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اآلتيــة: للقواعــد  وفًقــا 

قواعد النشر 

 يعتمد النشر على رأي اثنني من املحكمني 
املتخصصني يف حتديد صالحية املادة 

للنشر.

 أال يكون البحث قد سبق نشره يف أي مجلة 
علمية محكمة أو مؤمتًرا علمًيا.

 ال يقل البحث عن خمسة آالف كلمة وال 
يزيد عن عشرة آالف كلمة ... ويف حالة 

الزيادة يتحمل الباحث فروق تكلفة النشر.

 يجب أال يزيد عنوان البحث –الرئيسي 
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وآخر باللغة االجنليزية ال يزيد عن 250 

كلمة.

 يزود الباحث املجلة بثالث نسخ من البحث 
 ،C D  مطبوعة بالكمبيوتر .. ونسخة على

على أن يكتب اسم الباحث وعنوان بحثه 
على غالف مستقل ويشار إلى املراجع 

والهوامش يف املنت بأرقام وترد قائمتها يف 
نهاية البحث ال يف أسفل الصفحة.

 ال ترد األبحاث املنشورة إلى أصحابها .... 
وحتتفظ املجلة بكافة حقوق النشر، ويلزم 

احلصول على موافقة كتابية قبل إعادة نشر 
مادة نشرت فيها.

 تنشر األبحاث بأسبقية قبولها للنشر .

 ترد األبحاث التي ال تقبل النشر ألصحابها.
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مجلة البحوث اإلعالمية1134

ملخص الدراسة
 اســتهدفت مشــكلة الدراســة رصــد ظاهــرة  تركيــز امللكيــة والشــراكات داخــل املؤسســات اإلعالميــة، 
والتعــرف علــى أســباب اجتــاه القائمــن باالتصــال نحــو تطبيقهــا، وتأثيرهــا علــى طبيعــة املحتــوى املقــدم، 

والقــرارات االقتصاديــة واإلداريــة للمؤسســات اإلعالميــة.
  وتنتمــي هــذه الدراســة إلــى الدراســات الوصفيــة، واعتمــدت علــى منهــج دراســة احلالــة، واســتخدمت 
دليــل املقابــالت املتعمقــة، وطبقــت علــى العينــة العمديــة بواقــع )74( مفــردة مــن القيــادات املســئولة عــن 
ــل و ــو الني ــاة وONLIVE وCBC وإذاعــات رادي ــوات احلي ــة والشــراكات يف قن ــز امللكي مشــروعات تركي

DRN محــل الدراســة بواقــع )4( مفــردات، وكذلــك القائمــن باالتصــال بتلــك املؤسســات مــن اإلعالميــن 
ورؤســاء حتريــر ومديــري البرامــج واملعديــن بواقــع )70( مفــردة.

ــدى  ــة ل ــوى والسياســة التحريري ــة املحت ــر االســتحواذ فــى طبيع ــى تأثي ــج الدراســة إل ــت نتائ    وتوصل
املشــروعات اإلعالميــة محــل الدراســة، وذلــك مــن خــالل غلــق قنــاة ONLIVE   اإلخباريــة وحتويلهــا إلــى 
قنــاة ONSPORT FM 2، كمــا مت غلــق إذاعــة DRN وتغييــر محتواهــا إلــى إذاعــة رياضيــة متخصصــة 

.”ON SPORT FM ”تعــرف بـــ

الكلمات الدالة املفتاحية: تركيز امللكية- االحتكار- املؤسسات اإلعالمية

Abstract
This study aimed to Monitor and characterize the phenomenon of mergers within 
media organizations
   The study aimed to monitor the phenomenon of concentration of ownership and 
within media institutions, and to identify the reasons for the direction of those 
in contact with their application, and their impact on the nature of the content 
provided, and economic and administrative decisions of media institutions.
  This study belongs to descriptive studies, relied on the case study method, used 
an in-depth interview guide, and was applied to the intentional sample by (74) 
individual leaders responsible for projects focusing on ownership and partnerships 
in life channels, ONLIVE, CBC, Nile Radio broadcasters and DRN subject of 
study by (4) persons, as well as those in contact with these institutions, from the 
media, editor-in-chief, program managers and preparers, at a rate of (70).
  The study results to the impact of the concentration of ownership e in the nature 
of the content  in media institutions under study, by closing the channel ONLIVE 
news and convert them to channel ONSPORT FM 2, was also closed Radio DRN 
and change its content to broadcast sports known as “ON SPORT FM” .
Key words: concentration of ownership - monopoly - media institutions
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مقدمة:

شــهدت املؤسســات اإلعالميــة يف مصــر حــدوث حتــوالت وتغيــرات جذريــة والعديــد 
ــة،  ــى مســتوى أمنــاط امللكي ــة عل ــة املاضي مــن التطــورات املتالحقــة خــالل الســنوات القليل
ظاهــرة  بــدأت  إعــادة هيكلــة الســوق اإلعالميــة، حيــث  ظــل  اإلداريــة، يف  والتغييــرات 
االســتحواذات واالندماجــات وتركــز امللكيــة والشــراكات تنتشــر لــدى عــدد مــن املؤسســات 
اإلعالميــة يف مصــر وترتــب عليهــا غلــق قنــوات، وتغييــر نشــاط قنــوات أخــرى، واتبــاع 
سياســة ترشــيد النفقــات، ودمــج عــدد مــن الوحــدات اإلداريــة داخــل بعــض القنــوات مثــل: 
 DMCو CBCو ONوحــدات املونتــاج واإلعــداد واإلنتــاج يف الشــبكات األربعــة احليــاة و
لتقليــل تكاليــف اإلنتــاج، مــن أجــل تنظيــم الســوق وإعــادة الهيكلــة، وتقليــل أعــداد العاملــن، 
واالســتغناء عــن بعضهــم، وإحــداث تغييــرات يف محتــوى اخلريطــة البرامجيــة، وإلغــاء برامج، 

ــة. ــوكاالت اإلعالني ــر ال وتغي

مــع عــدد مــن     وتأتــي ظاهــرة عمليــات االندماجــات واالســتحواذات والشــراكات 
املؤسســات اإلعالميــة واملطبقــة علــى قيــام شــركة إعــالم املصريــن باالســتحواذ علــى 
شــبكات احليــاة وON وDMC والشــراكة مــع CBC، باإلضافــة إلــى عــدد مــن الوســائل 
األخــرى بدافــع تصحيــح مســار صناعــة اإلعــالم، وإنقاذهــا مــن اخلســائر املاليــة التــي 
أصابــت ســوق اإلعــالم خــالل الســنوات املاضيــة، وذلــك نتيجــة لعــدة أســباب منهــا تداعيــات 
األزمــة االقتصاديــة، وتراجــع مصــادر التمويــل وعائــدات اإلعالنــات، وانســحاب املعلنــن مــن 
ــة أخــرى، والــذي ُيعــد أكبــر منافــس لوســائل  ــة، والنتشــار اإلعــالم الرقمــي مــن ناحي ناحي
اإلعــالم التقليديــة ســواء الصحــف أو القنــوات، حيــث يتيــح للجمهــور املشــاهدة أو التصفــح 
ــل: منصــات نتفليكــس  ــرض مث ــت الع ــوى، وتوقي ــارات املحت ــم يف اختي ــى التحك ــدرة عل والق

Netflix واليوتيــوب YouTube والفيديــو حســب الطلــب.    

    ولــم تكــن مصــر البلــد الوحيــد التــي طبقــت عمليــات ســواء االندماجــات أو االســتحواذ 
أو الشــراكات داخــل املؤسســات اإلعالميــة بــل ســبقتها املؤسســات اإلعالميــة يف الــدول 
الغربيــة، فقــد قامــت عــدد مــن املجموعــات واملؤسســات اإلعالميــة اإلمريكيــة مثــل: مجموعة 
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»تــامي وارنــر«، و«والــت ديزنــي«، و«بارتلســمان« و«فايكــوم«، و«كوربورشــن«، باالســتحواذ علــى 
صحــف ورقيــة وإلكترونيــة ومجــالت وقنــوات تلفزيونيــة وإذاعــات واإلنتــاج الســينمائي ودور 
النشــر الصحفــي أيًضــا، فقــد ســاهمت االســتحواذات يف حدوث توســعات لتلــك املجموعات، 
باإلضافــة إلــى حــدوث تطــور يف قطــاع االتصــاالت، واألقمــار الصناعيــة، والتقنيــات املختلفة 

لعمليــة اإلنتــاج اإلعالمــي.

    ويف ظــل ارتبــاط ســوق صناعــة اإلعــالم باقتصادياتــه، وتعرضــه خلســائر ماليــة خــالل 
الســنوات القليلــة املاضيــة، وحــدوث تغييــرات جذريــة يف املشــهد اإلعالمــي املصــري ســواء 
ــوى الرقمــي، فقــد ظهــرت اجتاهــات لــدى املــالك  ــة واالجتــاه نحــو املحت ــى نطــاق امللكي عل
ــرات يف ظــل  ــد مــن التغيي ــة بإجــراء العدي ــة واإلعالمي ــى املؤسســات الصحفي القائمــن عل
ــات واخلســائر،  ــك املؤسســات مــن املديوني ــة، وإنقــاذ تل ــة واملالي ــات اإلداري مواجهــة التحدي
لــذا تســعى هــذه الدراســة للتركيــز علــى رصــد التغييــرات والتحــوالت اجلذرية التي تشــهدها 
اقتصاديــات املؤسســات اإلعالميــة يف ظــل تطبيقهــا لسياســات االســتحواذات والشــراكات 
اإلعالميــة، والتطــرق إلــى آليــات تطبيــق تلــك السياســات، ورصــد تأثيــر تغيــر أمنــاط امللكيــة 
تلــك  علــى هياكلهــا اإلداريــة، وجوانبهــا االقتصاديــة، وأيًضــا تأثيرهــا علــى اســتقاللية 

املؤسســات مــن عدمــه، ومــدى حتقيــق تعدديــة وتنــوع املحتــوى.

الدراسات السابقة:
   أجــرت الباحثــة مســح منظــم للتــراث العلمــي خــالل الفتــرة مــن 2000 إلــى 2019 يف 
إطــار املوضوعــات التــي دارت حــول رصــد تأثيــر االســتحواذات وتركيــز امللكيــة علــى تعدديــة 
واســتقاللية وســائل اإلعــالم،  وقــد أســفر املســح عــن وجــود عــدد مــن الدراســات، وميكــن 

عرضهمــا مــن خــالل عــدد مــن املتغيــرات.

الدراسات اخلاصة باالحتكارات وتأثيرها فى تعددية اإلعالم واستقالله:
ــى  ــرات عل ــن املتغي ــى عــدد م ــدرج حتــت هــذا املحــور إل ــي تن    خلصــت الدراســات الت

ــي: النحــو التال

• تأثير تغير امللكية على املضمون واملحتوى املقدم باملؤسسات اإلعالمية:	

   توصلــت دراســة محــرز غالــي )2017( إلــى اتفــاق النســبة الغالبــة مــن املبحوثــن حــول 
تزايــد التوجــه نحــو سياســة االندمــاج وتركيــز امللكيــة، والتــي قــد أدت إلــى تراجــع هامــش 
التعدديــة والتنــوع يف املمارســة اإلعالميــة، وتنميــط أســاليب اإلدارة، وسياســات وســائل 
اإلعــالم، وتقلــل مــن فــرص التعدديــة والتنــوع واملنافســة احلقيقيــة، وكذلــك تزايــد معــدالت 
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ونســب املخاطــرة التــي قــد تتعــرض لهــا وتتمثــل يف فــرض رؤيــة معينــة، وتوجهــات معينــة، 
ومصالــح معينــة، علــى حســاب التعدديــة والتنــوع واســتقالليتها)1(، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع 
دراســة كوتشــر توبــي Couture D Toby2014  والتــي توصلــت إلــى تكـــريس االجتاهـــات 
االحتكاريـــة يف ســـوق صناعـــة الصحافـــة املطبوعــــة يف كنــــدا، واإلضرار بحالــــة التنافســــية 

والتعدديــــة، كمــا بـــدأ يقـــل اهتمامهـــا باملشــكالت املحليــة ونقــد سياســات احلكومــة)2(.

 )2014( Laura Beth Daws  كمــا تتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة داوس لــورا بيــث   
والتــي توصلــت إلــى زيــادة توجــه املؤسســات اإلعالميــة نحــو ظاهــرة االحتــكار واندمــاج 
املؤسســات اإلعالميــة مــع منــط املشــروعات االســتثمارية املختلطــة وقــد ترتــب عليــه تراجــع 
عمليــة االســتقالل املهنــي للصحــف ووســائل اإلعــالم اململوكــة لهــذه االســتثمارات، وتراجــع 

هامــش احلريــة ومســاحة التعدديــة والتنــوع بهــذه الوســائل)3(.

 )2014( Rasul and Jennifer ويف ذات الســياق توصلت نتائج دراســة راشــل وجنيفر
إلــى أن التحــــوالت التـــي شـــهدتها ملكيـــة وســـائل اإلعــالم يف باكســـتان قـــد أدت إلــى تزايــد 
ــة التــي تواجــه صناعــة اإلعــالم وتزايــد معــدالت اندماجهــا ممــا أثــر  الضغــوط االقتصادي
 Hanretty بالســلب علــى درجــة احلريــة واالســتقاللية)4( فيمــا أثبتــت دراســة هنريتــي كريــس
Chris )2014( أن املزيــد مــن تركيــز امللكيــة يرتبــط بزيــادة تأثيــر املالــك علــى منافــذ 
ــر عندمــا تكــون الشــركة  ــك يكــون أكب ــر املال ــك، فــإن تأثي ــى ذل وســائل اإلعــالم، عــالوة عل
فرديــة أو عائليــة وليــس شــركة، باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن املجموعــات اإلعالميــة التــي 
متتلــك منافــذ متعــددة علــى املســتوى الوطنــي مــن املرجــح أن متــارس نفــوذ املالــك، يف حــن 
أن الشــركات ذات اخلصائــص اإلعالميــة يف البلــدان املختلفــة تقــل احتماليــة ممارســتها)5(.
   فيمــا اهتمــت دراســــة مايــكل برنتــي Michael Parenty )2012( حــول االحتــكارات 
اإلعالميــة يف الواليــات املتحــدة، وتأثيرهــا عــــلى اســــتقاللية وســائل اإلعــال، وقــد توصلــت 
ــادة توجـــه املؤسســات اإلعالميــة الكبــرى يف الواليــات املتحـــدة  نتائـــج الدراســـة إلــى أن زيـ
أدى إلى مزيـــد مـــن تطبيـــق سياســـة االحتـــكار وتركيـــز امللكية قـــد ترتـــب عليـــه تراجـع األداء 
املهنـــي إلى حـــد كبـــير، وتزايـــد االهتمام بآليـــات اإلثـــارة والتهويــــل، وعدم وضوح األهداف 

والسياســات)6(.
 )2012( Rasul and Stephen وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة راشــل وســتيفني   
حــول االحتــكارات اإلعالميــة يف باكســتان ودور التشــريعات املنظمــة لالســتثمار يف املجــال 
اســتمرار نفــس الكيانــات  وقــد انتهــت نتائــج الدراســة إلــى  يف مواجهتهــا،  اإلعالمــي 
والسالســل االحتكاريــة الكبــرى يف االســتحواذ علــى الســوق، والســيطرة عليــه، وتراجــع 
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مســاحة التعدديــة والتنــوع الســائدة يف خطابــات وســائل اإلعــالم)7(.
   فيمــا تهــدف دراســة فريدمــان Freedman)2016 ( إلــى توضيــح كيفيــة تعــاون 
ــع مؤسســة وســائل اإلعــالم  ــوان، وبشــكل خــاص م مجموعــات اإلصــالح اإلعالمــي يف تاي
اإلعالميــة وحملــة اإلصــالح اإلعالمــي للمشــاركة يف حــركات إصــالح اإلعــالم التــي تتــراوح 
بــن الترويــج لوســائل اإلعــالم العامــة واحلملــة ضــد عمليــات دمــج اإلعــالم، اســتفاد ناشــطو 
وســائل اإلعــالم يف تايــوان مــن وســائل اإلعــالم ووســائل اإلعالم االجتماعيــة اجلديدة ملتابعة 
أهدافهــم يف إصــالح وســائل اإلعــالم وشــاركوا بشــكل متزايــد يف خلــق بدائــل معلومــات أكثــر 

تنوًعــا لوســائل اإلعــالم الرئيســية)8(.

   فيمــا تختلــف دراســــة إليزابيــث وســيلفيو Elizabeth and Silvio )2010(، والتــي 
ــارب اإلصــالح اإلعالمــي التـــي شـــهدتها دول  توصلــت إلــى أنــه بالرغــم مــن أن معظـــم جتـ
أمريـــكا الالتينيــة، قـــد حققـــت جناًحــا ملحوظـًــا علــــى صعيــــد سياســــات وســــائل اإلعــالم 
وحتررهــــا مــــن هيمنــــة الســــلطة السياســــية، لكنهــا يف نفــس الوقــت وقعــت معظـــم وســـائل 
اإلعــالم يف هـــذه الـــدول يف براثـــن االحتـــكارات)9(، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة إليزابيــث 
Elizabeth )2010(، والتــي توصلــت إلــى أنــه بالرغــم مــن عمليــات التحــول السياســي 
واالقتصــادي يف الصــن، وجنــاح جتربــة اإلصــالح اإلعالمــي إال أن الدولــة تتدخــل يف 
ــص والتدخــل يف النشــاط  ــح التراخي ــد حــق من ــن خــالل تقيي سياســات وســائل اإلعــالم م

االقتصــادي للصحــف)10(.

التعليق العام على الدراسات السابقة:
 ميكن استخالص العديد من املؤشرات الهامة على النحو التالي:

 )1( اعتمــدت غالبيــة الدراســات املتعلقــة باالحتــكارات اإلعالميــة علــى أكثــر مــن أداة جلمع 
ــق اســتمارات اســتبيان  ــة وتطبي ــة وشــبه املقنن ــالت املتعمق ــل املقاب ــل: دلي ــات مث البيان

ميدانيــة علــى العينــة محــل الدراســة يف املؤسســات اإلعالميــة.

)2( اعتمدت الدراسات املتعلقة باالحتكار اإلعالمي على املنهج االستكشايف.

االحتــكارات  عمليــات  تناولــت  التــي  العربيــة  علــى  األجنبيــة  الدراســات  تفوقــت   )3(
الوســيلة. اســتقاللية  مــدى  علــى  وتأثيرهــا  واالســتحواذات 

)4( غيــاب واضــح للدراســات واألطروحــات العربيــة التــي تناولت تركيــز امللكية واالحتكارات 
واالســتحواذات وتأثيرهــا على تنــوع املحتوى وتعدديته.

)5( اتفقــت نتائــج الدراســات املتعلقــة باالســتحواذات واالحتــكارات اإلعالميــة علــى تأثيــر 
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تغيــر أمنــاط امللكيــة علــى طبيعــة املحتــوى املقــدم يف الوســيلة اإلعالميــة.

)6( ركــزت نتائــج الدراســات الســابقة املتعلقــة باالحتــكارات علــى تأثيرهــا الســلبي الواضــح 
ــة  علــى تراجــع تعدديــة املحتــوى وتنوعــه واســتقاللية وســائل اإلعــالم واإلضــرار بحالــ
التنافســــية والتعدديــــة، وقلــة االهتمــام باملشــكالت املحليــة ونقــد سياســات احلكومــة، 
وتراجــع هامــش احلريــة ومســاحة التعدديــة والتنــوع بهــذه الوســائل، وتركيـــز امللكيــة قـــد 

ترتـــب عليـــه تراجـــع األداء املهنـــي إلى حـد كبـير.

)7( اتفقــت نتائــج الدراســات الســابقة املتعلقــة باالحتــكارات اإلعالميــة علــى تراجــع هامــش 
ــه  ــد ترتـــب عليـ ــز امللكيــة قـ احلريــة ومســاحة التعدديــة والتنــوع بهــذه الوســائل، وتركيـ

تراجـــع األداء املهنـــي إلى حـــد كبـــير.

)8( أغفلــت الدراســات واألطروحــات األجنبيــة احللــول واملقترحــات والــرؤي للتصــدي 
واالســتحواذات. االحتــكارات  لظاهــرة 

مجاالت االستفادة العلمية من الدراسات السابقة:
  وتتمثل أوجه االستفادة يف عدة أمور منها:

)1( قــد اســتفادت الباحثــة بشــكل عــام بعــد اســتعراضها للدراســات الســابقة، يف حتديــد 
املشــكلة البحثيــة، والعوامــل املتصلــة بهــا.

)2( حتديــد البنــاء املنهجــي للبحــث ســواء يف صياغــة املشــكلة الدراســية أو أهــم تســاؤالت 
الدراســة.

)3( حتديــد أداة جمــع البيانــات املالئمــة مــع املشــكلة البحثيــة محــل الدراســة وتتمثــل يف 
ــة املتعمقــة، واســتمارات اســتقصاء. ــى أداة املقابل االعتمــاد عل

)4( حتديد املفاهيم العامة للدراسة.

ــات االســتحواذات وتركــز  )5( ســاعدت الدراســات الســابقة يف فهــم طبيعــة ظاهــرة عملي
ــة. ــة داخــل املؤسســات اإلعالمي امللكي

)6( التعــرف علــى التأثيــر الســلبي لعمليــات االحتــكارات داخــل املؤسســات اإلعالميــة علــى 
طبيعــة املحتــوى وتراجــع هامــش احلريــة وغيــاب التنــوع يف املحتــوى.

اإلطار المعرفي للدراسة:
مفهوم االستحواذ بني املؤسسات اإلعالمية:

تبنــي  إلــى  اإلعالميــة  املؤسســات  واجتــاه  االندمــاج  االهتمــام مبفهــوم  ظــل      يف 
اســتراجتيته، كتــب كوفينجتــون Covington )2006( مقــاالً يصحــح فيــه بعــض املفاهيــم 
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اخلاطئــة بشــأن االندمــاج، ال ســيما يف ظــل اعتقــاد بعــض املؤسســات أنــه وســيلة لتخفيــض 
ــاره وســيلة خلفــض النفقــات فقــط  ــه الميكــن النظــر لالندمــاج باعتب التكاليــف، خاصــة أن
بــل ينبغــي النظــر إليــه باعتبــاره اســتراجتية للنمــو)11(، وميكــن النظــر إلــى عمليــات االندمــاج 
واالســتحواذ كآليــات تنفيــذ أو خيــارات اســتراجتية جزئيــة ضمــن اســتراجتية املؤسســة ككل، 
وُتعــرف عمليــة االســتحواذ باحلالــة التــي تقــوم بهــا منشــأة بشــراء أكثــر مــن 50 %مــن صــايف 
أصــول منشــأة أخــرى مــع اســتمرار شــخصية كل منهمــا القانونيــة, فتكــون املنشــأة املشــترية 

قابضــة واألخــرى تابعــة, وهــذا يعنــي خضــوع املؤسســة التابعــة للقابضــة إدارًيــا)12(.

   كمــا ُتعــرف عمليــة االســتحواذ بقيــام إحــدى الشــركات بشــراء شــركة أخــرى أصغــر، 
وميكــن اســتيعابها داخــل املؤسســة األم أو تعمــل كشــركة تابعــة)13(، أمــا الدمــج فيهــدف إلــى 
تأســيس شــركة جديــدة تضــم كل الشــركات القدميــة التــي كانــت موجــودة والتــي ينتهــي 

وجودهــا بعــد عمليــة الدمــج، وزيــادة رأس مــال الشــركة بضــم شــركة أو أكثــر)14(.

أسباب التفكير في االستحواذ بين المؤسسات اإلعالمية:
ــات الدمــج واالســتحواذ اســتراتيجية شــهيرة للشــركات مــن أجــل  ــت عملي      لقــد كان
حتقيــق منــو وتنويــع الشــركات)15(، كمــا يجــب أن جتــد الشــركات طرًقــا جديــدة خللــق ميــزة 
تنافســية مســتدامة حتــى تتمكــن مــن البقــاء علــى قيــد احليــاة وتطويرهــا)16(،  وتبــرز العديــد 
مــن الدراســات بعــض األســباب األساســية للتفكيــر يف أســباب جلــوء الشــركات أو املؤسســات 
لعمليــات الدمــج/ االســتحواذ، فقــد تســتخدم تلــك العمليــات إمــا من أجل املجازفة باالنتشــار 

أو إلنقــاذ شــركة مــن اخلســائر التــي حلقــت بهــا)17(.

 وقــد حــددت ســهام الشــجيري يف كتابهــا عــدة أســباب الجتــاه املؤسســات اإلعالميــة إلــى 
كاآلتــي: الدمــج 

 )1( االندمــاج كبديــل لإلفــالس: قــد تلجــأ املؤسســات اإلعالميــة إلــى االندماج مع مؤسســات 
مثلهــا كمــا حــدث مــع وكالــة اليونايتــد بــرس األمريكيــة التــي انضمــت بعــض األســهم 

فيهــا إلــى مجموعــة الوليــد ابــن طــالل واألســهم األخــرى مــع ميــردوخ.

)2( اعتبــارات ضريبيــة لالندمــاج: قــد يكــون الدافــع وراء اندمــاج املؤسســات اإلعالميــة 
محاولــة لتخفيــض الضريبــة والتخلــص مــن اخلســائر الضريبيــة.

)3( افتراضيــة القــدرة الســوقية: تفتــرض الشــركات الدامجــة أن التعــاون والتكامــل بينهمــا 
يــؤدي إلــى تقليــل التكاليــف، وحتقيــق وفــرات احلجــم الكبيــر، وحتقيــق النمــو الســريع، 

وتقليــل التكاليــف، وحتســن نوعيــة املنتــج أو خدمــة العمــالء املســتهلكن.
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)4( مواجهة املنافســة بني املؤسســات اإلعالمية: تلجأ بعض املؤسســات إلى االندماج ملواجهة 
املنافســة، وجتنــب التهميــش يف الســوق أو انخفــاض الربحيــة أو زيــادة اخلســائر، كمــا 
أن التحــدي واملنافســة تدفــع الشــركات الدامجــة إلــى البحــث عــن متويــل كبيــر وقاعــدة 
رأس ماليــة كــي تتمكــن مــن امتــالك النظــم والتقنيــات وإنتــاج الســلع أو اخلدمــات 

بكفــاءة عاليــة وترشــيد النفقــات)18(.

وأكــدت دراســة بحثيــة علــى أن املؤسســات والشــركات تلجــأ إلــى االندمــاج واالســتحواذ لعــدة 
أســباب: 

)1( زيادة القوة السوقية للشركات الدامجة.

)2( خفض تكاليف اإلنتاج وإضافة خدمات ومنتجات جديدة.

)3( حتقيق التكامل بن املؤسسات أو الشركات املندمجة )19(.

مزايا االستحواذ بني املؤسسات اإلعالمية:
   هنــاك فؤائــد تنتــج مــن عمليــة تفعيــل عمليــة االندمــاج بــن املؤسســات اإلعالميــة 
تتمثــل يف تخفيــف تكاليــف اإلنتــاج واخلدمــات، وزيــادة القــدرات املاليــة والكفــاءة، وحتســن 
نوعيــة اإلنتــاج واخلدمــات املقدمــة، وزيــادة القــدرات التنافســية)20(، واتســاع نطــاق الشــركات 
ــل  ــاح، وتقلي ــادة األرب ــدة، وزي ــا، والدخــول يف األســواق اجلدي ــا واقتصادًي الدامجــة جغرافًي
تكلفــة التشــغيل للوحــدة، كمــا يعتبــر الدمــج احلــل املثالــي للشــركات املتعثــرة واملهــددة 
باإلفــالس)21(، وحتقيــق نــوع مــن التكامــل بــن املــوارد املختلفــة، ومواجهــة أوجــه الضعــف يف 
ــا)22(، وأيًضــا خفــض تكاليــف التشــغيل  ــي له ــكل املال بعــض مجــاالت العمــل، وحتســن الهي
الناجتــة عــن دمــج اإلدارات والعمليــات وهيكلــة القــوى العاملــة، وزيــادة األربــاح وتعزيــز ثقــة 

املســتثمرين)23(.

سلبيات ومخاطر االستحواذ في المؤسسات اإلعالمية:
   أمــا ســلبيات االندمــاج واالســتحواذات فقــد تتمثــل يف التملــك للصحافــة واإلذاعــة 
األخبــار  إنتــاج  احتــكار  ذلــك  علــى  ويترتــب  الكبيــرة  الشــركات  جانــب  مــن  والتلفزيــون 
واالســتهالك، حيــث شــهدت بدايــات االندمــاج احتــكار ملكيــة وســائل اإلعــالم يف أيــاٍد  
قليلــة مــن املــالك خــالل القــرن العشــرين)24(، كمــا أن االندمــاج يضــع نهايــة للمنافســة بــن 
ــق املنافســة،  ــي حتق ــًرا يف عــدم وجــود املنتجــات الت ــر كثي املشــروعات املندمجــة، ممــا يؤث
فضــالً عــن ارتفــاع أســعار هــذه املنتجــات بســبب احتــكار الشــركة الدامجــة)25(، ويف دراســة 
بحثيــة منشــورة علــى موقــع »الوفــد« تضمنــت املخاطــر االحتكاريــة والتنافســية يف عمليــات 
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ــى: ــؤدي إل ــد ت ــاج واالســتحواذ ق االندم

)1( ظهور التكتالت االقتصادية والشركات االحتكارية مما يضعف من املنافسة.

)2( يتيح الفرصة للشركات الكبيرة يف التحكم يف األسواق ورفع مستويات األسعار.

)3( املخاطــر االجتماعيــة واالقتصاديــة مــن خــالل إعــادة تنظيم وهيكلــة الكيانات املندمجة، 
والــذي يشــكل أيضــا عمليــة إعــادة هيكلــة للعاملــن واالســتغناء عــن البعــض منهــم ممــا 
يــؤدي يف حالــة انتشــار هــذه العمليــات إلــى ارتفــاع مســتويات البطالــة يف املجتمــع، 

والعديــد مــن اآلثــار الســلبية علــى النشــاط االقتصــادي واالجتماعــي)26(.

   وعلــى الرغــم مــن أن املؤسســات أو الشــركات تلجــأ إلــى تطبيــق عمليــات االســتحواذ 
أو الشــراكات أو االندماجــات أو التحالفــات مــع منافســيها مــن أجــل مبــادرة تقليــل ارتفــاع 
التكاليــف، إال أنــه قــد يكــون لهــذه التحالفــات آثــار ســلبية علــى األســواق ذات الصلــة وتثيــر 
مخــاوف املنافســن؛ ألنهــا تــؤدي إلــى زيــادة تركيــز امللكيــة، وُتعــد ظاهــرة تركيــز ملكيــة 
ــذي أصبحــت  ــم، يف الوقــت ال ــع أنحــاء العال ــدة يف جمي ــة متزاي وســائل اإلعــالم ذات أهمي
فيــه وســائل اإلعــالم أطراًفــا فاعلــة رئيســة يف األعمــال التجاريــة العامليــة، وتثــار أســئلة حــول 
تأثيــر تركيــز وســائل اإلعــالم  يف التعدديــة والتنــوع يف املحتــوى، كمــا أنــه مصــدر قلــق عــام، 

ويتســبب يف مخاطــر مثــل: 

)1( التهديــد الرئيســي لتعدديــة ملكيــة وســائل اإلعــالم وتأثيرهــا املباشــر فــى اســتقاللية 
التحريــر، وأيًضــا يف اســتعراض وجهــة نظــر العــرض الواحــدة.

)2( عــدم كفايــة متثيــل بعــض اجلماعــات السياســية أو األقليــات التــي لهــا مصلحــة سياســية 
يف املجتمع.

)3( نقص موارد السوق الكافية لدعم مجموعة الوسائط.

)4( تشــمل التهديــدات التــي تواجــه البعــد التعــددي الثقــايف عــدم كفايــة متثيــل بعــض 
الفئــات الثقافيــة والدينيــة واللغويــة، والتهديــد للهويــة الثقافيــة الوطنيــة)27(.

أهمية الدراسة:
)1( ترجــع أهميــة هــذه الدراســة لكونهــا أولــى الدراســات العربيــة التــي تتنــاول ظاهــرة 

تركيــز امللكيــة والشــراكات للمؤسســات اإلعالميــة يف العالــم العربــي.

التــي طــرأت علــى صناعــة  للتغييــرات  الدراســة يف مواكبتهــا  )2( ترجــع أهميــة هــذه 
اإلعــالم حيــث شــهدت املؤسســات اإلعالميــة تغييــرات جذريــة يف أمنــاط امللكيــة لتلــك 

املؤسســات، وتأثيرهــا علــى طبيعــة املحتــوى املقــدم، وأداء القائمــن باالتصــال.
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)3( تكمــن أهميــة هــذه الدراســة نظــًرا لالرتبــاط الوثيــق بــن صناعــة اإلعــالم واقتصادياتــه 
يف ظــل اخلســائر التــي تعــرض لهــا الســنوات املاضيــة مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى 
قــدرة وســائل اإلعــالم علــى االســتمرارية يف ظــل التطــور التكنولوجــي وانتشــار املنصــات 

 .))xiflteN الرقميــة مثــل: نتفليكــس

ــة للكشــف عــن سياســات  ــة علمي ــى املســتوى التطبيقــي محاول )4( تعــد هــذه الدراســة عل
ــة. ــة والشــراكات بــن املؤسســات اإلعالمي ــز امللكي ــات تركي ــات عملي وآلي

)5( حتــاول هــذه الدراســة تقــدمي حلــول علميــة للمشــكالت الناجمــة عــن عمليــات تركيــز 
امللكيــة والشــراكات يف صناعــة اإلعــالم املصــري.

أهداف الدراسة:
تسعى هذه الدراسة إلى حتقيق مجموعة من األهداف تتمثل فيما يلي:

)1( رصد وتوصيف ظاهرة  تركيز امللكية والشراكات داخل املؤسسات اإلعالمية.
)2( التعــرف علــى أســباب اجتــاه القائمــن باالتصــال نحــو تطبيــق سياســة تركيــز امللكيــة 

ــة. والشــراكات داخــل املؤسســات اإلعالمي
)3( التعــرف علــى تأثيــر تطبيــق سياســات تركيز امللكية والشــراكات بــن الكيانات اإلعالمية 

علــى طبيعــة املحتــوى املقــدم يف وســائل اإلعــالم التي تطبق تلك السياســات.
)4( تقييــم ظاهــرة  تركيــز امللكيــة والشــراكات يف املؤسســات اإلعالميــة للوقــوف علــى 

جوانــب القــوة والضعــف.
)5( الكشــف عن اجتاهات القيادات اإلعالمية الســابقة واحلالية يف املؤسســات اإلعالمية 

املندمجة واملستحوذة.

تساؤالت الدراسة: 
ــى عــدد مــن التســاؤالت  ــة عل ــى اإلجاب يف إطــار األهــداف الســابقة تســعى الدراســة إل

اآلتيــة:

أوالً: التســاؤالت اخلاصــة باملقابــالت املتعمقــة مــع القيــادات القائمــن علــى مشــروعات 
تركيــز امللكيــة والشــراكات اإلعالميــة:

)1( ما طبيعة ظاهرة  تركيز امللكية والشراكات داخل املؤسسات اإلعالمية؟ 
)2( مــا أســباب اجتــاه القائمــن باالتصــال نحــو تطبيــق سياســة تركيــز امللكيــة والشــراكات 

داخــل املؤسســات اإلعالميــة؟
)3( ما سياسات وآليات تركيز امللكية والشراكات بن املؤسسات اإلعالمية؟
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)4( مــا تأثيــر تركيــز امللكيــة والشــراكات اإلعالميــة علــى طبيعــة املحتــوى املقــدم يف وســائل 
اإلعــالم التــي تطبــق سياســات تركيــز امللكيــة والشــراكات؟

)5( ما جوانب القوة والضعف يف ظاهرة  تركيز امللكية والشراكات اإلعالمية؟
اإلعالميــة  املؤسســات  يف  واحلاليــة  الســابقة  اإلعالميــة  القيــادات  اجتاهــات  مــا   )6(

عليهــا؟ املســتحوذ 
ــى مشــروعات تركيــز امللكيــة  ــا: التســاؤالت اخلاصــة باســتبيان القائمــن باالتصــال عل ثانًي

ــة: والشــراكات اإلعالمي

ــة والشــراكات  ــز امللكي )1( مــا مــدى شــرح وتعريــف القائمــن باالتصــال مبشــروعات تركي
ــة؟  اإلعالمي

)2( مــا مالمــح السياســة التحريريــة للمؤسســات ســواء قبــل وبعــد تطبيــق سياســات تركيــز 
امللكيــة والشــراكات اإلعالميــة؟

ــات  ــزم بهــا القائمــن باالتصــال داخــل الكيان ــة التــي يلت ــر التحريري )3( مــا طبيعــة املحاذي
ــا؟ ــة املســتحوذ عليه اإلعالمي

)4( ما إيجابيات وسلبيات مشروعات تركيز امللكية والشراكات اإلعالمية؟

)5( مــا مقترحــات القائمــن باالتصــال والــرؤى املســتقبلية نحــو مشــروعات تركيــز امللكيــة 
والشــراكات اإلعالميــة؟

اإلجراءات المنهجية:
)أ( نوع الدراسة: 

ــى  ــي تســعى إل ــة الت ــة التحليلي ــى منــط الدراســات الوصفي     تنتمــي هــذه الدراســة إل
وصــف ظواهــر أو أحــداث معينــة، وجمــع احلقائــق واملعلومــات عنهــا، ووصــف الظــروف 
اخلاصــة بهــا والتــي ميكــن حتليلهــا وتفســيرها، ومــن ثــم اخلــروج باســتنتاجات منهــا، 
وُيســتخدم جلمــع البيانــات واملعلومــات يف أنــواع البحــوث الوصفيــة أســاليب ووســائل متعــددة 
مثــل: املالحظــة، واملقابلــة، كمــا ُيعــد االســتبيان واملقابلــة املقننــة أكثــر األســاليب اســتخداًما 

يف بحــوث الدراســات الوصفيــة)28(.

)ب( منهج الدراسة:
  تعتمــد الدراســة علــى منهــج دراســة احلالــة والــذي ُيصنــف علــى أنــه مــن البحــوث 
الوصفيــة، ويســتخدم منهــج دراســة احلالــة كوســيلة جلمــع البيانــات واملعلومــات يف الدراســة 
الوصفيــة، وكذلــك ميكــن تعميــم نتائجهــا علــى احلــاالت األخــرى املشــابهة، واالســتفادة مــن 
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نتائجهــا علــى حــاالت أخــرى)29(، كمــا ُيعــد منهــج دراســة احلالــة مــن أقــدم املناهــج تاريخًيــا 
التــي اســتخدمت يف البحــوث االجتماعيــة)30(.

)ج( مجتمع الدراسة:
   يشــتمل مجتمــع الدراســة علــى القيــادات القائمــن علــى املشــروعات اإلعالميــة محــل 
الدراســة، وكذلــك القائمــن باالتصــال مــن اإلعالميــن العاملــن يف القنــوات واإلذاعــات 

اخلاصــة مبجتمــع هــذه الدراســة.

)د( عينة الدراسة:
   طبقــت الباحثــة علــى العينــة العمديــة مــن القيــادات املســئولة والقائمــن باالتصــال يف 
املشــروعات اإلعالميــة محــل الدراســة بواقــع )74( مفــردة، مقســمة علــى عــدد مــن الفئــات 

التاليــة:

الفئــة األولــى: القيــادات املســئولة عــن مشــروعات االســتحواذ والشــراكات يف قنــوات 
احلياة وONLIVE وCBC وإذاعات راديو النيل وDRN محل الدراســة بواقع )4( مفردات.

الفئــة الثانيــة: تتمثــل يف القائمــن باالتصــال مــن اإلعالميــن ورؤســاء حتريــر ومديــري 
البرامــج واملعديــن بقنــوات احليــاة وONLIVE وCBC وإذاعــات راديــو النيــل وDRN بواقــع 

)70( مفــردة.

الفترة الزمنية للدراسة:
  تتنــاول هــذه الدراســة الفتــرة الزمنيــة مــن 2017 حتــى 2019، وُترجــع الباحثــةُ 
أســباب اختيــار هــذه الفتــرة، حيــث شــهدت تلــك الفتــرة الكثيــر مــن التغييــرات يف صناعــة 

ــي: ــى النحــو التال ــت عل ــي متثل اإلعــالم، والت

ــة  ــي خــالل الســنوات القليل ــرات املشــهد اإلعالم ــع تغيي ــف وتتب ــة رصــد وتوصي )1( أهمي
املاضيــة.

)2( حداثــة عمليــات االســتحواذات والشــراكات يف املؤسســات اإلعالميــة، األمــر الــذي أدى 
إلــى تغيــر ملكيــة تلــك املؤسســات، وبالتبعيــة حــدوث تغييــرات يف السياســة التحريريــة 

والهيــاكل اإلداريــة واالقتصاديــة.
)3( إجــراء عــدد مــن املؤسســات اإلعالميــة محــل الدراســة بعمليــات إعــادة هيكلــة وحــدوث 
تغييــرات يف مناصــب القيــادات القائمــن عليهــا، نظــًرا لتغيــر طبيعــة ملكيتهــا مــن خــالل 

دخــول شــركات بعمليــات االســتحواذ والشــراكات لتلــك املؤسســات.
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)4( غلــق عــدد مــن الوســائل اإلعالميــة وتغيــر نشــاط أخــرى، ورحيــل وتنقــالت وغيــاب عــدد 
مــن اإلعالميــن يف مختلــف املؤسســات اإلعالميــة، وتغييــر اخلريطــة البرامجيــة بعــدد 
ــاع سياســة  ــن، واتب ــن العامل ــج، واالســتغناءات عــن عــدد م ــاء برام ــوات وإلغ ــن القن م

ترشــيد.
)5( رصــد واستكشــاف التأثيــر اإليجابيــة والســلبية لعمليــات تركيــز امللكيــة والشــراكات 

داخــل املؤسســات اإلعالميــة. 
)6( مواكبتها لطبيعة التحوالت اجلذرية القتصاديات صناعة اإلعالم.

)7( رصد مظاهر تأثير التطور التكنولوجي على البث التقليدي للقنوات التلفزيونية.
ــف اخلســائر  ــة لوق ــوات التلفزيوني ــض القن ــة ببع ــادة الهيكل ــات إع )8( رصــد إجــراء عملي

ــى مــدار ســنوات. ــات عل ــم املديوني ــة وتراك املالي

  مبررات اختيار عينة الدراسة للقنوات واإلذاعات محل الدراسة:
   اختــارت الباحثــة التطبيــق علــى عينــة مــن قنــوات احليــاة وONLIVE وCBC وراديــو 
النيــل وراديــو DRN ســابًقا والــذي حتــول إلــى راديــو ONSPORT FM محــل الدراســة، 
نظــًرا حلداثــة ظاهــرة االســتحواذات والشــراكات يف املؤسســات اإلعالميــة، والتــي لــم 
حتــظ باهتمــام يف البحــوث اإلعالميــة، وأيًضــا لرصــد تغيــر أمنــاط ملكيــات املؤسســات 
ــى التغييــرات يف السياســة التحريريــة، والهيــاكل اإلداريــة  محــل الدراســة، وتأثيــر ذلــك عل
ــى الــرؤى املســتقبلية  والنواحــي االقتصاديــة، ورصــد اإليجابيــات والســلبيات، والتعــرف عل

ــك الظاهــرة يف املؤسســات محــل الدراســة. لتل

أدوات جمع البيانات:
ــة مــن  ــت الباحث ــة، متكن ــد املشــكلة البحثي     بعــد مراجعــة الدراســات الســابقة وحتدي
ــات التــي ستســهم بشــكل مباشــر يف حتقيــق أهــداف الدراســة،  حتديــد أدوات جمــع البيان

وقــد متثلــت هــذه األدوات فيمــا يلــي: 

)1( المقابلة المتعمقة:
    اســتخدمت الباحثــة أداة املقابــالت املتعمقــة مــع العينــة محــل الدراســة، وتهــدف 
املقابلــة إلــى تعميــق الرؤيــة التحليليــة للنتائــج، ودعــم عمليــات التفســير، ورصــد املسســببات 
والدوافــع الكامنــة وراء اإلجابــات، وتوفيــر كــم كبيــر مــن املعلومــات حــول موضــوع الدراســة، 
إلعطــاء فرصــة جيــدة لتغطيتهــا، وُتعــرف »املقابلــة« علــى أنهــا التفاعــل الشــخصي بهــدف 
محــدد بــن فرديــن أو أكثــر وتتميــز باملرونــة، كمــا أنهــا تعتمــد علــى إجــراء حــوارات أكثــر 
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ــف  ــر املســبوقة)31(، ويف تعري ــدة، وافتراضــات غي ــكار جي ــى اســتخراج أف ــة وتهــدف إل مرون
أخــر للمقابلــة تعتبــر مــن أهــم وســائل جمــع املــادة العلميــة ويســتخدم مــع العلــوم النظريــة 
واإلنســانية، وتعتمــد علــى االســتجواب الشــخصي يف احلصــول علــى املــادة العلميــة وموادها، 
كمــا ُتعــرف املقابلــة باملحادثــة بــن باحــث وشــخص آخــر للحصــول منــه علــى معلومــات 

معينــة)32(.

وقد قامت الباحثة بتقسيم محاور المقابالت المتعمقة على النحو التالي:
املحور األول: أســباب التفكير يف تطبيق سياســة تركيز امللكية  والشــراكات داخل املؤسســات 

اإلعالمية.

املحور الثاني: أليات حدوث تركيز امللكية  والشراكات داخل املؤسسات اإلعالمية.

املحــور الثالــث: تأثيــر تركيــز امللكيــة  والشــراكات علــى السياســات التحريريــة للمؤسســات 
اإلعالميــة.

املحــور الرابــع: تقييــم إيجابيــات وســلبيات ظاهــرة تركيز امللكية والشــراكات داخل املؤسســات 
اإلعالمية.

استمارة االستبيان:
  اعتمــدت الباحثــة علــى اســتمارة االســتبيان يف التطبيــق علــى العينــة املدروســة كأداة 
جلمــع البيانــات، للحصــول علــى معلومــات مقننــة مــن املبحوثــن يف إطــار موضــوع الدراســة، 
ويُعــد االســتبيان مجموعــة مــن األســئلة واالستفســارات املتنوعــة واملرتبطــة بعضهــا بالبعــض 
اآلخــر، بشــكل يحقــق الهــدف أو األهــداف التــي يســعى إليهــا الباحــث يف ضــوء موضوعــه 
واملشــكلة التــي اختارهــا)33(، ويف تعريــف أخــر بأنــه وثيقــة تتــم بواســطتها تســجيل البيانــات 
واملعلومــات وجمعهــا حــول الظاهــرة موضــع البحــث، ويتــم طــرح أســئلة مكتوبــة على اســتمارة 

يعدهــا الباحــث)34(.

وقــد تضمنــت االســتمارة مجموعــة متنوعــة مــن األســئلة )املغلقــة - املفتوحــة(، باإلضافــة 
إلــى األســئلة املتعلقــة بالبيانــات الشــخصية املتعلقــة بالنــوع والفئــة العمريــة والوظيفــة وعــدد 
ســنوات اخلبــرة، وقامــت الباحثــة بتقســيم االســتمارة إلــى مجموعــة مــن املحــاور التــي مت 

حتديدهــا يف ضــوء اإلطــار النظــري واملنهجــي علــى النحــو التالــي:

املحــور األول: رصــد مالمــح اختــالف السياســة التحريريــة عقــب تطبيــق سياســات تركيــز 
امللكيــة والشــراكات داخــل املؤسســات اإلعالميــة.

ــى السياســة  ــة ف ــة والشــراكات اإلعالمي ــز امللكي ــات تركي ــر عملي املحــور الثانــي: رصــد تأثي
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التحريريــة للمؤسســات اإلعالميــة محــل الدراســة.

داخــل  والشــراكات  امللكيــة  تركيــز  عمليــات  وســلبيات  إيجابيــات  تقييــم  الثالــث:  املحــور 
اإلعالميــة.  املؤسســات 

املحــور الرابــع: التعــرف علــى الرؤيــة املســتقبلية للقائمــن باالتصــال لظاهــرة تركيــز امللكيــة 
والشــراكات داخــل املؤسســات اإلعالميــة.

الصدق الظاهري:
  هنــاك أنــواع متعــددة الختبــار صــدق االســتمارة، وقــد اســتخدمت الباحثــة أســلوب 
الصــدق الظاهــري، ويقصــد بــه عــرض االســتمارة علــى مجموعــة مــن اخلبــراء واألســاتذة 
واملهتمــن لتحكيــم الظاهــرة موضــوع الدراســة، وقــد أســفر التحكيــم عــن مجموعــة مــن 
املالحظــات والتعديــالت أفــادت الباحثــة يف إعــادة صياغــة وتعديــل بعــض األســئلة وإضافــة 
البعــض األخــر، ويفتــرض يف هــذا األســلوب أنــه أداة للقيــاس بكفــاءة مايفهــم منــه ظاهرًيــا، 
ــد  ــالت قــد حــددت بشــكل صــارم، وق ــل املقاب ــت أســئلة اســتمارات االســتبيان ودلي إذا كان
ســاهم التحليــل املقــدم يف جتربــة التطبيــق علــى القيــادات املســؤلة والقائمــن باالتصــال يف 
مؤسســة ONA للصحافــة واإلعــالم، واالســتحواذ علــى قنــوات وإذاعــات يف زيــادة مســتوى 
الصــدق يف املشــكلة البحثيــة موضــع الدراســة، ممــا يــؤدي بــدوره إلــى اســتخالص النتائــج 
ــي  ــات الصــدق املنشــود يف هــذه الدراســة،  ويعن ــق متطلب ــة، حتق ــة ســليمة ومنتظم بطريق
ــذي  ــا مناســبة للغــرض ال ــي تضمنته ــار صــدق االســتمارة  التأكــد مــن أن األســئلة الت اختب

وضعــت مــن أجلــه.)*(
.................................................

)*( أسماء السادة املحكمني لدليل املقابالت واستمارات استبيان عينة الدراسة :

أ.د آمال كمال: أستاذ الصحافة بقسم اإلعالم كلية اآلداب جامعة حلوان.

أ.د سحر فاروق: أستاذ الصحافة بقسم اإلعالم كلية اآلداب جامعة حلوان.

أ.د محمد املرسي: أستاذ اإلذاعة والتلفزيون بكلية اإلعالم جامعة القاهرة.

أ.د محرز غالي: أستاذ الصحافة بكلية اإلعالم جامعة القاهرة.

أ.م.د رباب هاشم: أستاذ مساعد بقسم اإلذاعة والتلفزيون بكلية اآلداب جامعة حلوان.

أ.م.د إجني رجب: مدرس بشعبة اإلذاعة والتلفزيون بكلية اآلداب جامعة حلوان. 

أ.م.د مي أبو السعود: مدرس بشعبة اإلذاعة والتلفزيون بكلية اآلداب جامعة حلوان.
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 نتائج الدراسة:
)1( نتائج املقابالت املتعمقة مع قيادات املؤسسات اإلعالمية محل الدراسة.

)2( نتائج الدراسة امليدانية مع القائمن باالتصال يف القنوات واإلذاعات محل الدراسة.

أوالً: نتائج المقابالت المتعمقة مع قيادات المؤسسات اإلعالمية محل الدراسة:
)1( أســباب تفكيــر القائمــن علــى املؤسســات اإلعالميــة نحــو إجــراء عمليات االســتحواذات 

والشــراكات محل الدراســة:

   كشــفت نتائــج إجابــات الغالبيــة مــن القيــادات يف املؤسســات اإلعالميــة واخلبــراء 
واملتخصصــن خــالل إجــراء املقابــالت املتعمقــة، فيمــا يتعلــق بأســباب تفكيــر القائمــن علــى 
ــة أو  ــر معلن ــات االســتحواذ/ الشــراكات، بأنهــا أســباب غي ــة يف عملي املشــروعات اإلعالمي
معروفــة ، بينمــا افتــرض اخلبــراء واملتخصصــن أن االســتحواذ / الشــراكات إمــا ألســباب 
اقتصاديــة بهــدف التوســع يف رأس املال،وتقليــل تكلفــة اإلنتــاج، وتطويــر املنظومــة اإلعالميــة، 
إمــا ألســباب سياســية مــن أجــل الســيطرة علــى امليديــا لتوجيهــا يف صالــح أهــداف وتوجهــات  
الدولــة، وتختلــف هــذه النتيجــة مــع دراســة )هنيــده قنديــل 2011( والتــي تؤكــد علــى التوســع 
يف االندماجــات واالســتحواذات بــن املؤسســات اإلعالميــة يف الغــرب نــاجت مــن التطــور 
الهائــل الــذي يشــهده قطــاع االتصــاالت واألقمــار الصناعيــة والتقنيــات املختلفــة لعمليــة 

اإلنتــاج اإلعالمــي)35(.

)2( شرح فلسفة االستحواذ/ الشراكات لكل العاملني باملؤسسات اإلعالمية محل الدراسة:
   كشــفت نتائــج إجابــات الغالبيــة مــن القيــادات يف املؤسســات اإلعالميــة واخلبــراء 
واملتخصصــن خــالل إجــراء املقابــالت املتعمقــة، فيمــا يتعلــق بشــرح فلســفة االســتحواذ 
ــم يحــدث شــرح وتعريــف جلميــع  ــه ل مــن عدمــه جلميــع اإلعالميــن، فجــاءت اإلجابــات أن
العاملــن بالقنــاة بفلســفة االســتحواذ/ الشــراكات، وماهــي أســبابه وآلياتــه وأهدافــه، وتوزيــع 

ــد. ــكل اإلداري اجلدي ــا للهي ــدة وفًق ــام اجلدي األدوار وامله

)3( أهداف عمليات االستحواذ/ الشراكات يف املؤسسات اإلعالمية محل الدراسة:

   كشــفت نتائــج إجابــات الغالبيــة مــن القيــادات يف املؤسســات اإلعالميــة واخلبــراء 
واملتخصصــن خــالل إجــراء املقابــالت املتعمقــة فيما يتعلق بأهداف االســتحواذ/ الشــراكات 

بأنهــا أهــداف غيــر معلنــة وغيــر معروفــة للجميــع.

)4( الصعوبات التي واجهت القيادات يف املؤسسات اإلعالمية محل الدراسة:

   كشــفت نتائــج إجابــات الغالبيــة مــن القيــادات يف املؤسســات اإلعالميــة، واخلبــراء 
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واملتخصصــن، خــالل إجــراء املقابــالت املتعمقــة فيمــا يتعلــق بالصعوبــات التــي واجهــت 
القيــادات القائمــن علــى املشــروعات اإلعالميــة محــل الدراســة، فقــد تشــابهت إجابات بعدم 
وضــوح السياســة التحريريــة، واســتعجال املــالك اجلــدد يف تنفيــذ عمليــات إعــادة الهيكلــة، 
وتخفيــض العمالــة يف وقــت قصيــر، بينمــا اختلفــت إجابــات آخريــن فتمثلــت الصعوبــات التــي 
ــات  ــة مــن عدمــه، ووجــود خســائر ومديوني ــق، ومــدى جنــاح التجرب ــة القل واجهتهــم يف حال

متراكمــة.

 )5( مصادر متويل املؤسسات اإلعالمية محل الدراسة:
   كشــفت نتائــج إجابــات القيــادات يف املؤسســات اإلعالميــة، واخلبــراء واملتخصصــن 
خــالل إجــراء املقابــالت املتعمقــة، فيمــا يتعلــق مبصــادر متويــل املؤسســات اإلعالميــة محــل 
الدراســة، عــن عــدم معرفــة مصــادر التمويــل، وتكلفــة التطويــر، وحجــم امليزانيــة املخصــص 
لتنفيــذ تلــك العمليــات يف املؤسســات اإلعالميــة محــل الدراســة وتختلــف الباحثــة مــع هــذه 
النتيجــة التــي ينقصهــا الشــفافية والعالنيــة، وذلــك نظــًرا ألنــه وفًقــا لقانــون املجلــس األعلــى 
لتنظيــم لإلعــالم نــص علــى اإلفصــاح عــن امللكيــة ومصــادر التمويــل لوســائل اإلعــالم علــى 

اختــالف أنواعهــا.

 )6( تأثير االســتحواذ/ الشــراكات على طبيعة املحتوى والسياســة التحريرية لدى املؤسســات 
اإلعالمية محل الدراســة:

   كشــفت نتائــج إجابــات الغالبيــة مــن القيــادات يف املؤسســات اإلعالميــة، واخلبــراء 
واملتخصصــن خــالل إجــراء املقابــالت املتعمقــة، فيمــا يتعلــق بتأثيــر االســتحواذ/ الشــراكات 
ــة محــل الدراســة،  ــة لــدى املشــروعات اإلعالمي ــوى والسياســة التحريري ــى طبيعــة املحت عل
فقــد جــاءت اإلجابــات بــأن االســتحواذ قــام بتغييــر املحتــوى واالجتــاه إلــى املــواد الترفيهيــة 
واالجتماعيــة وغلــق القنــاة وإلغــاء البرامــج، وهــو مــا ظهــر جلًيــا يف قنــاة ONLIVE والتــي 
مت غلقهــا بالكامــل، وإيقــاف برامجهــا، ورحيــل مذيعهــا، ومت اإلعــالن عــن ذلــك مــن - خــالل 
بيــان رســمي- عــن إعــادة هيكلتهــا، وحتويلهــا إلــى قنــاة ONSPORT FM 2، كذلــك مت غلــق 
إذاعــة DRN، وإيقــاف برامجهــا، ورحيــل مذيعيهــا، وتغييــر محتواهــا إلــى إذاعــة رياضيــة 
بـــ” ON SPORT FM”، وتتفــق نتائــج إجابــات القيــادات واخلبــراء  متخصصــة تعــرف 
 Inderst, Roman, المتخصصيــن مــع دراســة (اندرســت رومــان وغريــغ شــافر
and Greg Shaffer 2007( علــى اتبــاع مؤسســي الدمــج اســتراتيجية زيــادة املــواد 
الترفيهيــة)36(، ولذلــك توصــي الباحثــة بضــرورة التنــوع والتعدديــة والتطويــر يف املحتــوى 

اإلعالمــي املقــدم.
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 )7( تأثيــر االســتحواذ/ الشــراكات علــى القــرارت االقتصاديــة لــدى املؤسســات اإلعالميــة 
محــل الدراســة:

  كشــفت نتائــج إجابــات الغالبيــة مــن القيــادات يف املؤسســات اإلعالميــة، واخلبــراء 
واملتخصصــن خــالل إجــراء املقابــالت املتعمقــة، فيمــا يتعلــق بتأثيــر االســتحواذ/ الشــراكات 
علــى القــرارت االقتصاديــة لــدى املشــروعات اإلعالميــة محــل الدراســة، حيــث مت تســريح 
واالســتغناء عــن أعــداد كبيــرة مــن العاملــن مبختلــف الفئــات، وإلغــاء برامــج، وتخفيــض 
العمالــة، وترشــيد النفقــات، ورحيــل وتغييــر قيــادات،  وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة 
)جيهــان عبــد املنعــم 2015( والتــي تؤكــد علــى أن املؤسســات والشــركات تلجــأ إلــى االندمــاج 
واالســتحواذ لعــدة أســباب منهــا خفــض تكاليــف اإلنتــاج)37(، كمــا تتفــق مــع دراســة )حســن 
عبــد القــادر 2018( والتــي تؤكــد علــى تخفيــض التكلفة مــن خــالل تخفيــض التكلفــة املصاحبة 
إلنتــاج عــدد أكبــر مــن املنتجــات أو اخلدمــات)38(، كمــا جــاءت يف دراســة )ياســمني فــؤاد 
2015( إعــادة تنظيــم وهيكلــة الكيانــات املندمجــة مــن خــالل عمليــة إعــادة هيكلــة للعاملــن، 
واالســتغناء عــن البعــض منهــم، ممــا يــؤدي يف حالــة انتشــار هــذه العمليــات إلــى ارتفــاع 

ــة)39(. مســتويات البطال

)8( تأثيــر االســتحواذ/ الشــراكات علــى القــرارت اإلداريــة لــدى املؤسســات اإلعالميــة محــل 
الدراسة:

   كشــفت نتائــج إجابــات الغالبيــة مــن القيــادات يف املؤسســات اإلعالميــة، واخلبــراء 
واملتخصصــن خــالل إجــراء املقابــالت املتعمقــة، فيمــا يتعلــق بتأثيــر االســتحواذ/ الشــراكات 
علــى القــرارت اإلداريــة لــدى املشــروعات اإلعالميــة محــل الدراســة، حيــث متثــل ذلــك يف 
ــادات، وتقليــص أعــداد املوظفــن مبــا اليتناســب مــع حجــم الســوق، واســتحداث  ــل قي رحي

مناصــب إداريــة جديــدة دون توصيــف وظيفــي لهــا.

)9( إيجابيات جتربة االستحواذ/ الشراكات يف املؤسسات اإلعالمية محل الدراسة: 

   كشفت نتائج جميع إجابات القيادات يف املؤسسات اإلعالمية، واخلبراء واملتخصصن 
خــالل إجــراء املقابــالت املتعمقــة، فيمــا يتعلــق بإيجابيــات عمليــات االســتحواذ/ الشــراكات 
ــأي إيجابيــات جتــاه عمليــات االســتحواذ/ الشــراكات، نتيجــة لغيــاب  ــى عــدم الشــعور ب عل
تعدديــة وتنــوع املحتــوى، ممــا يــدل علــى تنميــط املحتــوى املقــدم داخــل املؤسســات اإلعالميــة 
محــل الدراســة، وتنميــط سياســات وســائل اإلعــالم، وتوحيــد السياســة التحريريــة،  وتتفــق 
هــذه النتيجــة مــع دراســة )محــرز غالــي 2017( والتــي أكــدت علــى اتفــاق النســبة الغالبــة 
مــن املبحوثــن حــول تزايــد التوجــه نحــو سياســة االندمــاج وتركيــز امللكيــة، قــد يــؤدي إلــى 
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تراجــع هامــش التعدديــة والتنــوع يف املمارســة اإلعالميــة)40(، وتقتــرب هــذة النتيجــة مــن 
دراســة )كوتــور توبــيCouture. D Tob 2014( والتــي توصلــت إلــى تكـــريس االجتاهـــات 
ــة)41(، كمــا تقتــرب أيًضــا مــع نتيجــة  ــية والتعدديــ ــة التنافســ ــة يضــر بحالــة بحالــ االحتكاريـ
مســاحة  تراجــع  إلــى  توصلــت  والتــي   )2014 Daws, Laura Beth بيــت لــورا  )داوس 

التعدديــة)1( كنتيجــة الندمــاج املؤسســات اإلعالميــة)42(.

 )10( سلبيات جتربة االستحواذ/ الشراكات يف املؤسسات اإلعالمية محل الدراسة: 

   كشــفت نتائــج املقابــالت املتمعقــة مــع القيــادات يف املؤسســات اإلعالميــة، واخلبــراء 
ــة  ــل يف محاول ــات االســتحواذ/ الشــراكات تتمث ــق بســلبيات عملي ــا يتعل واملتخصصــن فيم
الســيطرة واالحتــكار، واالســتغناء عــن العاملــن، واالجتــاه إلــى الصــوت الواحــد، وغيــاب 
التنــوع يف املحتــوى، فيمــا رآي أخــرون أن الســلبيات متثلــت يف غلــق قنــاة إخباريــة مثــل: 
ONLIVE، واالعتمــاد علــى املــواد الترفيهيــة، وتوحيــد السياســات التحريريــة، وارتفــاع 

ــة يف املجتمــع، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة )ياســمني فــؤاد 2015( والتــي أكــدت  البطال
ــات املندمجــة)43(. ــة الكيان ــة لهيكل ــى حــدوث البطال عل

   بينمــا تختلــف هــذه النتيجــة مــع دراســة )آالء فــارس 2012( والتــي تؤكــد علــى أن 
عمليــات االســتحواذ/ الشــراكات تتســم باإليجابيــات  حيــث تعمــل علــى حتويــل جانــب كبيــر 
مــن األربــاح املتحققــة لزيــادة رأس املــال، ووســيلة لدعــم التنافــس علــى املســتوى العاملــي)44(، 
 Alam, Ayesha, and Sana ــع دراســة )عائشــة عــالم، وســناء خــان ــا م ــق أيًض ــا تتف كم
Khan 2014( والتــي تؤكــد علــى خفــض تكاليــف التشــغيل وهيكلــة القــوى العاملــة، ودعــم 
التنافســية للشــركة الدامجــة، وزيــادة األربــاح)45(،  فيمــا الحظــت الباحثــة أن “زيــادة القدرات 
ــات  ــة املنتــج” جــاءت يف املراتــب املتأخــرة يف جميــع إجاب املاليــة” و”الكفــاءة وحتســن نوعي
املبحوثــن الذيــن يعملــون يف املؤسســات اإلعالميــة محــل الدراســة، وتختلــف هــذه النتيجــة 
ــادة القــوة  ــا االســتحواذ زي مــع دراســة )جيهــان عبــد املنعــم 2015( والتــي تؤكــد أن مــن مزاي

الســوقية، وخفــض تكاليــف اإلنتــاج، وإضافــة خدمــات ومنتجــات جديــدة )46(.

)11( التحديات االقتصادية يف املؤسسات اإلعالمية محل الدراسة:  

  كشــفت نتائــج إجابــات الغالبيــة مــن القيــادات يف املؤسســات اإلعالميــة، واخلبــراء 
بالتحديــات االقتصاديــة  يتعلــق  املتعمقــة، فيمــا  املقابــالت  واملتخصصــن خــالل إجــراء 
ــة،  ــل للمؤسســات اإلعالمي ــر التموي ــل يف توف ــة محــل الدراســة تتمث باملشــروعات اإلعالمي
والبــد مــن وضــع موازنــة تقديريــة لتحقيــق االكتفــاء، ثــم حتقيــق األربــاح مواكبــة املؤسســات 
اإلعالميــة للتغيــرات التــي تشــهدها متغيــرات الســوق اإلعالمــي، وضــرورة التفكيــر إلــى 
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املنصــات الرقميــة، واإلدراك والوعــي بهــذه التغيــرات، بينمــا رأي أخــرون البــد مــن إجــراء 
دراســات وبحــوث التســويق للمؤسســات اإلعالميــة، تدريــب العاملــن علــى كل ماهو جديد يف 
املجــال، وتأهيــل الثــروة البشــرية للتدريــب ملواكبــة تطــورات صناعــة اإلعــالم، وتوفــر متويــل، 
وبنيــة تكنولوجيــة جديــدة تواكــب التطــور العاملــي يف إطــار مايتــم بثــه، وتتفــق هــذه النتيجــة 
مــع دراســة )حنــان شــعبان  2013( أهميــة إعــداد وتدريــب الكفــاءات البشــرية املتخصصــة يف 

مجــاالت اإلعــالم املختلفــة، واســتخدام تقنيــات املعلومــات واالتصــاالت احلديثــة)47(. 

 )12( التحديات اإلدارية يف املؤسسات اإلعالمية محل الدراسة:

   اتفقــت نتائــج إجابــات الغالبيــة مــن القيــادات يف املؤسســات اإلعالميــة، واخلبــراء 
اإلداريــة  بالتحديــات  يتعلــق  فيمــا  املتعمقــة،  املقابــالت  إجــراء  خــالل  واملتخصصــن 
باملشــروعات اإلعالميــة محــل الدراســة يتمثــل يف ضــرورة الفصــل بــن رأس املــال واإلدارة، 
وعــدم التدخــل يف السياســة التحريريــة، ومواجهــة ومنافســة املؤسســات اآلخــرى، والتعــرف 
علــى آليــة العمــل، والهيــاكل التنظيميــة، والبنــاء الوظيفــي واملؤسســي للمؤسســات اإلعالميــة، 
وحســن اختيــار القيــادات يف املناصــب اإلداريــة، بينمــا رأي أخــرون البعــد عــن أهــل الثقــة 
ــع دراســة )هيثــم عبــد الرحمــن 2017(  ــق هــذه النتيجــة م ــرة، وتتف ــى أهــل اخلب واللجــوء إل
والتــي توصلــت إلــى ضــرورة حتديــد األهــداف العامــة التــى تســعى املؤسســة اإلعالميــة 
لتحقيقهــا، وضــع ورســم السياســات واخلطــط االســتراتيجية، العمل علــى التخطيط اإلداري 

ــة)48(. ــة احلديث ــى األســاليب اإلداري الســليم، واالعتمــاد عل

)13( الرؤيــة املســتقبلية لعمليــات تركيــز امللكيــة والشــراكات يف املؤسســات اإلعالميــة محــل 
الدراسة:

  كشــفت نتائــج إجابــات الغالبيــة مــن القيــادات يف املؤسســات اإلعالميــة، واخلبــراء 
واملتخصصــن خــالل إجــراء املقابــالت املتعمقــة، فيمــا يتعلــق بالرؤيــة املســتقبلية لعمليــات 
ــات  ــا بتوقــف عملي ــات إم ــة، فجــاءت التوقع االســتحواذ والشــراكات للمشــروعات اإلعالمي
االســتحواذ واالندماجــات، ومطالــب بإجــراء تقييــم، وإعــادة النظــر يف السياســات اإلعالميــة 
للمشــروعات اإلعالميــة، فحــن اختلفــت إجابــات آخريــن وجــاءت التوقعــات حــول اســتمرار 
عمليــات االســتحواذ والشــراكات، مــع ضــرورة إنشــاء كيانــات موازيــة مــن أجــل إحــداث تــوازن 

داخــل الســوق اإلعالمــي. 
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   وتوضــح نتائــج اجلــدول الســابق وجــود اتفــاق بــني غالبيــة إجابــات املبحوثــني يف القنــوات 
واإلذاعات املدروســة حول شــرح فلســفة االســتحواذ أو الشــراكة من عدمه للعاملني باملؤسســات 
محــل الدراســة، فقــد نفــت إجابــات عينــة قناتــي احليــاة وONLIVE وإذاعــات راديــو النيــل 
وDRN لــكل منهــم بالنســب )85.71%(، )100%(، )57.14%(،) 61.53%( علــى التوالــي، 
وهنــا تختلــف الباحثــة مــع تلــك النتيجــة، فــكان يجــب علــى القائمــن بالقنــوات واإلذاعــات 
املدروســة تعريــف العاملــن بفلســفة االســتحواذ/ الشــراكة وماهــي أهدافهــا وآليــات تنفيذها 

وإزالــة املخــاوف وزيــادة الرضــا الوظيفــي وبــث رســائل طمأنــة لهــم.

    فيمــا اختلفــت إجابــات املبحوثــن يف قنــاة CBC الذيــن أكــدوا علــى تعرضهــم للشــرح 
والتعريــف بفلســفة الشــراكة ووضــوح األهــداف وجــاءت بنســبة )57.14%(، حيــث كانــت 
االجتماعــات الوســيلة أكثــر الطــرق والوســائل للتعريــف بفلســفة االســتحواذ/ الشــراكة، 
وأهدافهــا وطريقــة العمــل وآليــات العمــل، وتوزيــع األدوار واملهــام وقواعــد وسياســات العمــل 
اجلديــدة، وقــد حصلــت الباحثــة علــى تفاصيــل االجتمــاع بالعاملــن ومت معرفتهــم بعمليــة 
الشــراكة مــع إعــالم املصريــن وأســبابها العتبــارات اســتراجتية، باإلضافــة إلــى بــث رســائل 
الطمأنينــة للعاملــن بقنــاة CBC، واالســتفادة مــن أصحــاب اخلبــرات واملهــارات والكفــاءات 
يف أكثــر مــن مؤسســة، وذلــك نظــًرا لتغيــر ملكيــة CBC وتبعتيهــا لشــركة إعــالم املصريــن 

.onواملســتحوذة علــى شــبكتي احليــاة و

   وتوصــي الباحثــة القائمــن علــى املؤسســات اإلعالميــة املدروســة علــى ضــرورة عقــد 
اجتماعــات متهيديــة مــع جميــع العاملــن باملؤسســات للتعريــف بعمليــات االســتحواذ أو 
الشــراكات، وشــرح أســبابه وأهدافــه، ومراحلــه، ومعرفــة تأثيــره علــى املســتويات التحريريــة 
واالقتصاديــة واإلداريــة، وأســاليب وطــرق اإلدارة، والتعريــف بامللكيــة، والتعريــف بتوزيــع 
األدوار واملهــام اجلديــدة، وذلــك وفًقــا للتغييــرات التــي حتــدث يف الهيــكل اإلداري، ويف حــال 
اضطــرار املؤسســات إلــى تخفيــض أعــداد العمالــة  والقيــام بعمليــات االســتغناءات فيجــب 

إبــالغ العاملــن قبلهــا بوقــت كاِف حتــى يتمكنــوا مــن البحــث عــن فــرص عمــل أخــرى.
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تغيــر  مظاهــر  بشــأن  املبحوثــني  إجابــات  اختــالف  الســابق  اجلــدول  نتائــج  وتوضــح     
السياســة التحريريــة عقــب تنفيــذ عمليــات االســتحواذ/ الشــراكات يف املؤسســات اإلعالميــة 
يف  موضوعــات”  أورفــض  بتنــاول  املباشــر  “التوجيــه  ملمــح  جــاء  فقــد  الدراســة،  محــل 
 CBCصــدارة  مالمــح اختــالف السياســة التحريريــة وفًقــا إلجابــات عينــة قناتــي احليــاة و
)38.46%(، )53.84%( علــى التوالــي، ويــدل التوجيــه بتنــاول أو رفــض املوضوعــات علــى 
حــرص املؤسســات اإلعالميــة علــى الدقــة يف بــث األخبــار، واملعلومــات واملوضوعــات، منًعــا 

ــام. ــرأي الع ــدى ال ــة ل ــق والبلبل ــارة القل ــد تتســبب يف إث ــة ق ــار مغلوطــة أو كاذب لنشــر أخب

    فيمــا اختلفــت إجابــات املبحوثــن يف قنــاة ONLIVE وإذاعــات راديــو النيــل حيــث 
ــم بنســب  ــكل منه ــن ل ــات املبحوث ــالد” يف صــدارة إجاب ــي للب ــب اإليجاب ــراز اجلان جــاء “إب
)66.65%(، )100%( علــى التوالــي، وذلــك نظــًرا للحالــة التــي تشــهدها البــالد ومواجهتهــا 
ــا واملوضوعــات  ــار والقضاي ــار األخب ــى اختي ــم التركيــز عل لإلرهــاب وأكاذيــب اإلخــوان، فيت
التــي تســاهم يف دعــم الدولــة املصريــة، ومســاندتها خاصــة يف ظــل مواجهتهــا للعمليــات 
اإلرهابيــة، وأكاذيــب إعــالم يف القنــوات اإلخوانيــة والتــي حتــاول دحــض مؤسســات الدولــة، 
ــة  ــراز املشــروعات التنموي ــى اســتعراض اإليجابيــات وإب ومســاندتها مــن خــالل التركيــز عل

للبــالد، وتنــاول أنشــطة الرئاســة ومؤسســات الدولــة.

   بينمــا يف راديــو  DRN  جــاء “إبــراز اجلانــب اإليجابــي للبــالد” و” تغييــر محتــوى 
الوســيلة” يف صــدارة إجابــات املبحوثــن فيمــا يتعلــق باختــالف وتغييــر السياســة التحريريــة 
لــكالً منهمــا بنســب )45.83%(، )45.83%( علــى التوالــي، فبالرغــم من غلق الراديو وإيقاف 
برامجــه وتغيــر السياســة التحريريــة ومحتــواه إلــى رياضــي متخصــص وتغييــر اســمها إلــى 
ــا  ــة فبرغــم غلقه ــاة ONLIVE اإلخباري ــك األمــر بالنســبة لقن ON SPORT FM، وكذل
وحتويــل نشــاطها إلــى قنــاة رياضيــة مســماها “ ON SPORT 2”، إال أن كالً منهمــا يراعــي 
احلفــاظ علــى متاســك الدولــة واملجتمــع، وعــدم التطــرق إلــى قضايــا تثيــر الشــغب أو الفــن 

أو القلــق داخــل املجتمــع املصــري، والعمــل علــى إبــراز اجلانــب اإليجابــي للبــالد.

    وقــد الحظــت الباحثــة إهمــال املؤسســات اإلعالميــة عينــة الدراســة برامــج التفاعــل 
علــى الهــواء مــع اجلمهــور، ولذلــك يجــب أن يتــم خلــق مســاحة مــن احلــوار والتفاعليــة 
واملصداقيــة مــع اجلمهــور مــن املشــاهدين، وذلــك مــن خــالل إجــراء مداخــالت هاتفيــة 
علــى الهــواء مباشــرة بــن اجلمهــور، وإرســال رســائل قصيــرة، أو التفاعــل مــن خــالل إجــراء 
ــة.  ــة واملوضوعي ــر واملصداقي ــي التأثي ــوى اإلعالم ــي للمحت ــة، ممــا يضف ــاءات امليداني اللق
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جدول رقم )3(

حتوى املقدم للمؤسسات اإلعالمية
حواذ والشراكات فى نوعية امل

تمالمح تأثير االست
ت واإلذاعا

                القنوا

 مالمح تأثير
ت 

االستحواذ والشراكا
على نوعية المحتوى

ت اإلعالمية
 للمؤسسا

الحياة
ONLIVE

CBC
اإلجمالي

راديو النيل
DRN

اإلجمالي

ك
%

ك
%

ك
%

ك
%

ك
%

ك
%

ك
%

تقليل جرعة السياسة
11

%23.91
11

%16.41
6

%18.18
28

%19.17
3

%13.04
5

%11.11
8

%11.76

االعتماد على المواد الترفيهية 
8

%17.39
7

%10.44
6

%18.18
21

%14.38
6

%26.08
4

%8.88
10

%14.70

ضة
ت المعار

صوا
ش األ

تهمي
10

%21.73
6

%8.95
6

%18.18
22

%15.06
2

%8.69
2

%4.44
4

%5.88

إلغاء برامج
4

%8.69
12

%17.91
4

%12.12
20

%13.69
4

%17.39
6

%13.33
10

%14.70

ص عدد البرامج
تقلي

3
%6.52

9
%13.43

3
%9.09

15
%10.27

2
%8.69

2
%4.44

4
%5.88

تبادل المحتوى 
3

%6.52
4

%5.97
3

%9.09
10

%6.84
-

-
 2

%4.44
2

%2.94

رحيل مذيعين واالستعانة بآخرين
7

%15.21
8

%11.94
5

%15.15
20

%13.69
6

%26.08
12

%26.66
18

%26.47

تغيير محتوى ونشاط المحطة
-

-
10

%14.92
-

-
10

%6.84
-

-
12

%26.66
12

%17.64

المجموع)*(
46

%100
67

%100
33

%100
146

%100
23

%100
45

%100
68

%100
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   وتوضــح نتائــج اجلــدول الســابق اختــالف إجابــات القائمــني باالتصــال بشــأن مالمــح 
تأثيــر االســتحواذ والشــراكات علــى نوعيــة املحتــوى املقــدم يف املؤسســات اإلعالميــة موضــع 
الدراســة، بالنســبة لقنــاة احليــاة فقــد جــاء ملمــح “تقليــل جرعــة السياســة” يف صــدارة 
 ONLIVE إجابــات املبحوثــن بنســبة )23.91%(، فيمــا أكــدت إجابــات املبحوثــن يف قنــاة
ــر  ــوى ونشــاط املحطــة” جــاء يف صــدارة مالمــح تأثي ــر محت ــو DRN أن ملمــح” تغيي ورادي
منهمــا بنســب )%46.26(،  لــكالً  االســتحواذ/ الشــراكات علــى نوعيــة املحتــوى املقــدم 

)35.54%( علــى التوالــي.

   وتفســير ذلــك بــأن  لعمليــات االســتحواذ/ الشــراكة تأثيــر علــى نوعيــة املحتــوى وتغييــر 
 ON إلــى ONLIVE نشــاط الوســيلة اإلعالميــة، وقــد ظهــر ذلــك واضًحــا يف حتويــل
ــع  ــة م ــج رياضي ــج وإطــالق برام ــع البرام ــاء جمي ــك إلغ ــج عــن ذل ــي نت SPORT 2، وبالتال
االســتعانة مبذيعــن متخصصــن رياضيــن، كمــا مت تغييــر محتــوى ونشــاط راديــو DRN مــن 
محطــة عامــة ترفيهيــة إلــى رياضيــة بعنــوان “ON SPORT FM”  وبالتالــي نتــج عــن ذلــك 

إلغــاء جميــع البرامــج ورحيــل مقدميهــا وإطــالق برامــج رياضيــة.

   فيمــا اختلفــت نتائــج إجابــات املبحوثــن يف قنــاة CBC وراديــو النيــل حيــث جــاء ملمــح 
“االعتمــاد علــى املــواد الترفيهيــة واالجتماعيــة” يف صــدارة مالمــح تأثيــر مالمــح تأثيــر 
االســتحواذ/ الشــراكات علــى نوعيــة املحتــوى املقــدم لــكالً منهمــا )%18.18(، )%26.08( 
علــى التوالــي، بطبيعــة احلــال نظــًرا لتغييــر ملكيــة التــي لهــا تأثيــر ملحوظ على تغيــر املحتوى 
واملضمــون املقــدم يف البرامــج داخــل املؤسســات اإلعالميــة محــل الدراســة، واتفقــت إجابــات 
النتائــج الكيفيــة لقيــادات املؤسســات اإلعالميــة مــع القائمــن باالتصــال علــى أن االســتحواذ 
قــام بتغييــر املحتــوى واالجتــاه إلــى املــواد الترفيهيــة واالجتماعيــة،  وتتفــق هــذه النتيجــة مــع 
 )2007 Inderst, Roman, and Greg Shaffer دراســة )اندرســت  رومان وغريغ شــافر
علــى اتبــاع مؤسســي الدمــج اســتراتيجية زيــادة املــواد الترفيهيــة)49(، ولذلــك توصــي الباحثــة 
بضــرورة التنــوع والتعدديــة يف املحتــوى اإلعالمــي املقــدم، وتطويــر املحتــوى وعــدم التكــرار.
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جدول رقم )4(

يف املؤسسات اإلعالمية
جابيات مشروع تركيز امللكية والشراكات 

إي

ت 
ت واإلذاعا

    القنوا

ت االستحواذ/
إيجابيا

ت
ت في المؤسسا

الشراكا
 اإلعالمية

الحياة
ONLIVE

CBC
اإلجمالي

راديو النيل
DRN

اإلجمالي

ك
%

ك
%

ك
%

ك
%

ك
%

ك
%

ك
%

صناعة اإلعالم من 
صحيح سوق 

ت
أجل التطوير

3
%16.66

2
%9.52

3
%11.11

8
%12.12

5
%18.51

3
%18.75

8
%18.60

ت من الخسائر المالية
إنقاذ القنوا

3
%16.66

6
%28.57

6
%22.22

15
%22.72

6
%22.22

2
%12.5

8
%18.60

ت
ف اإلنتاج والخدما

تقليل تكالي
1

%5.55
5

%23.80
5

%18.51
11

%16.66
6

%22.22
3

%18.75
9

%20.93

ت المالية والكفاءة
زيادة القدرا

1
%5.55

-
-

3
%11.11

4
%6.06

1
%3.70

1
%6.25

2
%4.65

تحسين نوعية المنتج
1

%5.55
-

-
3

%11.11
4

%6.06
3

%11.11
1

%6.25
4

%9.30

مواجهة المنافسة
1

%5.55
2

%9.52
3

%11.11
6

%9.09
3

%11.11
-

-
3

%6.97

ت
ال أري إيجابيا

8
%44.44

6
%28.57

4
%14.81

18
%27.27

3
%11.11

6
%37.5

9
%20.93

المجموع)*(
18

%100
21

%100
27

%100
66

%100
27

%100
16

%100
43

%100
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   وتوضــح نتائــج اجلــدول الســابق اختــالف إجابــات املبحوثــني حــول إيجابيــات مشــروعات 
إجابــات  أكــدت  فقــد  الدراســة،  محــل  اإلعالميــة  املؤسســات  يف  والشــراكات  امللكيــة  تركيــز 
ــات  ــأي إيجابي ــى أنهــم اليشــعرون ب ــو DRN عل ــاة ONLIVE ورادي ــاة احلي املبحوثــن يف قن
جتــاه عمليــات االســتحواذ/ الشــراكات التــي متــت داخــل املؤسســات اإلعالميــة التــي يعملــون 
بهــا لــكل منهــم بنســب )%44.44(، )%31.57(، )%22.22( علــى التوالــي،  وتفســير ذلــك 
ــن عــدم االســتقرار يف ســوق اإلعــالم املصــري  نظــًرا  ــة م ــرة حال ــك الفت ــث شــهدت تل حي
حلــدوث تغييــرات علــى مســتوى امللكيــة واإلدارة، ودمــج العديــد مــن الوحــدات اإلداريــة، 
ــى تعــرض  ــة، ممــا إدي إل ــات إعــادة الهيكل ــاع سياســة ترشــيد النفقــات يف إطــار عملي واتب
عــدد مــن العاملــن لعمليــات اســتغناء، وتخفيــض رواتــب العاملــن مــن الذيــن مت اإلبقــاء 
عليهــم، فــكل هــذه األمــور رمبــا جعلــت املبحوثــن ال يشــعرون بــأي إيجابيــات، بالرغــم مــن أن 
عمليــات االســتحواذ/ الشــراكات الهــدف الرئيســي لهــا تقليــل اخلســائر املاليــة التــي حلقــت 

ــة. باملؤسســات اإلعالمي

   فيمــا اختلفــت إجابــات املبحوثــن يف قنــاة CBC وراديــو النيــل والتــي تصــدرت فيهــا 
إنقــاذ املؤسســات اإلعالميــة مــن اخلســائر وتقليــل تكاليــف اإلنتــاج لــكالً منهمــا بنســب 
)%22.22(، )%22.22( علــى التوالــي،  وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة )آالء فــارس 
2012( والتــي تؤكــد علــى أن عمليــات االســتحواذ تعمــل علــى حتويــل جانــب كبيــر مــن 
األربــاح املتحققــة لزيــادة رأس املــال، ووســيلة لدعــم التنافــس علــى املســتوى العاملــي)50(، كمــا 
 Alam, Ayesha, and Sana تتفــق أيًضــا مــع دراســة (عائشــة عــام، وســناء خــان
Khan 2014( والتــي تؤكــد علــى خفــض تكاليــف التشــغيل وهيكلــة القــوى العاملــة، ودعــم 

ــاح)51(. ــادة األرب التنافســية للشــركة الدامجــة، وزي

  فيمــا الحظــت الباحثــة أن “زيــادة القــدرات املاليــة” و”الكفــاءة وحتســن نوعيــة املنتــج” 
جــاءت يف املراتــب املتأخــرة يف جميــع إجابــات املبحوثــن الذيــن يعملــون يف املؤسســات 
ــج دراســة )جيهــان عبــد املنعــم  ــا جــاءت نتائ ــة، فيم ــات الباحث ــة وهــو عكــس توقع اإلعالمي
2015( لتؤكــد  علــى مزايــا االســتحواذ زيــادة القــوة الســوقية، وخفــض تكاليــف اإلنتــاج، 

وإضافــة خدمــات جديــدة )52(. 

................................

 )*( جاء إجمالي التكرارات أكبر من إجمالي العينة حيث ميكن للمبحوث اختيار أكثر من بديل. 
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جدول رقم )5(

يف املؤسسات اإلعالمية
سلبيات مشروع تركيز امللكية والشراكات 

ت 
              القنوا

ت 
ت االستحواذ/ واإلذاعا

سلبيا
ت

ت في المؤسسا
الشراكا

الحياة
ONLIVE

CBC
اإلجمالي

راديو النيل
DRN

اإلجمالي

ك
%

ك
%

ك
%

ك
%

ك
%

ك
%

ك
%

االستغناء عن عدد من 
العاملين

14
%21.87

13
%23.21

12
%26.08

39
%23.49

10
%31.25

11
%26.82

21
%28.76

محاولة للسيطرة واالحتكار
10

%15.62
11

%19.64
7

%15.21
28

%16.86
6

%18.75
6

%14.63
12

%16.43

ارتفاع البطالة في المجتمع
10

%15.62
9

%16.07
7

%15.21
26

%15.66
4

%12.5
9

%21.95
13

%17.80

ب العاملين
ص روات

تقلي
10

%15.62
7

%12.5
6

%13.04
23

%13.85
4

%12.5
8

%19.51
12

%16.43

تقليل جرعة السياسة في 
البرامج والمحتوى المقدم

10
%15.62

10
%17.85

8
%17.39

28
%16.86

6
%18.75

4
%9.75

10
%13.69

ضة
ت المعار

صوا
ش األ

تهمي
10

%15.62
6

%10.71
6

%13.04
22

%13.25
2

%6.25
3

%7.31
5

%6.84

المجموع)*(
64

%100
56

%100
46

%100
166

%100
32

%100
41

%100
73

%100
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  وتبــرز نتائــج اجلــدول الســابق وجــود اتفــاق بــني جميــع إجابــات املبحوثــني حــول الســلبيات 
الناجتــة عــن عمليــات االســتحواذ/ الشــراكات يف املؤسســات اإلعالميــة محــل الدراســة، فقــد 
انتهــت النتائــج إلــى تصــدر “االســتغناء عــن عــدد من العاملن” ســلبيات عمليات االســتحواذ/ 
الشــراكات وفًقــا إلجابــات املبحوثــن يف قنــوات احليــاة وONLIVE وCBC لــكل منهــم 
ــة  ــى التوالــي، وكذلــك نفــس إجابــات عين بالنســب )21.87%(، )23.21%(، )26.08%( عل

راديــو النيــل وDRN لــكل منهمــا بالنســبتن )31.25 %(، )26.82%( علــى التوالــي.

   وتفســير ذلــك أن فلســفة االســتحواذ/ الشــراكات تتطلــب اتبــاع سياســة ترشــيد 
النفقــات ممــا يلــزم املؤسســات اإلعالميــة بضــرورة تقليــص عــدد العمالــة، واالســتغناء 
عــن عــدد مــن العاملــن، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة )ياســمني فــؤاد، 2015( والتــي 
أكــدت علــى أن إعــادة تنظيــم وهيكلــة الكيانــات املندمجــة أو املســتحوذ عليهــا، يشــكل أيًضــا 
عمليــة إعــادة هيكلــة للعاملــن، واالســتغناء عــن البعــض منهــم، ممــا قــد يتســبب إلــى ارتفــاع 
مســتويات البطالــة يف املجتمــع، والعديــد مــن اآلثــار الســلبية علــى النشــاط االقتصــادي 

واالجتماعــي)53(.

ــادات املســئولة يف املؤسســات  ــة للقي ــج الكيفي    فيمــا اختلفــت هــذه النتيجــة مــع النتائ
الســيطرة  محاولــة  يف  الســلبيات  متثلــت  حيــث  واملتخصصــن،  واخلبــراء  اإلعالميــة، 
واالحتــكار، واالجتــاه إلــى الصــوت الواحــد، وغيــاب التعدديــة والتنــوع يف املحتــوى، فيمــا رآي 
أخــرون أن الســلبيات متثلــت يف غلــق قنــاة إخباريــة مثــل: ONLIVE، واالعتمــاد علــى املــواد 

ــة يف املجتمــع. ــاع البطال ــة، وارتف ــد السياســات التحريري ــة، وتوحي الترفيهي

   والحظــت الباحثــة أن “تهميــش األصــوات املعارضــة” جــاء أيًضــا ضمــن ســلبيات 
عمليــات االســتحواذ/ الشــراكات يف املؤسســات اإلعالميــة محــل الدراســة، لذلــك توصــى 
الباحثــة بضــرورة إعطــاء الصــوت األخــر مســاحة الظهــور مــن أجــل حتقيــق التــوازن والتمثيل 
لكافــة القــوى السياســية والفكريــة واالجتماعيــة والثقافيــة، يف التعبيــر عــن أرائهــا ووجهــات 
ــا  ــة، كم ــة املصري ــارض اليســاهم يف هــدم الدول ــف أو املع ــرأي املخال ــا بشــرط أن ال نظره
أن االختــالف يف األراء البنــاءة يعطــي للوســيلة اإلعالميــة مصداقيــة لــدى اجلمهــور مــن 
ــة، قــد  ــة نظــر أحادي ــى تقــدمي وجه املشــاهدين، خاصــة ألن اســتمرار اعتمــاد اإلعــالم عل
ــك  ــة تل ــه تشــكيك املشــاهد يف مصداقي ــب علي ــة ويترت ــز الوســيلة اإلعالمي يتســبب يف حتي

الوســيلة.
................................

 )*( جاء إجمالي التكرارات أكبر من إجمالي العينة حيث ميكن للمبحوث اختيار أكثر من بديل.
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اإلعالميــة  املؤسســات  لقيــادات  املتعمقــة  املقابــالت  نتائــج  بــني  مقارنــة  ثالًثــا: 
الدراســة: محــل  باالتصــال  القائمــني  علــى  امليدانيــة  والدراســة 

  )1( اتفقــت إجابــات القيــادات املســئولة يف املؤسســات اإلعالميــة واخلبــراء املتخصصــن، 
مــع القائمــن باالتصــال يف القنــوات واإلذاعــات محــل الدراســة فيمــا يتعلــق بشــرح 
فلســفة االســتحواذ/ الشــراكات مــن عدمــه، حيــث كشــفت النتائــج عــن تشــابه إجابــات 
ــل وDRN يف  ــو الني ــة رادي ــات عين ــاة وONLIVE مــع إجاب ــي احلي املبحوثــن يف قنات
ــج القائمــن  ــا اختلفــت نتائ ــم فلســفة االســتحواذ/ الشــراكات، بينم عــدم شــرح أو فه
املؤسســات  يف  املســئولة  القيــادات  إجابــات  نتائــج  مــع   CBC قنــاة  يف  باالتصــال 
اإلعالميــة حيــث مت التعريــف والشــرح جلميــع العاملــن بالقنــاة بفلســفة الشــراكات 

ــن. ــدم املســاس بحقــوق العامل ــة بع ــث رســائل طمأن ــات تنفيذهــا، وب ــدة وآلي اجلدي

ــادات يف املؤسســات اإلعالميــة واخلبــراء واملتخصصــن  ــات القي   )2( اتفقــت نتائــج إجاب
خــالل إجــراء املقابــالت املتعمقــة مــع نتائــج إجابــات القائمــن باالتصــال يف القنــوات 
واإلذاعــات محــل الدراســة فيمــا يتعلــق بتأثيــر االســتحواذ/ الشــراكات فــى طبيعــة 
املحتــوى والسياســة التحريريــة لــدى املشــروعات اإلعالميــة محــل الدراســة، حيــث 
ظهــر تأثيــر عمليــات االســتحواذ/ الشــراكات فــى تغييــر املحتــوى، واالجتــاه إلــى املــواد 
ــاة  ــا يف قن ــاة، وإلغــاء البرامــج، وهــو مــا ظهــر جلًي ــق القن الترفيهيــة واالجتماعيــة، وغل
ONLIVE والتــي مت غلقهــا بالكامــل، وإيقــاف برامجهــا، ورحيــل مذيعهــا، ومت تغييــر 
ــاة  ــان رســمي عــن إعــادة هيكلتهــا وحتويلهــا إلــى قن نشــاطها، واإلعــالن مــن خــالل بي
ONSPORT FM 2، كمــا مت غلــق إذاعــة DRN وإيقــاف برامجهــا ورحيــل مذيعيهــا 

.”ON SPORT FM ”وتغييــر محتواهــا إلــى إذاعــة رياضيــة متخصصــة تعــرف بـــ

)3( تشــابهت نتائــج املقابــالت املتمعقــة مــع القيــادات يف املؤسســات اإلعالميــة واخلبــراء 
واملتخصصــن، مــع نتائــج القائمــن باالتصــال يف القنــوات واإلذاعــات محــل الدراســة، 
فيمــا يتعلــق بســلبيات عمليــات االســتحواذ/ الشــراكات يف املشــروعات اإلعالميــة 
املدروســة، والتــي متثلــت يف تهميــش األصــوات املعارضــة، وتقليــل جرعــة السياســة 
يف البرامــج، واالعتمــاد علــى املــواد الترفيهيــة، وتقليــص الرواتــب، ومحاولــة الســيطرة 
ON-  واالحتــكار، وغيــاب التعدديــة والتنــوع يف املحتــوى، وغلــق قنــاة إخباريــة مثــل:

LIVE وتوحيــد السياســات التحريريــة، وارتفــاع البطالــة يف املجتمــع،
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توصيات الدراسة:
 )1( يجــب االســتعانة مبجموعــة مــن اخلبــراء املتخصصــن عنــد تفكيــر القائمــن علــى 

املؤسســات اإلعالميــة يف عمليــات االســتحواذ أو الشــراكات.

)2( اإلفصاح عن السياسات التحريرية للمشروعات اإلعالمية يف إطار شفافية اإلعالم.

)3( البــد مــن وضــع معاييــر وآليــات يتــم علــى أساســها عمليــات إعــادة الهيكلة يف املؤسســات 
اإلعالميــة حتــى اليصبح األمر عشــوائًيا.

)4( يجــب إضافــة اخلدمــات اإلخباريــة بالقنــوات العامــة والتــي أصبــح يغلــب عليهــا الطابــع 
الترفيهــي االجتماعــي حتــى ال يتجــه املشــاهد املصــري إلــى القنــوات اخلارجيــة ويتشــبع 

بأخبارها.

)5( تفكيــر القائمــن علــى املؤسســات اإلعالميــة يف إطــالق قنــوات متخصصة ذات مضمون 
متخصص.

)6( البــد مــن تفكيــر القائمــن علــى املؤسســات اإلعالميــة يف االجتــاه إلــى املنصــات الرقمية 
 )HULU(وهولــو )Netflix(ملواكبــة التطــور التكنولوجــي علــى غــرار منصــات نتفليكــس

.)Viu( وفيو
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)12( جياللــي قالــون، عمليــات االندمــاج و االســتحواذ و دورهــا يف حتقيــق ميــزة تنافســية وزيــادة القيمــة للمســاهمن: 
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