي��ة والكندي��ة المتمي��زة�أن تكون الإدارة الم�س���ؤولة عن العالق��ات والإعالم في قم��ة الهرم الإداري
للجامعة ،ومنها:
• جامعة هارفارد :وكيل الجامعة لل�ش�ؤون العامة والإعالم
Vice President for Public Affairsand Communications

• جامعة ييل :كبير م�س�ؤولي الإعالم والم�ست�شار الخا�ص لرئي�س الجامعة

Chief Communications Officer & Special Assistant to the President

• جامعة والية �أوهايو :وكيل الجامعة للإعالم الجامعي

Senior Vice President for University Communication

• جامعة والية مت�شجن :وكيل الجامعة للعالقات الجامعية
Vice President for University Relations

• جامعة كاليفورنيا –بركلي :وكيل الجامعة للعالقات الجامعية
Vice Chancellor for University Relations

• جامعة والية لويزيانا :وكيل الجامعة الم�ساعد للعالقات الجامعية

Assistant Vice Chancellor - for University Relations

• جامعة تورنتو :وكيل الجامعة للعالقات الجامعية

Vice-President, for University Relations

• جامعة كالجيري :وكيل الجامعة الم�شارك للإعالم والتوا�صل االجتماعي.

Associate Vice President for Communication & Community Engagement

وعلى الرغم من اتفاق الجامعات على �أهمية ن�شاط العالقات العامة ،و�ضرورة االهتمام به� ،إال �أن هناك
فروق��ا بي��ن تج��ارب جامعات الدول الغربية في مبا�ش��رتها للعالق��ات العامة.وتبدو تل��ك الفروق جلية بين
الجامع��ات الأمريكي��ة من جه��ة والجامعات البريطانية والكندي��ة من جهة �أخ��رى؛ فالجامعات الأمريكية
تعط��ي اهتمام��ا �أكب��ر من نظيراته��ا في الدول الغربي��ة الأخرى للعالق��ات العامة واالت�ص��ال؛ ففي جامعة
هارف��ارد مث ً
ال ت�أتي الإدارة المعنية بالعالقات العام��ة Public Affairsand Communications
في �أعلى الهيكل التنظيمي للجامعة ،ويتولى الإدارة والإ�شراف على جهود الجامعة في االت�صال والتوا�صل
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�ش��خ�صية بمن�ص��ب وكي��ل الجامع��ة ،ويعمل ف��ي هذه الإدارة ثالثة وت�س��عون موظف ًا في �س��بعة ع�ش��ر مكتب ًا
للعالق��ات العام��ة والإع�لام موزعة بين الوح��دات الأكاديمي��ة والإدارية ف��ي الجامعة،وت�ض��م الإدارة�أربع
وح��دات �إداري��ة فرعية ،هي� :إدارة الأخبار والعالق��ات الإعالمية ،News and Media Relations
و�إدارة الخدمات االت�صالية  ،Communication Servicesو�إدارة اال�ستراتيجية الرقمية Digital
 ،Strategyو�إدارة العالق��ات الحكومية والمجتمعي��ة Government and Communication
.Relations
وف��ي نم��وذج �آخر ،تتولى م�س���ؤولية العالق��ات العامة والتوا�ص��ل الإعالمي في جامعة �أك�س��فورد-بريطانيا
 �إدارة ال�ش���ؤون العامة التي يعمل بها �س��بعة وثالثون موظف ًا في �أربع �إدارات فرعية ،هي :مكتب ال�ش���ؤونالعامة  ،Public Affairs Officeومكتب المنا�س��بات  ،Events Officeومكتب ال�صحافةوالإعالم
 ،Press and Information Officeومكت��ب المطبوع��ات والموق��ع الإلكترون��يPublications
 ،and Web Officeبينما تتولى م�س���ؤوليةالعالقات العامة في جامعة تورنتو – كندا �-إدارة العالقات
الجامعية التي يعمل بها ت�س��عة وع�ش��رون موظف ًا في ثالث �إدارات فرعية ،هي� :إدارة العالقات الحكومية
والمجتمعي��ة  ،Government Institutional and Community Relationsو�إدارة
العالقات الدولية ،International Relationsو�إدارة االت�صال اال�ستراتيجي والت�سويق Strategic
.Communications & Marketing
ه��ذه الجامع��ات تعطي �صورة عامة عن واقع العالقات العامة والإعالم في دول معروفة بتميز م�ؤ�س�س��اتها
التعليمي��ة ،ولإعط��اء �ص��ورة �أكث��ر قرب�� ًا �س��نعر�ض تجرب��ة لجامع��ة والي��ة �أوهاي��وThe Ohio State
Universityالتــي لها الكثير من ال�س��مات الم�ش��تركة مع الجامعات ال�س��عودية لكونه��ا جامعة حكومية
�شاملة ذات كثافة طالبية عالية.
ً
العالق��ات العام��ة ف��ي جامع��ة والي��ة �أوهايوتتبو�أمرك��ز ًا عالي��ا ف��ي الهي��كل الإداري للجامعة ،فالم�ش��رف
عل��ى الإدارة ه��و وكي��ل الجامع��ة لالت�ص��االت الجامعي��ة Vice President for University
،Communicationsوي�ش��تمل الهي��كل التنظيمي للإدارة على �س��بع وح��دات �إدارية فرعية(www.
 ،osu.eduهي:
• الت�شغيل Operation
ت�ضم هذه الوحدة �سبعة موظفين يعملون على التخطيط اال�ستراتيجي ،و�إدارة الم�شاريع المتعلقة بالإعالم
واالت�صال الجامعي ،بما في ذلك الدرا�سات التحليلية لجهود الجامعة ووحداتها الأكاديمية والإدارية في
مجاالت الإعالم واالت�صال ،بالإ�ضافة�إلى متابعة الأعمال الإدارية الم�ش��تركة بين الوحدات الأ�سا�سية في
وكالة الجامعة لالت�صال الجامعي.
• االت�صال الت�سويقي Branding and Marketing
تعمل هذه الوحدة على م�ساعدة الوحدات الأكاديمية والإدارية في الجامعة في تن�سيق جهودها االت�صالية،
والمحافظة على هوية الجامعة ،من منطلق �أن الهوية تتجاوز مجرد �شعار الجامعة لت�شمل اللون والطباعة
ومعالج��ة ال�ص��ور وفقا لمعايير ومو�صفات محددة ،ولتكون في مجملها ال�س��مة التي �س��يتعرف من خاللها
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الجمه��ور على الجامعة كم�ؤ�س�س��ة �أكاديمية.ويعمل في هذهالوحدة �س��بعة ع�ش��ر موظف�� ًا بين محرر وكاتب
وم�صم��م ،يعمل��ون مع�� ًا لتطوير منتج��ات ومطبوع��ات تت�س��م بالإبداعوالقدرة عل��ى تعزي��ز �أهميةالبرامج
الأكاديمية للجامعة ،بما ي�ؤكدقيمة الجامعة ودورها التنموي والمجتمعي.
• التحرير Editorial Communication
ت�ضم هذه الوحدة ت�س��عة ع�ش��ر محرر ًا يعملون على �صياغة وكتابة �أخبار فعاليات الجامعة،ب�أ�س��لوب مهني
يت�سم بالت�شويق ويراعي طبيعة و�سيلة الن�شر (الورقية �أوالإلكترونية) ،بما ير�سخ �سمعة الجامعة الإيجابية
ويقويها ويوثق عالقتها مع الطالب ،و�أع�ضاء هيئة التدري���س ،والموظفين،والخريجين،والجهات المانحة
والجمهورالعام.
• االت�صال التفاعلي Interactive Communications
يعمل في هذه الوحدة ثمانية من خبراء الإعالم الرقمي لتقديم الم�شورة ببعديها المعرفي واال�ستراتيجي
لوح��دات الجامع��ة لم�س��اعدتها ف��ي اال�س��تفادة م��ن التقنيات الحديث��ة في التعري��ف والت�س��ويق لبرامجها
الأكاديمي��ة ومبادراته��ا العلمي��ة؛ حيث تق��دم خدمات الإنت��اج (الت�صمي��م ،والتحرير) لمواق��ع الإنترنت،
وتطبيقاته��ا التفاعلي��ة عل��ى الأجهزة المحمولة،كما تقدم الم�ش��ورة حول �أف�ضل الممار�س��ات في االت�صال
التفاعلي وفقا للتوجهات الحديثة لم�ؤ�س�سات التعليم العالي.
• الإعالم والعالقات العامة Media and Public Relations
ت�ضم هذه الوحدة ت�سعة من المتخ�ص�صين في العالقات العامة والعالقات الإعالمية ،وتمثل البوابة الأولى
للإعالميي��ن ف��ي توا�صله��م مع الجامع��ة ،وتعمل على تعزيز �س��معة الجامع��ة وح�ضوره��ا الإعالمي محليا
و�إقليمي��ا ودوليا ،كم��ا تتعاون هذه الوحدةمع الوحدات الأكاديمية في الجامعة لن�ش��ر الأخبار والتقريرعن
بحوثه��ا و�إنجازاته��ا العلمي��ة ،بالإ�ضافة �إلى عملها على تقديم الم�ش��ورة العلمي��ة المتخ�ص�صة في التعامل
والإدارةالإعالمية لالزمات.
• �إدارة العالقات Relationship Management
تعمل هذه الوحدة على تن�سيق الجهود االت�صالية بين �إدارة الجامعة ووحداتها الأكاديمية والإدارية في كل
ما له عالقة بالإعالم والعالقات والعامة،بما ي�سهم في تحقيق ر�سالة الجامعة.
• القنوات الإذاعية والتلفزيونية WOSU
تتول��ى جامع��ة والي��ة �أوهايومهم��ة الإ�ش��راف والإدارةلعدد م��ن القن��وات التلفزيونية والإذاعي��ة العامة في
مدينة كولومب�س ،انطالق ًا من طبيعة نظام خدمة الإذاعية والتلفزيونية العامة (غير التجارية) Public
 Broadcastingفي الوالي��ات المتحدة ،الذي يوكل مهمة الإ�ش��راف والإدارة له��ذا النوع من القنوات
ف��ي الم��دن الأمريكية �إلى الجامعات الراغبة والم�ؤهلة لذل��ك ،ولأن �إدارة االت�صاالت الجامعية في جامعة
�أوهايو هي الجهة المعنية باالت�صال والإعالم ،فقد�أ�سند �إليها مهمة ت�شغيله والإ�شراف عليه.

العالقات العامة في الجامعات ال�سعودية

تنفرد الجامعة في المملكة العربية ال�س��عودية عن كثير من القطاعات الحكومية الأخرى بطبيعة ر�س��التها
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التنموي��ة والح�ضاري��ة ،والمتمثل��ة ف��ي الجانب التعليم��ي والبحث العلم��ي وخدمة المجتم��ع .وانطالق ًا من
طبيع��ة ه��ذه الر�س��الة التنموي��ة المت�ش��عبة دخل��ت الجامعة ف��ي منظومة من العالق��ات التفاعلي��ة والت�أثير
المتبادل مع عدد من المحاور والم�ؤ�س�سات االجتماعية ،ت�شمل في مجملهادوائر �صناعة القرار ،ومنظومة
القيم الثقافية ،والنظام التعليمي ،و�سوق العمل ،والف�ضاء الإعالمي بكل و�سائله التقليدية والحديثة.
وغني عن القول �أن هذه المحاور والم�ؤ�س�سات ت�شكل م�صادر دعم محتملة للجامعة لأداء ر�سالتها التنموية
وتحقيق �أهدافها ،كما �أن لهذه الم�ؤ�س�سات جملة من التوقعات التي تنتظرها من الجامعة .لذلك كان البد
�أن تولي الجامعة التخطيط ال�س��تراتيجية �إعالمية وات�صالية �أهمية خا�صة ،من �أجل الإ�س��هام في ح�صول
الجامعة على دعم المجتمع والعمل على تحقيقها الأهداف المرجوة منها.
ال�شكل ( )1يظهرموقع الجامعة �ضمن ال�سياق االجتماعي ،مما ي�شير �إلى �أن التزام الجامعة ونجاحها في
�أداء ر�س��التها ال يقت�صر على ال�سيا�س��ات والإجراءات الداخلية التي تتبناها ،بل هي محكومة �أي�ضا بمدى
نجاحها في توا�صلها وعالقاتها مع المكونات الأ�سا�سية للن�سيج االجتماعي في البيئة التي تعمل فيها.
�صناع
القرار
منظومة
القيم
الثقافية

�سوق العمل
الجامعة

النظام
التعليمي

الإعالم

�شكل ()1
موقع الجامعة �ضمن ال�سياق االجتماعي

من هذا المنطلق لي���س م�س��تغرب ًا �أن ت�صبح �إدارات العالقة العامة جزءا من الهيكل التنظيمي لكل جامعة
�س��عودية تقريب�� ًا .وعل��ى الرغم من�أن هناك �ش��به اتفاق بين الجامعات ال�س��عودية على ت�س��مية هذه الإدارة
ب��ـ «�إدارة العالق��ات العام��ة والإعالم»� ،إال �أنهن��اك اختالفا بينها في االرتب��اط الإداري لهذه الإدارة؛ففي
بع���ض الجامع��ات يكوناالرتباط مبا�ش��رة بمدير الجامعة مبا�ش��رة ،بينما ترتبط في جامع��ات �أخرىب�أحد
وكالء الجامع��ة (وكي��ل الجامعة للدرا�س��ات والتطوير ،وكيل الجامعة لالعتم��اد الأكاديمي ،وكيل الجامعة
للدرا�سات العليا والبحث العلمي ،وكيل الجامعة لل�شئون التعليمية).
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ولأهمي��ة ال��دور الم�أم��ول م��ن �إدارة العالق��ات العام��ة والإعالميتول��ى غالبا�أح��د �أع�ض��اء هيئة التدري���س
الإ�ش��راف عليها ،وقدتوكل المهمة -في �أ�س��و�أ حاالتها�-إلى موظف ال تقل مرتبته عن العا�ش��رة .ويتبع هذه
الإدارة �إدارات فرعية ي�صل عددها في المتو�سط �إلى �ست �إدارات.
من المالحظات العامة�أن عمل �إدارات العالقات العامة في معظم �-إن لم يكن كل  -الجامعات ال�سعودية
يختل��ف �إل��ى ح��د كبير عن ما ه��و معمول بهف��ي الجامعات الغربي��ة المرموقة؛ حيث ينح�ص��ر معظم عمل
العالقات العامة في الجامعات ال�سعودية في المرا�سم االحتفائية المتعلقة بتنظيم الفعاليات والمنا�سبات.
وقد يتجاوز ذلك �إلى متابعة التغطيات الإعالمية ور�صد ما ين�شر في ال�صحافة اليومية عن الجامعة ب�شكل
خا�ص وعن التعليم العالي ب�ش��كل عام .ويبرزذلك ب�ش��كل وا�ضح في المنا�سبات الأكاديمية مثاللم�ؤتمرات
والن��دوات الت��ي ت�س��ت�ضيفها الجامعة،حيث ترك��ز �إدارة العالقات العامة جهودها عل��ى التغطية الإعالمية
لحفل افتتاح هذه المنا�سباتالتي غالبا ما تكون بح�ضور �أو رعاية �أحد كبار الم�س�ؤولين،في حين �أن الجل�سات
العلمي��ة والفعالي��ات التي يت�ضمنها برنامج المنا�س��بة ال تحظ��ى بذات القدر من االهتم��ام والمتابعة ،مما
يحواللكثير من المنا�س��بات والفعاليات التي تقيمها الجامعات �إلى �أحداث مم�سرحة ومفتعلة pseudo-
.events
ويع��ود �س��بب ع��دم اهتم��ام الجامعات ال�س��عودية بالعالق��ات العامة عل��ى �أ�س���س علمية وعملي��ة �إلى جملة
م��ن العوام��ل والمتغي��رات ،ي�أتي في مقدمتها عدم الإدراك الفعلي لما يمكن �أن ت�س��هم به برامج و�أن�ش��طة
العالقات العامة ،ف�إدارات الجامعات ال تتوقع من العالقات العامة �أكثر من الترتيب للمرا�س��م االحتفالية
للمنا�سبات ومتابعة تغطيها �إعالميا.
ي�ض��اف �إل��ى ذل��ك �أن معظم الجامعات تعمل على �أنها مجرد م�ؤ�س�س��ات حكومية لي���س بينها �أي �ش��كل من
�أ�شكال المناف�سة المعلنة ،وبالتالي ال ترى �أهمية لتح�سين ال�صورة �أو تعزيز قنوات التوا�صل مع جمهورها
الداخلي والخارجي .فا�ستقطاب الطالب المتميزين� ،أو التوا�صل مع الخريجين� ،أو قيا�س م�ستويات ر�ضا
المن�سوبين من الموظفين و�أع�ضاء هيئة التدري�س والطالب لي�ست على قائمة �أولوياتها.
وقد نجد لإدارات الجامعات العذر في ذلك كونها م�شغولة بالأعمال والمهام الت�شغيلية اليومية ،ومواجهة
ال�ضغ��وط المترتب��ة عل��ى زي��ادة الطاق��ة اال�س��تيعابية لتلبي��ة الطل��ب المتنام��ي لط�لاب المرحل��ة الثانوية
الباحثي��ن عن مقاعد في الجامعة� ،إال �أن �إهمال ممار�س��ة هذا الن�ش��اط وفق�� ًا للمفهوم الحقيقي للعالقات
العامة �ساهم في كثير من الأحوال �إلى زيادة الم�صاعب في التوا�صل مع جمهورها الم�ستهدف.
ولع��ل م��ن المفارق��ات �أن يكون �أحد �أ�س��باب �ضعف الثقافة التناف�س��ية بين الجامعات ال�س��عودية هو توجيه
الم�صروف��ات ف��ي المق��ام الأ�سا�س��ي والوحي��د نحو التكلفة الت�ش��غيلية والم�ش��اريع الإن�ش��ائية الت��ي تنفذها
الجامعة ،الأمر الذي انعك���س �س��لب ًا على اهتمامها بالإنجازات العلمية والأكاديمية ،حتى �صارت ال ت�ش��كل
�أهمي��ة تذك��ر �أو ت�ؤخذ في االعتبار عن��د تخ�صي�ص الميزانيات للجامعات .كم��ا �أن توحيد نظم و�إجراءات
التعلي��م العال��ي �أ�س��هم ف��ي �إ�ضع��اف قيمة التناف���س بينه��ا مما ترتب علي��ه غياب ثقاف��ة التمي��ز ،وبالتالي
ت��رى الجامع��ات �أنه لي���س هناك حاج��ة لأن يتجاوز دور العالق��ات العامة المرا�س��م االحتفالية في تنظيم
المنا�سبات.
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ومع ذلك فقد �ش��هد الربع الأخير من عام  2006نقلة ملحوظة في اهتمام الجامعات ال�س��عودية بالإعالم،
ويعود ال�س��بب في ذلك �إلى الجدل الذي طرح في مجل���س ال�ش��ورى حول التعليم العالي (ال�صهيل)2006 ،
حي��ث �س��لط الأ�ضواء واالنتب��اه �إلى تدني ترتي��ب الجامعات ال�س��عودية في ت�صنيف ويبمترك���س للجامعات
العالمي��ة  ،Webometrics Ranking of World Universitiesال��ذي يعن��ى بم�س��توى المواق��ع
الإليكترونية للجامعات؛ فقد ثارت موجة عارمة من النقد للجامعات ال�سعودية في و�سائل الإعالم المحلية
والإقليمي��ة ،واتهم��ت بع��دم قدرته��ا على�أداء الر�س��الة التنموي��ة الم�أمولة منه��ا ،ف�ضالع��ن �أن تتمكن من
المناف�سة العالمية.
لم تكن وزارة التعليم العالي (وزارة التعليم) �أو الجامعات الكبرى لتقبل ذلك النقد القا�س��ي ،مما جعلها
تلتف��ت �إل��ى الإع�لام -خا�ص��ة ال�صحافة -لتن�ش��ر ع��ن �إنجازاته��ا ومبادراته��ا وبرامجه��ا الأكاديمية ،في
محاولة منها لتعزيز �صورتها الذهنية في المجتمع ،و�إعادةالثقة في م�ؤ�س�سات التعليم العالي.
ونتيجة لذلك �أخذت التغطية الإعالمية للمنا�س��بات والمبادرات والبرامج اهتمام القيادات العليا للتعليم
العالي ،وتج�سد ذلك االهتمام في عدد الأخبار المن�شورة عن هذا القطاع في ال�صحافة ال�سعودية ،والتي
تج��اوزت ف��ي ع��ام 2013م  23ال��ف مادة �إخباري��ة ،مما يعني �أن المتو�س��ط ال�ش��هري للأخب��ار ال�صحفية
ع��ن التعلي��م العال��ي ي�صل �إلى ما يق��ارب �ألفي خبر ،وتزامن ذلك مع كثاف��ة ملحوظة في حجم الإعالنات
المدفوع��ة ،الت��ي تج��اوزت في عام 2013م ثالث��ة �آالف �إعالن ،وغالبا ما تح�ص��ل الجامعات مقابلها على
ن�شر لتقارير �أعدتها �إدارات العالقات العامة (الإدارة العامة للعالقات العامة والإعالم.)2013 ،
كما �سعت كل من جامعة الملك �سعود وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بكل جدية �إلى تطوير مواقعها
الإلكتروني��ة �إل��ى �أن تمكنتا من االرتقاء بترتيها في ت�صنيف ويبمترك���س للجامعات العالمية من  3000في
عام � 2006إلى  300و 600على التوالي .كما حر�صت الجامعات الأخرى مثل جامعة الإمام محمد بن �سعود
الإ�س�لامية وجامع��ة المل��ك عبدالعزيز على�أن ترفع مرتبته��ا لتكون �ضمن �أعل��ى 1000جامعة في العالم،
ومن جهتها كثفت وزارة التعليم العالي ن�ش��اطها الإعالمي لن�ش��ر مبادراتها وم�ش��اريعها ،وتحديد ًابرنامج
خادم الحرمين ال�شريفين لالبتعاث الخارجي ،وبرامج التقويم واالعتماد الأكاديمي ،والتعليم الإلكتروني،
وم�شاريع المدن الجامعية للجامعات الجديدة.
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ي�شهد التعليم العالي في المملكة العربية ال�سعودية نقلة كمية ونوعية ،تمثلت في عدد الجامعات الحكومية
والأهلية التي �ش��ملت كل مناطق المملكة ،مما �س��اهم في تغيير ملحوظ في الم�ش��هد العام لقطاع التعليم
العالي.
ومن �أبرز �سمات هذا الم�شهد الجديد تجاوز م�شكلة اال�ستيعاب والقبول ،التي كانت ت�شكل الهاج�س الأول
والأكبر للجامعات ال�سعودية،وذلك في ظل التنامي الملحوظ في �أعداد المقاعد لخريجي الثانوية العامة،
�إذ تجاوز عدد المقاعد المتاحة في العام الجامعي  2014/2013في الجامعات ال�سعودية � 364ألف مقعد،
ف��ي حي��ن كان خريج��و الثانوي��ة العامة في ح��دود � 335أل��ف طالب وطالبة ،وه��ذا يعني فائ�ض�� ًا ي�صل �إلى
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� 29أل��ف مقع��د ف��ي عدد المقاع��د للتعليم العالي (الحي��در ،)2013 ،ومن المفتر���ض �أن يفتح ذلك �أبواب
المناف�سة بين الجامعات ال�ستقطاب الطالب المتميزين.
ولم ينح�صر تفعيل ن�ش��اط العالقات العامة على الجامعات الرئي�س��ية؛ بل تجاوزه �إلى الجامعات النا�ش��ئة
التي عا�شت  -وال تزال-تحدي ًا كبير ًا في تقديم �أنف�سها ،كان يجب عليها �أن تتجاوزه من خالل ا�ستراتيجية
ات�صالية و�إعالمية ت�سهم في �أن يكون لها هوية مميزة  ،Brand Identityترتبط بمنظومة من المفاهيم
واالنطباع��ات الإيجابي��ة عنه��ا وع��ن مخرجاته��ا التعليمي��ة ومبادراته��ا وبرامجه��ا الأكاديمي��ة والبحثي��ة
والخدمية.غي��ر �أن حداث��ة ن�ش���أتها ومحدودي��ة الموارد المتاح��ة لوحداته��ا الإدارية والتعليمي��ة والبحثية،
انعك���س عل��ى محدودي��ة �أن�ش��طتها الأكاديمي��ة وفعالياتها الثقافية القادرة على ا�س��تقطاب اهتمام و�س��ائل
الإع�لام ،وهذا �س��يظل عائقا ينبغي عليه��ا التغلب عليه ،خ�صو�ص ًا في ظل الع��دد المتنامي من الجامعات
ال�سعودية العامة والخا�صة والتناف�س بينها للفوز باهتمام ال�ساحة الإعالمية المحلية والإقليمية.
تجدر الإ�شارة هنا �إلى �أن المناف�سة بين الجامعات الحكومية والخا�صة في المملكة تختلف عما هو موجود
ف��ي ال��دول الغربية ،ففي الوقت الذي يفتر�ض فيه �أن تعمل الجامعات الخا�صة على ا�س��تقطاب المتميزين
والباحثين عن فر�صة تعليمية متميزة ممن ال تر�ضي طموحهم الجامعات الحكومية ،ف�إن االعتقادال�سائد
ه��و �أن الجامع��ات الخا�ص��ة تمثل بيئ��ة بديلة لمن لم يتمكنوا م��ن الفوز بمقاعد في الجامع��ات الحكومية.
وهذا االعتقاد يمثل تحديا ا�ستراتيجيا للجامعة الأهلية الحديثة ،يجب عليها �أن تعمل على ت�صحيحه من
خ�لال خط��وات عدي��دة� ،أبرزها البعد االت�صال��ي الذي ينبغي �أن ي�أتي �س��ند ًا لحقائ��ق وبراهين ثابتة لدى
الجامعات الأهلية.
�إن مم��ا ينبغ��ي التنب��ه ل��ه �أن ه��ذه التغيرات الجديدة التي �ش��هدها قط��اع التعليم العالي ف��ي المملكة ،وما
ارتبط بها من تحديات ،بحاجة �إلى فهم ونظرة جديدة للعالقات العامة الجامعية ،وما يمكن �أن ت�سهم به
لتحقيق ر�س��الة الجامعة ،وفتح قنوات للتوا�صل المجتمعي ت�س��اعد على ت�س��ويق برامج الجامعة ومبادراتها
الأكاديمية ،ويعزز من قدرتها على ا�ستقطاب المتميزين من الطالب و�أع�ضاء هيئة التدري�س والموظفين.
وال تقت�صر محاور المناف�سة بين الجامعات على ا�ستقطاب المتميزين ،بل تتجاوز ذلك �إلى م�صادر التمويل
المحلية �أو الخارجية للم�ش��اريع البحثية،فقد انت�ش��رت في ف�ضاء التعليم العالي ال�سعودي م�ؤخر ًا مبادرات
لكرا�سي وقفية ومراكز للتميز في البحث العلمي ا�ستدعت �ضرورة تفاعل �إدارات العالقات العامة �إيجابي ًا
مع متطلبات ذلك؛فجامعة الملك �سعود مثال �أ�س�ست �أربعة و�ستين كر�سي بحث ،وجامعة الإمام محمد بن
�سعود الإ�سالمية واحد و�أربعين كر�سيا ،وهذه مبادرات ت�أمل الجامعات �أن يتم تمويلها من تبرعات �أفراد
�أو �شركات خا�صة.وقدح�صلت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن على تمويل من �شركة �سيمنز لت�أ�سي�س
مركز للأبحاث والتطوير في وادي الظهران للتقنية ،كما دخلت الجامعات ال�س��عودية في حلبة المناف�س��ة
ف��ي الت�صنيف��ات والترتيبات الدولية ،وتمكنت جامعة الملك �س��عود وجامعة المل��ك فهد للبترول والمعادن
م��ن الح�ص��ول على مراك��ز متقدمة في ت�صنيف��ات عالمي��ة(Ranking of WorldWebometrics

Universities, Academic Ranking of World Universities (ARWU), Times
.)Higher Education World Ranking
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وانطالق ًا من حقيقة �أن و�سائل الإعالم تمثل القنوات الأولية والأ�سا�سية لن�شر الأخبار والتقارير الإخبارية
عن برامج الجامعة و�إنجازاتها العلمية ،و�أن ال�صحفيين بحاجة �إلى مادة �إعالمية مقبولة للن�شر والبث في
و�سائل الإعالم المطبوعة والمرئية والم�سموعة ،ف�إن التحدي �أمام �إدارات العالقات العامة هو القدرة على
القيام بدور مهني متميزمن خاللمعادلة ت�ضمن نزاهة ال�صحفي وال تهدد م�صداقية الجامعية .وهي مهمة
تهدده��ا حقيق��ة تحول بع�ض الجامعات �إلى الن�ش��ر عبر الإعالنات التحريري��ة �(advertorialإعالنات
مكتوب��ة ب�صيغ��ة �أخب��ار وتقاري��ر) ،خا�صة ف��ي خالل الطفرةالت��ي �ش��هدتها ال�صحافة ال�س��عودية في عدد
الإعالنات عن م�ش��اريع ومبادرات علمية و�أكاديمية للجامعات ال�س��عودية ،وكانت الأخيرة تح�صل مقابلها
عل��ى �صفح��ات مجانية تن�ش��ر فيه��ا �إعالنات تحريرية على �ش��كل تقارير �إخبارية .ومما عق��د الأمر تجاوز
�إدارات الجامع��ات لإدارات العالق��ات العام��ة للح�ص��ول على تغطي��ة �صحفية لجهودها وم�ش��اريعها ،وهي
مربحة وذات مرود مالي لمرا�سلي ال�صحف.
�إن مم��ا جع��ل بع���ض �إدارات الجامع��ات تت�ص��رف من تلقاء نف�س��ها �أن لديه��ا قناعة تامة ب���أن المختبرات
العلمي��ة والأق�س��ام الأكاديمية في الجامعات ال�س��عودية تزخر بالكثير من الق�ص���ص الإخبارية التي تحتاج
�إل��ى مه��ارات �صحفية خا�صة للبحث والكتابة عنها ،وهي مهارات ال يجيدها الكثيرون من المنتمين للعمل
ال�صحفي في المملكة ،كما �أن �إدارات العالقات العامة ال تملك الكوادر الم�ؤهلة لتغطية ذلك النق�ص ،وهو
ما جعل الإدارات العليا تلج�أ �إلى �أق�صر الطرق و�أ�سرعها عبر الإعالنات التحريرية.
وت�أ�سي�س�� ًا على هذه الظاهرة البد من االعتراف ب�أن معظم الأخبار عن الجامعات ومنا�س��باتها وفعالياتها
تحتاج �صحفيين مهرة في الإعالم العلمي ،وهو ما تفتقده مهنة ال�صحافة والإعالم في المملكة .وال يمكن
للجامعات ال�س��عودية تجاوز هذه الإ�ش��كالية �إال بكوادر م�ؤهلة في التحرير ال�صحفي لتقوم ب�إعداد تقارير
�إخبارية و�صحفية عن جهودها في مجاالت البحث العلمي ،وعن الأوراق والدرا�س��ات التي يتم تناولها في
م�ؤتمراتها وندواتها العلمية.
ولمواجه��ة ه��ذه التحدي��ات البد �أن تبادر الجامعات �إلى و�ضع �سيا�س��ة ات�صالية ت�س��تهدف وب�ش��كل متوازن
�ش��ريحتي الجمه��ور الداخل��ي والخارج��ي للجامع��ة ،وتت�ضمن ر�س��ائل تحق��ق �أهدافها وت�س��تجيب لتوقعات
الجمه��ور ،وه��ذا بالتال��ي يتطل��ب �أن تك��ون الإدارة المعنية بالعالق��ات العامة في المكان المنا�س��ب �ضمن
الهيكل الإداري للجامعة ،و�أن تنطلق من ر�سالة ت�سعى �إلى تحقيق �أهداف منها:
• بناء هوية للجامعة ذات �سمعة �إيجابية تمكنها من المناف�سة وا�ستقطاب المتميزين من الطالب و�أع�ضاء
هيئة التدري�س والموظفين.
• رفع م�ستوى الوعي والمعرفة ببرامج الجامعة و�إنجازاتها.
• التعريف ب�إنجازات الجامعة و�إ�سهامها في مجاالت التعليم والبحث والعلمي وخدمة المجتمع.
• تعزي��ز قن��وات االت�ص��ال والتوا�صل بين الجامعة ومن�س��وبيها بم��ا يحقق لديهم م�س��توى عالي من الر�ضا
المهني واالعتزاز باالنتماء للجامعة.
• ال�ش��راكة مع الوحدات الأكاديمية والإدارية للجامعة في �إدارة وتنظيم منا�س��باتها و�إظهارها بالم�س��توى
الذي يعزز ال�صورة الإيجابية للجامعة.
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وغني عن القول �أن نجاح اال�س��تراتيجية الإعالمية واالت�صالية للجامعة مرهون بو�ضوح الر�ؤية في ترتيب
الأولويات بين الأهداف التي ت�سعى �إلى تحقيقها ،وهو ما �سينعك�س ب�شكل جلي على الموازنة بين المعطيات
التالية:
• الجمهور الم�ستهدف في اال�ستراتيجية:
• الجمهور العام مقابل الجمهور الخا�ص ممن ي�ش��كل دعمه ،والتوا�صل معه �أهمية في قدرة الجامعة
على تحقيق ر�سالتها وت�سويق منتجها التعليمي والأكاديمي.
• الجمهور الخارجي مقابل الجمهور الداخلي للجامعة (من�سوبي الجامعة من الطالب و�أع�ضاء هيئة
التدري���س والموظفين) ،الذين ي�شكلون �س��فراء للجامعة ،منوط بهم التعريف بها ونقال لإيجابية �إلى
بقية �شرائح و�أفراد المجتمع ,وقطاعاته المختلفة.
• الأهداف الم�أمولة من اال�ستراتيجية:
• الأه��داف الآني��ة القريب��ة مقابل الأهداف اال�س��تراتيجية البعيدةالتي تتجاوز ما ق��د ي�صفه البع�ض
بالفقاع��ات الإعالمي��ة ،والعم��ل �ضم��ن قناع��ة ب�أن ال�س��معة الح�س��نة للم�ؤ�س�س��ات ال تت�أت��ى �إال بالعمل
التراكمي الم�ستمر.
• الو�سائل الم�ستخدمة للو�صول �إلى الجمهور الم�ستهدف:
• و�س��ائل الإع�لام التقليدي��ة مقاب��ل قن��وات االت�ص��ال الأخ��رى ،والمتمثلة ف��ي االت�صال ال�ش��خ�صي،
والتوا�ص��ل الم�س��تمر من خالل الإ�صدارات الإعالمية للجامع��ة وغيرها من كتيبات ومجالت وتقارير
دورية و�سنوية.
• قن��وات االت�صال التي �أتاحتها التقنيات الحديث��ة لالت�صال مثل �صفحات الإنترنت ،والبريد الإلكتروني،
والر�سائل الق�صيرة  ،SMSو�شبكات التوا�صل االجتماعي .Social Networking

الجمهور الداخلي للجامعة

يت�ألف جمهور الجامعةالداخلي من مجموعة �شرائح متنوعة ،ت�شمل:
• �أع�ضاء مجال���س الجامعة (مجل���س الجامعة ،المجل���س العلمي ،مجل�س العمداء ،المجل�س اال�ست�شاري...
وغيرها) ،وتمثل هذه ال�شريحةالقوة الحقيقية لنجاح الجامعة ،فهم القائمون على �صناعة القرار لم�شاريع
الجامعة .وال بد �أن يكون لدى هذه ال�ش��ريحة االنطباع الإيجابي عن الجامعة ،وال�ش��عور بالفخر واالعتزاز
باالنتم��اء له��ا .وهذا ق��د ال يتحقق �إال بالقدرة على �إقناعهابالم�ش��اركة في �أن�ش��طة الجامع��ة و�أهميةالدور
التنموي الذي تقوم به.
• �أع�ض��اء هيئ��ة التدري���س والموظف��ون ،وت�أتي هذه ال�ش��ريحة في مرتب��ة ال تقل �أهمية عن �س��ابقتها؛ حيث
ي�شكل �أفرادها عن�صرا �أ�سا�سيا للجمهور الداخلي للجامعة ،فر�ضاهم وانطباعاتهم تجاه الجامعة �ضرورة
للف��وز بوالئه��م واعتزازه��م باالنتم��اء لها.وهذا القطاع من الجمه��ور الداخلي ي�أمل ف��ي �أن تكون الجامعة
م��كان عم��ل يتبن��ى قي��م الإنتاجية والإب��داع العلمي .وهن��ا يتوجب عل��ى �إدارات العالقات العام��ة �أن تتبنى
العالقــات العامة والإعـالن 85

برام��ج ت�س��لط ال�ض��وء على الحواف��ز التي تقدمه��ا الجامعة لت�ش��جيع التميز ف��ي الإنتاجية ب��كل محاورها
التعليمية والأكاديمية والإدارية.
• طالب الجامعة ،وهي ال�شريعة الأكبر من حيث عدد الأفراد،ويمثلون �أحد �أهم و�أبرز المنتجات النهائية
للجامعة والتي تعزز �سمعتها و�صورتها في المجتمع ،لكنهم لن يكونوا �سفراء �إيجابيين للجامعة مالم تكن
لديهم القناعة بقيمة تجربتهم التعليمية في محيط الجامعة ليقدموها �إلى العالم الخارجي.

الجمهور الخارجي للجامعة:

�أما �شرائح الجمهور الخارجي فمتعددة هي الأخرى ،وينبغي �أن تحظى تلك ال�شرائح ببرامـ ــج منظم ـ ــة
قادرة على الو�صول �إليهم بما ي�س��هم في تعزيز ال�صورة الإيجابية عن الجامعات ،وت�ش��مل هذه ال�ش��رائح
مايلي:
• كب��ار الم�س���ؤولين� :أع�ض��اء مجل���س ال��وزراء ،والم�ست�ش��ارون ف��ي الديوان الملكي وديوان رئا�س��ة مجل���س
الوزراء ،ومجل���س ال�ش��ورى ،وكبار الم�س�ؤولين والم�ست�ش��ارين ،فهذه ال�شريحة لها وزن م�ؤثر في الكثير من
الق��رارات الحيوية في م�س��ار وم�س��تقبل التعليم العال��ي في المملكة ،مما يعزز �أهمي��ة معرفتهم ب�إنجازات
الجامعة واطالعهم على تقاريرها الدورية ،وبما يكون لديهم انطباع �إيجابي عن الجامعة و�إنجازاتها.
• �س��وق العمل في القطاعين العام والخا�ص :وي�ش��كل هذان القطاعان الم�س��تفيد الفعلي من نظام التعليم
العال��ي ،مم��ا ي�ؤك��د �أهمي��ة و�ض��رورة توا�ص��ل الجامع��ات معه��م لت�س��ويق منتجه��ا التعليم��ي (الخريجي��ن
والخريجات) والعلمي (البحوث التطبيقية والدرا�سات اال�ست�شارية).
• الم�ؤ�س�س��ات التعليمية والأكاديمية والتي ت�شمل الجامعات الحكومية والأهلية ،ومدينة الملك عبدالعزيز
للعل��وم للتقنية ،والمركز الوطني للقيا���س والتقويم في التعليم العال��ي ،والهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد
الأكاديم��ي ،والمركز الوطني للتعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد ،ومركز البحوث والدرا�س��ات في التعليم
العالي .فهذه الم�ؤ�س�س��ات �ش��ركاء في تحقيق ر�س��الة الجامعة و�أهدافها ،وت�ش��كل العمود الفقري للمجتمع
الأكاديم��ي ،فم�ش��اركتها وم�س��اهمتها �أبرز المتطلبات لنج��اح برامج الجامعات ،بما ف��ي ذلك الم�ؤتمرات
والفعاليات العلمية .و�أهمية هذه ال�شريحة تتطلب �أن تكون �ضمن ال�شرائح الم�ستهدفة ببرامج الجامعات
للعالقات العامة.
• الخريج��ون :عل��ى الرغ��م من اهتمام العديد من الجامعات في العالم بهذه ال�ش��ريحة� ،إال �أن الجامعات
ال�س��عودية -با�س��تثناء جامع��ة المل��ك فه��د للبت��رول والمعادن -ال ت�ش��عر بفائ��دة مرجوة م��ن التوا�صل مع
الخريجي��ن والتحتف��ظ ببيان��ات للتوا�ص��ل معه��م .وتختلف الجامع��ات ال�س��عودية عن نظيرتها ف��ي الدول
الغربية فهي ال تقوم بجهود �أو حمالت لجمع التبرعات من خريجيها .م�ؤخرا فقط �أ�س�س��ت جامعة الملك
�س��عود جمعي��ة للخريجي��ن ،لتكون واح��دة من المب��ادرات التي �أخذت به��ا الجامعة منذ ع��ام  .2007لكن
التوا�صل مع الخريجين يحتاج �أكثر من مجرد �صفحة على موقع الجامعة على �شبكة الإنترنت يحدث فيه
الخريجون والخريجات عناوينهم و�أرقام التوا�صل بهم ،بل يجب �أن يكون هناك التزام ب�إقناع الخريجين
والخريجات بفوائد ومزايا االن�ضمام �إلى جمعية خريجي الجامعة ،وهو ما ي�شكل تحديا جديدا للجامعات
الحكومية ،فعالقات الخريجين مفهوم جديد في ثقافة وبيئة التعليم العالي ال�سعودية.
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�أوراق عمل

دور و�سائل التوا�صل االجتماعي
يف انت�شار ال�شائعات
رانيا عبداهلل ال�شريف

ملخ�ص

لوحظ في الآونة الأخيرة انت�شار ال�شائعات و�سرعة تداولها بين �أفراد المجتمع وخا�صة من خالل �شبكات
التوا�ص��ل االجتماع��ي ،الأم��ر ال��ذي �أدى �إلى تغير فحوى ال�ش��ائعة وطريقة انت�ش��ارها ف��ي المجتمع ,وذلك
ب�س��بب اختالف طبيعة وخ�صائ�ص البيئة الحا�ضنة لتلك ال�ش��ائعات .فقد �س��محت تلك ال�ش��بكات النت�شار
ال�شائعات التي ربما ت�ؤدي �إلى تهديد الأمن العام وتثير البلبلة والفتن في المجتمع.
وال�ش��ائعات من الظواهر التي عرفتها الب�ش��رية منذ القدم ,وخا�صة في �أوقات الأزمات والحروب ,وقد
�س��اهمت �ش��بكات التوا�صل االجتماعي في انت�شار ال�شائعات نتيجة لما تتميز به من خ�صائ�ص مثل �سهولة
�إعادة ن�ش��ر المحتوى و�سرعة �إر�س��اله للجماهير المختلفة .وفي ظل غياب المعلومات والأخبار ال�صحيحة
والموثقة في الق�ضايا التي تهم المجتمع تنت�ش��ر ال�ش��ائعات االجتماعية التي تغلب عليها العاطفة والمبالغة
�أو ال�سيا�سية التي تهدف لإثارة الفتن والبلبلة ,وغيرها من ال�شائعات التي تختلف �أهداف وم�آرب مروجيها
بح�سب �أفكارهم و�أهوائهم وخططهم.
وقد �أ�سهمت ال�شبكات االجتماعية بظهور �أ�شكال جديدة لل�شائعة �أبرزها� :إما ق�صا�صة ورقية من �صحيفة,
�أو مقطع فيديو� ,أو ن�شرة �أخبار ,وكذلك ر�سوم كاريكاتيرية .ومن ثم نقل هذه ال�شائعة �إلى جمهور عري�ض
في الوقت نف�سه وب�سرعة فائقة .ويعود هذا الأمر �إلى الطبيعة البنائية لل�شبكات االجتماعية .وهذا يتطلب
م��ن الجمه��ور وعي��ا تاما بما يجب تداوله ون�ش��ره من �أخبار خالل تلك ال�ش��بكات وما يج��ب التحفظ عليه.
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وذل��ك م��ن خ�لال الت�أكد م��ن روابط تل��ك الأخب��ار ومرجعيته��ا ال�صحيحة وع��دم الأخذ بتلك ال�ش��ائعات
ون�شرها فقط لأنها تتنا�سب مع الأهواء ال�شخ�صية.
كلمات داللية� :شبكات التوا�صل االجتماعي ,ال�شائعات ,ال�شائعات االلكترونية ,طوبولوجيا ال�شبكات.

�شبكات التوا�صل االجتماعي

منظوم��ة اجتماعي��ة �إلكتروني��ة تتم �صناعتها م��ن قبل �أفراد �أو جماعات �أو م�ؤ�س�س��ات قائمة على مجموعة
م��ن العالق��ات ,ه��ذه العالقات قد ت�صل لدرجات �أكث��ر عمق ًا كطبيعة الو�ضع االجتماع��ي �أو المعتقدات �أو
الطبقة التي ينتمي �إليها ال�شخ�ص.
وتع��رف هب��ه محم��د خليفة �ش��بكات التوا�صل االجتماعي ب�أنها �ش��بكة مواقع فعالة جد ًا في ت�س��هيل الحياة
االجتماعي��ة بي��ن مجموع��ة م��ن المع��ارف والأ�صدق��اء ,كما تمك��ن الأ�صدق��اء القدام��ى م��ن التوا�صل مع
بع�ضهم البع�ض ,كذلك تمكنهم من التوا�صل المرئي وال�صوتي وغيرها من الإمكانات التي توطد العالقة
االجتماعية بينهم .
وي�ش��ير محمد من�صور �إلى �أن �ش��بكات التوا�صل االجتماعي :هي �ش��بكات اجتماعية تفاعلية تتيح التوا�صل
لم�س��تخدميها في �أي وقت ي�ش��ا�ؤون و�أي مكان في العالم ,وقد اكت�س��بت ا�س��مها االجتماعي من كونها تعزز
العالقات بين الب�شر.
وقد �أدت هذه ال�شبكات �إلى خلق نمط حياة مختلف لدى النا�س باختالف �أعمارهم و�أجنا�سهم و�أفكارهم
واهتماماته��م ،فه��ي الت��ي حولت تجم��ع الأفراد من ال�شا�ش��ة الكبي��رة ذات الـ( )90بو�ص��ة ( التلفاز) �إلى
ال�شا�شات ال�صغيرة ذات الـ( )10بو�صات (الأجهزة الكفية والهواتف الذكية).

�أ�شهر �شبكات التوا�صل االجتماعي

الفي���س ب��وك ( :)Facebookموق��ع ل�ش��بكة اجتماعي��ة ف��ي االنترن��ت ُ�صمم��ت لرب��ط الم�س��تخدمين مع
بع�ضهم البع�ض ,بحيث تتيح لهم �إن�ش��اء قاعدة لمالمحهم ال�ش��خ�صية ،و�ش��بكات ات�صال م�ش��تركة ،وعقد
عالق��ات �صداقة مع م�س��تخدمين �آخرين ،والكتابة عل��ى حوائط �أ�صدقائهم ( )Wallو�إن�ش��اء مجموعات,
واالنت�ساب �إليها ،ون�شر الأحداث والت�سجيل كمعجبين ومحبين لأي �شيء يمكن ت�صوره� ,ضمن قائمة طويلة
لإمكاني��ات �أخ��رى  .و�ش��بكة الفي���س بوك هي ال�ش��بكة الرائدة في عالم ال�ش��بكات االجتماعي��ة حيث بد�أت
عام 2004م .وقد �س��اهمت في ت�ش��جيع التفاعل بين النا�س في البيئات المختلفة ،فم�ستخدمو الفي�س بوك
تجاوز عددهم  500مليون م�س��تخدم ,وهناك �أكثر من  %70من الترجمات المتاحة على الموقع  ,ووفق ًا لـ
� « Mark Zuckerburgإذا كان الفي���س بوك دولة ,ف�إنه �س��يكون ال�ساد�س على م�ستوى العالم من حيث
النمو ال�سكاني .
اليوتيوب (� :)Youtubeأحد �أ�شهر و�أهم المواقع االلكترونية على االنترنت وقد بد�أ عام 2005م  ,وتقوم
فكرته الأ�سا�سية على �إمكانية �إرفاق �أي ملفات تتكون من مقاطع فيديو على �شبكة االنترنت دون �أي مقابل
م��ادي .حي��ث يتمك��ن الم�س��تخدم من �إرفاق �أي ع��دد من الملفات فور ت�س��جيله في الموق��ع ليراها ماليين
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الأ�ش��خا�ص ح��ول العالم ,كما يتمكن الم�ش��اهدون من التعلي��ق على مقطع الفيديو والقي��ام بحوار جماعي
حول هذا المقطع� ,إ�ضافة �إلى �إمكانية تقييم المقطع من خالل �إبداء الر�أي حول تف�ضيل �أو عدم تف�ضيل
المقطع ( )Like , dislikeوذلك للتعبير عن مدى �أهمية ملف الفيديو من وجهة نظر م�ستخدمي الموقع
.
التويتر(  :)Twitterموقع من مواقع ال�شبكات االجتماعية ظهر عام 2006م بحيث يتم من خالله التدوين
الم�صغر الذي ي�س��مح بالكتابة لـ 140حرفا للر�س��الة الواحدة ,كما ي�س��مح لم�س��تخدميه ب�إر�سال تحديثات
م��ن خ�لال التغريدات ( )Tweetsبطريقة مفتوحة وغير محددة ,و�صغر التدوينات �أو التغريدات �س��اعد
النا���س ف��ي جمي��ع �أنحاء العالم للتحدث عن �أن�ش��طتهم اليومية وتبادل المعلومات .وي�س��تخدم العديد من
النا�س تويتر لمتابعة �أ�صدقائهم وكذلك الم�شاهير ممن ي�شعرون معهم بالتناغم واالندماج الفكري .وقد
�أثر تويتر في انت�شار ال�شائعات حيث �أن م�ستخدمي تويتر في جميع �أنحاء العالم يتركز ا�ستخدامهم حول
معرفة �آخر الأخبار والم�ستجدات على ال�ساحة العربية والعالمية.
االن�س��تجرام ( � :)Instagramأح��د مواق��ع ال�ش��بكات االجتماعي��ة الت��ي ظه��رت ع��ام 2010م كخدم��ة
لم�ش��اركة ال�ص��ور ,يمك��ن اعتب��اره تويتر الم�صور وذلك من خالل ما يمكن ن�ش��ره من �ص��ور يتم التقاطها
م��ن خ�لال الهات��ف الجوال �أو الكامي��را بحيث يمكن ن�ش��رها �أي�ضا على الفي���س بوك �أو التويتر وم�ش��اركة
الآخري��ن في م�ش��اهدتها .ويمكن �أي�ضا من خالل هذا الموقع �إ�ضافة بع���ض الت�أثيرات على ال�صور ,ويتيح
هذا الموقع لم�ستخدميه التعارف ومتابعة الأ�شخا�ص المختلفين �سواء ممن يعرفهم �أو ال يعرفهم ,ويمكن
�إ�ضافة  hashtagلل�صورة �أو ما ي�س��مى باللغة العربية « و�س��م « ويرمز له (  )#وذلك بهدف و�ضع ا�س��م
لل�صورة يتم من خالله الت�س��ويق لها �أو لل�ش��خ�ص �صاحب الح�س��اب وكذلك ت�صنيف ال�صور وجعلها قابلة
للبحث .وفي عام 2012م ا�س��تحوذت �ش��ركة في���س بوك على الموقع ب�صفقة بلغت مليار دوالر ,الأمر الذي
تطلب منهم تطوير االن�ستجرام ب�شكل م�ستقل كما كتب مارك زوكربرج على �صفحته في الفي�س بوك ,ليتم
�إ�ضافة خا�صية ت�صوير الفيديو ب�شكل متقطع وذلك في عام م. 2013
الوات���س �أب (  :)Whatsappواح��د م��ن �أكث��ر التطبيق��ات �إثارة لالهتمام ,ي�س��تخدم م��ن خالل من�صة
تطبيق الر�سائل للهواتف الذكية ,فيتيح للم�ستخدمين �إر�سال وا�ستقبال معلومات الموقع وال�صور والفيديو
وال�صوت والر�سائل الن�صية في الوقت الحقيقي للأفراد والجماعات ويتم من خالله تداول �أعداد هائلة
م��ن الأخب��ار ال�سيا�س��ية والديني��ة واالقت�صادية به��دف البقاء مع الأحداث با�س��تمرار �إال �أن ه��ذه الأخبار
تحتوي على معلومات بع�ضها �صحيح وبع�ضها مغلوط يتم ن�ش��رها من قبل �أ�ش��خا�ص �إما لجذب االنتباه �أو
�إثارة الفتن والبلبلة.

خ�صائ�ص �شبكات التوا�صل االجتماعي

تتمثل خ�صائ�ص ال�شبكات االجتماعية في العنا�صر التالية:
 .1التفاعلي��ة  :Interactivityتق��وم عملي��ة االت�ص��ال ف��ي �ش��بكات التوا�صل االجتماعي عل��ى االت�صال
متعدد الأطراف يتم من خالله تبادل الأدوار بحيث ي�صبح لكل طرف القدرة على التعبير بحرية والت�أثير
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على عملية االت�صال في الوقت والمكان الذي ينا�سبه وبالدرجة التي تنا�سبه.
 .2التكام��ل  :Integrationتمث��ل ه��ذه ال�ش��بكات مظل��ة ات�صالية تجم��ع بين نظم االت�صال و�أ�ش��كالها,
والو�س��ائل الرقمي��ة المختلف��ة والمحت��وى ب�أ�ش��كاله ووظائفه ف��ي منظومة واح��دة توفر للمتلق��ي الخيارات
المتع��ددة ف��ي �إطار متكامل ,بحيث تتي��ح للفرد �إمكانية التعر�ض للمواد الإعالمي��ة التي يختارها �أو �إعادة
�إر�س��الها �إلى الآخرين ,لذلك ف�إن �ش��بكات التوا�صل االجتماعي وفرت �أ�س��اليب التعر�ض والإتاحة وو�س��ائل
التخزين في �أ�سلوب متكامل خالل وقت التعر�ض �إلى �شبكة االنترنت ومواقعها المتعددة وما في حكمها .
 .3تج��اوز الح��دود الثقافية� :أدى ا�س��تخدام �ش��بكات التوا�صل االجتماع��ي �إلى تجاوز الح��دود الجغرافية
وبالتال��ي تمي��زت العملي��ة االت�صالي��ة بالعالمي��ة (  )Globalizationو�س��قوط الحواج��ز الثقافي��ة بي��ن
�أطراف العملية االت�صالية .
 .4تج��اوز ح��دود الم��كان والزم��ان :م��ن �أه��م م��ا تمي��زت ب��ه �ش��بكات التوا�ص��ل االجتماع��ي ه��و �إمكانية
ا�ستخدامها في �أماكن مختلفة وعدم ا�شتراط التواجد في مكان واحد والذي يوفر مع ذلك عن�صر المرونة
والتفاعل ,بل �إن تطور تقنيات االت�صال �إلى �أجهزة محمولة �س��هلة النقل والحمل من مكان �إلى �آخر ووفر
�إمكانية ا�س��تخدام ال�ش��بكات مهما تباعدت الم�سافات بين �أطراف عملية االت�صال ,بالإ�ضافة �إلى خا�صية
الالتزام��ن بحيث ال يتطلب وحدة الزمان ,ف�أ�صبح بالإمكان �إر�س��ال تغري��دة �أو الكتابة على �أحد الحوائط
وكذلك �إر�س��ال �صورة من �أي جهاز محمول باختالف المكان والزمان و�س��هولة و�صولها لذلك المكان بكل
�سهولة وي�سر.
 .5اال�س��تغراق ف��ي عملي��ة االت�ص��ال :داهمت �ش��بكات االت�ص��ال االجتماعي حي��اة الأفراد ب�ش��كل �إجباري
وحتم��ي بحي��ث �أ�صبح��ت هي بح��د ذاتها بمثابة محرك بحث يلج���أ لها الأفراد للو�صول عم��ا يبحثون عنه,
وكذلك مجاراة المجتمع ب�ضرورة امتالك ح�س��اب في تلك ال�ش��بكات يمكنهم من معرفة جميع ما يح�صل
حولهم وكذلك التوا�صل مع الأ�صدقاء والمقربين والم�س�ؤولين والم�شاهير.
� .6س��هولة اال�س��تخدام � :Mobilityأحدثت هذه الميزة ثورة في عالم االت�صال ,خا�ص ًة مع ظهور الهاتف
الجوال الذي �سهل عملية ا�ستخدام تلك ال�شبكات.
 .7الم�شاركة  :Sharingقدرة نقل المعلومات من و�سيط لآخر ومن �شبكة لأخرى ,فبع�ض ال�شبكات تقوم
بم�ش��اركة ال�ش��بكات الأخرى وكذلك الأ�شخا�ص في نف���س الوقت ليتم تقديم تلك المعلومات عبر ال�شبكات
المختلفة في وقت واحد من ح�ساب واحد.
 .8ال�ش��مولية  :Inclusivenessت�س��مح �ش��بكات التوا�ص��ل االجتماعي ومن خالل نظامه��ا الرقمي بنقل
البيانات على �ش��كل ن�صو�ص وكتابات كما في تويتر والفي���س بوك �إ�ضافة �إلى ال�صوت وال�صورة والر�س��وم
المتاح��ة بق��در عال��ي من الدقة ,كما ف��ي اليوتيوب واالن�س��تجرام  ,وقد تتيح بع�ض ال�ش��بكات �إمكانية دمج
الأ�شكال ال�سابقة في ال�شبكة الواحدة �أو ن�شرها متزامنة عبر ال�شبكات المختلفة.
�.9إمكاني��ة الن�ش��ر م��ن قب��ل المواطني��ن � :User generated contentس��اهمت �ش��بكات التوا�ص��ل
االجتماعي في ظهور ال�صحفي المواطن الذي يمكن �أن ي�ش��ارك بفعالية في تلك ال�ش��بكات دون الخ�ضوع
لت�أثي��ر حار���س البواب��ة ,لي�صب��ح للمواطن دور فعال في الت�أثي��ر والتغيير والتعبير الحر ع��ن الر�أي دون �أي
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�ضابط �أو رادع تراعي فيه خ�صو�صية الفرد والمجتمع ,وكثرت ت�سميات �صحافة المواطن في�سميها البع�ض
«�صحافة التطوع» �أو «�إعالم النحن» وكذلك « �صحافة الهواة» .
 .10االت�ص��ال ال�س��ريع :فال�ش��بكات لديها القدرة على نق��ل الأخبار والمعلومات ب�س��رعة فائقة و�آنية ,ف�أي
حدث �أو موقف يح�صل في �أي مكان يمكن نقله وتداوله عبر ال�شبكات االجتماعية في نف�س الوقت .

ال�شائعات

هناك عدة تعريفات لل�شائعة ا�صطالح ًا ,تو�ضح المق�صود بهذا المفهوم ,وتبين طبيعته ,وهذه التعريفات
متع��ددة ومتنوع��ة وذل��ك راجع �إلى مفهوم ال�ش��ائعة ذاته و�إلى اخت�لاف الباحثين في ط��رق تناولهم لهذا
المفهوم ح�سب منازعهم وم�شاربهم وعلومهم.
فقد ذكر الدكتور حامد زهران �أن ال�ش��ائعة :هي مو�ضوع خا�ص يتناوله الأفراد بوا�س��طة الكلمات بق�صد
ت�صديقه �أو االعتقاد ب�صحته دون توافر الأدلة الالزمة على حقيقته.
ف��ي حي��ن يعرفه��ا منير حجاب ب�أنها فك��رة خا�صة يعمل رجل الدعاية على �أن ي�ؤمن بها النا���س ,كما يعمل
على �أن ينقلها كل �شخ�ص �إلى الآخر ,حتى تذاع بين الجماهير جميعها.
لنخل���ص �إل��ى �أن ال�ش��ائعة ه��ي« :كل ق��ول يتم الترويج له وذلك بهدف �إقناع النا���س بذل��ك القول لتحقيق
�أهداف معينة ,وت�ساهم الظروف في انت�شار ال�شائعات من خالل و�سائل و�أ�ساليب مخطط لها»
وبما �أن هذه الدرا�سة تناولت دور �شبكات التوا�صل االجتماعي في انت�شار ال�شائعات ,ف�إنه يجدر القول �إن
�ش��بكات التوا�صل االجتماعي ومن خالل ما ت�ؤديه من �أدوار ووظائف في المجتمع ظهر ما يمكن ت�س��ميته
بال�شائعة االلكترونية كنتيجة فورية للتو�سع ال�سائد في ا�ستخدام االنترنت وال�شبكات االجتماعية بالإ�ضافة
للهاتف الجوال.
فال�ش��ائعة االلكتروني��ة تتمث��ل في الخب��ر �أو المو�ضوع �أو الق�ضي��ة الذي يتم تداولها من خ�لال االنترنت �أو
�ش��بكات التوا�ص��ل االجتماع��ي والهات��ف الج��وال ,وتنتق��ي مادته��ا و�أدواتها م��ن م�صادر متنوع��ة وتختلف
ع��ن ال�ش��ائعة التقليدية من حي��ث المحتوى والبناء حيث يع َّبر عنها بالن���ص المكتوب والمنطوق وال�صورة
المرفقة وال�صوت والر�سوم المتحركة والفيديو.
لهذا ت�أخذ ال�ش��ائعة االلكترونية �ش��ك ًال يختلف نوعا ما عن ال�ش��ائعة التقليدية ,هذا ال�شكل تك َّون نتيجة لما
لل�شبكات االجتماعية من �سمات وخ�صائ�ص ,ومن �أبرز �سمات ال�شائعة االلكترونية:
ال�سرعة :فهي ت�ستغرق وقت ًا ق�صير ًا لتنتقل من م�صدرها �إلى الموقع �أو العنوان االلكتروني المعني ,وكذلك
يمكن م�شاهدتها من قبل �أ�شخا�ص ُكثر بمجرد المرور على الحائط الخا�ص بم�صدرها في (الفي�س بوك)
�أو �إعادة تغريدها في (التويتر).
االنت�ش��ار :وتع��د ه��ذه الخا�صي��ة م��ن الخ�صائ���ص المهمة في انت�ش��ار ال�ش��ائعة  .وبم��ا �أن ال�ش��ائعة تعتمد
ب�ص��ورة كبي��رة على االنت�ش��ار ف�إن االنترنت وال�ش��بكات االجتماعي��ة والهاتف الجوال توفر ه��ذه الخا�صية
حيث تعبر الحدود الوطنية وال تتوقف عند الف�ضاء الوطني بل ي�صبح جمهورها الف�ضاء الكوني مما يزيد
في خطورتها وت�أثيراتها ال�سلبية.
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النوع :تتكون ال�ش��ائعة االلكترونية من مزيج تفاعلي من ال�صوت وال�صورة والكلمة والحركة ,و�إ�ضافة مثل
هذه المميزات تجعل من ال�شائعة مادة ذات جاذبية عالية.
الكلفة :ال تحتاج ال�شائعات �إلى �أي نفقات لتوزيعها فهي ذات تكلفة منخف�ضة جد ًا.
الت�أثي��ر :ت���ؤدي الخ�صائ�ص ال�س��ابقة �إل��ى ت�أثير �أقوى لل�ش��ائعة على الجمه��ور الم�س��تهدف فت�أثيرها يزيد
بنوعيتها وبخ�صائ�صها وب�أهميتها وبطريقة و�صولها ,وتزامنها مع الأحداث وبدعمها بالم�ؤثرات ال�صوتية
وال�سمعية  ....الخ
التفاع��ل ع��ن بع��د :تتمي��ز ال�ش��ائعة االلكترونية ب�أنها تمل��ك خا�صية التفاع��ل عن بعد حيث يمك��ن تناقلها
بال�ص��وت والدرد�ش��ة الت��ي يق��وم به��ا الأف��راد ( )Chattingوالتغري��دات �أو ال�ص��ور ومقاط��ع الفيدي��و
والتعليقات.
العالمية :حيث يمكن ن�ش��ر ال�ش��ائعة على م�س��توى العالم ,وعلى الرغم من �أنها قد تكون موجهة ل�ش��ريحة
معينة �أو جمهور معين �أو دولة معينة �إال �أن جمهورها يتناقلها غير محدد ببقعة جغرافية وال نظام �سيا�سي
معين.
قابلة للتعديل والتغيير :نظرا لما تتميز به ال�ش��ائعة االلكترونية من �أ�ش��كال تختلف عن ال�ش��ائعة التقليدية
التي تنت�ش��ر عبر الكلمة المنطوقة فقط ,ف�إنه يمكن من خالل ال�ش��ائعة االلكترونية ن�ش��ر الأخبار وتعديلها
وتغييرها ح�سب الأحداث �أو الأهداف �سواء ب�إعادة �إنتاج مقطع الفيديو �أو و�ضع �صورة والتعليق عليها ,وما
�إلى ذلك مما يمكن عمله من خالل برامج الإخراج والتحرير.
نماذج لل�شائعات االلكترونية:
الطبي��ب الكوري (هيون �س��وك يم) :الذي يدعي �أنه يعالج ال�ش��لل وبع�ض الأمرا���ض الأخرى ب�إعادة �ضبط
الدماغ ,وقد تم تداول مقطع لتماثل �أحد الأ�شخا�ص الم�شلولين لل�شفاء على يد هذا الطبيب ،و�أُرفقت هذه
ال�ش��ائعة بم��كان �إقامته و�أرقام التوا�ص��ل معه ,وقد حذرت وزارة ال�صحة ال�س��عودية من هذا الطبيب كونه
غير م�سجل لدى وزارة ال�صحة الكورية.
االت�ص��ال بالرق��م  :112عل��ى �أن��ه هات��ف طوارئ ف��ي حال عدم وج��ود تغطية ل�ش��بكة الهات��ف الجوال وقد
انت�ش��رت هذه ال�ش��ائعة من خالل مقطع يوتيوب بعنوان ( ...112ماذا تعرف عن هذا الرقم؟) ل�ش��خ�ص
متواجد في منطقة خارج التغطية بهدف �إقناع الجمهور بتلك ال�شائعة �إلى �أن هذه الفكرة تم تكذيبها عبر
موقع المتحدث الر�سمي با�سم �شرطة منطقة الق�صيم.
ال�س��ماء تمطر عناكب في البرازيل :وهي �ش��ائعة انت�شرت من خالل مقطع فيديو لتجمع عدد من العناكب
كانت تبني �شبكة من الخيوط على �أ�سالك الكهرباء .

دور �شبكات التوا�صل االجتماعي في ن�شر ال�شائعات

تعتبر �ش��بكات التوا�صل االجتماعي �أ�س��و�أ ما حدث لل�ش��ائعات وفي نف���س الوقت �أف�ضل ما حدث لها ,فهي
الأ�س��و�أ لأنه��ا ال يجاريه��ا و�س��يلة �أخ��رى ف��ي الفعالي��ة والتو�س��ع لالت�ص��ال من خ�لال �صفحاته��ا المتعددة
والمنت�ش��رة مم��ا يتي��ح المجال بكل ي�س��ر و�س��هولة لن�ش��ر وان�س��ياب وتب��ادل المعلومات والأخب��ار ال�صادقة
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والكاذبة وال�شائعات .كما �أنها الأف�ضل لقدرتها على ك�شف تزوير الأخبار والق�ص�ص .
وقد ت�ساهم ال�شبكات االجتماعية في انت�شار ال�شائعات للأ�سباب التالية:
االنت�ش��ار ال�س��ريع :حيث تنتقل عن طريق تداول المغردين �أو على حوائط ال�ش��بكات �أو ر�سائل الوات�س �أب
ب�شكل �سريع .
ارتفاع عدد المتلقين :لأن الأ�ش��خا�ص الم�س��تقبلين لل�ش��ائعة يقومون ب�إعادة �إر�سالها من خالل �ضغطة زر
واحدة لمئات الأ�شخا�ص ,وذلك من باب زيادة التفاعل والم�شاركة للمو�ضوع دون الفهم الحقيقي لدالالت
ذلك المو�ضوع.
العنا�ص��ر الإخراجي��ة والفني��ة :من خالل ال�صوت وال�ص��ورة �أو الملحقات والم�س��تندات الأخرى ,فيتمكن
بع���ض الأ�ش��خا�ص م��ن معالجة تل��ك الأ�ش��كال الكترونيا من خ�لال زي��ادة �أو نق�ص المعلومة فت�س��هم تلك
التقنيات ب�إ�ضافة �أو حذف جزء من الحقيقة وتعديلها من خالل برامج الت�صميم والإخراج ليمكن ن�شرها
وترويجها بالطريقة التي تنا�سبه .
االنتقائية :فال�ش��ائعات على �ش��بكات التوا�صل االجتماعي تنتقي مادتها و�أدواتها من م�صادر �أثرى بكثير
من حيث المحتوى والمبنى بعك�س الكالم المنطوق ,حتى ت�ضمن بذلك ت�صديق الجمهور لها.
تباي��ن الم�س��تخدمين :فالنا���س تختل��ف طبقاته��م و�ش��رائحهم وم�س��توياتهم العلمي��ة والعملي��ة وكذل��ك
�أيدولوجياتهم وهوياتهم الثقافية ,لهذا يقوم البع�ض بن�شر ال�شائعات �إما لجذب االنتباه �أو �إثارة الفتن �أو
التعاطف مع الق�ضية دون الوعي بما يترتب على تلك ال�شائعة.
اال�ستخدام المتزايد للهاتف الجوال :جعل النا�س تندفع خلف �شبكات التوا�صل االجتماعي بكافة �أ�شكالها
.

انت�شار ال�شائعات من خالل ال�شبكات االجتماعية

تنت�شر ال�شائعات من خالل االت�صال الذي يمكن �أن يكون بين النا�س ,باعتبارها جزءا من خبر �أو معلومة
يت��م تبادله��ا ,وقد كانت الأخب��ار والمعلومات في ال�س��ابق تنتقل عبر االت�صال ال�ش��خ�صي .ويمكن تعريف
االت�ص��ال ال�ش��خ�صي ب�أن��ه« :تب��ادل للمعلومات يح��دث بين �ش��خ�صين �أو �أكث��ر» .وربما يحدث بي��ن �أفراد
المجموع��ات ال�صغي��رة المكونة من �أربعة �أو خم�س��ة �أف��راد ,وهذا النوع من االت�صال منا�س��ب للجماعات
ال�صغيرة الذين تجمعهم عنا�صر م�ش��تركة وتربطهم عالقات وطيدة .وفي هذا النوع من االت�صال تن�ش���أ
ال�شائعات في بيئات العمل وداخل الأ�سر �أو المدن ال�صغيرة.
وقد تطور االت�صال ال�ش��خ�صي وتو�س��ع ليك ِّون االت�صال الجماهيري القائم على ا�س��تخدام و�سائل الإعالم
المختلف��ة مث��ل الإذاع��ة والتلفزي��ون �أو ال�صح��ف اليومية .ويتلقى الأف��راد الأخب��ار والمعلومات من خالل
و�س��ائل الإع�لام الجماهي��ري ث��م ينقلونه��ا لم��ن حوله��م ب�صي��غ وطرق مختلف��ة وهذا م��ا ي�س��مى :انتقال
المعلومات على مرحلتين.
ثم ظهر االت�صال الرقمي القائم على ا�س��تخدام الحا�س��بات الآلية و�ش��بكة االنترنت ومن �أحدث �أ�ش��كاله
�ش��بكات التوا�صل االجتماعي التي �س��اهمت في �إعادة ت�ش��كيل طريقة توا�صل النا���س مع بع�ضهم البع�ض,
خا�ص��ة و�أن ه��ذه ال�ش��بكات تعم��ل على انت�ش��ار الأخب��ار .ونظ��ر ًا لطبيعة ال�ش��بكات االجتماعي��ة وتركيبتها
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البنائية ف�إن تلك ال�شبكات تطورت بطريقة مفاجئة والمركزية.
ويعد انت�شار ال�شائعة من خالل �شبكات التوا�صل االجتماعي محاكاة النت�شار ال�شائعة ب�شكلها التقليدي� ,إال
�أن االختالف يكمن في الطبيعة البنائية لتلك ال�ش��بكات ال�ضخمة .وقد و�ضع كل من (البرت وبارابا�س��ي)
نموذجا يو�ضح انت�شار ال�شائعة في �شبكات التوا�صل االجتماعية .
هذا النموذج يو�ضح انت�ش��ار ال�ش��ائعات من خالل �ش��بكات التوا�صل االجتماعي وفقا لطوبولوجيا ال�شبكات
االجتماعية ,الذي مكن ال�ش��ائعات من االنت�ش��ار بطريقة �أ�س��رع بكثير مما كانت عليه العديد من ال�شبكات
ذات االت�صال الثنائي.
ولتف�س��ير ه��ذه الظاهرة تو�صال �إلى �أن هذه ال�ش��بكات تتكون من مجموعة من العق��د ال�صغيرة المترابطة
التي ترتبط بمحاور �أكبر منها تتفرع منها تفرعات �أخرى.
ويعود هذا الأمر �إلى الت�شابك في تكوين العالقات والتوا�صل التي تتيحه �شبكات التوا�صل االجتماعي.
لذلك يوجد نموذجان من �آليات ن�شر ال�شائعات عبر �شبكات التوا�صل االجتماعي ,وهما:
نم��وذج الدف��ع :وه��ذا النموذج ي��رى �أن كل عقدة تتاح لها �أي معلومة يمكن �أن ت�س��اهم في ن�ش��رها ب�ش��كل
م�ستقل وع�شوائي للجهات المرتبطة بها .لذلك و�ضع بع�ض العلماء ت�سا�ؤ ًال مهما مفاده:
كم عدد الدورات التي يمكن �أن ت�أخذها ال�شائعة ليتم تمريرها لكافة العقد.؟
وقد تو�صل عدد من العلماء بعد عمل المعالجات الريا�ضية �إلى �أن وقت ن�شر ال�شائعة هو المحدد المرتبط
بكيفي��ة انت�ش��ار ال�ش��ائعة ,فكلم��ا كان��ت ال�ش��ائعة مرتبط��ة بق�ضية م��ا داخل ال�س��ياق االجتماع��ي ويتزامن
انت�ش��ارها مع وجود �أزمة �أدى ذلك �إلى انت�ش��ارها بطريقة �أكثر فعالية .ويظهر �أثر ال�ش��ائعة في ال�ش��بكات
االجتماعية ب�صورة �أو�ضح لوجود بع�ض العقد (الأ�شخا�ص) الجاهلة التي تبحث با�ستمرار عن معلومات.
نم��وذج الدف��ع وال�س��حب :وفي��ه تعم��ل كل العقد على ن�ش��ر المعلوم��ات الت��ي تمتلكها لي�صبح هن��اك تبادل
للمعلومات مع من حولهم� ,إال �أن هذا النموذج يختلف وي�ؤثر على العملية االت�صالية بما يتنا�سب مع طبيعة
ال�ش��بكة االجتماعية .ويعد هذا الأ�س��لوب الأف�ضل �ضمن �أ�س��اليب االت�صال ال�ش��خ�صي عن طريق ر�س��ائل
الجوال والبريد االلكتروني واالت�صاالت الموجهة الأخرى التي ت�سمح بها العديد من ال�شبكات االجتماعية
مث��ل تحدي��ث الحال��ة  ,والتنبيه��ات والإخط��ارات الأخي��رة التي يمكن �أن ت�س��جل في خ��ط الزمن (Time
.)line

التو�صيات

يمكن من خالل �شبكات التوا�صل االجتماعي بث الوعي ون�شر الثقافة ،وتزويد النا�س بالحقائق والمعلومات
ال�صحيح��ة ،وك�ش��ف زي��ف وخ��داع الم�ضامي��ن التي ت�س��تهدف وحدة الأم��ة وكيانه��ا ،و� ً
أي�ضا ب��ث البيانات
الر�سمية وغير الر�سمية المدعومة بالوقائع والحقائق والمعلومات .
وق��د اتف��ق العلم��اء المعني��ون بمو�ضوع ال�ش��ائعات وخا�صة علماء النف���س واالجتماع عل��ى �أن طرق محاربة
ال�شائعات تكون من خالل العنا�صر التالية-:
ن�ش��ر الأخب��ار الدقيق��ة وال�ش��املة :يع��د االت�ص��ال القائم عل��ى الو�ض��وح والحرية و�س��رعة الح�ص��ول على
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المعلومات من �أهم �أ�س��اليب محاربة ال�ش��ائعات ,فال�شائعة تنت�شر وت�ستمر وتنمو �إذا فقد الجمهور الأخبار
والمعلوم��ات ال�صحيح��ة والدقيق��ة ,وتموت وتزول بظهور الخب��ر الدقيق والوا�ضح ,لذا يعد هذا الأ�س��لوب
�أف�ض��ل طريق��ة لمحاربة ال�ش��ائعات وذلك بتزويد الجماهي��ر بالمعلومات ال�س��ريعة والوا�ضحة حتى يكونوا
على درجة عالية من الوعي بما يجري حولهم.
عيادة ال�شائعات :وهذه الطريقة تعتمد على تخ�صي�ص م�ساحات معقولة في �إحدى ال�شبكات االجتماعية
لتحليل ال�ش��ائعات تحلي ًال متكام ًال نف�س��ي ًا واجتماعي ًا ومنطقي ًا وتفنيدها بطريقة علمية وحجج قوية .وهذا
ما يطلق عليه علماء االجتماع عيادة ت�شخي�ص ال�شائعات وعالجها .والهدف الرئي�سي من �إن�شاء مثل هذه
العيادات هو التحقق من م�صادر ال�شائعات ومروجيها والت�صدي لها بالو�سائل الالزمة مثل نفيها ,ويكون
ذلك على �أ�سا���س علمي مدرو���س جيد ًا حتى الي�ؤدي النفي �إلى ت�أكيدها .ويهتم ذلك المركز بالتواجد على
ال�ش��بكات االجتماعية للتعامل مع تلك ال�ش��ائعات بالطريقة التي تنا�سبها ,ف�إن احتاجت تلك ال�شائعة لنفي
�أو مقاومة بالكالم �أو ال�صورة تم ا�ستخدام الفي�س بوك �أو تويتر �أو حتى الوات�س �أب و�إن كان يتطلب فيلما
م�صورا ي�ستخدم اليوتيوب لتقديم الرد المنا�سب لتلك الإ�شاعة .وفي الواليات المتحدة الأمريكية وحدها
تم �إن�شاء  2000مركز متخ�ص�ص في التحكم بالمعلومات والت�صدي للم�شاكل لمنع انت�شار ال�شائعات التي
ق��د ت���ؤدي �إل��ى الت�أثير على عملية �س��ير االقت�صاد واتخاذ الق��رارات ال�صائبة  .وعلى الم�س��توى العربي تم
تفعيل هذه العيادة على �ش��بكة االنترنت وكذلك ال�ش��بكات االجتماعية من خالل هيئة مكافحة اال�ش��اعات
(. )No rumors

التكذيب :ويتم عبر ا�س��تخدام �ش��بكات التوا�صل لنفي الخبر وعدم ا�س��تخدام الألفاظ نف�س��ها التي وردت
ف��ي ال�ش��ائعة وتقوم �ش��خ�صية بارزة بالتكذي��ب غالب ًا ما يكون المتحدث الر�س��مي با�س��م الجهة وذلك من
خ�لال الت��زام الجه��ات ذات ال�صلة بال�ش��ائعة بعر���ض الحقائق ف��ي وقتها و�إ�ش��اعة الثقة بي��ن المواطنين
وتنمية الوعي العام وتح�صينه �ضد ال�شائعات من خالل كافة القنوات الإعالمية.
التوعية :فالوعي با�س��تخدام ال�ش��بكات االجتماعية مطلب ح�ضاري البد �أن ت�سعى �إليه المجتمعات ,فغالب ًا
م��ا تنت�ش��ر ال�ش��ائعات نتيجة قلة وع��ي و�إهمال والمباالة من الأفراد وهذا الأمر يزيد من انت�ش��ار ال�ش��ائعة
لأنها ت�ستهدف �سريعي الت�أثر.
التح�صي��ن االجتماع��ي لأف��راد المجتمع :من خالل تقوي��ة قيمهم ومعتقداتهم وانتمائه��م لوطنهم ليتكون
لديهم حائط �صد من القيم ال�شخ�صية المتينة ال تتزعزع �أمام ال�شائعات .وهناك جهات عديدة يمكن �أن
تق��وم به��ذه المهمة تتمثل في الأ�س��رة ,والأجهزة الأمنية كون ال�ش��ائعة تهدد الأم��ن االجتماعي للمواطنين
وكذل��ك الم�ؤ�س�س��ات المدني��ة الأخ��رى مث��ل :المدر�س��ة ,الم�س��جد ,الأندي��ة ال�ش��بابية ,وو�س��ائل الإع�لام
المختلفة.
خال�ص��ة الق��ول؛ �أدى ا�س��تخدام �ش��بكات التوا�ص��ل االجتماعي �إلى �س��رعة انت�ش��ار ال�ش��ائعات كم��ا �أ�ضفى
عليها العديد من المزايا مثل ات�س��اع نطاقها وجاذبيتها و�س��رعة و�صولها للطرف المعني مما جعلها تهدد
اال�س��تقرار الأمن��ي واالجتماع��ي في �أي مجتمع ,الأم��ر الذي يلحق ال�ضرر بالف��رد والمجتمع ب�صفة عامة.
لذا ي�ستلزم الأمر التعامل مع ال�شائعات من خالل �شبكات التوا�صل االجتماعي بطريقة احترافية مدرو�سة
ومن خالل الو�سائل المختلفة.
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ترجمة :د .حممد بن عبدالعزيز احليزان
تتجه العالقات العامة نحو تحول جوهري و�س��ريع حري ب�أن يغير نظرة المجتمع ،وبخا�صة رجال الت�س��ويق
والإع�لان ،نحو هذا التخ�ص�ص؛ وبب�س��اطة يمكن القول ب���أن العالقات العامة ال يمكن �أن تعمل بمعزل عن
الجميع.
وف��ي المقاب��ل ف���إن الممار�س��ين للعالق��ات العامة ينبغ��ي م��ن الآن ف�صاع��د ًا �أن يمتلكوا مجموع��ة جديدة
م��ن الأدوات والمه��ارات؛ �إذ يج��ب عليهم �أن ين�س��جوا التخ�ص�ص القائم مع و�س��ائل التوا�صل االجتماعي،
والتفاعلي��ة ،وف��ن الت�س��ويق والإع�لان ،كم��ا �أن عليه��م �أن يقرن��وا التحدي��ات االت�صالية بواقع الم�ش��كالت
والنتائ��ج ف��ي قط��اع الأعم��ال ،وه��ذا يعني �أنه��م بحاجة �إل��ى فهم �أو�س��ع لعالم الم��ال ،والقيادة ،وت�ش��غيل
م�ؤ�س�سات القطاع الخا�ص ب�شكل عام في �ضوء جمهور و�أ�سواق عري�ضة ومتنوعة ،واقت�صاد عالمي.
خال�صة القول �أن العالقات العامة �أ�صبحت جزء ًا من االت�صال الرقمي ،وهي بالن�سبة لرواد الأعمال باتت
و�سيلة متطورة في الو�صول �إلى الجمهور (العمالء) ،وفي �صنع ال�سمعة وال�شهرة.
ً
ً
�أم��ا كي��ف ح��دث هذا التغير ،ف�إن م��رده �إلى حقيقة �أن الحي��اة �أ�صبحت اليوم عالما رقمي��ا ،و�أن معظم ما
نق��وم ب��ه ف��ي مكاتبنا� ،أو حتى بيوتنا �أ�صب��ح يتم من خالل االنترنت ،و�أن التط��ور التقني هو القوة الدافعة
لذلك ب�س��رعة غير م�س��بوقة .وبنا ًء عليه ،وفي بيئة باتت مترابطة ف�إن على الممار�س��ين �أن يفكروا فيما هو
�أبعد من طريقتهم التقليدية المقيدة ،و�أن تكون العملية االت�صالية محور ًا رئي�س ًا في هذا الجانب.
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اتجاه العالقات العامة نحو الرقمنة

�أم��ا لم��اذا؟ فالأم��ر ي�س��ير ،وهو �أن الكلم��ات المنطوق��ة ،والمكتوبة �أ�صبح��ت تحتاج �إلى مزي��د من الدعم
بالر�سوم وال�صور الثابتة والمتحركة ،وغدت �سمعة الم�ؤ�س�سة تت�أثر �سلب ًا و�إيجاب ًا بالطريقة التي يتم تقديم
م��ا لديه��ا تعبي��ر ًا �أو �ش��رح ًا �أو ت�صوير ًا .ولذا ف�إن االت�ص��ال الرقمي �أ�صبح �ضرورة للعالق��ات العامة ،التي
يتوجب عليها �أن توظف االمكانات االلكترونية و�ش��بكات التوا�صل في قنوات مالئمة وفاعلة لتحقيق هدف
العالقات العامة الأزلي ،والمتمثل في� :صناعة ال�صورة الذهنية للم�ؤ�س�سة وتعزيزها
وف��ي ظ��ل ه��ذه التغيرات� ،أ�صبح م��ن المهم تحدي��د مجموعة من الو�س��ائل والخدمات التي من �ش���أنها �أن
ت�سهم في الو�صول �إلى ذلك الهدف ،ويمكن �إيجازها في التالي:
 -1التعرف على التحديات الرئي�سة للم�ؤ�س�سة ،وهذا ي�ستدعي ا�ستح�ضار ال�صورة العامة لها ،قبل �أن يتم
التفكير في ا�ستخدام حمالت معينة ،كما يتطلب تحديد �أي الإ�شكاالت ينبغي التعامل معها �أوال.
 -2يج��ب تعري��ف مفهوم النج��اح ،والنتائج التي ترغب الم�ؤ�س�س��ة تحقيقها ،وذلك تمهي��د ًا لو�ضع عنا�صر
رئي�س��ية للقي��ام ب���أي جه��ود ات�صالي��ة محتملة ،م��ع �أهمي��ة التنبه �إل��ى �ض��رورة �أن يفهم فري��ق العمل هذه
الجوانب ك�أطر محددة للجهود الم�ستقبلية.
� -3ض��رورة تقيي��م مواط��ن الق��وة وال�ضع��ف ،بما في ذل��ك تحديد الإمكان��ات ب�أنواعها ،م��ع الحر�ص على
مجموعة من الأ�سئلة التي تك�شف عن هذه الأمور ،وذلك نحو :ما عوامل النجاح ،ومواطن الإخفاق؟
� -4أخي��را :ال�ش��روع في بناء �ش��بكة االت�صاالت ال�ش��املة� ،إذ �أنه بع��د تحديد الأهداف وتقيي��م الواقع فقد
�أ�صبح من ال�سهولة بمكان ت�صميم الحملة المنا�سبة واختيار الأدوات والر�سائل التي تتواءم مع االحتياجات
بعيد ًا عن التخبط والع�شوائية التي تت�سبب في هدر الوقت والمال ،وتقود �إلى الف�شل.
�إن المفت��اح الحقيق��ي للنج��اح ف��ي العالق��ات العام��ة الجديدة يكمن ف��ي �أن و�س��ائل توا�صلها باتت ت�ش��كل
زخم�� ًا م�ضاعف�� ًا ف��ي ع�ص��ر الإعالم الجديد ،مم��ا يقود �إلى تفاع��ل الجمهور ب�صورة �أكب��ر ،ولعل من �أبرز
�صوره��ا ف��ي الوقت الحا�ض��ر �أن من يقود حملة عالقات عام��ة� ،أ�صبح قادر ًا على �أن يوج��ه الجماهير �إلى
تفا�صيل �أكثر ت�شويق ُا ،وعبر و�سائل (روابط) مرنة وفي متناول اليد .وانتهى بذلك الع�صر التقليدي الذي
كانت العالقات العامة فيه مح�صورة في بيان �صحفي معد للن�ش��ر كو�س��يلة �ش��به وحيدة لتقديم وجهة نظر
الم�ؤ�س�سة �أو ن�شر ن�شاطها وجهودها.
�إن التغي��ر الجدي��د وال�س��ريع ف��ي �صناعة العالقات العامة ف��ي ظل التطور التقني االت�صال��ي الجديد يعني
�أهمية ا�ستح�ضار �أدوات االت�صال الرقمية الجديدة في الم�شهد اكثر من �أي وقت م�ضى ،وذلك دون خوف
�أو تردد ،فجاذبية الو�سائل الرقمية المتعددة التي يمكن توظيفها ل�صالح االت�صال الم�ؤ�س�ساتي� ،أ�صبحت
تمن��ح العالق��ات العام��ة قوة ب�صورة �أكث��ر تنظيم ًا وفق طرق ا�س��تراتيجية مقننة ،وهذا م��ا يجعل من هذا
الع�صر �أكثر �إثارة في �أن تحول الممار�س للعالقات العامة �شخ�صية ات�صالية.
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د .عبداهلل بن عبداملح�سن الع�ساف

الكتاب :اخالقيات ممار�سات العالقات العامة
الم�ؤلف :الدكتور وليد خلف اهلل دياب النا�شر:
دار اليازوري العلمية – الأردن
�سنة الن�شر2014 :م
ي�سعى هذا الكتاب للك�شف عن �أهمية الأخالقيات ودورها في عمل العالقات العامة ،وتحديد �أبرز العوامل
والم�ؤث��رات في ت�ش��كيل القرارات الأخالقية للممار�س��ين والتعرف على �أهم ال�صف��ات المهنية والأخالقية
الت��ي يتحل��ى به��ا العامل��ون ف��ي �أجه��زة العالقات العام��ة ،حيث ب��د�أ يتزايد االهتم��ام في وقتن��ا الحا�ضر
ب�أخالقيات المهنة و�آدابها ،و�أ�صبحت ال�ش��ركات تت�س��ابق لإ�صدار مدونات وتعليمات يتوجب على موظفيها
االلت��زام به��ا ،فبعد �أن كان��ت الكفاءة هي مركز االهتمام والربح هو الهدف الرئي���س؛ �صارت الأخالقيات
تحظ��ى باهتمام �ش��ديد تبرز الم�س���ؤولية الأخالقي��ة للمنظمات ،ويعد مو�ضوع هذا الكت��اب �إ�ضافة للمكتبة
العربية ،نظر ًا لقلة الكتب التي تناولت مو�ضوع الأخالقيات المهنية ب�شكل عام.
يق��ع الكت��اب ف��ي (� )388صفح��ة ي�ضم �أربعة ف�ص��ول ،خ�ص�ص الف�ص��ل الأول منها للحدي��ث عن المدخل
الأخالق��ي للعالق��ات العامة ،تناول فيه الم�ؤلف حاجة الم�ؤ�س�س��ات المعا�ص��رة للعالقات العامة في الوطن
العرب��ي ،ومبادئه��ا وواجباته��ا ،ث��م التعريف الإجرائ��ي للعالقات العامة م��ن زاوية �أخالقي��ة حيث عرفها
ب�أنها «�ضمير الم�ؤ�س�س��ة الواعي ،الذي يرمي �إلى التعامل ال�صادق مع الأفراد والجماعات داخل المنظمة
وخارجه��ا بطريق��ة مثالية متبادلة ،لتحقيق �أهداف المن�ش���أة وا�ضعة القيم الأخالقية والقوانين والمعايير
االجتماعي��ة ف��وق كل اعتبار» وفي المبح��ث الثاني تناول الم�ؤلفالمفهوم العلم��ي للأخالقيات المهنية ،ثم
مفه��وم �أخالقي��ات الإع�لام و العالق��ات العام��ة و�أهميته��ا ،والم�س���ؤولية الأخالقية ،وم�ص��ادر �أخالقيات
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اخالقيات ممار�سات العالقات العامة

العالق��ات العام��ة ،وخت��م الم�ؤل��ف ه��ذا الف�صل ف��ي المبحث الثال��ث في الحدي��ث عن الت�أ�صي��ل النظري
للأخالقي��ات المهني��ة ،والت�ش��ريعات والقواني��ن ذات ال�صل��ة بالم�س���ؤولية الأخالقي��ة والقانوني��ة للإعالم
والعالقات العامة في الم�ؤ�س�سات العربية.
وف��ي الف�ص��ل الثان��ي تن��اول الم�ؤل��ف الأخالقي��ات المهني��ة للعاملين ف��ي مجال العالق��ات العام��ة؛ تناول
المتطلبات الوظيفية للعاملين في العالقات العامة في الم�ؤ�س�سات العربية ،ثم المهارات االت�صالية للقائم
باالت�ص��ال ف��ي العالق��ات العام��ة ،ثم القي��م الأخالقي��ة للعاملين في العالق��ات العامة في الوط��ن العربي
عر�ض فيه �أخالقيات القائم باالت�صال في العالقات العامة مع نف�س��ه ومع المنظمة ومع المجتمع ،وفي
المبح��ث الثان��ي تحدث الم�ؤلف ع��ن �أخالقيات القائم باالت�ص��ال في العالقات العامة معو�س��ائل الإعالم
المختلفة ،وعن �أخالقيات الكتابة للعالقات العامة ،و�أخالقيات عقد الم�ؤتمرات ال�صحفية ،وفي المبحث
الثال��ث م��ن هذا الف�ص��ل كان الحديث عن �أخالقيات ال�س��لوك االت�صالي للعاملي��ن بالعالقات العامة نحو
بيئة المنظمة وجماهيرها الداخلية والخارجية بمعناها الوا�سع.
الف�ص��ل الثال��ث ت��م الحديث في المبح��ث الأول عن �أهم المتغي��رات التي ت�ؤثر على االلت��زام بالأخالقيات
المهني��ة ،مث��ل ال�ضغ��وط المهني��ة ،وال�ضغ��وط الإداري��ة ،وال�ضغ��وط االجتماعي��ة ،وال�ضغ��وط النف�س��ية،
وف��ي المبح��ث الثان��ي ا�س��تعر�ض الم�ؤلف مظاهر الت�س��يب الوظيفي ف��ي العالقات العامة ،و�أ�س��باب ذلك،
كالأ�س��باب التنظيمي��ة والإداري��ة ،والتحيز وعدم العدالة مع الموظفين ،وانعدام القدوة الح�س��نة ،و�إهمال
الإدارة للعالقات الإن�س��انية ،و�ضعف �ش��خ�صية المدير ،ونق�ص خبرة الإدارة ،وغيرها من الأ�س��باب ،وفي
المبحث الثاني تناول الم�ؤلف �أهمية التطوير الإداري في عمل العالقات العامة ،من خالل الأيمان ب�أهمية
التطوير الإداري ،و�إقناع الأفراد ب�أهمية التطوير ،وتحقيق التهيئة الذهنية والنف�سية للتخطيط ،والتقويم
الم�ستمر للنتائج المتحققة ،وتم تخ�صي�ص الف�صل الرابع للحديث عن مواثيق ال�شرف المنظمة لممار�سة
العالق��ات العام��ة ،تح��دث الم�ؤل��ف ف��ي المبح��ث الأول عن �أهمي��ة النقاب��ات المهنية ،ثم �أهمي��ة التنظيم
النقاب��ي للعالق��ات العامة ،وف��ي المبحث الثاني ا�س��تعر�ض الم�ؤلف المواثيق الأخالقي��ة للعالقات العامة؛
ن�ش�أتها ومفهومها وخ�صائ�صها وفوائدها ،ثم وارتباطها بالتنظيمات المهنية.
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