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جملة حبوث العالقات العامة الشرق األوسط

Journal of Public Relations Research Middle East
التعريف بالمجلة:
مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط دورية علمية تنشر أبحاثا متخصصة في
العالقات العامة وعلوم اإلعالم واالتصال ،بعد أن تقوم بتحكيمها من قبل عدد من األساتذة
المتخصصين في نفس المجال ،بإشراف علمي من الجمعية المصرية للعالقات العامة ،أول جمعية
علمية مصرية متخصصة في العالقات العامة (عضو شبكة الجمعيات العلمية بأكاديمية البحث
العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة).
والمجلة ضمن مطبوعات الوكالة العربية للعالقات العامة المتخصصة في التعليم واالستشارات
العلمية والتدريب.
o
o

o
o
o
o
o

المجلة معتمدة بتصريح من المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم في مصر ،ولها ترقيم دولي ورقم إيداع
ومصنفة دوليا لنسختها المطبوعة واإللكترونية من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة ،كذلك
مصنفة من لجنة الترقيات العلمية تخصص اإلعالم بالمجلس األعلى للجامعات في مصر.
أول دورية علمية محكمة في التخصص على مستوى الوطن العربي والشرق األوسط ،وأول دورية
علمية عربية في تخصص (اإلعالم) تحصل على معامل التأثير العربي Arab Impact Factor
بمعامل تأثير =  2.01بنسبة  %100في تقرير عام 2020م للمؤسسة األمريكية "  NSPنشر العلوم
الطبيعية " برعاية اتحاد الجامعات العربية.
المجلة فصلية تصدر كل ثالثة أشهر خالل العام.
تقبل المجلة نشر عروض الكتب والمؤتمرات وورش العمل واألحداث العلمية العربية والدولية.
تقبل المجلة نشر إعالنات عن محركات بحث علمية أو دور نشر عربية أو أجنبية وفقا لشروط خاصة
يلتزم بها المعلن.
يُقبل نشر البحوث الخاصة بالترقيات العلمية  -وللباحثين المتقدمين لمناقشة رسائل الماجستير
والدكتوراه.
يُقبل نشر ملخصات الرسائل العلمية التي نوقشت ،ويُقبل نشر عروض الكتب العلمية المتخصصة في
العالقات العامة واإلعالم ،كذلك المقاالت العلمية المتخصصة من أساتذة التخصص من أعضاء هيئة
التدريس.

قواعد النشر:
-

أن يكون البحث أصيال ولم يسبق نشره.
تقبل البحوث باللغات( :العربية ــ اإلنجليزية ــ الفرنسية) على أن يُكتب ملخص باللغة اإلنجليزية
للبحث في حدود صفحة واحدة إذا كان مكتوبا باللغة العربية.
أن يكـون البحـث في إطـار الموضوعـات التي تهتم بها المجلـة في العالقـات العامـة واإلعالم
واالتصاالت التسويقية المتكاملة.
تخضع البحوث العلمية المقدمة للمجلة للتحكيم ما لم تكن البحوث قد تم تقييمها من قبل اللجان
والمجالس العلمية بالجهات األكاديمية المعترف بها أو كانت جزءا من رسالة أكاديمية نوقشت وتم
منح صاحبها الدرجة العلمية.
يُراعى اتباع األسس العلمية الصحيحة في كتابة البحث العلمي ومراجعه ،ويُراعى الكتابة ببنط ()14
 Simplified Arabicوالعناوين الرئيسية والفرعية  Boldفي البحوث العربية ،ونوع الخط
 Times New Romanفي البحوث اإلنجليزية ،وهوامش الصفحة من جميع الجهات (،)2.54

-

-

-

ومسافة ( )1بين السطور ،أما عناوين الجداول ( )11بنوع خط .Arial
يتم رصد المراجع في نهاية البحث وفقا للمنهجية العلمية بأسلوب متسلسل وفقا لإلشارة إلى المرجع
في متن البحث وفقا لطريقة  APAاألمريكية.
يرسل الباحث نسخة إلكترونية من البحث بالبريد اإللكتروني بصيغة Wordمصحوبة بسيرة ذاتية
مختصرة عنه.
في حالة قبول البحث للنشر بالمجلة يتم إخطار الباحث بخطاب رسمي بقبول البحث للنشر .أما في
حالة عدم قبول البحث للنشر فيتم إخطار الباحث بخطاب رسمي وإرسال جزء من رسوم نشر البحث
له في أسرع وقت.
إذا تطلب البحث إجراء تعديل بسيط فيلتزم الباحث بإعادة إرسال البحث معدال خالل أسبوع من
استالم مالحظات التعديل ،وإذا حدث تأخير منه فسيتم تأجيل نشر البحث للعدد التالي ،أما إذا كان
التعديل جذريا فيرسله الباحث بعد  15يوما من إرسال المالحظات له.
يرسل الباحث مع البحث ما قيمته  2800جنيه مصري للمصريين من داخل مصر ،ومبلغ $550
للمصريين المقيمين بالخارج واألجانب ،مع تخفيض ( )%25لمن يحمل عضوية الزمالة العلمية
للجمعية المصرية للعالقات العامة من المصريين والجنسيات األخرى .وتخفيض ( )%25من الرسوم
لطلبة الماجستير والدكتوراه .وألي عدد من المرات خالل العام .يتم بعدها إخضاع البحث للتحكيم
من قبل اللجنة العلمية.
يتم رد نصف المبلغ للباحثين من داخل وخارج مصر في حالة رفض هيئة التحكيم البحث وإقرارهم
بعدم صالحيته للنشر بالمجلة.
ال ترد الرسوم في حالة تراجع الباحث وسحبه للبحث من المجلة لتحكيمه ونشره في مجلة أخرى.
ال يزيد عدد صفحات البحث عن ( )40صفحة  –A4في حالة الزيادة تحتسب الصفحة بـ  30جنيها
مصريا للمصريين داخل مصر وللمقيمين بالخارج واألجانب.$10
يُرسل للباحث عدد ( )2نسخة من المجلة بعد نشر بحثه ،وعدد ( )5مستلة من البحث الخاص به.
ملخص رسالة علمية (ماجستير)  500جنيها للمصريين ولغير المصريين .$150
ملخص رسالة علمية (الدكتوراه)  600جنيها للمصريين ولغير المصريين  .$180على أال يزيد
ملخص الرسالة عن  8صفحات.
ويتم تقديم خصم ( )%10لمن يشترك في عضوية الجمعية المصرية للعالقات العامة .ويتم إرسال عدد
( )1نسخة من المجلة بعد النشر للباحث على عنوانه بالبريد الدولي.
نشر عرض كتاب للمصريين  700جنيه ولغير المصريين  ،$300ويتم إرسال عدد ( )1نسخ من
المجلة بعد النشر لصاحب الكتاب على عنوانه بالبريد الدولي السريع .ويتم تقديم خصم ( )%10لمن
يشترك في عضوية زمالة الجمعية المصرية للعالقات العامة.
بالنسبة لنشر عروض تنظيم ورش العمل والندوات من داخل مصر  600جنيه ،ومن خارج مصر
 .$350بدون حد أقصى لعدد الصفحات.
بالنسبة لنشر عروض المؤتمرات الدولية من داخل مصر  1200جنيها ومن خارج مصر $450
بدون حد أقصى لعدد الصفحات.
جميع اآلراء والنتائج البحثية تعبر عن أصحاب البحوث المقدمة وليس للجمعية المصرية للعالقات
العامة أو الوكالة العربية للعالقات العامة أي دخل بها.
ت ُرسل المشاركات باسم رئيس مجلس إدارة المجلة على عنوان الوكالة العربية للعالقات العامة -
جمهورية مصر العربية  -المنوفية  -شبين الكوم  -تقاطع شارع صبري أبو علم مع شارع األمين،
رمز بريدي – 32111 :صندوق بريدي ،66 :واإليميل المعتمد من المجلة ،jprr@epra.org.eg
أو إيميل رئيس مجلس إدارة المجلة  ceo@apr.agencyبعد تسديد قيمة البحث وإرسال صورة
اإليصال التي تفيد ذلك.

االفتتاحية
منذ بداية إصدارها في أكتوبر ـ ـ ديسمبر من عام 2013م ،يتواصل صدور أعداد المجلة بانتظام،
عددا متتابعين ،تضم بحوثًا ورؤى علمية متعددة ألساتذة ومتخصصين
ليصدر منها اثنان وثالثون ً
وباحثين من مختلف دول العالم.
وبما أن المجلة أول دورية علمية محكمة في بحوث العالقات العامة بالوطن العربي والشرق األوسط
ـ ـ وهي تصدر بإشراف علمي من الجمعية المصرية للعالقات العامة (عضو شبكة الجمعيات العلمية
بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة) ضمن إصدارات الوكالة العربية للعالقات العامة ـ ـ وجد فيها
األساتذة الراغبون في تقديم إنتاجهم للمجتمع العلمي بكافة مستوياته ضالتهم المنشودة للنشر على النطاق
العربي ،وبعض الدول األجنبية التي تصل إليها المجلة من خالل مندوبيها في هذه الدول ،وكذلك من
تحصلت المجلة على أول معامل تأثير عربي ) (AIFللدوريات العلمية
خالل موقعها اإللكتروني .فقد
َّ
محتوى
العربية المحكمة في تخصص (اإلعالم) على مستوى الجامعات والمؤسسات العلمية التي تصدر
ً
باللغة العربية بمعدل =  1.34في عام 2016م ،ومعدل  2.01في عام 2020م ،والمعامل تابع لمؤسسة
النشر األمريكية العالمية ) )NSPدار نشر العلوم الطبيعية  Natural Publishing Sciencesواتحاد
الجامعات العربية .وكذلك نجحت المجلة في الحصول على معايير اعتماد معامل "أرسيف "Arcif
معيارا ،وصنفت المجلة في تخصص "اإلعالم
المتوافقة مع المعايير العالمية والتي يبلغ عددها 31
ً
واالتصال" على المستوى العربي ضمن الفئة "األولى  "Q1وهي الفئة األعلى.
كذلك تصدرت المجلة الدوريات العلمية المحكمة المتخصصة في التصنيف األخير للمجلس األعلى
للجامعات في مصر ،والذي اعتمدها في الدورة الحالية للجنة الترقيات العلمية تخصص "اإلعالم" وتقييمها
بـ ( )7درجات من ( .)7وأصبحت المجلة متاحة على قاعدة البيانات العربية الرقمية "معرفة" ،وكذلك
أصبحت المجلة ضمن قائمة المجالت العلمية المحكمة التي تصدر باللغة العربية المستوفية لمعايير
االنضمام لقواعد البيانات العالمية ،والتي تم مراجعتها من وحدة النشر بعمادة البحث العلمي بجامعة أم
القرى.
حاليا ضمن قواعد البيانات الرقمية الدولية - EBSCO HOST( :دار المنظومة
والمجلة مفهرسة ً
 العبيكان  -معرفة).وفي العدد الثالث والثالثين من المجلة نقدم للباحثين في الدراسات اإلعالمية والمهتمين بهذا المجال
عددا يضم بحوثًا ورؤى علمية لألساتذة المشاركين والمساعدين وكذلك الباحثين ،مقدمة للنشر العلمي
ً
بهدف تكوين رصيد للباحثين من أعضاء هيئة التدريس للتقدم للترقية ،أو الباحثين لمناقشة الدكتوراه
والماجستير.
ففي البداية نجد وعلى صعيد البحوث الواردة بالعدد "الثالث والثالثين" من المجلة ،ومـن جامعـة النجـا
الوطنية بفلسطين ،نجد بحثًا باللغة اإلنجليزيـة تحـت عنـوان" :الفلسـطينيين فـي الصـحافة األمريكيـة :د ارسـة
مقارنة" ،وهو مقدم من :د .سمر إسماعيل الشنار ،من فلسطين.
ومن جامعة القاهرة ،قدم :أ.م.د .أحمد محمد خطاب ،من مصر ،بحثًا بعنوان" :المحددات االجتماعية
لجودة عالقات العالمة التجارية من منظور االتصاالت التسويقية المتكاملة ".

ومن األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ،قدمت :د .جيهان سيد يحيي ،من
مصر ،دراسة تحليلية بعنوان ":اتجاهات المغردين المصريين نحو قضايا التعليم في ظل جائحة كورونا..
تحليل شبكة تويتر".
ومن السعودية من جامعة الملك عبد العزيز ،قدمتا :أ.م.د .خلود عبد هللا ملياني ،بشاير عوض
الجعيد دراسة تحت عنوان" :اتجاهات الجمهور نحو الرسائل الترويجية عبر تويتر ودورها في تشكيل
الصورة الذهنية لشركات الطيران االقتصادية".
أما د .مؤمن جبر عبد الشافي من جامعة عين شمس ،من مصر ،قدم :بحثًا بعنوان" :التجاوزات
في فيديوهات األطفال على اليوتيوب وعالقتها باتجاهات الخبراء المصريين نحو أخالقيات نشرها".
ومن جامعة األزهر ،قدمت د .دعاء عبد الحكم الصعيدي ،من مصر ،بحثًا تحت عنوان" :أداء
الصح ــافة المصري ــة أثنــاء جائحــة كــورونا (كوفيد  )19في ميزان خبراء الصحافة واإلعالم :دراسة
تقييمية".
أما د .إسراء صابر عبد الرحمن من جامعة سوهاج ،من مصر ،قدمت بحثًا بعنوان" :واقع
استخدام التكنولوجيا الرقمية في الصحافة المصرية :دراسة التجاهات التطوير وإشكاليات التحول".
ومن جامعة عين شمس ،قدمت د .مروى عبد اللطيف عبد العزيز ،من مصر ،دراسة حالة
لمركز رعاية ذوي االحتياجات الخاصة بجامعة عين شمس بعنوان " :دور األنشطة االتصالية
الموجهة لألطفال ذوي اإلعاقة فى التوعية بجائحة كورونا (كوفيد .)19
بينما تناولت د .والء محمد محروس الناغي ،من جامعة بورسعيد ،من مصر ،دراسة ميدانية
في إطار نموذج تأثيرية اآلخرين بعنوان " :تأثيرية المراهقين بالمحتوي غير المرغوب فيه على تطبيق
(التيك توك) وعالقتها باإلرشاد التربوي نحو االستخدام اآلمن".
أخير وبغرض استكمال مناقشة أطروحة الدكتوراة قدم عمار محمد عبد األمير ،جامعة بغداد،
و ًا
من العراق ،بحثًا بعنوان :فعالية اإلعالم العربي في مواجهة التحديات األمنية".
وهكذا فإن المجلة ترحب بالنشر فيها لمختلف األجيال العلمية من جميع الدول .ومن المعلوم
بالضرورة أن جيل األساتذة وبحوثهم ال تخضع للتحكيم طبًقا لقواعد النشر العلمي المتبعة في المجالت
العلمية.
أما البحوث المنشورة ألعضاء هيئة التدريس الراغبين في التقدم للترقي للدرجة األعلى والطالب
المسجلين لدرجتي الدكتو اره والماجستير فتخضع جميعها للتحكيم من ِقَبل األساتذة المتخصصين.
وجميع هذه البحوث واألوراق العلمية تعبر عن أصحابها دون تدخل من هيئة تحرير المجلة التي
تحدد المحكم ين وتقدم مالحظاتهم إلى أصحاب البحوث الخاضعة للتحكيم لمراجعة التعديالت العلمية قبل
النشر.
آخر ندعو هللا أن يوفقنا إلثراء النشر العلمي في تخصص العالقات العامة بشكل
أخير وليس ًا
و ًا
خاص والدراسات اإلعالمية بشكل عام.
وهللا الموفق،

رئيس تحرير المجلة
أ.د .علي عجوة

الفلسطينيون يف الصحافة األمريكية :دراسة مقارنة

إعداد

د .سمر إسماعيل حافظ الشنار

(*) أستاذ العالقات العامة المساعد في قسم العالقات العامة واالتصال  -جامعة النجاح الوطنية.

(*)
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د .سمر إسماعيل حافظ الشنار" :الفلسطينيون في الصحافة األمريكية :دراسة مقارنة"

"

العدد االثالث والثالثون  -مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط
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الفلسطينيون في الصحافة األمريكية :دراسة مقارنة
د .سمر إسماعيل حافظ الشنار
shunnarsamar@gmail.com
جامعة النجاح الوطنية

ملخص:
هدف هذا البحث إلى الكشف عن كيفية تناول وسائل االعالم المكتوبة في الواليات المتحدة األمريكية
ممثلة بصحيفة نيويورك تايمز ،وصحيفة كريستيان ساينس مونيتور للقضية الفلسطينية في افتتاحياتها.
وقد اختارت الباحثة هاتين الصحيفتين تحديداً كونهما يعكسان الرأي العام األمريكي ،وهو األمر الذي
سيساعد صناع القرار الفلسطينيين على رسم استراتيجيات مناسبة من شأنها التأثير على السياسة الدولية
وإحياء دور العالقات العامة والدولية في فلسطين لنصرة القضية الفلسطينية.
تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي ،واستخدمت الباحثة تحليل المحتوى أداة للدراسة ،وهو دراسة الوثائق
واالتصال ،التي قد تكون
نصوصا بصيغ مختلفة ،وقارنت بين االفتتاحيات المنشورة في نيويورك تايمز
ً
وكريستيان مونيتور ،خالل الفترتين الزمنيتين لرئاسة اثنين من الرؤساء األمريكيين2010-2009 :م وهو
"باراك أوباما" ،و2018-2017م ،وهو "دونالد ترمب".
استخدم البحث العينة القصدية في تحليل المحتوى لسبعين افتتاحية ،بهدف وصف كيفية تناولهما
للقضية الفلسطينية من خالل تغطيتها في االفتتاحيات ،عبر التركيز على تصنيفات القضايا بالبحث عن
اإلجابات المتعلقة بالمصادر ،وكيفية تناولها للقضية الفلسطينية وموقفها تجاهها.
توصل البحث إلى أن تكرار المصطلحات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في صحيفة نيويورك تايمز أكثر من
كريستيان مونيتور ،كما أنها كانت أكثر في الفترة 2010-2009م وهي الفترة الرئاسية ألوباما.
كما بينت النتائج أن موقف كلتا الصحيفتين من القضية الفلسطينية سلبي ،وأشارت النتائج كذلك إلى أن
صحيفتي (نيويورك تايمز وكريستيان مونيتور) تنوع في المصادر المستخدمة لرصد القضية الفلسطينية
وتناولها؛ لكن االعتماد على المصادر الفلسطينية ممثلة بالمسؤولين الفلسطينيين والمصادر العربية منخفض،
مقارنة باالستناد للمصادر اإلسرائيلية ممثلة بالمسؤولين اإلسرائيليين بدرجة أكبر في كال االفتتاحيتين خالل
فترة الدراسة ،ومع ذلك يمكن القول :أن لجوء صحيفة كريستيان ساينس مونيتور في 2018-2017م ،
للمسؤولين الفلسطينيين كمصادر أصبح أعلى بفارق بسيط.
ومن معطيات الدراسة يظهر أن الصحيفتين منحازتان في تناول القضية الفلسطينية على مستويات
وفترات مختلفة ،وعليه توصي الباحثة ببناء الجسور مع وسائل اإلعالم األمريكية كافة ،إلطالعها على حقيقة
ما يجري في الساحة الفلسطينية على أرض الواقع ،ونقل الرواية الفلسطينية حول العوامل الجذرية واألساسية
ذات الصلة بالصراع اإلسرائيلي الفلسطيني لوسائل اإلعالم األمريكية ،وتزويدها بالمعلومات ،ما قد يساهم في
تغيير اتجاهات بعض هذه الوسائل في المستقبل نحو القضية الفلسطينية ،وتمكين صناع القرار في الواليات
المتحدة األمريكية من اتخاذ سياسات قد تسهم في إيجاد حل عادل وشامل لها ،ومحاولة توظيف نظرية
التشكيل بطريقة إيجابية للتأثير في صناع القرار األمريكان نحو سياسة داعمة للقضية الفلسطينية.

الكلمات المفتاحية :التحرير ،الموقف ،المحتوى ،المحللون الهادفون ،أخذ العينات ،صفقة القرن ،نظرية
التأطير.
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used to cover the Palestinian issue. The use of Palestinian officials and Arab
sources is low; Israeli officials' use is higher than Palestinian officials in both
editorials in both periods except in the Christian Science Monitor between
2017-2018, the Palestinian officials are a bit higher, and the difference is small.
It is concluded from discussing the three main categories (term repetition,
attitude, and source) that both newspapers are biased in tackling the Palestinian
issue on different levels and different periods, and it differs in both editorials.
The most important recommendation is to build bridges with American mass
media spontaneously, update them with information about the Palestinian reality
on the one hand, and improve and survive storytelling about the Palestinian
issue and the core factors related to Palestinian and Israeli conflict.
Keywords: Editorial, Attitude, Content, Analysts purposive, Sampling, Deal of
Century, Framing Theory.
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Palestinians in the American Press: A Comparative Study
Dr. Samar Ismail Hafiz Shunnar
shunnarsamar@gmail.com
Assistant Professor of Public Relations
P.R. Department and Communication,
An-Najah National University

Abstract

This paper examines two highly elite prestigious American newspapers'
editorials on Palestine and the Palestinian editorial position.
These two
newspapers echo the public opinion in the United States, which will help the
Palestinian decision-makers draw suitable strategies that can affect international
politics and revive public and international relations in Palestine.
In addition to using the descriptive-analytical method, the researcher has used
content analysis, a study of documents and Communication artifacts, or texts of
various formats. She has compared the New York Times and the Christian
Science Monitor editorials during two office terms of two American presidents:
Barak Obama 2009-2010 and 2017-2018 (Donald Trump).
The study used a purposive sample in the content analysis of 70 editorials
which draw attention to the Palestinian issue, to describe how these two wellknown newspapers tackled the Palestinians through their coverage in their
editorials by exploring the evolvement of meanings of some terms and words
related to the topics through time, taking the first two years (2009, 2010, 2017,
2018) of each presidents' era respectively. A set of category and analysis has
been used: Firstly; the issue categories – what was said in the editorial about the
issue of the study and how it helped exploring the center of interest of the issue
and " What terms and phrases related to the Palestinians that published in the
editorials of The New York Times and the Christian Science Monitor within the
last two American presidencies?. "Secondly, who says according to which
sources for the second question." "What attitudes have been taken in the
editorials of the two newspapers" and thirdly; How it was said: Positively or
negatively?
It’s found that the repetition of terms concerning the Palestinian issue in the
New York Times is more than the Christian Monitor; also, the researcher noted
that in both editorials, the repetition of terms concerning the Palestinian case is
more in the period 2009-2010 which is the period of Obama's era. Second, she
found that the attitudes in the editorials of the two newspapers are negative.
Third, the two newspapers' editorial sources (New York Times and Christian
Monitor) depended on speaking of the Palestinian issue within the last
American presidencies. It was noted that there is a variety of sources that are
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