
  آلمة التحرير
  

دد الخامس من    مرحبًا بكم في     ةِ الع شرق األوسط   مجّل َسَنِة مختلف    عدد  .  إعالم ال ذه ال ر       ه شر عب ه عدد ين في أن
شابه               جمهور أوسع   ووصول أآثر   :  ِعّدة فوائد  اإلنترنت مما يحققُ   ك ت دة وهي في ذل ة جدي يلة إعالمي ويستخدم وس

  .لتي تنشر عبر اإلنترنت عدد من المجالت رفيعة المستوى احد آبيرإلى 
  

خريج في  ،   أندرو هيلمز   َيْفحُص:  األولى ، في الدراسة  ثالث دراسات  ة، َيتضّمُن قسَم اللغِة اإلنجليزيِ    في هذا العدد  
لِدراساِت العربيِة الُمعاصرِة في جامعِة جورج تاون، إستعماَل اإلنترنِت بالمنظماِت السياسيِة اإلسالميِة في              امرآِز  

  .األردن والمغرب ومصر:  شرق أوسطيِةثالثة بلداِن
ي  ِةف ِةالدراس بأجرى ،  الثاني رفيلي ن   أوت ي م ا ف ِة لويزيان تجامع ِة الفايي ود لجامع د الباسط محم و وعب  إيلمين
سية   صفحات موقِع الويب التجاريِة     من  عّينة  تحليل مضمون ل   تحليل    ألمانيا،  ب ةِ   الرئي  أشارت   .المصريِة واألمريكي

عن عناوين واقعية عن  معلوماِت نشر ليِة األمريكا ِمْن نظراِئهتميل أآثر  المواقع المصرية أّن  ا  إلى     دراستهم نتائج
ع     ، وَيعطوَن الفرصَة     الخاص بالشرآة  بريد إلكتروني الالشرآاِت،   ب المنتجات والخدماِت      للمتعاملين مع الموق لَطَل

  .مباشرة ِمْن موقِع الويب
ايمز      أن   جامعِة قطر َآيَف    المصري من   د   حّلَل محم   الثالثِة، الدراسةفي   ورك ت ون يضعون     شيكاغو  والنيوي   تريب

ر عن    لوصول إلى األطر المحددة التي تستخدمها الصحف        لعنَف السياسَي لإلسرائيليين والفلسطينيين ل    لَأّطرا   ِللتعبي
ا ل منهم اِئُج . مواقف آ ْت الَنت ُصُحُف أن إقترح ف ال رعية العن ي ش سطينّي  تنف ق عن الفل ة طري ل إدان االِت قت ح

  . بشكل ضمنِينفلسطينّيال
  

ى  في  . ومراجعِة آتاب بالقسم العربي    دراسات    ثالث يتضمن هذا العدد    آما   وم من        : الدراسة األول د زعم ل خال حل
شرها في                   آلية االتصال بجامعة الشارقة طبيعة القيم و الموضوعات التي تسعى حمالت التسويق االجتماعي إلى ن

ة           120رات وصلتها بالتغيير االجتماعي م خالل تحليل        مامجتمع اإل  ة لحمل اعي، مع دراسة حال سويق اجتم حملة ت
محاربة مرض الثالسيميا في اإلمارات، ِأارت النتائج إلى تنوع موضوعات حمالت التسويق االجتماعي والترآيز              

  .على القيم االجتماعية بها
ة ن جالدراسة الثاني ا أشرف جالل م ة قطر للتعرف  أجراه ى  امع ون عل ى التليفزي اول اإلعالمى ف ة التن طبيع

واطن              هأثر و   المصرى لقضية التعديالت الدستورية    سياسى للم سلوك ال اه وال ة واالتج  على طبيعة ومستوى المعرف
شكل دعائى         تناول   التليفزيون المصرى     واقترحت النتائج أن   .المصرى ديالت الدستورية ب ذى     قضية التع األمر ال

  .ق فجوة معرفية واضحة أثرت على اتجاهات وسلوآيات الناخبين المصريينخل
ة، ا  الدراسة الثالث ت فيه ة قطر تناول ن جامع زة مصطفى الكحكي م ا ع رامج  أجرته ي لب شباب العرب تعرض ال

بالسعادة تليفزيون الواقع بالفضائيات العربية وعالقته بمستوى الهوية لديهم، واقترحت النتائج أن التسلية والشعور              
رامج                     ذه الب ة   "هي الدافع األول المشاهدة برامج تليفزيون الواقع بين الشباب و أن معظم متابعي ه و الهوي  و  "معلق

  .هم الذين ليس لديهم إيمان آافي بمعتقداتهم
اب ة آت ضا مراجع ي أي سم العرب وعي االجتم " تضمن الق شكيل ال اء : عيات ي بن ائل اإلعالم ف دور وس

ام  الواقع وصناعة    وم            "الرأي الع د زعم راط وعرض خال د قي أليف محم اب   . ، ت اول الكت ة     تن ة الجدلي ة العالق طبيع
اعي      ع االجتم ة والواق الم الجماهيري ائل اإلع ين وس ة ب ى أن  ، القائم ب إل ص الكات د خل ستقبلية   وق ات الم الرهان

  . ات العامة واإلعالماإلستراتيجية في القرن الواحد والعشرين، تتمثل في الدبلوماسية العامة والعالق
  

وَ    القّراَء    يستمتع َأتمّنى بأنّ  ة         ْشكَر  ن دُّ َأْن   بهذا العدد، ون ة التحريري ع أعضاء الهيئ شجيِعهم    جمي ستمِر وت دعِمهم الم  ل
  .المتواصل
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