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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 بانتظام ،تضم بحوثًا ورؤى علمية متعددة ألساتذة ومتخصصين
ليصدر منها ثمانية 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 مطبوعات 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
تحصلت المجلة على أول معامل تأثير عربي ) (AIFللدوريات العلمية
من 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 عام 2021م ضمن الفئة
المتوافقة مع المعايير العالمية والتي يبلغ عددها 31
ً
"األولى  "Q1على المستوى العربي وهي الفئة األعلى في تخصص اإلعالم بمعامل تأثير= .0.9655
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 التاسع 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 "التاسع والثالثين" مـن المجلـة ،ومـن جامعـة أم
ـتركا تحــت عن ـوان" :أخالقيــات ممارســي العالقــات العامــة فــي الجهــات الحكوميــة
القــرى ،نجــد بحثًـا مشـ ً
وعالقتهــا بــاألداء المهنــي لــديهم :و ازرة الصــحة نمو ًج ـا" ،وهــو مقــدم مــن :أ.م.د .ع ز ج لززبد ع ز
حسين ،من مصر ،وأسماء بنت بخت غالي السحيمي ،من السعودية.
ومن جامعة األزهر ،قدمت :د .شفق أحم علي علي من مصر ،دراسة ميدانية بعنوان" :تقييم
النخبة الطبية األكاديمية المصرية لمعالجة المواقع اإلخبارية ألزمات الطب الوقائي :لقاح كورونا
أنمو ًجا".

ومن جامعة النجاح الوطنية بفلسطين ،قدم كل من :د .معين فتحي محمود الكوع ،من فلسطين،
فلسطين محمود محم سعي دويكات من فلسطين ،دراسة مشتركة بعنوان" :فاعلية المواقع اإللكترونية
الفلسطينية الحكومية وفًقا لنظرية االتصال الحواري :دراسة مقارنة بين هيئة التوجيه السياسي والوطني
والشرطة وو ازرة الداخلية".
ومن جامعة بورسعيد ،قدمت :د .سمر إبراهيم أحم عثمان ،من مصر ،دراسة بعنوان" :مهارات
التربية اإلعالمية الرقمية لدى طالب المرحلة اإلعدادية وعالقتها بالرقابة الذاتية نحو مضامين مواقع
التواصل االجتماعي".
ومن جامعة الغرير بدبي ،قدمت د .غادج سيف ثابت ،من مصر ،بحثًا بعنوان" :دور استخدام
استراتيجية التسويق االجتماعي في َّ
المنتَج في الحمالت اإلعالنية :دراسة ميدانية في إطار نمو ج
تبني ُ
هيراركية تأثير الرسائل اإلعالنية".
قدمت
أما د .إيناس السعي إبراهيم ،من معهد الجزيرة العالي لإلعالم وعلوم االتصال ،من مصرَّ ،
بحثًا بعنوان" :تقييم الممارسين لمخرجات تعليم العالقات العامة وفًقا الحتياجات سوق العمل".
ومن جامعة األزهر ،قدمت :د .نيفين محم عرابي حماد من مصر ،بحثًا بعنوان" :أطر تغطية
مواقع القنوت الفضائية اإلخبارية لنقل المومياوات الملكية وافتتاح طريق الكباش :دراسة مقارنة بين
مواقع القنوات المصرية والعربية واألجنبية الناطقة بالعربية".
ومن جامعة جازان ،قدم كل من :عمرو صالح باسودان ،علي بن محم الصومالي ،ع الرحمن
مشتركا بعنوان" :تأثير العالقات العامة الرقمية في أداء المؤسسات
إبراهيم الحفاف من السعودية ،بحثًا
ً
الحكومية السعودية :دراسة ميدانية على عينة من إدارات العالقات العامة واإلعالم في المؤسسات
الحكومية بمنطقة جازان للعام 2021م".
أخير من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةَّ ،
الصالحي ،من السعودية،
قدم حاتم عاب ع
و ًا
ملخصا لرسالة ماجستير بعنوان" :توظيف الصحف اإللكترونية السعودية لصحافة الفيديو في تغطية
ً
األحداث المحلية :دراسة تحليلية ميدانية".
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 المحكمين 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

ملخصات الرسائل العلمية
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توظيف الصحف اإللكرتونية السعودية لصحافة الفيديو يف تغطية األحداث احمللية:
دراسة حتليلية ميدانية

الجامعة

 :اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

القسـم

 :الصحافة والنشر اإللكتروني

الكليـة

 :اإلعالم واالتصال

الدرجة العلمية  :الماجستير

اسـم الباحــث  :حاتم عابد عبد هللا الرحيلي
تاريخ المناقشة  :أكتوبر2021 ،م.

اإلشــراف

 :أيمن محمد إبراهيم بريك ،أستاذ الصحافة المشارك بجامعة اإلمام محمد بن سعود

الدرجــــة

 :منح الباحث درجة الماجستير في اإلعالم بتقدير ممتاز.

اإلسالمية.

أهداف الدراسة:
هدفت الدراسة إلى التعرف على كيفية توظيف الصحف اإللكترونية السعودية لصحافة الفيديو في
تغطيتها لألحداث المحلية؛ وذلك من خالل الوقوف على أهم األحداث المحلية التي تناولتها صحافة

الفيديو ،والتعرف على استراتيجية األطر التي تستخدمها صحافة الفيديو في تناولها لألحداث المحلية في

مواقع الدراسة ،ورصد الشخصيات البارزة في األحداث ،ومعرفة مدى اهتمام الصحف اإللكترونية

السعودية بتأهيل صحفييها لتغطية األحداث المحلية من خالل صحافة الفيديو ،وعلى األدوات التي
يستخدمها القائمون باالتصال ،والتعرف على دوافع استخدام القائمين باالتصال لصحافة الفيديو.

منهج الدراسة:
تنتمي هذه الدراسة للبحوث الوصفية ،واعتمدت على منهج المسح بشقيه الكمي والكيفي؛ فالجانب

الكمي اهتم بالدراسة التحليلية ،والجانب الكيفي اهتم بالدراسة الميدانية.
عينة الدراسة:

شملت عينة الدراسة التحليلية المواقع اإللكترونية( :صحيفة اليوم ،صحيفة سبق ،صحيفة عكاظ)

التي تم اختيارها بشكل قصدي ،حيث تمتد عينة الفترة الزمنية ما بين  5مارس 2018م ،وحتى 19

مارس 2019م ،ورصدت الدراسة مفردات الفيديو ،حيث جاءت الفيديوهات في فترة الدراسة  170فيديو،

مقسمة كالتالي 66 :فيديو لموقع صحيفة اليوم ،و 50فيديو لموقع صحيفة سبق ،و 54فيديو لموقع
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حاتم الرحيلي " :توظيف الصحف اإللكترونية السعودية لصحافة الفيديو في تغطية األحداث المحلية :دراسة تحليلية ميدانية"

صحيفة عكاظ.
فيما تمثلت عينة الدراسة الميدانية التي تم تطبيقها على القائمين باالتصال ،في عينة قوامها 9

صحفيين من مجتمع الدراسة المكون من  57صحفيا ،بحيث تشمل العينة ثالثة صحفيين من كل موقع

إلكتروني ،مكونين من مدير قسم صحافة الفيديو في الموقع اإللكتروني ،وشخصين صحفيين ميدانيين

يصنعان الفيديوهات في كل موقع إلكتروني.
األدوات المستخدمة في جمع البيانات:
اعتمدت الدراسة في الحصول على المعلومات على أداتي تحليل المضمون ،والمقابلة المعمقة.
أهم النتائج:
توصلت الدراسة إلى عدة نتائج ،أهمها:

نتائج الدراسة التحليلية:

 -1أولت مواقع الدراسة الثالثة(اليوم ،سبق ،عكاظ) ،اهتماما لألحدث المحلية ،وهو ما

بدا واضحا من حجم التغطية الصحفية لصحافة الفيديو الذي حظيت به هذه األحداث في

مواقع الدراسة ،حيث بلغ عدد ملفات الفيديو في مواقع الدراسة في تغطيتها لألحداث المحلية

 170فيديو ،وبلغت نسبة الفيديوهات في موقع صحيفة اليوم ( )%38.8من حجم العينة ،مما

يجعله يتصدر قائمة األكثر إنتاجا لمقاطع الفيديو ،يليه موقع صحيفة عكاظ بنسبة (،)%31.7
ثم موقع صحيفة سبق بنسبة ( ،)%29.5إال أن موقع صحيفة سبق يعتبر هو األكثر مشاهدة

لألحداث المحلية من قبل الجمهور ،حيث جاء بنسبة ( ،)%41.9يليه موقع صحيفة اليوم
بنسبة ( ،)%35.1ثم موقع صحيفة عكاظ بنسبة (.)%23.0

 -2جاءت األحداث المتعلقة بالمرأة ،واألحداث المتعلقة بالحج ،واألحداث المتعلقة

بالشباب ،واألحداث المتعلقة بزيارة الملك وولي العهد للمناطق في مقدمة أنواع األحداث
المحلية التي تناولتها صحافة الفيديو في مواقع الدراسة ،حيث جاءت في المرتبة األولى

األحداث المتعلقة بالمرأة بنسبة ( ،)%16.5تليها األحداث المتعلقة بالحج بنسبة ( ،)%14.1ثم
األحداث المتعلقة بالشباب بنسبة ( ،)%12.9وأخي ار األحداث المتعلقة بزيارة الملك وولي العهد

للمناطق بنسبة (.)%11.8

 -3جاء الصحفيون في مقدمة المصادر التي يتم االعتماد عليها في مواقع الدراسة،

حيث جاءت بفارق كبير عن المصادر األخرى بنسبة ( ،)%88.8يليها مصدر الفيديو
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أخير مصادر الفيديو "اللقطات التلفزيونية" بفارق
"مواطنون" ،حيث جاءت بنسبة ( ،)%5.8و ا
ضئيل عن مصادر "المواطنين" بنسبة (.)%5.2

 -4جاء استخدام اإلطار "المحدد" في مقدمة أنواع األطر لصحافة الفيديو في مواقع

الدراسة ،كما جاء إطار "االهتمامات اإلنسانية" في مقدمة استراتيجيات األطر لصحافة الفيديو
المتعلقة باألحداث المحلية في مواقع الدراسة.
نتائج الدراسة الميدانية:

 -5من خالل إجابات المبحوثين ،تبين أن صحفيي الفيديو في مواقع الدراسة لديهم

معرفة قوية بمكونات صحافة الفيديو وبيئتها ،حيث لديهم معرفة بالتقنية وكيفية التعامل معها،

وكذلك لديهم معرفة تامة بالسياسة اإلعالمية للمواقع اإللكترونية الصحفية ،ولديهم معرفة

بالسياسات اإلعالمية السعودية ،لكن ليس لديهم معرفة كافية بأنواع اللقطات وزوايا الكامي ار
من حيث معانيها ودالالتها السيميائية.

 -6تنوعت إجابات المبحوثين حول الدوافع ،حيث رأى الصحفيون عينة الدراسة أن

الدوافع في استخدام صحافة الفيديو ،الرغبة والميول الشخصي في استخدام صحافة الفيديو،
ومنهم من رأى حاجة الموقع اإللكتروني الستخدام صحافة الفيديو ،ومنهم من رأى أن استخدام

صحافة الفيديو يمثل مصدر دخل إضافي له ،ومنهم من يرى أن استخدام صحافة الفيديو هو
المستقبل الوظيفي واإلعالمي القادم.

 -7يستخدم الصحفيون في مواقع الدراسة في تغطيتهم لألحداث المحلية كامي ار تصوير

كانون ( ،)Canonوالهاتف المحمول آيفون  7وآيفون  .8كما يستخدمون برامج المونتاج في
جهاز الكمبيوتر والالب توب :برنامج أدوبي بريمير  ))Adobe Premiere Proوأدوبي أفتر

إفكت ( ،)Adobe After Effectsوأدوبي إديشن ( ،)Adobe Auditionأما برامج المونتاج
التي يستخدمونها في الهاتف المحمول (موبايل) فهي :كيو كت برو ( ،)cut cute proوكين

ماستر برو ( ،)Kine Master Proوبرنامج فاينال كت برو (.)Final Cut Pro
***
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