
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
  

 

 

 

 
 
 
 

 

           
  

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

   2.01=   م2020معامل التأثير العربي لعام                                      0.2456=  م2020"أرسيف" لعام  التأثير معامل
 2021 مارس /  يناير  - الثالثون الحادي و العدد- التاسعةالسنة  -الجمعية المصرية للعالقات العامة  بإشراف علمي من دورية علمية محكمة 

 

 

 
 

 بحوث باللغة العربية: 
 
 

 في صحافة المملكة العربية السعودية: دراسة تحليلية لصحيفة "ُعكاظ"  2030اإلعالمية لرؤية  التغطية ▪

               ( الملك عبد العزيزجامعة )أحمد علي الزهراني. دأ.م.

   9...  ص( الملك عبد العزيزجامعة ) سالمنمحمد رضوان دراجي د. أ.م.
 

إلى يناير   م2013خالل الفترة من يناير ) واإللكترونية لظاهرة اختطاف األطفال بمصرمعالجة الصحف الورقية  ▪
 دراسة تحليلية مقارنة (:م2018

         

  57... ص  ( جامعة المنوفية ) أ.م.د. عبد الخالق إبراهيم عبد الخالق زقزوق  

 نحوها  الجامعيالشباب  المعالجة اإلعالمية لألزمات المصرية عبر موقع اليوتيوب واتجاهات ▪

 133...  ص (سيناءجامعة ) د. لبنى مسعود عبد العظيم
 

التفاعلي والثابت بمواقع التواصل االجتماعي في توعية الشباب الجامعي بأعراض فيروس   تأثير االنفوجرافيك ▪
 دراســة ميدانيــة  : كورونا المستجد وطرق الوقاية منه

 171ص ( ...  كفر الشيخجامعة ) رعيـمحنفي حنان كامل د. 
 

                                                                  

 األدوار االتصالية للمراهقين عبر مواقع التواصل االجتماعي أثناء جائحة كورونا وعالقتها بمستوى القلق لديهم ▪
 اإلعالمي في إطار نظرية الثراء 

 223...  ص( بورسعيدجامعة )د. هبة مصطفى حسن مصطفى  
 

 دراسة ميدانية : دوافع استخدام طلبة الجامعات السعودية لوسائل اإلعالم الرقمي وإشباعاتها  ▪

 289ص...    (الملك عبد العزيزجامعة )  أحمد محمد قِّران الزهرانيد. 

 كترونيإللدور اليوتيوب في تنمية وعي المراهقين باألمن ا ▪

    349( ...  صعين شمسجامعة ) أحمد متولي عبد الرحيم عمار د.
 

    

                                 المصري:تأثيرات المشاهدة النهمة لمحتوى منصة نتفليكس على البناء القيمي للمجتمع    ▪
 الحتمية القيمية دراسة تطبيقية في ضوء نظرية 

 

 ( جامعة بني سويف) إبراهيم السيد  ياسمين محمد د.                                                    
 193( ...  صجامعة بني سويف) منة هللا كمال موسى دياب د.

 

 : ملخصات رسائل علمية 
 البرامج الدراسية للعالقات العامة بالجامعات المصرية وانعكاسها على واقع الممارسة المهنية  ▪

 435( ...  صجنوب الواديجامعة ) الفتوح محمودريم أبو 
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 الهيئة االستشارية 
 

 

 ( مصر)  علي السيد عجوة ..دأ
  

 أستاذ العالقات العامة المتفرغ والعميد األسبق لكلية اإلعالم جامعة القاهرة     
  

Prof. Dr. Thomas A. Bauer (Austria) 
  

              Professor of Mass Communication at the University of Vienna                
  

 ( العراق)    ياس خضير البياتي  .أ.د
 أستاذ اإلعالم بجامعة بغداد ووكيل عميد كلية المعلومات واإلعالم والعلوم اإلنسانية   

                 جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا                          
                     

  
  

 (مصر)  محمد معوض إبراهيم  .أ.د
 وعميد معهد الجزيرة العالي لعلوم اإلعالم أستاذ اإلعالم المتفرغ بجامعة عين شمس 
   

 (السعودية) العنادعبد الرحمن بن حمود   .أ.د
 جامعة الملك سعود  -أستاذ العالقات العامة واإلعالم بقسم اإلعالم كلية اآلداب 

  

 ( مصر)محمود يوسف مصطفى عبده   .أ.د
 جامعة القاهرة  -كلية اإلعالم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ل السابق كيلالوالعامة وأستاذ العالقات 

  

 ( مصر)سامي عبد الرؤوف محمد طايع  .أ.د
   جامعة القاهرة -اإلعالم  العامة بكليةأستاذ العالقات                                   

         

 ( مصر) شريف درويش مصطفى اللبان . أ.د      
 جامعة القاهرة  -لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقًا  كلية اإلعالم وكيل  –أستاذ الصحافة 

 

 ( مصر) جمال عبد الحي عمر النجار .أ.د
 األزهرجامعة   -اإلعالم بكلية الدراسات اإلسالمية للبنات أستاذ 

 

 ( مصر) بركات عبد العزيز محمد عبد هللا  . أ.د      
 جامعة القاهرة  -للدراسات العليا والبحوث  كلية اإلعالم وكيل   – اإلذاعة والتلفزيونأستاذ 

  
  

 (ليبيا)  عابدين الدردير الشريف .أ.د
 ليبيا  -أستاذ اإلعالم وعميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة الزيتونة  

  
       

  

 (السعودية)  عثمان بن محمد العربي .أ.د
 جامعة الملك سعود  -أستاذ العالقات العامة والرئيس السابق لقسم اإلعالم بكلية اآلداب 

  

 ( مصر) وليد فتح هللا مصطفى بركات  .أ.د
 جامعة القاهرة  -ووكيل كلية اإلعالم لشئون التعليم والطالب سابقًا أستاذ اإلذاعة والتلفزيون 

  

 (األردن) تحسين منصور رشيد منصور . دأ. 
 أبو ظبي  – العينجامعة ب واالتصال  أستاذ العالقات العامة بكلية اإلعالم 

  

 ( سوريا) محمد عبد الستار البخاري  ..دأ
  

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

    (الجزائر)علي قسايسية  . أ.د 
  

 3الجزائر جامعة  –أستاذ دراسات الجمهور والتشريعات اإلعالمية بكلية علوم اإلعالم واالتصال 
  

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

 

 )السودان(هشام محمد عباس زكريا   .أ.د
 الملك فيصل جامعة  -أستاذ اإلعالم بقسم علوم اإلعالم واالتصال 

 

 ( اليمن) عبد الملك ردمان الدناني  .أ.د
 بجامعة اإلمارات للتكنولوجياأستاذ اإلعالم 
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 مساعدو التحرير 

 رزق سعد عبد المعطي .دأ.
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 جامعة مصر الدولية  

 

 )كندا( ثريا محمد السنوسي أ.م.د.
   تا  مشارك بكلية اال صا  

 جامعة الشارقة 
  

 )العراق(. محمد حسن العامري أ.م.د
   تا  مساعد ورئيس قسم العالقات العامة   

 جامعة بغدا   -كلية اإلعالم  
  

 )اليمن(علي سعدان  فؤاد .دأ.م.   
 العالقات العامة المشارك    تا 
   صنعا جامعة  -اإلعالم  كلية 
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 جملة حبوث العالقات العامة الشرق األوسط 

 Journal of Public Relations Research Middle East 
 

 :  التعريف بالمجلة

ا متخصصة في  مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط دورية علمية تنشر أبحاث                

اإلعالم   وعلوم  العامة  تقومالعالقات  أن  بعد  ق    ها بتحكيم واالتصال،  األساتذة  ب  من  من  عدد  ل 

أول جمعية    ،لجمعية المصرية للعالقات العامةا   راف علمي منبإشالمتخصصين في نفس المجال،  

العامة العالقات  فى  متخصصة  مصرية  البحث   علمية  بأكاديمية  العلمية  الجمعيات  شبكة  )عضو 

 العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة(.

التعليم واالستشارات    مطبوعاتوالمجلة ضمن      المتخصصة في  العامة  للعالقات  العربية  الوكالة 

 علمية والتدريب. ال 

 

o معتمدة في مصر،  المجلة  اإلعالم  لتنظيم  األعلى  المجلس  من  دول  بتصريح  ترقيم  إيداعولها    ي ورقم 

كذلك   ،ا لنسختها المطبوعة واإللكترونية من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بالقاهرةومصنفة دولي  

 مصر.  ي لجنة الترقيات العلمية تخصص اإلعالم بالمجلس األعلى للجامعات ف صنفة منم

o   أول دورية علمية محكمة في التخصص على مستوى الوطن العربي والشرق األوسط، وأول دورية

العربي  التأثير  معامل  تحصل على  )اإلعالم(  في تخصص     Arab Impact Factor علمية عربية 

نشر العلوم   " NSP للمؤسسة األمريكية  م2020في تقرير عام    %100بنسبة    2.01بمعامل تأثير =  

 . الطبيعية " برعاية اتحاد الجامعات العربية

o  .المجلة فصلية تصدر كل ثالثة أشهر خالل العام 

o .تقبل المجلة نشر عروض الكتب والمؤتمرات وورش العمل واألحداث العلمية العربية والدولية 

o ا لشروط خاصة  حركات بحث علمية أو دور نشر عربية أو أجنبية وفق  تقبل المجلة نشر إعالنات عن م

 يلتزم بها المعلن.

o   العلمية بالترقيات  الخاصة  البحوث  نشر  الماجستير   -يُقبل  رسائل  لمناقشة  المتقدمين  وللباحثين 

 . هوالدكتورا

o ي تخصصة فنوقشت، ويُقبل نشر عروض الكتب العلمية الم  ي يُقبل نشر ملخصات الرسائل العلمية الت 

كذلك المقاالت العلمية المتخصصة من أساتذة التخصص من أعضاء هيئة    ،العالقات العامة واإلعالم

 التدريس. 
 

 :النشر قواعد 

  ولم يسبق نشره. أن يكون البحث أصيال   -

)العربية   - باللغات:  البحوث  يُ   ــاإلنجليزية    ــتقبل  أن  على  باللغة  الفرنسية(  ملخص  اإلنجليزية  كتب 

 باللغة العربية. احدود صفحة واحدة إذا كان مكتوب   ي للبحث ف

يك - البحـأن  فـون  الموضوعـإط  ي ث  التـار  المجل  ي ات  بها  فـتهتم  العامـالعالق  ي ة   واإلعالم ةـات 

 واالتصاالت التسويقية المتكاملة.  

ت  - تم  قد  البحوث  تكن  لم  ما  للتحكيم  للمجلة  المقدمة  العلمية  البحوث  ق  تخضع  من  اللجان ب  قييمها  ل 

أو كانت جزء   بها  المعترف  بالجهات األكاديمية  العلمية  نوقشت وتم    اوالمجالس  أكاديمية  من رسالة 

 منح صاحبها الدرجة العلمية. 

(  14راعى الكتابة ببنط )ويُ   ،ومراجعه  ي كتابة البحث العلم  ي راعى اتباع األسس العلمية الصحيحة فيُ  -

Simplified Arabic    والفرعية الرئيسية  العربية  Boldوالعناوين  البحوث  الخط  ،  في  ونوع 

Times New Roman     ،البحوث اإلنجليزية )في  الجهات  الصفحة من جميع  (،  2.54وهوامش 

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


 . Arial( بنوع خط  11( بين السطور، أما عناوين الجداول )1ومسافة )

ا لإلشارة إلى المرجع أسلوب متسلسل وفق  ا للمنهجية العلمية ب نهاية البحث وفق    ي يتم رصد المراجع ف -

 األمريكية. APAوفق ا لطريقة   متن البحث ي ف

بسيرة ذاتية   مصحوبة  Wordبصيغة    من البحث بالبريد اإللكتروني نسخة إلكترونية    الباحث  يرسل -

 مختصرة عنه. 

 يبقبول البحث للنشر. أما ف  ي حالة قبول البحث للنشر بالمجلة يتم إخطار الباحث بخطاب رسم  ي ف -

وإرسال جزء من رسوم نشر البحث    ي حالة عدم قبول البحث للنشر فيتم إخطار الباحث بخطاب رسم

 أسرع وقت. ي له ف

بسيط - تعديل  إجراء  البحث  تطلب  البحث    إذا  إرسال  بإعادة  الباحث  من  معدال  فيلتزم  أسبوع  خالل   

التعديل التال  ،استالم مالحظات  للعدد  البحث  تأجيل نشر  منه فسيتم  تأخير  كان    ي،وإذا حدث  إذا  أما 

 من إرسال المالحظات له.   ايوم   15ا فيرسله الباحث بعد التعديل جذري  

الباحث مع البحث - $ 550مبلغ  جنيه مصري للمصريين من داخل مصر، و  2800ما قيمته   يرسل 

تخفيض  مع  واألجانب،  بالخارج  المقيمين  يحمل    (%25)  للمصريين  العلمية  الزمالة  عضوية  لمن 

من الرسوم   (%25). وتخفيض  من المصريين والجنسيات األخرى  المصرية للعالقات العامة  لجمعيةل

للتحكيم  يتم بعدها إخضاع البحث     عدد من المرات خالل العام.  وأليلطلبة الماجستير والدكتوراه.  

    ة.ل اللجنة العلميب  من ق  

حالة رفض هيئة التحكيم البحث وإقرارهم    ي ف للباحثين من داخل وخارج مصر يتم رد نصف المبلغ -

  .بعدم صالحيته للنشر بالمجلة

 .جلة لتحكيمه ونشره في مجلة أخرىال ترد الرسوم في حالة تراجع الباحث وسحبه للبحث من الم -

  ا جنيه    30حالة الزيادة تحتسب الصفحة بـ    ي ف  –A4( صفحة  40البحث عن )ال يزيد عدد صفحات   -

 $. 10للمصريين داخل مصر وللمقيمين بالخارج واألجانب ي امصر 

 ( مستلة من البحث الخاص به. 5( نسخة من المجلة بعد نشر بحثه، وعدد )2يُرسل للباحث عدد ) -

ا  500ملخص رسالة علمية )ماجستير(  -  $. 150للمصريين ولغير المصريين جنيه 

$. على أن ال يزيد 180للمصريين ولغير المصريين    اجنيه    600ملخص رسالة علمية )الدكتوراه(   -

 صفحات.  8ملخص الرسالة عن 

 عضوية الجمعية المصرية للعالقات العامة. ويتم إرسال عدد  ي لمن يشترك ف (%10)ويتم تقديم خصم           

       .ي من المجلة بعد النشر للباحث على عنوانه بالبريد الدول ة( نسخ1)           

( نسخ من 1يتم إرسال عدد )و  $،300جنيه ولغير المصريين    700نشر عرض كتاب للمصريين   -

لمن  (  %10)السريع. ويتم تقديم خصم    ي المجلة بعد النشر لصاحب الكتاب على عنوانه بالبريد الدول

 الجمعية المصرية للعالقات العامة.زمالة عضوية  ي يشترك ف

ومن خارج مصر   ،جنيه  600بالنسبة لنشر عروض تنظيم ورش العمل والندوات من داخل مصر   -

 $. بدون حد أقصى لعدد الصفحات. 350

الدولية من داخل مصر   - المؤتمرات  لنشر عروض  $  450ومن خارج مصر    اجنيه    1200بالنسبة 

 بدون حد أقصى لعدد الصفحات. 

المقدمة وليس للجمعية المصرية للعالقات  جميع ال  - البحوث  البحثية تعبر عن أصحاب  راء والنتائج 

 دخل بها.  يأأو الوكالة العربية للعالقات العامة العامة 

عنوان  تُ  - على  المجلة  إدارة  مجلس  رئيس  باسم  المشاركات  العامة  رسل  للعالقات  العربية    -الوكالة 

 ، مع شارع األمين  شارع صبري أبو علم  تقاطع   -  شبين الكوم  -  المنوفية  -جمهورية مصر العربية  

،  jprr@epra.org.eg  المجلةميل المعتمد من  يواإل   ،66صندوق بريدي:    –  32111رمز بريدي:  

وإرسال صورة    البحثبعد تسديد قيمة     ceo@apr.agency رئيس مجلس إدارة المجلة    إيميل  أو

 تفيد ذلك.  ي اإليصال الت
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 االفتتاحية
 

أكتوبر     بداية إصدارها في  يتواصل  2013ديسمبر من عام   ـــ  منذ  بانتظام،  م،  المجلة  أعداد  صدور 
عدًدا متتابعين، تضم بحوًثا ورؤى علمية متعددة ألساتذة ومتخصصين وباحثين من    ثالثون ليصدر منها  

 مختلف دول العالم. 
ط  وبما أن المجلة أول دورية علمية محكمة في بحوث العالقات العامة بالوطن العربي والشرق األوس    

العلمية   الجمعيات  شبكة  )عضو  العامة  للعالقات  المصرية  الجمعية  من  علمي  بإشراف  تصدر  وهي  ـــ 
ـــ وجد فيها   ضمن إصدارات الوكالة العربية للعالقات العامة  بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة(

ضالتهم المنشودة للنشر على النطاق    األساتذة الراغبون في تقديم إنتاجهم للمجتمع العلمي بكافة مستوياته
الدول، وكذلك من  المجلة من خالل مندوبيها في هذه  إليها  التي تصل  الدول األجنبية  العربي، وبعض 

تأثير عربي   المجلة على أول معامل  لت  فقد تحصَّ العلمية   (AIF)خالل موقعها اإللكتروني.  للدوريات 
وى الجامعات والمؤسسات العلمية التي تصدر محتوًى  العربية المحكمة في تخصص )اإلعالم( على مست

م، والمعامل تابع لمؤسسة  2020في عام   2.01م، ومعدل 2016في عام  1.34باللغة العربية بمعدل =  
 واتحاد   Natural Publishing Sciences  دار نشر العلوم الطبيعية(  (NSPالنشر األمريكية العالمية  

وكذلك  العربية الجامعات  "أرسيف  .  معامل  اعتماد  معايير  على  الحصول  في  المجلة  "  Arcifنجحت 
عددها   يبلغ  والتي  العالمية  المعايير  مع  تخصص    31المتوافقة  في  المجلة  وصنفت  "اإلعالم  معياًرا، 

 " وهي الفئة األعلى. Q1على المستوى العربي ضمن الفئة "األولى واالتصال"  
الدوريات العلمية المحكمة المتخصصة في التصنيف األخير للمجلس األعلى  كذلك تصدرت المجلة       

ص "اإلعالم" وتقييمها  ص خلحالية للجنة الترقيات العلمية تللجامعات في مصر، والذي اعتمدها في الدورة ا
( )7بـ  من  درجات  وكذلك  7(  "معرفة"،  الرقمية  العربية  البيانات  قاعدة  متاحة على  المجلة  وأصبحت   .)

لمعايير  أصب المستوفية  العربية  باللغة  تصدر  التي  المحكمة  العلمية  المجالت  قائمة  ضمن  المجلة  حت 
االنضمام لقواعد البيانات العالمية، والتي تم مراجعتها من وحدة النشر بعمادة البحث العلمي بجامعة أم  

 القرى. 
دار المنظومة   -  EBSCO HOSTوالمجلة مفهرسة حالًيا ضمن قواعد البيانات الرقمية الدولية: )     

 (.معرفة -العبيكان   -
  من المجلة نقدم للباحثين في الدراسات اإلعالمية والمهتمين بهذا المجال   الثالثينالحادي و وفي العدد       

بحوًثا ورؤى علمية لألساتذة ولألساتذة المشاركين والمساعدين وكذلك الباحثين، مقدمة للنشر  عدًدا يضم  
لمناقشة  العلمي   الباحثين  أو  للترقية،  للتقدم  التدريس  هيئة  أعضاء  من  للباحثين  رصيد  تكوين  بهدف 

 الدكتوراه والماجستير. 
 ، نجـد بحثًـاالملـك عبـد العزيـزففي البداية نجد وعلـى صـعيد البحـوث الـواردة فـي المجلـة، ومـن جامعـة     

فــي صــحافة المملكــة العربيــة الســعودية: دراســة  2030اإلعالميــة لرؤيــة  التغطيــةتحــت عنــوان: "مشــترًكا 
رضددوا   د.م.أ.و ، السددعود ة، مـن د. أحمددع علددز النيرا ددزأ.م."، وهــو مقـدم مــن: ظُعكــا لصــحيفةتحليليـة 

 .الجنائر، من دراجز محمع سالمن



معالجة    بحًثا بعنوان: "  ،مصر، من  عبع الخالق إبراهيم زقنوق أ.م.د.  م:  ، قد  المنوفيةومن جامعة      
إلى يناير    م 2013خالل الفترة من يناير  )  الصحف الورقية واإللكترونية لظاهرة اختطاف األطفال بمصر

 ".دراسة تحليلية مقارنة (:م2018
جامعة       قد مسيناءومن  العظيم  د.:  ت ،  عبع  مسعود  من  لبنى  بعنوان:مصر،  بحًثا  المعالجة  "  ، 

 ". نحوها الجامعيالشباب  المصرية عبر موقع اليوتيوب واتجاهات اإلعالمية لألزمات 
  تأثير االنفوجرافيك "  بحًثا بعنوان:  ،مصر، من  جامعة كفر الشيخمن  ،  حنا  كامل مرعزد.  :  ت وقد م    

كورونا  فيروس  بأعراض  الجامعي  الشباب  توعية  في  االجتماعي  التواصل  بمواقع  والثابت  التفاعلي 
 ."دراســة ميدانيــة: المستجد وطرق الوقاية منه

األدوار االتصالية  بحًثا بعنوان: "،  مصر، من  هبة مصطفى حسند.  ، قد مت:  بورسعيد جامعة  ومن      
التواصل   لديهمللمراهقين عبر مواقع  القلق  بمستوى  وعالقتها  أثناء جائحة كورونا  إطار    االجتماعي  في 

 ".اإلعالمينظرية الثراء 
العزيزجامعة  من    السعود ةومن       عبد  م:  الملك  قد  النيرا زد.  ،  قرا   ميدانية،  أحمع  تحت   دراسة 

 ".دوافع استخدام طلبة الجامعات السعودية لوسائل اإلعالم الرقمي وإشباعاتها"عنوان: 
دور اليوتيوب في "بعنوان:    بحًثا  ،مصرمن    ،أحمع متولز عمار  .د:  ، قد معين شمسومن جامعة  

 ". كترونيإللتنمية وعي المراهقين باألمن ا
  ا ت ، فقد قد ممصر، من  بني سويفمن جامعة    ود. منة هللا كمال د اب،   اسمين محمع السيع  د.أما      

القيميةدراسة تطبيقية   الحتمية  النهمة لمحتوى منصة  "تحت عنوان:    في ضوء نظرية  المشاهدة  تأثيرات 
 ". نتفليكس على البناء القيمي للمجتمع المصري 

لرسالتها لنيل   املخًص ، مصر، من ريم محمود أبو الفتوح ت استعرض، جنوب الوادي وأخيًرا من جامعة    
تحت   أجيزت  والتي  الماجستير  المصرية  "  عنوان:درجة  بالجامعات  العامة  للعالقات  الدراسية  البرامج 

 ".  المهنيةوانعكاسها على واقع الممارسة 
 

 

الدول      جميع  من  العلمية  األجيال  لمختلف  فيها  بالنشر  ترحب  المجلة  فإن  المعلوم  وهكذا  ومن   .
المجالت   المتبعة في  العلمي  النشر  لقواعد  للتحكيم طبًقا  بالضرورة أن جيل األساتذة وبحوثهم ال تخضع 

 العلمية. 
المنشورة        البحوث  فى  أما  الراغبين  التدريس  هيئة  للترقيألعضاء  والطالب   التقدم  األعلى  للدرجة 

 األساتذة المتخصصين. ِقَبل فتخضع جميعها للتحكيم من  ه والماجستيرالدكتورا  تيالمسجلين لدرج
الت       المجلة  تحرير  هيئة  من  تدخل  دون  أصحابها  عن  تعبر  العلمية  واألوراق  البحوث  هذه    ي وجميع 

قبل   ين وتقدم مالحظاتهم إلى أصحاب البحوث الخاضعة للتحكيم لمراجعة التعديالت العلميةتحدد المحكم
 النشر.
آخرً        وليس  العلمي    اوأخيًرا  النشر  إلثراء  يوفقنا  أن  هللا  بشكل   يفندعو  العامة  العالقات  تخصص 

 خاص والدراسات اإلعالمية بشكل عام. 

                                                                                                   الموفق،وهللا                                                                                                              

 

 
 

 رئيس تحرير المجلة
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الربامج الدراسية للعالقات العامة باجلامعات املصرية وانعكاسها على واقع 
 املمارسة املهنية 

 جنوب الوادي :      لجامعة ا
 اآلداب   :         ةـالكلي

 اإلعالم    :         ـمالقس

 الماجستير   : العلمية الدرجة

 علي   ريم أبو الفتوح محمود   :    ثــالباح مـاس
 

   م.2016 أغسطس،   :المناقشة  تاريخ

 وعميد كلية اإلعالم وتكنولوجيا االتصال أستاذ اإلعالم ، هالة كمال نوفلد/ أ. :         رافــاإلش
 . جامعة جنوب الواديب                     

 الصحافة بكلية ورئيس قسم  اإلعالم المساعد أستاذ  أ.د/ عيسى عبد الباقي موسى،                   
 . جامعة بني سويفباإلعالم                     

 كلية اإلعالم وتكنولوجيا االتصال  يفمدرس اإلعالم ، مصطفى الجزيري د/ أ.
 . جامعة جنوب الواديب 

                            

 درجة الماجستير في اإلعالم بتقدير ممتاز.  ةالباحث ت منح  : ةــالدرجــ
 

 مقدمة: 
أهمية والعشرين  الحادي  القرن  في  االتصال  مجال  في  التأهيل  المستوى    ،اكتسب  على  سواء 

بثقافة    ة أن يتمتع الخريج في هذا المجالبحيث أصبح هناك اجماع على ضرور   ؛و المهنيأ األكاديمي  
العالقات العامة يتوقف على العنصر البشري  عامة واسعة لها أبعاد تخصصية. وبما أن نجاح العمل في  

الخدمة بصورة مبسطة فهم    وتقديم  ،ومدى قدرتهم على االتصال بالجماهير،  المتمثل في العاملين باإلدارة 
  ألنهم َأْقَدُر من غيرهم على َفْهِم طبيعة المنشأة وأهدافها. ،يشكلون العصب الحساس للمنشأة

بجامعاتها العامة  العالقات  لتدريس  أقسام  بإنشاء  الدول  قامت  بها  ،ولذلك  يلتحق  من    التي  العديد 
األساتذة    ،الطالب  لها  من  إحيث    والمحاضرون.وأصبح  يبدأ  البشري  للعنصر  المهني  األداء  تطوير  ن 

الجام الدراسة  العامة  ،عيةخالل  العالقات  المعرفية عن  الخلفية  تبني  التي  الدراسية  وتوضح    ،والمقررات 
وذلك أن   ،واكتساب المهارات التي تؤهلهم للعمل بهذه المؤسسات   ،األسس العلمية لعلم العالقات العامة

على    ،لمختلفةالجامعات هي المحور الرئيسي لتوفير الطاقات البشرية المؤهلة بالمعرفة والمهارة للشركات ا

http://www.epra.org.eg/
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أن يكون هناك توافق وتجانس بين ما يحصل عليه طالب اإلعالم في جميع فروعه من معارف ومهارات 
 ومع ما تحتاج إليه المنشآت المختلفة  ،وسلوكيات 

 :همية الدراسةأ
العامة   للعالقات  الدراسية  البرامج  تركز على عرض  بحثية  محاولة  كونها  الدراسة عن  أهمية  تنبع 

الحكوميةبالجامعات   والتدريب   ، الخاصةو   المصرية  تدريس  وطرق  مقررات  من  البرامج  هذه  تشمله  وما 
البرامج الدراسية  ،العملي التعليم الحديثة  ،وتطبيق الجودة على  وبالتالي    ،ومدى استخدام الوسائل وطرق 

وذلك   ،الوصول إلى توصيات لصناع القرار في مؤسسات التعليم العالي المتمثل في الجامعات المصرية
  لربط البرامج الدراسية للعالقات العامة بالواقع العملي التطبيقي والممارسة المهنية السليمة.

 
 :سةاهداف الدرأ

  في:هداف الدراسة أ هم أ تتمثل 
 . الخاصةو  الحكوميةالتعرف على البرامج الدراسية داخل أقسام العالقات العامة بالجامعات المصرية  .1
العامة .2 العالقات  أقسام  داخل  درسوا  فيما  الممارسين  رأي  على  تدريب   ،التعرف  من  تلقوه   ، وما 

 وانعكاسه على واقع الممارسة المهنية لديهم بعد التخرج. 
نظر   .3 العامة من وجهة  العالقات  أقسام  الكلية على  داخل  الجودة  نظام  تأثير تطبيق  التعرف على 

 . المبحوثين
( في  e-learningالتعرف على مدي توفر الطرق والوسائل الحديثة واستخدام التعليم االلكتروني )  .4

 .مة في أقسام العالقات العامة محل الدراسةتدريس العالقات العا
 .وضع خطوات علمية مستقبلية لالرتقاء بمستوى أقسام العالقات العامة بكليات اإلعالم واآلداب  .5

 

 :الدراسة منهج
التي تهتم بوصف ما هو كائن وتغيره وتحديد الظروف   ،تعتبر هذه الدراسة من الدراسات الوصفية

 . سةالدرااستخدم منهج المسح الميداني والمنهج المقارن في و والعالقات التي توجد بين الظواهر المختلفة.  
 :مجتمع الدراسة

مفردة    50ومن    ،مفردة من طلبة أقسام العالقات العامة  300تم اختيار عينة عشوائية مكونة من  
من خريجي أقسام العالقات العامة   مفردة  150و  ،من أساتذة العالقات العامة في الجامعات محل الدراسة

  ة.باستخدام أسلوب العينة العشوائي والخاصة الحكوميةفي المؤسسات 
بكلية    القاهرة قسم اإلعالم)قسم العالقات العامة بكلية اإلعالم جامعة  أجريت الدراسة الميدانية في  

  اإلعالم بكلية اآلداب جامعة سوهاج(. ـ قسماآلداب جامعة عين شمس 
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ـ قسم    للعلوم والتكنولوجيا  )قسم العالقات العامة كلية اإلعالم جامعة مصر  الخاصةومن الجامعات  
 . أكتوبر( 6العالقات العامة كلية اإلعالم بجامعة 

 
 :األدوات المستخدمة في جمع البيانات

 بـ:  االستعانةتم  
  .استمارة استبيان لطلبة العالقات العامة .1
 .استمارة استبيان ألساتذة أقسام العالقات العامة .2
استمارة استبيان لممارسي العالقات العامة خريجي أقسام العالقات العامة في المؤسسات والهيئات   .3

 . المختلفة
  :هم النتائجأ

  :نتائج الطلبة
  الحديثة اإلجابة   الوسائل  استخدام  بدون .  المحاضرات   في  فقط  الجامعية  الكتب   على  االعتماد   جاءت  ▪

   الكلية العينة من0.80 "االستجابة متوسط بنسبة"  نعم" ب 
 إدارة"    مادة  من  االستفادة  كانت   التخصصية  المواد   من  االستفادة  مدى  عن  الطلبة  إجابة  وجاءت  ▪

  العينة   من   0.83"  االستجابة  متوسط  نسبة  كانت   حيث   األولى  المرتبة  في "    اإلعالنية   الحمالت 
 والخاصة. الحكومية في الكلية

"  االستجابة متوسط نسبة كانت  حيث  الثانية  المرتبة في" واإلعالن الدعاية" مادة من االستفادة جاءت  ▪
  اإلعالمية   المواد   إنتاج "  مادة  من   االستفادة  والخاصة. وجاءت   الحكومية  من   الكلية   العينة  من  0.79

  الحكومية   الكلية من العينة  0.77" االستجابة  متوسط  نسبة  كانت   حيث   الثالثة   المرتبة  في"  والتصوير
  الخاصةو 

  األولى،   المرتبة  اإلعالمي في  اإلنتاج  جاء  القسم  الطالب في  عليها  يحصل  التي  العملية  التدريبات  ▪
 المرتبة  في"    البحث   مناهج"  جاءت   الكلية،  العينة  من  62.  0    االستجابة  متوسط  نسبة  نإ  حيث 

 في  مطبوعات   تصميم  وجاء.  الكلية  لعينةا  من   56.  0  االستجابة  متوسط  نسبة  نإ  حيث   الثانية،
 للعالقات   الكتابة  وجاءت   ،الكلية  العينة  من  42.  0  االستجابة  متوسط  نسبة  نإ  حيث   الثالثة،  المرتبة
 العينة.  من 33. 0  االستجابة متوسط نسبة نإ حيث   األخيرة، المرتبة في العامة

نتائج   ▪ عدد وجاءت  كانت   الجامعات ب  الترم  في  التدريب   ساعات   كفاية    "،نعم"  ب   اإلجابة  الخاصة 
  االستجابة   متوسط  بنسبة  الحكومية  الجامعة  وفى  الكلية،  العينة   من  0.65  االستجابة  متوسط  بنسبة
 كانت   حيث   الجامعة  خارج  والخبراء  الممارسين  يأيد   على  الطلبة التدريب   ويفضل  العينة  من  0.35
  متوسط  نسبة  الحكومية  الجامعات   وفي  ،0.55  الخاصة  الجامعات   في   االستجابة  متوسط  نسبة

 .الكلية  العينة من 0.43  االستجابة
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  0.38  االستجابة  متوسط  بنسبة  الخاصة  الجامعات   في  الكتابة  مهارة  كانت   المكتسبة  المهارات   أكثر ▪
  الكلية   العينة  من  0.34  االستجابة  متوسط  بنسبة  الحكومية  الجامعات   وفى  الكلية،  العينة  من

  وفى   ،0.65  االستجابة  متوسط   بنسبة  كانت   الخاصة   الجامعات   في  المطبوعات   تصميم   ومهارات 
   0.57 االستجابة متوسط بنسبة الحكومية الجامعات 

  متوسط بنسبة"  ال"  اإلجابة ب  جاءت  القسم داخل الحديثة الوسائل التعليمية استخدام نتائج وجاءت  ▪
 الجامعات  في 0.39االستجابة  متوسط نسبة جاءت  بينما ،الحكومية الجامعات  في0.91االستجابة 

 .الخاصة
  داخل   العملي  التدريب    ساعات   عدد "    مشكلة  ت   جاء  الدراسة  أثناء  الطالب   تواجه  التي  المشكالت  ▪

  متوسط   نسبة   كانت  الخاصة  وفي  ،0.93  االستجابة   متوسط  نسبة  كانت   الحكومية   في  قليلة  القسم
  سوق   باحتياجات   مرتبطة  وغير  نظرية  أغلبها  الدراسية  المواد "    مشكلة  جاءت و   0.81  االستجابة

    االستجابة   متوسط  نسبة   كانت   الخاصة  وفي  0.93  االستجابة  متوسط  بنسبة   الحكومية  في"    العمل
 لتدريب  العامة  العالقات   مجال  في  بخبراء  االستعانة  عدم"    مشكلة  جاءت و   ،الكلية  العينة  من  0.21
 جاءت  بينما ،  0.76  االستجابة   متوسط  بنسبة الحكومية  في"    نعم"     ب "    المؤسسات   داخل  الطلبة
 جاءت و   ،الكلية  العينة   من  0.68    االستجابة  متوسط  بنسبة  الخاصة  في"     نعم"     ب    اإلجابة
  والبرتوكوالت   األزمات   وإدارة  والمحادثة  واالتصال  الكتابة)  المهارات   بتنمية  االهتمام   عدم"    مشكلة

  متوسط  نسبة  كانت   الحكومية  في  العمل  سوق   في  الالزمة  المهارات   من(    وغيرها.............  و
  .الكلية العينة من 0.82    االستجابة متوسط نسبة كانت  الخاصةو  ،0.88    االستجابة

 :ساتذة العالقات العامةأنتائج 
  تطور   مع  تتماشي  حديثة   تدريسية  وبرامج   مقررات   وجود   دون   تحول  التي  األساسية  المعوقات   ▪

  والبرامج   المقررات   وضع  في  القسم   ة جاءت" سياسساتذة العالقات العامة  أمن وجهة نظر    المجتمع
  ة العامة بنسب   العالقات   مجال  في  الحديثة   العربية  والدراسات   والكتب   المؤلفات   جاءت قلة  :الدراسية
عدم  الكلية،  العينة  من  0.73  االستجابة  متوسط  داخل  الحديثة  االتصالية  الوسائل  توفر  جاءت 
   .الكلية العينة من 0.81 االستجابة متوسط ة العامة بنسب العالقات  أقسام

 العامة   العالقات   إدارة)مثل    التخصص   ت جاءت “مقررا  تطوير  إلى  تحتاج  التي  المقررات   ومن حيث  ▪
  نسبة   جاءت   حيث   األولى،  المرتبة  في  جاءت "وغيرها    التسويق  –  العامة  العالقات   تشريعات   –

  الدولي  اإلعالم  -العام    )الرأي  العامة  المقررات "  وجاءت   ،الكلية  العينة  من  0.78  االستجابة  متوسط
  االستجابة   متوسط  نسبة  جاءت   حيث   الثانية،  المرتبة  في  جاءت "  وغيرها  -  االتصال  نظريات   -

 .الكلية العينة من 0.36
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 : نتائج الممارسين
للممارسة  العالقات   دراسة  أهمية  نتائج  جاءت • ▪   الجامعي   التعليم   جاء  حيث   المهنية  العامة 

األكثر، "  نعم"ب    اإلجابة  العامة  العالقات   لممارسة   تحتاجها  التي  الخبرة  الكتساب   الزم  المتخصص 
   .الكلية العينة من 100% االستجابة  متوسط نسبة أن حيث 

  انتاج "  استفادة  المواد   أكثر  العمل  في  ن و الممارس  منها  استفاد   التي  التخصصية  الدراسية  المواد   أكثر ▪
  وجاءت   الكلية  العينة   من   0.59  االستجابة   متوسط   نسبة   ان  حيث   "،والتصوير  اإلعالمية  المواد 

  العينة   من  0.4  االستجابة  متوسط  نسبة  ان  حيث   األخيرة،  المرتبة  في"    الدولية  العامة  العالقات "
 .الكلية

مستمر      بشكل  وتطويرها  المناهج  تحديث  بضرورة  الدراسة  الجامعات   ،وأوصت  في  وباألخص 
شراكات   بإيجاد  اإلعالمية  والشركات  اإلعالم  أقسام  تقوم  وبأن  الجامعات  االحكومية.   بين  ستراتيجية 

الذي يشهد   ،وتقريب المفاهيم األكاديمية لواقع العمل  ،والمؤسسات اإلعالمية لتبادل المعلومات والخبرات 
 ووعي المتلقي.  ،طفرة متسارعة في تقنيات االتصال

عملية    إلىالمؤسسة التعليمية( وتحويلها    –الطالب    –التقليدية )المعلم  ويجب االنتقال من المنظومة  
وعصرية حداثة  أكثر  العصري  ،  تعليمية  )المعلم  عناصرها  اإليجابي    –وتشمل  الجامعة    –الطالب 

المتقدمة    -العصرية   التعليم  المتطورة    –تكنولوجيا  العلمية  غير    –المناهج  وذلك    المنهجي(.التعليم 
 ،ومواكبة عصر التقنيات الحديثة ووسائط المعلومات   ،داء الطالب أتطوير التعليم وتحسين    إلىللوصول  

، هذه الطرق الحديثةعن  نا أصبحنا في عصر المعلومات والتعليم االلكتروني ال نستطيع أن نغفل  إنحيث  
ووسائل    ،و باألساس يتعامل مع الجماهيروالتي يجب أن تعمم في تعليم وتدريس العالقات العامة الذي ه

 . ومع مختلف مصادر المعلومات الحديثة في المجتمع  ،االتصال الحديثة المختلفة
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