
كلمة العدد
.2012مرحبا� بكم في العدد الثامن من دورية إعلم الشرق الوسط لعام 

في هذا العدد، يتضمن القسم النجليزي أربعة أبحاث وعرضا لكتاب. 

 في الدراسة الولى، يعرض مختار العريشي وباري جونتر م2ن جامع2ة ليسيس2تر بالمملك2ة المتح2دة، نت2ائج دراس2ة مس2حية ح2ول

 إدراك طلب جامعة ليبية لمصداقية قن2اتين تليفزيوني22تين، إح2داهما ليبي22ة والخ2رى قومي2ة. وأظه2رت النت2ائج أن مص2داقية القن2اة

القومية أعلى من نظيرتها الليبية.

 في الدراسة الثانية، قدم محمد حماس المصري بالجامعة المريكية بالقاهرة نتائج تحليل مضمون ثلث صحف مصرية- واحدة

 شبه رسمية واثنتان مستقلتان- ب2النظر إل2ى طريق2ة عرض2هم وتغطيته2م للحكوم2ة والمعارض2ة السياس2ية أثن2اء الي2ام الخي2رة ف2ي

 رئاسة الرئي2س المخل2وع حس2ني مب2ارك. يمك2ن أن تس2هم نت2ائج الدراس2ة ف2ي المقارن2ة والمفاض2لة بي2ن الداء الخب2اري ف2ي عه2د

مبارك وما بعده.

 في الدراسة الثالثة، ق2دمت أناس2تازيا كونونوف2ا م2ن الجامع2ة المريكي2ة ف2ي الك2ويت، وس2ليم الحب2اش م2ن جامع2ة ولي2ة ميتش2جان

 رؤى من مسح حول استخدام طلبة الجامع2ة لوس2ائل العلم الكويتي2ة وأنش2طتها المتع22ددة، وج2دت الدراس2ة أن الطلب2ة الكوي22تيين

 يميلون إلى إنجاز مهام متعددة مع وسائل العلم الليكترونية بشكل أكبر م2ن غيره2ا م2ن الوس2ائل. كم2ا أثبت2ت وج2ود ع2دد م2ن

 العوامل التي تحدد اس2تخدام وس2يلة دون أخ2رى والنش2طة المتع22ددة والمه2ام المرتبط2ة به2ا، مث2ل ملكي2ة وس2ائل العلم، والن2وع

والسن والمستوى الجتماعي والقتصادي.

 ف2ي الدراس2ة الرابع2ة، ق2امت ك2اترين س2ترونج م2ن جامع2ة ماس2يي بنيوزيلن22دا، وحص2ة ح2ارب م2ن جامع2ة زاي2د بدول2ة الم2ارات

 العربي22ة المتح22دة، بدراس22ة اس22تخدام الماراتي22ات لوس22ائل العلم الجتماعي22ة، وخاص22ة توي22تر. وج22دت الدراس22ة أن المبحوث22ات

 يس22تخدمن اللغ22تين العربي22ة والنجليزي22ة، وتتض22من الرس22ائل ال22تي يكتبونه22ا أنش22طتهن اليومي22ة وملحظ22اتهن ع22ن الحي22اة، وأن

استخدامهن الكثيف لتويتر يرجع بشكل رئيسي إلى خاصية السرعة والتنقل المستمر لتويتر.

، يقدم هذاعولمة وسائل العلم العربية وصناعة العلمكما تضمن القسم النجليزي مراجعة لكتاب بعنوان:   

 الكتاب لمحة عامة عن مختلف أشكال وسائل العلم العربية في سياق العولمة. الكتاب من تأليف نهى ميلور، ونبيل دجاني،

.وخليل ريناوي، ومحمد عايش. تمت مراجعة الكتاب من قبل برادلي سي فريمان من جامعة نانيانج التكنولوجية في سنغافورة

.يتضمن القسم العربي لهذا العدد دراستين وعرضا� لكتاب

 في الدراسة الولى، كشفت نجوى عبد السلم فهمي بجامعة عين شمس بالقاهرة وجامعة الشارقة بالمارات العربية المتحدة،

  يناير في مصر لتحديد الموضوعات والتجاهات التي تم نشرها عن طريق تويتر أثناء25عن استخدام المدونات أثناء ثورة 

 المظاهرات الموسعة بالشوارع المصرية، مسلطة الضوء على دورها في تنظيم التحركات بالشارع، أشارت النتائج إلى أن
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 مشاركات المدونات المصغرة كانت قادرة على وصف الحداث اليومية للثورة المصرية، حيث يعتبر مستخدمو تويتر شهود

 عيان على أحداث الشارع. كما وجدت أن تويتر شبكة اتصالت سهلت التواصل بين مستخدميه وسمحت لهم بتنظيم تحركاتهم

المستقبلية بالشارع المصري.

 في الدراسة الثانية، بحثت مروة شبل م2ن جامع2ة المنوفي2ة ال2دور ال2ذي تق2وم ب2ه وس2ائل العلم الحديث2ة ف2ي تش2كيل ال2رأي الع2ام

  يناير في مصر. وجدت الدراسة أن وسائل العلم الحديثة لها القدرة على تع22بئة ال2رأي الع2ام سياس2يا�،25المصري تجاه ثورة 

وأن هناك ميل� للعتقاد أن وسائل العلم الحديثة تفوقت على وسائل العلم التقليدية أثناء الثورة.

  م2ن ت2أليف: ش2ريف دروي2ش اللب2ان بجامع2ة الق2اهرةين�اير 25إعلم ث�ورة كما تضمن القسم العربي، عرضا� لكت2اب بعن2وان: 

 يناير في مصر.25وعرض: دينا يحيي مرزوق من جامعة عين شمس، تضمن الكتاب تقييما لدور العلم أثناء ثورة 

نأمل أن يتمتع قراء دورية إعلم الشرق الوسط بهذا العدد، ونود أن نشكر أعضاء الهيئة التحريرية لدعمهم المستمر.

د/ محمد النواوي
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