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 3102دٌسمبر  /أكتوبر   - األول العدد  -  دورٌة علمٌة محكمة تصدرها الجمعٌة المصرٌة للعالقات العامة

ذ:اإلرليزيةحبوثذباللغةذ

 جامعة فيينا() -أ.د/ توماس باور                        ؟ انتسوٍك، انعاللاخ انعايح ، انصحافح .. عذاوج أو صذالح 

ذ:ةــالػرنديحبوثذباللغةذ

 الكلية اإلماراتية الكندية()  -د/ الصادق رابح       انصورج انذهنَح نإلسالو وانعزب فٌ انكتة انذراسَح انفزنسَح 
 

ذ:ةـالبحوثذباللغةذالعربي

 ًلزصنح يوجاخ انطَف انتزدد 

 25 – 9ص ... ة القاهرة(جامع) - انشراح الشال /أ.د                                                                                              
 

 وانصحافح وانعاللاخ انعايح فٌ عانًنا انًعاصز انسَاساخ انحكويَح 

 76 – 25ص ...   (جامعة ميرزة أولوغ بيك القومية األوزبكية) -محمد البخاري /أ.د                                                
 

 ضاءاخ انعًويَحطثَعح انمواعذ انًنظًح نتذاول انًعهوياخ فٌ انف 

  88 – 79ص...   (5الجزائر )جامعة  - علي قسايسية /أ.د                                                                                       
 

 المناهج الدٌنٌة وانعكاساتها على الدراسات اإلعالمٌة بجامعة األزهر دراسة مٌدانٌة 

 959 – 89ص ... (مصر الدولية  )جامعة - رزق سعد عبد المعطي /أ.د                                                                   

 

 

  المسئولٌة االجتماعٌة للعالقات العامة: دراسة تحلٌلٌة للمواقع اإللكترونٌة لمؤسسات قطاع
 171 – 131ص  ...(ت العامةالجمعية المصرية للعالقا) - حاتم محمد عاطف /د     االتصاالت العاملة فى مصر        

                                                                                

  ًالتعرض للسخرٌة السٌاسٌة عبر مواقع الشبــــكات االجتماعٌة وعالقته بإدراك الواقع السٌاس

 فً مصر دراسة تطبٌقٌة علً موقع الفٌس بوك
 545 – 965ص  ... (الحديثةجامعة ال) - إسالم أحمد عثمان /د                                                                      

 

  العالقة بٌن االتصال واتجاهات أعضاء هٌئة التدرٌس نحو تطوٌر نظم وتكنولوجٌا المعلومات

 589 – 545ص ...  (مجمع اللغة العربية بالقاهرة) -الرحمن علي السيد عبد                                    بالجامعات 
 

               اعتماد الجمهور فى دولة اإلمارات على وسائل اإلعالم كمصدر للمعلومات السٌاحٌة 

 558 - 585ص ...  )جامعة القاهرة( - معصم بالل جمعة المعصم                                                                       

 ملخصاتذالرسائلذالعلمية:
 

  دراسح  يَذانَح  نهمائى تاالتصال :انــــــعوايم انًؤثزج عـــــهي انزضاء انوظَفٌ نهمائى تاالتصال فٌ انصحافح انهَثَح. 
 559ص ... (ين شمسع)جامعة  -صالح الدين رمضان عثمــان                                                                                

 
 

 .صورج انًزأج  في إعالناخ انمنواخ انفضائَح انعزتَح ودورها في تشكَم اتجاهاخ انشثاب انًصزى نحوها دراسح تحهَهَح يَذانَح 

 555ص...  ()جامعة القاهرة -لميس عالء الدين الوزان                                                                                   
 .تمََى دور إدارج انعاللاخ انعايح  فٌ فنادق انخًس نجوو تانماهزج 

548ص ... (المنوفية)جامعة  -إيمان كمال فرج حسن                                                                                            
 

 

 
 

 جملة
 حبوث العالقات العامة

 

 

 عٍّيح واٌتىٕىٌىجيح اٌشثىح اٌمىِيح ٌٍّعٍىِاخ اٌ

 ©3102جّيع اٌحمىق ِحفىظح 

www.epra.org.rg 

 

http://www.jprr.epra.org.eg/Admin/browsers/FileImageFolder/Files/Issue%201%20-E.pdf
http://www.jprr.epra.org.eg/Admin/browsers/FileImageFolder/Files/Issue%201%20-E.pdf
http://www.jprr.epra.org.eg/Admin/browsers/FileImageFolder/Files/Issue%201%20-F.pdf
http://www.jprr.epra.org.eg/Admin/browsers/FileImageFolder/Files/Issue%201%20-F.pdf
http://www.epra.org.eg/
http://www.epra.org.eg/
http://search.yahoo.com/yhs/search;_ylt=A0LEVr_MQQZTBTwAMfQPxQt.?ei=UTF-8&type=ch.9.xp.dsp.17-03.eg.avg._._&param2=browser_search_provider&param3=ch.9.xp.dsp.17-03.eg.avg._._&hsimp=yhs-fh_lsonswrow&hspart=avg&p=%C2%A9+2014+mbc+%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82+%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B8%D8%A9+%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9&rs=0&fr2=rs-bottom
http://search.yahoo.com/yhs/search;_ylt=A0LEVr_MQQZTBTwAMfQPxQt.?ei=UTF-8&type=ch.9.xp.dsp.17-03.eg.avg._._&param2=browser_search_provider&param3=ch.9.xp.dsp.17-03.eg.avg._._&hsimp=yhs-fh_lsonswrow&hspart=avg&p=%C2%A9+2014+mbc+%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82+%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B8%D8%A9+%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9&rs=0&fr2=rs-bottom


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ا صّا  ِ  ثح و م ا ٌتا    اٌح ىي  ٍ    جح  صتا  جاِع  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجلت بحىث العالقاث العامت الشرق األوسط

JPRR.ME)) 
 دوريت علميت محكمت

 

 2310 دٌسمبر/  أكتوبر – األولالعدد 
 

 

 مؤسسها 

 رئيس مجلس اإلدارةو
   

 حاتم محمد عاطف /د

 EPRA ئيش  

  

  

 رئيس التحرير

 أ.د/ علي السيد عجىة

  صتا  اٌعاللاخ اٌعاِح واٌعّيد   

 ا صثك ٌىٍيح اإل الَ جاِعح اٌماه ج 

  EPRA ئيش اٌٍجٕح اٌعٍّيح تـ
           

                 

 مديـر التحرير                      

 أ.د / محمد معىض إبراهيم 

  صتا  اإل الَ تجاِعح  يٓ شّش   

 واٌعّيد ا صثك ٌىٍيح اإل الَ جاِعح صيٕا 

  EPRA ئيش اٌٍجٕح االصتشا  ح تـ
  

 مساعدو التحرير                   

 المعطيأ. د/ رزق سعد عبد        
  

  تىٍيح اإل الَ وا ٌضٓ  صتا  اٌعاللاخ اٌعاِح 

 جاِعح ِ   اٌدوٌيح 
  

  

 السيد عبد الرحمه علي /د  

 ِد س اٌعاللاخ اٌعاِح تىٍيح  ىٕىٌىجيا اإل الَ 
 جاِعح صيٕا  

 

 صبري محمد سليمان

 ِدلك اٌٍغح اٌع تيح  

 
  

 المراسالث

 الجمعيت المصريت للعالقاث العامت

    اٌع تيحجّهى  ح ِ
 اٌدل  -اٌجيزج 

 شا ع  حّد اٌز اخ 3 -تيٓ اٌض ا اخ 
  

Mobile: +201141514157 

+2237620818 Tel : 

Www.epra.org.eg 

Jprr@epra.org.eg 

  

 

 

 

 

 

 هيئة التحكيم العلمية للبحوث
 

 أ.د علً السٌد عجوة
  

 أستاذ العالقات العامة المتفرغ والعميد األسبق لكلية اإلعالم جامعة القاهرة   
  

Prof. Dr. Thomas A. Bauer 
  

             Professor of Mass Communication at the University of Vienna                
  

 أ.د منى سعٌد الحدٌدي
 جامعة القاهرة -أستاذ اإلذاعة والتلفزيون المتفرغ بكلية اإلعالم 

  

 أ.د ٌاس خضٌر البٌاتً
 أستاذ اإلعالم بجامعة بغداد ووكيل عميد كلية المعلومات واإلعالم والعلوم اإلنسانية  

                ة عجمان للعلوم والتكنولوجيا          جامع              
                    

 أ.د انشراح الشال
  وتى اٖ اٌدوٌح    اآل اب واٌعٍىَ اإلٔضأيح ِٓ   ٔضا ()أستاذ اإلعالم المتفرغ  بكلية اإلعالم جامعة القاهرة  

  

 أ.د حسن عماد مكاوي
 جامعة القاهرة - كلية اإلعالمالسابق لعميد ال -تلفزيون أستاذ اإلذاعة وال                     

  

  أ.د نسمة ٌونس
    كلية اإلعالم جامعة القاهرة   –اإلذاعة والتلفزيون  أستاذ                             

  

 أ.د محمد معوض إبراهٌم
 سيناءأستاذ اإلعالم المتفرغ بجامعة عين شمس والعميد األسبق لكلية اإلعالم بجامعة 

  

 أ.د سامً السٌد عبد العزٌز
 لكلية اإلعالم جامعة القاهرة األسبقالعميد  -أستاذ العالقات العامة واالتصاالت التسويقية 
  

 أ.د عبد الرحمن بن حمود العناد
 جامعة الملك سعود -أستاذ العالقات العامة واإلعالم بقسم اإلعالم كلية اآلداب                    

  

 ود ٌوسف مصطفى عبده أ.د محم
 جامعة القاهرة -كلية اإلعالم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ل السابق كيلالوأستاذ العالقات العامة و      

  

 سامً عبد الرؤوف محمد طاٌع  أ.د 
  جامعة القاهرة -أستاذ العالقات العامة  بكلية اإلعالم                                  

        

  

 أ.د شرٌف دروٌش مصطفى اللبان      
 جامعة القاهرة -لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  كلية اإلعالمووكيل  – أستاذ الصحافة

  

 أ.د حسن علً محمد علً
 جامعة المنيا -أستاذ اإلذاعة والتلفزيون ورئيس قسم اإلعالم بكلية اآلداب 

  

 أ.د عابدٌن الدردٌر الشرٌف
  ليبيا -وعميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة الزيتونة أستاذ اإلعالم  

  

  أ.د محمود حسن إسماعٌل                              
 جامعة عين شمس -معهد الدراسات العليا للطفولة  - اإلعالم وثقافة األطفالأستاذ                

 
  

 أ.د حمدي حسن أبو العٌنٌن
 أستاذ اإلعالم وعميد كلية اإلعالم واأللسن نائب رئيس جامعة مصر الدولية                     

      

  

 أ.د عثمان بن محمد العربً
 جامعة الملك سعود -أستاذ العالقات العامة والرئيس السابق لقسم اإلعالم بكلية اآلداب 

  

 أ.د ولٌد فتح هللا مصطفى بركات
 القاهرة  جامعة -ووكيل كلية اإلعالم لشئون الطالب يون أستاذ اإلذاعة والتلفز                   

  

  د تحسٌن منصور رشٌد منصورأ. 
 األردن -جامعة اليرموك بأستاذ العالقات العامة بكلية اإلعالم 

  

 أ.د محمد عبد الستار البخاري
  

 ك القومية األوزبكية بروفيسور متفرغ بقسم العالقات العامة والدعاية، كلية الصحافة، جامعة ميرزة أولوغ بي
  

 أ.د علً قساٌسٌة     
  

 5جامعة الجزائر  –أستاذ دراسات الجمهور والتشريعات اإلعالمية بكلية علوم اإلعالم واالتصال 
  

 أ.د رضوان بو جمعة
 جامعة الجزائر -أستاذ اإلعالم بقسم علوم اإلعالم واالتصال 

http://www.univie.ac.at/
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 االفتتاحية

ِحٌمِ  ْحمِن الرَّ  ِبْسِم هللِا الرَّ
 

ُهْم ِفْتَيٌة آَمُنوا بَِربِِّهْم َوِزْدَناُهْم ُهًدى "     (31ورة الكيف آية )س - " َنْحُن َنقُصُّ َعلَْيَك َنَبأَُهْم ِباْلَحقِّ ۚ إِنَّ
 صـَدق َلْلْاَّ اْلَعِظيـم

                                                     

تجمع مجموعة من خريجى اإلعالم بالجامعات المصرية حول ىدف نبيل وىو إنشاء جمعية عممية       
امة واإلعالم فى مصر لمعالقات العامة. والتف حول ىؤالء الخريجين مجموعة من أساتذة العالقات الع

والعالم العربى دعما وتشجيعا ليذا الكيان العممى الوليد. وجاءت فكرة إنشاء مجمة عممية لمعالقات العامة 
كأحد األدوات الداعمة ليذه الجمعية لنشر البحوث العممية لألساتذة، والمتقدمين لمترقية لمدرجات العممية 

 الت اإلعالم والعالقات العامة فى مصر والعالم العربى.الجامعية، وكذلك لطالب الدكتوراه فى مجا
ويتضمن العدد األول من المجمة عددا من األوراق العممية المقدمة من أساتذة كبار فى مجال      

فى موضوع " قرصنة موجات الطيف  )مصر(من انشراح الشال  /.دأاإلعالم من عدة دول مختمفة وىم: 
      حول: " التسويق والعالقات العامة والصحافة أعداء أم (النمسا) توماس باور من /الترددى"، أ.د

طبيعة القواعد المنظمة عن: "  (الجزائر)أصدقاء ؟"، كذلك ورقة عممية مقدمة من أ.د عمي قسايسية من 
ورقة عممية حول: "  (سوريا)لتداول المعمومات في الفضاءات العمومية"، وقدم أ.د محمد البخارى من 

 ت الحكومية والصحافة والعالقات العامة في عالمنا المعاصر"، أما أ.د رزق سعد عبد المعطىالسياسا
المناىج الدينية وانعكاساتيا عمى الدراسات اإلعالمية تقدم بورقة عممية حول موضوع "  (مصرمن )

 بجامعة األزىر دراسة ميدانية ".

تكوين رصيد لمباحثين من شباب أعضاء ىيئة كما يتضمن العدد بحوثًا مقدمة لمنشر العممى بيدف      
فى موضوع: " الصورة الذىنية لإلسالم  (الجزائر)التدريس لمتقدم لمترقية ومنيم: أ.م.د الصادق رابح من 

التعرض ببحث عن: "  (مصرمن ) والعرب فى المناىج الدراسية الفرنسية"، وتقدم د. إسالم أحمد عثمان
بــــكات االجتماعية وعالقتو بإدراك الواقع السياسي في مصر دراسة لمسخرية السياسية عبر مواقع الش

 ".تطبيقية عمي موقع الفيس بوك

وبحث بعنوان: "المسئولية االجتماعية لمعالقات العامة دراسة تحميمية لممواقع اإللكترونية لمؤسسات      
 )مصر(.من  حاتم محمد عاطف /قطاع االتصاالت العاممة فى مصر" لمباحث د

وأخيرا تأتى البحوث المقدمة من الطمبة المسجمين لدرجة الدكتوراه الستيفاء شرط النشر لبحثين من 
" العالقة بين االتصال واتجاىات  الرسالة قبل مناقشتيا. والبحوث المقدمة لمنشر فى ىذا العدد ىى:

من  السيد عبد الرحمنأعضاء ىيئة التدريس نحو تطوير نظم وتكنولوجيا المعمومات بالجامعات " لمباحث 
" اعتماد الجميور فى دولة اإلمارات عمى وسائل اإلعالم كمصدر لممعمومات وبحث عن:  (.مصر)

 .(اإلمارات العربية المتحدة)السياحية " لمباحث معصم بالل المعصم من دولة 



تير والدكتوراه ولالستفادة من الرسائل العممية تقدم عدد من الباحثين الحاصمين عمى درجات الماجس     
وتقدم بنشر ممخص لرسالة  (ليبيا)بنشر ممخصات دراساتيم وىم: د. صالح الدين رمضان عثمان من 

دراسة   :الــــــعوامل المؤثرة عـــــمى الرضاء الوظيفي لمقائم باالتصال في الصحافة الميبية دكتوراه بعنوان: "  
تقدمت بنشر ممخص لرسالة  (مصرمن ) الدين الوزانلميس عالء   "، الباحثةميدانية  لمقائم باالتصال

" صورة المرأة  فى إعالنات القنوات الفضائية العربية ودورىا فى تشكيل اتجاىات  ماجستير بعنوان:
بنشر  (مصرمن )إيمان كمال فرج الشباب المصرى نحوىا دراسة تحميمية ميدانية "، وأخيرا تقدمت الباحثة 

تقييم دور إدارة العالقات العامة  في فنادق الخمس نجوم وضوع: " ممخص رسالة الماجستير فى م
 بالقاىرة ".

 

وىكذا فإن المجمة ترحب بالنشر فييا لمختمف األجيال العممية من جميع الدول جيل األساتذة      
شورة وبحوثيم ال تخضع لمتحكيم طبقا لمقواعد المتبعة لمنشر العممى فى المجالت العممية. أما البحوث المن

ألعضاء ىيئة التدريس الراغبين فى التقدم لمترقية لمدرجة األعمى والطالب المسجمين لدرجة الدكتوراه 
 فتخضع جميعيا لمتحكيم من قبل األساتذة المتخصصين.

وجميع ىذه البحوث واألوراق العممية تعبر عن أصحابيا دون تدخل من ىيئة تحرير المجمة التى      
مالحظاتيم إلى أصحاب البحوث الخاضعة لمتحكيم لمراجعة التعديالت العممية قبل  تحدد المحكمين وتقدم

 النشر.
 

ندعو اهلل أن يوفقنا إلثراء النشر العممى فى تخصص العالقات العامة بشكل خاص والدراسات      
 اإلعالمية بشكل عام.

 رئيس تحرير المجلة                                                                                                         
 

 أ.د/ على عجوة                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 املسئولية االجتمبػية للؼالقبت الؼبمة 

 (*)*دراسة حتليلية للمواقغ اإللكرتونية ملؤسسبت قطبع االتصبالت الؼبملة في مصر

 
 

 إعداد

 

د. حاتم محمد عاطف
 *()  
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 ِحاضش ِٚذسب اٌعاللاخ اٌعاِح تاٌعاِعاخ اٌّصش٠ح. -

   سئ١ظ اٌعّع١ح اٌّصش٠ح ٌٍعاللاخ اٌعاِح. -     

 اٌشئ١ظ اٌرٕف١زٞ ٌٍٛواٌح اٌعشت١ح ٌٍعاللاخ اٌعاِح. -     

 رئٌس مجلس إدارة مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط. -    
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 لعالقبث العبهت الوسئوليت االجتوبعيت ل
 دراست تحليليت للوواقع اإللكترونيت لوؤسسبث قطبع االتصبالث العبهلت فى هصر

 

 د. حاتم محمد عاطف                                                              
epra.org.eg                                                                                                   @ Chairman 

 اٌعّع١ح اٌّصش٠ح ٌٍعاللاخ اٌعاِح                                                                                 
 

ىمقدمظ:
         

ا ووظيفتٍا في الهؤسسات بكؿ أىواعٍا، يبرز الدور الفعاؿ      هع تطور هفٍوـ العالقات العاهة، ودوٌر
هف حيث  سواءلٍذي الهٍىة في االضطالع بأدوار اجتهاعية هٍهة وااللتزاـ بهسؤوليات اجتهاعية جميمة 

ي قد تواجً الحفاظ عمى صورة هشرقة لمهجتهع أو حتى هعالجة بعض الهشاكؿ وتجاوز األزهات الت
 شرائح كبيرة في الهجتهع أو الهجتهع بأكهمً. 

ا هف      كها أف باستطاعة العالقات العاهة اإلسٍاـ في عهمية االرتقاء بالهؤسسات االجتهاعية وغيٌر
الهؤسسات إلى التوقعات الهىشودة. وعمى العكس يهكف لمعالقات العاهة أف تؤدي إلى حاالت غير 

ا أو إذا تخمت عف أداء ٌذا الدور. هحهودة إذا فشمت في أداء  دوٌر
ذي الدراسة ٌي بحث عف الهسئولية االجتهاعية ل     معالقات العاهة في الهؤسسات الحكوهية والخاصة ٌو

االجتهاعية والتزاـ  ةلية هف الهسؤوليابقطاع االتصاالت فى هصر والتي يفترض أف تكوف عمى درجة ع
هسئولية االجتهاعية في العالقات العاهة أسموبا الجدير بالذكر أف لمو  ههارسيٍا بأخالقيات ههارسة الهٍىة.

، لذلؾ فإف ٌىاؾ ارتباطا وثيقا بيف العالقات العاهة والهسئولية هف الفكر إلى الههارسة والتطبيؽ يىقمٍا
 .االجتهاعية لمهىشأة

ي فمسفية، ىظر وجٍات ثالث عمى لمشركات االجتهاعية الهسؤولية "وتعتهد هبادرات       الىفعية، ٌو
ا لمشركات االجتهاعية لمهسؤولية يىظر واألوؿ،. اإليجابي الواجب والىٍج ،السمبي الىٍج  في ٌدفا باعتباٌر
 الهسئولة الههارسات اعتهاد السمبى سمبيات الىٍج ويعالج. االستثهار عمى والعائد الربحية حيث األداء

 اتبعت الشركات التى قبؿ هف اجتهاعيا الهسئوؿ السموؾ اإليجابي الواجب الىٍج يشهؿ وأخيرا،. اجتهاعيا
 ."(1)ذاتٍا حد في الهسئولية االجتهاعية كوسيمة

تعهؿ العالقات العاهة في الهؤسسات عمى إيجاد ىوع هف التكاهؿ، والهشاركة، والتكيؼ، واالتصاؿ و       
الهؤسسػػة، وهٍهػػة العالقػػات العاهػػة ٌػػي االجتهػػاعي، بػػيف هختمػػؼ القطاعػػات الهوزعػػة وبػػيف سػػائر أقسػػاـ 

الػػربط بػػيف هختمػػؼ األجػػزاء والتىسػػيؽ بيىٍػػا وهحاولػػة تيسػػير االتصػػاؿ بػػيف كػػؿ أطػػراؼ الهؤسسػػة وأىشػػطة 
 .(2) اإلىتاج فيٍا

يقع عمي عاتؽ العالقات العاهة داخؿ الهىظهة التي تقرر االىدهاج داخػؿ هجتهعاتٍػا الهحميػة، هٍهػة و     
لهسػػئولية االجتهاعيػػة، بجاىػػب الهطمػػب الػػذي يفػػرض عمػػي العالقػػات العاهػػة خدهػػة تفسػػير أسػػباب ههارسػػة ا
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هصػػالح الهىظهػػة التػػي تىتهػػي إليٍػػا  كهػػا يوجػػد هفٍػػـو الهسػػئولية االجتهاعيػػة الػػذي يؤكػػد ضػػرورة أف تقػػـو 
العالقػػػات العاهػػػة بههارسػػػة أعهالٍػػػا، بحيػػػث تخػػػدـ هصػػػالح الهجتهػػػع ككػػػؿ، هػػػف خػػػالؿ وجػػػود إدراؾ لػػػد  

ذا التوتر الهؤكد الىاش  بػيف هسػئولية تمبيػة احتياجػات الهىظهػة، الهىظهة لأل ٌداؼ االجتهاعية الجديرة، ٌو
والهسػػئولية تجػػاي تمبيػػة احتياجػػات الهجتهػػع يهكػػف التعبيػػر عىػػً بالٍػػدؼ الػػذي تبػػرر عمػػي أساسػػً الهىظهػػة 

التطورات التي أحدثتٍا براهج الهسئولية االجتهاعية بٍا. فههارسو العالقات العاهة اآلف في ظؿ التغيرات و 
إعػدادٌـ وتػدريبٍـ عمػي هػىح  ـ وكالء أخالقييف داخػؿ الهجتهػع، كهػا يجػب ا العولهة البد أف يعهموا باعتباٌر

الهٍىة لمهسػئولية االجتهاعيػة، والصػالح العػاـ وليسػت الهصػالح الشخصػية والهكاسػب  فى ههارسةاألولوية 
  (3)الخاصة.

 

ىاإلطارىالنظرى:ً-:أولًا
ى

أصػػػبحت الهسػػػئولية االجتهاعيػػػة لمعالقػػػات العاهػػػة كهٍىػػػة هحػػػؿ دعػػػوة لمهىاقشػػػات الهتعػػػددة، فتىػػػاوؿ       
(Cabot 2005)  ىظرية الهىطؽ األخالقػى التػى تسػاعد البػاحثيف عمػى الفٍػـ األفضػؿ لمهىاقشػات الهعقػدة

قيػػة والتطبيػػؽ واالعتهػػاد عمػػى الفمسػػفة األخال االطػػالعحػػوؿ إشػػكالية ههارسػػى العالقػػات العاهػػة، وبػػاألحر  
 (4)الهعيار  لألخالقيات فى ههارسة الهٍىة.

( قائهػػة رئيسػػية تضػػـ أربعػػة هحػػاور جديػػدة  1994ًCutlip Center & Broomولقػػد وضػػع )     
 :هجتهع دارسى العالقات العاهة ٌىتصؼ 
 الوعى التاـ بالبراهج الدراسية وهواجٍة الهعموهات الهضممة. -1
 باألهواؿ الكافية لكى يهكف تىفيذ وتحقيؽ الهرجو هىً.دعـ البىاء العاـ لمتخصص  -2

 التعاوف والحشد العاـ لصىع التغيير فى التعميـ. -3

(5)خمؽ العالقات الودية فى العهؿ بيف الهؤسسة التعميهية ووسائؿ اإلعالـ الهحمية. -4
 

اتخػػػاذ إجػػػراءات ووضػػػع سياسػػػات عمػػػى  لمعالقػػػات العاهػػػة ٌػػػى ولية االجتهاعيػػػة الحقيقيػػػةئالهسػػػوتعتبػػػر         
ػ ،مهصػمحة الذاتيػةلالهستو  األخالقي دوف وجود دوافػع خفيػة  قػـو عمػى القػيـ هثػؿ الصػدؽ واالحتػراـ ت ىٌو

 .في دولة ديهقراطية الهعيشيةواإلىصاؼ، وتفادي وقوع ضرر، والعدالة في توزيع الهىافع واألعباء 
 القية أكثر إرضاًء هف خالؿ:ويجعؿ ههارسو العالقات العاهة القرارات األخ

 االٌتهاـ العاـ. -1
 ههارسو العالقات العاهة أىفسٍـ. -2

 الكود األخالقى الخاص بهىظهات العالقات العاهة االحترافية. -3

 (6) القيـ الشخصية لههارسى العالقات العاهة. -4
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فأصػػبح لمبحػػث األخالقػػى فػػى العالقػػات العاهػػة أٌهيػػة قصػػو  عىػػدها يكػػوف أحػػد العىاصػػر فػػى طريقػػً     
إلحػػداث تػػأثير أخالقػػى فػػى الصػػىاعة عمػػى سػػبيؿ الهثػػاؿ، وبصػػفة عاهػػة يعتبػػر الػػبعض أف سػػموؾ بعػػض 

 (7)ههارسى العالقات العاهة يغمب عميً الطابع الربحى بغض الىظر عف االٌتهاـ بخدهة العهالء.
حيػػث تعتبػػر األخػػالؽ هحػػددًا رئيسػػيًا فػػى ىجػػاح ههارسػػة العالقػػات العاهػػة التػػى تقػػوـ أساسػػًا عمػػى احتػػراـ   

خفػػػاء أشػػػياء والتركيػػػز عمػػػى أشػػػياء  اآلخػػػر  وعمػػػى الهصػػػداقية والثقػػػة وقػػػوؿ الحػػػؽ دوف تعتػػػيـ أو تضػػػميؿ وا 
 (8)أخر .

ى
ىالمدئولوـظىاالجتماروــظىللطالقــاتىالطامــظىداخـلىالمنظمـظ:

ً
ً

ػػذا يتطمػػب هىٍػػا أف تقػػـو عمػػى     إف عهػؿ العالقػػات العاهػػة يقػػـو عمػػى أسػػاس الثقػػة الهتبادلػة واالحتػػراـ، ٌو
هبادئ أخالقية، أ  أف تبتعد عف: التحيز، التفرقػة، العىصػرية، الحزبيػة، وسػائؿ الغػش، التضػميؿ والدعايػة 

 هؤسسػػة، أيػػة حػػور كػػؿ ىجػػاح فػػىالهزيفػػة، إضػػافة إلػػى التركيػػز عمػػى الجاىػػب اإلىسػػاىي واعتبػػار اإلىسػػاف ه
 :وذلؾ هف خالؿ

ـ حجػػر األسػػاس فػػى الهؤسسػػة عػػف طريػػؽ تحسػػيف  - االٌتهػػاـ بالعػػاهميف دوف التهييػػز بيػػىٍـ واعتبػػاٌر
 ظروؼ العهؿ وتأهيف هطالبٍـ.

إتاحػػة الفػػرص لالبتكػػارات وعػػرض الهقترحػػات، وفػػتح هجػػاؿ واسػػع أهػػاـ سػػيادة الػػروح العاليػػة هػػف  -
 األساليب العمهية وههارسة الديهقراطية فى الهؤسسة.تباع االتفاٌـ عف طريؽ 

ٌذا عمى  -كؿ ٌذي الهبادئ واألسس تترجـ عمى أرض الواقع هف خالؿ هفٍوـ " الهسئولية االجتهاعية "، 
 (9)باالٌتهاـ بالعىصر البشر  فى كافة الهستويات التىظيهية لمهؤسسة.و  - الداخمى و الهست
العالقػات العاهػة، والتػى  .. العالقات العاهة، والهسئولية االجتهاعيػة لهٍىػةفتضـ هىاقشات األخالقيات ًًًًً

(11)دائهًا ها تتىاوؿ اآلثار السمبية التى تواجً الهجتهع والعهؿ عمى حمٍا.
 

 

ىالمجتمـعى:أخــالقىاتصــالىالمنظمــظىب
االجتهاعيػة وخاصػة فػى هػػا  ايػتـ ذلػؾ بتػوفير جهيػع الهعموهػات التػى توضػػح هوقػؼ الهىظهػة وهسػؤوليتٍ  

ا التهويميػػة ) هصػػادر تهويػػؿ هشػػروعة ( وأىشػػطتٍا الداخميػػة ) ال هجػػاؿ ل فػػات الوظيفيػػة  يتعمػػؽ بهصػػادٌر
هثؿ الرشوة والتجسس، واإلىتاجيػة ) كػؿ شػيء يػتـ وفػؽ هعػايير الجػودة الشػاهمة وبطريقػة ال تػؤذ  البيئػة ( 

 (11)والتي تشجع قبولٍا كعضو حقيقى فاعؿ فى الهجتهع.
وقػد يتعػػرض بعػػض ههارسػي الهٍىػػة لضػػغوط شػػديدة هػف قبػػؿ الهؤسسػػات التػػى يعهمػوف بٍػػا هػػف أجػػؿ      

القيػػػػاـ بػػػػبعض السػػػػموكيات الهىافيػػػػة لألخالقيػػػػات الهٍىيػػػػة وال يهكػػػػىٍـ اتخػػػػاذ  ليػػػػات هحػػػػددة لهقاوهػػػػة ٌػػػػذي 
 (12)الضغوط.
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وأخالقيػػات العالقػػات العاهػػة ة، أىشػػطة هٍىػػة العالقػػات العاهػػة هحكوهػػة بهعػػايير أخالقيػػات الههارسػػو      
تىػػاقش عمػػى ىطػػاؽ واسػػع  داب ههارسػػة هٍىػػة العالقػػات العاهػػة، ولكػػف ٌػػذي الهىاقشػػات تفتقػػر إلػػى قاعػػدة 

 (13)ههارسى الهٍىة. يها يتعمؽ بدورىظرية شائعة ف
وقد أصبح فرض هعايير األخػالؽ فػى هٍىػة العالقػات العاهػة هتطمػب أساسػي هػف هتطمبػات ههارسػة      

الهٍىة، والتي تدور فى تساؤالت حػوؿ اختيػار أصػحاب الهٍىػة ٌػؿ اختيػروا فػي األسػاس ليكوىػوا أخالقيػيف 
ػػؿ تفػػرض هعػػايير األخػػالؽ بػػالقوة أـ أى ٍػػا ذات هعىػػى ألىٍػػـ يجػػب عمػػيٍـ ذلػػؾ أـ ألىٍػػـ يريػػدوف ذلػػؾ، ٌو

 (14)وداللة.
أهػػا الهؤسسػػات الحديثػػة فتركػػز اٌتهاهٍػػا عمػػى جهػػاٌير العهػػالء ويمعػػب هػػديرو ٌػػذي الهؤسسػػات دورًا      

(15)بارزًا فى االلتزاـ بالههارسة األخالقية فى التعاهؿ هع الجهاٌير فى إطار هف الهسئولية االجتهاعية.
 

ػا عىصػرًا هكهػاًل      والهٍتهوف بدراسػات اإلعػالـ يأخػذوف عمػى عػاتقٍـ دراسػة أخالقيػات اإلعػالـ باعتباٌر
ػػػـ األخالقػػػى فػػػى توعيػػػة الجهػػػاٌير  ػػػـ فػػػى العهػػػؿ الهجتهعػػػى، وتسػػػاعدٌـ عمػػػى إكهػػػاؿ دوٌر ُيزيػػػد هػػػف دوٌر

  (16)بهختمؼ القضايا التى تواجً الهجتهع.

" الهعػايير التػى توجػً الهشػاركيف فػى الىشػاط  :بشػكؿ عػاـ بأىٍػا يعرؼ أىدرسوف أخالقيات االتصػاؿو      
االتصػػػالى أو التػػػى يهكػػػف أف يسػػػتخدهٍا الىاقػػػد فػػػى الحكػػػـ عمػػػى الىوعيػػػة األخالقيػػػة لالتصػػػاؿ "  ويعػػػرؼ 

األخالقيػات بأىٍػا: " الهسػؤولية الهعىويػة فػى أف تختػػار بشػكؿ هقصػود وطػوعى هػا يجػب أف تتبعػػً  (بػرات)
الفضيمة والعدالة والحقيقة التى يهكػف أف تػؤثر عميىػا أو عمػى اآلخػريف "  وأخيػرًا، يػر  هف قيـ هثؿ الخير و 

 (17)فى األخالقيات هفٍوهًا فمسفيًا يحدد الصح والخطأ فى السموؾ اإلىساىى". (برات)
تشػػػهؿ : قػػػوؿ الحقيقػػػة، عمػػػى أربعػػػة قػػػيـ رئيسػػػية هتداخمػػػة وتىصػػػب هعػػػايير األخالقيػػػات فػػػى الغالػػػب      

وااللتػػػػػػزاـ بالعدالػػػػػػػة، والحريػػػػػػة التضػػػػػػػاهىية ) أ  الشػػػػػػعور بالهسػػػػػػػؤولية تجػػػػػػاي اآلخػػػػػػػر (، واحتػػػػػػراـ الكراهػػػػػػػة 
 (18)اإلىساىية.

ويمعب االٌتهاـ بالبعد األخالقى دورًا أساسيًا فى تشكيؿ الهستقبؿ الهٍىى لمعالقات العاهة، حيػث يػر      
رًا ضػروريًا لمحفػاظ عمػى اسػتقرار الهجتهػع أف االىسػجاـ األخالقػى يعػد أهػ Melvin Sharpeهمفػف شػارب 

وتوازىػػػً. ويعػػػد أٌػػػـ األسػػػباب التػػػى دعػػػت إلػػػى زيػػػادة االٌتهػػػاـ بهوضػػػوع األخالقيػػػات الهٍىيػػػة فػػػى هجػػػاؿ 
 :فيها يمى العالقات العاهة

ظٍػػػور حركػػػات الػػػدفاع عػػػف الهسػػػتٍمؾ عمػػػى هسػػػتو  العػػػالـ، والتػػػى لعبػػػت دورًا كبيػػػرًا فػػػى فػػػرض  -1
ؤسسات والعػاهميف بػالهٍف الهختمفػة لالٌتهػاـ باألبعػاد األخالقيػة فػى ضغوط هعىوية عمى قادة اله

 ههارسة أىشطتٍا.
ارتفػػػاع الهسػػػتو  التعميهػػػى والثقػػػافى عمػػػى هسػػػتو  العػػػالـ هػػػا أد  إلػػػى ازديػػػاد هتطمبػػػات وتوقعػػػات  -2

 (19)الجهٍور تجاي الهٍف والهؤسسات هف حيث التزاهٍا باألسس األخالقية فى التعاهؿ هعً.
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ًً (21) أربعًنظرياتًتتعمقًبالجانبًاألخالقيًلممارسةًالعالقاتًالعامةً:ًوتوجدًًًًً
: قػػدـ ٌػػذا الىهػػوذج هقارىػػة بػػيف شػػرعية الهٍىػػة والعالقػػات العاهػػة فوجػػد   Barny & Black( ىهػوذج 1

الباحثػاف أف كػؿ هىٍهػا قػد ىهػػا فػي هىػاخ هختمػؼ ولػػذلؾ فإىػً يوجػد بيىٍهػا اخػػتالؼ واضػح فػال يجػب عمػػي 
ههارسي العالقات العاهة أف يكوف لديٍـ أي اعتبارات أو اٌتهاهػات سػو  االٌتهػاـ بالعهيػؿ حتػى لػو كػاف 

 ساب التزاهٍـ بتحقيؽ الهصمحة العاهة. ذلؾ عمي ح
فٍو يؤكػد ضػرورة قيػاـ  "Gruning"( ىهوذج االتصاؿ ثىائي االتجاي : ٌذا الىهوذج تـ تطويري بواسطة 2

رساء قاعدة العهؿ الهشػترؾ هػع عهػالء هختمفػيف وفػتح قىػوات تسػهح  عههارس العالقات العاهة ه العهيؿ وا 
فػػي ٌػػذا الىهػػوذج أف يقػػـو ههػػارس العالقػػات  Gruningىٍهػػا اقتػػرح باالسػػتهتاع وتبػػادؿ الهعموهػػات فيهػػا بي

العاهػػة بالهوازىػػة بػػيف دورة باعتبػػاري هػػدافعا عػػف العهيػػؿ ودورة فػػي الحفػػاظ عمػػي الهصػػمحة العاهػػة باعتبػػاري 
 يتصرؼ بضهير الهجتهع . 

ػو قػائـ عمػي هبػدأ أف العهػؿ ي "Baker"( ىهوذج الهصمحة الذاتيػة : تػـ تطػويري بواسػطة 3 سػير بصػورة ٌو
جيػػدة عػػف طريػػؽ االٌتهػػاـ بػػً لتحقيػػؽ الٍػػدؼ الهىشػػود واقتػػراح بػػاكير فػػي ٌػػذا الىهػػوذج أف الشػػركات التػػي 
تعهؿ بصورة جيدة تكسب الحد التىافسي وتكوف أكثر احتراها في سوؽ العهؿ في حالة أف تكػوف هىتجاتٍػا 

 جيدة . 
ػو  "Gother & Fitz Patric"هػف  ( ىهػوذج الػدفاع الهسػئوؿ: تػـ تطػوير ٌػذا الىهػوذج بهعرفػة كػؿ4 ٌو

قائـ عمي افتراض أف والء ههارسي العالقات العاهػة لػيس لعهالئٍػـ أو لهىظهػاتٍـ أو أصػحاب العهػؿ فقػط 
يؤكػداف فػػي ٌػذا الىهػػوذج ضػرورة أف يتحمػى ههػػارس العالقػات العاهػػة  Gother & Fitz Patricولكػف 

وعػػة الهبػػادئ األخالقيػػة التػػي وضػػعتٍا جهعيػػة بالحفػػاظ عمػػي الهصػػمحة العاهػػة لمهجتهػػع. حيػػث أيػػدت هجه
عف طريػؽ التصػريح بػأف ىخػدـ  Gother & Fitz Patric ىهوذج  "PRSA"العالقات العاهة األهريكية 

 االٌتهاـ العاـ عف طريؽ تحقيؽ الدفاع الهسئوؿ عف ها ىحف ىهثمً. 
 

ىهوذجًا أخالقيًا يجهع عدة هبادئ يهكىٍا أف تػوفر  David L.Martinsonضع ديفيد هارتيىسوف و و    
لههارسى العالقات العاهة إهكاىية وضع حدود أخالقية لمجٍود اإلقىاعية التى يقوهوف بٍا فى إطار أدائٍـ 

 (21):ويتضهف ٌذا الىهوذج الهبادئ الخهس التاليةلهتطمبات الهٍىة. 
 .Scott Mويقوـ ٌذا الهبدأ عمى القاعدة التى أرساٌا سكوت كاتميػب  Truthfulnessالحقيقة  -1

Cutlip  ىصػػاؼ أوالتػػى تفيػػد بضػػرورة تجىػػب ههػػارس العالقػػات العاهػػة ىشػػر العبػػارات الرىاىػػة أو
 الحقائؽ التى تؤد  إلى إفساد هوضوعية وسائؿ اإلعالـ.

فالبد أف يعهؿ ههارس العالقات العاهة فػى إطػار هػف الىزاٌػة الشخصػية.  Authenticityالثقة  -2
 وأف يتأكد هف أف الجهٍور سوؼ يستفيد هف قبولً لمرسائؿ اإلقىاعية التى يقدهٍا.
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ذلػػؾ أف عهػػؿ ههػػارس العالقػػات العاهػػة يجػػب أف يقػػوـ عمػػى احتػػراـ األفػػراد  Respectاالحتػػراـ  -3
ـ هجرد أدوات لتحقيؽ هصالحً الشخصية. الذيف يوجً رسائمً اإلقىاعية إليٍـ ،  وأال يعتبٌر

وتعىػػػى ضػػػرورة هراعػػػاة التكػػػافؤ بػػػيف الههػػػارس وبػػػيف الجهٍػػػور الػػػذ  يسػػػتقبؿ  Equityالهسػػػاواة  -4
الرسائؿ اإلقىاعية فيها يتعمؽ بهستو  الهعموهات التى يحتفظ بٍا الطرفػاف، وكػذلؾ هسػتو  الفٍػـ 

قػػػات العاهػػػة أسػػػاليب اسػػػتغالؿ جٍػػػؿ الجهٍػػػور والخبػػػرة، ولػػػذلؾ يجػػػب أف يتجىػػػب ههارسػػػو العال
 بالحقائؽ.

فال يجب أف يقصر ههارسو العالقات العاهػة  Social Responsibilityالهسئولية االجتهاعية  -5
اٌتهػػاهٍـ عمػػى الىتػػائج الجزئيػػة لجٍػػودٌـ اإلقىاعيػػة، بػػؿ يجػػب أف يىتبٍػػوا أيضػػًا إلػػى االعتبػػارات 

 .الكمية الهتعمقة بالهصمحة العاهة لمهجتهع

ػا  ةالشؾ أف االلتزاـ بٍذي الجواىب األخالقية سوؼ يساٌـ في إيجاد بيئة اتصاليو      ىظيفة يكوف لٍا دوٌر
رساء قواعدٌا.  الديهقراطيةفي دعـ الههارسة   وا 

 -: ويهكف أف ىشير إلى أٌـ ٌذي القواعد األخالقية عمى الىحو التالي
يىبغي أف تخمو رسالة االتصاؿ هف أي هضهوف يعد تٍجهًا عمى الهتمقي أو اىتقاصًا  احترامًالمتمقي:ً-1

هػػف قػػدري. فػػاالحتراـ والتقػػدير يقػػرب بػػيف طرفػػي عهميػػة االتصػػاؿ، أهػػا السػػب والشػػتـ والتجػػريح، فإىٍػػا تىفػػر 
لصػػمة وههػػارس العالقػػات العاهػػة يبىػػي جسػػورا هػػف ا ،وتباعػػد وتػػؤدي إلػػى القطيعػػة. وبالقطيعػػة تتسػػع الٍػػوة

 ويصىع ها يقرب بيىً وبيف جهاٌيري.
عمػػى  يػػدخؿ فػػي دائػػرة احتػػراـ الهتمقػػي احتػػراـ عقيدتػػً، حيػػث إف لمدياىػػة تػػأثيرا عهيقػػاً  احترررامًالعقا:ررد:ً-2

 فراد. األاتجاٌات 
يتهثؿ في التٍجـ عمػى الخصػـو  أسموباً  تستخدـ الدعاية أحياىاً  تجنبًتجريحًالمنافسينًوالنيلًمنهم:ً-3

طالؽ األسهاء القبيحة عميٍـ وتشػويً صػورتٍـ لػدي الهجتهػع الخػارجي ، ويعػد  واىتقادٌـ وسبٍـ وشتهٍـ وا 
 (22)ٌذا هف أساليب الحرب الىفسية.

 
ىمذكلـظىالدرادـظ:

 

 اإلدارةخالقيات يات العهؿ في الهىظهات تشير إلى أف أخالقأف أيهكف تحديد هشكمة الدراسة فى     
داء االجتهاعي الذي بدوري ألهىظهات التي ترتبط باالوالعهؿ تكاد تكوف القضية الصعبة والهٍهة في 

يعطي هؤشرا ٌاها عف هد  استجابة الهىظهات اجتهاعيا وها تىجزي هف أعهاؿ ذات هسؤولية اجتهاعية 
راسات الهتخصصة فى هواكبة ظٍور حركة بحثية جادة أثهرت العديد هف الد . كذلؾتجاي أفرادٌا العاهميف

أخالقيات الههارسة الهٍىية لمعالقات العاهة  والتى تستحؽ أف توضع فى الهسئولية االجتهاعية و هجاؿ 
بؤرة االٌتهاـ وتحميؿ هحتواٌا وبياف أوجً التفرد والتشابً واالختالؼ فيها بيىٍا، وتقويـ هوضوعاتٍا 

الهسئولية االجتهاعية البحثية وصواًل إلى وضع تصور لمدراسات اإلعالهية الهستقبمية الهتخصصة فى 
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 قيات الههارسة الهٍىية فى العالقات العاهة.أخالو 
 لمهشكمة البحثية :  ةاآلتي التساؤالتويهكف طرح 

ضهف البعد األخالقي لمعهؿ في الهىظهات الهبحوثة  الجهٍورولية االجتهاعية تجاي ئالهس تقعٌؿ  .1
 ؟ 

سػات العاهمػة فػى عيىػة التحميػؿ لهواقػع الهؤساالجتهاعيػة  لمهسئوليةٌؿ ٌىاؾ اٌتهاـ ألبعاد هعيىة  .2
 فى قطاع االتصاالت ؟

 
 

ىأهموـظىالدرادـظ:
يهثؿ البحث الحالي إسٍاها هتواضعا يربط بػيف كػؿ هػف الهسػؤولية االجتهاعيػة لمعالقػات العاهػة       

تجػػاي الهجتهػػع وأخالقيػػات الههارسػػة هػػف خػػالؿ تحميػػؿ هواقػػع هؤسسػػات قطػػاع االتصػػاالت العاهمػػة فػػى 
هصر عمى شبكة اإلىترىت. وعميػً يجػب أف تٍػتـ كػؿ هىظهػة هٍهػا كػاف ىوعٍػا وحجهٍػا وبيئػة عهمٍػا 

لجواىػػػب األخالقيػػػة والهسػػػؤولية االجتهاعيػػػة إذ يعػػػد ٌػػػذا الحقػػػؿ هوضػػػع اٌتهػػػاـ خاصػػػة تجػػػاي األفػػػراد با
 العاهميف في تمؾ الهىظهات والهجتهع.  

 

ىأهدافىالدرادـظ:
تٍػػػػػدؼ الدراسػػػػػة إلػػػػػى التعػػػػػرؼ عمػػػػػى الهسػػػػػئولية االجتهاعيػػػػػة لمعالقػػػػػات العاهػػػػػة وأخالقيػػػػػات الههارسػػػػػة ًًًً

 ٌداؼ البحثية باآلتي :األيهكف صياغة كها  .تصاالت بهصرلمهؤسسات العاهمة فى قطاع اال

  تقدٌم معالم نظرٌة للمنظمات قٌد البحثث عثم مومثوم المسثةولٌة االجتماعٌثة واتالقٌثات ممارسثة

 العالقات العامة.

   تحميؿ هواقع الهؤسسات العاهمة فى قطاع االتصاالت لبياف هد  االلتػزاـ بالهسػئولية االجتهاعيػة
 وأخالقيات ههارسة الهٍىة.

  الهؤسسات الحكوهية والخاصة.فى  واقع ههارسات العالقات العاهةالتعرؼ عمى 

 الحكوهى والخاص.بالقطاع ههارسة العالقات العاهة  تالتعرؼ عمى هد  االلتزاـ بهعايير أخالقيا 

ى
ىالدرادـاتىالدابقـظ:

       

 :تدور الدراسات السابقة التى سوؼ ىقوـ بعرضٍا خالؿ الصفحات التالية حوؿ هحوريف أساسييف ٌها   
 

ً:يةًالجتماعيةًوأخالقياتًاإلدارةالمس:ولالدراساتًالتىًتناولتً   :ًالمحورًاألول
ً

لية االجتهاعيػػة تجػػػاي ئو بػػراهج الهسػػفػػػى دراسػػتً بعىػػواف: "  (23)(2111مقرردمًوبيبررةًٌػػدؼ ) حيػػث       
عهمػي عمػى  إلػى التعػرؼ بشػكؿ"، الهوارد البشرية في هىظهات األعهاؿ )دراسة حالة ثالثة شركات عربية(
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تطبيػؽ ىشػاطات هتهيػزة لههارسػة الهسػؤولية و تجػارب كبػر  الشػركات العربيػة التػي تتهيػز فػي هجػاؿ إعػداد 
لمهواقع اإللكتروىيػة لٍػذي  واعتهد البحث عمى األسموب الوصفي التحميمياالجتهاعية تجاي الهوارد البشرية، 

، واسػػتخداـ أسػػموب تحميػػؿ الهضػػػهوف لهواقػػع ٌػػذي الهؤسسػػات عمػػػى الشػػركات الػػثالث فػػي شػػبكة اإلىترىػػػت
 اإلىترىت.

أف ٌىػػاؾ العديػػد هػػف السياسػػات والبػػراهج التػػي يهكػػف أف تتوجػػً بٍػػا هىظهػػات  ودلػػت ىتػػائج الدراسػػة عمػػى 
األعهػػػاؿ لههارسػػػة الهسػػػؤولية االجتهاعيػػػة لمهػػػوارد البشػػػرية فٍػػػي قػػػد تشػػػهؿ : التكػػػويف والتػػػدريب، تحسػػػيف 
ظروؼ العهؿ، براهج تحسيف ىوعية الحياة، البراهج التوعوية والثقافية والرياضػية، بػراهج التحسػيس بأٌهيػة 

الشػػتراؾ فػػي الىشػػاطات الخيريػػة والتطوعيػػة، وأىشػػطة حهايػػة البيئػػة، إصػػدار هػػدوىات السػػموؾ و أخالقيػػات ا
األعهاؿ، احتراـ قواىيف العهؿ، الحفاظ عمى الحقػوؽ الهاديػة واألدبيػة لمهػوارد البشػرية، إشػراؾ العػاهميف فػي 

التحفيزيػػة والهكافػػات، العػػدؿ بػػيف اتخػػاذ القػػرارات واستشػػارتٍـ فػػي كػػؿ هػػا يتعمػػؽ بالهىظهػػة، تىويػػع الوسػػائؿ 
الجىسػػيف فػػي العهػػؿ، احتػػراـ حقػػوؽ الهػػرأة فػػي الوسػػط الهٍىػػي و تشػػجيعٍا،  تىظػػيـ حفػػالت فػػي هىاسػػبات 

 هتىوعة لالحتفاؿ و تكريـ العاهميف. 
والتػى جػاءت بوصػؼ  (24) (2119)ًخيررتًعيرادًًًأها بالىسػبة لمهعػايير األخالقيػة فأشػارت دراسػة:      

وتحميػػؿ االسػػتراتيجيات االتصػػالية التػػى تسػػتخدهٍا الهؤسسػػات الربحيػػة وغيػػر الربحيػػة فػػى كػػؿ هػػف هصػػر 
واإلهػػػػارات عبػػػػر هواقعٍػػػػا عمػػػػى اإلىترىػػػػت فػػػػى براهجٍػػػػا االتصػػػػالية، والوقػػػػوؼ عمػػػػى هػػػػد  توظيػػػػؼ ٌػػػػذي 

سػئولية الهؤسسػات اإلعالهيػة االستراتيجيات فى االستفادة هف إهكاىيات اإلىترىت كوسيمة اتصاؿ لتعكس ه
ا الهختمفة.  تجاي جهاٌيٌر

واعتهػػػػدت الدراسػػػػة عمػػػػى تحميػػػػؿ الهضػػػػهوف كػػػػػأداة لمدراسػػػػة لتحميػػػػؿ هضػػػػهوف الهواقػػػػع اإللكتروىيػػػػػة       
 21هؤسسػة لتحميػؿ هواقعٍػا عمػى اإلىترىػت بواقػع  41لمهؤسسات التى تهثؿ هجتهع الدراسة، لعيىة قواهٍػا 

 ات، ىصفٍا هؤسسات ربحية والىصؼ اآلخر هؤسسات غير ربحية.هؤسسة هف كؿ هف هصر واإلهار 
ودلت الىتائج عمى وجود أربػع اسػتراتيجيات اتصػالية أساسػية لػد  ههػارس العالقػات العاهػة يهكػىٍـ        

ذي االستراتيجيات ٌى اإلعالـ  استخداـ إستراتيجية أو أكثر هىٍا فى الهواقؼ االتصالية التى يواجٍوىٍا، ٌو
وبىاء االجتهاع والحوار، وعف الهسئولية اإلعالهية لمعالقات العاهة فى الهؤسسات الهختمفة تجػاي واإلقىاع 

ػػا، يهكػػف القػػوؿ أف ٌػػذي الهسػػئولية تتحقػػؽ فقػػط عىػػدها تطبػػؽ الهواقػػع اإللكتروىيػػة لٍػػذي الهؤسسػػات  جهاٌيٌر
 ستراتيجية اإلعالـ والحوار.ا
 

فػى دراسػتً إلػػى قيػاس وتحميػؿ ىوعيػة التغيػرات التػى طػرأت عمػػى  (25)(2118ًً)ًأحمردًالسريدًوأشػار     
االستراتيجيات األخالقية لههارسة الهٍىة وهػد  هعرفػة وقبػوؿ الههارسػيف لٍػا فػى هجػاالت العهػؿ الهختمفػة 
لمعالقات العاهة  فػى ضػوء اتسػاع ىطػاؽ العهػؿ هػف الهحميػة إلػى  فػاؽ أوسػع. والدراسػة وصػفية هسػتخدهة 

ىػػػة شػػػهمت عيىػػػة الدراسػػػة هػػػف شػػػركات القطػػػاعيف العػػػاـ والخػػػاص فػػػى هصػػػر هسػػػتخدهة هػػػىٍج الهسػػػح بالعي
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صحيفة االستقصػاء، ودلػت ىتػائج الدراسػة عمػى أف الىسػبة الغالبػة هػف عيىػة الدراسػة أكػدوا عمػى أف اإلدارة 
ـ األخالقي في أثىاء ههارستٍـ لمهٍىػة وأفػادت الىسػبة األقػؿ هػف عي ىػة العميا بشركاتٍـ ٌي التي تحدد دوٌر

ػػػـ  الدراسػػػة أىٍػػػـ يعتهػػػدوف عمػػػي خبػػػراتٍـ وتحمػػػيمٍـ الشخصػػػي لوظيفػػػة العالقػػػات العاهػػػة عىػػػد ههارسػػػة دوٌر
ـ األخالقي، أفادت الىسػبة  األخالقي، أ  أف هعظـ أفراد العيىة يعتهدوف عمي اإلدارة العميا في تحديد دوٌر

ٍا في الدساتير والقػواىيف يمعهىصوص الغالبة هف عيىة الدراسة بأف األخالقيات الهٍىية لمعالقات العاهة ال
ػػػذا يػػػدؿ عمػػػي أف عيىػػػة الدراسػػػة تػػػر  كفايػػػة األخالقيػػػات الهٍىيػػػة التػػػي تشػػػهمٍا الدسػػػاتير  الهٍىيػػػة كافيػػػة ٌو
والموائح، وعف العالقة بيف ىوع الىشاط وهستو  االلتػزاـ األخالقػى هػف جاىػب الهبحػوثيف تبػيف وجػود فػروؽ 

ىتاجية والخدهية واإلىتاجية الخدهية وبيف التػزاـ الهبحػوثيف بالصػدؽ دالة إحصائيًا بيف كؿ هف الشركات اإل
والهوضػػوعية، وعػػدـ اإلبػػالغ بهعموهػػات خاطئػػة كهػػا تبػػيف وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيا بػػيف الىػػوع والىشػػاط 

 والتزاـ الهبحوثيف بتجىب األفعاؿ التي قد يكوف لٍا جواىب سيئة عمي اآلخريف.
الخصػػػائص الديهوغرافيػػػة والتوجٍػػػات الهٍىيػػػة والقػػػيـ  (26)(2117ً)ًمحمررردًقيرررراطًًوبحثػػػت دراسػػػةًًًًًًً

األخالقيػػة وظػػروؼ العهػػؿ والرضػػا عػػف العهػػؿ لههارسػػى العالقػػات العاهػػة فػػى اإلهػػارات العربيػػة الهتحػػدة، 
سػػؤاؿ تػػـ توزيعػػً عمػػى  87اعتهػػدت الدراسػػة عمػػى هػػىٍج الهسػػح حيػػث تػػـ اسػػتعهاؿ اسػػتبياف يحتػػو  عمػػى 

 ت العاهة والخاصة فى اإلهارات السبع بالدولة.ههارسى العالقات العاهة فى الهؤسسا
أف أكثر ههارسى العالقات العاهة فى دولة اإلهػارات العربيػة الهتحػدة أقػروا  عفوأسفرت ىتائج الدراسة     

% هػف الهبحػوثيف " الػتعمـ 58.9أف العواهؿ الهؤثرة فى أخالقيات العالقات العاهة عىد الههارسيف: أجاب 
% " كبػار الهسػئوليف والهػديريف 41.9% " كبار ههارسػى العالقػات العاهػة "، 44.8 اليوهى هف الهٍىة "،

 % " التربية الديىية ".41.4% " أساتذة العالقات العاهة "، و41.4"، 
تأثير رسائؿ  ليركز عمى تقييـ (27) ( Pike, D., & Jackson, N 2006) ًوجاء     

فػى تػرويج لعػب العالقػات العاهػة التسػويقية اسػتخداـ  يػاتأخالق، و التسويقية عمػى األطفػاؿ العالقات العاهة
األطفػػػاؿ، باسػػػتخداـ الهقػػػابالت الهتعهقػػػة هػػػع هجهوعػػػات هػػػف ثػػػالث عيىػػػات هختمفػػػة هػػػف األطفػػػاؿ، وهػػػف 

 –العاهة فى هجاؿ صىاعة لعب األطفاؿ )الهحرريف فى هجػالت تػرويج لعػب األطفػاؿ  عالقاتالههارسي 
تػػأثير رسػػائؿ  وهػػف الجهٍػػور. وتوصػػؿ إلػػى أف، ة بتمػػؾ الشػػركات(أخصػػائيى العالقػػات العاهػػ –الهروجػػوف

ٌػػدفٍا األساسػػى تحقيػػؽ أقصػػى حػػد هػػف الػػربح، كهػػا أوضػػح  بػػاء هػػف عيىػػة الجهٍػػور أف العالقػػات العاهػػة 
مػػػربح بغػػػض الىظػػػر عػػػف الهعػػػايير لعػػػب األطفػػػاؿ تىػػػتٍج ُبعػػػدًا يٍػػػدؼ ل رسػػػائؿ العالقػػػات العاهػػػة بشػػػركات

وأشػػارت ىتػائج الدراسػػة إلػى هؤشػػرات إيجابيػة عديػػدة كػػالقيـ   عى تجػػاي األطفػاؿ.األخالقيػة وااللتػػزاـ االجتهػا
الهٍىية عىد الههارسيف وكذلؾ القيـ األخالقية فى أداء وظائؼ وعهؿ العالقات العاهة وكػذلؾ اإلقػرار بقػوة 

لهوجٍػػة وفاعميػػة العالقػػات العاهػػة فػػى التػػأثير عمػػى الػػرأ  العػػاـ، كهػػا أقػػر الهبحوثػػوف بػػبعض االىتقػػادات ا
لههارسػػة العالقػػات العاهػػة فػػى اإلهػػارات العربيػػة الهتحػػدة كػػالتركيز عمػػى تحقيػػؽ العمىيػػة والشػػٍرة واالىحيػػاز 

ؿ، وىدرة وغياب البحوث والدراسات واالستطالعات.       لمهىظهة وىقص الكادر البشر  الهٌؤ
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 ألخالقيات اإلدارة، هفٍوهًا وأٌهيةقدـ عرضا ىظريًا الذ  ً(28)ً(2116ً)ًأّسارًعبدًالمطيفًًوتىاوؿ     
وتوصؿ إلى أف األخالؽ ترتبط بالقيـ وتكوف بهثابة ً،وأسباب وطرؽ عالج وهواجٍة الفساد اإلداري أشكاؿ

ف التحػػديات التػػي تواجػػً أخالقيػػات اإلدارة فػػي التطبيػػؽ القواعػػد التػػى تحكػػـ السػػموؾ كوىػػً أخالقيػػًا أـ ال، وأ
الفصػؿ بػيف السياسػة واإلدارة التػي كاىػت قائهػة فػي الكثيػر أف و ، خارجيػةىاتجة عف هؤثرات داخمية وأخػر  

هف الهىظهات أدت إلى تكريس هبدأ حيادية أخالؽ العاهميف والتعاهؿ هعٍـ عمى إىٍـ عىاصػر قػادرة عمػى 
عػػف  واالىػػدهاج هػػع سياسػػات الهىظهػػة التػػي يعهمػػوف بٍػػا بغػػض الىظػػر ،وهبادئٍػػا أف تتخمػػى عػػف هعتقػػداتٍا

لػػـ تمػػؽ أخالقيػػات اإلدارة االٌتهػػاـ الكػػافي فػػي ، كهػػا خالقيػػة الهترتبػػة عمػػى هثػػؿ تمػػؾ السياسػػاتالىتػػائج األ
وتػػردد ٌػػذي الهىظهػػات عػػف قبػػوؿ ، ضػػعؼ بػػراهج التػػدريب عمػى األخػػالؽ ، بجاىػػبأغمػب الهىظهػػات العربيػػة

 .الدراسات والبحوث التي تخوض في هجاؿ أخالقيات اإلدارة 
ػدفت دراسػة )       إلػى هعرفػة هػػد  التػزاـ الهؤسسػػات  John L. Campbell) (29) 2004ٌو

 بتحميػؿ هضػهوف هواقػع االجتهاعيػة، هػف الهسػئولية الجهػاٌير فػى إطػار هع فى التواصؿ الرائدة اإلعالهية
 يوىيفرساؿ سي بي و كوربوريشف، ىيوز ديزىي، والت كوهكاست، وارىر، تايـ أي ٌى: شركات أكبر خهس

 لمشركات. االجتهاعية الهسؤولية هعموهات تدؿ عمى أي عف الشركات ٌذي هواقع هضهوف تحميؿ وتـ. 
 الهعموهػات بػيف أىهاط عف الكشؼ"  عمى يركز الذي الىوعي الهوضوعي التحميؿ واستخدهت ىظرية      
 كػؿ تحميػؿ ثػـ أوال،"  الدراسػة قيػد الرسػائؿ ىظػاـ يعىي/  الخطاب خارج هف هفٍوـ أو إطار فرض هف بدال
 الرئيسػػية الكمهػػات هػػف هػػزيج باسػػتخداـ وذلػػؾ لمشػػركات االجتهاعيػػة الهسػػؤولية هعموهػػات وجػػود لبيػػاف هوقػػع

(CSR، ا الشركات،  هواطىة االجتهاعية، والهسؤولية  لشركات وتقارير األقساـ ٌذي فحص تـ ثـ،. (وغيٌر
 البحػث أجػريو  بٍػـ، الخاصػة لمشػركات االجتهاعيػة الهسؤولية حوؿ فعال تقولً هاو  اإلعالـ وسائؿ هحتو 

 الهترابطػة الهوضػوعات هػف عػدد اكتشػاؼ إلػى أد  ههػا فئػة، لكػؿ الهعموهػات إطػار فػي التشػابً أوجً عف
 . فى هد  االلتزاـ بالهسئولية االجتهاعية

التعرؼ عمى أشكاؿ اإلعالف عبر اإلىترىت التى تخضػع  (31) (2113)ًخالدًجاويشًبيىها استٍدؼ     
لمقواىيف واألخالقيات الهىظهة، وتعتهد الدراسة عمى إجراء تحميؿ الهضػهوف الكيفػى لهجهوعػة هػف القػواىيف 
واألخالقيات الهىظهة لإلعالف بصفة عاهة والهىظهة إلعالىات اإلىترىػت بصػفة خاصػة، والهػىٍج الهقػارف 

ألخالقيات الهىظهة إلعالىات اإلىترىت، كذلؾ تتبع التطورات التاريخية التى طرأت عمى لهقارىة القواىيف وا
 القواىيف واألخالقيات الهىظهة إلعالىات اإلىترىت.

فقػػػد قاهتػػػا بتحميػػػؿ عيىػػػة هػػػف الصػػػحؼ القوهيػػػة ًً(31)(2113ًسرررحرًالقرررادقًً–)أمرررلًدرا ًًأهػػػا       
كصػػػحيفة هسػػػتقمة لمتعػػػرؼ عمػػػى هػػػد  التػػػزاـ صػػػحؼ  الهصػػػرية الػػػثالث والوفػػػد كصػػػحيفة حزبيػػػة والهيػػػداف

إف وجػدت  –الدراسة بأخالقيات ىشر هادة الجريهة عمى صفحاتٍا، لموقوؼ عمى أشكاؿ التجاوزات داخمٍا 
والضوابط والهعػايير األخالقيػة والهٍىيػة التػى تحكػـ ىشػر هػواد الجريهػة بٍػا. وأشػارت ىتػائج الدراسػة إلػى  –
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الىشػػر بأشػػكالً العديػػدة عمػػى ىطػػاؽ الصػػحؼ الػػثالث لػػتعكس تفوقػػًا همحوظػػًا عػػدـ الخػػروج عمػػى أخالقيػػات 
 % .65لهعدالت االلتزاـ األخالقى بىسبة 

ا  (32)ً(2111ً)ًمحمررودًيوسررفًًوقػػاـ        بتحميػػؿ عيىػػة هػػف تقػػارير الههارسػػة الصػػحفية التػػى يصػػدٌر
عػالـ هػف هىظػور إسػالهى، الهجمس األعمى لمصحافة، بٍدؼ توضيح ههارسة حرية الرأ  عبػر وسػائؿ اإل

والذ  توصؿ فيٍا إلى أف بعض الهسئوليف عف وسائؿ اإلعالـ الجهاٌيرية جاء حرصٍـ عمى جذب هزيد 
 هف الهعمىيف ليدفعٍـ إلى التجاوز عف الهعايير األخالقية وتجاٌمٍا.

 

ػػػػدؼ       القطاع في االجتهاعيػػػػة الهسػػػػئولية" بعىػػػػواف فػػػػى دراسػػػػتً (33) ( 1998،التررررويجر  محمررررد)  ٌو
 الٍيكؿ في إلػػػى هعرفػػػة هػػػد  تػػػوافر بػػػراهج الهسػػػئولية االجتهاعيػػػة". الههمكػػة العربيػػػة السػػػعودية في الخاص
إلػػػػػى توضػػػػػيح هفٍػػػػػـو الهسػػػػػئولية أيضا  الدراسة ٌَدفت. الخػػػػػاص القطاع في العاهمػػػػػة لمهىشػػػػػات اإلداري

 عدن -1 البحػػػػػػػػػػػػػػػػػث: ٌذا لٍا تَصؿ التي الىتائج َهو. الهجتهع هشاكؿ حؿ في َأٌهيتٍا االجتهاعيػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 االتصػػػػاالت ذرثععععك تععععشواخ -2 .هشػػػػاكمً حؿ في هساٌهتٍا َعدن الهجتهع هع الهىشات َتفاعؿ تجاَب
 . اإلعالىية حّالذٙا في صادلح تعاساخ األردىية الخموية
 َهو .الترويجيػػػة حّالذٙعععا في والتضػػػميؿ داعخال عو ة٠ٔاألرد الخمويػػػة االتصػػػاالت اتورت ذثرععععذكػػػذلؾ 

 رفاٌية رفع في االجتهاعية الهسئولية َدَر بأٌهية الهديريف وتثقيؼ توعية ضرَرة البحث ٌذا توصيات
 .الهىشأة وسهعة هكاىة َتحسيو الهجتهع

 

هػف طػالب اإلعػالـ  211فػى دراسػتٍا التػى طبقػت عمػى ً(34)ً(1997)ًجيهانًالبيطرارً وتىاولت        
أصػػحاب وهسػػئولى كبػػر  ، وعيىػػة هػػف الهصػػر ىحػػو اإلعالىػػات التػػى يبثٍػػا التمفزيػػوف لهعرفػػة اتجاٌػػاتٍـ 

أف االىتٍاكات والتجاوزات األخالقية فى اإلعالىػات التمفزيوىيػة واىتٍت إلى الوكاالت اإلعالىية فى هصر، 
عػػدـ وضػػوح هفٍػػـو هحػػدد ألخالقيػػات اإلعػػالف واالىحػدار فػػى الههارسػػة األخالقيػػة اإلعالىيػػة الحاليػػة سػببً 

الف فػػى هصػػر، واهػػتالء حقػػؿ الههارسػػة اإلعالىيػػة بالػػدخالء هػػف غيػػر لػػد  ىسػػبة كبيػػرة هػػف ههارسػػى اإلعػػ
ٌدفٍـ األوؿ ٌو الربح بغض الىظػر عػف االلتػزاـ بالهعػايير والهبػادئ األخالقيػة التػى تحكػـ  الهتخصصيف،

ًالهٍىة.
 

ًثانياا:ًالدراساتًالتىًتناولتًالعالقاتًالعامةًوالمس:وليةًالجتماعيةً:
ً

فػػى دراسػػتً التػػى اسػػتٍدفت التعػػرؼ عمػػى  (35)(2119ً)ًفررالحًالمطيررر ًً  : كػػؿ هػػفأشػػارت دراسػػة         
 ، واسػتخداـفػي تىهيػة الهجتهػع الكػويتي  وسائؿ االتصػاؿ فػى العالقػات العاهػة فػي الجهعيػات الخيريػة دور

الهػػػىٍج الباحػػػث فػػػي دراسػػػتً عمػػػى اعتهػػػد حيػػػث  ،وسػػػائؿ االتصػػػاؿ الحديثػػػة فػػػي التواصػػػؿ هػػػع الهتبػػػرعيف
فػػردًا هػػف العيىػػة التػػي كػػاف  14، ودلػػت ىتػػائج الدراسػػة عمػػى أف واالسػػتبياف كػػأداة لجهػػع البياىػػات الوصػػفي
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%  يروف إف دور وسائؿ االتصاؿ في العالقات العاهة في الجهعيػات 28الذيف يهثموف و فردًا،  51عددٌا 
 الخيرية في استخداـ وسائؿ االتصاؿ الحديثة في التواصؿ هع الهتبرعيف كاىت سمبية.

الػدور الػذي يهارسػً القػائـ باالتصػاؿ  (36)(2118ً)ًأحمردًالسرعيدًو بيررًعابردًًبيىها تىاولت دراسػة     
فػػي العالقػػات العاهػػة فػػي الهىظهػػات األٌميػػة ىحػػو هعػػاقي االىتفاضػػة الفمسػػطيىية، فػػاإلعالهيوف ٌػػـ عيػػوف 
الجهػاٌير السػاٌرة وخاصػة العػاهميف فػػي العالقػات العاهػة، لهػا لٍػـ هػػف دور فػي شػرح القضػايا التػي تواجػػً 

ىتػػاج الرسػػائؿ اإلعالهيػػة الخاصػػة الهجتهػػع، ولهػػا لػػديٍـ هػػف هٍػػارات هتخصصػػة  فػػي هواجٍػػة الهشػػكالت وا 
يجػاد الحمػوؿ الهىاسػبة لمهشػاكؿ التػي تػواجٍٍـ هػف خػالؿ دراسػة وصػفية  بشرح قضايا هعاقي االىتفاضة، وا 
تحميمية تصؼ دور القائـ باالتصاؿ في العالقات العاهة في الهىظهات األٌمية، وقد اسػتخدـ الباحثػاف كػال 

ي بالعيىة والهىٍج التحميمي الوصفي، وهف أٌـ الىتائج التي توصمت إليٍػا الدراسػة أف هف الهىٍجيف الهسح
فػػي الهىظهػػات األٌميػػة وتواجػػً ىقصػػًا واضػػحًا فػػي  االعالقػػات العاهػػة ال تجػػد اٌتهاهػػًا كافيػػًا هػػف اإلدارة العميػػ

أوصػى الباحثػػاف  لشػرح قضػػايا هعػاقي االىتفاضػػة الفمسػطيىية، وقػػد ياألىشػطة، وعػدـ تفعيػػؿ الػدور اإلعالهػػ
بزيػػادة الػػدور اإلعالهػػي لمقػػائهيف باالتصػػاؿ، وكػػذلؾ االٌتهػػاـ باألىشػػطة الهختمفػػة التػػي تواجػػً شػػرح قضػػايا 

 . فالهعاقي
ًًًًًًًًًدراسػػة  تىاولػػت ، الػػدور الػػذ  يمعبػػً االتصػػاؿ فػػى عهميػػة إدارة التغييػػر فػػى الهىظهػػات الهصػػريةوعػػف       

بعػػد ( التغييػػر، وتوصػػمت    –أثىػػاء  –ٌػػذا الػػدور فػػى هراحمػػً الهختمفػػة ) قبػػؿ ً(37) (2116ً)ًمنررىًعمررىً
االتصاؿ الهواجٍى يمعب دوري فى توصيؿ الرسالة وفى شرح الهعىى فى حالة غهوض الهضهوف، أف  إلى

وسائؿ االتصاؿ اإللكتروىيػة التػى ال تتسػـ بالكفػاءة ويسهح برجع الصد  الفور  هع غياب كفاءة استخداـ 
 فى ضهاف سرعة ودقة وصوؿ الرسائؿ االتصالية. 

هػػف دراسػػتٍا التعػػرؼ عمػػى هػػد  تطبيػػؽ إدارة العالقػػات ً(38)(2116ً)ًإيمررانً برررةًًبيىهػػا اسػػتٍدفتًًًًً
فػػػى هختمػػػؼ شػػػركة هػػػف الشػػػركات الهتعػػػددة الجىسػػػية العاهمػػػة فػػػى هصػػػر  118العاهػػػة فػػػى عيىػػػة قواهٍػػػا 

الثقافات ًالصىاعات ألحد الىهاذج األربعة التى تىظر ألساليب ههارسة العالقات العاهة، وتوصمت إلى أف
التى تتبعٍا العالقات العاهة فى الشركات الهتعددة الجىسػية العاهمػة فػى هصػر ال تراعػى ٌػذي الثقافػات فػى 

ىهػا تتبػع أغمبٍػا ثقافػة الػ دوؿ األـ لمشػركات الهتعػددة الجىسػية الغربيػة فػى هجهمٍا أبعاد الثقافة الهصػرية، وا 
 هعظهٍا.
فػػي واقػػع ههارسػػة العالقػػات العاهػػة فػػي دولػػة اإلهػػارات  (39)(2115ًوتبحررثًدراسررةًمحمرردًقيررراطً)ًًًًًً

الهتحػػدة، وتحػػديات الهسػػتقبؿ التػػي تواجػػً ٌػػذي الهٍىػػة فػػي دولػػة ىاشػػئة تىهػػو بػػوتيرة سػػريعة جػػدًا، هػػف خػػالؿ 
دراسػػػة هشػػػروع وبحػػػث لمتخػػػرج فػػػي جاهعػػػة الشػػػارقة كميػػػة االتصػػػاؿ هسػػػار  (86ػ)دراسػػػة هاورائيػػػة تحميميػػػة لػػػ

بالدراسة والتحميؿ واقع العالقات العاهة في دولػة اإلهػارات العربيػة الهتحػدة فػي العالقات العاهة، استقصت 
هشػػػاريع لعػػػدـ تػػػوفر شػػػروط البحػػػث فيٍػػػػا  7هؤسسػػػة حكوهيػػػة وخاصػػػة اسػػػتبعدت الدراسػػػة الهاورائيػػػة  54

هشروعا، شهمت األبحاث والدراسات في ٌذي الدراسة الهاورائية التحميمية لبمػديات وهؤسسػات  61واعتهدت 
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دهػػػػػة العاهػػػػػة، الهصػػػػػارؼ والهؤسسػػػػػات الهاليػػػػػة، الهطػػػػػارات والهواصػػػػػالت والشػػػػػرطة واألهػػػػػف، الفىػػػػػادؽ الخ
والهؤسسػػػػػات السػػػػػياحية، الهؤسسػػػػػات الصػػػػػحية والهستشػػػػػفيات واألىديػػػػػة الثقافيػػػػػة والرياضػػػػػية، والهؤسسػػػػػات 

ت التعميهيػػػػػة، هىٍجيػػػػػًا اسػػػػػتعهمت هشػػػػػاريع التخػػػػػرج هػػػػػىٍج الهسػػػػػح وأدوات الهالحظػػػػػة الهيداىيػػػػػة والهقػػػػػابال
 الشخصية.

وأكدت ىتائج الدراسة أف ٌىاؾ فٍهًا خاطئًا لمعالقات العاهة أد  إلي وجود فجوة كبيرة بيف اإلدارة العميا    
ؿ والهتخصص  وىقػص فػي الهيزاىيػة  لمهىظهة وجٍاز العالقات العاهة  هف ىقص في الكادر البشري الهٌؤ

التي تعطي ألجٍزة العالقات العاهة فقد بيىت الىتائج واإلهكاىيات الهادية، أها بالىسبة لمصالحيات والهٍاـ 
أىٍػػػػا هحػػػػدودة تقتصػػػػر عمػػػػي الهٍػػػػاـ التىفيذيػػػػة والتشػػػػريفية فقػػػػط، وال وجػػػػود لهٍػػػػاـ التخطػػػػيط االسػػػػتراتيجي 

 والدراسات واألبحاث. 
فػػػػى دراسػػػػتً التعػػػػرؼ عمػػػػي أسػػػػاليب االتصػػػػاؿ التػػػػي ً(41)(2114ًواسررررتهدفً)ًإبرررررابيمًالمقررررر ًًًًًً

دوائر العالقات العاهة واإلعالـ  فػي الهؤسسػات الخدهيػة الفمسػطيىية الحكوهيػة وغيػر الحكوهيػة تستخدهٍا 
في هحافظات غزة والهقارىة بيىٍػا، وهعرفػة أسػاليب ههارسػة العػاهميف فػي دوائػر العالقػات العاهػة واإلعػالـ 

بمػػػة غيػػػر الهقىىػػػة لوظػػػائفٍـ، اعتهػػػدت الدراسػػػة عمػػػي هػػػىٍج الهسػػػح والهػػػىٍج الهقػػػارف هػػػف خػػػالؿ أداة الهقا
وصػػحيفة االستقصػػاء، تهثػػؿ هجتهػػع الدراسػػة فػػي العػػاهميف بػػدوائر العالقػػات العاهػػة واإلعػػالـ بالهؤسسػػات 

زيػػادة  -1 هفػػردة هػػف العػػاهميف، وكػػاف هػػف أبػػرز ىتائجٍػػا : 41الخدهيػة الفمسػػطيىية، وشػػهمت عيىػػة الدراسػػة 
العالقػػات العاهػػة واإلعػػالـ بالهؤسسػػات االٌتهػػاـ بالتخصػػص العمهػػي كأسػػاس الختيػػار العػػاهميف فػػي دوائػػر 

أف التدريب عمي الكهبيوتر واإلىترىت يعػد أٌػـ هجػاؿ لتػدريب العػاهميف فػي دوائػر  -2 الخدهية الفمسطيىية،
العالقات العاهة واإلعالـ بالهؤسسات الخدهية الحكوهية وغيػر الحكوهيػة، وقػد أظٍػرت الىتػائج عػدـ وجػود 

% في الهؤسسات غير  47.6% وبىسبة 78.9هية الخدهية بىسبة حهالت إعالهية في الهؤسسات الحكو 
 الحكوهية.
ويقوـ الباحث بتىاوؿ كؿ هحور هف الهحاور السابقة بعرض الدراسات العربية، واألجىبيػة، والتعميػؽ        

لتعيىػػػً فػػػي اختيػػػار الىتػػػائج (،  –العيىػػػة  –الهػػػىٍج واألدوات  –الٍػػػدؼ  –عميٍػػػا، هػػػف حيػػػث: ) الهوضػػػوع 
 بحثً. أدوات

ًتعميرقًعمىًالدراسراتًالسابقرة
ً

بعػػد إطػػالع الباحػػث، واسػػتقراء التػػراث الىظػػر  لمدراسػػات السػػابقة التػػى تىاولػػت الهحػػور األوؿ والثػػاىى       
ا فيها يمى :  فى الدراسة الحالية، اتضح هف خالؿ ٌذي اإلطاللة بعض الحقائؽ ىوجٌز

ً:ًمنًحيرثًالموضروع(1ً)ً
السػػابقة العربيػػة هىٍػػا واألجىبيػػة أيضػػػًا أثػػر األخالقيػػات الوظيفيػػة فػػى تقميػػؿ فػػػرص تىاولػػت الدراسػػات      

، والتوجٍات الهٍىية والقيـ األخالقية لههارسة والهسئولية االجتهاعية فى هىظهات األعهاؿ الفساد اإلدار ،
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هتعػددة الجىسػيات، دراسػة العالقػات العاهػة فػى الشػركات كذلؾ تىاولت الدراسػات السػابقة  العالقات العاهة،
وتػػػـ تىػػػاوؿ أخالقيػػػات ىشػػػر الجريهػػػة فػػػى الصػػػحافة، وتػػػأثير اسػػػتخداـ اإلىترىػػػت عمػػػى أخالقيػػػات الشػػػباب 

 .الجاهعى، والجاىب األخالقى لإلعالف التمفزيوىى
هػف  الجهػاٌير فػى إطػار هع فى التواصؿ اإلعالهية هد  التزاـ الهؤسسات كذلؾ تىاولت الدراسات السابقة

، ودراسة دور الهسئولية االجتهاعية فى القطاع الخاص، وأدوار العالقات العاهة فػى جتهاعيةاال الهسئولية
 الهؤسسات الخدهية والجهعيات الخيرية.

الهسػػئولية االجتهاعيػػة لمعالقػػات العاهػػة دراسػػة تحميميػػة لمهواقػػع أهػػا البحػػث الحػػالى فيتىػػاوؿ هوضػػوع       
 مة فى هصر.اإللكتروىية لهؤسسات قطاع االتصاالت العاه

ً:ًمنًحيرثًالمنهرج(2ً)ً
باستعراض الهىاٌج التػى اسػتخدهتٍا الدراسػات السػابقة العربيػة هىٍػا واألجىبيػة والتػى اٌتهػت بدراسػة       

الهحػور األوؿ والثػاىى، لػوحظ أف هعظػـ الدراسػات اتبعػت هػىٍج الهسػح بالعيىػة التػابع لمدراسػات الوصػػفية، 
 فى تطبيؽ أدواتً البحثية.لباحث فى ٌذي الدراسة هىٍج الهسح وتحميؿ الهضهوف ويستخدـ ا

ً:ًمنًحيرثًالعينررة(3ً)ً
باسػتعراض الدراسػات العربيػة واألجىبيػة السػابقة لػػوحظ اشػتهالٍا عمػى عيىػات هػف ههارسػى العالقػػات       

خاصػة واألعهػاؿ الهسػتخدهيف العاهة والصػحفييف والهحػرريف والهػروجيف بالهىظهػات، والشػركات العاهػة وال
لوسػػائؿ االتصػػاؿ التقميديػػة والحديثػػة )اإلىترىػػت(، وعيىػػات هػػف هواقػػع الشػػركات والهىظهػػات الدوليػػة وغيػػر 
الحكوهية والهتعددة الجىسػيات، وكػذلؾ عمػى عيىػة وثائقيػة هػف الصػحؼ واإلعالىػات التمفزيوىيػة والدراسػات 

 لجاهعى.العمهية، وأخر  تحميمية هف الجاهعات والشباب ا
العاهمػػػػة فػػػػى قطػػػػاع  ويسػػػػتخدـ الباحػػػػث فػػػػى الدراسػػػػة الحاليػػػػة عيىػػػػة تحميميػػػػة هػػػػف هواقػػػػع الهؤسسػػػػات      

 اإلىترىت  لتحميؿ هضهوىٍا. شبكة عمى االتصاالت
 

ً:ًمنًحيرثًاألدوات(4ً)
اسػػػػػتخدهت الدراسػػػػػات العربيػػػػػة واألجىبيػػػػػة السػػػػػابقة هجهوعػػػػػة هػػػػػف األدوات اىحصػػػػػرت فػػػػػى صػػػػػحيفة       

 االستبياف، وهقاييس االتجاٌات، وتحميؿ الهضهوف والهالحظة الكيفية، والهقىىة، والهقابالت الشخصية.
ات الهىاسبة وبعد استعراض أدوات تمؾ الدراسات السابقة، سيعيف ذلؾ الباحث عمى اختيار األدو       

ى:    .صحيفة تحميؿ الهضهوفلمدراسة الراٌىة ٌو
 

ً:ًمنًحيرثًالنتا:رج(5ً)
 

أشارت الدراسات السابقة العربية واألجىبية فى دراستىا الحالية إلى عدة ىتائج واعتبارات ٌاهة استفاد     
ا ه  :فيها يمىىٍا الباحث، يهكف إيجاٌز
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  االٌتهاـ الكافي في أغمب الهىظهات العربية كها يظٍر في ضعؼ براهج لـ تمؽ أخالقيات اإلدارة
 .التدريب عمى األخالؽ

  دلػت الىتػائج عمػى عػػدـ وجػود فػروؽ كبيػػرة بػيف اتجاٌػات ههػارس العالقػػات العاهػة فػى الهؤسسػػات
 األعهاؿ ىحو السهات العاهة لصورة الهٍىة. الحكوهية والخاصة التابعة لقطاع

 ٌػدفٍا األساسػى تحقيػؽ أقصػى حػد هػف الػربح بغػض الىظػر عػف تأثير رسائؿ العالقات العاهػة  أف
 .االلتزاـ بالهعايير األخالقية

  أف العديد هف السياسات والبراهج التي يهكف أف تتوجػً بٍػا هىظهػات األعهػاؿ لههارسػة الهسػؤولية
د البشػػرية فٍػػي قػػد تشػػهؿ : التكػػويف والتػػدريب، تحسػػيف ظػػروؼ العهػػؿ، بػػػراهج االجتهاعيػػة لمهػػوار 

تحسيف ىوعية الحياة، البراهج التوعوية والثقافية والرياضػية، بػراهج التحسػيس بأٌهيػة االشػتراؾ فػي 
الىشػػػػاطات الخيريػػػػة والتطوعيػػػػة، وأىشػػػػطة حهايػػػػة البيئػػػػة، إصػػػػدار هػػػػدوىات السػػػػموؾ و أخالقيػػػػات 

 ىيف العهؿ، الحفاظ عمى الحقوؽ الهادية واألدبية لمهوارد البشرية،األعهاؿ، احتراـ قوا
 

 

أها بالىسبة ألٌـ ها استفاد بً الباحث هف استعراض الدراسات األجىبية والعربية والتى تتعمؽ بهحاور      
 :الدراسة الحالية

 

  فػػػػػى  الههارسػػػػػة أخالقيػػػػػات دور الهسػػػػػئولية االجتهاعيػػػػػة فػػػػى الهؤسسػػػػػات و التعػػػػرؼ عمػػػػػى
 العالقات العاهة. 

  التعػػػرؼ عمػػػى أٌػػػـ الىظريػػػات الهسػػػتخدهة فػػػى هجػػػاؿ الهسػػػئولية االجتهاعيػػػة وأخالقيػػػػات
 اإلدارة.

سػػػاعد ذلػػػؾ الباحػػػث عمػػػى صػػػياغة  ،وبعػػػد اسػػػتعراض ىتػػػائج الدراسػػػات العربيػػػة واألجىبيػػػة سػػػابقة الػػػذكر    
اة تحميػػػػؿ الهضػػػػهوف ئيػػػػة، وأدهشػػػػكمة البحػػػػث، وتحديػػػػد أٌهيػػػػة البحػػػػث وأٌدافػػػػً، وصػػػػياغة الهفػػػػاٌيـ اإلجرا

 الهستخدهة فى الدراسة.

ً:ًةرمدراساإلجراءاتًالمنهجيةًلً-ثانياا:

ً-وتشملً:
ىالمدئولوـظىاالجتماروـظىللطالقـاتىالطامـظ

Social Responsibility of Public Relations 
ً

كىتيجػػػػة أساسػػػػية لسػػػوء اسػػػػتخداـ هفٍػػػػـو الحريػػػػة فػػػػى وسػػػػائؿ  ىظريػػػػة الهسػػػػئولية االجتهاعيػػػػةظٍػػػرت       
تجػاي الهجتهػع وأفػرادي. وهػف ثػـ، قاهػت ٌػذي الىظريػة  ةاإلعالـ، والذ  اهتػد ليشػهؿ التحػرر هػف أ  هسػؤولي

عمى أساس التوازف بيف حرية الفرد وهصالح الهجتهػع .. وعمػى الهسػتو  اإلعالهػى، ارتكػزت عمػى تحقيػؽ 



         www.epra.org.eg                                      www.jprr.epra.org.eg                        مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط  – األولالعدد  251 

والتعبير، وصالح الهجتهػع وأٌدافػً، وأف لإلعػالـ وظيفػة اجتهاعيػة ههػا أسػفر عػف  التوازف بيف حرية الرأ 
و: ضرورة وجود التزاـ إعالهى ذاتى بهجهوعة هف الهواثيػؽ األخالقيػ التػى  ةهبدأ هٍـ فى هٍىة اإلعالـ ٌو

كهٍػػا تسػتٍدؼ إقاهػػة تػوازف بػػيف حريػة الفػػرد وهصػػالح الهجتهػع، وبالتػػالى، فػإف أخالقيػػات هٍىػة اإلعػػالـ يح
ر أخالقيات اإلعالـ وهٍىة اإلعالـ.  (41)طرفا الهعادلة: الحرية والهسئولية. والتوازف بيىٍها ٌو جٌو

 

ويػػر  البػػاحثوف أف ٌىػػاؾ عالقػػة وثيقػػة بػػيف الهسػػئولية االجتهاعيػػة والتخطػػيط االسػػتراتيجى لمهىظهػػة       
وههارسػػػػات العالقػػػػات العاهػػػػة بٍػػػػا، بػػػػؿ يػػػػذٌب الػػػػبعض أف الهسػػػػئولية االجتهاعيػػػػة تعػػػػد جػػػػزءًا هػػػػف اإلدارة 

فعميٍا فى هقابػؿ ٌػذا اإلستراتيجية ىظرًا ألف هىشات األعهاؿ تعهؿ فى هجتهع يوفر لٍا فرص الربح، ولذا 
ذا االلتزاـ ٌو ها يطمؽ عميً بالهسئولية االجتهاعية.  االلتزاـ خدهة احتياجات الهجتهع، ٌو

وتتػػولى العالقػػات العاهػػة تىفيػػذ ذلػػؾ هػػف خػػالؿ التخطػػيط االسػػتراتيجى وبػػراهج االتصػػاؿ، حيػػث ال تسػػتطيع 
لمعالقػػات العاهػػة لهسػػاعدتٍا عمػػى تحقيػػؽ الهىظهػػات القيػػاـ بهسػػئوليتٍا االجتهاعيػػة دوف وجػػود إدارة فعالػػة 

 (42)ٌذي الهسئوليات.
ً

 :الجتماعيةًبىًةويمكنًتحديدًثالثةًمستوياتًلممس:ولي
 

 : The Basic Levelالهستو  األوؿ  -1
يتعمؽ ٌذا الهستو  بدفع الضػرائب، احتػراـ القػاىوف، احتػراـ العدالػة وتطبيقاتٍػا، وتطبيػؽ هبػدأ الهسػاواة 

بػيف الجهٍػور الخػارجى وخػدهتٍـ جهيعػًا، أو بػيف الجٍػاز اإلدار  والعػاهميف الػذيف وعدـ التفرقة، سواء 
 يهثموف الجهٍور الداخمى لٍا.

 

 :Organizational Levelالهستو  الثاىى الهؤسسى  -2
لىشػاطٍا فػى  Bad Side-Effectsيتعمؽ ٌػذا الهسػتو  بػدور الهؤسسػة فػى الحػد هػف أ  أثػار سػمبية 

محػؽ بػً سػواء كاىػت أضػرار بيئيػة أو أخالقيػة أو اجتهاعيػة .. إلػ ، وكػذلؾ الهجتهع، واألضرار التى ت
 العهؿ والتصرؼ بروح القاىوف واحتراهً.

 

 : Social Levelالهستو  الثالث الهجتهعى  -3
ويتعمػػػؽ ٌػػػذا الهسػػػتو  بهسػػػئولية الهؤسسػػػة فػػػى حػػػؿ هشػػػكالت الهجتهػػػع والعقبػػػات التػػػى تعػػػوؽ تقدهػػػً 

ساٌهة فػى أف يكػوف الهجتهػع هجتهعػًا صػحيًا صػالحًا، يخمػو هػف أ  اله -والهساٌهة فى الىٍوض بً 
 الهشكالت والعقبات التى تحوؿ دوف تقدهً بصفة عاهة.
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مشروعات 

اجتماعية مع 

 المحلى المجتمع

معالجة النتائج 

الضارة من 

 عملية اإلنتاج

 المنتجات

 مستوى اجتمبػي    

 مستوى تنظيمي     

 وىــمست

 يــأسبس 

ًممارسةًالعالقاتًالعامةًوفقااًلنظريةًالمس:وليةًالجتماعية
ً
ًً

ً
ً

     
 
 
 
 

 تستىد التى وهف ٌىا ىر  أف هساٌهة الهؤسسة فى تحقيؽ رفاٌية الهجتهع تعد هف أٌـ الركائز

الهجتهػػع، عميٍػػا العالقػػات العاهػػة إيهاىػػًا هػػف ههارسػػى العالقػػات العاهػػة بػػأف ٌػػذي الهىظهػػات تعػػد جػػزءًا هػػف 
 (43) وهف ثـ وجب عمى الهؤسسة أف تكوف عضوًا ىافعًا فيٍا.

 

ا في الهسئولية االجتهاعية فى الهجتهع يعتهد أساسًا       وىجاح قياـ العالقات العاهة بالهؤسسات بدوٌر
 : بثالثة هعايير ٌيعمى التزاهٍا 

  االحتراـ والهسؤولية، بهعىى احتراـ الشركة لمبيئة الداخمية )العاهموف(، والبيئة الخارجية )أفراد
 الهجتهع(. 

  حهاية البيئة، سواًء هف حيث االلتزاـ بتوافؽ الهىتج الذي تقدهً الشركة لمهجتهع هع البيئة، أو هف
في الهجتهع وهعالجة الهشاكؿ حيث الهبادرة بتقديـ ها يخدـ البيئة ويحسف هف الظروؼ البيئية 

 البيئية الهختمفة.
 .ً(44) دعـ الهجتهع وهساىدت

 
 

ًكيفيرةًالستفرادةًمنًنظريرةًالمس:وليرةًالجتماعيرةً:
   

سػػػػيقـو الباحػػػػث بتحميػػػػؿ فػػػػى إطػػػػار الهىظوهػػػػة السػػػػابقة لمهسػػػػئولية االجتهاعيػػػػة فػػػػى العالقػػػػات العاهػػػػة،     
 فػػى العاهمػػة فػػى هصػػر لبيػػاف هػػد  هشػػاركة تمػػؾ الهؤسسػػاتهضػػهوف هواقػػع هؤسسػػات قطػػاع االتصػػاالت 

عيىػة  والهصػرية لالتصػاالت الهسئولية االجتهاعية تجاي الهجتهع، هثمها تتىاولٍا شركات الٍاتؼ الهحهػوؿ
الدراسة فى الهىافسة والترويج لخدهات الهحهوؿ لمجهاٌير، كذلؾ بتحميؿ رسائؿ العالقات العاهة الهوجٍػة 

خضاعٍا وفقًا لمثالثة لمجهاٌير عمى هواق ىع ٌذي الهؤسسات عمى اإلىترىت وا   : هستويات ٌو
 الهستو  األساسى والذ  يشهؿ )الهىتج(. -1
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 الهستو  التىظيهى ويشهؿ )هعالجة الىتائج الضارة هف عهمية اإلىتاج(. -2

 الهستو  الهجتهعى ويشهؿ )هبادرات وهشروعات اجتهاعية تقدـ كخدهة لمهجتهع(. -3
ىجػػاح تباعٍػػا لهعرفػػة هػػد  احيػػث تعػػد ىظريػػة الهسػػئولية االجتهاعيػػة الطريقػػة الهىٍجيػػة التػػى يهكػػف        

ا فػػي الهسػػئولية االجتهاعيػػة تجػػاي الهجتهػػع،  لػػى أ  هػػد  يػػؤثر قيػػاـ العالقػػات العاهػػة بالهؤسسػػات بػػدوٌر وا 
ً.ثار سمبية عمى األفراد أو الهجتهع طبيعة ىشاط الهؤسسة فى إحداث أ  

 

ىدرادــظ:الىمفاهوـم
 

 : هف الهفاٌيـ التى يقـو الباحث بتىاولٍا فى ٌذي الدراسػة، الهفاٌيـ التالية
 
 

ًالتعريفًاإلجرا:ىًالتعريفًالنظر ًالمفهوم
ًالمس:وليةًالجتماعية

Social 

Responsibilityً

( Schermerhornعرفمثثثثثثثثا  

بأنمثثثا إجبثثثار المنظمثثثات للعمثثثل بطرٌقثثثة 

الداتلٌم والتثارجٌم لتدمة ذوي االهتمام 

واألطثثثثثثثراف ذوي العالقثثثثثثثة بالمنظمثثثثثثثة 

 Schermerhorn, 2002, 158.) 56)  

تعرٌثثثثثثثف المسثثثثثثثةولٌة ٌشثثثثثثٌر 

نه ذلك السثلوك األتالقثً االجتماعٌة إلى ا

الثثثثذي ٌثثثثرتبط بقلثثثثاٌا التلثثثثوث البٌئثثثثً   

البطالثثثة   التلثثثتم   واٌثثثادة الوقثثثر لثثثد  

بعثثثثثل األقلٌثثثثثات االجتماعٌثثثثثة   وتنشثثثثثأ 

جتماعٌة فً هذا الجانب مثم المسةولٌة اال

عدم قٌام منظمات األعمال بتنوٌذ واجباتمثا 

  (57 تجاه المجتمع.

٘ععٝ ِعّٛ ععح ِععٓ اواعععاي ٚاٌمععشاساخ اٌرععٝ 

ذرخعععز ِعععٓ لثعععً إٌّ ّعععح ٌخذِعععح اٌّعرّعععك 

اٌّحعععع١ظ تٙععععا ِغععععاّ٘ح اععععٝ اسذمععععا  ٚذمععععذَ 

اٌّعرّك ٚذمذ٠ُ خذِح ٌٍّٛاط١ٕٓ، ٚاٌٛصعٛي 

ِعععٓ  تعععااشاد اٌّعرّعععك جٌعععٝ دسظعععاخ   ٍعععٝ

ًاٌشاا١٘ح.

ًالمعاييرًاألخالقيةً
Ethicsً
ً

اوخالل١ععععاخ ا١ٌّٕٙععععح ٘ععععٝ 

اٌرععععٟ ذحىععععُ عععععٍٛن  اٌّثععععاد ذٍععععه 

ِّٚاسعح   ضا  ِٕٙح ِا  ٚ ظّع١ح 

 ٚ ِؤعغح  ٚ ٔماتح ، ٚ٘عزا ٠عٕعٟ  ْ 

ٕ٘ان طش٠مح ِا اٟ اٌرفى١عش ِراعاتٙح 

ٌّعّٛ ععح وث١عععشج ِعععٓ اواعععشاد ِصعععً 

إٌماتعععععععاخ ا١ٌّٕٙعععععععح ٚاٌّؤعغعععععععاخ 

ٚاالذحععععاداخ ٚإٌّ ّععععاخ اٌاعععععث١ح 

.
(74)

    

ٚاٌّععا١٠ش اٌرعٝ ذحىععُ  اٌّثععاد  ِعّٛ عح ِعٓ

 ٚ اٌمععائُ تاالذصععاي ٚذعّععً  ضعع١ّش إٌّٙععٝ

 ٍٝ ذشت١ذ عٍٛوٗ تٙعذ  جسضعا  اٌعّعا١٘ش 

اٌرٝ ٠رعاِعً ِعٙعا اعٝ جطعاس اٌغ١اععح اٌعاِعح 

ٌٍّؤعغح اٌرٝ ٠عّعً تٙعا دْٚ اٌخعشٚض  ٍعٝ 

 اٌاش ١ح ٚإٌ اَ .    

ديمقراطيةًالتقالً
Communications 

Democracy 

اععٟ  ْ ٠عععش ، ٚ ْ  اٌعّٙععٛس حععك

٠ععععّش  تٕفغعععٗ، تظعععن إٌ عععش  عععٓ 

اإلِىا١ٔعاخ اٌرم١ٕعح اٌّراحعح ٌعٗ، اٙععٟ 

ٚجْ وأععد  عاععع١ح ٚضععشٚس٠ح، جال 

 ٔٙععا ِّٚٙععا تٍظعععد دسظععح ذ ٛس٘عععا 

 

ٚظٛد آ١ٌح  ٍٝ اٌّٛلعك ذغعّل ٌٍّرٍمعٝ  -

 تاٌرعث١ش  ٓ ٚظٙح ٔ شٖ .

 خععشٜ ذمعع١ظ اىععش ٚظععٛد ٚظٙععح ٔ ععش  -

 اٌعّٙٛس  ٚ إٌّااظ  ٚ اٌذٌٚح ...جٌخ .
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ٚذم١ٕرٙععا ال ٠ّىععٓ  ْ ذععؤدٜ دٚس٘ععا 

تععذْٚ جٔغععاْ لععادس  ٍععٝ جداسذٙععا تّععا 

٠خذَ  ٘ذااٗ، اٙزا اإلٔغاْ ٘عٛ اوداج 

١ٍّععععح ٚ٘ععععٛ اٌٙععععذ   ٠ضععععا  اععععٟ اٌع

االذصا١ٌح.
(74)

 

جذاحععععح اذ٠ّمشاط١ععععح االذصععععاي ٘ععععٝ 

اٌفشصعععح ٌٍعّٙعععٛس اٌّغعععرٙذ  ِعععٓ 

اٌشعععاٌح تععاٌرعث١ش  ععٓ ٚظٙععح ٔ ععشٖ 

،ٚٚظعععععععٛد ذٕعععععععٛ  اعععععععٝ اٌشععععععععاٌح 

اإل ال١ِح ٚذععذد اٌّصعادس ٚاحرعشاَ 

 ٚظٙح ٔ ش ا٢خش .

اٌّشٚٔح اٝ اٌرعث١ش  عٓ ٚظٙعح إٌ عش  -

 ٚج  ا  االٔ ثا  تعذَ جطالق اوحىاَ .

ِغاحح اٌحش٠ح اٌرٝ ٠رّرك تٙا ِّاسط  -

اٌعاللععاخ اٌعاِععح اععٝ جسعععاي ٚاعععرمثاي 

اٌّعٍِٛععععععاخ ِععععععٓ ٚجٌععععععٝ اٌّرٍمععععععٝ  ٚ 

 اٌّغرٙذ  .

ً
المقداقيرةً

Credibility 

ذعععععش  ِصععععذال١ح اإلٔرشٔععععد تأٙععععا 

اٌذسظح اٌرٝ  ٕعذ٘ا ٠حىعُ ِغعرخذِٛ 

ْ تّٛضعععععٛ اخ ٛاٌاعععععثىح اٌّٙرّععععع

ِع١ٕعععح  ٍعععٝ اٌّعٍِٛعععاخ اٌّٛظعععٛدج 

 ٍعععععٝ اإلٔرشٔعععععد ٚاٌخاصعععععح تٙعععععزٖ 

اٌّٛضعععععٛ اخ  ٍعععععٝ  ٔٙعععععا ذرغعععععُ 

تاٌصعععذق ٚاٌعذاٌعععح  ٚ  عععذَ اٌرح١عععض 

.
(74)

 

   

اٌصعععععشاحح اعععععٝ  عععععش   -

 اإل٠عات١اخ ٚاٌغٍث١اخ .

اٌّعٍِٛععاخ اٌضائفععح  ذعٕععة -

اٌرٝ ذٍحك اٌضشس تٛع١ٍح 

 االذصاي اٌّغرخذِح .

ِذٜ شمح اٌعّٙعٛس اعٝ ِعا  -

٠ٕاععععععش  ععععععٓ إٌّععععععرط  ٚ 

اٌمضعععععععع١ح اععععععععٝ ِٛلععععععععك 

 اٌّؤعغح  ٍٝ اإلٔرشٔد .

 عععععععذَ ذح١عععععععض ِّعععععععاسط  -

اٌعاللاخ اٌعاِعح ٌّؤعغعرٗ 

 ٍععععٝ حغععععاب اٌعّٙععععٛس 

 اٌّغرٙذ  .

 عععذَ ٔاعععش  خثعععاس ِعٍٙعععح  -

دْٚ جععععععععٕاد٘ا ٌّصعععععععذس 

 ذد .ِعٍَٛ  ٚ ِح

اٌرفغعع١ش اوِعع١ٓ ٌثحععذاز  -

 ٚاٌّعٍِٛاخ إٌّاٛسج .

Accuracyً الدقررة
اٌّصعععذال١ح ِعععك اٌعّٙعععٛس، ٚذحذ٠عععذ 

اوِٛس اٌٛالع١ح غ١عش اٌذل١معح، ٚ عذَ 

ذعّذ ذا٠ٛٗ ٚذض١٠ف اٌحمائك.
(05)

 

 

 . ذَ اٌّثاٌظح -

 سلعععععاَ ِ اتمعععععح ٌٍّعٍعععععٓ  -

  ٕٙا.

ذمذ٠ُ اٌحمائك ٚاٌّعٍِٛعاخ  -

وّعععععا ٘عععععٝ دْٚ ذض١٠عععععف 

 ٌٍٛالــك .

اٌرعععععععأٝ اعععععععٝ  عععععععش   -

اٌرفاص١ً ٚاوسلاَ ٌرعٕعة 

 . اٌخ ا

ذعٕععععة ِععععا ٠ص١ععععش اٌاععععه  -

 ٚاٌرض١ًٍ.

ذٛش١ععععععك اٌفىععععععشج اٌّععععععشاد  -

 شضعععععععٙا ِعععععععٓ خعععععععالي 

ِماسٔرٙعععا تفرعععشاخ ص١ِٕعععح 

ِخرٍفععععح  ٚ ذعععععاسب اععععٝ 
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 دٚي  خشٜ .

ً

 الموضوعيرةً

Objectivity 

ذُعثِععععععش اٌّٛضععععععٛ ١ح  ععععععٓ جدسان 

اوتعع١ا   ٍععٝ ِععا ٘ععٟ  ١ٍععٗ دْٚ  ْ 

 ٚ ِصعععععععاٌل  ٚ ٠اعععععععٛتٙا  ٘عععععععٛا  

ن تعععاٌحظ  ذح١عععضاخ ٚوعععً ِعععا ٠ُعععذس 

٠ٚخضك ٌٍرعشتح .
(05)

 

 

ٚظععٛد جحصععائ١اخ ٚ سلععاَ  -

 ذعثش  ٓ اٌحم١مح وّا ٘ٝ .

االعععععععععرعأح تّصعععععععععادس  -

 خاسظ١ح .

 االعرعأح تآسا  ا٢خش٠ٓ . -

 ععش  اٌعأععة اإل٠عععاتٝ  -

   .ٚاٌغٍثٝ 

اٌرعث١ععععش  ععععٓ اٌرٕععععٛ  اععععٝ  -

         ا٢سا  ٚٚظٙاخ إٌ ش .

ًالدفاع
Advocacy 

خذِعح اٌّصعاٌل ترّص١عً دٚس اٌّععذااك 

 ٓ ِٓ ٠ّصٍُٙ .
(02)

 

اٌذاا   ٓ ِعا ٠عرمعذ اٌصعٛاب  -

 .اٝ إٌّرط

ذثٕعععععععٝ اٌغعععععععٍعح  ٚ إٌّعععععععرط  -

 ٚاٌرش٠ٚط  ٕٙا  ٓ الرٕا .

ًالستقالل
Independence 

ذمعععععذ٠ُ االعراعععععاساخ اٌّٛضعععععٛ ١ح 

ٌٙععععؤال  اٌععععز٠ٓ ّٔععععصٍُٙ ٚٔعرثععععشُ٘ 

  ّال ٔا.

 

اذخععععععار اٌمععععععشاس دْٚ اٌرععععععاشش  -

 تاٌضظٛط اٌخاسظ١ح .

ذمعععععععععععععععععذ٠ُ اٌّعٍِٛعععععععععععععععععاخ  -

ٚاالعراععععععععاساخ ٌّغعععععععع ٌٛٝ 

 إٌّ ّح .

ًالولء
Loyalty 

اإلخعال  ٌٍععز٠ٓ ّٔععصٍُٙ ٚٔعرععض تٙععزا 

 االٌرضاَ ٌخذِح اٌّصاٌل اٌعاِح .

 

أرّعععععا  ِّعععععاسط اٌعاللعععععاخ  -

 اٌعاِح ٌّؤعغرٗ .

ذٍث١ح احر١اظاخ ِرٍمعٝ اٌخذِعح  -

ٚاٌرععععععش   ٍعععععٝ ا٘رّاِاذعععععٗ 

 ِٚٛاوثح احر١اظاذٗ .

ً

ًاألمانرة
Honesty 

 

االٌرضاَ تاٌّغر٠ٛاخ اٌعا١ٌح ِٓ اٌذلح 

ٚاٌحم١مح اٝ ذمذ٠ُ اٌّصاٌل ٌٙؤال  

 اٌز٠ٓ ّٔصٍُٙ ِك اٌعّٙٛس

 

 اوِأح اٝ  ش  إٌّرط . -

االٌرعععضاَ تاٌذلعععح ٚاٌح١عععاد اعععٝ  -

اٌرععععععش٠ٚط  ععععععٓ إٌّععععععرط اٚ 

  ش  اٌمض١ح .

 

ًالخبررة
Experience 

تقػػػديـ الهعرفػػػػة الهتخصصػػػة وكػػػػذلؾ 
وتقػػػػػديـ الهٍىػػػػػة هػػػػػف خػػػػػالؿ  الخبػػػػػرة،

تطػػػورات هٍىيػػػة هسػػػتهرة هػػػف البحػػػث 
والتعمػػػيـ، وتبىػػػى تفاٌهػػػًا هتبػػػاداًل هػػػف 
الهصػػػػػػػداقية وتهثيػػػػػػػؿ العالقػػػػػػػة بػػػػػػػيف 

 الجهٍور والهؤسسات.

سصععععععع١ذ ِرعععععععشاوُ ِعععععععٓ  -

اٌّعشاععععععح اععععععٝ اٌّعععععععاي 

اٌعٍّٝ ٠غا ذ  ٍعٝ جدسان 

 احر١اظاخ اٌعّٙٛس.

ذمذ٠ُ ِعٍِٛاخ  عٓ اٌغعٍك  -

 إٌّرعح.

وعاعع١ح  ش  اٌث١أعاخ ا -

  ٓ اٌاشوح .

ذمععععععععععععععذ٠ُ اٌّغعععععععععععععع ١ٌٛح  -

االظرّا ١ععح ذعععاٖ اٌّعرّععك 

. 

ً      

اٚاج ِك  صحاب ٘ٝ اٌرعاًِ تّغ    

جسعععععا  ِثععععذ  اٌرععععٛاصْ اععععٝ  -

ك  صععحاب اٌعّععً اٌّعاٍِععح ِعع
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 Fairnessالمسراواةً
ثعائع١ٓ، ٚععائً ، اٌاٌعًّ، إٌّااغع١ٓ

، ٚاحرعععشاَ وعععً اإل عععالَ ٚاٌعّٙعععٛس

ا٢سا  .
(05)

 

 

 .  اٌّغرٙذ ٚاٌعّٙٛس 

اٌرعاِعععععععً ِعععععععك اٌعّٙعععععععٛس  -

ذ  دْٚ اٌر١١ّععض تعع١ٓ اٌّغععرٙ

 .تش٠حح ٚ خشٜ

اٌذا ّعععععح   عععععش  ٚظٙعععععاخ إٌ عععععش    -

 .ٚاٌّعاسضح
ً

ىنـوعىومنـكجىالدرادــظ:
 

الدراسة الحالية هف الدراسات الوصفية هستخدهة هىٍج الهسح الهستخدـ فػى البحػوث اإلعالهيػة تعد       
فٍـ الظػاٌرة هوضػع الدراسػة وتسػجيؿ الهالحظػات عػف ٌػذي وب والتى ترتبط بظاٌرة هعاصرة، واالجتهاعية،

ا تفسػيرًا عمهيػًا (54)الظاٌرة بدقػة وهوضػوعية  فػي قػدر هػا يتػوفر هػف  ، بقصػد وصػفٍا وصػفًا دقيقػًا وتفسػيٌر
ت ذات أدوات هوضػػػػػوعية فيقػػػػػوـ الباحػػػػػث بالتحميػػػػػؿ والتفسػػػػػير والهقارىػػػػػة أهػػػػػاًل فػػػػػي التوصػػػػػؿ إلػػػػػى تعهيهػػػػػا

 (55)هعىى.
دور الهسػػئولية االجتهاعيػػة لمعالقػػات العاهػػة فػػى هؤسسػػات ولتحقيػػؽ ٌػػدؼ الدراسػػة فػػى التعػػرؼ عمػػى      

والػػذ  يعتبػػر هػػف أىسػػب الهىػػاٌج  التحميمػػى تػػـ اسػػتخداـ هػػىٍج الهسػػح قطػاع االتصػػاالت العاهمػػة فػػى هصػػر
 العمهية هالئهة لمدراسات الوصفية.

 

ىمجتمعىورونـظىالدرادــظ:
 

 تتحدد حدود تطبيؽ أدوات الدراسة الهيداىية عمى :
ً

ً:ًالجغرافرىًعينرةًالمجتمرع
عمى عيىة عهدية هف الهؤسسات الحكوهية والخاصة العاهمة فى هصر،  التحميميةتـ إجراء الدراسة     

( هؤسسات تعهؿ فى هجاؿ االتصاالت، يتىافسوف فيها بيىٍـ لتقديـ خدهات الٍاتؼ الهحهوؿ 4قواهٍا )
ىواالتصاالت لمجهٍور الهصر    : ٌو

 

وهوقعٍػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػى  الشرررررررررركةًالمقرررررررررريةًلخررررررررردماتًالتميفررررررررررونًالمحمرررررررررولً)ًموبينيرررررررررلً(: .1
تسػعى الشػركة فػى الهىافسػة عمػى خػدهات الجيػػؿ ، و www.mobinil.com/Arabic اإلىترىػت:

ولمشػػػركة دور فػػػى الهسػػػئولية االجتهاعيػػػة لمهجتهػػػع الثالػػػث لمهحهػػػوؿ بعػػػروض تجػػػذب الجهػػػاٌير، 
كػػػأوؿ شػػػبكة هحهػػػوؿ فػػػى هصػػػر، هػػػف خػػػالؿ تشػػػجيع الطمبػػػة الهتفػػػوقيف وهػػػىحٍـ هكافئات،ورعايػػػة 

أوروبػػا، والبرىػػاهج الػػدولى الىجػػاز الشػػباب والػػذ  يػػربط بػػيف القطػػاع الخػػاص وهجػػاؿ  رحمػػتٍـ إلػػى 
 التعميـ والتدريب عمى األعهاؿ واالقتصاد والهشروع الحر .. إل  . 
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، وتتخػػػذ www.vodafone.com.egوهوقعٍػػػا عمػػػى اإلىترىػػػت :  شرررركةً)ًفودافرررونً(ًمقرررر: .2
ف الهحهػػوؿ ٌػػو ) عػػيش الفػػرؽ هػػع خػػدهات الشػػركة شػػعارًا فػػى التػػرويج لخػػدهات الجيػػؿ الثالػػث هػػ

الجيػػػػؿ الثالػػػػث هػػػػف فودافػػػػوف (، وتٍػػػػتـ بالهسػػػػئولية االجتهاعيػػػػة تجػػػػاي الهجتهػػػػع بشػػػػعار: ) العهػػػػؿ 
هدرسػة،  111التطوعى جزء هف إستراتيجية فودافوف (، حيث تقـو الشركة برعاية هشػروع تطػوير 

ف هحطػػػات تقويػػػة الهحهػػػوؿ خيهػػػة فودافػػػوف الخيريػػػة، تػػػرهيـ هػػػدارس حمػػػواف، إعطػػػاء هعموهػػػات عػػػ
ا عمى الصحة،..إل  .   وهد  تأثيٌر

 

 وهوقعٍا عمى اإلىترىت:ً-شركةً)ًاتقالتً(ًمقرً: .3

        www.etisalat.com.eg وتتخذ الشركة شعارًا فى ترويجٍا لخدهات الجيؿ ، 
 فى هصر(،3.5G الثالث لمهحهوؿ ) أوؿ شركة لمهحهوؿ لمجيؿ الثالث         
 ) اتصاؿ. تعاوف . تواصؿ  ٌذي ببساطة اتصاالت (، ) ىحف ىسعى لصىع         
 هستقبمؾ هف خالؿ أف ىتواصؿ دوف أف تقيدؾ الهسافة أو الزهف أو الوسيمة (،         
 ؽ هىتجات وخدهات تالءـ أوضاعؾ (، كها أف) ىحف ىبذؿ الجٍد والطاقة لخم         
 الشركة تساٌـ فى فعاليات وأىشطة داخؿ الهجتهع هثؿ: ) اتصاالت راعى         
 الكرة الهصرية (.         

 

 وهوقعٍا عمى اإلىترىت: -: الشركةًالمقريةًلالتقالت .4
http://www.telecomegypt.com.eg/ ،وتتخذ الشركة شعارًا فى ترويجٍا 

 لخدهاتٍا فى هجاؿ االتصاالت ) شبكة واحدة بتقربىا كمىا(، أرخص سعر       
 قرش بس. 15هف األرضى أل  هحهوؿ فى هصر ب      

ً

  أدواتىالدرادــظ:

 

اطمع الباحث يستخدـ الباحث أسموب تحميؿ الهضهوف بشكمً الكيفى كأداة فى الدراسة الحالية.  وقد     
 األخالقيات الهٍىيةو  الهسئولية االجتهاعية عمى العديد هف الدراسات، والبحوث السابقة حوؿ هوضوع

هىٍا بعض العبارات والعالقات العاهة، وقاـ بإدراج عدد هف األبعاد التى يهكف أف يىدرج تحت كؿ بعد 
 :ثالثة أبعاد ٌىالتى ترتبط بهوضوعً، وقد حدد الباحث 

 البعد األخالقى الهعرفى )الضهير(: يتىاوؿ هعرفة ههارس العالقات العاهة -1
ا، و        تباع الهىظهة الهعايير األخالقيةابأخالقيات ههارسة الهٍىة ودوافعً ىحٌو
 لههارسة هٍىة العالقات العاهة.     

 البعد التىظيهى )الهٍىى(: يتعمؽ بتىظيـ عهؿ ىشاط العالقات العاهة بالهؤسسة، -2
 وهد  استخداـ اإلىترىت كوسيمة اتصاؿ بالجهٍور لترويج الهىتج، أو هعالجة     

http://www.etisalat.com.eg/
http://www.telecomegypt.com.eg/
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 إحد  األزهات التى تواجً الهجتهع.     
 تجاي البعد الهجتهعى )التىهو (: يتىاوؿ ههارسة الهىظهة لمهسئولية االجتهاعية -3

 الهجتهع  بإطالؽ هبادرات وهشروعات اجتهاعية تقدـ كخدهة لمهجتهع.     
 

 :وقاـ الباحث بتعريؼ األبعاد السابقة إجرائيًا كها يمى
 

ًاألخالقىًالمعرفىً)الضمير( -1 يهثؿ هد  اتباع الهىظهة لهعايير ههارسة  :البعرد
 –الدقة  –الهصداقية  –التوازف فى االتصاؿ  –أخالقيات الهٍىة) الديهقراطية 

 الهوضوعية(، فى تواصمٍا هع الجهٍور.
ً)المهنى( -2 ًالتنظيمى يهثؿ إدراؾ ههارسى العالقات العاهة لطبيعة ىشاط  :البعرد

تبىى هعالجة هشكمة تواجً الهجتهع أو الترويج لخدهات و وهمكية الهؤسسة، 
 الهؤسسة.

 خدهة تقيس هد  هشاركة الهىظهة فى :البعدًالمجتمعىً)التنمو ( -3
 الهجتهع الهحمى فى إطار هف الهسئولية االجتهاعية وااللتزاـ بالسموؾ ًًًًًًً
 االتصالى الهسئوؿ تجاي الجهٍور  بإطالؽ الهبادرات والهشروعات        
 االجتهاعية التى تقدـ كخدهة لتىهية الهجتهع.        

عمػػى هجهوعػػة هػػف بعرضػػٍا تحميػػؿ الهضػػهوف  السػػتهارةالظػػاٌر   قيررااًالقرردقوتػػـ االعتهػػاد عمػػى     
الهحكهػػيف هػػف أسػػاتذة اإلعػػالـ والعالقػػات العاهػػة وهىػػاٌج البحػػث، والخبػػراء الهختصػػوف لهراجعػػة صػػالحية 

 (56)أداة القياس وتحكيهٍا.
ى

ىإدتراتوجوـظىتحلولىالبوانـات:ى
ً

 : هصادر أساسية لمهعموهات عدةتعتهد الدراسة عمى 
 

هراجعة ىقديػة لمتػراث العمهػى فػى هوضػوع الدراسػة بالهسػتو  العػالهى والهحمػى وبالتحديػد حػوؿ   -1
 الهسئولية االجتهاعية وأخالقيات ههارسة العالقات العاهة.

 بها اإلىترىت الهعموهات الىاتجة عف تحميؿ الهضهوف لهواقع الهؤسسات عمى -2          
لى الجهٍور -فيٍا هف ) هعموهات                  هواجٍة أزهات (. -قضايا -رسائؿ هف وا 

ىتحلولىالمضمونىواإلنترنتى:
تىبع أٌهية تحميؿ الهضهوف فى الدراسات اإلعالهية هف أٌهيػة الرسػالة اإلعالهيػة ذاتٍػا، فٍػى الهىػتج     

ػػػى التػػػى يٍػػػدؼ هػػػف خاللٍػػػا القػػػائـ باالتصػػػاؿ إلػػػى إحػػػداث التػػػأثيرات  األساسػػػى فػػػى العهميػػػة االتصػػػالية، ٌو
الهرُجػػو؛ة  ولٍػػذا يعتبػػر تحميػػؿ الهضػػهوف أحػػد األسػػاليب البحثيػػة شػػائعة االسػػتخداـ فػػى الدراسػػات اإلعالهيػػة 



         www.epra.org.eg                                      www.jprr.epra.org.eg                        مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط  – األولالعدد  266 

و يىدرج تحت هىٍج الهسح، ويعتهد ٌذا األسموب عمى استهارة تحميػؿ الهضػهوف كػأداة لجهػع البياىػات.  ٌو

(57) 
وتحميؿ الهضهوف ٌو أسموب أو أداة يستخدهٍا الباحث ضهف أساليب وأدوات أخر ، في إطار هىٍج     

 (58)هتكاهؿ، ٌو هىٍج "الحصر" في الدراسات اإلعالهية.
وجػػد عشػػرات التعريفػػات لتحميػػؿ الهضػػهوف هػػف أٌهٍػػا  تعريػػؼ "بيرلسػػوف" بأىػػً أحػػد األسػػاليب كهػػا ي     

الهحتو  الظاٌر أو الهضهوف الصريح لمهادة اإلعالهية وصفًا هوضوعيًا البحثية التى تستخدـ فى وصؼ 
وكهيًا، وتعرؼ دائرة الهعارؼ الدولية لمعموـ االجتهاعية تحميؿ الهحتػو  بأىػً أحػد الهىػاٌج الهسػتخدهة فػى 
دراسػػػة هحتػػػو  وسػػػائؿ اإلعػػػالـ الهطبوعػػػة والهسػػػهوعة والهرئيػػػة، وذلػػػؾ باختيػػػار عيىػػػة هػػػف الهػػػادة هوضػػػع 

 (59)يؿ وتقسيهٍا وتحميمٍا كهيًا وكيفيًا عمى أساس خطة هىٍجية هىظهة.التحم
ى

فتح ظٍور اإلىترىت  فاقًا جديػدة أهػاـ البػاحثيف فػى هجػاؿ دراسػات تحميػؿ الهضػهوف ووضػع أهػاهٍـ و      
 بعض التحديات، وقد تهثمت اآلفاؽ الجديدة فى:

حميؿ ىوعيات جديدة هف اإلعالىات الهرتبطة وجود أىواع جديدة هف الهضاهيف التى يهكف تحميمٍا  هثؿ: ت
بتمؾ الوسيمة الجديدة  هثؿ: اإلعالىات الرأسية، والهىتديات والهواقع الشخصية، والبريد اإللكتروىي، وهواقع 
ا هف الهضاهيف، هع إهكاىية البحث بسرعة وكفاءة  الحهالت السياسية، والتغطية اإلخبارية الهباشرة، وغيٌر

بواسػطة هحركػات البحػث الهختمفػة، ووجػود الهضػهوف عمػى شػبكة اإلىترىػت ولػيس  عالية عػف أ  هوضػوع
عمػػػػػى ورؽ أو هػػػػػف خػػػػػالؿ أ  وسػػػػػيمة أخػػػػػر  وفػػػػػر عمػػػػػى البػػػػػاحثيف ضػػػػػرورة االحتفػػػػػاظ بىسػػػػػ  ورقيػػػػػة هػػػػػف 

 (61)الهضهوف.
ى

ىCategories of Analysis :فئاتىالتحلولى
يعتهد تحميؿ الهضهوف في دقتً عمػى تصػىيؼ الهػادة حسػب هضػهوىٍا، ذلػؾ التصػىيؼ الػذي يسػٍـ       

ًإسٍاهًا هٍهًا في التحميؿ العمهي هف أي ىوع. 
ويستخدـ الباحث تحميؿ الهضهوف الكيفػى فػى الدراسػة الحاليػة  ليصػؼ تىػاوؿ هواقػع الهؤسسػات عيىػة     

فػى ضػوء اسػتهارة تحميػؿ وااللتػزاـ بالهسػئولية االجتهاعيػة ة اإلعالهية الدراسة التحميمية ألخالقيات الههارس
 الهضهوف التى قاـ الباحث بإعدادٌا، وعرضٍا عمى الهحكهيف لبياف هد  صدقٍا.

 
 استمـارة تحليـل المضمــون لمواقع اإلنترنت عينــة الدراســة:

 

 :التحميل،ًبىًقامًالباحثًبتقسيمًاستمارةًتحميلًالمضمونًإلىًمجموعةًمنًف:ات -
ً

وتتضػهف الفئػات األساسػية الخاصػة بالشػكؿ وطبيعػة ىشػاط الهؤسسػة وىهػط  ف:اتًعينةًالتحميل: -1
 .لغة الهوقعو  .همكيتٍا، والتعريؼ بهجاؿ عهؿ الهؤسسة. زهف الدخوؿ عمى الهوقع
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هعموهػػات عػػف الهؤسسػػة والهىػػتج، وروابػػػط وتضػػـ:  ف:رراتًالمحرراورًالر:يسرريةًلموقررعًالمؤسسررة -2
 االجتهاعية والعروض التسويقية والحالة االقتصادية لمهؤسسة.الهسئولية 

 –هىٍػا )ىوعيػة الهػواد الهصػورة داخػؿ الهوقػع  ف:اتًخاقةًبتقميمًالموقعًمرنًالناحيرةًالفنيرة: -3
 التقسيـ الهوضوعى لموصالت(. –أشكاؿ الوسائط اإلعالهية الهستخدهة داخؿ الهوقع 

وشػػرائح  -يتضػػهف الجهٍػػور العػػاـ سسررة:ف:رراتًخاقررةًبررالجمهورًالمسررتهدفًمررنًنشرراطًالمًؤ -4
ـ هػػػف  هحػػػددة هػػػف الجهٍػػػور الػػػداخمى لمهؤسسػػػة والعهػػػالء الهسػػػتٍدفيف والتجػػػار والهػػػوزعيف وغيػػػٌر

 العهالء، وأىهاط الرسائؿ االتصالية الهوجٍة لمجهٍور، الخدهات التى يقدهٍا الهوقع.

حية واالجتهاعيػػة هىٍػػا الخػػدهات الصػػ ف:رراتًخاقررةًبةنشررطةًالمسرر:وليةًالجتماعيررةًلممؤسسررة: -5
 والبيئية ..إل .

هعموهػات عػف هبػادئ وقػواىيف الهٍىػة والتػى تضػـ : ف:اتًمد ًوضوحًأخالقياتًممارسةًالمهنرة -6
شروط وأحكاـ وضػوابط ، و عهوهًا، وهعموهات تخص أخالقيات العهؿ فى الهؤسسة بشكؿ خاص

 عاهة.

أىهػػاط لموصػػالت، و : تشػػهؿ التقسػػيـ الهوضػػوع ف:رراتًروابررطًالتقررالًوخرردماتًموقررعًالمؤسسررة -7
 الرسائؿ االتصالية الهوجٍة لمجهٍور، والخدهات التى يقدهٍا الهوقع.

تشػهؿ عىاصػر التفاعميػة هػع زوار الهوقػع  ف:اتًخاقةًبةدواتًتواقلًالمؤسسةًمرعًجمهوربرا: -8
إذا كاىػػػت واضػػػحة هػػػف خػػػالؿ ذكػػػر البريػػػد اإللكتروىػػػى لمهؤسسػػػة أو اسػػػتقباؿ الشػػػكاو  الخاصػػػة 

 ٍا..إل ، أو أف تكوف هحدودة، وهد  توافر وسائؿ طمب هشاركة الهستخدـ.بالجهٍور والرد عمي

واسػػتخدـ الباحػػث أسػػموب تحميػػؿ الهضػػهوف الكيفػػى لدراسػػة وتحميػػؿ هػػد  التػػزاـ الهؤسسػػات عيىػػة      
فػػػػى التواصػػػػؿ هػػػػع الجهٍػػػػور، وهػػػػد  هشػػػػاركة تمػػػػؾ الهؤسسػػػػات فػػػػى  بالهسػػػػئولية االجتهاعيػػػػةالدراسػػػػة 

 هجتهع. الهسئولية االجتهاعية لم
 

وعممياًاً- ً:مراجعةًاستمارةًتحميلًالمضمونًمنهجياًا
هػػػػف قػػػػاـ الباحػػػػث بعػػػػرض اسػػػػتهارة تحميػػػػؿ الهضػػػػهوف عمػػػػى هجهوعػػػػة هػػػػف الخبػػػػراء الهختصػػػػيف والعمهيػػػػيف 

 (61):أجؿ
 .دراسة الشكؿ العاـ لتكويف استهارة تحميؿ الهضهوف 

 فى تحقيؽ أٌداؼ الدراسة. هراجعة الجداوؿ الٍيكمية لموقوؼ عمى هد  كفاءة الفئات وكفايتٍا 

 .هراجعة صياغة الفئات والتأكد هف وضوحٍا ودقتٍا 

  هراجعػػػة صػػػياغة الفئػػػات الفرعيػػػة الهدرجػػػة تحػػػت فئػػػات هػػػاذا قيػػػؿ؟ وكيػػػؼ قيػػػؿ؟ الختيػػػار األىسػػػب
 واستكهاؿ الىقص.

  هراجعػػػة الهػػػادة العمهيػػػة الػػػواردة فػػػى اسػػػتهارة التحميػػػؿ وهػػػد  ارتباطٍػػػا بأٌػػػداؼ الدراسػػػة التحميميػػػة
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 (62)كفايتٍا فى الرد عمى تساؤالتٍا.و 
 

ىتحلوـلىمضمـونىمواقـعىالمؤددـاتىرونــظىالدرادــظىرلىىاإلنترنتى:أهمىنتائجى
ى

خمػػص الباحػػث وتوصػػؿ إلػػى هجهوعػػة هػػف الىتػػائج بعػػد تحميمػػً لهضػػهوف هواقػػع الهؤسسػػات الحكوهيػػة      
 والخاصة )عيىة التحميؿ(، ٌى:

ًالتحميل:النتا:جًالخاقةًبخقا:صًعينةً -1
 –االتصػػػاالت  –هوبيىيػػػؿ  –جػػػاء ىشػػػاط هواقػػػع عيىػػػة التحميػػػؿ لمهؤسسػػػات والهتهثمػػػة فػػػى: )فودافػػػوف      

الهصرية لالتصاالت( ربحى خدهى همكيتٍا خاصة باستثىاء "الهصرية لالتصاالت" ىهط همكيتٍا وىشاطٍا 
 كؿ هوقع. حكوهى  تقدـ خدهاتٍا لمجهٍور هف خالؿ روابطٍا االتصالية الهتوافرة عمى

وظٍػػرت أىشػػطة الهىظهػػات عيىػػة التحميػػؿ فػػى الهجتهػػع واضػػحة ضػػهف الػػروابط اإللكتروىيػػة داخػػؿ الهوقػػع 
   الخاص بكؿ هؤسسة. 

  
 النتا:جًالخاقةًبخقا:صًالمحاورًالر:يسيةًلموقعًالمؤسسة:ً -2

  رصػػػد الباحػػػث هػػػف تحميمػػػً لهضػػػهوف الهواقػػػع )عيىػػػة التحميػػػؿ( عػػػرض هضػػػهوىٍا بػػػالمغتيف العربيػػػة
 .واإلىجميزية

  اٌتهػػػت هواقػػػع عيىػػػة التحميػػػؿ بتقػػػديـ هعموهػػػات عػػػف الهؤسسػػػة وعػػػف الخدهػػػة أو الهىػػػتج، كهػػػا قػػػدهت
االتصػػاالت(، عروضػػًا تسػػويقية  –فودافػػوف  –هوبيىيػػؿ  –الهواقػػع الربحيػػة: ) الهصػػرية لالتصػػاالت 

 تروج بٍا عف خدهاتٍا وهىتجاتٍا.

   تضهىت هواقع عيىػة التحميػؿ روابػط الهسػئولية االجتهاعيػة لمهؤسسػة، والحػظ الباحػث أىٍػا واضػحة
 اتصاالت(.–هوبيىيؿ  –فودافوف  -فى هواقع الهؤسسات: )الهصرية لالتصاالت

يوجد رابط الهسئولية االجتهاعية بهوقع "اتصاالت" ضهف رابط )التعريؼ بالشركة(، وضهف وصمة و 
"فودافػوف"، وضػهف رابػط )عػف الشػركة( بهوقػع "الهصػرية لالتصػاالت"، وتتضػح فػى  )ىبذة عىا( بهوقع

 رابط )عف هوبيىيؿ( ضهف هوقع "هوبيىيؿ".
  تابع الباحث هواقع الهؤسسات عيىة الدراسة التحميمية فى أوقات هختمفة فى الفترة الصباحية، ووقػت

ظ الباحث أف الهواقع تفػتح بسػرعة أكبػر الذروة، والفترة الهسائية، وفى أوقات هتباعدة وهختمفة، والح
ؾ ب، باسػتثىاء هوقػع الهصػرية لالتصػاالت  512فى أوقات الظٍيرة عىً فى الفترة الهسائية سرعة 

تحهيمٍا عىد الدخوؿ  ثاىية ىظرًا لوجود فالش وصور يتـ 31ثواف ولياًل أكثر هف  8يستغرؽ حوالى 
لوجػود العديػد هػف الصػور والفػالش الهتحركػة  ثاىيػة 21، اتصػاالت وفودافػوف أكثػر هػف عمى الهوقع

والصور الثابتة  هها يؤثر عمى سرعة التحهيؿ، بعكس الهواقع األخر  التى لـ تتضهف صور كثيرة 
 ثواف فى الفترة الهسائية. 7عمى الصفحة االفتتاحية، أها هوبيىيؿ فيفتح هوقعٍا خالؿ 
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 لية الهوجٍة لمجهٍور، فقد قدـ كػؿ هوقػع هػف زخرت هواقع عيىة التحميؿ بالعديد هف الرسائؿ االتصا
هواقع عيىة التحميؿ رسائؿ خاصة لزوار الهوقع، والتى تساعد عمى بىاء وتشكيؿ صورة إيجابية عف 

 الهىظهة صاحبة الهوقع.
تىوعػػػػت الرسػػػػائؿ االتصػػػػالية الهوجٍػػػػة لمجهٍػػػػور بهواقػػػػع عيىػػػػة التحميػػػػؿ هػػػػف ىسػػػػ  إلكتروىيػػػػة هػػػػف و      

هوبيىيػؿ(، كػذلؾ أخبػار عمػى هوقػع الهؤسسػة لهخاطبػة الجهػاٌير والعهػالء  (ع:بهوقػ هطبوعات الهؤسسة
بجهيػػع هواقػػع عيىػػة التحميػػؿ، أهػػا إعالىػػات التوعيػػة وتحهيػػؿ اإلعالىػػات التمفزيوىيػػة فرصػػد الباحػػث وجػػود 

)هوبيىيػؿ(، وعػف الهجػالت أو الصػحؼ اإللكتروىيػة التػى تخاطػب الجهٍػور  :تمؾ اإلعالىات عمى هوقػع
فودافػػػوف(، وعػػػف عػػػرض وتوثيػػػؽ األفػػػالـ  -هوبيىيػػؿ)      :لمهوقػػػع كاىػػػت واضػػػحة فػػػى هواقػػػعالهسػػتخدـ 

 –السػابقة وعػػرض إعالىػػات تبػػث فػى وسػػائؿ اإلعػػالـ حاليػػًا جػػاءت واضػحة فقػػط فػػى هػػوقعى: )هوبيىيػػؿ 
الهصػرية لالتصػاالت(، عػرض إحصػاءات  –فودافػوف  –فودافػوف(، وشػهمت الهواقػع الربحيػة: )هوبيىيػؿ 

الصػػحية(، أهػػا البياىػػات الصػػحفية  الرعايػػةتقريػػر  –اقتصػػادية  –وقواعػػد وبياىػػات عػػف الهؤسسػػة )هاليػػة 
فودافػوف(  –)هوبيىيػؿ  جاءت فى روابط إعالهية وخبرية بهوقع: )الهصرية لالتصاالت(، وضهت هواقع

هتصفحة لتمؾ الهواقػع، أهػا حهػالت العالقػات العاهػة ىشرات إعالهية عمى هواقعٍا لهخاطبة الجهاٌير ال
واإلعالف فتقريبًا قاهت جهيع الهؤسسات عيىة التحميؿ بحهػالت عالقػات عاهػة ودعايػة وحهػالت توعيػة 

 لمجهاٌير الهستخدهة لهىتجات الهؤسسة أو الهستفيدة والهتعاهمة هع خدهات الهوقع. 

  هوبيىيػػؿ–لمهؤسسػػة بالهؤسسػػات فػػى: )فودافػػوف توجػػد روابػػط توضػػح الحالػػة الهاليػػة واالقتصػػادية- 
الهصػػرية لالتصػػاالت( باسػػتثىاء "اتصػػاالت" ألىٍػػا لػػـ تػػدرج بسػػوؽ األوراؽ الهاليػػة حتػػى اآلف، ولكػػف 

 يوجد بهوقعٍا وصمة "ىبذة عف الهشروعات التى تتبىاٌا اتصاالت".

  يخٍػػا، ورؤيػػة وقػػيـ جػػاء اٌتهػػاـ كػػؿ هؤسسػػة هػػف عيىػػة الدراسػػة التحميميػػة بإعطػػاء هعموهػػات عػػف تار
الهؤسسة، وقاهت كؿ هؤسسػة بتحديػد ثقافتٍػا وفمسػفتٍا بطريقػة هعيىػة، فقػد جػاءت شػركة )هوبيىيػؿ( 
برابط: " عف هوبيىيؿ" لتوضح لهحة عف قيادات الشركة وتػاري  ىشػأتٍا وهٍهػة الشػركة والهسػاٌهيف 

ضـ كمهة رئيس هجمس   لتلالتصاالت( برابط: " عف الشركة" فى إىشائٍا، وجاءت شركة )الهصرية
اإلدارة، وتػػػػاري  إىشػػػػائٍا وأعضػػػػاء هجمػػػػس اإلدارة، بيىهػػػػا جػػػػاءت شػػػػركة )اتصػػػػاالت( بػػػػرابط: " عػػػػف 
الشػػركة " لتضػػـ كمهػػة هبسػػطة عػػف الهؤسسػػة والهسػػئولية االجتهاعيػػة تجػػاي الهجتهػػع، وبعبػػارة " ىبػػذة 

 ـ أحداث الشركة.عىا" تىاولت )فودافوف( عمى هوقعٍا ىبذة عف الشركة اقتصاديًا وتغطية ألٌ

عطػاء هعموهػات      ياكمٍا التىظيهية وا  لذا يتضح حرص كؿ هؤسسة عمى أٌهية توضيح تاري  ىشأتٍا ٌو
ا.  عىٍا لزوار الهوقع ليتعرفوا عمى تاري  ىشأتٍا وتطوٌر

ويػػػر  الباحػػػث أف كػػػؿ هوقػػػع هػػػف العيىػػػة التحميميػػػة قػػػدـ فمسػػػفة ورؤيػػػة الهؤسسػػػة بىػػػاًء عمػػػى األٌػػػداؼ     
 تقديهٍا، لتعكس فى الىٍاية الصورة الذٌىية لمهؤسسة.لالتى تسعى الهؤسسة والخدهات 
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  رصػػد الباحػػث تىػػاوؿ كػػؿ هؤسسػػة هػػف هؤسسػػات عيىػػة التحميػػؿ التعريػػؼ بخػػدهاتٍا وهىتجٍػػا عمػػى هوقػػع
 :الىحو التالىالهؤسسة بشبكة اإلىترىت، هف خالؿ روابطٍا اإللكتروىية عمى 

بػً رابػط " شخصػى "، " بيػزىس"، " التجػواؿ"، لتوضػح الهؤسسػة الخػدهات الىػى تقػدهٍا  موقرعًموبينيرل:ً-
 لمعهيؿ وأىظهة االشتراكات فى خدهة الهحهوؿ.

بػػػػػػػً رابػػػػػػػط " شػػػػػػػركات" توضػػػػػػػح أىظهػػػػػػػة خػػػػػػػدهات الهحهػػػػػػػوؿ واإلىترىػػػػػػػت داخػػػػػػػؿ  موقرررررررعًفودافرررررررون:ً-
 الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركات والهؤسسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات، ورابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط " الخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدهات "

، وخػػػػػػدهات صػػػػػػوتية، اإلىترىػػػػػػت والبريػػػػػػد اإللكتروىػػػػػػى، فودافػػػػػػوف يحتػػػػػػو  عمػػػػػػى إرسػػػػػػاؿ رسػػػػػػائؿ وبياىػػػػػػات
طػػػػرؽ السػػػػداد عػػػػف طريػػػػؽ الفػػػػواتير الشػػػػٍرية  –هسػػػػاعدة الػػػػدليؿ  –كػػػػاش )الهكالهػػػػات الدوليػػػػة والتجػػػػواؿ 

 أو خيارات السداد عبر البىؾ وخيارات الشحف(.
 ADSL – MOBILيضـ رابط "سهارت ىت" يوضح خدهات االشتراؾ فى اإلىترىت )  موقعًاتقالت:ً-

NET – USB  الفػػػاتورة (، " خػػػدهات ": توضػػػح خػػػدهات  –(، رابػػػط الباقػػػات والتعريفػػػات ) الهػػػدفوع هقػػػدهًا
ىقػػػؿ  –طريقػػة دفػػع الفػػاتورة  –الشػػريحة والرصػػػيد  –الرسػػائؿ الصػػوتية  –الجيػػؿ الثالػػث لمٍػػاتؼ الهحهػػػوؿ 

يػػة والتجػػواؿ ) االتصػػاؿ خػػدهات شػػحف اتصػػاالت(، كػػذلؾ يقػػدـ هعموهػػات عػػف الهكالهػػات الدول –األرقػػاـ 
 السفر إلى هصر (. –التجواؿ  –الدولى 

يضـ رابط " فى البيت "، " فى العهػؿ "  بٍهػا وصػمة خػدهات تحػو  عمػى  موقعًالمقريةًلالتقالت:ً-
ظٍػار األرقػاـ، وعمػى خػط التميفػوف  جراءات وهتطمبات التعاقػد وخػدهات اإلىترىػت وا  خط التميفوف الهىزلى وا 

جراءا  ت التعاقد.التجار  وا 
  العروض التسويقية أحػد أشػكاؿ االتصػاؿ بػالجهٍور، حيػث يػتـ هػف خاللٍػا إيصػاؿ رسػائؿ اتصػالية

عف خدهػة الهؤسسػة لمجهٍػور الهعىػى بتمػؾ الخػدهات، ليختػار هػا يىاسػبً هػف تمػؾ العػروض حسػب 
التسػػويقية الهوجٍػػة لمجهٍػػور عمػػى كػػؿ هوقػػع هػػف  ؿاحتياجاتػػً، ورصػػد الباحػػث هجهوعػػة هػػف الرسػػائ

هواقع الهؤسسات الربحية لعيىة الدراسة التحميمية، وتبايىت هواقػع عيىػة التحميػؿ فػى تقػديـ عروضػٍا 
التسويقية وذلؾ عمػى حسػب ىشػاط كػؿ هؤسسػة، ٌػذي األىشػطة عبػارة عػف العػروض التسػويقية التػى 

 تىظهٍا هؤسسات عيىة التحميؿ، كالتالى:
ً

ًلنتا:جًالخاقةًبخقا:صًالجمهورًالمستهدفًمنًموقعًالمؤسسة:اً-3
ف       خاطبػػت هواقػػع عيىػػة التحميػػؿ فئػػات هتىوعػػة هػػف الجهػػاٌير، وذلػػؾ حسػػب ىشػػاط كػػؿ هؤسسػػة، وا 

كاىػػت تخاطػػب جهيعٍػػا الجهٍػػور العػػاـ بصػػفة عاهػػة بكافػػة فئاتػػً وهراحمػػً العهريػػة، بهواقػػع الهؤسسػػات 
 ر الهختمفة الهتعاهميف هع خدهات الٍاتؼ الهحهوؿ واالتصاالت.الربحية التى تخاطب شرائح الجهٍو 

                فٍىػػػػػػاؾ العهػػػػػػالء الحػػػػػػاليوف، والهتوقعػػػػػػوف، والهسػػػػػػتثهروف، وجهٍػػػػػػور التجػػػػػػار والهوزعػػػػػػوف فػػػػػػى هواقػػػػػػع:
 اتصاالت(. –فودافوف  –هوبيىيؿ  -) الهصرية لالتصاالت
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ًيةًلممؤسسة:النتا:جًالخاقةًبخقا:صًأنشطةًالمس:وليةًالجتماعً-4
  اٌتهت هواقع عيىة التحميؿ بعرض أىشطة الهسئولية االجتهاعية لمهؤسسات عيىػة الدراسػة، وعمػى

 -اتصػاالت –فودافػوف  –غير الهتوقع فقد رصد الباحث، أف الهواقع الخدهية الربحية: ) هوبيىيػؿ 
 الهصرية لالتصاالت( شهمت جهيعٍـ روابط خاصة بأىشطة الهسئولية االجتهاعية لمهؤسسة.

  الهصػػػرية  –فودافػػػوف  –اتصػػػاالت  –تىوعػػػت أىشػػػطة الهسػػػئولية االجتهاعيػػػة بهواقػػػع: ) هوبيىيػػػؿ
لالتصػاالت( هػف خػدهات صػحية، واجتهاعيػة، وبيئيػػة، وأكاديهيػة، كػذلؾ رعايػة األحػداث القوهيػػة، 

دعيـ هؤسسات الهجتهع الهدىى والجهعيات األٌمية، والتوعية باألهراض وسػبؿ الوقايػة هىٍػا فػى وت
 هوقع: )هوبيىيؿ(.

  توضػػح أىشػػطة الهسػػئولية االجتهاعيػػة لمهؤسسػػة االلتػػزاـ بعػػدة هعػػايير  تتعمػػؽ بػػاالحتراـ والهسػػئولية
ة الخارجيػػة، كػػذلؾ حهايػػة تجػػاي )العػػاهميف( داخػػؿ الهؤسسػػة، ) أفػػراد الهجتهػػع( الػػذيف يهثمػػوف البيئػػ

البيئة بػااللتزاـ بتوافػؽ الهىػتج الػذ  تقدهػً الهؤسسػة لمهجتهػع هػع البيئػة، ودعػـ الهجتهػع وهسػاىدتً 
والهسػػاٌهة فػػى رفاٌيتػػً هػػف خػػالؿ الهبػػادرات والهشػػروعات االجتهاعيػػة الهقدهػػة كخدهػػة لمهجتهػػع، 

هواقػػػػع عيىػػػة التحميػػػػؿ، ويتضػػػح ذلػػػؾ هػػػػف خػػػالؿ رصػػػػد الباحػػػث ألىشػػػطة الهسػػػػئولية االجتهاعيػػػة ل
 كالتالى:

 

  أ(ًخدماتًاجتماعية:
يضػػػػـ رابػػػػط )عػػػػف هوبيىيػػػػؿ( الهسػػػػئولية االجتهاعيػػػػة والػػػػذ  يتضػػػػهف: ) خػػػػدهات  موقررررعًبًموبينيررررلب:ً-

هوبيىيػػؿ أكػػاديهى(، حيػػث تىشػػط هوبيىيػػؿ فػػى هجػػاؿ تقػػديـ  –خػػدهات بيئيػػة  –خػػدهات صػػحية  -اجتهاعيػػة
 الخدهات االجتهاعية تجاي الهجتهع هثؿ:

 هبادرة هوبيىيؿ لتهريف طالبات الصؼ الثاىو . -
 هوظفو هوبيىيؿ يشاركوف خالؿ العهؿ التطوعى بالهىيا. -

 هوبيىيؿ تشارؾ هجددًا بجٍود هكافحة سرطاف الثد . -

 التعاوف هع الصىدوؽ االجتهاعى لمتىهية. -

 التعاوف هع اليوىسيؼ إلىشاء رياض األطفاؿ فى صعيد هصر. -

 الدـ هد  الحياة.حهمة التبرع ب -

 دعـ التوعية بهرض التوحد. -

 يوجد رابط خاص " الهسئولية االجتهاعية لفودافوف "يضـ: موقعًبفودافونب:ً-
وصمة " الخدهة االجتهاعية ": هساٌهة فودافوف فى دعـ الهجتهع الهحمى واالٌتهاـ بهجاؿ األعهاؿ 

 الخيرية والهشروعات هىٍا:
دارة الىفايات وىشر الشبكات (. القضايا البيئية هثؿ: ) إعادة -  التصىيع وا 
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 تطوير التعميـ. -

 براهج دعـ الهجتهع الهحمى. -

 براهج دعـ قطاع الصحة. -

 براهج لتشجيع الهشاركة فى العهؿ لبث روح الهشاركة بيف أبىاء الهجتهع. -

 وصمة "تبرعات": 
 تبرعات بهعدات طبية لوحدة الميزر. -
 رسالة. –عمشاىؾ يابمد   –كير هصر  –التبرع بالحاسبات: صىاع الحياة  -
 ىواد  الروتار . –األعهاؿ الخيرية  –تبرعات لمهستشفيات  –جهع التبرعات: حفالت األيتاـ  -
يقػػػػع وصػػػػمة الهسػػػػئولية االجتهاعيػػػػة ضػػػػهف رابػػػػط التعريػػػػؼ بالشػػػػركة لتضػػػػـ ٌػػػػدؼ  موقررررعًباتقررررالتب:ً-

 الهؤسسة، والهسئولية االجتهاعية تجاي الهجتهع هىٍا:
 اتصاالت الراعى الرسهى لمجىة البارلهبية الهصرية. -
" رؤية ": تعريفة خاصة لهستخدهى لغة اإلشارة حيث تهكف استخداـ هكالهات الفيديو بأسعار  -

 هخفضة.

 إهكاىية الوصوؿ عمى اإلىترىت. –ىبذة عف الهشروعات التى تتبىاٌا اتصاالت : الهاء أصؿ الحياة 
 ضهف رابط " عف الشركة " أيضًا توجد الهسئولية االجتهاعية. موقعًبًالمقريةًلالتقالتًب:ً-

 دور الهصرية فى العهؿ االجتهاعى:
هراكز زراعة األعضاء  –فى الصحة: هثؿ ) إىتاج أفالـ إعالىية لدعـ هستشفى سرطاف األطفاؿ  -

 وغسيؿ الكمى وجهعيات األطفاؿ األيتاـ (.
 ة والدورات العربية.لكرة السرع 21فى الرياضة: رعاية بطوالت دولية  -

إىشاء قاعة لهكفوفى  –هؤتهر الهعاقيف  –الهجتهع: الهساٌهة فى حفالت الزفاؼ الجهاعى  -
 التبرع لبىؾ الطعاـ الهصر . –البصر فى هكتبة جاهعة القاٌرة 

 –ورش عهؿ لطالب كميات الٍىدسة  –تكريـ أوائؿ الثاىوية  –التعميـ: رعاية هؤتهرات التعميـ  -
 فرع جاهعة جىوب الواد .الهساٌهة فى 

 حهالت القراءة لمجهيع. –الثقافة: التبرع بهركز الوسائط الهتعددة بالهتحؼ الهصر   -

 الهجتهع الهحمى: رعاية هعارض األسر الهىتجة وشراء أجٍزة الحاسب لصالح الجهعيات الخيرية. -

الهمكية الفكرية  تىهية صىاعة التكىولوجيا: الهشاركة فى العديد هف الهؤتهرات الخاصة بحهاية -
 وتكىولوجيا الهعموهات.

ً

ًب(خدماتًقحية:
 وعف الخدهات الصحية " لهوبيىيؿ"  فى إطار هسئوليتٍا االجتهاعية: 
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 الهوظفيف فى هوبيىيؿ ( بعىواف رابط " سالهتؾ تٍهىا ". –العهالء  –تقدـ ٌذي الخدهات ) لمجهٍور العاـ 
 الٍاتؼ الهحهوؿ. تعرؼ عمى كيفية عهؿ -رابط " حقائؽ ٌاهة " : 

ىشائٍا. -  التوجيٍات واإلرشادات الخاصة بشبكات الهحهوؿ وا 
 السالهة والصحة الشخصية عىد استخداـ الٍاتؼ الهحهوؿ. -

 الهساٌهة فى القضاء عمى أىفموىزا الخىازير. -رابط " أحداث وهىاسبات ": 
 االحتفاؿ باليوـ العالهى لالهتىاع عف التدخيف. -
 ؿ االكتشاؼ الهبكر وسالهة الوعى.هكافحة السرطاف هف خال -

 هوبيىيؿ ترعى األلعاب األوليهبية جياد. -

 ج(ًخدماتًبي:ية:
 وعف الخدهات البيئية " لهوبيىيؿ " تتضح فى رابط " سياستىا البيئية " وتضـ: 

 سياسات والتزاهات هوبيىيؿ تجاي البيئة. -
 .ىصائح هفيدة عف استخداـ الٍاتؼ الهحهوؿ –ىظاـ البيئة الهحيطة  -

 التركيز فى أعهالىا عمى االلتزاـ بالشروط البيئية. –ىظاـ اإلدارة البيئية  -

 "األحداث والهىاسبات": حهمة " شارؾ " العالـ فى حهمة إطفاء األىوار.
 د(ًمنحًدراسيةًألوا:لًالجامعاتًوالمدارا:

 ميزية .أىشطة هوبيىيؿ أكاديهى: تقتصر عمى الهحتو  بالمغة اإلىج –" هوبيىيؿ أكاديهى "  
 هوبيىيؿ أكاديهى أحداث وهىاسبات هف خالؿ:  –اتصؿ بهوبيىيؿ أكاديهى 

 هىحة الهعرفة لمدراسات العميا. -

ًبر(ًدعمًمشروعاتًالتخرجًواألبحاثًالقومية:ً
 هوبيىيؿ أكاديهى أحداث وهىاسبات هف خالؿ:  –اتصؿ بهوبيىيؿ أكاديهى 

 تدعيـ الهشاريع الهستقبمية لهصر. -

 لمدراسات العميا.هىحة الهعرفة  -

 الهشاركة فى إعطاء الدروس والتدريب. -

ًو(ًرعايةًرياضيةًورعايةًاألحداثًالقومية:
 يتضح هساٌهة بعض هؤسسات عيىة التحميؿ فى رعاية األحداث القوهية والرياضية هثؿ:

 .2118ضهف وصمة حهالت الدعاية ترعى فودافوف ىاد  القرف، وفروهيال  موقعًبفودافونب:ً-
لكػػػرة السػػػرعة والػػػدورات  21رعايػػػة بطػػػوالت دوليػػػة هىٍػػػا البطولػػػة  بالمقرررريةًلالتقرررالتب:موقرررعًً-

 الرياضية العربية.
برعايػػة هوبيىيػػؿ ترعػػى األحػػداث والبطػػوالت الرياضػػية، االحتفػػاؿ بػػاليـو العػػالهى  موقررعًبموبينيررلب:ً-

 لالهتىاع عف التدخيف، هوبيىيؿ ترعى األلعاب األولهبية.
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اتصاالت ٌى الراعى الرسهى لمجىة البارلهبية الهصرية، اتصاالت تتبىى هشروع  موقعًباتقالتب:ً-
 الهاء أصؿ الحياة.
ًوسبلًالوقايةًمنها:ًضع(ًالتوعيةًباألمرا

ًتدعـ هعظـ هواقع هؤسسات عيىة التحميؿ التوعية باألهراض وسبؿ الوقاية هىٍا هثؿ:ً
ًر وسرطاف الثد .يضـ التوعية بهرض أىفموىزا الخىازيموقعًبموبينيلب:ًً-
ًال يوجد بً توعية باألهراض أو الوقاية هىٍا. موقعًباتقالتب:ً-
يضـ براهج لدعـ قطاع الصحة ضهف رابط الخدهة االجتهاعيػة، كػذلؾ الهحهػوؿ  موقعًبفودافونب:ً-

ًوالصحة ضهف رابط "ىبذة عىا" حيث يضـ التوعية بالصحة وهخاطر هحطات التقوية.
تقدـ الهؤسسة رعاية صحية ضهف رابط الهسػئولية االجتهاعيػة يضػـ موقعًبالمقريةًلالتقالتب:ًً-

ًإىتاج أفالـ إعالىية لدعـ هستشفى سرطاف األطفاؿ وهراكز غسيؿ الكمى.   
ً

  ك(ًتدعيمًمؤسساتًالمجتمعًالمدنىًوالمجتمعاتًاألبمية:
ًهىٍا: ةت الهجتهع الهدىى والهجتهعات األٌميتقدـ هعظـ هواقع العيىة التحميمية دعهًا لهؤسسا    
ىشػاء ريػاض أطفػاؿ بصػعيد هصػر، موقعًبموبينيلب:ًً- تدعـ هوبيىيؿ الهشػاركة الهسػتقبمية لهصػر، وا 

ًكذلؾ التبرع بالدـ.
تدعـ الهؤسسة الهجتهع الهحمى واالٌتهػاـ بهجػاؿ األعهػاؿ الخيريػة والهشػروعات موقعًبفودافونب:ًً-

رسػػالة(، وجهػػع التبرعػػات لحفػػالت –كيػػر هصػػر  –هثػػؿ: )التبػػرع بالحاسػػبات لجهعيػػات صػػىاع الحيػػاة 
ًاأليتاـ،ولمهستشفيات.

ترعػػػى الهؤسسػػة هعػػػارض األسػػر الهىتجػػػة، وشػػراء أجٍػػػزة الحاسػػػب  موقررعًبالمقرررريةًلالتقرررالتب:ً-
ًلصالح الجهعيات الخيرية، والهساٌهة فى حفالت الزفاؼ الجهاعى.

وهػػػف خػػػالؿ ٌػػػذا الرصػػػد التحميمػػػى الػػػذ  قػػػاـ بػػػً الباحػػػث لهواقػػػع العيىػػػة التحميميػػػة يتضػػػح هػػػد  هشػػػاركة 
الهؤسسات عيىة الدراسة فى أىشطة الهسئولية االجتهاعية، حيث كاىت واضحة فى هعظـ هواقع الهؤسسات 

 الهصرية لالتصاالت(. –اتصاالت  –فودافوف  –الربحية: ) هوبيىيؿ 
 

ًالنتا:جًالخاقةًبمد ًوضوحًأخالقياتًممارسةًالمهنة:ً-5

لـ يتضح لمباحث هف تحميمً لهواقع عيىة الدراسة وجود روابط عف أخالقيات الههارسػة الهٍىيػة، حيػث     
 سئولية االستخداـ.اقتصر هفٍـو أخالقيات الههارسة الهٍىية بذكر قواىيف استخداـ الهوقع وه

  اتصػػاالت( روابػػط عػػف  –فعػػف هعموهػػات وهبػػادئ وقػػواىيف الهٍىػػة عهوهػػًا تضػػـ هواقػػع: )فودافػػوف
خصوصػػػية اسػػػتخداـ لمهوقػػػع، ويعتبػػػر هوقػػػع )فودافػػػوف( ٌػػػو الهوقػػػع الوحيػػػد الػػػذ  ذكػػػر هعموهػػػات 

 تخص أخالقيات العهؿ فى الهؤسسة بشكؿ خاص هف خالؿ رابط )الشروط واألحكاـ(.
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  الهصػػػػػػرية  –اتصػػػػػػاالت  –يوجػػػػػػد رابػػػػػػط )شػػػػػػروط وأحكػػػػػػاـ وضػػػػػػوابط عاهػػػػػػة( بهواقػػػػػػع:) هوبيىيػػػػػػؿ
 لالتصاالت(.

 

رصد الباحث هد  وضوح أخالقيات الههارسة الهٍىية عمى هواقع العيىة التحميمية، والحظ الباحث وقد     
أخالقيات العهؿ فػى عدـ احتواء تمؾ الهواقع عمى ذكر هبادئ وقواىيف الهٍىة عهوهًا، أو هعموهات تخص 

ا عمػى شػروط وأحكػاـ وضػوابط عاهػة  الهؤسسة بشكؿ خاص، فى هعظـ هواقػع العيىػة التحميميػة، واقتصػاٌر
 تتعمؽ باستخداـ هوقع الهؤسسة فقط.

ًأ(ًواضحة:
هوقػػع "فودافػػوف" يتضػػهف رابػػط )بيػػاف الخصوصػػية( تتعمػػؽ معمومرراتًومبررادئًوقرروانينًالمهنررةًعمومرراا:ًً-

ٌػػػى هسػػػئولية فودافػػػوف، كهػػػا يضػػػـ هوقػػػع "اتصػػػاالت" رابػػػط )سياسػػػة الحفػػػاظ عمػػػى  بسػػػرية بياىػػػات العهيػػػؿ
ًالخصوصية لعهالء اتصاالت(.

يتضػهف هوقػع "فودافػوف" رابػط الشػروط  معموماتًتخصًأخالقياتًالعملًفرىًالمؤسسرةًبشركلًخراص:ً-
ًواألحكاـ الذ  يوضح الشروط والبىود القاىوىية الخاصة بفودافوف.

يتضهف هوقع "هوبيىيؿ" شروط وأحكػاـ وضػوابط عاهػة خاصػة بالػدخوؿ طًعامة:ًشروطًوأحكامًوضوابً-
عمػػػى الهوقػػػع وقػػػواىيف اسػػػتخداهً، وهوقػػػع كػػػؿ هػػػف "اتصػػػاالت" و" الهصػػػرية لالتصػػػاالت" يضػػػهاف روابػػػط: 
الحقػػوؽ الىشػػرية الخاصػػة بتصػػػفح هوقػػع الهؤسسػػة، بيىهػػػا يتضػػهف هوقػػع "وزارة البيئػػػة " رابػػط قػػاىوف الػػػذ  

ًار قاىوف شاف البيئة.يحتو  عمى إصد
فػػى هعظػػـ هواقػػع عيىػػة الدراسػػة التحميميػػة حيػػث أف أخالقيػػات الههارسػػة الهٍىيػػة تتعمػػؽ ب(ًغيرررًواضررحة:ً

ًبذكر قواىيف استخداـ الهوقع وهسئولية االستخداـ.
ً

ًالنتا:جًالخاقةًبروابطًالتقالًوخدماتًموقعًالمؤسسة:ً-6

  أخػػر  ذات صػػمة بىشػػاط الهؤسسػػة، حيػػث ضػػـ ضػػهت هواقػػع عيىػػة التحميػػؿ عػػدة وصػػالت لهواقػػع
هوقع )هوبيىيؿ( رابط "لمهساعدة" يضـ دليؿ األرقػاـ بػً هواقػع هفيػدة لمشػركات والهؤسسػات العاهمػة 

 فى هجاؿ االتصاالت وأجٍزة الهحهوؿ واإلىترىت.
  ٌػػدفت هواقػػع عيىػػػة التحميػػؿ لجػػذب زوار الهوقػػػع عػػف طريػػػؽ تقػػديـ خػػدهات الهؤسسػػػة فػػى روابػػػط

مػػى اإلىترىػػت، فجػػاء عػػرض وظػػائؼ هطموبػػة بالمغػػة اإلىجميزيػػة عمػػى هواقػػع الهؤسسػػات بهواقعٍػػا ع
 الربحية.

  ذكػػرت هعظػػػـ هواقػػػع العيىػػػة التحميميػػػة أسػػػاليب االتصػػػاؿ بػػػالهوظفيف داخػػػؿ الهؤسسػػػة، عػػػف طريػػػؽ
الٍاتؼ البريد العاد  أو االهيؿ وذلػؾ بٍػدؼ التواصػؿ هػع الجهٍػور الهسػتٍدؼ، ولتسػٍيؿ تصػفح 

 هواقع العيىة التحميمية خرائط إرشادية تحتو  عمى جهيع تفاصيؿ وهحتو  الهوقع.الهوقع قدهت 
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  لجذب الجهٍور الهتصفح لمهوقع قاهت جهيع هواقع عيىػة التحميػؿ بتقػديـ هعموهػات عػف األحػداث
 الخاصة بالهؤسسة هف هعارض وهؤتهرات واحتفاالت وأحداث خاصة..

 تخػػص الهؤسسػػة عػػدا هوقػػع "اتصػػاالت" ىظػػرًا  اٌتهػػت هواقػػع عيىػػة التحميػػؿ بعػػرض ىتػػائج أبحػػاث
لحداثػػة إىشػػاء الهؤسسػػة، كهػػا أوضػػحت هعظػػـ هواقػػع العيىػػة التحميميػػة اإلجػػراءات التىفيذيػػة لتقػػديـ 

 الخدهة، ىراٌا واضحة فى هواقع الهؤسسات الربحية عيىة الدراسة.
 تعددت الخدهات التى تقدهٍا هواقع الهؤسسات عيىة الدراسة عمى الىحو التالى:    

    أوضػػحت ىتػػائج تحميػػؿ هواقػػع الهؤسسػػات عيىػػة الدراسػػة أف هعظػػـ الهواقػػع قػػدهت عرضػػًا لوظػػائؼ
الهصػػػرية لالتصػػػاالت (، ويقتصػػػر التقػػػديـ  –اتصػػػاالت  –فودافػػػوف  –هطموبػػػة هىٍػػػا: ) هوبيىيػػػؿ 

 اتية بالمغة اإلىجميزية فقط عدا الهصرية لالتصاالت تعرض الوظائؼ الهطموبة.بإرساؿ السيرة الذ
 

ًالنتا:جًالخاقةًبالجوانبًالفنيةًوالتقميمًفىًموقعًالمؤسسة:ً-7

  استخدهت هواقع عيىة الدراسة التحميمية أشكااًل هتىوعة هف الوسائط اإلعالهية لتىويع أشكاؿ تقديـ
سسػػػػة، فاسػػػػتخدـ هوقػػػػع "هوبيىيػػػػؿ" همفػػػػات الفيػػػػديو، وتحهيػػػػؿ الػػػػروابط االتصػػػػالية عمػػػػى هوقػػػػع الهؤ 

 الهصرية لالتصاالت(. -اتصاالت -اإلعالىات التمفزيوىية عمى هواقع : )هوبيىيؿ

  الهصػرية لالتصػاالت( عروضػًا تقديهيػة لمحالػة  –اتصػاالت  –فودافػوف  –ضهت هواقع )هوبيىيؿ
 . pdfاالقتصادية لمهؤسسة بصيغة 

  أهػػػا الىصػػػوص الهتحركػػػة فكاىػػػت فػػػى أغمػػػب هواقػػػع عيىػػػة التحميػػػؿ، وضػػػهت الرسػػػـو التوضػػػيحية
الهصرية لالتصاالت ( لعػرض  –هوبيىيؿ  –اتصاالت  –والفالشات الهتحركة إعالىات )فودافوف 

دليػػػػؿ الهوبػػػػايالت والىػػػػوت بػػػػوؾ وخػػػػدهات اإلىترىػػػػت واالتصػػػػاالت.، وضػػػػـ هوقػػػػع فودافػػػػوف صػػػػور 
)خػدهات شػكرًا(، وضػػـ هوقػع هوبيىيػؿ كػػذلؾ خمفيػات هتحركػة لتحهيمٍػػا وعػرائس هتحركػة لعػػروض 
 عمى جٍاز الحاسب اآللى.

  داخؿ هواقع عيىة التحميؿ  قدهت تمؾ الهواقع صػورًا هوضػوعية تعبػر حوؿ طبيعة الهواد الهصورة
عف عروض وأىظهة االشػتراكات، وخػدهات االشػتراؾ فػى اإلىترىػت، وصػورًا هوضػوعية عػف تقػديـ 

الصػػحية والبيئيػػة والصػػحة والرفاٌيػػة، وشػػهمت هواقػػع عيىػػة التحميػػؿ كػػذلؾ صػػورًا لهبػػاىى  الخػػدهات
 وهشاريع الهؤسسة، ولمخدهات التى تقدهٍا تمؾ الهؤسسات.

  تهيػػػزت هعظػػػـ هواقػػػع العيىػػػة التحميميػػػة بالبسػػػاطة فػػػى عػػػرض الهحتػػػو ، وبػػػروابط سػػػٍمة وبسػػػيطة
 التصفح وغير هعقدة.

  العديػػد هػػف الهػػواد الهصػػورة داخػػؿ تمػػؾ الهواقػػع  سػػواء كاىػػت صػػور تضػػـ هواقػػع الدراسػػة التحميميػػة
 ثابتة أو هتحركة، أو فيديو فالش لشخصيات أو صور ألجٍزة وخدهات لمهؤسسة هىٍا:
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تتضػػػهف هواقػػػع "هوبيىيػػػؿ" و"فودافػػػوف" و"اتصػػػاالت" و"الهصػػػرية لالتصػػػاالت"، قرررورًموضررروعية:ًً-
خػدهات االشػتراؾ فػى اإلىترىػت بهواقػع تمػؾ صور هوضوعية تعبر عف عػروض وأىظهػة االشػتراكات و 

ً.الهؤسسات
هثػؿ "هوقػع الهصػرية لالتصػاالت" الػذ  يضػـ هبىػى الهؤسسػة  قورًلمبرانىًومشراريعًالمؤسسرة:ً-

ًبالقرية الذكية، وصور ألبراج الهحهوؿ بهواقع  "هوبيىيؿ" و"اتصاالت".
ت" و"الهصػػػػػرية تتضػػػػػهف هواقػػػػػع "هوبيىيػػػػػؿ" و"فودافػػػػػوف" و"واتصػػػػػاالقرررررورًلشخقرررررياتًتررررر كر:ًً-

ًلالتصاالت"  صور لشخصيات داخؿ اإلعالىات والعروض التسويقية.
واضحة فى هواقع "هوبيىيػؿ" هثػؿ صػور لهطػار ولطػائرات قورًلمخدماتًالتىًتقدمهاًالمؤسسة:ًً-

عىػػد الحػػديث عػػف التجػػواؿ، وصػػػور عػػف كيػػؼ تسػػتخدـ الٍػػػاتؼ الهحهػػوؿ، و"اتصػػاالت" هثػػؿ صػػػورة 
USB  ًخدهات "فودافوف" هثؿ صور ألجٍزة هوبايؿ وىت بوؾ.كذلؾ صور عف إىترىت
ًهثؿ عرض )كمهىى شكرًا( وخدهات شكرًا بهوقع "فودافوف".عرا:اًقورًكارتونية:ًً-

 

النترا:جًالخاقرةًبرةدواتًالتقرالًوالتفاعميرةًبرينًالمنظمرةًوجمهوربراًعمرىًالمواقرعًعينرةًالدراسرةًً-8
ًالتحميمية:

 صػػػؿ الفعػػػاؿ هػػػع جهٍػػػور الهؤسسػػػة هػػػف خػػػالؿ إشػػػراؾ حرصػػػت هواقػػػع عيىػػػة التحميػػػؿ عمػػػى التوا
و أالجهٍػػػػور فػػػػى إبػػػػداء  رائٍػػػػـ عػػػػف الخدهػػػػة الهقدهػػػػة، عػػػػف طريػػػػؽ البريػػػػد اإللكتروىػػػػى لمهؤسسػػػػة، 

التواصؿ عف طريؽ الٍاتؼ والبريد العاد ، فعمى سبيؿ الهثاؿ ىجد بهوقػع "الهصػرية لالتصػاالت" 
إشراؾ الجهٍور فى هسابقات وسحب ىقد  عمى االستعالـ عف الفاتورة وتسديدٌا إلكتروىيًا، كذلؾ 

 جوائز عيىية بهعظـ هواقع العيىة التحميمية.

  اٌتهت هواقػع العيىػة التحميميػة باسػتقباؿ شػكاو  الجهٍػور والػرد عميٍػا هثػؿ هوقػع: "هوبيىيػؿ" يضػـ
 رابط "رأيؾ يٍهىا"، أو عف طريؽ خدهة العهالء واالتصاؿ بٍـ.

  هواقػػع الهؤسسػػات الربحيػػة إضػػافة تعميػػؽ  تالهسػػتخدـ ضػػهعػػف هػػد  تػػوافر وسػػائؿ طمػػب هشػػاركة
رساؿ الهقترحات والتعميقات.  )رد فعؿ( هف خالؿ رأيؾ يٍهىا أو بإضافة رسالة، وا 

  أوضحت هواقع الدراسة التحميمية اٌتهاهػًا خاصػًا بإشػراؾ وسػائؿ اإلعػالـ والصػحفييف واإلعالهيػيف
ريؽ، روابػط أخبػار الهؤسسػة، والبياىػات فى التعرؼ عمى أحداث وخدهات وأخبار الهؤسسة عف ط

 الصحفية اليوهية، الهدعهة بأرشيؼ لمصور ودليؿ الٍاتؼ لسٍولة االستعالـ عف أٌـ األحداث.

  ،تساعد أداوت االتصاؿ بالجهٍور عمى التفاعمية بيف الجهٍور الهتمقى والهؤسسة صاحبة الهوقػع
خػدهيًا  هػف خػالؿ التعػرؼ عمػى احتياجػات والذ  يساعد بدوري فى تحسيف أداء الشركة اقتصاديًا و 

 الجهٍور الهستخدـ وهحاولة إرضائً وتحسيف الخدهات التى تقدـ لً، وذلؾ عمى الىحو التالى: 
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ًأ(ًواضحة:
واضػحة فػى هوقػع "اتصػاالت" فػى رابػط الػدعـ الفىػى والهسػاعدة، وهوقػع طمبًالتواقلًمرعًالمؤسسرة:ًً-

وضػػػع الهوقػػػع  –االسػػػتعالـ عػػف الفػػػاتورة  – 141"هوبيىيػػؿ"، و"الهصػػػرية لالتصػػػاالت" فػػى روابػػػط ) دليػػػؿ 
 تغيير المغة(. –أسئمة هتكررة  –وظائؼ  –ضهف الهفضمة 

 التسجيؿ فى الهوقع. –تغيير المغة  –وظائؼ خالية  –هوقع "فودافوف" يضـ رابط تغيير البمد 
ذكػرت البريػد  ةكؿ الهواقع الخاصة بالهؤسسات عيىة الدراسة التحميمي  كرًالبريدًاإللكترونىًلممؤسسة:ً-

ٍا أو إرساؿ مئاإللكتروىى لمهؤسسة عدا هوقع "اتصاالت"، وتىوع شكؿ االتصاؿ بيف قائهة بريدية جاٌزة له
ًبريد إلكتروىى لمهؤسسة.

ذكر هوقع "هوبيىيػؿ" رأيػؾ يٍهىػا ضػهف رابػط تواصػؿ هعىػا، وجهيػع هواقػع العيىػة آراءًالجمهور:ًًتحميلً-
ًالتحميمية ليس بٍا تحميؿ آلراء الجهاٌير.

يضػػـ هوقػػع "الهصػػرية لالتصػػاالت" سػػحب ىقػػد  عمػػى تسػػديد فػػواتير الهصػػرية لالتصػػاالت، مسررابقات:ًً-
ػػػػدايا هتعػػػددة ، هوقػػػػع "فودافػػػوف" يضػػػػـ  Star Awardsهػػػع  ويضػػػـ هوقػػػع "هوبيىيػػػػؿ" ههيػػػزات جديػػػدة ٌو

وفودافػػوف، ولػػـ يتضػػهف هوقػػػع  Beta vineإىترىػػت، هسػػابقة  USBجىيػػً ٌديػػة عىػػد االشػػتراؾ فػػػى 111
ً"اتصاالت" وقت تحميؿ هوقعً أية هسابقات.

يضػػـ هوقػع "هوبيىيػؿ" رابػط رأيػػؾ يٍهىػا ضػهف روابػط تواصػػؿ  اسرتقبالًشركاو ًالجمهررورًوالرردًعميهرا:ً-
هعىا، وهوقع "اتصاالت" الهساعدة والدعـ، هوقع "فودافوف" يضػـ رابػط الهسػاعدة بػً وصػمة خدهػة العهػالء 

ًاستفسارؾ. –شكواؾ  –إلرساؿ سؤالؾ 
ف هواقػػع "هوقػػع الهصػػرية لالتصػاالت" ٌػػو الهوقػػع الوحيػػد ضػػهالتقررويتًعمررىًقضرراياًتهررمًالجمهررور:ًً-ً

عيىة الدراسة التحميمية الذ  ذكر فيً التصويت لمهوقع، كذلؾ، استقصاء عػف خدهػة الهصػرية لالتصػاالت 
ًفى الهىزؿ وفى العهؿ.

يضػػـ هواقػػع "اتصػػاالت" و"هوبيىيػػؿ" رابػػط تواصػػؿ هعىػػا، "الٍيئػػة العاهػػة لالسػػتعالهات" خدمررةًالعمررالء:ًً-
ًهالء( ضهف رابط الهساعدة ووصمة االتصاؿ بىا.هوقع "فودافوف" يضـ وصمة )خدهة الع،ًاتصؿ بىا

  تبايىت وسائؿ طمب هشاركة الهستخدـ هف هؤسسة ألخر ، حيث وجد الباحػث بجهيػع هواقػع العيىػة
 التحميمية تمؾ الوسائؿ سواء هواقع الهؤسسات الربحية أو الخدهية، كالتالى:

ًجهيع الهواقع بٍا وسائؿ طمب هشاركة الهستخدـ.أ(ًلًيوجد:ً
 هوقع "اتصاالت" يضـ وصمة أخبر صديؽ، " هوبيىيؿ" تواصؿ هعىا.أخر :ًب(ً

ًال يوجد.ج(ًاستطالعًرأ :ً
ضػػافة رسػػالة د(ًتعميررقً)ردفعررل(:ً هوقػػع "هوبيىيػػؿ" بػػً رأيػػؾ يٍهىػػا، "الهصػػرية لالتصػػاالت" اتصػػؿ بىػػا، وا 

ًوالبريد اإللكتروىى والٍاتؼ.
 البريدية بً البريد اإللكتروىى."الهصرية لالتصاالت" ضهف القائهة بر(ًإضافةًإميل:ً
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 -تحليل المضمون: نتائـجخالصة 

  ظٍر لمباحث هف خالؿ تحميمً لهضهوف هواقع الهؤسسػات العاهمػة فػى قطػاع االتصػاالت بهصػر
ىحػو  االجتهاعيػة هد  االٌتهاـ بالبعد التىهو  داخؿ الهجتهع لجهيع الهؤسسات تحقيقػا لمهسػئولية

 الهجتهع.
  الدراسة التحميمية أشكااًل هتىوعة هف الوسائط اإلعالهية لتىويع أشكاؿ تقديـ استخدهت هواقع عيىة

 .الروابط االتصالية عمى هوقع الهؤسسة

  ٌػػدفت هواقػػع عيىػػػة التحميػػؿ لجػػذب زوار الهوقػػػع عػػف طريػػػؽ تقػػديـ خػػدهات الهؤسسػػػة فػػى روابػػػط
 .بهواقعٍا عمى اإلىترىت

  جػود روابػط عػف أخالقيػات الههارسػة الهٍىيػة، لـ يتضح لمباحث هف تحميمً لهواقػع عيىػة الدراسػة و
حيػػػػػث اقتصػػػػػر هفٍػػػػػـو أخالقيػػػػػات الههارسػػػػػة الهٍىيػػػػػة بػػػػػذكر قػػػػػواىيف اسػػػػػتخداـ الهوقػػػػػع وهسػػػػػئولية 

 (.2116)ًأسارًعبدًالمطيفً، وتتفؽ ٌذي الىتيجة هع دراسة االستخداـ

 فقد الهبحوثة ضهف البعد األخالقي لمعهؿ في الهىظهات  الجهٍورولية االجتهاعية تجاي ئالهس تقع
هواقػػػع عيىػػػة التحميػػػؿ بعػػػرض أىشػػػطة الهسػػػئولية االجتهاعيػػػة لمهؤسسػػػات عيىػػػة الدراسػػػة، الاٌتهػػػت 

 –فودافػػػوف  –هوبيىيػػػؿ ) وعمػػػى غيػػػر الهتوقػػػع فقػػػد رصػػػد الباحػػػث، أف الهواقػػػع الخدهيػػػة الربحيػػػة:
الهصػػرية لالتصػػاالت( شػػهمت جهػػيعٍـ روابػػط خاصػػة بأىشػػطة الهسػػئولية االجتهاعيػػة  -اتصػػاالت
 .John L 2004) ودراسررررةًً(2111)مقرررردمًوبيبررررةً. وتتفػػػػؽ ٌػػػػذي الىتيجػػػػة هػػػػع دراسػػػػة لمهؤسسػػػػة

Campbell) (2119)خيرتًعيادً، وتختمؼ هع دراسة. 
  ف خاطبػػت هواقػػع عيىػػة التحميػػؿ فئػػات هتىوعػػة هػػف الجهػػاٌير، وذلػػؾ حسػػب ىشػػاط كػػؿ هؤسسػػة، وا 

كاىػت تخاطػب جهيعٍػػا الجهٍػور العػػاـ بصػفة عاهػػة بكافػة فئاتػػً وهراحمػً العهريػػة، خاصػة بهواقػػع 
الهؤسسػػػػات الربحيػػػػة التػػػػى تخاطػػػػب شػػػػرائح الجهٍػػػػور الهختمفػػػػة الهتعػػػػاهميف هػػػػع خػػػػدهات الٍػػػػاتؼ 

 الهحهوؿ واالتصاالت.

  أهػػػا الىصػػػوص الهتحركػػػة فكاىػػػت فػػػى أغمػػػب هواقػػػع عيىػػػة التحميػػػؿ، وضػػػهت الرسػػػـو التوضػػػيحية
الهصرية لالتصاالت ( لعرض  –هوبيىيؿ  –اتصاالت  –والفالشات الهتحركة إعالىات )فودافوف 

دليػػػؿ الهوبػػػايالت والىػػػوت بػػػوؾ وخػػػدهات اإلىترىػػػت واالتصػػػاالت.، وضػػػـ هوقػػػع فودافػػػوف صػػػور 
)خػدهات شػكرًا(، وضػـ هوقػع هوبيىيػؿ كػذلؾ خمفيػات هتحركػة لتحهيمٍػا وعرائس هتحركة لعػروض 
 عمى جٍاز الحاسب اآللى.

  حرصػػػت هواقػػػع عيىػػػة التحميػػػؿ عمػػػى التواصػػػؿ الفعػػػاؿ هػػػع جهٍػػػور الهؤسسػػػة هػػػف خػػػالؿ إشػػػراؾ
الجهٍػػػور فػػػػى إبػػػداء  رائٍػػػػـ عػػػف الخدهػػػػة الهقدهػػػة، عػػػػف طريػػػؽ البريػػػػد اإللكتروىػػػى لمهؤسسػػػػة، أو 

 .ٍاتؼ والبريد العاد التواصؿ عف طريؽ ال
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  أوضحت هواقع الدراسة التحميمية اٌتهاهًا خاصًا بإشػراؾ وسػائؿ اإلعػالـ والصػحفييف واإلعالهيػيف
فى التعرؼ عمى أحداث وخدهات وأخبار الهؤسسة عف طريؽ، روابط أخبار الهؤسسػة، والبياىػات 

 ـ عف أٌـ األحداث.الصحفية اليوهية، الهدعهة بأرشيؼ لمصور ودليؿ الٍاتؼ لسٍولة االستعال

ضرورة اٌتهاـ الهؤسسات بأبعاد الهسئولية االجتهاعية وأبعاد أخالقيات الهٍىة ويوصى الباحث ب     
ىشػػاء وحػػدات هتخصصػػة لمهسػػئولية االجتهاعيػػة بالهؤسسػػة بشػػكؿ  ضػػهف إطػػار ثقافػػة الهىظهػػة، وا 

 عاـ، وتجاي العاهميف بشكؿ خاص. 

لقواعػػد الخاصػػة بأخالقيػػات العهػػؿ وعػػالج السػػموكيات السػػمبية وضػػرورة التػػزاـ الهؤسسػػة بتطبيػػؽ ا     
لمعػػاهميف كتسػػريب الهعموهػػات وتطبيػػؽ اإلجػػراءات العادلػػة فػػي تىفيػػذ القػػواىيف والتعميهػػات الخاصػػة 
بٍـ، والهحافظة عمى حقوؽ العاهميف وخاصة هكاىتٍـ وسػهعتٍـ ووالئٍػـ لمهؤسسػة ألىٍػا جػزء هػف 

 .الهجتهع

ى
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 .336ص  مرجع سابق"  محمد قٌراط. " ممارسو العالقات العامة فى اإلمارات العربٌة المتحدة  (1 

 

) ظاِعح    سعاٌح ِاظغر١ش غ١ش ِٕاٛسج، . " تحٛز اٌعاللاخ اٌعاِح اٝ اٌّؤعغح اٌغ١اح١ح دساعح حاٌح اٌذ٠ٛاْ اٌٛطٕٝ ٌٍغ١احح "،حوصىهد   (1 

 .25(.   2552ٌرغ١١ش، لغُ اٌعٍَٛ اٌرعاس٠ح، اٌعضائش: و١ٍح اٌعٍَٛ االلرصاد٠ح ٚ ٍَٛ ا
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 25)
 .4(،   2554" ، ) صٕعا  : اوواد١ّ٠ح اٌعشت١ح ٌٍعٍَٛ اٌّا١ٌح ٚاٌّصشا١ح ،  اوخالق ٚاالذصاالخ اٌرغ٠ٛم١ح ١ِٓ  حّذ لاعُ اٌّخاللٝ."  

 

غ١عش سععاٌح ِاظغعر١ش جٔعٝ ِحّذ  تٛ عش٠ك خ١ًٍ. " اٌصٛسج اٌز١ٕ٘ح ٌّٕٙح اٌعاللعاخ اٌعاِعح ٌعذٜ  ِّاسعع١ٙا ٚ اللرٙعا تّغعرٜٛ  دائٙعُ ٌٙعا "،  (23 

 (.2557،) ظاِعح  اٌما٘شج: و١ٍح اإل الَ، لغُ اٌعاللاخ اٌعاِح ٚاإل الْ ، ِٕاٛسج
 .119ص،   

     

" Corporate Social Responsibility & International Development: Is Business theHopkins, M. 
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العدد  اإلعالم     : كلٌة      جامعة القاهرة المجلة المصرٌة لبحوث الراي العاممحمود ٌوسف ." العالقات العامة فً تدمة المرشح السٌاسً "   (33 
 .31 ص21(  ص3111ٌونٌو  –الثانى ابرٌل 

      

 

، "ِمععذَ ١٘ٚثععح. " ع١اعععاخ ٚ تععشاِط اٌّغععؤ١ٌٚح االظرّا ١ععح ذعععاٖ اٌّععٛاسد اٌثاععش٠ح اععٟ ِٕ ّععاخ او ّععاي )دساعععح حاٌععح شالشععح تععشواخ  شت١ععح( (34 

اٌعضائعش: ظاِععح تعٍف، و١ٍعح اٌعٍعَٛ ، )االلرصعاد٠اخ اٌحذ٠صعحاٌٍّرمٝ اٌذٌٟٚ اٌخاِظ حٛي س ط اٌّاي اٌفىشٞ اٟ ِٕ ّاخ او ّعاي اٌعشت١عح اعٟ  عً 

 (.2555د٠غّثش  55/57، االلرصاد٠ح ٚ اٌرعاس٠ح ٚ  ٍَٛ اٌرغ١١ش

 
مصثر  تٌرت معول محمد عٌاد. " المسئولٌة اإلعالمٌة للعالقات العامة عبر اإلنترنثت  دراسثة علثى المةسسثات الربحٌثة وغٌثر الربحٌثة فثى (35 

هث// اكتثوبر 2541شثوال 4العثدد  – 7    جامعثة الشثارقة: كلٌثة االتصثال  المجلثد جامعة الشارقة للعلوم اإلنسثانٌة واالجتماعٌثةمجلة واإلمارات "  

 ه/(.2541

 

مصثر"   احمد فواي السٌد." اثر العولمة علً استراتٌجٌات العالقات العامة دراسة مٌدانٌة على عٌنثة مثم شثركات القطثاع العثام والتثاص فثً (36 

 .(3111العالقات العامة واإلعالم     جامعة القاهرة: كلٌة اإلعالم  قسم ماجستٌر غٌر منشورة رسالة
       

 

 األتالقٌة "  محمد قٌراط. " ممارسو العالقات العامة فى اإلمارات العربٌة المتحدة : التصائص الدٌموغرافٌة  التوجمات الممنٌة والقٌم (37 
 .316(  ص 3111اكتوبر  -ه/ 2531/ رملام  4العدد  – 5    المجلد مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعٌة واإلنسانٌة      

(27)
 Pike, D., & Jackson, N. (2006). " Ethics and the promotion of consumer brands to children: Marketing public 

relations in the UK toy industry".  PRism vol. 4 

(1http://praxis.massey.ac.nz/fileadmin/Praxis/Files/Journal_Files/2006_general/Pike_Jackson.pdf:) 
 هجمة عمـو،   "أثر األخالقيات الوظيفية في تقميؿ فرص الفساد اإلداري في الوظائؼ الحكوهيةأّسػػػار فخري عبد المطيؼ . "  (28)

  ) .  2116( يوليو) تهوز: 29العدد :  الرابعةالسىة ) ، إىساىية        
(29)

 John L. Campbell." WHY WOULD CORPORATIONS BEHAVE IN SOCIALLY RESPONSIBLE WAYS? 

AN INSTITUTIONAL THEORY OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY",   

An earlier version of this paper was presented at the Conference on Political Economy, McGill University, 

2004., Paper presented at the annual meeting of the American Sociological Association, Marriott Hotel, Loews 

Philadelphia Hotel, Philadelphia, PA, Aug 12, 2005 Online <PDF>. 2010-08-03 

<http://www.allacademic.com/meta/p18728_index.html> 

 
 41)

 اتالقٌات اإلعالم بٌم –المةتمر العلمى السنو  التاسع تالد شاكر احمد جاوٌش. " قوانٌم واتالقٌات اإلعالم عبر اإلنترنت "   
 (. 3114ماٌو  –    جامعة القاهرة : كلٌة اإلعالم   الجاء الثالث  النظرٌة والتطبٌق     

 

  42)
 اتالقٌات نشر الجرٌمة فى الصحافة المصرٌة دراسة تحلٌلٌة ومٌدانٌة على عٌنة"  سحر فاروق الصادق. –امل السٌد احمد دراا  
 ،) ظاِعح 7، ض  خالل١اخ اإل الَ ت١ٓ إٌ ش٠ح ٚاٌر ث١ك -اٌّؤذّش اٌعٍّٝ اٌغٕٜٛ اٌراعك ِٓ اٌصحف ٚاٌمائ١ّٓ تاالذصاي "،          

 (.2555اٌما٘شج: و١ٍح اإل الَ ، ِا٠ٛ          
 

جامعثة    المثةتمر العلمثى السثابع  عبر وسائل اإلعالم مثم منظثور إسثالمى "   عبده." اتالقٌات ممارسة حرٌة الرامحمود ٌوسف مصطوى  (43 

 .(  3112  كلٌة اإلعالم :   القاهرة

http://praxis.massey.ac.nz/fileadmin/Praxis/Files/Journal_Files/2006_general/Pike_Jackson.pdf
http://www.allacademic.com/one/www/research/index.php?cmd=Download+Document&key=unpublished_manuscript&file_index=2&pop_up=true&no_click_key=true&attachment_style=attachment&PHPSESSID=0b4e578cc60f9aeeae73cd5460ef75aa
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،  2اٌعدد  ) اٌمعععععععععا٘شج: ،" ٌإلداسجاٌِظٍح اٌعست٠ح ،اٌِعؤ٠ٌٚح االظذِا ٠ح اٟ اٌمطا  اٌخا  اٟ اٌٍِِوح اٌعست٠ح اٌععٚد٠ح."  اٌرععععععععع٠ٛعشٜ ِحِد (44 

5444.) 
 

إعالنات  جٌمام مصطوى كامل البٌطار ." اتالقٌات اإلعالم ومد  تطبٌقما فى واقع الممارسة اإلعالنٌة فى مصر .. دراسة تحلٌلٌة لعٌنة مم (45 
     جامعة القاهرة : كلٌة اإلعالم   قسم العالقات العامة واإلعالم   رسالة ماجستٌر غٌر منشورة  التلواٌوم المصر "

      2111 . ) 
 

   رسالة ماجستٌر غٌر منشورة." دور العالقات العامة فى الجمعٌات التٌرٌة فى دولة الكوٌت "   فالح فواا سلٌمام المطٌري (46 
 (.3111  التربٌة  قسم اإلعالم والعالقات العامةكلٌة اآلداب والعلوم و  الجامعة األهلٌة بالبحرٌم:       

 

 42)
،) ِعٍعح ظاِععح اولصعٝ حّذ  تٛ اٌغع١ذ. ص١٘ش  اتذ." دٚس اٌمائُ تاالذصاي اٝ اٌعاللاخ اٌعاِح اٝ إٌّ ّاخ او١ٍ٘ح ٔحٛ ِعالٝ االٔرفاضح " ،  

 (.٠2554ٕا٠ش  –ظاِعح اولصٝ: و١ٍح اإل الَ، اٌّعٍذ اٌصأٝ  اش، اٌعذد اوٚي 
 

 منى محمد محمد على . " دور االتصال فى عملٌة التغٌٌر فى المنظمات دراسة على عٌنة مم المظمات االنتاجٌة والتدمٌة فى (41  
 ( . 3117    جامعة القاهرة : كلٌة اإلعالم   قسم العالقات العامة واإلعالم    رسالة ماجستٌر غٌر منشورةمصر (         

 

رة. " العالقات العاهة فى الشركات الهتعددة الجىسية العاهمة فى هصر " ، ً(83)  مرابطة الدولية لبحوث( ل25)هؤتهر الإيهاف هحهد ٌز
 ( . 2116يوليو  28-23هجتهع الهعرفة لمجهيع ، ) القاٌرة : الجاهعة األهريكية ،   – ( IAMCR )اإلعالـ واالتصاؿ      

 
      

جامعثة  مجلثة ممارسة العالقات العامة فى اإلمارات العربٌة المتحثدة: المعوقثات التنظٌمٌثة  المشثاكل المٌكلٌثة وافثاق المسثتقبل" محمد قٌراط."  (41 

 م(.3116ه/ اكتوبر 2537شعبام  – 4 العدد3   المجلدالشارقة للعلوم الشرعٌة واإلنسانٌة

 

 ، )هعٍد البحوث رسالة هاجستير غير هىشورةلخدهية الفمسطيىية "، إبراٌيـ هحهود الهصري ." أساليب االتصاؿ في الهؤسسات ا (41)
 ( .2114والدراسات العربية : قسـ الدراسات اإلعالهية ،      

العربٌثة  الولثائٌات –المةتمر العلمثى األول لككادٌمٌثة الدولٌثة لعلثوم اإلعثالم  "   اتالقٌات اإلعالم والولائٌات العربٌةإبراهٌم العقباو  . "  (52 

 .733ص(    3116  القاهرة :   الدار المصرٌة اللبنانٌة     2ط  ومتغٌرات العصر
 

 . 238( ، ص 1997" ، ) القاٌرة : هكتبة عيف شهس ،  العالقات العاهة والتىظيـ هدخؿ إدار حىاف فاروؽ جىيد . "  (42)
 عمى الجٍات الهعىية بتطبيؽ الهعاهمة العقابية إيهاف هحهد ىدا . " دور العالقات العاهة فى تطبؽ الهعاهمة العقابية دراسة تطبيقية (43)

 .221ص ( ، 2116، ) جاهعة القاٌرة : كمية اإلعالـ ، قسـ العالقات العاهة واإلعالف ،  رسالة هاجستير غير هىشورة" ،  بالقاٌرة الكبر     
palestine.org/Arabic Documents/ PrivateSector/ SocialRespons.doc/-www.aman 

4)(4
 

(45)  Schermerhorn, John R.Management, 7
th

 ed., (John Wiley and Sons Inc., New York,2002), P.158.  
 

 .185( ، ص2111، )عهاف:  القاىوىييفهجمة جهعية الهجهع العربي لمهحاسبيف الهسئولية االجتهاعية وأخالقيات اإلدارة.  (46)

 pal.org/aboutar.htm-http://www.pmta
) 47(

 
ر. (48)  .11( ص 1981)القاٌرة هكتبة عيف شهس، "، عمـ االتصاؿ: هفاٌيهً، ىظرياتً، هجاالتً"صالح الديف جٌو

http://www.sciencedirect.com..Cit PORasha A. Abdulla,et al,
 (49) 

 

 ( ، 2113" ، ) غزة : دار الكتاب الجاهعى ، الكتابة لمعالقات العاهة الشكؿ واألسموبدوج ىيوسوـ . بوب كاريؿ .ترجهة هى الخاجة . "  (51)
 . 58ص      

      

اب الهسير  .  (51)  http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/mafaheem-4.aspعبد الٌو

(52) Mathew A. Cabot. " An Exploration of the Ways Psychology and the Four-Component Model can         Help Create a Multidimensional 

the Arts,  , ( Regent University: School of Communication andPHD           Approach to Public Relations Ethics Research and Instruction", 

April 2006),P.18. 

 

us/ethics/preamble_en.html.
http://www.prsa.org/about  )53(

 
     القاهرة : 2ط    واالجتماعٌة مناهج البحث وطرق التحلٌل اإلحصائى فى العلوم النوسٌة والتربوٌةفةاد ابو حطب   امال صادق .   (65 

 . 213(   ص 2112المصرٌة    جلوألن ا       
 .112ص، (،الفالح هكتبة "، ) الكويت: هدخؿ إلى هىاٌج البحث العمهي والعمـو اإلىساىية اهلل عبد الرحهف الكىدري، و خروف."عبد  (55)
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 :تحميؿ الهضهوفى استهارة أسهاء السادة هحكه (56)

 الوظيفـت االســن ِغٍغً

 ٌى١ٍح اإل الَ تعاِعح اٌما٘شج اوعثك عرار اٌعاللاخ اٌعاِح ٚاٌع١ّذ  أ.د/ على عجـوة -1

 أ.د/ عبطـف العبـد -2
 عععرار اٌععش ٜ اٌعععاَ ٚٚو١ععً و١ٍععح اإل ععالَ ٌٍذساعععاخ اٌع١ٍععا ٚاٌثحععٛز 

 عاتما تعاِعح اٌما٘شج

 أ.م.د/ صفـوث العـبلـن -3
 -اوعععرار اٌّغعععا ذ تمغععُ اٌعاللعععاخ اٌعاِعععح ٚاإل ععالْ تى١ٍعععح اإل عععالَ 

 ظاِعح اٌما٘شج

 ظاِعح اٌما٘شج - عرار اٌعاللاخ اٌعاِح اٌّغا ذ تى١ٍح اإل الَ  أ.م.د/ كريوـبى فريــد -4

 ظاِعح اٌما٘شج - عرار اٌعاللاخ اٌعاِح اٌّغا ذ تى١ٍح اإل الَ  أ.م.د / هحوـد عتــراى -5

 اٌما٘شجظاِعح  -ِذسط اٌعاللاخ اٌعاِح تى١ٍح اإل الَ  د. طـبرق فتـح هللا -6

 

 لدار الهصرية المبىاىية،ا، ) القاٌرة : 1" ، ط هىاٌج البحث واالستخداهات اإلحصائية فى الدراسات اإلعالهيةشيهاء ذو الفقار زغيب."  (57)
 .137(، ص2119    

     

 http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Mnfsia15/ContntAnly/sec01.doc_cvt.htm 
)58(

 

 
 "،) القاٌرة: دار الفكراألسموب اإلحصائى واستخداهاتً فى بحوث الرأ  العاـ واإلعالـعاطؼ عدلى العبد.زكى أحهد عزهى."  (59)

 .218(،ص1993العربى،     
 ، ) القاٌرة : الدار الهصرية1" ، ط هىاٌج البحث واالستخداهات اإلحصائية فى الدراسات اإلعالهيةشيهاء ذو الفقار زغيب."  (61)
 .164(، ص2119المبىاىية،      
(22)

  ٔ ش  عّا  اٌغادج اٌّحى١ّٓ العرّاسج ذح١ًٍ اٌّضّْٛ. 
(25)

 "،) اٌما٘شج: داس اٌفىش اوعٍٛب اإلحصائٝ ٚاعرخذاِاذٗ اٝ تحٛز اٌش ٜ اٌعاَ ٚاإل الَ اطف  ذٌٝ اٌعثذ. صوٝ  حّذ  ضِٝ."  

 .254(،  5445اٌعشتٝ،      
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of professional practice ethics limited to mention the use of the site and the 

responsibility to use. 

 The social responsibility is fallen upon towards the public within the ethical 

dimension of the surveyed organizations .the sites as samples have focused 

on showing the activities of the social responsibility of surveyed 

organizations and unexpectedly, the researcher observed that all commercial 

services sites (Mobinil - Vodafone - Contacts - Telecom Egypt ) included 

special links of the activities of social responsibility of the organization. This 

result is consistent with the study of (Wahiba Mokadem - 2011),the study of (John 

L. Campbell - 2004) and is not consistent with the study of (Khayrat Ayyad – 2009). 

 The sites of analysis sample addressed varied categories of the people 

according to the activity of each organization although they all addressed all 

the public of age groups and levels in general especially the in the sites of 

commercial organizations that that address the various groups of the public 

who deal with mobile phone services and telecommunications. 

    The researcher recommends with the necessity for the organizations to 

give attention to the dimensions of the social responsibility and the 

dimensions of profession ethics within the framework of the organization's 

culture and establishing specialized units for social responsibility in the 

organization in general and towards the employees in particular.  

    He recommends with the necessity for the organization to observe 

applying the rules related to the work ethics, adjusting the negative 

behaviors of employees as leaking information, application of fair 

procedures to implement the laws and regulations of their own and preserve 

the rights of workers especially their standing, reputation and loyalty to the 

organization as it is a part of the community 
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   The study aimed to identify the social responsibility of the public 

relations and the practice ethics of the institutions working in the 

telecommunications sector in Egypt. the objectives  of the research can be 

formulated as follows  :  

 Provide theoretical points of researched organizations about the concept of 

social responsibility and practice ethics of public relations . 

  Analyzing the sites of the telecom sector working to clarify the extent of 

commitment to social responsibility and practice ethics of the profession. 

 Recognize the reality of public relations practices in government and private 

institutions. 

 Identify the extent of compliance with the standards of practice ethics of 

public relations of government and private sector. 

    The current study is considered one of the descriptive studies using the 

survey method used in social and media research. the sample of geographic 

community included an intentional sample from government, private and 

international organizations working in Egypt, they are four (4) organizations 

working in the field of communications and competing with each other to 

provide mobile phone services and communication to the Egyptian people, they 

are namely: Egyptian Company for Mobile Services (Mobinil), Egypt 

(Vodafone) company, the Egypt (Etisalat) company and the telecom Egypt 

company.  

The researcher used the method of analyzing the qualitative content as a means 

in the current study. 

Among the most important results  :  

 The activities of social responsibility varied  in the sites of : (Mobinil - 

Etisalat - Vodafone - Telecom Egypt) of health, social, environmental and 

academic services as well as taking care of national events, supporting civil 

society institutions and Community associations, enlightenment of diseases 

and ways to protect them in the site of : (Mobinil). 

 The activities of the social responsibility of the organization shows the 

compliance with  a number of criteria related to respect and responsibility 

towards the (employees) within the organization and (community members) 

who represent the external environment as well as protecting the 

environment by the adjustment between the product provided by the 

organization to the community with the environment, supporting the 

community and contribution to the well-being through social initiatives and 

projects provided as a service to the community . 

 For the researcher, it was not clear through the analysis of sites of the study 

sample if there are links about the professional practice ethics as the concept 
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 Abstract 

        The problem of the study can be identified that the ethics of work in 

organizations indicate that the ethics of the management and work are almost 

the difficult and important issue in the organizations that are related to the social 

performance which in turn gives an important indication to the response of the 

organizations and the work of socially responsible they accomplish for their 

employees. as well as keeping up with the emergence of serious research 

movement yielded several specialized studies in the field of social responsibility 

and the ethics of professional practice of public relations which deserve to be 

placed in the focus of attention, analysis of their content and demonstrating the 

uniqueness, similarities and differences among them and evaluating their 

research topics leading to the conceptualization of future media studies 

specialized in the social responsibility and ethics of professional practice in 

public relations. 

The following questions of the research can be problem can be set forth: 

1- Does the social responsibility fall upon the public within the ethical 

dimension of the work in the searched organizations? 

2- Is there an attention to identified dimensions of social responsibility in the 

analysis sample to the sites of the institutions working in the telecom sector 

? 

      The current research is a modest contribution linking between the social 

responsibility of public relations towards the community and the ethics of the 

practice through analyzing the sites of telecommunications sector institutions 

working in Egypt on the Internet. Accordingly, every organization of any kind, 

size and work environment must be attentive to the ethical aspects and social 

responsibility as this field is considered a field of interest especially towards 

those individuals working in these organizations and society. 
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