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  انعالقاخ انعايح انرقًيح جبايعح األزهراجتاهاخ دراساخ 

 9ص  ... (مصر الدوليةجامعة ) رزق سعد عبد المعطً /د.أ                                                                
 

  حتىالخ نظريح ومنارج عًهيح: انشثكاخ االجتًاعيح انرقًيح يف زيناتصال األزياخ إدارج 

 
 

 99ص   ... (الجزائر - 1وهران جامعة ) / ٌحٌى بن لعربً.م.دأ                                                                     
 

 يقارتح نظريحهنظى اجلهىيح املتقذيحواالتصايل ن انذور اإلعاليي:   
 57ص( ...  الشارقةجامعة ) د/ ثرٌا السنوسًأ.م.                                                                                 

 

 
                                                        

 

 إشكانيح املفهىو واألتعاد" االجتاهاخ انثحثيح يف دراسح األخثار انىمهيح"  
                                           

 95ص( ...  دبي -الغرير جامعة ) مروة سعٌد /د
 

 حاالخ انتجهيم يف اخلطاب اإلعاليي     

 111ص   ... (المستنصريةالجامعة ) سهاد عادلد/                                                                             

 (العراق - األهلية جامعيةال) د/ محمد جبار زغٌر                                                    
 

 

 تأثري انتذخم اإلعاليي يف انعًم انقضائي عهى اجتاهاخ اجلًهىر 

 117ص( ...  الزقازيقجامعة ) سارة سعٌد عبد الجواد د/                                                                       

 :رسائم عهًيحيهخصاخ 
 

 دراسح ييذانيحدور انعالقاخ انعايح يف فاعهيح انعًم انذتهىياسي : 
 

 169ص   ( ...نايف العربية للعلوم األمنيةجامعة ) العطوي فهد بن سوٌلم                                                
 

 :عروض كتة
 

  انعصر انرقًيانعالقاخ انعايح يف                                                          

 157ص   ( ...فلسطين - الجامعة العربية األمريكية)محمود محمد خلوف د/                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                           

 

 اٌشجىخ اٌمىِيخ ٌٍّعٍىِبد اٌعٍّيخ واٌتىٕىٌىجيخ
  

 @  8102جّيع اٌحمىق ِحفىظخ 
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 حبوث العالقات العامة
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     ا  ّب  ِ  جخ و م ب ٌتب    اٌح ىي  ٍ    جخ   تب  جبِع  

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهليئة العلمية
 

 (مصر) علً السٌد 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)     ٌاس خضٌر البٌاتً /أ.د
 أستاذ اإلعالم بجامعة بغداد ووكيل عميد كلية المعلومات واإلعالم والعلوم اإلنسانية  

                جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا                        
                    

  

 (مصر)     حسن عماد مكاوي /أ.د
 جامعة القاهرة - كلية اإلعالمالسابق لعميد ال -أستاذ اإلذاعة والتلفزيون                      

     

  

 (مصر)  محمد معوض إبراهٌم /أ.د
 وعميد معهد الجزيرة العالي لعلوم اإلعالمأستاذ اإلعالم المتفرغ بجامعة عين شمس 
  

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

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

  

 (مصر)محمود ٌوسف مصطفى عبده  /أ.د
 جامعة القاهرة -اإلعالم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة كلية ل السابق كيلالوأستاذ العالقات العامة و      

  

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

        

  

 (مصر)  شرٌف دروٌش مصطفى اللبان /أ.د      
 جامعة القاهرة -لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  كلية اإلعالموكيل  – أستاذ الصحافة

 

 (مصر) أ.د/ جمال عبد الحً عمر النجار
 األزهرجامعة  -لبنات الدراسات اإلسالمية ل اإلعالم بكليةأستاذ 

 

 (مصر)   بركات عبد العزٌز محمد عبد هللا /أ.د      
 جامعة القاهرة -للدراسات العليا والبحوث  اإلعالمكلية وكيل  – اإلذاعة والتلفزيونأستاذ 

  

  

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

  
  

      

  

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

 (مصر) ولٌد فتح هللا مصطفى بركات /أ.د
 القاهرة  جامعة -الطالب و التعليم ووكيل كلية اإلعالم لشئونأستاذ اإلذاعة والتلفزيون                    

  

 (األردن) تحسٌن منصور رشٌد منصور /دأ. 
 األردن -جامعة اليرموك بأستاذ العالقات العامة بكلية اإلعالم 

  

 (سوريا) محمد عبد الستار البخاري /أ.د
  

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

   (الجزائر)علً قساٌسٌة   /أ.د 
  

 1جامعة الجزائر  –الجمهور والتشريعات اإلعالمية بكلية علوم اإلعالم واالتصال أستاذ دراسات 
  

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

 

 )السودان(  هشام محمد عباس زكرٌا /أ.د
 فيصلالملك جامعة  -أستاذ اإلعالم بقسم علوم اإلعالم واالتصال 

 

 

 

 

 هجلت بحىث العالقاث العاهت الشرق األوسط

JPRR.ME)) 
 دوريت علويت هحكوت

 

 2018 سبتمبر/  ٌولٌو - السادسةالسنة  - العشرٌنالعدد 
 

 

 هؤسسها 

 رئيس هجلس اإلدارةو
   

 حاتن هحود عاطف /د

 EPRA ئيس  
  

 رئيس التحرير

 أ.د/ علي السيد عجىة

   تب  اٌعاللبد اٌعبِخ واٌعّيد   

 ا  جك ٌىٍيخ اإل الَ جبِعخ اٌمبه ح 

  EPRA ئيس اٌٍجٕخ اٌعٍّيخ ثـ
                 

 التحرير اهديـر

 / هحود هعىض إبراهينأ.د 

   تب  اإل الَ ثجبِعخ  يٓ شّس   
 واٌعّيد ا  جك ٌىٍيخ اإل الَ جبِعخ  يٕب 

  EPRA ئيس اٌٍجٕخ اال تشب  خ ثـ
 

 هحوىد يىسف هصطفى / .دأ

واٌىويً اٌسبثك ثىٍيخ اإل الَ  اٌعاللبد اٌعبِخ  تب     
 ٌشئىْ خدِخ اٌّجتّع و ّٕيخ اٌجيئخ

 جبِعخ اٌمبه ح 

 

 هساعدو التحرير                   

 د/ رزق سعد عبد الوعطيأ.
  

  ثىٍيخ اإل الَ وا ٌسٓ   تب  اٌعاللبد اٌعبِخ 
 جبِعخ ِ   اٌدوٌيخ 

 
 / ثريا هحود السٌىسيأ.م.د

 اال  بيثىٍيخ  ِشب ن  تب  
  اٌشب لخجبِعخ 

  

 د/ سهاد عادل هحود
 ثىٍيخ اآل اة  تب  ِسب د اٌعاللبد اٌعبِخ 

 (اٌع اق) –اٌّستٕ   خ جبِعخ اٌ
  

 اىد/ ًصر الديي عبد القادر عثو  
وٍيخ اإل الَ واٌعٍىَ      تب  اٌعاللبد اٌعبِخ اٌّسب د 

 (جبِعخ  جّبْ )اإلِب ادث اإلٔسبٔيخ
  
 

 علي حسيي الويهي
 ِدلك اٌٍغخ اٌع ثيخ 

  EPRAثـ اٌثمب يخ ئيس اٌٍجٕخ 
 

 بدرعلي حود أ
 ِدلك اٌٍغخ اإلٔجٍيز خ 

 

 الوراسالث

 الجوعيت الوصريت للعالقاث العاهت

 اٌع ثيخجّهى  خ ِ   
 اٌدل  -اٌجيزح 

 شب ع  حّد اٌز بد 8 -ثيٓ اٌس ا بد 
  

Mobile: +201141514157 

+2237620818 Tel : 

Www.epra.org.eg 

Jprr@epra.org.eg 

  

http://www.univie.ac.at/
http://www.jprr.epra.org.eg/Admin/browsers/FileImageFolder/Files/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9%20%D8%AF%20.%20%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86.pdf
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 االفتتاحية

تواصل صدور ي – م3102ومنذ بداية إصدارىا في أكتوبر/ ديسمبر من العام  السادسفي العام      
عشر عدًدا متتابعة تضم أبحاثًا ورؤى عممية متعددة ألساتذة  تسعةأعداد المجمة بانتظام ليصدر منيا 

  ومتخصصين وباحثين من مختمف دول العالم.
المجمة أول دورية عممية محكمة في بحوث العالقات العامة بالوطن العربي والشرق األوسط وبما أن     

العممية بأكاديمية البحث العممي تصدر عن الجمعية المصرية لمعالقات العامة )عضو شبكة الجمعيات  -
وجد فييا األساتذة الراغبون في تقديم إنتاجيم لممجتمع العممي بكافة مستوياتو  -والتكنولوجيا بالقاىرة(

ضالتيم لمنشر عمى النطاق العربي وبعض الدول األجنبية التي تصل إلييا المجمة من خالل مندوبييا في 
مت المجمة عمى أول معامل تأثير عربي فقد تحص   لكتروني.ىذه الدول وكذلك من خالل موقعيا اإل

(AIF)  لمدوريات العممية العربية المحكمة في تخصص )اإلعالم( عمى مستوى الجامعات والمؤسسات
، والمعامل تابع لمؤسسة النشر األمريكية 0.24بمعدل =  بالمغة العربية التي تصدر محتوىً العممية 
 الجامعات اتحاد وبرعاية Natural Publishing Sciences العموم الطبيعيةدار نشر ( (NSPالعالمية 

دار  - EBSCO HOSTضمن قواعد البيانات الرقمية الدولية )حالًيا مفيرسة المجمة و  .العربية
 (.العبيكان - المنظومة

 

الدراسات اإلعالمية نقدم لمباحثين في  - السادسةفي السنة  والثالث - من المجمة العشرينوفي العدد     
 ،والمساعدين كذلك الباحثين المشاركينألساتذة لو  لألساتذة والميتمين بيذا المجال بحوثًا ورؤى عممية

مقدمة لمنشر العممي بيدف تكوين رصيد لمباحثين من أعضاء ىيئة التدريس لمتقدم لمترقية أو الباحثين 
 .والماجستير لمناقشة الدكتوراه

          –رزق سعد عبد المعطيد/ أ.: من مصر الدوليةجامعة  من امقدمً  ثًانجد بحففي البداية       
 ".اتجاىات دراسات العالقات العامة الرقمية بجامعة األزىر "عن: دراسة  قدم والذي، (مصر)من 
اتصال "إدارة  عن فقدم دراسة( الجزائر) من - 0وىرانجامعة  –ن لعربييحيى ب /دأ.م.: أما      

  ".  تحوالت نظرية ونماذج عممية: الشبكات االجتماعية الرقمية في زمناألزمات 
 اإلعالمي الدوردراسة عن: " ،(تونس)من  -جامعة الشارقة –ثريا السنوسيد/ أ.م. :توقدم    

 ".مقاربة نظرية :منظم الجيوية المتقدمةواالتصالي ل

االتجاىات البحثية "عمى  دراسة ،(مصر)من  - في دبيالغرير جامعة  – مروة سعيدد/  قدمبينما      
 ." في دراسة األخبار الوىمية "إشكالية المفيوم واألبعاد

د/ محمد دراسة مشتركة مع  تقدم،  -المستنصريةجامعة  – سهاد عادل جاسم محمدد/ أما       
 ".حاالت التجييل في الخطاب اإلعالمي " عن:من )العراق(  – األىميةجامعة  –جبار زغير

 



        بحثًا بعنوان:  ،(مصر)من  - الزقازيقجامعة  – سارة سعيد عبد الجواد دسوقيد/  تبينما قدم     
 ". تأثير التدخل اإلعالمي في العمل القضائي على اتجاهات الجمهور "

       

من  – فهد بن سويلم سالمة السليمي العطوي – قدم نايف العربية لمعموم األمنيةجامعة ومن       
دراسة  :دور العالقات العامة في فاعمية العمل الدبموماسي " بعنوان: عرًضا لرسالة ماجستير، (السعودية)

 ."ميدانية
( فلسطين)من  – العربية األمريكيةجامعة ال – محمود محمد مصطفى خلوف /الدكتوروأخيًرا يقدم      

 ".العالقات العامة في العصر الرقمي": بعنوان لكتابعرًضا 
 

ومن المعموم  .وىكذا فإن المجمة ترحب بالنشر فييا لمختمف األجيال العممية من جميع الدول     
بالضرورة أن جيل األساتذة وبحوثيم ال تخضع لمتحكيم طبًقا لقواعد النشر العممي المتبعة في المجالت 

 العممية. 
لمدرجة األعمى والطالب  التقدم لمترقيألعضاء ىيئة التدريس الراغبين فى أما البحوث المنشورة      

 فتخضع جميعيا لمتحكيم من قبل األساتذة المتخصصين. ه والماجستيرالمسجمين لدرجة الدكتورا
وجميع ىذه البحوث واألوراق العممية تعبر عن أصحابيا دون تدخل من ىيئة تحرير المجمة التى      

وتقدم مالحظاتيم إلى أصحاب البحوث الخاضعة لمتحكيم لمراجعة التعديالت العممية قبل تحدد المحكمين 
 النشر.
فى تخصص العالقات العامة بشكل وأخيرًا وليس آخًرا ندعو اهلل أن يوفقنا إلثراء النشر العممي       

 خاص والدراسات اإلعالمية بشكل عام.

                                                                                                   وهللا الموفق،،                                                                                                             
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 .5102تم عرض البحث في الملتقى الثالث " العالقات العامة الرقمية "، الجمعية السعودية للعالقات العامة واإلعالن، 
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 ارغبْبد دساسبد انعالقبد انعبيخ انشقًٛخ ثغبيعخ األصْش
 
 

 رزق سعد عبد المعطى /دأ.
dr_s94@hotmail.com      

 جايعت يظر انذونُت                                                                                      

ى:لخصم  
ممارسك العالقات كاف ، أكجدتيا شبكة االتصاالت الدكلية في ضكء ثكرة المعمكمات العظيمة التي       
مع المشاركة في جزء ، في تكنكلكجيا االتصاالت الحديثة حريصيف عمى مكاكبة التطكرات اليائمة العامة

، أصبح مكقع الكيب الخاص بكؿ منظمة أك . لذلؾاألماـ طكيمة األجؿطفرة إلى كتحقيؽ كبير منيا 
المنظمة بطريقة تمكنيا مف اكتساب تمؾ كيمثؿ  ، بؿاة لمتكاصؿ كالتفاعؿ مع الجميكرقنيمثؿ شركة 
اؼ اإلستراتيجية التي تطمح نحك تحقيؽ األىدإستباقية مما يسمح لممنظمة باتخاذ خطكات  كمف ثـ ثقتيا،
 تعزيز مكانتيا بيف المنظمات األخرل.ك  ، بؿإلييا

مارسي العالقات العامة، حيث تضع ىذه التطكرات التكنكلكجية الجديدة مسؤكلية كبيرة عمى م      
المجتمع. أدت تكنكلكجيا  كاىتمامات مصالحل حمايةيضطركف الستخداميا كمصدر لممعمكمات المكثكقة ك 

، ككفرت كسيمة سيمة الممكف تقييدىااإلعالـ الجديد إلى مزيد مف الحرية لكسائؿ اإلعالـ التي لـ يعد مف 
لمتكاصؿ كنشر المعمكمات في جميع أنحاء العالـ. لذا فإف السؤاؿ المطركح اآلف ىك ما إذا كاف ممارسك 

التكنكلكجية الجديدة أـ سيبتعدكف عف استخداميا بسبب  العالقات العامة سيستفيدكف مف ىذه الخيارات
 الخكؼ مف ما يسمى )تكنكلكجيا اإلعالـ الجديدة(؟

تستمر الجامعات س، فإف السؤاؿ الذم يجب اإلجابة عميو ىك: إلى أم مدل كبناءن عمى ذلؾ     
، بالعالقة العامة ضمف برامجيا األكاديمية ذات الصمةكاإلشتماؿ عميو المصرية في مكاكبة ىذا التطكر، 

 كالدراسات كالبحكث العممية؟
 ىذا ىك محكر البحث الحالي.ك  

ى:مقدمة
ى

في ظؿ الثكرة المعمكماتية اليائمة التي أحدثتيا شبكة االتصاالت الدكلية كاف حرص ممارسي 
ا لمكاكبة التطكرات اليائمة في تكنكلكجيا االتصاالت كالييئات المختمفة شديدن العالقات العامة بالمنظمات 

حداث نقمة نكعية بعيدة المدل فكاف تكظيؼ المكقع ا ليكتركني إلالحديثة كاألخذ بنصيب كافر منيا كا 
الخاص بكؿ منظمة أك ىيئة أك شركة بمثابة نافذة لمتكاصؿ كالتفاعؿ مع الجماىير كتقديـ صكرة مشرفة 
عنيا تدعـ الثقة بيا كتفتح المجاالت أماميا كاسعة لتخطك خطكات بعيدة نحك تحقيؽ األىداؼ 

 . ا مف المنظمات كالييئاتبيف غيرىتيا ناالستراتيجية التي تصبك إلييا كتعزز مكا
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إف ىذه التطكرات التكنكلكجية الجديدة تضع مسئكلية كبيرة عمى عاتؽ ممارسي العالقات العامة  
رض عمييـ ضركرة االستفادة منيا لتعمؿ مف ناحية كمصدر لتكفير المعمكمات التي يمكف حيث تف

عالـ إلا لمصالح المجتمع مف ناحية أخرل لقد فتحت تكنكلكجيا ااالعتماد عمييا كالكثكؽ بيا كلتككف حارسن 
ىا إلى جميع يصاؿ المعمكمات كنشر إلا لحرية االعالـ اليمكف إغالقو ككسيمة سيمة ا كاسعن الجديد بابن 

ا ىؿ ستستفيد أجيزة العالقات العامة مف ىذه العركض أطراؼ العالـ بحيث أصبح السؤاؿ المطركح حالين 
 كبات مف المؤكد عالـ الجديد (إلأـ أنيا ستتكه تحت كطأة التردد كالخكؼ مف ىذا المسمى )تكنكلكجيا ا

لمعمكمات كاالتصاالت كالتي تحكلت منذ أف العالقات العامة الرقمية تعتمد في أساسيا عمى تكنكلكجيا ا
كغدت بدكرىا أحد أىـ مصادر الدخؿ لدل كثير مف دكؿ ، صناعة تكنكلكجيا المعمكمات قميمة إلىسنكات 
 العالـ.

كعمى سبيؿ المثاؿ فصناعة تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت تمثؿ ثاني مصادر الدخؿ القكمي 
..كالخطكرة لـ تصبح في حجـ تمؾ الصناعة األمريكية.تحدة بعد الصناعات العسكرية في الكاليات الم

..إذ أف تطبيقات تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت لحقيا كثير منيا.ذاتيا بؿ في كيفية إدارتيا كاالستفادة 
كالنشر  اإللكتركنيكالتعميـ  اإللكتركنيةمف التجارة  ابتداءمف التطكير غير المسبكؽ في عالـ التكنكلكجيا 

..كالمعرفة في حد ذاتيا قكة فمنذ حكالي  المعرفي.إلى المجتمع  كصكالن  اإللكتركنيةكالحككمة  لكتركنياإل
بػأف المعرفة قكة، كما كقد أشار "ألفريد مارشاؿ"  "فرنسيس بيككف"عاـ كتب الفيمسكؼ اإلنجميزم  044
 .القتصاد أم بمدفي كتابو "مبادئ االقتصاد" بأف المعرفة ىي أكثر األدكات قكة  ـ0984عاـ 

المنافسة في ظميا ال تقاس بمجرد الزيادة في اإلنتاجية، بؿ تقاس  تؤكد عمى أف كما أف العكلمة 
نضيؼ إلى ما سبؽ تزاكج تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاؿ اليكـ بزيادة القدرة عمى اإلبداع كاالبتكار، 

الكسائط المتعددة، ككسائؿ   Multi Media Interactiveكبركز أشكاؿ جديدة لمتكنكلكجيا االتصالية مثؿ
، كؿ ىذه التطكرات  Super High Wayاالتصاؿ التفاعمية، كظيكر ما يسمى بالطريؽ السريع لإلعالـ

التكنكلكجية في مجالي المعمكمات كاالتصاؿ أجبرت بحكث االتصاؿ عمى تغيير إيقاعيا بؿ تغيير 
لى عكلمة االتص اؿ كبركز الحقكؽ االتصالية لمختمؼ الشرائح مسارىا، فاالتجاه إلى المركزية كا 

 االجتماعية بدا مطمبان ممحان.
ة التقميدية ا لممارسي العالقات العامنترنت تمثؿ تحدين إلأف بيئة اHallahan,2004   (0)كقد أكد

عمى ما  أدائيا بناءن  ييـ، كتقعف المنظمة ـ، حيث يقكـ الجميكر بتطكير تكقعاتيكالرقمية بصكرة خاصة
مقابمة التكقعات أك عندما تتصرؼ  ـمف خالليا كقد تتعرض تمؾ العالقة لمخطر عندما ال يت وتقدم

  .المنظمة بطريقة غير سميمة
كمف ىنا ظيرت الحاجة إلى تطكر االتجاىات البحثية بما يتالءـ كطبيعة التطكرات المتالحقة 

أخرل؛ فإذا كاف ىدؼ البحث  لممجتمع مف جية، كتطكر األدكات البحثية كتعدد إمكانياتيا مف جية
العممي يتمخص في الكصؼ كالتفسير كالتنبؤ، فإف مراجعة تطبيقات المنيج العممي تعد حمقة ضركرية مف 
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حمقات عممية اإلنتاج العممي، كىي خطكة ال غنى عنيا كال تقؿ في أىميتيا عف الممارسة البحثية في 
 مجاالت البحث المختمفة.

العالقات العامة الراىنة  ال يستمـز فحسب تناكؿ المداخؿ المنيجية إف التحميؿ النقدم لبحكث 
كاإلجرائية ليذه البحكث بؿ البد مف االىتماـ باألطر النظرية كالسياؽ المجتمعي كالتاريخي الذم تجرم 

كالمقصكد بذلؾ طرح التساؤالت التي تبرز كتحدد السياقات المختمفة السياسية  ،فيو ىذه البحكث
نجازه في حقؿ إكاالجتماعية كالثقافية ليذه البحكث كذلؾ في ضكء التراكـ المعرفي الذم تـ  كاالقتصادية

 الدراسات اإلعالمية كالكاقع الذم أنتجيا كحدد مساراتيا كخصائصيا كالسمات التي تميزت بيا.
كبالرغـ مف صعكبة دراسة المنيج كاإلجراءات المنيجية لمعممية البحثية، في مجاؿ العالقات 

ا، كفي إطار ندرة دراسات كبحكث مشكالت لعامة فإف ندرة حقيقية يمكف مالحظتيا في ىذا المجاؿ تحديدن ا
ىذه تحاكؿ ، ت العامة الرقمية عمى كجو الخصكصالمنيج في بحكث الصحافة كاإلعالـ عمكما كالعالقا

ات اإلعالمية في قسـ الدراساتجاىات عف  ، فضالن دراسات العالقات العامة الرقميةمكقع الدراسة معرفة 
ة مف ، جامعة األزىر بفرعييا ) البنيف كالبنات ( في الفتر عالـإلعالف بكمية اإلالعامة كا العالقات

 .ـ7402كحتى ديسمبر -ـ7442يناير
ى:البحثىأهموة
في العمكـ االجتماعية تبدك ضركرة ممحة السيما عالمية اإلاتجاىات الدراسات دراسة مشكالت إف      

 كذلؾ لمكقكؼ عمى مدم تكامؿ، أك ؛تطكر المتالحؽ في ىذا الفرع مف فركع العمـ كالمعرفةفي ظؿ ال
، كاتساع مجاالتيا النظرية اإلعالميةالتراكـ المعرفي الناجـ عف تنكع الدراسات  تكرار أك تناقػػػػػض،

 كالتطبيقية.
ذا كانت ىذه الدراسة تعتبر  ية لمباحثيف في حقؿ العممجيكد ثمرة اللمسح  ثانيةالمحاكلة الكا 
، لكنيا في ، جامعة األزىر بفرعيياعالـإلعالف بكمية اإلالعامة كا الدراسات اإلعالمية في قسـ العالقات

العالقات  كدراساتالمنيجية لبحكث  اإلجراءاتتقييـ ذات الكقت تعتبر أكؿ محاكلة بحثية تركز عمى 
 اإلعالميةبيدؼ إثراء الدراسات ؛ ت عممية مختمفةمف مجاالالجديد ، بما يضمو ىذا الحقؿ الرقميةالعامة 

كلرصد مالمح اإلسيامات العممية لمكشؼ عف مدل قدرتيا في تطكير مسارات الدراسات  ؛مف جية
 بجامعة األزىر. اإلعالمية
  :البحثهدفى
الدراسات اإلعالمية في حقؿ تيدؼ ىذه الكرقة البحثية إلى كصؼ كتحميؿ كنقد الكضع الراىف  -0

، بالتركيز عمى دراسات كبحكث عالـ جامعة األزىر بفرعيياإلعالف بكمية اإلالعالقات العامة كافي قسـ 
، كالمنشكرة في مجمة بمرحمتي الماجستير أك الدكتكراه ، كالمقيدةتي نكقشتالالرقمية العالقات العامة 

ثي في دراسات األزىر. لرصد حاالت التحكؿ البحجامعة  كمية اإلعالـصدرىا تالتي  اإلعالـبحكث 
 لمعالقات العامة التقميدية.  العالقات العامة الرقمية التي أصبحت بديالن 
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كما تحاكؿ استكشاؼ المشكالت المتعمقة بالمناىج كاألساليب كاإلجراءات المنيجية كاألطر  -7
 .العالقات العامة الرقمية بالكميةالنظرية التفسيرية كذلؾ مف أجؿ تقديـ صكرة كاقعية لبحكث 

ة المجاالت البحثية التي حظيت أكثر مف غيرىا باالىتماـ، كتحديد المكضكعات التي معرف -3
ا مف الدراسة ككذلؾ معرفة األدكات التي يمكف استخداميا كتفعيميا في تخصص العالقات تستحؽ مزيدن 
 مستقبالن. ةالعامة الرقمي

 يباألقساـ العممية فالرقمية العالقات العامة  كدراساتبحكث تكفير معمكمات كاممة عف كاقع  -0
لتككف حافزان إلى رسـ سياسة بحثية مستقبمية استجابة لمتطكرات األكاديمية التي تحققت  عالـ؛إلتخصص ا

 في الكقت الراىف. -جامعة األزىر -لكمية اإلعالـ 
ىى:منهجىالبحث

كيـ ينتمي ىذا البحث إلى حقؿ الدراسات الكصفية التي تتعدل مرحمة الرصد إلى التحميؿ كالتق
لظاىرة معينة؛ بيدؼ الحصكؿ عمى معمكمات كافية كدقيقة عنيا، اعتمادان عمى جمع البيانات كالمعمكمات 
كتحميميا كتفسيرىا؛ الستخالص دالالتيا، كفي ىذا اإلطار استخدـ الباحث منيج المسح اإلعالمي، الذم 

، كفي (7)ىرة مكضكع الدراسةيعتبر جيدان عممياًّ منظمان لمحصكؿ عمى بيانات كمعمكمات كخصائص لمظا
 ضكء المنيج السابؽ استخدـ الباحث األساليب كاألدكات اآلتية:

األسمكب المقارف: حيث استخدمو الباحث لممقارنة بيف بعض الدراسات التي تشابيت في أم مف  -أ 
 اإلجراءات المنيجية التي تسكقيا أسئمة البحث.

كؿ أساسي لمكقكؼ عمى مجاالت الدراسات أداة تحميؿ المضمكف: حيث اعتمد عمييا الباحث بش -ب 
ككافة اإلجراءات كاألساليب المنيجية المتبعة في تمؾ الدراسات، كتالقى  -مكضكع البحث -اإلعالمية

 ذلؾ مع تحميؿ كيفي لمدالالت كالمؤشرات التي يعكسيا الرصد الكمي لكافة متغيرات البحث.
ى:تداؤالتىالبحث

مكضكع  -العالقات العامة الرقمية ثليا مضاميف بحك ما المجاالت الرئيسة التي دارت حك  .0
 ؟-البحث

بدراسة األبعاد المختمفة  -مكضكع البحث -العالقات العامة الرقمية  ثحك بما مدل اىتماـ  .7
 لمعممية االتصالية؟

مكضكع  -العالقات العامة الرقمية  ثما اإلجراءات المنيجية التي اعتمدت عمييا بحك  .3
 ؟-البحث

 لسؤاؿ مجمكعة مف التساؤالت ىي:كيتفرع عف ذلؾ ا
عينة  -العالقات العامة الرقمية  ثما طبيعة الدراسات أك البحكث المستخدمة في بحك  -أ 

 ؟-البحث
 ؟-عينة البحث -ما نكع المناىج المستخدمة في بحكت العالقات العامة الرقمية  -ب 
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عينة  -امة العالقات الرقمية الع ثما األدكات البحثية التي تـ االستعانة بيا في بحك  -ج 
 ؟-البحث

 ؟-عينة البحث -العالقات العامة الرقمية  ثما أنكاع العينات التي استخدمتيا بحك  -د 
 ؟-عينة البحث -العالقات العامة الرقمية  ثما المداخؿ النظرية التي ارتكزت عمييا بحك  -ق 
 العالقات العامة ثما المقاييس اإلحصائية التي تـ االعتماد عمييا في تفسير نتائج بحك  -ك 

 ؟-عينة البحث -الرقمية 
ى:البحثمجتمعى

كدكتكراه(،  –)ماجستيركالخطط البحثية لدرجتي  يتحدد مجتمع البحث في كافة الرسائؿ العممية
، كاإلعالففي تخصص العالقات العامة  بجامعة األزىر، اإلعالميةالبحكث التي نشرت بمجمة البحكث ك 

 .ـ7402كحتى ديسمبر ـ 7442يناير  كذلؾ في الفترة مف
إما  ،أك رسائؿ عممية، بيف بحكث منشكرة ما دراسة (59كقد بمغ إجمالي مجتمع البحث )

كيعرض ، ا أك قارب الباحث عمى االنتياء منياا أك تنفيذن مازالت قيد التسجيؿ إعدادن  تجاكزت المنح أك
 :ا لمجتمع الدراسةبيانن  (0)الجدكؿ 

 (0جدول )
 مجتمع الدراسة

 % رارالتك مجتمع الدراسة ـ
 52.1 30 عممية مجمة في منشكر بحث  .0
 22.9 13 الماجستير لدرجة مسجمة خطة  .7
 16.7 10 ماجستير رسائؿ  .3
 6.2 4 دكتكراه رسائؿ  .0
 2.1 1 الدكتكراه لدرجة مسجمة خطة  .5

Total 58 100 

 يمي: ( نستنتج ما1من بيانات جدول ) 
      تبط بتخصص العالقات العامة بمغتاإلعالمية كالتي تر أف البحكث المنشكرة بمجمة البحكث  -0

%.في حيف كاف إجمالي الرسائؿ العممية التي نكقشت في مرحمة 57.0ا، بنسبة ( بحثن 34)
درجة لمحصكؿ عمى أما الرسائؿ العممية التي نكقشت ، %2..0( رسائؿ بنسبة 04)الماجستير
 .%7..بنسبة دراسات ( 0فقد بمغت ) الدكتكراه

                                                           


بحىث انتٍ َشرث بًجهت انبحىث اإلعاليُت بجايعت ودكتىراِ(، وان –انرسائم انعهًُت وانخطظ انبحثُت نذرجتٍ )ياجستُر( قائًت ب1يهحق ) 

 .و1112وحتً دَسًبر و 1111األزهر، فٍ تخظض انعالقاث انعايت واإلعالٌ، ورنك فٍ انفترة يٍ 
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( خطة بحثية، بنسبة 03)المسجمة، كالتي لـ يتـ مناقشتيا بعد ر بمغت دراسات الماجستي -7
خطة كاحدة مف  الدكتكراهلدرجة  المسجمة%، مف جية أخرل بمغت الرسائؿ العممية 77.8

 ،%.7.0إجمالي عينة الدراسة بنسبة 
  عالـاإل كميةصدرىا تالبحكث المنشكرة بالمجمة العممية التي  تزايد عددتشير النتائج السابقة إلى 

إذا قكرنت بغيرىا مف الرسائؿ العممية كالخط البحثية لدرجتي )الماجستير كالدكتكراه( في -جامعة األزىر
لنشر أكبر عدد مف  إتاحتيا، كىذا في اعتقاد الباحث، يرجع إلى تخصص العالقات العامة كاإلعالف

الدراسات  إلثراءا في النشر يامن ا لمترقية، أك إسلباحثيف كثيريف، إما طمبن  اإلعالميةالبحكث كالدراسات 
ا لنشر العديد مف الدراسات خصبن  األمر الذم يجعؿ المجمة مجاالن ؛ في مجاالت مختمفة اإلعالمية
 .كثير مف المجالت العممية في العديد مف الكميات كاألقساـ العممية المختمفة كما تقكـ بوكالبحكث 
 

 :عرض نتائج الدراسة التحميمية
مجاالت الدراسات العممية لتخصص ل -عينة البحث-ل الدراسات اإلعالميةأواًل: مدى تناو

 العامة الرقمية:العالقات 
بشكؿ عاـ كالرقمية عمى كجو مجاالت الدراسات العممية لتخصص العالقات العامة فيما يتعمؽ ب

ا محكرين  د طرحت الدراسة سؤاالن ، فقاكقسـ إعالـ "البنات "بي ،جامعة األزىرعالـ إلبكمية ا الخصكص
العالقات العامة  ما المجاالت الرئيسة التي دارت حكليا مضاميف دراسات: ت، مفادهمجاالتمؾ الحكؿ 

 ىإجابة عف ذلؾ التساؤؿ عم( 7)جدكؿ كيرصد  ؟-مكضكع البحث -بشكؿ عاـ كالرقمية بشكؿ خاص
 النحك التالي:
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 (5جدول )
 ة واإلعالنبيان بمجاالت الدراسات العلمية لتخصص العالقات العام 

 في قسمي الصحافة واإلعالم، جامعة األزهر موزعة حسب تصنيف البحث

 انًغبل

 انجحش رصُٛف

Total % يُشٕسح ثحٕس  

 عهًٛخ ثًغهخ

 سسبئم

 دكزٕساِ

 سسبئم

 يبعسزٛش

  يسغهخ خطخ

 انذكزٕساِ نذسعخ

 يسغهخ خطخ

 انًبعسزٛش نذسعخ

 %22.4 13 2 1 4 2 4 دٔنٙ إعالو

 %13.6 8 2 - - - 6 عبيخ عالقبد

 %10.4 6 1 - 1 1 3 رهفضَٕٚٙ إعالٌ

 %5.2 3 1 - - - 2 سٛبسٙ ارصبل

 %5.2 3 - - 1 - 2 صحفٙ إعالٌ

 %5.2 3 1 - - - 2 انذُٚٙ اإلعالو

 %5.2 3 - - - - 3 سٛبسٙ رسٕٚق

 %5.2 3 1 - - - 2 رُْٛخ صٕسح

 %5.2 3 - - - - 3 يحهٛخ يُظًبد

 %3.1 3 - - 1 - - يحهٙ رسٕٚق ٔ دعبٚخ

 %3.1 2 - - - - 2 اإلَزشَذ اسزخذايبد

 %2.0 1 - - 1 - - إعاليٛخ يٕاد إَزبط

 %2.0 1 - - - - 1 انًعبصشح انقضبٚب ٔ اإلعالو

 %2.0 1 1 - - - - اإلعالٌ ٔ االرصبل

 %2.0 1 1 - - - - اإلَزشَذ ٔ انعبيخ انعالقبد

 %2.0 1 - - - - 1 انغشثٙ ٔاإلعالو انغشة صٕسح

 %2.0 1 - - - 1 - رهفضَٕٚٙ ٔ صحفٙ إعالٌ

 %2.0 1 1 - - - - اعزًبعٙ رسٕٚق

 %2.0 1 - - - - 1 اإلعالٌ ٔ اإلعالو ثٍٛ انعالقخ

انعالقخ ثٍٛ اإلعالو ٔانعهٕو 

 األخشٖ
1 - - - - 1 2.0% 

Total 33 4 9 1 11 
58 100% 

% 56.8 6.8% 15.7% 2.1% 18.9% 

 عدة مؤشرات منها: (2وترصد بيانات جدول ) 
 تيابنسب تالدكلي، حيث بمغ كانت دراسات اإلعالـ ؛ليا ا في تناكؿ الباحثيفأف المجاالت األكثر بركزن  -0

إعالمية تـ نشرىا بمجمة كبحكث غير منشكرة، بيف رسائؿ عممية  ( دراسة ما03)بإجمالي  77.0%
كمف أمثمة تمؾ ر كالدكتكراه، كخطط مسجمة بمرحمتي الماجستي، البحكث اإلعالمية بجامعة األزىر

 الدراسات: 
 ات.االتجاى تمؾ تككيف في الشخصي االتصاؿ كدكر العرب نحك األمريكييف الطالب اتجاىات 
 الغرب عند اإلسالمي لـلمعا الذىنية الصكرة بحكث في الحديثة االتجاىات. 
 مصر في اإلعالـ دارسي الطالب لدل الفضائية الجزيرة لقناة الذىنية الصكرة. 
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 الطالب مف عينة عمى ميدانية دراسة العرب، غير المسمميف لدل لمصر الذىنية الصكرة 
 .األزىر بجامعة الكافديف

 أحداث بعد الدينييف الرأم قادة لدل المتحدة الكاليات صكرة تشكيؿ في المؤثرة العكامؿ 
 .ـ2001سبتمبر    
 لدل األكركبية الدكؿ عف ةالذىني الصكرة تشكيؿ في بالعربية المكجية الفضائيات تأثير 

 .تطبيقية دراسة ،المصرييف
 اليمني الشباب لدل األمريكية المتحدة الكاليات عف الذىنية الصكرة تككيف في االتصاؿ دكر. 
 المدة في بالعربية الصادرتيف  بكلسي كفكرف كيؾ النيكز مجمتي في كالمسمميف اإلسالـ صكرة 
 .تحميمية دراسة.2003/2004 مف
 اليمنييف الرأم كقادة الجميكر لدل الدكلية ظماتالمن صكرة. 
 تحميمية دراسة اإلندكنيسية، لكتركنيةإلا الصحؼ في العربية المنظمات صكرة. 
 ـ2011 يناير ثكرة بعد بالعربية المكجية لكتركنيةإلا المكاقع في مصر صكرة. 

 عالـ الدكلي تستند لبحكث اإل -عينة البحث -كيرل الباحث أف كثافة تناكؿ الدراسات اإلعالمية
% مف الصكر التي يبنييا اإلنساف لعالمو 24مف أف ما نسبتو  Schrammذىب إليو "شراـ" إلى ما 

مستمدة مف كسائؿ اإلعالـ الجماىيرية، كتعد احتماالت تأثر الفرد بما يتعرض لو مف كسائؿ اإلعالـ 
في الطريقة التي نبني بيا أك نشيد  عمى ذلؾ فإف ليذه الكسائؿ دكران كبيران  احتماالت كبيرة؛ كبناءن 

كخاصة تمؾ التي تتصؼ -بمقتضاىا تصكرنا لمعالـ، حيث تمعب المعمكمات التي تتناقميا كسائؿ اإلعالـ 
دكران في تككيف معارؼ الجميكر كانطباعاتو كتؤدم في النياية إلى تشكيؿ الصكر  -االستمراريةبالتتابع ك 

 .(3)فالعقمية التي تؤثر في تصرفات اإلنسا
  عمى  كىذا يعني أف الرأم العاـ في المجتمعات الغربية تتشكؿ مالمح صكرة المسمميف لديو بناءن

الصكر التي تقدميا كسائؿ اإلعالـ. كقد أكدت دراسات عممية مدل التأثير الذم أحدثتو ىذه الكسائؿ عمى 
( طالب 544مريكية عمى )قطاعات مختمفة مف الرأم العاـ، ففي دراسة أجريت في الكاليات المتحدة األ

ثـ رصد استجابات الطمبة تجاه كممات معينة مثؿ: "العرب" "المسممكف"  ـ0882بالمرحمة الثانكية عاـ 
فذكر الطالب الكممات التالية: "اإلرىاب كالفقر كالرماؿ كالخياـ كالبتركؿ كالحرب كالتعصب كالعنؼ 

بعض الطمبة أنيـ ال يستطيعكف تذكر أنيـ  كذكرالغرب "كالقذارة كمصادرة حقكؽ المرأة كالتفجير كضد 
 .0))رأكا شيئان إيجابياًّ عف الشرؽ األكسط مف خالؿ كسائؿ اإلعالـ

 حتى لمصيف  كيعترؼ الرئيس األمريكي نيكسكف في كتابو انتياز الفرصة بأنو " ليس ألية أمة كال
يدعـ" صمكيؿ ىنتنجتكف" ىذه كما  ،(5)اإلسالميصكرة سمبية في الضمير األمريكي مثؿ صكرة العالـ 

 .))الرؤية
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  مف ثـ يمثؿ تناكؿ الدكر الذم تمعبو الصحافة الغربية في بناء الصكرة حكؿ القضايا السياسية ك
كالتأثير الذم تمارسو في تشكيؿ الجدؿ تجاه األزمات الدكلية كالعكامؿ التي  ،الخارجية كالدكؿ كالشعكب

في قسمي الصحافة كاإلعالـ  اإلعالـبحثية الميمة في مجاؿ ال اإلشكالياتتتحكـ في ذلؾ الدكر إحدل 
كالتي تفرض أىميتيا عمى أجندة البحث العممي كعمى أكلكيات الممارسيف في المؤسسات بجامعة األزىر، 

اإلعالمية، كما يعتبر الباحث ذلؾ التكجو انعكاسان لتأثير المناىج الدينية التي يتمقاىا دارسك اإلعالـ 
أىمية تناكؿ عالقة الكراىية المتأصمة بيف اإلسالـ  -لدل الباحثيف -ر؛ إذ يعزز بعضيابجامعة األزى

 كالغرب.
( دراسات نشرت بمجمة .% منيا )..03بحكث العالقات العامة في مرتبة ثانية بنسبة  جاءت -7

 ما يمي: في ذلؾ السببكيكمف  ؛( مف الخطط المسجمة في مرحمة الماجستير7، ك)اإلعالميةالبحكث 
 ف العالقات العامة قد تأكدت فاعميتيا لممنظمات بشكؿ عاـ محمية كدكلية في العديد مف أ

مما أدل إلى تدعيـ عالقة المنظمة بالعديد مف جماىيرىا الميمة بشكؿ يحقؽ  ؛المجاالت االتصالية
دكر كمف ثـ يحاكؿ الباحثكف البحث عف أكثر العكامؿ التي تسيـ ب ؛أىداؼ المنظمة عمى المدل الطكيؿ

 فعاؿ في التأثير عمى نشاطات العالقات العامة كأساليبيا كجماىيرىا 
  كتأييد االتصالية عمى نقؿ أىداؼ المنظمةتأثير تكنكلكجيا االتصاؿ كقدرة مختمؼ الكسائؿ ،

قيميا كمساندة الخطط كالبرامج التي تضعيا العالقات العامة مف أجؿ التغيير مما يتطمب مف ممارسي 
ا لتأثيرىا اليائؿ عمى مة ضركرة دراسة ىذه التكنكلكجيا كالتعرؼ عمى جكانب استخداميا نظرن العالقات العا

 .التنظيميعممية صنع القرار 
  تساىـ العالقات العامة في نشر المعمكمات كالبيانات التي تساعد عمى بناء كدعـ الصكرة الذىنية

إلى دعـ االتصاؿ  ةمعيا، باإلضافعامؿ المرغكبة عف المنشأة كخدماتيا في أذىاف فئات الجميكر المت
 (2)التنظيمي كتكجيو البعد األخالقي لسمكؾ المنظمة

  كعمى الرغـ مف كضكح اىتماـ الدراسات اإلعالمية بمجاؿ العالقات العامة؛ إال أف ىذا المجاؿ
 فيف غمب عميو التناكؿ المحمي كتجاىؿ تمامان تناكؿ دراسات العالقات العامة عمى المستكل الدكلي،

في  العامةالعالقات  قيادةبعنكاف "   .Arthur W. Pageجمعية آرثر بيج اعقدتي تيال النقاشةالحمقة 
ر صعمى كؿ عنصر مف عنا تؤثرأف العكلمة سكؼ  عمى Frank Vogelفكجؿ أكد فرانؾ  ـ7440عاـ 

لجديد مف خالؿ عمميا مع االتجاه العالمي ا تتماشىكأف العالقات العامة البد كأف  العامة،عمؿ العالقات 
 ،أف عكلمة رأس الماؿ قد أدت إلى عكلمة العالقات العامة يعنيفي الشركات متعددة الجنسيات بما 

  Chris Genasi، كيتفؽ ىذا مع ما ذكره (9).العالمي في كؿ أنحاء العالـ الماؿلتستطيع أف تخدـ رأس 
 (8)ىي القاعدة. بأف إدارة العالقات العامة سكؼ تصبح عمى المستكل العالمي

  كىك  -بالتناكؿ البحثي المناسب–كما لـ تحظ دراسات التأثيرات التكنكلكجية عمى العالقات العامة
مجاؿ خصب في حقؿ الدراسات اإلعالمية بشكؿ عاـ كفي العالقات العامة بشكؿ خاص؛ حيث يعرض 
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نترنت إلامة؛ إذ يرل أف انترنت عمى العالقات العإلفي دراستو تأثير ا Donald k. Wright, 2002لنا
ا في مجاؿ العالقات العامة، كما غيرت ىذه التكنكلكجيا مف عمؿ العالقات العامة؛ ا ميمن قد لعب دكرن 

ا جديدة مف إنتاج كعرض كتكزيع، كتخزيف الرسائؿ االتصالية لمعالقات العامة، قد حيث استحدثت طرقن 
بالتحديد عف مستقبؿ  فت العامة أنو ال يعرفافي مجاؿ العالقا نترنت،اإل   Pavlik and Dozierذكر

المعمكمات السريع في المرحمة المقبمة لكنو المؤكد أف خطى التغيير التكنكلكجي سكؼ تستمر في 
نترنت أحد أىـ كسائؿ إلالتصاعد، فقد غير العالـ الرقمي مف الييكؿ االتصالي في المؤسسات كأصبح ا

يمد العديد مف الشركات بالكسائؿ ذات التكجيات المختمفة، كما  مجاؿ العالقات العامة، حيث يالتأثير ف
ا كمف ثـ أصبح مف أىـ مككنات رسالة ا أك إيجابن خمؽ ميمة جديدة كىى مراقبة ما يقاؿ عف الشركات سمبن 

 .(04)العالقات العامة المعاصرة
 كممارسات  كالتي تناكلت أنشطة -عينة البحث -مف المالحظ في العديد مف الدراسات اإلعالمية

العالقات العامة الحديثة، أف تمؾ الممارسات لـ تأخذ حظيا الكافي مف البحث المتعمؽ في ربطيا بالعديد 
مف القضايا المعاصرة كتحديد طبيعة ممارسات العالقات العامة عمى كؿ فئة جماىيرية عمى حدة، كرغـ 

الكشؼ عف العديد مف النماذج  تطكر الدراسات في المجاؿ التنظيمي لدكر العالقات العامة، كرغـ
المطكرة لتفعيميا في أداء العالقات العامة، إال أف البحكث التطبيقية في ىذا المجاؿ ما زالت نادرة، ىذا 
في ظؿ عدـ االقتناع الكامؿ مف قبؿ اإلدارة العميا بأىمية االستفادة الكاممة مف قدرات العالقات العامة، 

بعض المؤشرات في ىذا الصدد مف أبرزىا، تكثيؼ الدراسات التي  كلذا تعطي االتجاىات المستقبمية
تعالج أكجو القصكر في مجاؿ العالقات العامة، لتسيـ في البناء المجتمعي كالمؤسسي بصكرة تبرأ مف 

يعكس عدـ الجدؿ في أىميتيا، بؿ تؤكد مف صالبتيا في استعانة المنظمات  االشؾ أك التيكيف، مم
 لمتغيرات المحمية كالدكلية.بأدكارىا رغـ تكاصؿ ا

( مف الدراسات 3)تتكزع كما يمي:%، 04.0التمفزيكني فقد جاء في الترتيب الثالث بنسبة  اإلعالفأما  -3
كخطة كاحدة مسجمة في  كالدكتكراه،نجازىما في مرحمتي الماجستير إكدراستاف تـ  ،المنشكرة بالمجمة
 ر.يدرجة الماجست

 كاإلعالفالتمفزيكني في بحكث العالقات العامة  اإلعالف كىكذا نجد صدل االىتماـ بدراسات 
تسمح بو ىذه الكسيمة مف تأثيرىا عمى المعرفة  بجامعة األزىر كيمكف تفسير ىذه النتيجة في ضكء ما

كالقيـ كاالتجاىات كتشكيؿ السمكؾ كمف ىنا فالبد مف تنكع كتعدد األبحاث التي تتصدل ليذا النكع مف 
 (00).الدراسات

 لؾ فقد لحؽ ىذا المجاؿ الحيكم مف الدراسات اإلعالمية انتقاص في تناكؿ بعض كرغـ ذ
القضايا الميمة منيا عمى سبيؿ المثاؿ: تأثيرات محتكل اإلعالنات الفضائية الدكلية عمى المتمقي العربي، 

لضغكط أك الدراسات المقارنة الستراتيجية اإلبداع اإلعالني في القنكات الفضائية كاألرضية، ككذلؾ ا
ا مدل السياسية كالثقافية كالمجتمعية المقيدة لطريقة عمؿ اإلعالنات في مختمؼ كسائؿ اإلعالـ، كأخيرن 
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اإلعالف المحمي مع استراتيجيات اإلعالف الدكلي في ظؿ استخداـ الكسائط اإلعالنية  تتكافؽ استراتيجيا
 غير التقميدية.

، كيرل %5.7صحفي في مرتبة رابعة بنسبة ال كاإلعالفاسي يبينما جاءت دراسات االتصاؿ الس -0
الباحث أنو إذا كاف التسكيؽ السياسي قد حؿ محؿ الخطاب السياسي؛ فإف األكؿ غالبان ما يفرغ 
الخطاب السياسي مف مضمكنو كيركز عمى مالمح سطحية مف صنعو كتدبيره، ثـ يخرجيا عمى 

بيف اإلعالـ كالسياسة محؿ بحث يبدك  السياسة كالسياسييف كمف ثـ فال تزاؿ دراسات تناكؿ العالقة
 ممحان عمى الساحة اآلف أكثر مف أم كقت مضى.

نظمات مبحكث الصكرة الذىنية كصكرة الك كالتسكيؽ السياسي دراسات اإلعالـ الديني ذلؾ  يمي -5
ا كثيقن  كتكمف أىمية الصكرة الذىنية في أنيا تتصؿ اتصاالن ، المحمية لدل الجماىير المتعاممة معيا

كىذه ، تجاىات كأنكاع السمكؾ التي يتعامؿ بيا الفرد مع المكضكعات كالقضايا كاآلخريف في الحياةباال
التي تشكؿ رؤل لمكاقع كتضع  اإلعالـالصكرة الذىنية ليست جامدة لكنيا تتغذل بما تقدمو كسائؿ 

ة المعالجة أكلكيات بعينيا كتساىـ بصكرة مذىمة في أف تممي عمى الجميكر فيما يفكركف كلعؿ نظري
تؤكد عمى أف األشخاص لدييـ كجيات ،   Information Processing Theoryالمعمكماتية 

كمتقكلبة حكؿ بعض األفكار أك األشخاص أك القضايا، كىذه الصكرة  المترسبة  مرسخةنظر 
  (07)يتمقكنو مف معمكمات يدكر حكليـ كما ستساعدىـ عمى تفسير ما

في مجاؿ فرص الدعاية في عمميات التسكيؽ  اإلعالميةخرة الدراسات ثـ تأتي بعد ذلؾ في مراحؿ متأ -.
كاإلعالـ.  اإلعالفنترنت في مجاؿ العالقات العامة كالعالقة المنيجية بيف إلالمحمي كاستخدامات ا

كلكف مف الالفت لمنظر أف تمؾ  .كاإلعالفميمة في حقؿ العالقات العامة  دراساتتمثؿ  كجميعيا
 .كاضحةدراسة منيا إلى العالقات العامة الرقمية بصكرة الدراسات لـ تتطرؽ 

 لمشكمة بحثية: -عينة البحث-ثانيًا: مدى تناول الدراسات اإلعالمية
مجاالن ككف تينبغي أف  عند اختيار المشكالت البحثية التيا ا ضعيفن بدا مف تمؾ الدراسات اىتمامن 

ليس فقط في تعظيـ ؿ العالقات العامة كاإلعالف، ميمان لمبحث كالتناكؿ في حقؿ الدراسات اإلعالمية بمجا
 ، أك تدعيـ األساس المكضكعي لبحكث االتصاؿ كدراساتو النظرية، كلكفاإلعالميةفكرة تكاممية الدراسات 

االختيار األصكب لممشكالت البحثية، ىك بمثابة ضركرة تحتميا االحتياجات العممية المتالحقة كالتي 
المحمية كالدكلية عمى السكاء، كتمؾ االحتياجات محاطة بتأثيرات تفرزىا آفاؽ تفرض نفسيا عمى الساحتيف 

التطكر المذىؿ في حقؿ الدراسات اإلعالمية بكجو عاـ، كمف ىذا المنطمؽ يرصد الباحث بعض 
 المالحظات في ضكء تحميمو لممكضكعات البحثية عينة الدراسة:

يا بالدراسة كالتحميؿ مف جكانبيا المتعددة، تمثؿ مشكمة بحثية لمف يتناكل بعض الدراسات ال -0
 ككثير مف عناكينيا يمثؿ أطركحة لكتاب دراسي مف بينيا دراسة:

 التسكيؽ الشبكي.  
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 عالمي بالمؤسسات الدينيةإلالمرصد ا.  
 لحادم كالتصدم لوإلالتركيج لمفكر ا.  
 العالقات العامة كاتصاالت األزمة، دراسة نظرية تطبيقية. 
 جية بيف البحكث اإلعالمية كاالجتماعية كالنفسيةالعالقة المني. 
 أساليب الدعاية االنتخابية الحزبية في االنتخابات الرئاسية لجميكرية مصر العربية. 
 دراسة تطبيقية ،في مؤسسات القطاع العاـ كالخاص في مصر اإلعالميةالمكاد  إنتاج. 

ء الدكافع كاألسباب العممية التي العديد مف تمؾ الدراسات حدد المشكمة البحثية دكف إبدا -7
يكقع الباحث في حيرة بعد ذلؾ عند  كىك ما لى المعالجة أك التناكؿ،إتبرىف عمى ككنيا مشكمة في حاجة 

اصطدامو بالعمؿ الميداني أك التحميمي، كيؤثر ذلؾ بالطبع عمى مسيرة إجراءات البحث كخطكاتو، األمر 
بؿ كيعكس عدـ اقتناع الباحث بكجكد مشكمة بحثية تحظى الذم يتنافى مع بديييات البحث العممي، 

 مف بيف تمؾ الدراسات دراسة:، ك باىتمامو عند تناكلو ليا بالبحث كالتحميؿ
  ب في التسكيؽ كعالقتو بالسمكؾ االستيالكي لممرأة المصريةآاستخداـ الكاتس.  
 عالنية المتخصصةإلالصحافة ا.  
 دراسة تحميمية اإلندكنيسية،كتركنية لإلصكرة المنظمات العربية في الصحؼ ا. 
  دراسة ميدانية ،الصحفي كالتمفزيكني اإلعالفأخالقيات  كالجميكر نحاتجاىات. 
 أساليب الدعاية االنتخابية الحزبية في االنتخابات الرئاسية لجميكرية مصر العربية. 

و تشتت ألبعاد البحثية مما ينجـ عن ابعض الدراسات تتسـ بالتشعب كعدـ التحديد لفكرتي -3
تناكليا أك معالجتيا، كالبعض اآلخر يتسـ بالمحدكدية الشديدة لدرجة أف البحث يكجو كؿ إجراءاتو إلى 

 :عنصر كاحد مف عناصر العممية االتصالية بال مبرر كاضح أك ىدؼ مقنع كمف أمثمة ذلؾ
 اإلعالف كصناعة اإلعالـ في العالـ الغربي، دراسة كصفية. 
 ة في بحكث الصكرة الذىنية لمعالـ اإلسالمي عند الغرباالتجاىات الحديث. 
 العكامؿ المؤثرة في األداء الميني لمقائـ باالتصاؿ بالييئة العامة لالستعالمات. 

البحثية، كالمعالجات إما في كميات أك أقساـ  لجأت كثير مف الدراسات إلى تكرار لألفكار -0
في مجاؿ  كجكد إشكالية جديدةاألمر الذم يعكس  ،انفسي أقساـ الكمية عمى مستكل كحتىأخرل بؿ 

، كما مستقمة التحكيؿ إلى كمية أف بعضيا تعمؿ جاىدة مف أجؿبا قساـ اإلعالـ عممن أالبحث العممي داخؿ 
ا نحك التحديث كالتطكير ا صحيحن ا لمطاقات العممية التي يجب أف تكجو تكجيين إىدارن  تمؾ االشكالية مثؿت

 .(03)ـ.088ىكيدا مصطفى سنة  أثبتتو دراسةا المالحظة مع م كتتالقى ىذه، كالتكامؿ
 لعناصر العممية االتصالية: -عينة البحث-ثالثًا: مدى تناول الدراسات اإلعالمية

القائـ باالتصاؿ،  مف خمسة عناصر ىي: -في أبسط صكرىا-تتككف العممية االتصالية 
تركز الدراسة  صر في بحكث االتصاؿ يقضي أف الكاالتجاه المعا. كالرسالة كالكسيمة، كاألثر ،كالجميكر
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عمى عنصر كاحد فقط، بؿ يجب دراسة العممية االتصالية بصكرة متكاممة، فالقائـ باالتصاؿ ىك عنصر 
عمى األسئمة الخاصة  اإلجابةأساسي مف عناصر العممية االتصالية إذ يعتبر كحدة التحميؿ األصغر في 

 ة.اإلعالميالرسالة  إنتاجبمسئكلية 
أكاخر الستينات مف القرف العشريف كىناؾ اىتماـ متزايد عف القكل التي تشكؿ الدكر الذم  كمنذ

حاث التي تكشؼ ب، كمف الذم يضع أجندة "الميديا" كيكجد اآلف عدد ضخـ مف األاإلعالـتقـك بو كسائؿ 
نظر العامميف في" كتشمؿ ىذه القكل أك العكامؿ كجيات  ،عف تمؾ القكل كالتي تعمؿ بمستكيات مختمفة

 .(00)الميديا" كأدكارىـ كتأثيرات دكالب العمؿ كاألطر التنظيمية كاأليديكلكجية
تمثؿ الكسيمة، كالرسالة عنصريف ميميف في نجاح العممية االتصالية، كمف المعركؼ أنيما  كما
 ، نيا، كالمرئيا العتبارات كثيرة كالرسمية كغيرىا، كالمطبكع منيا كالشفكم، كالمسمكع متتعدداف كفقن 

 .ا كفعالية عمى مف يستقبمياا كتأثيرن كالميـ ىك اختيار الكسيمة كالرسالة األكثر تعبيرن 
يمكف استخالص مدل تناكؿ  -عينة البحث –كباستقراء نتائج الدراسة التحميمية لمدراسات  

 ( تمؾ النتائج:3تمؾ الدراسات لعناصر العممية االتصالية، كيكضح جدكؿ )
 (3جذول )

 نعُاطر انعًهُت االتظانُت -عُُت انبحج –ُاٌ بًذي تُاول انذراساث ب

 يىزعت حسب تظُُف انبحج

 االتصالية العممية عناصر
 البحث تصنيف

Total % منشورة بحوث 
 عممية بمجمة

 رسائل
 دكتوراه

 رسائل
 ماجستير

 لمتسجيل خطة
 لدرجة

 الدكتوراه

 لمتسجيل خطة
 لدرجة

 الماجستير
 %55.2 32 5 - 5 4 18 فقط جمهور
 %24.1 14 3 - 2 - 9 فقط رسالة
 %17.2 10 4 2 3 - 1 رسالة و جمهور

 %1.7 1 - - - - 1 االتصالية العممية عناصر يبين لم
 %1.7 1 - - - 1 -  االتصالية العممية عناصر كل

Total 30 5 10 1 12 58 100% % 52.0% 8.6% 17.7% 2.1% 20.6% 
 واإلعالمالشامل لدراسات وبحوث العالقات العامة في قسمي الصحافة ومن واقع الحصر 
 :يمي ( ما3بجامعة األزهر يبين جدول )

( مستخدمة أداة %55.7( دراسة مف إجمالي العينة عمى دراسة الجميكر، بنسبة )37ركزت ) -0
 االستقصاء في اثنتي عشرة منيا، كاالستبياف في عشريف دراسة، كقد تكزعت تمؾ الدراسات

(  رسائؿ لمماجستير تـ 5( دراسة منيا نشرت بمجمة البحكث اإلعالمية، كعدد )09كالتالي : )
، مف رسائؿ الدكتكراه تمت مناقشتيا( خطط  سجمت في مرحمة الماجستير، كأربع  5، ك)مناقشتيا

 :كمف أمثمة تمؾ الدراسات
 عالمي في خطبة الجمعةإلتحميؿ الخطاب ا.  
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 نترنتإللنسائية عمى شبكة ادكر إعالنات المنتديات ا.  
 عالف عمى شبكات التكاصؿ االجتماعيإلمصداقية ا.  
 مصر في اإلعالـ دارسي الطالب لدل الفضائية الجزيرة اةنلق الذىنية الصكرة. 
 االتجاىات تمؾ تككيف في الشخصي االتصاؿ كدكر العرب نحك األمريكييف الطالب اتجاىات. 
 ميدانية دراسة الفضائية، القنكات في لإلعالف المصرم الجميكر استخداـ. 

  ذا كانت بحكث الجميكر قد تزايدت فإف ذلؾ يعد اتجن ا في مجاؿ الدراسات اإلعالمية اىا إيجابين كا 
في تخصص العالقات العامة كاإلعالف؛ ألف الغكص في معرفة أراء الجماىير كالتعرؼ عمى اتجاىات 

االجتماعية، كالثقافية، كالسياسية لمرسالة اإلعالمية، كىي ا محاكالت لرصد اآلثار الرأم العاـ تمثؿ جميعن 
 ا عانت منو المكتبة اإلعالمية إلى حد كبير.ا كبيرن بذلؾ تسد فراغن 

كجيت اىتماميا عمى دراسة الرسالة  -عينة البحث–( دراسات مف إجمالي الدراسات 04أما عدد) -7
 %( كمف بيف تمؾ الدراسات:74.9كالجميكر بنسبة )

 ستمالة كاالقناع في ضكء تكصيات القرآف الكريـأساليب اال.  
 العكامؿ المؤثرة عمى األداء الميني لمندكبي المبيعات كانعكاساتو عمى صكرة المؤسسة.  
 كميدانية تحميمية الصحفية، دراسة اإلعالنات نحك الدينييف الرأم قادة اتجاىات. 
 ركالجميك  المؤسسة بيف الحكار عيـتد في لكتركنيةإلا المكاقع عبر التفاعمية االتصاالت دكر، 

 .تطبيقية دراسة
كعمى الرغـ مف ذلؾ فيناؾ عدد غير قميؿ مف الدراسات كجو اىتمامو نحك دراسة الرسالة فقط  -3

كربما يرجع ذلؾ لسيكلة إجرائيا، حيث يقكـ الباحث بتجميع المادة، أك تسجيميا ثـ يعكؼ عمى 
غيرات الضركرية الستكماؿ عناصر الكاقع االجتماعي ا مف المتتحميميا كفي ىذا قد يتجاىؿ عديدن 

-( دراسات مف إجمالي الدراسات اإلعالمية8أك السياسي أك غيرىما؛ كبمغ عدد تمؾ الدراسات )
 %( كمف بيف تمؾ الدراسات:09.9بنسبة ) -عينة البحث

 االتصاؿ في تطكير أداء النقابات المينية المصرية ادكر تكنكلكجي.  
 السياسي التسكيؽ في المعنى بناء. 
 2011 يناير ثكرة بعد بالعربية المكجية لكتركنيةإلا المكاقع في مصر صكرة. 
" فقد شممت كؿ عناصر العربية الفضائيات في اإلعالف أما الدراسة التي بعنكاف: "أخالقيات -0

 العممية االتصالية.
 ىما بعنكاف:بينما لـ تبيف دراستاف مجاؿ اىتماميما نحك عناصر العممية االتصالية ك  -5

 كصفية دراسة الغربي، العالـ في اإلعالـ كصناعة اإلعالف. 
 الغرب عند اإلسالمي لمعالـ الذىنية الصكرة بحكث في الحديثة االتجاىات. 
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 -عينة البحث-رابعًا: نوع الدراسات اإلعالمية
ة، ىناؾ العديد مف االتجاىات تصنيؼ الدراسات العممية إلى أنكاع طبقاه لمعايير متعدد

كالتصنيؼ عمى أساس ميداف العمؿ إلى دراسات مكتبية كميدانية كمعممية، كعمى أساس أسمكب البحث 
ربط نكع الدراسة بالمنيج المستخدـ إلى دراسات كصفية كأخرل أك ، ةإلى دراسات كمية كأخرل كيفي

نسانية ك تجريبية، أك عمى أساس المجاؿ العممي إلى دراسات طبيعية  كغيرىا مف  ...أخرل اجتماعية كا 
التصنيفات التي يمكف أف تتعدد بتعدد المعايير التي يقكـ عمى أساسيا التصنيؼ. إال أنو في جميع 
األحكاؿ ليست ىناؾ حدكد فاصمة بيف ىذه التصنيفات كبعضيا، ألنو يمكف أف يتـ تصنيؼ الدراسة 

 يالتي تتـ مف خالؿ العمؿ الميدان الكاحدة في إطار ىذه المعايير كميا مثؿ الدراسة في العمكـ االجتماعية
باتباع األسمكب الكمي معتمدة عمى المناىج الكصفية ... كىكذا؛ كلذلؾ ال يكجد التصنيؼ الجامع المانع 

 .05الذم يعتمد عمى معيار كاحد لمتصنيؼ
 (1جدول )

 -عينة البحث-يبين نوع البحوث التي تنتمي إليها الدراسات اإلعالمية
 حثموزعة حسب تصنيف الب

 

 انجحش َٕع

 انجحش رصُٛف

Total % يُشٕسح ثحٕس 

 عهًٛخ ثًغهخ

 سسبئم

 دكزٕساِ

 سسبئم

 يبعسزٛش

 يسغهخ خطخ

 انذكزٕساِ نذسعخ

  يسغهخ خطخ

 انًبعسزٛش نذسعخ

 ٔصفٛخ ثحٕس
23 6 10 3 13 

55 94.8% 
48.9% 6.7% 17.8% 2.2% 24.4% 

 ٚجٍٛ نى
3 - - - - 

3 5.1% 
100.0%     

Total 26 6 10 3 13 
58 100% 

% 44.8% 10.3 17.2% 5.1% 22.4% 

 

(، والذي يوضح نوع البحوث التي استخدمتها الدراسات 4عند استقرائنا لبيانات جدول )
موزعة عمى تصنيف تمك الدراسات من حيث كونها بحوثًا منشورة أو رسائل  -عينة البحث-اإلعالمية

 أو حتى خطط بحثية، نالحظ ما يمي:
، كاإلعالففي مجاؿ العالقات العامة  اإلعالميةادت الدراسات الكصفية عمى معظـ الدراسات س -0

% في مجمؿ الدراسات المنشكرة 09.8%، كقد تكزعت ىذه النسبة مابيف 80.9إذ حققت نسبة 
الخطط % في مجمؿ 70.0الصادرة مف جامعة األزىر، كنسبة  اإلعالميةبمجمة البحكث 

الدكتكراه، % لدراسات 2.. الماجستير،% لدراسات 02.9ة الماجستير، المسجمة لدرجالبحثية 
 .ه% لمجمؿ الخطط البحثية في مرحمة الدكتكرا7.7

% مف إجمالي مجتمع الدراسة إلى أم دراسة تنتمي تمؾ البحكث كالتي 7..بينما لـ تبيف نسبة  -7
 الصادرة مف جامعة األزىر. اإلعالميةنشرت بمجمة البحكث 
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أضاؼ إلى نكع البحث بعض الكممات مثؿ كصفية  منيا ان بعضالدراسات نجد أف كبتحميؿ تمؾ  -3
ككميا مفاىيـ ترتبط بالمنيج المستخدـ كليس بنكع البحث الذم يحدد ، كثائقية، أك كصفية ميدانية

 .اليدؼ العاـ مف دراسة المكضكع كالكسائؿ المستخدمة
 ومما سبق يمكن استنتاج ما يمي: 

ا في حقؿ دراسات يكاد يككف معدكمن  ، كالدراسات االستطالعية؛ث التجريبيةاستخداـ البحك أ( أف 
أنو  ثر، كمرجع ذلؾ مف كجية نظر الباحبجامعة األزى عالميةإلفي مجمؿ الدراسات االعالقات العامة 

تظؿ ىذه المالحظة قائمة في مجاؿ  ؛االجتماعيةك  اإلنسانيةالمنيج في العمكـ  ا لصعكبة اتباع ىذانظرن 
، في مجاؿ الدراسات ا لألدكات البحثيةالذم يتطمب تطكيرن  مرألراسات اإلعالمية بمجتمع البحث االد

 اإلعالمية بحيث يمكف لمباحث معرفة العكامؿ المؤثرة عمى البيئة االتصالية لمتحكـ فييا كالسيطرة عمييا؛
التي  اإلحصائيةاألدكات  عف تطكير لخمؽ بيئة مشابية لممختبر الذم تدرس فيو العمكـ الطبيعية، فضالن 

عكامؿ تجعؿ  -إف بقيت كما ىي –ا يكجميع ي،حصائإلتساعد عمى اختبار العينات كالصدؽ كالثبات ا
 .اا محدكدن االرتكاز عمى ىذه البحكث أمرن 
تجو بشكؿ متزايد يليذه النكعية مف الدراسات يتناقض مع طبيعة التطكر الذم ب( كىذا االنحسار 

، ككذلؾ األدكات اإلعالميةتطكر المفاىيـ كالنظريات في ظؿ سات كالبحكث النقدية نحك االىتماـ بالدرا
التأثير بالسياؽ  كربط ىذا اإلعالـالبحثية التي مكنت مف التعمؽ في دراسات التأثير الذم تحدثو كسائؿ 

، طارىافي إ اإلعالـاالجتماعي كاالقتصادم كالثقافي كالسياسي ككميا تشكؿ البيئة التي تعمؿ كسائؿ 
 ..0(ـ.088سنة)سحر محمد كىبي  أثبتتو دراسةا كتتالقى ىذه المالحظة مع م

 

  -عينة البحث-خامسًا: المناهج المستخدمة في الدراسات اإلعالمية
في مجاؿ العالقات  اإلعالميةتتضح أىمية تحديد المناىج التي استخدمتيا الدراسات  
ا لتحديد األساليب المستخدمة لجمع البيانات الالزمة لمبحث ا أساسين ألنيا تعد مرتكزن ؛ كاإلعالفالعامة 

إلى أف استخداـ مصطمح المنيج ىنا  اإلشارةلمكصكؿ إلى نتائج أك تفسيرات أك شركح أك تنبؤات، كتجدر 
في  اإلعالـييدؼ إلى تحديد األساليب أك المداخؿ المنيجية األساسية التي اعتمدت عمييا دراسات 

العديد مف المفاىيـ كالمصطمحات المستخدمة غير  ؿكال يزا، ىذا كاإلعالفمة تخصص العالقات العا
مما قد يؤدم بدكره إلى تداخؿ المفاىيـ كاختالط المعاني، فمفيـك  ؛كاضحة في أذىاف بعض الباحثيف

 عمى الرغـ مف المحاكالت العممية ،المنيج يختمط في األذىاف بمفيكـ الطريقة كاألداة كالكسيمة كاألسمكب
( 5، ىذا كيكضح جدكؿ )الجادة التي بذلت في ىذا الصدد لصياغة تعريفات محددة ليذه المصطمحات

 -عينة البحث-بياف بأنكاع المناىج المستخدمة في الدراسات اإلعالمية
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 (5جذول )

 -عُُت انبحج-َبٍُ َىع انًُاهج انتٍ استخذيتها انذراساث اإلعاليُت

 ُف انبحجيىزعت حسب تظُ

 

 انًُٓظ َٕع

 انجحش رصُٛف

Total % يُشٕسح ثحٕس  

 عهًٛخ ثًغهخ

  سسبئم

 دكزٕساِ

 سسبئم

 يبعسزٛش

 يسغهخ خطخ

 انذكزٕساِ نذسعخ

  يسغهخ خطخ

 انًبعسزٛش نذسعخ

 %18.9 11 2 2 3 - - اإلعاليٙ انًسح يُٓظ

 %12.6 7 1 - 2 - 5 ثبنعُٛخ انًسح يُٓظ

 %8.6 5 - - - - 5 انًٛذاَٙ انًسح يُٓظ

 ٔيُٓظ انًقبسٌ انًُٓظ

 انًسح
2 - 3 - - 4 6.8% 

 %5.1 3 1 - - - 3 االعزًبعٙ انًسح يُٓظ

 ٔيُٓظ انزبسٚخٙ انًُٓظ

  انًسح

 انًزجبدنخ انعالقبد ٔدساسخ

- 2 1 - - 2 3.4% 

 %3.4 2 1 - - - 2 انًسح

 %1.7 1 - - - - 2 انًسح يُٓظ

 %1.7 1 - - - - 2 انشبيم انًسح يُٓظ

 انٕصفٙ ثًسزّٕٚٛ انًسح

 ٔانزحهٛهٙ
2 - - - - 1 1.7% 

 %1.7 1 - - - - - انًًبسسخ أسبنٛت يسح

 ثبنعُٛخ )أطفبل يسح

 ٔإعالَبد(
2 - - - - 1 1.7% 

 %1.7 1 - - - - 2 اإلعاليٛخ انشسبنخ يسح

 ٔدساسخ انًسح يُٓظ

 انًزجبدنخ انعالقبد
- 2 - - - 1 1.7% 

 ٔيُٓظ انًقبسٌ انًُٓظ

  ًسحان

 انزبسٚخٙ ٔانًُٓظ

2 - - - - 1 1.7% 

 ٔيُٓظ انًقبسٌ انًُٓظ

  انًسح

 انًزجبدنخ انعالقبد ٔدساسخ

- 2 - - - 1 1.7% 

 %1.7 1 - - - - 2 انًضًٌٕ رحهٛم

 %1.7 1 - - - - 2 انخطبة رحهٛم

 %1.7 1 - - - - 1 انٕصبئقٙ انًُٓظ

 %1.7 1 - - - - 1 انٕصفٙ )خهظ( انًُٓظ

 %1.7 1 - - - - 1 ٚجٍٛ نى

Total 36 6 9 2 5 
58 100% 

% 62.1% 10.2% 15.5% 3.4% 8.6% 

 يمي: ( نرى ما5ومن واقع بيانات جدول )
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كالدراسات التي استخدمت ذلؾ المنيج  %09.8الصدارة بنسبة  اإلعالميحقؽ منيج المسح  -0
 : ىي كالتالي
 ت المتخصصةتأثير العالقات العامة في إدارة التغيير في المؤسسا.  
 تصاؿ بالييئة العامة لالستعالماتالعكامؿ المؤثرة عمى األداء الميني لمقائـ باال. 
 2011 يناير ثكرة بعد بالعربية المكجية لكتركنيةإلا المكاقع في مصر صكرة. 
 تحميمية دراسة اإلندكنيسية لكتركنيةإلا الصحؼ في العربية المنظمات صكرة. 
 المدة في بالعربية الصادرتيف  بكلسي كفكرف كيؾ زالنيرك  مجمتي في كالمسمميف اإلسالـ صكرة 
 .تحميمية دراسة.2003/2004 مف
 دراسة ،المدارس طمبة لدل الصحة بمخاطر التكعية في االجتماعي التسكيؽ حمالت دكر 

 .تطبيقية
 مف عينة عمى ميدانية دراسة لمشباب، الشرائي السمكؾ تقديـ في التمفزيكنية اإلعالنات دكر 

 .المصرية الجامعات طالب
 كالجميكر المؤسسة بيف الحكار تدعيـ في لكتركنيةإلا المكاقع عبر التفاعمية االتصاالت دكر، 

 .تطبيقية دراسة
 لدل األكركبية الدكؿ عف الذىنية الصكرة تشكيؿ في بالعربية المكجية الفضائيات تأثير 

 .تطبيقية دراسة ،المصرييف
 تطبيقية دراسة، مصر في كالخاص العاـ القطاع مؤسسات في اإلعالمية المكاد إنتاج. 
 ميدانية دراسة ،الريفية المرأة عمى اإلسالمية الفضائيات. 
 لالستعالمات العامة بالييئة باالتصاؿ لمقائـ الميني األداء في المؤثرة العكامؿ. 
 ميدانية دراسة ،الفضائية القنكات في لإلعالف المصرم الجميكر استخداـ. 

% كالدراسات التي استخدمت ..07ا كاف منيج المسح بالعينة في مرتبة ثانية كبنسبة بينم -7
 :ذلؾ المنيج ىي كالتالي

 استخداـ مرشحي الرئاسة لممكاقع اإللكتركنية في تسكيؽ برامجو السياسية.   
 االتجاىات تمؾ تككيف في الشخصي االتصاؿ كدكر العرب نحك األمريكييف الطالب اتجاىات. 
 مصرية شركات عمى دراسة العامة، العالقات في العامميف لدل كتقييمو التدريب تاحتياجا 

 .كخميجية
 المصرية الصحافة في التحريرم اإلعالف. 
 تطبيقية نظرية دراسة األزمة، كاتصاالت العامة العالقات. 
 الخاصة المؤسسات في العامة العالقات دكائر في اتصالية ككسيمة المطبكعات فاعمية تقكيـ 
 .تحميمية كصفية دراسة غزة، قطاعب
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 اليمني الشباب لدل األمريكية المتحدة الكاليات عف الذىنية الصكرة تككيف في االتصاؿ دكر. 
 تطبيقية دراسة ،المصرية الصحؼ في القضاء صكرة. 

%، كما ..9بنسبة استخدامو أما ما أسماه بعض الباحثيف بمنيج المسح الميداني، فجاء  -3
منيج المسح االجتماعي نسبة استخداـ %، كحقؽ 9.3منيج المقارف كمنيج المسح بنسبة الاستخداـ جاء 
  .%0.7المنيج التاريخي كمنيج المسح كدراسة العالقات المتبادلة فقد جاء بنسبة استخداـ %، أما 7..

 كىناؾ دراسة لـ تستخدـ أم منيج مف المناىج المعركفة، تمثمت في دراسة االتجاىات -0
 .الغرب عند اإلسالمي لمعالـ الذىنية الصكرة بحكث في الحديثة

كبعضيا متداخؿ يمكف قبكلو بتحفظ، بعد ذلؾ مسميات أخرل لمناىج بحثية بعضيا  تجيء -5
؛ كىذا بدكره قد يشكه مف معالـ اإلجراءات المنيجية لمدراسة، كينسحب ذلؾ بالطبع مع مصطمحات أخرل

منيج المسح كدراسة  :، منيا عمى سبيؿ المثاؿأك نقد عمى بقية عناصر البحث مف تحميؿ كتفسير
العالقات المتبادلة، منيج تحميؿ المضمكف، كمنيج مسح أساليب الممارسة، كمنيج مسح الرسالة 

كالمسحي كالتاريخي، كالمنيج الكثائقي، كالمنيج الكصفي، كمنيج تحميؿ  ، كالمنيج المقارفاإلعالمية
 بمستكييو الكصفي كالتحميمي.كالمسح  ،الخطاب، كالمسح الشامؿ

 

كيرل الباحث أنو إذا كاف استخداـ أكثر مف منيج يفسر عمى أنو نكع مف التكامؿ في استخداـ 
ا لفكرة التداخؿ بيف المنيج كبيف بعض المصطمحات األخرل إال أف ذلؾ يمثؿ تكريسن  ؛المناىج البحثية

 ؛بشكؿ عاـ اإلعالميةنقص مف عممية الدراسات عف أف ذلؾ ي ، فضالن اإلعالميةالالزمة إلجراء الدراسات 
 كما ال لعجزىا عف تحقيؽ الضبط الكمي كالكيفي مف جية، كعدـ إمكانية تعميـ النتائج مف جية أخرل،

ألنيا كانت مناىج غير أساسية  ؛المنيجية، كما يعتقد البعض اإلجراءاتا عف تطكر في يعبر ذلؾ أيضن 
جراءات محددة كأدكات خاصة، كمف ىنا بدا التداخؿ بيف المناىج ك كانت كذلؾ الستدعت إ، فملمدراسة
  (02)ـ..088سنة أثبتتو دراسة سحر محمد كىبي ا كتتالقى ىذه المالحظة مع م ،كاضحا

 ا من المالحظات أهمها:كما يرصد الباحث عددً 
 اًّ شكمي استكماالن  -اعتبرت مف كجية نظر الباحث –بحثية استخداـ بعض الدراسات لمناىج أ( 
، أك عجزت اإلطاردبيات مناىج البحث في ىذا ألا تطرؽ إلى تكظيفيا كفقن تلـ  اإال أني ؛البحث إلجراءات
 :مف تمؾ الدراسات، ك ا أك عف غير قصدالباحث عف تكظيفو قصدن  إمكانيات
 تأثير االعالف الصحفي في السمكؾ الشرائي لمجميكر اليمني.  
 لنككيةمعالجة الصحؼ العربية لقضايا الطاقة ا.  
  تقكيـ فاعمية المطبكعات ككسيمة اتصالية في دكائر العالقات العامة في المؤسسات الخاصة

 .بقطاع غزة، دراسة كصفية تحميمية
 العالقة المنيجية بيف البحكث اإلعالمية كاالجتماعية كالنفسية. 
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  استخدامات المراىقيف مف الجنسيف لغرؼ الدردشة عمى اإلنترنت كعالقتيا بصكرة كؿ جنس
 .رلدل اآلخ
اعتماد البعض عمى مناىج ثانكية، بينما ترؾ العديد منيـ المناىج األساسية لمكضكعو إما ب( 

ما خطأ ،لسرعة إنجاز بحثو  :كمف أمثمة ذلؾ ،الباحث مثؿ غيرهفيو كقع  كا 
 لمطبكعات ككسيمة اتصالية في دكائر العالقات العامة في المؤسسات الخاصة تقكيـ فاعمية ا

 .بقطاع غزة، دراسة كصفية تحميمية
 صكرة مجمس الشعب كأعضائو لدل اإلعالمييف البرلمانييف، دراسة مسحية. 
  الصكرة الذىنية لمصر لدل المسمميف غير العرب، دراسة ميدانية عمى عينة مف الطالب

 .رة األزىالكافديف بجامع
قع بعض الباحثيف في أخطاء كاضحة في األكصاؼ التي أسندكىا إلى منيج المسح كفات ك ج(  

مسح أساليب  ا أكة أىداؼ منيا، مسح الجميكر أك المضمكف أك ىما معن دع لتحقيؽ عمييـ أنو يستخدـ
المناىج البحثية  ، كمف ثـ يفسر اإلسناد عمى أنو سرياف لحالة عدـ الدقة العممية في اختيارالممارسة

 الكاقعية لمدراسة.
، أك استخدمت المنيج المنيج المقارف كالمسحي كالتاريخي أما الدراسات التي استخدمت  -. 

الكصفي  والتاريخي كمنيج المسح كمنيج دراسة العالقات المتبادلة، أك استخدمت منيج المسح بمستكيي
خداـ مناىج البحث، كلـ يكف لتكظيفيا كجكد في كاقع كالتحميمي، قد افتقدت جميعيا الحدكد الفاصمة الست

األمر، ألف تمؾ الدراسات التي اعتمدت أكثر مف منيج، كانت تنطمؽ مف منيج كاحد أساسي ىك منيج 
ا لتناكؿ الدراسة، دكف استخداميا كمناىج مستقمة بذاتيا، "المسح" بينما اعتبرت المناىج األخرل أسمكبن 

ا لصحيفتيف مختمفتيف عمى مدار فترة زمنية معينة ا زمنين ث الذم يرصد تطكرن كعمى سبيؿ المثاؿ: فالباح
ا لممنيج التاريخي، حيث رصد ا محدكدن ، ال يعتبر ذلؾ مف قبيؿ المنيج المقارف، بؿ يعد استخدمن مثالن 

 تطكر الظاىرة التي خضعت لمدراسة.
مالءمة لرصد الحقائؽ  لـ تقترب الدراسات مف المنيج التجريبي كىك مف أكثر المناىج  -2 

ا بعد التكسع في عمميات كصياغة التفسيرات عمى أساس متكامؿ مف الضبط كالصدؽ المنيجي؛ خصكصن 
التنظير لبناء األثر كاختباره مف خالؿ النظريات كالفركض العممية الخاصة بدكر كسائؿ اإلعالـ في 

 (09)تشكيؿ المعرفة كالغرس الثقافي كالتعمـ بالمالحظة
لـ تقترب الدراسات مف منيج  دراسات الحالة أك حتى تكظيفو في دراسات العالقات كما  -9 

إلى غمبة الذاتية  –مف كجية نظر الباحث  –العامة كاإلعالف حتى كتابة ىذا البحث، كيرجع ذلؾ 
عف صعكبة تعميـ نتائجيا  كالخركج بنتائج انطباعية أكثر منيا كمية في العديد مف الدراسات، فضالن 

ياجيا مجيكدان ضخمان مف اإلجراءات البحثية المعقدة المرتبطة بالتكثيؽ العممي لكافة إجراءات الحت
كخطكات البحث لتأكيد الصدؽ المنيجي كصالحية االعتماد عمى النتائج كتفسيراتيا، كمع ذلؾ فإف منيج 
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اإلعالمية التي أف يتكامؿ مع مناىج كأساليب أخرل لدراسة الظكاىر  –بال شؾ  –دراسة الحالة يصمح 
 تتسـ بالتركيب كالتعقيد.

 كىما بعنكاف: المعركفة،أم منيج مف المناىج  الـ تستخدم تافكىناؾ دراس -8
 كصفية دراسة الغربي، العالـ في اإلعالـ كصناعة اإلعالف 
 الغرب عند اإلسالمي لمعالـ الذىنية الصكرة بحكث في الحديثة االتجاىات 

 

  -عينة البحث-تي استخدمتها الدراسات اإلعالميةسادسًا: األدوات البحثية ال
تمثؿ عممية القياس كجمع البيانات المرحمة األساسية في اإلجراءات التطبيقية لمدراسة حيث 
صدار  يتكقؼ عمييا سالمة اإلجراءات التي تتـ في ىذه المرحمة، كدقتيا، كصحة النتائج كالثقة فييا كا 

 .08األحكاـ السميمة عمييا
أف بدا دمة، عينة البحث لمعرفة األدكات البحثية المستخ اإلعالميةميؿ الدراسات مف خالؿ تح

في نكع األدكات التي تـ االستعانة بيا في دراسة الجميكر فالبعض استخدـ  ان كاضح داخالن ىناؾ ت
داـ ا في استخكاضحن  خمالن ما أحدث كغيرىا كىذا  المقننةاالستبياف كاآلخر استخدـ االستقصاء، كالمقابمة 

( بيانان باألدكات البحثية .، كيكضح جدكؿ )كات البحثية الالزمة لدراسة عناصر العممية االتصاليةداأل
 -عينة البحث -التي استخدمتيا الدراسات اإلعالمية

 (3جدول )
 -عينة البحث-يبين نوع األدوات البحثية التي استخدمتها الدراسات اإلعالمية

 موزعة حسب نوع تصنيف البحث
 

 البحث اتأدو 
 البحث تصنيف

Total % منشورة بحوث  
 عممية بمجمة

  رسائل
 دكتوراه

  رسائل
 ماجستير

  مسجمة خطة
 الدكتوراه لدرجة

  مسجمة خطة
 الماجستير لدرجة

 %35.4 17 4 - 2 2 9 االستبيان
 %18.8 9 2 - 1 - 5 المضمون تحميل

 %14.6 7 - - 1 - 6 االستقصاء
 %14.6 7 5 1 - - 1 يانواالستب المضمون تحميل

 %4.2 2 - - - - 2 يبين لم
 %2.1 1 - - - - 1 التحميل استمارة

 %2.1 1 - - 1 - - المقابمة
 %2.1 1 - - 1 - - المقننة المقابمة

 %2.1 1 - - 1 - - واالستقصاء المضمون تحميل
 %2.1 1 - - 1 - - والمقابمة المضمون تحميل
 والتحميل المضمون تحميل

 ميولوجيالس
 واالستبيان والمقابمة 

- 1 - - - 1 2.1% 

Total 25 3 8 1 11 48 100% % 52.1% 6.2% 16.7% 2.1% 22.9% 
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 تضح اآلتي:( ي6قراءة بيانات الجدول )من خالل تحميل 
 ( دراسة مف إجمالي العينة حيث كاف ذلؾ بنسبة74االعتماد عمى أداة االستبياف، بكاقع ) -0

 :مؾ الدراساتمف بيف ت، ك  30.0%
 العربية مصر لجميكرية الرئاسية االنتخابات في الحزبية االنتخابية الدعاية أساليب. 
 ميدانية دراسة كالتمفزيكني، الصحفي اإلعالف أخالقيات نحك الجميكر اتجاىات. 
 الخاصة المؤسسات في العامة العالقات دكائر في اتصالية ككسيمة المطبكعات فاعمية تقكيـ 

 .تحميمية كصفية دراسة غزة، بقطاع
 نحك اتجاىاتيـ عمى كانعكاسو التخصصية، لمدراسات العامة العالقات أقساـ طالب تقييـ 

 .التخرج بعد المينة ممارسة مستقبؿ
 اليمنييف الرأم كقادة الجميكر لدل الدكلية المنظمات صكرة. 

ت اىتماميا عمى ركز -عينة البحث-مف إجمالي الدراسات اإلعالميةدراسات ( 00) عددأما في  -7
 :كمف بيف تمؾ الدراسات% 09.9أداة تحميؿ المضمكف فقط بنسبة 

 تحميمية دراسة، اإلندكنيسية لكتركنيةإلا الصحؼ في العربية المنظمات صكرة. 
 كالنفسية كاالجتماعية اإلعالمية البحكث بيف المنيجية العالقة. 
 المصرية الصحافة في التحريرم اإلعالف. 

 أداةكجيت اىتماميا عمى  -عينة البحث-ف إجمالي الدراسات اإلعالميةمدراسات ( 9) عدد -3
 :كمف بيف تمؾ الدراسات%، 03.2بنسبة االستقصاء 

 استخداـ اإلعالـ الديني. 
  الجزيرة الفضائية لدل الطالب دارسي اإلعالـ في مصر لقناةالصكرة الذىنية. 
 العالقات العامة كاتصاالت األزمة، دراسة نظرية تطبيقية. 
  تقييـ الجميكر المصرم لمحمالت االنتخابية لمرشحي الرئاسة المصرية كتغطيتيا اإلعالمية

 .ـ7445سبتمبر 
  دراسة ميدانية عمى عينة مف في تقديـ السمكؾ الشرائي لمشباب التمفزيكنية اإلعالناتدكر ،

 .طالب الجامعات المصرية
  ،دراسة مسحيةصكرة مجمس الشعب كأعضائو لدل اإلعالمييف البرلمانييف. 
 نشاطات العالقات العامة في ظؿ المتغيرات االتصالية الحديثة. 

كجيت اىتماميا عمى  -عينة البحث-مف إجمالي الدراسات اإلعالميةدراسات ( 9) عددككذلؾ  -0
 :كمف بيف تمؾ الدراسات% ، 03.2ا بنسبة تحميؿ المضمكف كاالستبياف معن  أداة

 لالستعالمات العامة بالييئة باالتصاؿ مقائـل الميني األداء في المؤثرة العكامؿ. 
 كميدانية تحميمية ةالصحفية، دراس اإلعالنات نحك الدينييف الرأم قادة اتجاىات. 
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 دراسة ،المدارس طمبة لدل الصحة بمخاطر التكعية في االجتماعي التسكيؽ حمالت دكر 
 .تطبيقية

 تطبيقية دراسة ،المصرية الصحؼ في القضاء صكرة. 
 ، كىاتاف الدراستاف بعنكاف: لـ تكشؼ عف األداة المستخدمة في الدراسة لكؿ منيماسات ثالث درا -5

 كصفية دراسة الغربي، العالـ في اإلعالـ كصناعة اإلعالف. 
 الغرب عند اإلسالمي لمعالـ الذىنية الصكرة بحكث في الحديثة االتجاىات. 

 أداةجيت اىتماميا عمى ك العربية  الفضائيات في اإلعالف أخالقياتالتي بعنكاف: دراسة أما ال -.
  .تحميؿ المضمكف كاالستبياف كالتحميؿ السيميكلكجي

أف اعتماد أكثر الدراسات عمى االستبياف إنما يرجع إلى طبيعة دراسات العالقات العامة في   -2
  .ا بدراسات الجميكر باعتباره أىـ محاكر العممية االتصالية لمعالقات العامةاىتماميا أساسن 
 :يرصدها عمى النحو التاليالباحث عدد من المالحظات ( استوقفت 6ميل بيانات جدول )وبتح

أ( أف اعتماد أكثر الدراسات عمى االستبياف إنما يرجع إلى طبيعة دراسات العالقات العامة في 
اىتماميا أساسا بدراسات الجميكر باعتباره أىـ محاكر العممية االتصالية، كمف ىذا المنطمؽ اىتمت 

لبحكث كالدراسات الحديثة بالتأثيرات المعرفية التي تتركيا كسائؿ اإلعالـ لدل جماىيرىا عف طريؽ ا
التعرؼ عمى كيفية إدراؾ األفراد لممعمكمات التي يتعرضكف ليا كطريقة صياغتيا كتخزينيا كتفسيرىا 

ليات المحددة عف أف دراسة الجميكر تمثؿ إحدل اآل كمدل قدرتيـ عمى استعادتيا مرة أخرل، فضالن 
 .74لسمككو الذم يظير في اىتمامو، كتفسيره، كاستجابتو لمحتكل معيف

ب( أف الدراسات اإلعالمية التي تجمع بيف استخداـ أداتيف في معالجتيا لممكضكع، يمثؿ اتجاىان 
مما حديثنا نسبيًّا ؛ حيث كانت الدراسات تيتـ بجانب كاحد أك جزئية كاحدة لدراسة المكضكع محؿ البحث؛ 

ف كاف يالحظ أف ىذا االىتماـ الجمع  -يعبر عف غياب النظرة الشاممة أك المتكاممة لدراسة المكضكع، كا 
 .أكبر مع بداية فترة التسعينات بنسب تعادؿ الضعؼ قد سجؿ معدالن  -بيف دراسة المضمكف كالجميكر

أف تحميؿ ج( أف دراسات تحميؿ المضمكف قد سجمت معدالت كثيرة ، كربما يرجع ذلؾ إلى 
ا يتضمف الكصؼ المكضكعي كالمنيجي كالكمي لممحتكل الظاىر لالتصاؿ، ا بحثين المضمكف يعتبر أسمكبن 

عادة الستخالص بعض الجكانب في المصدر كالتي ليا أصكؿ في المحتكل، أك بعض  ـكما يستخد
لو استخالص أك الشخص الذم تعرض ليذه الرسالة، كما يمكف مف خال ؼالجكانب في الجميكر المستيد

  70استنتاجات عامة لمنظاـ االتصالي مكضع الدراسة
 د( استخداـ مسمى المقابمة بشكؿ عاـ، كالمقابمة المقننة، كأحد األدكات البحثية، مثؿ دراسة:

 دكر االتصاؿ في تككيف الصكرة الذىنية عف الكاليات المتحدة األمريكية لدل الشباب اليمني. 
 سمميف غير العرب، دراسة ميدانية عمى عينة مف الطالب الصكرة الذىنية لمصر لدل الم

 .الكافديف بجامعة األزىر
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 ، مثؿ دراسة:فق( الجمع بيف أداتي تحميؿ المضمكف كالمقابمة قاصدان باألخيرة االستبيا
  خراجو في المجالت المصرية  اإلعالفتحرير  .دراسة تحميمية مقارنة كاألجنبية،كا 

لدراسة مف أدكات ميمة مثؿ المالحظة بنكعييا، ككذلؾ أدكات ك( لـ تقترب الدراسات مكضع ا
 مثؿ مجمكعات النقاش المركزة، كالمقابالت المتعمقة.

ا نحك عدـ التحديد الدقيؽ لألدكات البحثية؛ األمر الذم يؤكد ز( كجميع ما سبؽ يشكؿ اتجاىن 
تبع ذلؾ: عدـ كاقعية في تكجو العديد مف الدراسات نحك التحميؿ الكمي أكثر مف الكيفي كمف ثـ يست

سالمة التطبيؽ لممناىج أك األدكات التي تصؿ بالبحث إلى النتائج الصادقة التي يمكف الكثكؽ بيا 
 كالتعميـ مف خالليا، العتمادىا عمى مؤشرات كدالالت كمية ال قيمة ليا في كاقع األمر.

أك الدكتكراه، فاالستبياف  ح( لكحظ عدـ التركيز عمى أدكات محددة فاصمة بيف مرحمتي الماجستير
ا كاف مستكاىا، كىك أمر ال يتفؽ مع طبيعة التطكر الطبيعي لألساليب ىك السائد في كؿ الدراسات أين 

البحثية كالمنيجية التي تتطمبيا المستكيات العممية لكؿ مرحمة، حيث مف المفترض أف تككف األساليب 
 ا عف سابقتيا.ا كنضجن أكثر تطكرن  البحثية كالمنيجية في مرحمة الدكتكراه كما بعدىا

 

 -عينة البحث-سابعًا: أساليب انتقاء مادة الدراسة التي اعتمدت عميها
قامت العديد مف المؤلفات في مجاؿ مناىج البحث اإلعالمي بتعريؼ العينة المتاحة /  

باحث المفردات أف ىذه العينة تعتمد عمى مبدأ ما ىك متاح، بحيث يختار ال "عيطاسامي "الميسرة، فأكد 
فذكر أف العينة المتاحة تتككف مف المفردات التي يككف في مقدكر الباحث  "راسـ الجماؿ"أما   77الميسرة 

فقد عرؼ العينة المتاحة/ الميسرة عمى أنيا  Bailey ، أما "بيمي"73الكصكؿ إلييا كجمع معمكماتو عنيا
كىك نفس  70الذيف يستطيع الكصكؿ إلييـ بسيكلةالعينة التي يختارىا الباحث مف المبحكثيف األقرب إليو ك 

العينة  Baker، كأخيران يعرؼ "بيكر" 75أيضان ليذه العينة  Chariton التعريؼ الذم يتبناه "شيرتكف"
الميسرة/ المتاحة عمى أنيا عينة تتاح لمباحث كتستطيع أف تجيب عمى صحيفة االستقصاء بشكؿ مرضي 

 .7 فردات العينة عمى إجراء الدراسة عمييـ.كمفيد لدراسة الباحث بشرط مكافقة م
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 (2جذول )

 عُُت انبحج-أسانُب اَتقاء يادة انذراست انتٍ اعتًذث عهُها -َبٍُ  

 يىزعت حسب تظُُف انبحج

 البحث عينة
 البحث تصنيف

Total % منشورة بحوث 
 عممية بمجمة

 رسائل
 دكتوراه

 رسائل
 ماجستير

 مسجمة  خطة
 الدكتوراه لدرجة

 ة مسجم خطة
 الماجستير لدرجة

 %27.1 18 6 2 1 2 7 عًذٚخ عُٛخ

 %16.7 11 3 - 1 - 7 عشٕائٛخ عُٛخ

 %16.7 8 2 - 1 - 5 شبيم حصش

 %14.6 7 - - 1 - 6 ٚجٍٛ نى

 %6.2 4 - - 3 - 1 طجقٛخ ٔعُٛخ  / عشٕائٛخ عُٛخ

 %6.2 4 2 - - - 2 طجقٛخ عُٛخ

 %4.2 2 - - 1 2 - انًشاحم يزعذدح انعُٛخ

 عُقٕدٚخ ٔعُٛخ / عًذٚخ عُٛخ

 نهغًٕٓس
- - - - - 1 2.1% 

 %2.1 1 1 - - - - عًذٚخ ٔعُٛخ / عشٕائٛخ عُٛخ

 %2.1 1 - - - - 2 حصصٛخ عُٛخ

 ٔعُٛخ / احزًبنٛخ عُٛخ

 نهغًٕٓس عشٕائٛخ
- - - - - 1 2.1% 

Total 30 4 8 2 14 58 100% % 51.7% 4.6% 13.7% 3.4% 22.4% 
(، والذي يوضح نوع العينات التي استخدمتها الدراسات 7لبيانات جدول ) عند استقرائنا

موزعة عمى تصنيف تمك الدراسات من حيث كونها بحوثًا منشورة أو رسائل  -عينة البحث-اإلعالمية
 أو خططًا بحثية، نالحظ ما يمي:

بحث محؿ % مف الدراسات استخدمت العينة العمدية كمجاؿ النتقاء مادة ال72.0أف نسبة  -0
الدراسة شممت تمؾ النسبة خمسان مف الدراسات المنشكرة بمجمة البحكث اإلعالمية بجامعة األزىر، كخمس 
خطط في مرحمة الماجستير، كخطة كاحدة في مرحمة الدكتكراه، كرسالتيف غير منشكرتيف، إحداىما 

 العمدية: لمدكتكراه كأخرل لمماجستير، كمف أمثمة الدراسات التي اعتمدت عمى العينة
 اإلعالف التحريرم في الصحافة المصرية. 
 االتجاىات اإلعالنية في المحطات الفضائية العربية. 
 الصكرة الذىنية لمغرب في صحافة األزىر. 
 العكامؿ المؤثرة في تحرير العنكاف اإلعالني. 
  صكرة جياز الشرطة لدل قادة الرأم في مصر. 

%، كنفس 2..0عشكائية بشكؿ عاـ فقد بمغت نسبة أما الدراسات التي اعتمدت عمى العينة ال -7
النسبة السابقة قد اعتمدت أسمكب الحصر الشامؿ كطريقة النتقاء مادتيا مرتكز الدراسة، في 

% لـ تمجأ في دراستيا إلى ..00حيف أشارت نتائج تحميؿ الدراسات مجتمع البحث، أف نسبة 
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مف خالليا ثـ كانت العينة الطبقية، كبعد أم نكع مف العينات المعركفة النتقاء مادة الدراسة 
 ،طبقيةال عينةالك /  عشكائيةذلؾ كاف اعتماد بقية الدراسات عمى أكثر مف عينة، مثؿ العينة ال

 .لمجميكر عشكائيةال عينةالك /  حتماليةالا عينةكال ،لمجميكر عنقكديةال عينةال/ ك  عمديةكالعينة ال
 :عينة العشكائيةكمف أمثمة الدراسات التي اعتمدت عمى ال

  الجزيرة الفضائية لدل الطالب دارسي اإلعالـ في مصر لقناةالصكرة الذىنية. 
 تأثير التعرض لإلنترنت عمى إحداث الفجكة المعرفية لدل الشباب الجامعي، دراسة ميدانية. 
  صكرة الذات لدل طالب اإلعالـ كعالقتيا بالصكرة الذىنية عف مينة المستقبؿ في ضكء

 .كاالقتصادية كاالجتماعية، دراسة ميدانية ةالسياسي المتغيرات
 :كمف أمثمة الدراسات التي اعتمدت عمى أسمكب الحصر الشامؿ كطريقة النتقاء مادتيا

  استخدامات المراىقيف مف الجنسيف لغرؼ الدردشة عمى اإلنترنت كعالقتيا بصكرة كؿ جنس
 .لدل اآلخر

  االجتماعية كالنفسيةالعالقة المنيجية بيف البحكث اإلعالمية ك. 
  تقكيـ فاعمية المطبكعات ككسيمة اتصالية في دكائر العالقات العامة في المؤسسات الخاصة

 .بقطاع غزة، دراسة كصفية تحميمية
 كانعكاسو عمى اتجاىاتيـ نحك عالقات العامة لمدراسات التخصصيةتقييـ طالب أقساـ ال ،

 .مستقبؿ ممارسة المينة بعد التخرج
 الشعب كأعضائو لدل اإلعالمييف البرلمانييف، دراسة مسحية صكرة مجمس. 

 ومما سبق يمكن استنتاج ما يمي:
معظـ الدراسات التي استعانت بالعينات العشكائية، كالطبقية،  -أ( في مالحظة عامة جاءت

كؿ نكع خالية مف تحديد الخطكات العممية الحاكمة النتقاء مفردات البحث حسب  –كاالحتمالية، كالعنقكدية
مف أنكاع تمؾ العينات كمف ثـ فقد لجأ الباحثكف إلى تحديد عدد المفردات لكؿ نكع مف العينات، إما 

 عمى خبرات سابقة. لتقديرات ذاتية أك بناءن 
مفردة  044ب( كما لكحظ في العديد مف الدراسات الميدانية محؿ الدراسة تحديد حجـ العينات ب

أف يكمؼ الباحث نفسو العكدة إلى الجداكؿ اإلحصائية الختيار مجتمع كعينة ممثمة لمجتمع الدراسة دكف 
 الدراسة بصكرة محسكبة كفي إطار نسبة مف الخطأ المسمكح بيا إحصائيا، كمف أمثمة تمؾ الدراسات:

  كانعكاسو عمى اتجاىاتيـ نحك  التخصصية،تقييـ طالب أقساـ العالقات العامة لمدراسات
 .مفردة( 344)بمغت العينة  التخرجمستقبؿ ممارسة المينة بعد 

  استخدامات المراىقيف مف الجنسيف لغرؼ الدردشة عمى اإلنترنت كعالقتيا بصكرة كؿ جنس
 .مفردة( 044)بمغت العينة  لدل اآلخر

 مفردة( 044)بمغت العينة  صكرة المنظمات الدكلية لدل الجميكر كقادة الرأم اليمنييف. 
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 يف غير العرب، دراسة ميدانية عمى عينة مف الطالب الصكرة الذىنية لمصر لدل المسمم
 .مفردة( 044)بمغت العينة  الكافديف بجامعة األزىر

 

من حيث صياغة الفروض أو طرح  -عينة البحث -ثامنًا: تصنيف الدراسات اإلعالمية 
 :التساؤالت

التطبيقية  تاءالعؿ أىـ ما يميز الفكر المنيجي ىك التنشيط المستمر لمتحميؿ العقمي، كأكؿ اإلجر 
، أك تعميمات مبدية لمعالقة بيف الحقائؽ ةليذا التنشيط ىك كضع تصكر أك رؤل أكلية، أك تفسيرات مؤقت

كبعضيا؛ التي قد يرل الباحث في كجكد ىذه العالقة أك غيابيا حالن أك تفسيران لممشكمة، كىذا ىك مفيـك 
لباحث، أك رؤيتو عف العالقة بيف المتغيرات ، الذم يحدد مبدئيان تكقعات اHypothesisالفرض العممي 

 .72الحاكمة في مشكمة البحث
 (9جدكؿ )

 للفروض أو التساؤالت -عينة البحث-استخدام الدراسات اإلعالمية 
 موزعة حسب تصنيف البحث

 وتساؤالت فروض
 البحث تصنيف

Total % منشورة بحوث 
 عممية بمجمة

 رسائل
 دكتوراه

 رسائل
 ماجستير

 مسجمة  خطة
 الدكتوراه لدرجة

 مسجمة  خطة
 الماجستير لدرجة

 %56.8 33 13 2 4 2 12 فقط تساؤالت
 %22.4 13 - - 4 2 7 تساؤالت و فروض

 %10.4 6 - - - 1 5 فقط فروض
 %3.4 2 - - - - 2 فروض و سؤال 13

 %3.4 2 - - - - 2 واحد فروض و تساؤالت
 %1.7 1 - - - - 1 واحد تساؤل

 %1.7 1 - - - - 1 يوجد ال
Total 30 5 8 2 13 58 100% % 52.1% 6.2% 16.7% 2.1% 22.9% 

 -عينة البحث-ا باستخدام الدراسات اإلعالمية( بيانً 8يكشف التحميل اإلحصائي لمجدول رقم )
 لمفروض أو التساؤالت ومن أهم مؤشرات ذلك الجدول ما يمي:

سة الظاىرة محؿ البحث حيث بمغت نسبة كثافة الدراسات التي استعانت بالتساؤالت في درا -0
 %مف إجمالي عينة البحث كزعت تمؾ النسبة عمى النحك التالي:59.9

( 03ا في مجمة البحكث اإلعالمية الصادرة عف جامعة األزىر، كعدد )ا منشكرن اثنا عشر بحثن  
، كخطتاف قشتيا( رسائؿ عممية غير منشكرة لذات الدرجة تمت منا0دراسة مسجمة في درجة الماجستير، )

 ، كرسالتاف عمميتاف تمت مناقشتيما في درجة الدكتكراه؛ كمف أمثمة تمؾ الدراسات:
 اتجاىات الطالب األمريكييف نحك العرب كدكر االتصاؿ الشخصي في تككيف تمؾ االتجاىات. 
  تحميمية كميدانية ةالصحفية، دراس اإلعالناتاتجاىات قادة الرأم الدينييف نحك. 
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 لحديثة في بحكث الصكرة الذىنية لمعالـ اإلسالمي عند الغرباالتجاىات ا. 
 اتجاىات الطالب األمريكييف نحك العرب كدكر االتصاؿ الشخصي في تككيف تمؾ االتجاىات. 
  تحميمية كميدانية ةالصحفية، دراس اإلعالناتاتجاىات قادة الرأم الدينييف نحك. 
 الـ اإلسالمي عند الغرباالتجاىات الحديثة في بحكث الصكرة الذىنية لمع. 
  العكامؿ المؤثرة في تشكيؿ صكرة الكاليات المتحدة لدل قادة الرأم الدينييف بعد أحداث

 .ـ7440سبتمبر
  تأثير الفضائيات المكجية بالعربية في تشكيؿ الصكرة الذىنية عف الدكؿ األكركبية لدل

 .دراسة تطبيقية المصرييف،
  لنيكز كيؾ كفكرف بكلسي  الصادرتيف بالعربية في المدة كالمسمميف في مجمتي ا اإلسالـصكرة

 .دراسة تحميمية .ـ7440/ـ7443مف 
  خراجو في المجالت المصرية  اإلعالفتحرير  .دراسة تحميمية مقارنة كاألجنبية،كا 

% 77.0ا بنسبة كفي الترتيب الثاني كانت الدراسات التي استعانت بالفركض كالتساؤالت معن  -7
( دراسات نشرت في مجمة البحكث اإلعالمية الصادرة عف 2ى النحك التالي: )كزعت تمؾ النسبة عم

مناقشتيا، كرسالتاف عمميتاف في  ت( رسائؿ عممية غير منشكرة في درجة الماجستير تم0جامعة األزىر، )
 ا، كمف أمثمة تمؾ الدراسات:درجة الدكتكراه نكقشتا أيضن 

 لعالقات العامة، دراسة عمى شركات مصرية احتياجات التدريب كتقييمو لدل العامميف في ا
 .كخميجية

  دراسة ميدانية عمى عينة مف في تقديـ السمكؾ الشرائي لمشباب التمفزيكنية اإلعالناتدكر ،
 .طالب الجامعات المصرية

 العالقة بيف الحككمة ككسائؿ اإلعالـ. 
 تجاىاتيـ نحك ، كانعكاسو عمى اعالقات العامة لمدراسات التخصصيةتقييـ طالب أقساـ ال

 .مستقبؿ ممارسة المينة بعد التخرج
 دكر االتصاؿ في تككيف الصكرة الذىنية عف الكاليات المتحدة األمريكية لدل الشباب اليمني. 
  استخدامات المراىقيف مف الجنسيف لغرؼ الدردشة عمى اإلنترنت كعالقتيا بصكرة كؿ جنس

 .لدل اآلخر
% مف إجمالي عينة 04.0قط فقد بمغت نسبتيا أما الدراسات التي اعتمدت عمى فركض ف -3

 البحث.
كتبع ذلؾ دراسات استعانت بتساؤالت كفرض كاحد، كأخرل استعانت بتساؤؿ كاحد كدراسة أخيرة  -0

 .لـ تبيف ال ىذا كال ذاؾ
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 ومما سبق يمكن لمباحث استنتاج ما يمي:
مبيا يشير إلى الرغبة في المعتمدة عمى تساؤالت إلى عدة أمكر أغ تأ( يعزل ارتفاع نسبة الدراسا

تجاكز الكقت كالجيد كرغبة في التساىؿ إلنجاز الدراسة بأقؿ مجيكد؛ األمر الذم يعكس تكاضع 
العممية لمظاىرة كحركة المتغيرات مف حكليا كالتي تستدعي بناء  ةإمكانيات بعض الباحثيف نحك المالحظ

 .يف متغيراتياكتكشؼ عف العالقة ب فركض عممية تسمح بتفسير تمؾ الظاىرة
 ب( تشابيت التساؤالت التي اعتمدت عمييا الدراسات كباألخص في الدراسات ذات المجاؿ الكاحد 
ج( نسبة الدراسات التي اعتمدت عمى فركض فقط في معظميا قد تجاكزت عف األدبيات أك 

تمؾ الدراسات إلى  النظريات أك البيانات التي ينبغي تجميعيا في المرحمة التمييدية لمبحث؛ كحتى لـ تشر
ركض قابمة لمقياس، كمف نتائج بحكث سابقة اعتمدت عمييا لكي تؤسس أرضية عممية تصمح إلقامة ف

احتياجات التدريب كتقييمو لدل العامميف في العالقات العامة، دراسة عمى  بعنكاف" ة: دراسأمثمة ذلؾ
ت داللة إحصائية بيف كؿ مف الذككر " كفييا الفرض القائؿ:" بأنو تكجد فركؽ ذاشركات مصرية كخميجية

 كاإلناث في إدارة العالقات العامة".
د( الفركض التي ساقتيا الدراسات أغمبيا فركض إحصائية كلـ يتـ االستعانة بالمعامالت 

 اإلحصائية الكافية إلثبات صحتيا مف عدمو.
التابعة بصكرة بعض الدراسات التي اعتمدت عمى فركض المتغيرات المستقمة ك  يق( لـ يظير ف

كاضحة، بؿ كانت صياغتيا أقرب إلى التساؤالت كىك ما يشير إلى تكاضع مستكل بعض الباحثيف في 
عالقات تقييـ طالب أقساـ ال التي بعنكاف" ةصياغة عممية لمفركض بشكؿ عاـ، كمف أمثمة ذلؾ: الدراس

،" كفييا  ة المينة بعد التخرج، كانعكاسو عمى اتجاىاتيـ نحك مستقبؿ ممارسالعامة لمدراسات التخصصية
الفرض القائؿ:" بأنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف كؿ مف الذككر كاإلناث في تقييميـ لمدراسة 
النظرية" كيشبو ىذا الفرض إلى حد كبير التساؤؿ الكارد بذات الدراسة كمؤداه:" ما ىك تقييـ طالب شعبة 

يـ"، كفي الدراسة التي تناكلت العالقة بيف الحككمة ككسائؿ العالقات العامة لمدراسة النظرية في تخصص
العالقات العامة لدييـ  كاإلعالـ، كرد الفرض اآلتي:" كؿ محررم الشئكف السياسية كالعامة كمسئكل

إدراكات صحيحة في عممية نشر المعمكمات"، كيشبو ىذا الفرض إلى حد كبير التساؤؿ الكارد بذات 
د اختالفات بيف مسئكلي العالقات العامة كمحررم الشئكف السياسية كالعامة في تكج ؿالدراسة القائؿ: "ى

 عممية نشر المعمكمات؟".
ك( أما الدراسات التي استعانت بالفركض كالتساؤالت فقد عمدت إلى اإلجابة عمى التساؤالت كلـ 

 .تمتفت نحك الفركض إلثبات صحتيا مف عدميا
ركض إلي استعانكا بيا في دراساتيـ مف ككنيا إحصائية ز( لـ يشر الباحثكف إلى مستكيات الف

)سالبة أك مكجبة( أك بحثية أك عممية؛ حيث يمـز كؿ نكع أدكات بحثية كمنيجية معينة لمكشؼ عف طبيعة 
 .العالقات االرتباطية أك التبايف أك االتفاؽ
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لفركض أك ح( اتضح تقارب النسب بيف دراسات الماجستير كالدكتكراه في اعتمادىما عمى ا
األفكار العممية القابمة لمبحث كالدراسة، كبالتبعية  جالتساؤالت، كىك أمر ال ينسجـ مع طبيعة تطكر كنض

 اإلعالمية عمى اختالؼ تخصصاتيا. تكالدارسا ثتطكر اإلجراءات المنيجية الالزمة لمبحك 
 

 -عينة البحث-تاسعًا: المعالجة النظرية في الدراسات اإلعالمية
تجو التفكير اإلنساني عند كجكد مكقؼ مشكؿ إلى استعادة كافة األبعاد عادة ما ي 

كالخبرات السابقة، كالبحث عف  األبعادالمعرفية لدل الفرد عف ىذا المكقؼ في محاكلة لتحميمو في ضكء 
ع ادة حمكؿ في إطارىا، كعندما يختار الفرد معرفة أك خبرة سابقة فإنو يجعميا دليالن في التحميؿ كالتركيب كا 

طرح المشكمة مرة أخرل، أك يجعميا دليالن في بناء العالقات بيف عناصر ىذه المشكمة؛ كىذا ىك جكىر 
مبحث كالذم يستخدـ لمداللة عمى المرجعية العممية أك المعرفية التي يمكف طرح اإلطار لاإلطار النظرم 

ف بأنكاع المعالجات النظرية ( بيا8، ىذا كيكضح جدكؿ )79النظرم لمشكمة البحث كردىا إلى ىذا اإلطار
 -عينة البحث-لممشكالت البحثية في الدراسات اإلعالمية

 ( 1جدول )
 -عينة البحث-المعالجات النظرية المستخدمة في الدراسات اإلعالمية

 موزعة حسب تصنيف البحث

 انُظشٚخ انًعبنغخ

 انجحش رصُٛف

Total % يُشٕسح ثحٕس 

 عهًٛخ ثًغهخ

  سسبئم

 دكزٕساِ

  سسبئم

 يبعسزٛش

  نهزسغٛم خطخ

 انذكزٕساِ نذسعخ

 نهزسغٛم خطخ

 انًبعسزٛش نذسعخ

 %65.5 38 11 2 8 5 19 انسبثقخ انذساسبد إطبس فٙ

دح
حذ

 ي
ٚخ

ظش
َ 

د
سب

سا
د

 

 %1.7 1 - - - - 1 انًٕعّ انزعبٌٔ ًَٕرط

 األطش ٔرحهٛم انًعُٗ ثُبء

 اإلعاليٛخ
1 - - - - 1 1.7% 

 االسزخذايبد َظشٚخ

  دٔاإلشجبعب

 انحضٕس َٔظشٚخ

 االعزًبعٙ

1 - - - - 1 1.7% 

 %1.7 1 - - - - 1 انزاد إدساك َظشٚخ

 %1.7 1 1 - - - - انحٕاس َظشٚخ

 عهٗ االعزًبد َظشٚخ

 اإلعالو ٔسبئم
- - - - 1 1 1.7% 

 %1.7 1 - - - - 1 انسٛبسٙ انزسٕٚق َظشٚخ

Total      7 12.0% 

 %5.1 3 - - - - 3 انذساسخ أدثٛبد

 %1.7 1 - - - - 1 َظشٚخ دساسخ

 %1.7 1 - - - - 1 ٚجٍٛ نى

Total 30 5 8 2 13 
58 100% 

% 51.7% 8.6% 13.7% 3.4% 22.4% 
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 من خالل استعراضنا لمجدول السابق نالحظ ما يمي:
مف اعتمادىا عمى أطر نظرية  –كالتي أجيزت  -خمت بحكث الماجستير كالدكتكراه عينة الدراسة -0

داخؿ بحثية مستقمة بؿ كزعت المداخؿ كاألطر النظرية لفكرة البحث في ضكء الدراسات السابقة قريبة أك م
الصمة بمكضكع البحث كيكتفي الباحثكف في ىذا السياؽ بحشد كتجميع كؿ المعمكمات أك أغمبيا التي 

سة التي يتصدل عالجت فكرتو بصكرة مباشرة أك غير مباشرة؛ لكي يساعده ذلؾ عمى صياغة مشكمة الدرا
  .ليا الباحث بالدراسة كالتحميؿ

األمر الثاني أنو مف المفركض أف تساعد المداخؿ النظرية المستقمة في تكجيو الباحثيف لبناء  -7
ف دل ليا الباحث؛ كلكف ذلؾ لـ يستبفركضيـ البحثية كطبيعة المناىج المناسبة لتمؾ الدراسة التي يتص

 دت عمى أطر نظرية مستقمة.أثناء تحميمنا لمدراسات التي اعتم
كثالث تمؾ المالحظات أف تمؾ األطر النظرية ينقميا الدارسكف دكف تطكير أك تعديؿ بؿ يأخذكنيا  -3

كما عرضتيا الدراسات اإلعالمية الغربية متناسيف خصكصية المجتمعات العربية كالتي يمكف أف تكظؼ 
كء عالقة المتمقي العربي بكسائؿ اإلعالـ، ليا بعض تمؾ النظريات لتتالءـ مع السياقات العربية في ض

 ا.األمر الذم يجعؿ مف تكظيفيا في مجاؿ الدراسات العربية ضعيفن 
ا كفي قمة درجات كرابع تمؾ المالحظات، فإف المكتبة اإلعالمية بجامعة األزىر متكاضعة تمامن  -0

كالتي مف شأنيا تحفيز  ا أك مجالت؛بحكثن  التكاضع مف حيث شمكليا لدراسات إقميمية أك أجنبية سكاءن 
الباحثيف كالدارسيف ىناؾ لالطالع عمى جكانب التطكير في الدراسات الغربية المعاصرة منيا كالمستقبمية، 

كالتي يمكف أف تنشط  –باعتباره مجاالن نظرينا  –عف خمك ىذا المجاؿ مف حركة البعثات العممية  فضالن 
ي حقؿ الدراسات اإلعالمية، كىك ما ينبغي التركيز عميو الحركة العممية بالقسـ، كتطمعيـ عمى الجديد ف

 في المرحمة المقبمة.
ا عمى ما سبؽ فقد جاءت المعالجات النظرية لمدراسات اإلعالمية محؿ البحث بنسبة كتأسيسن  -5

% في ضكء الدراسات السابقة دكف أف تكضع في صكرة مستقمة، بينما حققت األطر النظرية 5.5.
%، كنسبة أخرل أطمقت مسمى النظرية عمى أنيا أدبيات لمبحث 07.44ية بمغت المستقمة نسبة إجمال

 ا محددان في ذلؾ السياؽ.%بينما لـ تبيف دراسة كاحدة كضعن 5.0بمغت 
 -عينة البحث-البحثية في الدراسات اإلعالمية تعاشرًا: المعالجة اإلحصائية لممشكال

حميؿ البيانات ىي خطكة إجرائية تستيدؼ إف االكتفاء بالعرض الكمي لنتائج البحث يعني أف ت
ترتيب البيانات كتصنيفيا ألغراض سيكلة العرض اإلحصائي كالكصؼ الكمي، كلكف تحميؿ البيانات ال 
يجب أف يتكقؼ عند حدكد التقسيـ كالتصنيؼ اآللي لمبيانات مع غياب النظرة الناقدة كالفاحصة لألرقاـ 

ال فق د التحميؿ مفيكمو باعتباره عممية عقمية لمتعامؿ مع البيانات التي كاإلحصاءات كالعالقات الكمية؛ كا 
تـ جمعيا ككضع نتائج التحميؿ في إطارىا؛ بحيث تستيدؼ تفعيؿ الميارات الفعمية في االستقراء 

 .78كاالستنباط كالقياس كبناء البرىاف كالخركج باستدالالت تصمح لمتعميـ كالتنبؤ
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 ( 01جدول )
 -عينة البحث-المستخدمة في الدراسات اإلعالمية المعالجات اإلحصائية

 موزعة حسب تصنيف البحث

 اإلحصبئٛخ انًعبنغبد

 انجحش رصُٛف

Total % يُشٕسح ثحٕس 

 عهًٛخ ثًغهخ

 سسبئم

 دكزٕساِ

 سسبئم

 يبعسزٛش

 يسغهخ خطخ

 انذكزٕساِ نذسعخ

 يسغهخ خطخ

 نذسعخ انًبعسزٛش

 %25.8 15 12 3 - - - رٕصٛق ثبالسزخذاو دٌٔ رحذٚذ

 %24.1 14 - - - - 14 يئٕٚخ َٔست ركشاساد

 يزٕسطبد َٔست، ركشاساد

 يعٛبسٚخ، ٔاَحشافبد حسبثٛخ

 انزجبٍٚ، رحهٛم ،)د( اخزجبس

 ثٍٛ نهًقبسَخ ْٕكٙ اخزجبس

 انًزٕسطبد

2 4 4 - - 10 17.2% 

 االرغبِ االسرجبط، يعبيم ،2كب

 انعبو
6 - 1 - - 7 12.0% 

 %8.0 5 - - - - 5 ٚسزخذو نى

 T-Test ثسٛطخ، عذأل

 انًسزقهخ نهعُٛبد
2 - - - - 2 3.4% 

 %5.17 3 - - 3 - - ثسٛطخ عذأل

 اسرجبط انحسبثٙ، انًزٕسظ

كب ثٛشسٌٕ،
2

 انزجبٍٚ، رحهٛم ،

T-Test، اخزجبس. L.S.D 

1 - 1 - - 2 3.4% 

Total 30 4 9 3 12 
58 100% 

% 51.7% 6.8% 15.5% 5.1% 20.6% 

، والذي يوضح نوع المعالجات اإلحصائية التي اعتمدت عميها (11ت جدول )ومن واقع بيانا
أف نسبة  ا بحثية،من حيث كونها بحوثًا منشورة أو رسائل أو خططً  -عينة البحث-الدراسات اإلعالمية

لمعالجة البيانات كالكصكؿ إلى نتائج  إحصائيةستخدمت مقاييس كمعامالت ا الدراساتىذه مف % 80.2
كجميعيا لـ تكضح أية  %9.4، بنسبة بمغت ( دراسات فقط5ـ يخرج مف ىذا االستخداـ سكل )كل ،بشأنيا

 .تمت االستعانة بيا لتفسير نتائج تمؾ الدراسات إحصائيةمقاييس 
 ( عمى النحك التالي:04نيا الجدكؿ رقـ )يبيكيمكف لمباحث تحديد تمؾ المقاييس كما  

 % مف إجمالي عينة البحث.75.9بة، كجاءت بنس توثيق باالستخدام دون تحديد -0
 % مف إجمالي عينة البحث.70حققت نسبة  كنسب تكرارات -7
 اختبار التبايف، تحميؿ ،)ت( اختبار معيارية، كانحرافات حسابية متكسطات كنسب، تكرارات -3

محؿ  اإلعالميةالمتكسطات كىك مف المقاييس نادرة االستخداـ في حقؿ الدراسات  بيف لممقارنة ىككي
 % مف إجمالي عينة البحث.02.7، كبمغت نسبتيا العاـ االتجاه االرتباط، معامؿ ،2كا سةالدرا
 % مف إجمالي عينة البحث07.4كجاءت بنسبة  العام االتجاه االرتباط، معامل ،2كا -0
 % مف إجمالي عينة البحث.5.02، كجاءت بنسبةالمستقمة لمعينات T-Test بسيطة، جداكؿ -5
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، كجاءت L.S.D .اختبار ،T-Test التبايف، تحميؿ ،2كا يرسكف،ب ارتباط الحسابي، المتكسط -.
 % مف إجمالي عينة البحث.3.0بنسبة 

 ومما سبق يمكن لمباحث استنتاج ما يمي: 
 اإلحصائيةالبسيطة، كبيف المقاييس  اإلحصائيةبيف المعالجات  اإلحصائيةجمعت األساليب أ( 

 .االمتقدمة نسبين 
 متقدمة مثؿ إحصائيةا بدأت تأخذ في معالجتيا بأساليب يخين لكحظ أف البحكث األحدث تار ب( 

 األساليب التركيجية لمسياحة الدينية في مصر كتأثيرىا عمى الكعي السياحي، دراسة ميدانية 
  الصكرة الذىنية لمصر لدل المسمميف غير العرب، دراسة ميدانية عمى عينة مف الطالب

 .الكافديف بجامعة األزىر
  في تشكيؿ صكرة الكاليات المتحدة لدل قادة الرأم الدينييف بعد أحداث العكامؿ المؤثرة

 .ـ7440سبتمبر
 دكر االتصاؿ في تككيف الصكرة الذىنية عف الكاليات المتحدة األمريكية لدل الشباب اليمني. 

إلى استعانتيا بالحاسب اآللي في  -عينة البحث –أشارت الدراسات  ..كمف الجدير بالذكرج( 
لعالقات العامة المقاييس لإلسراع في استخراج نتائجيا مما يشير إلى نقمة نكعية في بحكث اتكظيؼ ىذه 

 .تمؾ الدراساتلمعالجة بيانات  اإلحصائيةستخداميا آليات تحسف في األساليب بجامعة األزىر ال
( إلى كجكد فركؽ جكىرية كاضحة بيف رسائؿ الدكتكراه 04لـ تشر بيانات الجدكؿ رقـ )د( 

باختالؼ مستكياتيا  اإلحصائيةفي معدالت استخداميما لممقاييس  -التي نكقشت  - جستيركالما
 كأنكاعيا.

في عينة الدراسة أف بعض الدراسات  اإلحصائيةباف مف التحميؿ الكاقعي الستخداـ المقاييس ق( 
تشر إلى طبيعة  ، كلـ تشر إلى مبررات تمؾ االستعانة كما لـاإلحصائيةقد استعانت بالعديد مف المقاييس 

 .التكامؿ بيف تمؾ المعامالت
ذا كاف مف أىداؼ المقاييس ك(  ىك صناعة جسر يصؿ بيف النظرية كالتطبيؽ  اإلحصائيةكا 

كيصنع التكامؿ بينيما، فمـ تشر الدراسات إلى مؤشرات ذلؾ التكامؿ، كما لـ تيتـ بتكضيح مالمح 
 ثر شمكالن.في إطار أك االرتباط بيف مجمكعات النتائج لتفسيرىا

 .غاب عف تمؾ المقاييس: التحميؿ المتعدد األبعاد، تحميؿ االنحدارز( 
كما كشفت معالجة البيانات في بعض الدراسات الضعؼ العاـ في التدريب عمى استخداـ ح( 

، كتكظيفيا في معالجة المعامالت اإلحصائية التي يستعاف بيا في مختمؼ الحديثة أدكات التكنكلكجيا
-التي يتمقاىا الطالب – اإلحصائيةكىذا في اعتقاد الباحث ناجـ عف عزؿ الدراسة إلعالمية؛ الدراسات ا

 .بجامعة األزىر بحكث كدراسات العالقات العامة عف كاقع الممارسة في 
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ى:نتائجىالبحثىوتوصواته
 بشكؿ عاـ كالرقمية بكجو خاص كانتالمكضكعات التي تناكلتيا دراسات العالقات العامة أف  (0

تكصي الدراسة إلى ضركرة االىتماـ دكدة، إذ ركزت عمى دراسات محددة كأىممت مكضكعات أخرل، مح
 دراسات: ى سبيؿ المثاؿبيا، منيا عم

  العالقات العامة عمى المستكل الدكلي، كبالذات في الشركات المتعددة الجنسيات، استنادان إلى ما
قمية سكؼ تصبح عمى المستكل العالمي بأف إدارة العالقات العامة الر   Chris Genasiذكره 

 ىي القاعدة.
  كما لـ تحظ دراسات التأثيرات التكنكلكجية عمى العالقات العامة الرقمية باىتماـ ممحكظ، كىك

 مجاؿ خصب في حقؿ الدراسات اإلعالمية بشكؿ عاـ كفي العالقات العامة بشكؿ خاص.
  كالتي تناكلت أنشطة  -نة البحثعي -مف المالحظ في العديد مف بحكث العالقات العامة

كممارسات العالقات العامة الحديثة، أف تمؾ الممارسات لـ تأخذ حظيا الكافي مف البحث 
المتعمؽ في ربطيا بالعديد مف القضايا المعاصرة كتحديد طبيعة ممارسات العالقات العامة عمى 

ي لدكر العالقات العامة، كؿ فئة جماىيرية عمى حدة، كرغـ تطكر الدراسات في المجاؿ التنظيم
كرغـ الكشؼ عف العديد مف النماذج المطكرة لتفعيميا في أداء العالقات العامة، إال أف البحكث 

 التطبيقية في ىذا المجاؿ ما زالت نادرة.
  بتأثيرات محتكل اإلعالنات الفضائية الدكلية  -أضؼ إلى ما سبؽ أنو مازالت البحكث المعنية

أك الدراسات المقارنة إلستراتيجية اإلبداع اإلعالني في القنكات الفضائية عمى المتمقي العربي، 
كاألرضية، ككذلؾ الضغكط السياسية كالثقافية كالمجتمعية المقيدة لطريقة عمؿ اإلعالنات في 

اإلعالف المحمي مع استراتيجيات  تا مدل تكافؽ استراتيجيامختمؼ كسائؿ اإلعالـ، كأخيرن 
 .كميا في حيز الندرة النسبية -ديةاستخداـ الكسائط اإلعالنية غير التقمي اإلعالف الدكلي في ظؿ

  ضركرة االىتماـ بالقضايا الجديدة المترتبة عمى استخداـ التكنكلكجيا كقضايا التدريب كالتأىيؿ
 اإلعالمي.

الغمكض  -عينة البحث -غمب عمى بحكث العالقات العامة بشكؿ عاـ كالرقمية بصكرة خاصة  (7
ح الرؤية المنيجية في تناكؿ المكضكعات البحثية كمف مظاىر ذلؾ تركيز الدراسات محؿ كعدـ كضك 

البحث عمى مناىج محددة، كأدكات بحثية محدكدة، األمر الذم يعكؽ منيجية التعمؽ في البحث كاتساع 
سة التجريبي، كدرانيج ممجاؿ النتائج المستخمصة منو، كىناؾ مف المناىج لـ تحظ باىتماـ ممحكظ كال

، كغيرىا مف المناىج التي تمكف مف التعمؽ في الظاىرة محؿ البحث كاستخالص العناصر المؤثر الحالة
فييا كالعالقات التي تربط بينيا، كمف ثـ تكصي الدراسة بضركرة تطكير المناىج البحثية بما يسمح 

لقياس التأثيرات اإلعالمية  باستخداـ المناىج التجريبية لقياس تأثيرات اإلعالـ كمنيج الدراسات التطكرية
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عمى مدل فترات متباعدة مع ترشيد استخداـ المناىج الكصفية كالتحقؽ مف انطالقيا مف إطار فكرم 
 .لضماف الكصكؿ إلى نتائج إيجابية تصكرم
بدا االستغراؽ في استخداـ األرقاـ كالبيانات الكمية لحقائؽ البحث كمعطياتو كاضحان؛ مما يضعؼ  (3

مدة ؿ كقيمة األدكات المستخدمة في جمع البيانات؛ ألنيا تتحكؿ إلى قكالب صماء جامف قيمة التناك 
، كمف مظاىر ىذا االستغراؽ االىتماـ بالرصد الكمي لمظكاىر التي تخضع لدراسة ظكاىر إنسانية متجددة

ية التي لمبحث كىك ما يفسر زيادة التركيز عمى المناىج كاألساليب الكمية كاالقتصار عمى البحكث الكصف
تكتفي برصد الظكاىر الخارجية في الدراسة دكف التعمؽ في الكشؼ عف أسبابيا أك تأثيراتيا، كفي ىذا 

 السياؽ تكصي الدراسة باآلتي:
 .ضركرة تعزيز اتجاه المدارس النقدية في البحث كالتفسير 
 .ضركرة التدريب عمى ميارات التعامؿ الكيفي كالتفسير لمبيانات كالنتائج الكمية 
 .استبعاد الكثير مف االستخدامات اإلحصائية غير المطمكبة في البحث 
 .اختيار األساليب اإلحصائية التي تناسب أىداؼ البحث كغاياتو 
، كالتي تتناكؿ مة بشكؿ عاـ كالرقمية بصكرة خاصةبحكث العالقات العافي غياب األثر التراكمي  (0

كاألدكات، كالمناىج بال إضافة  ،الفئات، كاألسئمةكف مكررة بدليؿ تكرار نفس مجاالت متشابية كتكاد تك
، كما اكتفت تمؾ الدراسات بذات المحاكر تمع أك العينة أك الفترة الزمنيةأك تطكير الميـ إال اختالؼ المج

العامة لمدراسة دكف كضع فركض تبنى عمى نتائج الدراسات السابقة، كعميو تكصي الدراسة بضركرة 
ىدار الطاقات كتحقيؽ التكامؿ بيف البحكث التي يجرييا القسـ، ككذلؾ إعداد كضع سياسة لعدـ التكرار  كا 

 قكائـ شارحة لإلنتاج العممي في مجاؿ بحكث العالقات العامة عمى أف يتـ ذلؾ بصكرة جماعية.
ال داعي لإلسياب في الجانب النظرم عبر الدراسات الغربية كذلؾ إلرساء مالمح لمنظرية  (5

كرغـ ذلؾ فالمداخؿ النظرية ال تزاؿ تتسـ بالضعؼ، كتفتقر إلى نظرية تبنى عمييا  العربية في اإلعالـ؛
فركض تمكف مف استخالص نتائج يمكف تعميميا باإلضافة إلى استخداـ ذات النظريات أك المداخؿ دكف 

بية لتتالءـ مع السياقات العر  ةتطكير، كليذا تكصي الدراسة بضركرة تكظيؼ النظريات أك المداخؿ النظري
 في ضكء عالقة الجميكر العربي بكسائؿ اإلعالـ.

تبدك البحكث في مجاؿ بحكث العالقات العامة بشكؿ عاـ كالرقمية بصكرة خاصة،  ككأنيا جزر  (.
دكف التركيز عمى  -عينة البحث -منعزلة، كيعزز ذلؾ النظرة الجزئية السائدة في الدراسات اإلعالمية

ك محاكلة رصد الظكاىر في إطارىا العاـ كالشامؿ مما يفسر عمى أنو كمية كتكاممية العممية اإلعالمية أ
ترسيخ لمتناكؿ الجزئي عمى التناكؿ الكمي لممكضكعات البحثية؛ كليذا تكصي الدراسة بضركرة استيعاب 

 أدكات بحثية تساعد في الكصكؿ إلييا. والرؤية التكاممية كما تتطمب
مسئكلية كبيرة عمى عاتؽ ممارسي العالقات العامة  إف ىذه التطكرات التكنكلكجية الجديدة تضع (2

حيث تفرض عمييـ ضركرة االستفادة منيا لتعمؿ مف ناحية كمصدر لتكفير المعمكمات التي يمكف 
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عالـ إلا لمصالح المجتمع مف ناحية أخرل لقد فتحت تكنكلكجيا ااالعتماد عمييا كالكثكؽ بيا كلتككف حارسن 
عالـ ال يمكف إغالقو ككسيمة سيمة إليصاؿ المعمكمات كنشرىا إلى جميع ا لحرية االا كاسعن الجديد بابن 

ا ىؿ ستستفيد أجيزة العالقات العامة مف ىذه العركض أطراؼ العالـ بحيث أصبح السؤاؿ المطركح حالين 
 عالـ الجديد ( .إلأـ أنيا ستتكه تحت كطأة التردد كالخكؼ مف ىذا المسمى )تكنكلكجيا ا

ىهوامشىالبحث:
 

                                                           
(1)

 Krik Hallahan: Protecting an Organization's Digital Public Relations Assets. Public Relation 

      Review Vol. 30, 2005, p.256. 
 

((1
 .051-001( ص 0112)القاهرة: عالم الكتب،  0، طالبحث العلمي في الدراسات اإلعالميةسمير محمد حسين،  

3))
.11( ص 1111) انقاهرة: دار انفكر انعربٍ،  1ط، صٕسح انًعهى فٙ ٔسبئم اإلعالوعاطف عذنٍ انعبذ،  

 

(4)
Yahya r. Kamalipourmidia Images Of Arabs, Muslims and the Middle East in the United States: 

in: Leo A. Gher and Hussein Y. Amin, Civic Discourse and Digital Age Communications In the 

Middle East (U.S.A. Ablex Publishing Corporation, 2000) Pp.55-70.
 

((5
) بُةروث: يركةس دراسةاث انىحةذة  15: سهسهت انثقافت انقىيُةت ع يسأنخ انٕٓٚخ ٔانعشٔثخ ٔاإلسالو ٔانغشة ًذ عابذ انجابرٌ، يح 

 .161( ص 1111، 12انعربُت، ع 

(6)
 Samuel Huntington, the clash of civilizations, foreign affairs.vol.72, no. 3, USA, summer.1993, 

pp. 22-24. 

2)) 
، 15، يجهةت انبحةىث اإلعاليُةت ، عةذد َشبطبد انعالقبد انعبيخ فيٙ ليم انًزغٛيشاد االرصيبنٛخ انحذٚضيخابر يحًذ عبذ انًىجىد، ج

 .111، ص1111َُاَر 
(8)

 David Miller and William Dinan (2000) "The Rise of the P.R. Industry in Britain, 1979-1998" 

European Journal of Communication, Vol. 15March, No. 1. P.9. 
)9)  Robert Irwin Wakefield, “ International Public Relations: A Theoretical Approach to Excellence 

Based on a Worldwide Delphi Study (public Relations)", Unpublished PhD Thesis, University of 

Maryland., 
(10) 

Donald k. Wright, (2002) “The Magic Communication Machine Examining the Internet's Impact 

on Public Relation's Journalism and the Public University of South Alabama, Pp, 6-20. 
11))

 .1، ص1111، َُاَر بلاالرغبْبد انعبنًٛخ انحذٚضخ نجحٕس انزأصٛشاد االٚغبثٛخ ٔانسهجٛخ نهزهفضٌٕٚ عهٗ األطفسهىي إياو،   
(12)

 Steven Paterson, Political Behaviour Patterns In Everyday, N.Y, and Newbury Park: 1990, 

P.229. 

(13)
دساسيخ رطجٛقٛيخ عهيٗ انشسيبئم انعهًٛيخ ثكهٛيخ اإلعيالو اتجاهاث بحةىث اإلعةالو انًسةًىع وانًرئةٍ فةٍ يظةر، هىَذا يظطفً،  

 .36ص  1116هج فٍ بحىث انظحافت واإلعالو  يارش يؤتًر يشكالث انًُ ،(47 -47)

14))
 .34-14( ص 1111، )انقاهرة: عانى انكتب، َظشٚبد اإلعالو ٔارغبْبد انزأصٛشيحًذ عبذ انحًُذ،  

15) )
 11-11( ص 1111) انقاهرة :عانى انكتب،  انجحش انعهًٙ فٙ انذساسبد اإلعاليٛخــــــــــــــــــــــــــــ ،  

16))
. )انقاهرة: يؤتًر يشكالث انًُهج فٍ بحىث انظحافت واإلعالو، 1447 -1444ثحٕس عبيعٛخ فٙ اإلعالو وهبٍ،  سحر يحًذ 

 .11( ص 1116يارش 

12))
. )انقةاهرة: يةؤتًر يشةكالث انًةُهج فةٍ بحةىث انظةحافت واإلعةالو، 1447 -1444ثحٕس عبيعٛيخ فيٙ اإلعيالو يحًذ وهبٍ،   

 11( ص 1116يارش 

(18) 
 118-116( ص 1111) انقاهرة :عانى انكتب،  انجحش انعهًٙ فٙ انذساسبد اإلعاليٛخذ، يحًذ عبذ انحًُ
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(11) 

يبعسزٛش غٛش يُشيٕسح، كهٛيخ اإلعيالو، إًَاٌ يحًذ أبى زهرة، انعالقاث انعايت فٍ انشركاث انًتعذدة انجُسُت انعايهت فٍ يظر، 

 .94، ص 2002عبيعخ انقبْشح، 

)20)
 Melvin l. Defleur and Sandra Ball Rokeach, Theories of Mass Communication, 4th ed. (New 

York and Longman, 1987) pp. 33- 43. 

(11)
( ص 1111)انقةاهرة: قبةاء نهطبةا وانُشةر وانتىزَةا، 1ط، يُبْظ انجحش فٙ االرصبل ٔانشأ٘ انعيبو ٔاإلعيالو انيذٔنٙأحًذ بذر،  

31-51. 

(11)
.315( ص 1111دار انُهضت انعربُت، سايٍ طاَا، بحىث اإلعالو،) انقاهرة:  

 

(13 )
.134(، ص 1115)انقاهرة: يركس انتعهُى انًفتىح،  1طيقذيخ فٙ يُبْظ انجحش فٙ انذساسبد اإلعاليٛخ، راسى يحًذ انجًال، 

 

(24)
Kenneth d. Bailey, Methods of Social Research, 3rd ed., (New York: The Free Press, 1999), P.93.

 

(25)
Mel Churton, Theory and Method, (Hound mills, Macmillan Press, LTD, 2000) p 174.

 

(26)
Therese l. Baker, Doing Social Research, 3rd ed., (Boston: Mc Graw Hill, 1999), P.138.

 

(12)
.111( ص1111)انقاهرة، عانى انكتب،  ،انجحش انعهًٙ فٙ انذساسبد اإلعاليٛخيحًذ عبذ انحًُذ،  

 

((18 
.31-11( ص1111، )انقاهرة، عانى انكتب، انجحش انعهًٙ فٙ انذساسبد اإلعاليٛخ ــــــــــــــــــــــــــــ ،

 

(11)
 .455-441( ص 1111، )انقاهرة:عانى انكتب، انجحش انعهًٙ فٙ انذساسبد اإلعاليٛخــــــــــــــــــــــــــــ ،  
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Abstract 

        In light of the great information revolution that the International 

Telecommunications Network has created, public relations practitioners have 

been keen to keep abreast of the tremendous developments in modern 

communications technology, taking a large share of them and making a long-

term leap forward. Therefore, the website of each organization or company has 

become a channel for communication and interaction with the public, 

representing the organization in a way that enables it to gain their confidence, 

thus allowing the organization to take far strides towards achieving the strategic 

objectives it aspires and strengthening its position among other organizations. 

 These new technological developments place a great responsibility on the 

public relations practitioners, as they are forced to use them as both a source of 

reliable information and a guardian of the interests of the community. The 

technology of the new media has led to further freedom for the media that can 

no longer be restricted, and has provided an easy means of communicating and 

disseminating information to all parts of the world. So the question now is 

whether the public relations practitioners will benefit from these new 

technological options or will shy away from using them due to fear from the so-

called (new media technology)? 
 

Accordingly, the question that has to be answered is: To what extend are 

Egyptian universities keeping abreast of this development, including it within 

their public relation-related academic programs, scientific studies and research? 

   This is the focus of the present research. 
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