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والدراســات  البحــوث  بنشــر  املجلــة  تقــوم    
والترجمــات  والتقاريــر  الكتــب  ومراجعــات 

اآلتيــة: للقواعــد  وفًقــا 

قواعد النشر 

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

للنشر.

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

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

الزيادة يتحمل الباحث فروق تكلفة النشر.

 يجب أال يزيد عنوان البحث –الرئيسي 
والفرعي- عن 20 كلمة.

 يرسل مع كل بحث ملخص باللغة العربية 
وآخر باللغة االجنليزية ال يزيد عن 250 

كلمة.

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

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

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

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

احلصول على موافقة كتابية قبل إعادة نشر 
مادة نشرت فيها.

 تنشر األبحاث بأسبقية قبولها للنشر .

 ترد األبحاث التي ال تقبل النشر ألصحابها.

  جميع اآلراء الواردة يف املجلة تعبر عن رأي صاحبها وال تعبر عن رأي املجلة 
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 متطلبات رأس املال الفكري لتحقيق األداء املتميز لإلذاعة املدرسية ...

مجلة البحوث اإلعالمية، كلية اإلعالم، جامعة األزهر 1846

ملخص الدراسة

  تهــدف الدراســة إلــى التعــرف علــى متطلبــات رأس املــال الفكــري لتحقيــق األداء املتميــز لإلذاعــة 

املدرســية، وانعكاســها علــى الصــورة الذهنيــة نحــو هــذا األداء، وطبقــت علــى عينــة عشــوائية بلــغ قوامهــا 

210 مفــردات مــن أخصائــي الصحافــة واإلذاعــة املدرســية باملــدارس احلكوميــة مبحافظــة القليوبيــة.

وكان من أهم نتائج الدراسة:

ــة واإلذاعــة  ــي الصحاف ــي يرغــب أخصائ ــال البشــري الت ــرأس امل ــة ل ــات اإلداري ــة املتطلب جــاء يف مقدم

ــة  ــة االجتماعي ــى الرضــا الوظيفــي واملكان ــة عل ــب »أن حتــرص اإلدارة التعليمي املدرســية يف توفيرهــا مطل

ألخصائــي اإلعــالم التربــوي«، يليــه مطلــب »أن تــزود اإلدارة التعليميــة أخصائــي اإلعالم التربــوي باملعلومات 

اجلديــدة عــن طريــق التدريــب أو االجتماعــات الدوريــة بينهــم وبــن كبــار املوجهــن«؛ وذلــك ألن هــذه 

ــب. ــى الترتي ــى أقــل وزن نســبي )43.17 ، 50.32( عل ــت عل ــات حصل املتطلب

الكلمات املفتاحية: رأس املال الفكري- اإلذاعة املدرسية- الصورة الذهنية. 

Abstract
    This study aims to recognize the intellectual capital requirements to achieve 
a distinguished performance of the school broadcast and its reflection on the 
mental image of this performance. It was applied on a random sample of about 
210 individuals which was put by a specialist of media and school broadcast in 
governmental schools-Qalubiya governorate.
The study most important results:
Here it comes the most important of the results in the administrative requirements 
of the human capital, that the specialist in media and school broadcast demands 
from the educational administration to provide job satisfaction and a good 
social position for him. Then comes the request of providing him with new 
information by making a training, or a regular meetings with senior supervisors 
because these requirements had the least relative weight (43.17-50.32)by order.
Key words: Intellectual capital – school broadcast – mental image.
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