
 كلمة العدد
 

 مرحباً بكم فً العدد العاشر من دورٌة إعالم الشرق األوسط.
 

فً هذا العدد، ٌتضمن قسم الدراسات اإلعالمٌة باللغة اإلنجلٌزٌة ثالث دراسات: الدراسة األولى أجراها ماٌكل بروس من 
 ة تغطٌتهم لثورات الربٌع العربً.جامعة أالباما وتناولت تحلٌل مضمون خمس قنوات فضائٌة عالمٌة بهدف مقارن

 
فً الدراسة الثانٌة، أجرى محمد المصري من جامعة شمال أالباما وفٌلٌب أوتر من جامعة لوٌزٌانا وشٌال برشومً من 

فً مصر وقطر  تالجامعة األمرٌكٌة بالقاهرة دراسة تحلٌل مضمون على صفحات الفٌس بوك لعٌنة من طلبة الجامعا
 والوالٌات المتحدة بهدف معرفة إنعكاس الهوٌة الثقافٌة فً صفحات الفٌس بوك لهؤالء الطالب.

 
قامت أٌة عطٌة من الجامعة األمرٌكٌة بالقاهرة بتحلٌل رؤٌة السٌنما المصرٌة لدور المرأة من ناحٌة الطبقة الدراسة الثالثة، 

 المقومات الشخصٌة.االجتماعٌة والوظٌفٌة والمستوى التعلٌمً و
وتضمن القسم االنجلٌزي أٌضا عرضا لكتاب بعنوان "الثورة المصرٌة" فً عصر المعلومات: التدوٌن السٌاسً واالنخراط 

 المصري. حماس وي وسحر خمٌس وعرضه محمدفً المجتمع المدنً والصحافة الشعبٌة. ألف الكتاب محمد النوا
 

 ٌتضمن القسم العربً ثالثة أبحاث ومراجعة كتاب.
تناول البحث األول للباحثة سماح جمال محمد أحمد بكلٌة اآلداب جامعة اسٌوط، األطر الخبرٌة التً تناولت بها ثالث صحف 
مصرٌة تمثل ثالث اتجاهات مختلفة قومٌة ومعارضة وحزبٌة، قضٌة الهجرة غٌر الشرعٌة. وظفت الباحثة تحلٌل المضمون 
كأداة لتققٌم المعالجة الصحفٌة لهذه القضٌة، خلصت الدراسة إلى اختالف الصحف الثالث محل الدراسة فً األطر الخبرٌة 

 ة المستخدمة وفقا للسٌاسٌة التحرٌرٌة لكل صحٌف
 

عبد الكرٌم على الدبٌسً من جامعة البترا باألردن، أطر تقدٌم ثورات الربٌع العربً فً ثالثة من  تناول البحث الثانً للباحث
الصحف اإللٌكترونٌة التركٌة، عن طرٌق تحلٌل المقاالت التً نشرت بثالث صحف إلٌكترونٌة تركٌة واسعة االنتشار. بلغت 

%، وقد أوضح الباحث أن الصحف لم تستخدم 03سة بتغطٌة موضوع الربٌع العربً نسبة نسبة اهتمام الصحف محل الدرا
مصطلح الربٌع العربً فً تغطٌتها اإلعالمٌة ألحداث الثورات العربٌة، واستخدمت اإلطاحة بالنظم الدٌكتاتورٌة، المظاهرات 

وجود توافق بٌن إٌجابً بٌن أداء القائمٌن واالحتجاجات والثورات العربٌة لوصف األحداث العربٌة. وتوصل الباحث إلى 
 باالتصال واتجاهات الحكومة التركٌة المؤٌدة للثورات العربٌة. 

 
مواقع التواصل االجتماعً تناول دور  .حمدي أحمد عمر على، كلٌة اآلداب، بجامعة سوهاج، مصرأما البحث الثالث للباحث 

من شباب صعٌد مصر من ثالث محافظات سح على عٌنة ج المفى تشكٌل الوعً السٌاسً للشباب. استخدم الباحث منه
% من العٌنة ٌعتمدون 5..7أسٌوط، سوهاج، قنا من مستخدمى اإلنترنت ومواقع الشبكات االجتماعٌة، أشارت النتائج إلى 

 .  بشكل كبٌر على مواقع التواصل االجتماعً الكتساب المعلومات واألخبار السٌاسٌة
 

حسام إلهامً، أحمد سمٌر حماد، مها قامت أسماء فؤاد حافظ بعرض كتاب بعنوان مناهج البحث فً اإلعالم الجدٌد للمؤلفٌن: 
ٌم عبد المجٌد. ٌتضمن الكتاب خمسة فصول: "محاولة لتأصٌل فلسفة علمٌة لعلم اإلعالم الجدٌد"، و"التصنٌفات والمفاه

وعناصر ظاهرة اإلعالم الجدٌد"، و"اتجاهات وتٌارات البحث فً اإلعالم الجدٌد"، و"اإلعالم الجدٌد وإشكالٌة المنهج 
ٌفتح آفاقاً واسعة أمام الباحثٌن وخلصت إلى أن الكتاب  العلمً"، و"مدخل إلى إشكالٌة النظرٌة فً بحوث اإلعالم الجدٌد".

ٌعتمد على التفكٌر النقدي البّناء، بدالً من ترجمة ما ٌكتشفه الباحثٌن األجانب دون إٌجاد لإلبداع فً مجال علم االتصال بشكل 
 الجدٌد.

 
 نأمل أن ٌنال هذا العدد رضا القراء، وٌسعدنا تقدٌم الشكر لكل  أعضاء الهٌئة التحرٌرٌة لدعمهم المستمر وتشجٌعهم الدائم
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