د .أحمد الجدي
 أستاذ مساعدفي كليه االعالم ورئيس برنامج الماجستير للصحافة جامعه اوريبرو-السويد.
 دكتوراه في اإلعالم الدولي من جامعة اوريبرو-السويد وجامعة جنوب كاليفورنيا-الواليات المتحدة
األمريكية.
 ماجستير في االعالم من الجامعة األمريكية في القاهرة.له مؤلفات في نظريات اإلعالم،
ووسائل اإلعالم الجديدة ،واإلعالم العربي المعاصر ،وقوانيناإلعالم الدولي،
وتحرير التحقيقات واألحاديث الصحفية ،والصحافة اإللكترونية.
 نشر عدة بحوث علمية في دوريات علمية محكمة.
 شارك في مؤتمرات علمية عربية ودولية عديدة ببحوث وأوراق عمل ورئاسة لجان علمية
ورئاسة جلسات.
 الصفحة الشخصية على موقع الجامعة:
http://www.oru.se/english/employee/ahmed_elgody/
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اقتصاديات وسائل التواصل االجتماعي في المؤسسات الصحفية
المصرية
بعد نجاح ثورة  25يناير في مصر ،والتي كان نواتها مواقع التواصل االجتماعي خصوصا
"الـفيسبوك" الذي كان الوسيلة الرئيسية للدعوة للثورة ،وحشد الشباب المصري للنزول إلى الشارع
والتحرك ،حتى نجحوا في تحقيق األهداف الرئيسية التي خرجوا من أجلها .أثبتت تلك الوسيلة نجاحها
في حشد المصريين حول الثورة وكان للدور الذي لعبته مواقع التواصل االجتماعي على شبكة
االنترنت "تويتر" و"الفيسبوك" و "اليوتيوب" اهمية كبير في احداث ثورة  25يناير وفي احداث الثورات
العربية أيضا؛ إذ حولها من مجرد احتجاجات فردية ضيقة إلى تنظيم قوى قام بدور التعبئة
اإليديولوجية للثورة فانقلبت من ثورة افت ارضية على مواقع التواصل االجتماعي إلى ثورة حقيقية.
غيرت وسائل االتصال االجتماعي من طبيعة صناعة واستهالك األخبار في المجتمع المصري .مع
وجود أكثر من  40مليون مشترك على شبكة االنترنت أصبح المجتمع المصري مجتمع شبكي متعدد
الوجوه واالنتماءات .قدمت هذه التغييرات تحديات للمؤسسات الصحفية خاصة مع انخفاض التوزيع
بنسب تراوح بين  %40و .%70قامت المؤسسات الصحفية المصرية في االستثمار في البنية التحتية
لشبكات االتصال وانشاء مواقع على شبكات التواصل االجتماعي من أجل جذب القراء مرة أخرى.
تهدف هذه الورقة إلى دراسة واقع استخدام وسائل االتصال االجتماعي في المؤسسات الصحفية في
مصر (الحكومية ،الحزبية ،الخاصة) ودراسة واقع التحديات االقتصادية في المؤسسات الصحفية
المصرية.
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أ .إيمان العلمي
حاصلة على شهادة الليسانس تخصص مالية في علوم التسيير جامعة منتوري ،قسنطينة-
الجزائر ،وشهادة الماجستيرتخصص إدارة أعمال في علوم التسيير جامعة العربي بن مهيدي،
أم البواقي-الجزائر ،ومسجلة في دكتوراه علوم شعبة العلوم االقتصادية تخصص إدارة أعمال
بجامعة العربي بن مهيدي ،أم البواقي ،الجزائر.
 عملت في مجال التدريس أستاذة مؤقتة في مقياس المحاسبة العامة المالية والنقدية ،اإلحصاء
التطبيقي،الرياضيات المالية بجامعة منتوري ،قسنطينة.
 شاركت في الملتقى الدولي لألنظمة الرقمية والذكاء االقتصادي بجامعة خميس مليانة-الجزائر،
/23/22أبريل2014/م .والملتقى الوطني للتنمية الصناعية وترقية االستثمار بجامعة قالمة-
الجزائر/10/09 ،ديسمبر2014/م،والملتقى الوطني الرابع حول القطاع الخاص ،ودوره في
تنمية السياحة بجامعة البويرة 11 ،و 12سبتمبر.2015
 بريد الكترونيafnan85@hotmail.fr :
3

تعزيز دور اإلعالم في تحقيق تنمية سياحية مستدامة :الدراما التركية
كنموذج إعالمي للتنمية السياحية
حظي اإلعالم السياحي باهتمام كبير من طرف األكاديميين والممارسين في مجال السياحة ،لما له من
تأثير بالغ في تحصيل وجذب السياح في هذا الميدان ،ومن ثم تنميته ككل ،وفي ظل التزاحم الذي
تشهده البلدان السياحية من عوامل المنافسة المتنوعة،كان البد من بذل كل جهودها البتكار طرق
وأساليب جديدة من أجل تقريب صورتها السياحية لدى المستهلكين ،وكان دخول اإلعالم السياحي أحد
هذه الطرق من خالل وسائله المتعددة ،حيثبات يشكل حال من الحلول الجذرية للتنمية السياحية لرسمه
صورة حسنة عن البلد السياحي.
وبناء على ذلك جاءت هذه الورقة البحثية بهدف استعراض ماهية االعالم السياحي وانعكاساته على
القطاع االقتصادي بشكل عام،وأداء القطاع السياحي بشكل خاص،في ظل التحديات الداخلية والخارجية
التي تواجه السياحة في الوقت الحالي،حيث بات اإلعالممن العوامل الهامة لجذب السياحوتحقيق التنمية
واستدامتها.
وقد خلصت الدراسة إلى ضرورة التأكيد على األثر اإليجابي لإلعالم على السياحة وتعزيز تفعيل دور
اإلعالم السياحي في تحقيق تنمية سياحية مستدامة،مع إسقاط كل هذا على التجربة التركية.
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أ /تهاني بنت عبدالرزاق الباحسين
 باحثة دكتوراه إعالم ،كلية اإلعالم واالتصال ،جامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمية -الرياض.
 حاصلة على ماجستير أعالم تخصص عالقات عامةواعالم كلية االعالم واالتصال جامعة اإلمام
محمد بن سعود اإلسالمية –الرياض1434-1433 ،ه ـ ـ بتقدير ممتاز.
 بكالوريوس خدمة اجتماعية كلية الخدمة االجتماعية بالرياض 1414هـ ،ولغة انجليزية تخصص
ترجمة كلية اللغات األوربية والترجمة -جامعة الملك سعود.
 لها العديد من االبحاث العلمية منها :قضايا األسرة السعودية في وسائل التواصل االجتماعي دراسة
تحليلية على عينة من قنوات اليوتيوب السعودية مقدم لملتقى اإلعالم األسري بجامعة الملك فيصل
باألحساء 20صفر 1437هـ ـ ــ ،البرامج الحوارية التلفزيونية وتعزيز قيم الحوار بحث محكم كرسي
اليونسكو نشرته صحيفة الرياض  17محرم  1436هـ ،وورقة عمل العالقة بين الفراغ االتصالي
ونمو الشائعة في "تويتر" ،والمؤتمر الدولي لإلعالم واإلشاعة جامعة الملك خالد ابها_1436ه.
 ورقة عمل العالقات العامة واإلعالم الجديد الملتقى الثاني للجمعية السعودية للعالقات العامة
واإلعالن بالرياض 1434ه ــ ،وبحث جودة التعليم العالي في تخصصات االعالم بالجامعات
السعودية الملتقى األول لطالب وطالبات االعالم جامعة الملك سعود 1433ه ،وورقة عمل
_مستل_ من رسالة الماجستير للباحثة " اإلعالم الجديد ودوه في خدمة العمل الخيري" ،الملتقى
االجتماعي األول بالقصيم 1433هــ.
 قدمت العديد من الدورات العلمية المتخصصة في العالقات العامة ووسائل التواصل االجتماعي.
بريد الكترونيalb.tahani@gmail.com:
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المعالجة الصحفية لقضايا اإلسكان في المجتمع السعوديدراسة
تحليلية للتغطيات اإلخبارية في عينة من الصحف المحلية
سعت هذه الدراسة إلى التعرف على أطر المعالجة الخبرية للتغطيات الصحفية المطبوعة ألبعاد
قضايا اإلسكان واعطاء صورة واضحة عن طبيعة تلك التغطيات وحجمها وطرق معالجتها ،باإلضافة
إلى معرفة آليتها في القيام بدورها المتمثل في توفير المعلومات وتفسيرها وتحليلها بما يساعد القارئ
على استيعاب قرار مجلس الوزراء القاضي بالرسوم على األرضي البيضاء الصادر بتاريخ
2015/11/23م.
واختارت الباحثة عينة من التغطيات الصحفية المتزامنة مع الق ارر ،حيث تم اختيارها باستخدام العينة
العشوائية المنتظمة على مدى  21يوما ،وبلغت العينة  63مفردة في ثالث صحف ،هي :الرياض
وعكاظ والشرق .وقد وظفت الدراسة المنهج العلمي الكمي وفق إجراء تحليلي لمضمون وصف
لظاهرة والحكم عليها ،وانتهت نتائجها إلى قصور المعالجة اإلعالمية في االستعانة بالدراسات
والبحوث حيث بلغت  %3.2كمصدر للمعلومات الموثقة وهذا مؤشر لضرورة االهتمام بالدراسات
والبحوث االقتصادية والتعاون مع الجامعات ومراكز البحوث والدراسات في المملكة العربية السعودية
المهتمة بهذا الشأن ،في حين أنها أبرزت الجانب التحليلي والتفسيري المهتم بتوضيح طبيعة القرار
بنسبة بلغت  %44.4مقارنة بأطر تقديم المعلومات أو عرض الحقائق التي تم تناولها بالدراسة.
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د /حمدي بشير

* مصري الجنسية  ،من مواليد مارس  ، 1977حاصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية.
* تخرج من كلية االقتصاد والعلوم السياسية عام  ،2000ثم حصل على درجة الماجستير  ،2009ثم
الدكتوراه .2012
* يعمل حاليا باحثا ضمن طاقم خبراء المكتب الفني لوزير التجارة الخارجية  ،بإدارة االتصال السياسي،
ويعمل باحثا غير مقيما ومتعاونا مع العديد مع مراكز الدراسات السياسية ودراسات االسالم السياسي
ودراسات االعالم السياسي واألمني في العالم العربي .
* شارك في العديد من المؤتمرات والندوات الدولية  ،واخرها مؤتمر االعالم واالشاعة ..المخاطر
وسبل المواجهة  ،الذى عقد بجامعة الملك خالد بالمملكة العربية السعودية في سبتمبر .2014
* له العديد من الكتابات السياسية والصحفية عن الواقع العربي  ،وقد صدر له العديد من المؤلفات
واهمها المعونات االمريكية إلفريقيا وابعادها التنموية والسياسية  ،تجربة التحول السياسي في جمهورية
النيجر  ،ظاهرة االعالم االجتماعي وابعادها االقتصادية والسياسية واالمنية في العالم العربي،
ودراسات مختلفة عن جماعة االخوان المسلمين في غرب افريقيا  ،النيجر ومالي وتشاد وبوركينافاسو
وساحل العاج.

hamdybsher2007@hotmail.com
hamdybeshir2012@yahoo.com
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اإلعالم الرقمي واقتصاديات صناعته
اإلعالم الرقمي ،وأهم الفرص والتحد التي تفرض ة ةه
تهتم هذه الورقة بدراسة ةةة اقت ة ة
التطورا التقنية املتالحقة في مج ل االنترنت على بيئة اإلعالم واقت ة ة ة ت .وبدا ة تركز هذه الورقة
على تح ة ةةد ة ةةد مفهوم اإلعالم الرقمي ،وبح ة ة ت ة ةةقم ر االعالم الرقمي على ور االعالم املطبوع واملقروء
واملسموع ،مم تقم ر التقني الرقمية الحد ثة على تكلفة عملي اإلنت ج والتسويق االعالمي والتواصل
ب ن املنتج واملس ة ة ة ة هل ة  ،مم التعرف على التح ةةد ة التتلف ةةة التي تواج ة ص ة ة ة ةن ة ع ةةة االعالم الرقمي في
املسة ة ة ةةتقبل ،وب ة ة ة ةةفة ا صة ة ة ةةة املم رس ة ة ة ة االحتك رية ل ة ة ة ةةر ت نولوجي املعلوم التي تحرص على
السيطرة على السوق الع لمي .
االعالم  ،صة ة ة ةةن عة
الكلمات الدالة  :االعالم الجد د ،االعالم الرقمي ،االعالم االجتم يي ،اقت ة ة ة ة
االعالم  ،املن فسة واملم رسة االحتك رية في ت نولوجي االعالم ،جرائم االنترنت ........الخ.
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د.حنان يوسف










عميدة كلية إعالم القرية الذكية باألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري – جامعة
الدول العربية.
أستاذ اإلعالم العربي جامعة عين شمس (مصر).
حصلت على درجة الدكتوراه بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف في االعالم العربي والدولي من
كلية االعالم بجامعة القاهرة  ،وعملت بروفيسير– استاذ لالعالم بجامعة عين شمس المصرية
ألكثر من  25عاما باإلضافة الي عملها كأستاذ زائر في العديد من الجامعات العربية والدولية.
عملت مقدمة برامج تليفزيونية ورئيس تحرير لمجلة الجسر وخبرة ألكثر من  20عاما في
تحرير ورئاسة االخبار التليفزيونية ،ولديها خبرة واسعة في الحقل المدني فهي تتراس حاليا
منظمة دولية مدنية للحوار (المنظمة العربية للحوار والتعاون الدولي ) تهتم بتعزيز ثقافة
الحوار في المجتمع العربي من خالل ادوات االعالم والتعليم والقوي الناعمة .
تعمل مستشار لعدد من الهيئات والوزارات التابعة لرئاسة الجمهورية في مصر وكذلك
مجلس الوزراء المصري باإلضافة الي كونها مستشار بمنظمات جامعة الدول العربية واالمم
المتحدة واالتحاد االوروبي.
لديها أكثر من  55دراسة علمية منشورة باللغتين العربية واالنجليزية واكثر من  25كتابا في
قطاعات االعالم العربي المختلفة ويتركز نشاطها في كيفية ايجاد عالقات تشابكية بين
القطاع االكاديمي االعالمي وتطبيقاته في القطاع المهني والمدني من اجل ابراز افضل
صورة للعرب في المحافل الدولية .

لالطالع ) :ويكبيديا-حنان يوسف)-
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D8%A7%D9%86_%D9%8A
%D9%88%D8%B3%D9%81
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العوامل املؤثرة في بناء أجندة الفضائيات العربية تجاه قضايا عمل املرأة
في مجاالت التنمية االقتصادية واالجتماعية  :دراسة تطبيقية على ثالثية
أطراف اإلنتاج :الحكومات – أصحاب أعمال – نقابات عمال"
ة لإلعالم
في سي ق األ وار التنموية لإلعالم االجتم يي واالقت ي ،م ن النظر للوظيفة االقت
ة الق ئمة وعالق ه ب ملؤسس
من ج نب ن رئيسي ن :األول ور اإلعالم تج ه املؤسس االقت
االجتم عية األارى ،والث ني ور اإلعالم تج ه ال عوب العربية ذاته من حي أ واره في التن ئة
ة للفئ الجتمعية التتلفة في الوطن العربي حي تعتبر وس ئل اإلعالم واالت ل من أهم
االقت
محفزا النمو االقت ي في الجتمع ،ف لدور غ ر املب شر الذي تقوم ب وس ئل اإلعالم ،في التنمية
ً
ً
ة ،منحه قدرا جيدا من الثقة لدى مؤسس األعم ل ولدى مؤسس الجتمع التتلفة
االقت
قوم على اس س م ت يع وس ئل اإلعالم ب كل ع م حي ل موضوعي ه وحي ه وم داقي ه ونحو
ذل من قيم املم رسة اإلعالمية املتخ ة الحترفة حي تزار البيئة اإلعالمية ب لعد د من الفرص
التي م ن من االله عم الوظيفة التنموية لوس ئل اإلعالم.
وفي ضوء م سبق تتحد م كلة البح في تقييم أ اء الفض ئي العربية ألجندة قض عمل املرأة
العربية ورصد العوامل املؤمرة في بن ء هذه األجندة ومدى اتف قه مع أجندة الجم ه ر املس هدفة من
هذا األ اء اإلعالمي وذل من االل راسة تطبيقية على أطراف اإلنت ج الثالمة في منظومة العمل
والت غيل وهي "املؤسس الحكومية ومنظم أصح ب األعم ل واالتح ا والنق ب العم لية
ب العتم على راسة مسحية على عينة من الفئ الثالمة قوامه ( 150مفر ة) من الدول العربية
للتعرف إلى رؤتهن في كيفية تن ول الفض ئي العربية ألجندة قض عمل املرأة العربية وارتب ط ذل
بترتيب أولوي الجمهور املس هدفة واملؤسس اإلعالمية تج ه قض عمل املرأة في الع لم العربي
ً
وصوال لطرح رؤى جد دة تس هم في تبني وس ئل اإلعالم العربية لتط ب جد د محفز لعمل املرأة
ً
ً
ب عتب ره حق من حقوق اإلنس ن األس سية فضال عن إسه م في امل ي الحسوس في اقت
األسرة العربية والجتمع العربية ككل.
وتعتبر هذه الدراسة هي األولى من نوعه في مج ل التطبيق على فئ أطراف اإلنت ج الثالمة ط رحة هذا
الت نيف املعي ري املستخدم ب ث فة في مج ال العمل االقت ي ألول مرة في قط ع الدراس
اإلعالمية كدراسة بينية تسعى غلى رصد اتج ه وآراء النس ء من أطراف اإلنت ج الثالمة :حكوم
أصح ب أعم ل – عم ل) حول صورة املرأة الع ملة في اإلعالم العربي وتبي ن الفروق ب ن الفئ الثالمة
في رؤي هم للتن ول التلفزيوني لقض عمل املرأة العربية.
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د .ســــــاعد ســـــاعد
* أستاذ مساعد في قسم اإلعالم واالتصال جامعه الملك خالد/السعودية في مجال
الصحافة والنشر االلكتروني.
* مؤسس ومدير مركز التدريب اإلعالمي  ،.2012-2004مدرب دولي معتمد ومشرف
ومؤطر على اكثر 100دورة تدريبيه بالمغرب العربي والخليج العربي في الصحافة
المكتوبة وااللكترونية واالذاعة والتلفزيون .
* له العديد من المؤلفات منها كتاب فنيات التحرير الصحفي ط . 2005 1ط.20092
ط ،2012 3التعليق الصحفي في الجزائر ط ،.2009 1الصورة الصحفية ط 1
.2010ط ،2012 2و التدريب اإلعالمي الطبعة األولى 2012
* له عدد من التجارب العملية فهو كاتب صحفي ،وله أبحاث علمية منها :مفهوم
المؤسسة الصحفية في عهد الملك خالد رحمه هللا  ،دراسة مقدمة لمؤتمر الثالث لكرسي
الملك خالد  ،2015وفوبيا االشاعة والمناخ في دول مجلس التعاون الخليجي /مؤتمر
االعالم االشاعة الدولي .جامعة الملك خالد 2014م ،العوامل المؤثرة في أداء صحفي
اإلعالمات الشخصية دراسة ميدانية لعينة من دول المغرب العربي أنموذجا ،مؤتمر
دولي جامعه اليرموك األردن  ،2011ونحو تدريب إعالمي تفاعلي من خالل
التكنولوجيات الحديثة دراسة ميدانية لجامعتي الجزائر ووهران أنموذجا ،المؤتمر
الخامس عشر للجمعية العربية األمريكية ألساتذة االتصال حول تحوالت التعليم
اإلعالمي .الكويت 2010
p.saadsaad@gmail.com -1
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االثرالتكنولوجي في البيئة االقتصادية لإلعالم الجديد

تتن ول هذه الدراس ة ة ةةة املؤمرا الت نو تقنية على العمل الص ة ة ةةحفي و املؤس ة ة ةس ة ة ةةة الص ة ة ةةحفية ب عتب ره
مؤس ة ةس ة ةةة اقت ة ة ة منتجة تبح عن مس ة ة هل ن جد وموظف ن ب ة ةةروط ا ص ة ةةة و" تس ة ةةليع " امل ة
االعالمية .وعلي ف ن هذه الدراس ة ة ةةة س ة ة ةةتجيب على التس ة ة ة ؤل الت لي  :كيف اس ة ة ةةتط عت الت نولوجي
الحد ثة تغ ر مف هيم االقت

في االعالم الجد د ؟

وم أمر ذل في الصحف االل ترونية الذي اضحت استثم ر بل صن عة ق ئمة بذاته ؟
وهذا من االل عينة ع ة ةةوائية من ص ة ةةحف ول مجلس التع ون التليجي ومنهجي اس ة ةةتخدام الب ح
املنهج الوص ة ة ة ةةفي التي نظر إليهة على أنهة تةةدرس الظواهر املعقةةدة ذا املتغ را املت ة ة ة ةةعبةةة ،والتي من
ال ةةعب التجريب عليه علمي والدراس ة الوص ةةفية في أص ةةله ال تهدف إلى وص ةةف الظ هرة فحس ةةب بل
إنه تمد لت ة ةةمل وص ة ةةف العالق والتقم را املتب لة والوص ة ةةول إلى نت ئج تفس ة ةةر العالق الس ة ةةببية
وتقم راته
وقد ال ةةت الدراس ةةة الى رص ةةد تقم ر الت نولوجي على املؤسة ةسة ة الص ةةحفية في ول مجلس التع ون
التليجي من االل تغ ر مفهوم املقر االجتم يي للمؤس ةسة الصةةحفية  ،وتقمر طبيعة العمل الصةةحفي
بمعطي جد دة في املؤسةسةةة وظهور وظ ئف جد دة في البنية الب ةةرية اال هيئة التحرير واالقسة م
التقنية  ،وانخف ض تكلفة االنت ج  ،وتطور مس ةةتوى االت ة ل اال املؤس ةس ة الص ةةحفية وفي محي
وبيئة العمل وا رج مم اسهم كذل في طور مج ل الحري .
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أ .سميرة بلعربي
أستاذة محاضر أ  ،تخصص علوم اإلعالم و االتصال .جامعة محند أكلي أولحاج " البويرة،
الجزائر ،الشعبة  :شعبة علوم اإلعالم و االتصال.
تعمل مدرس لـ‘ :قانون اإلعالم  ،تصميم الحمالت اإلعالمية  ،علم االجتماع اإلعالمي ،
تصميم اإلعالنات  ،تاريخ وسائل اإلعالم  ،االتصال في الفضاء العام  ،الصناعات الثقافية
،اقتصاديات وسائل اإلعالم .
لها العديد من االبحاث العلمية المنشورة في مجلة الحكمة  ،العددين  11و  ،29مجلة الحقوق
و العلوم اإلنسانية  ،العدد  ، 10مجلة المعيار  ،العدد  ، 35مجلة فكر و مجتمع  ،عدد خاص
 ،جويلية . 2014
شاركت وحضرت العديد من المؤتمرات والندوات والملتقيات العلمية منها :المؤتمر العلمي
األول وسائل االعالم و المجتمع  ،جامعة بسكرة  ،أيام  28و  29نوفمبر 2010م ،والملتقى
الوطني حول سياسـة التشغيـل و دورها في تنمية الموارد البشرية  ،جامعة بسكرة  ،يومي 13
و  14أفريل 2011م ،والمشاركة في الملتقى الوطني الثالث حول األمن الفكري ....التحديات
و رؤى المستقبل  ،جامعة الجلفة  ،يومي  27و  28أفريل 2011م ،المشاركة في ندوة دولية
بعنوان " التعليم الجامعي في عصر المعلوماتية "  ،جامعة طيبة بالمملكة العربية السعودية من
 2011/05/31إلى 2011/06/01م ،المشاركة في الملتقى الوطني األول بعنوان " واقع
خدمات مكتبات المطالعة العمومية بين عشوائية النشر و المعلومات و الخدمة النوعية للمستفيد
 ،دار الثقافة لوالية تبسة يومي  20و  21نوفمبر  ،2013والمشاركة في الملتقى الوطني الثاني
بعنوان " االعالم الجديد و القضايا الراهنة "  ،جامعة قالمة  ،يومي  3و  4ديسمبر .2013
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المجموعات االعالمية االحتكارية
دراسة في العالقة بين االعالم و المجموعات االقتصادية

تتمحور هذه الدراسة حول المجموعات االحتكارية أو ما يعرف باإلمبراطوريات اإلعالمية و هي
الظاهرة التي ظهرت معالمها في الدول الغربية مع مطلع السبعينات  ،و أثرت على الممارسة اإلعالمية
بحيث أصبحت السياسة اإلعالمية خاضعة لمالك رأس المال  ،و لم تعد الموضوعية هدفا لوسائل
اإلعالم و إنما أضحى تحقيق األرباح هو المسعى الرئيسي لها.
و عليه تبحث هذه الدراسة في مفهوم المجموعات االحتكارية و كيف تطور ظهورها تباعا في مختلف
دول العالم  ،و هو ما أدى بنا بالضرورة للتطرق للعولمة اإلعالمية كسبب في نفس الوقت النتشار
اإلمبراطوريات اإلعالمية  ،حاولنا أيضا استكشاف واقع المجموعات االحتكارية و كيفية تعاظم أدوراها
بحيث أصبحت جزءا ال يتجزأ عن صناعة القرار السياسي و ال سيما االقتصادي  ،باعتبار أنها تحولت
إلى مصدر دخل مضمون ال بل يضمن الحصول على أرباح مالية خيالية من خالل التدوير الجيد للمادة
اإلعالمية.
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أ .عبدالعزيز بن سعيد الخياط
 حاصل على ماجستير اآلداب في اإلعالم من كلية اآلداب ،جامعة الملك سعود بالرياض،
عام .2013

 حاصل على بكالوريوس اإلعالم اإلسالمي ،تخصص عالقات عامة ،كلية العلوم
االجتماعية ،جامعة أم القرى ،مكة المكرمة ،السعودية عام .2003
 تلقى العديد من الدورات منها ،دورة "إعداد قادة المراكز الصيفية" ،و"المركز الكشفي
الرمضاني"ـ ،ودبلوم "الحاسب اآللي التطبيقي" ،و"المنتدى األول للعالقات العامة" ،و"الندوة
الثالثة آلفاق البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في العالم العربي" ،ودورة "إدارة األولويات"،
ودورة "فن اإللقاء" ،وحلقة نقاش "الفحص الوراثي"،

 قدم ورقة عّلمية في "الملتقى الثالث للجمعية السعودية للعالقات العامة واإلعالن -العالقات
العامة الرقمية" في الرياض ،خالل الفترة من  19إلى  20جمادى اآلخرة 1436هـ ،وكانت

بعنوان( :العالقات العامة الرقمية ..مفهومها وأدوارها ،تحدياتها).
 عضو في كل من" :الجمعية السعودية لإلعالم واالتصال" ،و"بيت الفوتوغرافيين السعوديين"،
و "الجمعية الدولية لفن التصوير""،الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين".

المتميز على مستوى (اإلدارة العامة لمنح البحوث -أكثر من
 حصل على جائزة الموظف
ّ
( )60موظفا بـ"مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لعام 1428هـ.
 عضو لجنة النشاط الثقافي واالجتماعي والرياضي في "مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية،
اعتبا ار من  9ربيع األول 1436هـ ،وقد عمل مراقبا متعاونا مع (هيئة تقويم التعليم العام) في
إجراء االختبارات الوطنية1436هـ.

بريد الكترونيalkhayat@kacst.edu.sa :
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دور اإلعالم في التنمية االقتصادية
تتناول الورقة العلمية موضوع( :دور اإلعالم في التنمية االقتصادية) ،من خالل أربعة موضوعات،
هي :دور اإلعالم في المجتمع :ويوضح مدى األهمية ،وبيان هذه األدوار مع التركيز على الجانب

االقتصادي ،واالقتصاد وأدواره :حيث يشرح أهمية االقتصاد في المجتمع ،ويشرح أدواره في المجتمع،
وثالثا :التنمية االقتصادية :توضيح مفهومها وأهدافها ونظرياتها ،ودور اإلعالم في التنمية االقتصادية:
ربط أدوار اإلعالم في كيفية مساهمتها في التنمية االقتصادية.
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السيرة الذاتية

د.عبد اللطيف بن صفيـــة
 أستاذ باحث بالمعهد العالي لإلعالم واالتصال .رئيس شعبة االتصال ،الرباط – المغرب.

 حاصل على ،الدكتوراه في سوسيولوجيا اإلعالم والتواصل ،من جامعة باريس ( ،)7دوني
ديدرو-فرنسا ،عام  ،1995وشهادة الدراسات المعمقة في سوسيولوجيا اإلعالم والتواصل جامعة
باريس ( )7دوني ديدرو ،عام .1988
 حاصل على دبلوم صحفي من المعهد العالي للصحافة (حاليا المعهد العالي لإلعالم واالتصال-
الرباط) ،عام .1987

 عضو الهيئة العلمية لكرسي اليونسكو "اإلعالم المجتمعي" جامعة اإلمام بن محمد سعود
بالرياض ،وخبير بيداغوجي في إعداد وتنفيذ دورات التكوين اإلعالمي لدى مؤسسات مهنية.
 خبير في استراتيجيات اإلعالم واالتصال لدى العديد من المنظمات الوطنية والدولية ،ونشر
العديد من البحوث والدراسات والمقاالت ذات الصلة بميدان اإلعالم واالتصال.
 من مجاالت تخصص الدكتور عبداللطيف ،سوسيولوجيا اإلعالم واالتصال ،إستراتيجية وخطة
اإلعالم واالتصال ،تحليل الصحافة والمادة اإلعالمية ،اإلعالم والنوع االجتماعي والحقوق

اإلنساني ،الصحافة االستقصائية ،أخالقيات وآداب مهن اإلعالم ،وتصور واعداد البرامج
اإلعالمية اإلذاعية و التلفزيونية ،والعالقة مع وسائل واإلعالم ،واالتصال السياسي ،والتأطير
األكاديمي والعلمي.
بريد الكترونيabensf@yahoo.fr :

17

أطر المعالجة اإلعالمية للمشروعات االقتصادية الكبرى في الدول العربية
دراسة مقارنة بين كل من السعودية ومصر والمغرب
بالتطبيق على مشروعات" :الهيئة الملكية للجبيل وينبع" بالسعودية"-قناة السويس الجديدة" بمصر-
"إقالع  2014للنهوض بقطاع الصناعة" بالمغرب.
إعداد
د .عبد هللا الحمود ،د .عالء الشامي ،د .عبد اللطيف بن صفية

ملخص الدراسة
تناقش هذه الدراسة دور وسائل االتصال يف دعم املشاريع االقتصادية الكربى يف األقطار العربية.
وتؤكد على أن تلك الوسائل تقدم "معاجلات" إعالمية عالية املهنية وفائقة الفعالية لألحداث
واملوضوعات اليت تتناوهلا .يف هذا السياق ،أجرت الدراسة حتليال للمعاجلة اإلعالمية للمشروعات
االقتصادية الكربى يف الدول العربية ابلتطبيق على ثالثة أقطار عربية هي السعودية ومصر واملغرب.
ومتت الدراسات التحليلية املقارنة على مشروعات" :اهليئة امللكية للجبيل وينبع" ابلسعودية و"قناة
السويس اجلديدة" مبصر ،و "إقالع 2014م للنهوض بقطاع الصناعة" ابملغرب .وهدفت هذه
الدراسة للتعرف على أهم األطر اليت حتكم العمل اإلعالمي لتلك املشروعات .وأوضحت الدراسة
تقاليد العمل العريب يف اجال اإلعالم االقتصاد  ،وأوجه التقارب واالختالف بني األقطار العربية
يف توظيف وسائل اإلعالم واالتصال خلدمة البىن االقتصادية .واقرتحت الدراسة ما ميك العمل به
لتطوير معاجلات اإلعالم واالتصال للقضااي واملوضوعات االقتصادية الوطنية الكربى ،ويعين ذلك،
دعم قدرة تلك املشروعات الوطنية للوصول لشرائح الرأ العام املختلفة ،وتكوي رأ عام مستنري
ومساند لتلك املشروعات احليوية .أما بناؤها املنهجي فيستند إىل دراسة احلالة  .casestudyوانتهت
الدراسة إىل تقدمي نتائج مهمة حول األطر اليت مت توظيفها على صعيد املعاجلة اإلعالمية للمشروعات
االقتصادية الكربى حمل الدراسة.
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الدكتور عبدهللا بن ناصر الحمود
 حاصل على الدكتوراه في اإلعالم واالتصال اإلنساني ،من جامعة  Quebecفي مونتريال
بكندا عام 1998م والماجستير والبكالوريوس في اإلعالم من جامعة اإلمام محمد بن سعود
اإلسالمية بالرياض بالرياض.
 أستاذ مشارك ،بكلية اإلعالم واالتصال بجامعة اإلمام بالرياض ،وأستاذ كرسي اليونسكو لإلعالم
المجتمعي ،وعضو الهيئة العلمية لكرسي حوار الحضارات في جامعة السوربون باريس بانتيوم،1
ومستشار إعالمي في مجلس الشورى،
 حاصل على الشهادة المهنية العالية في اللغة الفرنسية من جامعة  McGillفي مونتريال بكندا،
ودورة في اللغة اإلنجليزية من أكاديمية  EFللغات في  Hastingsفي بريطانيا ،ودورات في
تطبيقات الحاسب اآللي في كل من مونتريال والرياض.
 أصدر الدكتور الحمود عدد من المؤلفات والدراسات ،منها :كتاب فكري بعنوان "من أين أُِتينا؟
محاولة لفهم الواقع الذي استعصى" ،وكتاب في موضوع "إدارة الفريق في القطاعين العام
والخاص :التحديات والعوائد" ،وكتاب في موضوع "المنهج الكيفي في دراسات اإلعالم في
الوطن العربي".
 له عدد من البحوث والدراسات المقدمة لعدد من المؤتمرات المحلية والدولية ،ولصالح عدد من
مؤسسات المجتمع ،إضافة إلى عدد من الدراسات العلمية المنشورة.
 بريد الكترونيalhumoodmail@yahoo.com :
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الدكتور عالء عبدالمجيد الشامي
 أستاذ اإلعالم المشارك بكلية البنات لآلداب والعلوم والتربية بجامعة عين شمس.

 حاصل على الدكتوراه في اإلعالم من قسم اإلذاعة والتليفزيون ،بكلية اإلعالم ،جامعة القاهرة
2006م ،والماجستير 2001م ،والبكالوريوس 1996م.

 عمل محاض ار في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،كلية اإلعالم واالتصال في الفترة
من  2011وحتى  ،2013وفي جامعة قطر من العام  2008وحتى  ،2010ولدى أكاديمية
أخبار اليوم ،بالقاهرة عام .2007
 له عدد من األبحاث منها بحث عن مواقع التواصل اإللكتروني ورأس المال االجتماعي في

المجتمع السعودي ،ونشر بالمجلة العربية لإلعالم واالتصال ،بجامعة الملك سعود ،في العدد
 10عام  ،2013وبحث بعنوان :المعارضة اإللكترونية وعالقتها بالتحوالت السياسية في
العالم العربي ،وهو دراسة حالة لثورة  25يناير ،نشر بمجلة البحوث اإلعالمية ،جامعة
األزهر ،في العدد  ،36عام  ،2011وبحث عن محددات تشكيل اتجاهات الرأي العام

القطري نحو القضايا العامة المثارة في قطر ،ونشر مجلة البحوث اإلعالمية ،جامعة األزهر،

في العدد  ،31عام  ،2009وبحث بعنوان :دور وسائل اإلعالم في تشكيل الصور الذهنية
المتبادلة بين المسلمين واألقباط في مصر ،منشور بالمجلة المصرية لبحوث اإلعالم ،في
كلية اإلعالم ،جامعة القاهرة ،في العدد  ،34عام .2009
بريد الكترونيalaaelshamy@aucegypt.edu :
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الدكتور عبدهللا خالد بن ربيعان
 مدير إدارة االتفاقيات البحثية ،وأستاذ االقتصاد المساعد في معهد اإلدارة العامة ،الرياض.
 المحرر والمستشار االقتصادي لصحيفة الحياة الدولية ،وله مقال اسبوعي في الصحيفة منذ
.2008
 مؤسس ،ورئيس تحرير "نشرة االقتصاد" التي تصدرها جمعية االقتصاد السعودية ،منذ فبراير
عام  2006وحتى اآلن.

 كاتب مقال شهري اقتصادي لمجلة تجارة الرياض الصادرة عن الغرفة التجارية في الرياض،
ومجلة الدبلوماسي التي تصدر عن و ازرة الخارجية.
 حاصل على دكتوراه في االقتصاد والمالية ،من جامعة برونيل ،في بريطانيا ،عام ،2012
وماجستير االقتصاد ،من جامعة كولورادو الحكومية ،فورت كولينز ،بالواليات المتحدة األمريكية،

عام  ،2004وبكالوريوس االقتصاد اإلسالمي ،من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية،
الرياض ،عام .1998
 له عدد من الكتب والمشاركات العلمية المنشورة في دوريات اقتصادية متخصصة.
بريد الكترونيrubbian@yahoo.com :
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اإلعالم االقتصادي السعودي ..الواقع وفرص التطوير
تستعرض ورقة العمل نشأة اإلعالم االقتصادي في المملكة ،وأبرز المحطات التطويرية التي مر بها،
ونشأة اإلعالم االقتصادي المتخصص (صحافة ،تلفزيون) في المملكة ،واالعالم االقتصادي المقدم في
وسائل اإلعالم التي تستخدم اللغة اإلنجليزية (الموجهة لغير السعوديين) ،وواقع اإلعالم االقتصادي في

المملكة بشقيه العربي واإلنجليزي حاليا ،وأبرز أوجه القصور والمعوقات في اإلعالم االقتصادي ،وسبل
تطوير اإلعالم االقتصادي ماديا وبشريا.
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د .علي بن ضميان العنزي
 حاصل على دكتوراه في اإلعالم الجديد من جامعة إنديانا بنسلفانيا عام  ،2014ودرجة
الماجستير في اإلعالم الجماهيري من جامعة الملك سعود عام .2006وبكالوريوس األدب في
اللغة العربية من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية عام .1997
 يعمل حاليا أستاذا مساعدا في جامعة الملك سعود ،كلية اآلداب ،قسم اإلعالم ،ووسبق له العمل
أستاذا متعاونا في جامعة اإلمام محمد بن سعود كلية اإلعالم واالتصال في الفترة من أكتوبر
 2014وحتى مايو ،2015

 قام بعمل دراسات ومشروعات إعالمية لو ازرة الداخلية والخارجية وللجمعية السعودية لإلعالم
واالتصال.
 سبق له العمل رئيسا لقسم التصحيح بصحيفة الجزيرة السعودية ،وباحثا ومستشا ار إعالميا لدى
رئيس التحرير ،خالل الفترة من  1999وحتى  ،2008كما عمل باحثا إعالميا متعاونا بمركز
اإلعالم واالتصال الدولي ،وباحثا إعالميا متعاونا لدى أسبار للدراسات اإلعالمية.

 عضو في كل من الجمعية السعودية لإلعالم واالتصال .والمجلس التنسيقي لمراقبة االنتخابات،
والنادي األدبي ،ولجنة النشاط المنبري في النادي األدبي.

بريد الكترونيaldhomyan@gmail.com:
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مدى تطبيق معايير إقتصاد المعرفة على اإلستثمار في وسائل
التواصل اإلجتماعي
تندرج هذه المشاركة تحت محور اإلعالم واقتصاد المعرفة ،حيث تتناول ورقة العمل تعريف اقتصاد
المعرفة وعالقته في اإلعالم بشكل عام ثم تستعرض محاور :االستثمار في وسائل اإلعالم الجديد
(التجارة اإللكترونية ،المواقع اإللكترونية ،الصحف اإللكترونية) ،واإلعالن في عصر اإلنترنت ،واإلعالن
في وسائل التواصل االجتماعي ،وظهور مؤسسات خاصة تعنى بوسائل التواصل االجتماعي (إنتاج،
إدارة محتوى ،إعالنات) ،وتطبيق معايير اقتصاد المعرفة على االستثمار في وسائل التواصل االجتماعي.

ويعتمد الباحث في ورقة العمل هذه على استعراض الدراسات السابقة ،ثم إلقاء الضوء على انتشار

المؤسسات التي تستثمر في مجال وسائل التواصل االجتماعي ،خصوصا في مجال اإلنتاج واإلعالن.
وتحاول ورقة العمل الربط بين معايير اقتصاد المعرفة واالستثمار في وسائل التواصل االجتماعي،
وسيستخدم الباحث عرض الباوربوينت الستعراض بعض النماذج الحية لمظاهر االستثمار في اإلعالم
الجديد عامة ،وفي وسائل التواصل االجتماعي بشكل مركز.
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الدكتور :عمر إبراهيم بوسعدة
 أستاذ مشارك بقسم اإلعالم -كلية العلوم اإلنسانية ،جامعة الملك خالد -المملكة العربية
السعودية.
 حاصل على دكتوراه علوم اإلعالم واالتصال ،بإشراف مزدوج "جامعة باريس  "8فرنسا ،وجامعة
الجزائر "كلية العلوم السياسية واإلعالم" ،ودبلوم في السمعي البصري من معهد السمعي البصري
في باريس ،وماجستير علوم اإلعالم واالتصال جامعة الجزائر "كلية العلوم السياسية واإلعالم".
 عمل أستاذا مشاركا في كل من كلية العلوم اإلنسانية بجامعة الملك خالد بالسعودية ،وكلية
العلوم السياسية واإلعالم بجامعة الجزائر ،وكلية المنار للدراسات اإلسالمية بالجزائر ،وأستاذا
زائ ار مشاركا بعدة جامعات جزائرية.

 كما عمل صحفيا ومحر ار ومذيعا بالقناة األولى بالتلفزيون الجزائري ،ورئيس تحرير بالتلفزيون

الجزائري ،ومذيعا في القناة الرابعة بالتلفزيون الجزائري ،وكاتبا صحفيا بجريدة آفاق بالسعودية،
ورئيس تحرير جريدة أخبار العرب بأبوظبي ،وأستاذا مساعدا بجامعة عجمان للتكنولوجيا

بأبوظبي.
 عمل أيضا أستاذا لالتصال الصحي والبيئي بشركة الحفر الوطنية ،باإلمارات ،ومحلال سياسيا

إعالميا في قناة الشروق الفضائية الج ازئرية ،ومستشا ار ومدربا إعالميا لدى منظمة المرأة العربية
بالقاهرة ،وهو عضو في عدة جمعيات ومؤسسات إعالمية وله مجموعة أعمال منشورة.

بريد الكترونيdocboussada@gmail.com :
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تأثير التطور التكنولوجي على إنتاج وتلقي
المعلومة االقتصادية التلفزيونية
يسعى البحث إلى دراسة تأثير التطور التكنولوجي على تلقي وانتاج المعلومة االقتصادية التلفزيونية،
من خالل تبيان األساليب التكنولوجية المستخدمة في هذه العملية وأثرها على عملية التلقي عبر تحديد

األطر األساسية الشاملة لعناصر هذه الصورة في سياقها القيمي والبنيوي مع التركيز على تحديد وشرح

التقنيات الحديثة المستعملة لترويج صورة تلفزيونية تنشر وترسخ معلومة اقتصادية معينة لدى جمهور

المتلقين ،عبر نقلها لخطاب اقتصادي إعالمي يشكل معاني داللية مضبوطة ،وفق أنساق معينة لتدعيم
أو تغيير آراء ومواقف أو اتجاهات وسلوكيات أو تعميم تصورات وانطباعات على قضايا وأحداث وأخبار
وظواهر اقتصادية ،بغية نشر معلومات معينة عنها لتحقيق التأثير المرغوب الذي يستطيع أن يحدث
التغيير المتوقع لدى المتلقي في سلوكه واتجاهاته وآرائه سواء أكان فردا أو مؤسسة اقتصادية محلية أو
عالمية كالبورصات واألسواق المالية والتجارية ،مثل التأثير على ارتفاع وانخفاض أسعار السلع والخدمات

أو على سوق العرض والطلب وغيرها ،مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تغييرات جوهرية في العمليات
اإلنتاجية والتسويقية لمختلف المؤسسات االقتصادية المحلية والعالمية وعلى سلوكيات األفراد االستهالكية
في مختلف المجتمعات.
وأكدت نتائج البحث أن للتكنولوجيا دو ار مهما في إنتاج المعلومة االقتصادية بالتلفزيون وتلقيها من قبل
الجماهير والمؤسسات االقتصادية ،وأن إنتاج المعلومة االقتصادية بالتلفزيون يتم من خالل توظيف القيم
بمختلف أنواعها في الصورة التلفزيونية بهدف التأثير وتوجيه اتجاهات المتلقي نحو سلوكيات معينة.
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أ .فوزية بنت حجاب الحربي
 مديرةالعالقاتالعامةواإلعالمبالمؤسسةالعامةللتدريبالتقنيوالمهني "قطاعالبنات" منذعام 2011
حتىاآلن.
 مدربمعتمدمنالمؤسسةالعامةللتدريبالتقنيوالمهنيبالبورداألمريكيمنمركزstconcebt training 1
.""center
 باحثة دكتوراه "تخصص إعالم" ،وحاصلة على ماجستير اإلعالم ،تخصص صحافة ونشر
إلكتروني ،من جامعه اإلمام محمد بن سعود عام .2012
 عملت مديرة للعالقات العامة واإلعالم بمكتب اإلشراف التربوي ،جنوب الرياض من عام
1420ه ـ إلى 1427هـ ،ومديرة العالقات واإلعالم بمركز الباحثات بدارة الملك عبدالعزيز
(معارة من و ازرة التربية ) من عام 1422هـ إلى 1423هـ.
 عملت مديرة التحرير بالمنطقة الوسطى في صحيفة دنيا النسائية (التي تصدر عن دار
الشرق) عام  ،2000ومقررة اللجنة النسائية بجمعية اإلعالم واالتصال ،ومحررة صحفية
بجريدة الجزيرة منذ عام 1417هـ ،واعالمية بإدارة اإلعالم التربوي بمنطقة الرياض حتى نهاية
.2010
 عضو في عدد كبير من الجمعيات واألندية األدبية واللجان العلمية ،وأعدت عدد كبي ار من
البحوث وأوراق العمل الخاصة باإلعالم للمشاركة بها في عدد من القطاعات ،ولها مشاركات
أدبية في الصحف السعودية والخليجية ،وحاصلة على جائزة نادي الرياض األدبي بمسابقة
القصة القصيرة لعام  ،2000وصدر لها مجموعة قصصية بعنوان "ليتني ما تلوثت بك" عام
1428هـ.
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دور اإلعالم في دعم خطط التنمية المستدامة
توضح الورقة أن تكنولوجيا اإلعالم واالتصال تعد إحدى القوى االقتصادية وطنيا ودوليا ،حيث تمثل
في الدول الصناعية نسبة متزايدة االهمية من الناتج القومي االجمالي ،وتشكل قطاعا ديناميكيا ،يتيح
آفاقا كبيرة للنمو وامكانات جديدة للعمالة ،وذلك بعد أن أصبح اإلعالم واالتصال النشاط الرئيسي في
الدول الصناعية المتقدمة ،حيث يعمل ما يزيد على نصف السكان بصورة مباشرة أو غير مباشرة في
إنتاج المعلومات ومعالجتها وتوزيعها ،لذا جاءت الدراسة الحالية لكي تناقش العالقة بين اإلعالم
والتنمية مع التركيز على التنمية المستدامة ،إضافة إلى الدور الذي تحتله نشاطات اإلعالم في
اقتصاد كل بلد.
ويبرز ذلك من خالل فرص العمل وحجم رؤوس األموال والصناعات المتصلة بمحطات البث اإلذاعي
والتلفاز والطباعة وانتاج ورق الصحف والصناعات اإللكترونية واألقمار الصناعية واألدمغة
اإللكترونية واأللياف الضوئية .
وتخرج الورقة بعدد من التوصيات منها ضرورة أن يكون لدى و ازرة التخطيط وو ازرة العمل إدارات
وكوادر متخصصة لوضع خطط وبرامج إعالمية ليكون هناك دور واقعي وملموس لوسائل اإلعالم في
تحقق التنمية المستدامة لمجتمعاتنا ،كما أنه من المهم أن تمتلك و ازرة التخطيط ،وهي تقوم بإعداد
خطط التنمية وبرامجها ،السياسات اإلعالمية أو التنسيق الفعال في مجال اإلعالم التنموي مع
مؤسسات الدولة ذات العالقة.
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د .ليندة ضيف
 الجامعة الحالية :العربي بن مهيدي ،أم البواقي -الجزائرـ القسم :قسم العلوم اإلنسانية شعبة
علوم اإلعالم واالتصال.
 شهادة الدكتوراه في علوم اإلعالم واالتصال سنة  2013من جامعة الجزائر ،و الماجستير في
علوم اإلعالم واالتصال-تخصص وسائل اإلعالم والمجتمع ،سنة ،2007والليسانس في علوم

اإلعالم واالتصال ،تخصص سمعي بصري-جامعة منتوري ،قسنطينة-الجزائر.2004 ،
 أستاذة مساعدة صنف ب بالمركز الجامعي ،أم البواقي من  2007إلى .2010
 أستاذة مساعدة صنف أ بجامعة أم البواقي ،من  2010إلى .2013

 لها بحوث منها المحتوى الرقمي العربي على ش ـ ـ ــبكة االنترنت ،المدونات اإللكترونية أنموذجا،

مجلة الحكمة للد ارس ـ ــات اإلعالمية ،الجزائر ،العدد  ،26الس ـ ــداس ـ ــي األول  .2014واس ـ ــتخدام

اللغة العربية في اإلدارة اإللكترونية ،مجلة فكر ومجتمع ،العدد  .2014 ،20واش ـ ـ ـ ــكالية تقديم
المنظومة اإلعالمية للجريمة في المجتمع ،د ارســة تطبيقية لظاهرة االنتحار في المجتمع ،مجلة
االتصال والتنمية ،العدد  ،10أبريل ،2014 ،لبنان.

 ولها كتاب بعنوان" :اإلعالم اإلخباري في الفضـ ـ ـ ـ ـ ــائيات ،قناتي الجزيرة والعربية أنموذجا" ،دار
أسامة للنشر والتوزيع-األردن.2015 ،
بريد الكترونيlindovadeif@yahoo.fr

29

الحدث االقتصادي عبر مواقع التواصل االجتماعي
دراسة تحليلية لعينة من صفحات "الفايسبوك"
يعتبر المجال االقتصادي من بين أهم المجاالت التي تحظى باالهتمام عبر مواقع التواصل االجتماعي
خاصة موقع "فايسبوك" من خالل تداول موضوعات اقتصادية متنوعة تشمل مختلف األحداث
االقتصادية ،سواء ارتبط األمر بارتفاع األسعار وانهيارها ،أو بمستوى المعيشة ،أو بقطاع الزراعة و
أن استغالل التطبيقات المختلفة التي تتيحها مواقع التواصل االجتماعي في هذا المجال،
الصناعة ،حيث ّ

ال سيما وأنها تتميز باآلنية و السرعة في نقل المعلومة و السهولة في االستخدام ،يحدث نقلة نوعية في
مجال اإلعالم االقتصادي ،وفي نشر الحدث االقتصادي بشكل خاص عبر هذه المواقع ،و من هذا
المنطلق جاءت فكرة هذه الدراسة التي تبحث في الحدث االقتصادي عبر مواقع التواصل االجتماعي
من خالل إجراء دراسة تحليلية لعينة من الصفحات على موقع "الفايسبوك".
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أ .محمد سيد سلطان
 باحث قانوني متخصص في الشئون األمنية لتكنولوجيا المعلومات.

 حاصل على ماجستير في القانون من جامعة أسيوط ،وباحث دكتوراه في مجال العالقات
الدولية ،ومدير عام لمؤسسة تقارب العلمية ،ومؤسس ومدير تنفيذي للمركز العربي اإلقليمي
للدراسات واألبحاث.

 له عدد من البحوث والدراسات في مجال الشئون األمنية واالستراتيجية وعالقتها بـ :اإلرهاب
الدولي والبيئة وتغير المناخ والقرصنة واإلعالم واإلعاقة وتكنولوجيا المعلومات.

 شارك في عدد من المؤتمرات والندوات.

 من أبحاثه "الحرب االلكترونية بين الخوف والتخوف" ،مؤتمر التنمية في عالم متغير-األردن،
 .2007و"الحماية الدولية والقانونية للبيئة االلكترونية من الجريمة واإلرهاب" ،المؤتمر السادس
لجمعية المكتبات والمعلومات السعودية-الرياض .2010 ،و"آليات حماية البيئة اإللكترونية
للوطن العربي :االستراتيجية والنهج" ،بحث منشور ضمن فاعليات المؤتمر الدولي ألمن
المعلومات والحكومة االلكترونية-تركيا .2010 ،و"المشاع اإلبداعي وحماية حقوق النشر

اإللكتروني" ،منشورات المؤتمر السعودي الدولي الثاني للنشر العلمي ،جامعة الملك سعود-
الرياض.2015 ,

بريد الكترونيMohamed.s.soltan@gmail.com :
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تكنولوجيا اإلعالم واالتصال وتحقيق اقتصاد المعرفة :آليات اال ندماج
ومتطلبات النمو المعرفي
تناقش الدراسة مسألة في غاية األهمية لتحقيق االقتصاد المعرفي في الدول العربية ،حيث تناولت دور
تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في تحقيق وتعزيز االقتصاد القائم على المعرفة .وترجع أهمية هذا
الموضوع إلى أن االندماج داخل االقتصاد المعرفي يتطلب استراتيجية ذات شقين ،بحيث يتطلب
الشق األول الزيادة في مصادر إنتاج ونقل المعارف ،ويعتمد الشق الثاني على تكنولوجيا اإلعالم
واالتصال.
ومن هنا تبلورت مشكلة الدراسة لتناول الشرط األساسي لتحقيق االندماج في االقتصاد المعرفي وهو
تكنولوجيا اإلعالم واالتصال ،حيث تلعب هذه التكنولوجيا دو ار أساسيا في عملية تسريع وتجديد دورة
العمل واإلنتاج فقد غيرت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت طريقة التفكير والعمل وساهمت في
تحسين ظروف الحياة االقتصادية بمجملها.وتناولت هذه الدراسة الدور الحقيقي لتكنولوجيا اإلعالم
واالتصال في تحقيق االقتصاد والنمو المعرفي بشكل مفصل من خالل التركيز على توثيق المعلومات
التاريخية لثورة تكنولوجيا اإلعالم واالتصال ومساهمتها في االنتقال إلى اقتصاد المعرفة ،بما في ذلك
دراسة آليات االندماج في اقتصاد المعرفة ،وذلك عن طريق مراجعة األدبيات المتعلقة بالموضوع محل
الدراسة ،وتقديم مجموعة من الرؤى والمقترحات لتحقيق النمو المعرفي داخل الدول العربية.
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د .محمد شطاح
 أستاذ مساعد بكلية االتصال ،جامعةالشارقة-اإلمارات العربية المتحدة.
 حاصل على شهادة الدكتوراه في علوم اإلعالم واالتصال من كلية العلوم السياسية واإلعالم،
جامعة الجزائر ،والماجستير في علوم اإلعالم واالتصال من جامعة اإلسكندرية-مصر،
والليسانس في علوم اإلعالم واالتصال من جامعة الجزائر.

 رئيس قسم علوم اإلعالم واالتصال بجامعة باجي مختار ،عنابة-الجزائر من  99إلى .2001
 من مؤلفاته القنوات الفضائية وتأثيراتها على القيم االجتماعية والثقافية والسلوكية لدى الشباب
الجزائري – دراسة نظرية وميدانية (مؤلف جماعي بإشراف عبدهللا بوجالل) دار الهدى –

الجزائر ،وقضايا اإلعالم في زمن العولمة بين التكنولوجيا وااليدولوجيا ،دار الهدى ،عين
مليلة ،2006،واإلعالم التليفزيوني :نشرات األخبار-المحتوىوالجمهور ،دار الكتاب الحديث،
القاهرة ،2007 ،ودراسات عربية وأجنبية في اإلعالم التلفزيوني ،دار الكتاب الحديث،
القاهرة.2007،

 وله مع نعمان بوقرة :تحليل الخطاب األدبي واإلعالمي :النظرية والتطبيق ،مكتبة اآلداب،
القاهرة.2006،
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القنوات التلفزيونيةالمشفرة والبرامج الرياضية :دراسة ميدانية
للجمهورالرياضي في الوسط الجامعي
تعد ظاهرة القنوات الرياضية والبرامج الرياضية المشفرة من أهم الموضوعات المتداولة في وسائل اإلعالم
ومختلف األوساط الرياضية واالقتصادية .وقد تطور االهتمام بالموضوع بفعل تنامي حجم االستثمارات
في المجال الرياضي ،إذ أصبحت من أهم وسائل الترويج السياحي والثقافي .كما أدى االنتشار السريع
لبعض الرياضات إلى اتساع دائرة االهتمام الجماهيري بها ،وبات الماليين من المعجبين يتهافتون على
الوسائل والوسائط التي تقدم مختلف األلعاب والفنون الرياضية ،وجلبت الظاهرة اهتمام المستثمرين الذين
باتوا يضخون الكثير من األموال في هذا الجانب من النشاط اإلنساني .وكشف تنامي جماهيرية الرياضة
واالستثمارات الضخمةإلى بروز ظاهرة القنوات التليفزيونية والبرامج الرياضية المشفرة ،وأصبح موضوع
شراء واحتكار حقوق بث الكثير من الرياضات والفعاليات الرياضية محل تنافس شرس بين مختلف
المحطات والقنوات التلفزيونية.
وقد انقسم الرأي العام الرياضي إزاء الظاهرة بين مؤيد بحجة أن عائدات التشفير توظف في تطوير
الرياضة وفي تمويل مختلف مشاريعها ،وبين رأي معارض يرى في التشفير مصادرة لحقوق الجماهير
في الوصول الى المعلومة الرياضية ،وفي االستمتاع بما تقدمه من فرجة واستعراض .وعليه فهذه الدراسة
تسعى الى البحث في الموضوع من خالل جانب نظري يتناول خلفيات وابعاد الظاهرة ،وآخر ميداني
نحاول أن نتعرف فيه على اتجاهات عينة من الجمهور الرياضي في الوسط الجامعي نحو ظاهرة تشفير
القنوات والبرامج الرياضية.
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د .مريم محمد صالح العجمي
 بكالوريوس ماجستير دكتو اررة في الصحافة والنشر – كلية اإلعالم – جامعة أمدرمان اإلسالمية.
 مساعد تدريس –

محاضر – استاذ مساعد – قسم الصحافة  -كلية اإلعالم – جامعة

امدرمان

 استاذ مساعد متعاون – جامعة وادي النيل – فرع امدرمان 2008- 2009م .

 استاذ مساعد – كلية االعالم – جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا من  2009حتى تاريخه .
 مشاركة في عدد من دورات تدريبية كمدرب وشاركت في عدد من المؤتمرات والندوات األقليمية
والدولية.

 عضو بالعديد من الندوات والمنتديات وورش العمل منها جائزة التفوق الصحفي – مجلس
الصحافة – الخرطوم  ،عضو لجنة توثيق الصحافة السودانية  – -مجلس الصحافة  ،عضو

ورشة عمل – سبل مواجهة تأثير اإلعالم الفضائى علي القيم االجتماعية للشباب  ،ندوة دور
الصحافة الخليجية في معالجة القضايا المجتمعية – الشارقة – صحيفة الخليج  -ندوة –
تأثيرات التركيبة السكانية على االمن القومي  -صحيفة الخليج – الشارقة  ،عضو الندوة
الشهرية لصحيفة الخليج منذ العام  2011حتى تاريخه  -الشارقة ،عضو ملتقي إعالميات

المستقبل – الشارقة – المكتب الثقافي المجلس األعلى لألسرة .عضو المؤتمر السنوي – مركز

الخليج للدراسات – الشارقة – عضو مؤتمر “النظام الدولي وقواعد التنافس ومحددات الصراع
“ مركز الخليج للدراسات  -عضو منتدي االعالم العربي لثالث دورات متتالية – نادي
الصحافة دبي  -مؤتمر االتصال الحكومي األول – الشارقة.
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د َْور الصحافة في تعزيز الوعي المجتمعي
دراسة تحليلية لقضية االقتصاد المعرفي
بصحيفتي البيان والخليج اإلماراتيتين في الفترة من يناير – ديسمبر 2010م
هدفت الدراسةةةةةة إلى التعرف على الدور الذي تلعبه الصةةةةةحافة في رفع الوعي المجتمعي
العام  ،وتحديدا ركزت على دور الصةةةةةةةحافة اإلماراتية ( صةةةةةةةحيفتي البيان والخليج )
وتناولهما لقضةةةةية اقتصةةةةاد المعرفة بغر الوقوف بشةةةةكل علمي منهجي على األدوار
التي أ سهمت بها ال صحافة اإلمارتية في ن شر ثقافة اقت صاد المعرفة والتعريف به  ،وبما
يت صل به من موارد جديدة وأ ساليب وكيفيات تختلف عن االقت صاد التقليدي  ،وك شف ما
إذا كانت الصةةحافة تضةةع هذه القضةةية ضةةمن اهتماماتها  ،وتةمت دراسةةة الموضةةوع
على ضةةةةةةوء نظريتي االعتماد على وسةةةةةةائل اإلعالم  ،ونظرية الفجوة في المعرفة وقد
اعتمدت الباحثة في دراسة الموضوع على المنهج الوصفي التحليلي مستخدمة أداة تحليل
المضةةمون كأسةةلوب رئيس في التحليل  ،وقامت الباحثة بتحديد فئات التحليل لعينة البحث
تم تقسةةةةيمها إلى (  10فئات رئيسةةةةية )  ،وتم
التي قوامها  96عدد من الصةةةةحيفتين ) ة
تقسيم كل فئة إلى عدة فئات فرعية .
وبعد إجراء عمليات التحليل والتفسةةةير توصةةةلت الباحثة إلى مجموعة من النتائج أهمها :
الصةةةةةةةحيفتين وهناك فروق ذات داللة احصةةةةةةةائية في تناول الصةةةةةةةحيفتين  ،كما تباينت
األشةةكال التحريرية المسةةتخدمة في صةةحف الدراسةةة التي نشةةرت من خاللها المحتويات
االقتصةةةةةادية  ،رغم أن الشةةةةةكل الخبري كان هو األكثر سةةةةةيادة في  ،وكما هو معلوم أن
الخبر من الفنون الصةةةةةةةحفية ذات التأثير األقل في عمليات رفع الوعي المجتمعي مقارنة
بمواد الرأي التي تقةةةدم التحليالت والتفسةةةةةةةيرات و المقترحةةةات الخةةةاصةةةةةةةةةة بمعةةةالجةةةة
الموضوعات  ،وأوصت الدراسة بضرورة اهتما الصحافة بالدور التوعوي  ،خاصة ما
يتصةةةةةةةل بالموضةةةةةةةوعات االقتصةةةةةةةادية التي تؤثر في حياة األفراد بما يوازي اهتمامها
بالمجاالت األخرى  ،كما أو صت ب ضرورة أن ت ضع ال صحافة من ضمن أولوياتها ن شر
ثقافة اقتصةةةةةاد المعرفة حتى تصةةةةةبح اسةةةةةلوبا وسةةةةةلوكا عاما يتعاطى معه أفراد المجتمع
ويؤدون فيه األدوار المنوطة بهم .
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د .منى مجدى فرج عبد المقصود
 عضو هيئة التدريس ،كلية اإلعالم ،جامعة القاهرة.

 درجة الدكتوراه فى اإلعالم" ،دور القنوات التليفزيونية االقليمية والقيادات لمحلية فى ترتيب
أولويات القضايا المحلية لدى الجمهور" ،كلية اإلعالم ،جامعة القاهرة .2007

 درجة الماجستير فى اإلعالم " ،المعايير الرقابية للفيلم السينمائي الروائي المصري في
السينماوالتليفزيون" ،كلية اإلعالم ،جامعة القاهرة .2001

 لها من البحوث "عالقة العوامل الديموجرافية بنمط الرقابة الوالدية على ما يتعرض له األطفال

فى التليفزيون واإلنترنت – دراسة مقارنة" ،المجلة العربية لبحوث اإلعالم واالتصال ،كلية
اإلعالم ،جامعة األهرام الكندية ،العدد الثامن – السنة الثالثة  ،يناير -مارس  .2015و"

الدراسات اإلعالمية المصرية فى مجال وسائل اإلعالم الجديدة خالل العقد األول من القرن

الحادى والعشرين  -دراسة تحليلية"،المجلة المصرية لبحوث الرأى العام ،مركز بحوث الرأى
العام ،كلية اإلعالم ،جامعة القاهرة ،المجلد الثانى عشر ،العدد الرابع ،أكتوبر -ديسمبر.2013

و" اتجاه القائم باالتصال فى المؤسسات اإلعالمية اإلقليمية نحو مفاهيم التنوع " المجلة العربية
لبحوث اإلعالم واالتصال ،كلية اإلعالم ،جامعة األهرام الكندية ،العدد الثالث ،السنة األولى،
أكتوبر – ديسمبر .2013 ،و “Teaching Media Ethics in Egypt: Reality and
Prospects, Global Media Researchers from East to West”, Athens
Institute for Education and Research, May, 2014

 بريد الكترونيmagdimona111@yahoo.com :
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تقييم أداء اإلعالم المصري خالل األزمات االقتصادية :دراسة حالة
على البرامج التليفزيونية
يتركز الهدف الرئيسي للدراسة في محاولة التعرف على تقييم الخبراء اإلعالميين األكاديميين لمستوى
أداء التليفزيون المصري في معالجة األزمات االقتصادية الداخلية خالل الفترة من  2011وحتى
منتصف عام  . 2015تبرز أهمية هذه الدراسة من قدرتها على استكشاف طبيعة الوظائف واألدوار
التي قدمها التليفزيون في هذا اإلطار بغرض ترشيد األداء والتعرف على جوانب القوة والضعف من
خالل تحليل الموقف الراهن واالستفادة من النتائج في رفع الكفاءة وتطوير األداء المستقبلي .
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي بشقه الكيفي من خالل إجراء  20مقابلة فردية متعمقة بكليات
اإلعالم في جامعات القاهرة واألزهر والكندية على مدار شهرين خالل عام  ،2015ركزت على تقييم
األداء وطرح نموذج مستقبلي لرفع المستوى وتحديد أبعاد الدور الذى يتعين على اإلعالم القيام به في
ظل األزمات االقتصادية.
وجاءت أهم نتائج الدراسة لتتمثل في عدم رضا المبحوثين عن مستوى األداء الخاص بالبرامج
التليفزيونية االقتصادية بشكل عام نظ ار لتقليدية القوالب وتكرار الضيوف وانخفاض أداء القائم
باالتصال وعدم تخصصه وقلة توظيف المعينات البصرية  ،أما على مستوى المضمون فيميل
الخطاب لألحادية والنمطية وسطحية التناول .جاء اإلنكار واثارة أو افتعال األزمة وموسمية التناول
وغياب الصبغة العلمية والتهوين والتبرير كأهم االستراتيجيات التي تعتمد عليها البرامج التليفزيونية عند
معالجتها لألزمة االقتصادية.
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السيرة الذاتية

د .نوال يوسف بومشطة
 دكتوراه في علوم اإلعالم واالتصال ،ماجستير في علوم اإلعالم واالتصال ،وليسانس إذاعة
وتلفزيون وليسانس علوم قانونية وادارية.

 صحفية محررة ومقدمة أخبار ،اإلذاعة الجزائرية لمدة 07سنوات.

 أستاذ مساعد ،جامعة العربي بن مهيدي ،أم البواقي ،لمدة 07سنوات.
 عضو لجنة ضمان الجودة في التعليم العالي ،و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي ،لمدة سنة
واحدة.
 عضو االتحاد العالمي للمؤسسات العلمية  ،unscinلمدة سنة واحدة.

 عضو في منتدى أكاديميون من أجل السالم وحقوق االنسان (ممثلة الجزائر) ،لمدة سنة واحدة.
 بريد الكترونيnawelboumechta@gmail.com:

 شاركت في عدد من المؤتمرات العلمية الوطنية والدولية ،في عدة تخصصات :قانونية ،تعليمية،
تربوية ،إعالمية ،اقتصادية ،إضافة إلى األيام العلمية على مستوى الجامعة.

 حاصلة على جائزة أحسن بحث علمي بعنوان" القيم التربوية في قصص األطفال المترجمة"،
على المستوى العربي من تنظيم مركز البحث العلمي بالجزائر.

 نشر دراسات في مجالت علمية.
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المعالجة اإلعالمية النخفاض أسعار البترول في المواقع اإللكترونية
للفضائيات اإلخبارية ..الجزيرة نت والعربية نت أنموذجا
تركز هذه الدراسة على قضية انخفاض أسعار البترول كحدث اقتصادي هام ،خاصة خالل السنة
الماضية ،حيث شكل مادة إعالمية ،تناولتها مختلف وسائل اإلعالم سواء التقليدية أو الحديثة
بالمعالجة والتحليل .وتهدف هذه الدراسة إلى معرفة تفاعل المواقع االلكترونية للقنوات التلفزيونية
اإلخبارية مع هذا الحدث االقتصادي العالمي ،وتم اختيار موقع الجزيرة نت والعربية نت كنموذجين
للتحليل.
وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أبرزها ،أن هذين الموقعين االلكترونيين اعتمدا على أسلوب عرض
الحقائق وتقديم المعلومات الخاصة بهذا الحدث االقتصادي ،وغياب التنويع في الفنون الصحفية
لمعالجة الحدث ،بل كانت تركز على الخبر والتقرير فقط في المعالجة اإلعالمية له.
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د .هباس بن رجاء الجميلي الحربي
 استاذ لإلعالم السياحي في كلية السياحة واآلثار بجامعة الملك سعود منذ 2011م.
 عضو هيئة تدريس متعاون في بكلية االعالم واالتصال بجامعة االمام منذ 2012م.
 يعمل حاليا مساعدا للمدير العام ومدي ار لإلنتاج والنشر في اإلدارة العامة لإلعالم والعالقات
العامة في الهيئة العامة للسياحة واآلثار ،منذ 1422ه ( )2002حتى اآلن.
 حاصل على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف األولى من كلية اإلعالم بجامعة القاهرة،
1427هـ "  ،والماجستير من قسم اإلعالم بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية،
1422هـ ،والبكالوريوس في اإلعالم من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية1410 ،هـ.
 من مؤلفاته كتاب "العالقات العامة واإلدارة العليا" ،صدرت الطبعة الثالثة ،وكتاب “التسويق
السياحي في المنشآت السياحية" ،كتاب " اإلعالم السياحي مفاهيمه وتطبيقاته" مشاركة مع
األستاذ سعود السهلي ،وكتاب" الشائعات ودور وسائل اإلعالم في عصر المعلومات"،
وكتاب" النقد اإلعالمي اتجاهات وممارسات".
بريد الكترونيhrh230@hotmail.com :

41

تجربة الهيئة العامة للسياحة واآلثار في ممارسة العالقات العامة
ترتبط العالقات العامة في الهيئة العامة للس ـ ـ ـ ـ ــياحة والتراث الوطني باالدارة العليا للمنشـ ـ ـ ـ ـ ـأة ،وتتابع
االدارة العليا في الهيئة باهتمام بالغ جميع ما تقدمه العالقات العامة من برامج س ـ ـ ـ ـ ـ ـواء على مسـ ـ ـ ـ ـ ــتوى
الجمهور الداخلي او الجمهور الخارجي.
في هذه الورقة نس ـ ـ ـ ـ ـ ــتعرض تجربة العالقات العامة في الهيئة وبرامج العالقات العامة التي تقدمها
الهيئة للمجتمع الســعودي سـواء عن طريق العالقات العامة والتي تمثل الغالبية العظمى للبرامج او عن
طريق برامج اخرى.
ومن هذه البرامج برنامج "ابتسم" الذي يقدم لطالب المدراس من خالل دورات تدريبية على السياحة،
وبرنامج (عيش الس ـ ـ ـ ـ ــعودية) وبرنامج "الس ـ ـ ـ ـ ــياحة تثري ،ومن البرامج "التترك اثر" والذي يقدم للمجتمع
المحلي ايضـ ـ ـ ــا ويهدف للمحافظة على البيئة ،ومن البرامج التي تقدمها العالقات العامة للتواصـ ـ ـ ــل مع
المجتمع االعالمي هو قيامها بإعداد قافلة تسـ ــير لمناطق مختارة يشـ ــارك فيها عدد من االعالميين في
الوس ـ ـ ـ ـ ـ ــائل االعالمية المحلية او في دول الخليج ،وتعمل إدارة العالقات العامة على القيام بالعديد من
البرامج للتواصل مع المجتمع السعودي من خالل الموقع االلكتروني ومركز االتصال السياحي وكذلك
اله ـ ـ ــاتف المب ـ ـ ــاش ـ ـ ـ ـ ـ ــر والبري ـ ـ ــد االليكتروني ب ـ ـ ــاالضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ــة إلى مواقع التواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل االجتم ـ ـ ــاعي
( ،)youtube،twitter،facebookوالمطبوعات (ترحال ،و Saudi Voyagerونش ـ ـرة السـ ــياحة
والتراث) ،كما تقوم ببرامج للتواصـ ــل مع المجتمع الداخلي للهيئة من خالل نش ـ ـرة "تواصـ ــل" ،كما تقوم
العالقات العامة بإطالق حمالت عالقات عامة بالتعاون مع التطوير االداري لبث روح المس ـ ـ ـ ـ ـ ــؤولية
والتميز لدى منسوبي الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
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أ .د.هبة أمين أحمد شاهين
 أستاذ ورئيس قسم علوم االتصال واإلعالم بكلية اآلداب جامعة عين شمس ،ومدير المركز
اإلعالمي لجامعة عين شمس.
 درجة الدكتوراه في اإلعالم  -كلية اإلعالم جامعة القاهرة  2001بتقدير مرتبة الشرف األولى
مع التوصية بتبادل الرسالة مع الجامعات األخرى.
 درجة الماجستير فى اإلعالم  -كلية اإلعالم جامعة القاهرة  1996بتقدير ممتاز.
 بكالوريوس اإلعالم – كلية اإلعالم جامعة القاهرة  1990بتقدير جيد جدﴽ.
بريد الكترونىdr.heba_shahin@hotmail.com :

43

معايير بناء أجندة القضايا االقتصادية المقدمة في وسائل اإلعالم
المصرية :دراسة للقائم باالتصال فى مجال اإلعالم االقتصادي
تسعى الدراسة الختبار الدور الذي يقوم به القائمون باالتصال في تحديد أولويات القضايا االقتصادية
والتعرف على حدود الحرية المتاحة الختيار موضوعات القضايا االقتصادية والمصادر اإلخبارية التي
يتم االعتماد عليها واكتشاف المؤثرات التي يتعرض لها القائمون باالتصال أثناء عملهم في مجال
اإلعالم االقتصادي ،وتحديد عالقات التفاعل بين العوامل المؤثرة في بناء أجندة القضايا االقتصادية
المقدمة بوسائل االعالم المصرية.
وتتبنى الدراسة مدخلين نظريين األول :نظرية بناء األجندة  Theory Agenda Buildingوالثاني:
نظرية حراسة البوابة اإلعالمية . Theory Gate keeping
تم استخـ ــدام االستبي ـ ــان للقـائمين باالتص ـ ــال ف ــى مجـ ــال اإلعـ ــالم االقتصادي بالصحف المصرية .كما
اعتمدت الباحثة على المقابالت المتعمقة لتفسير النتائج ،وتحدد المجال الزمنى للدراسة في شهر مارس
 . 2015وبلغ إجمالي العينة المتاحة من القائمين باالتصال في مجال اإلعالم االقتصادي بالصحف
المصرية  50مبحوثا تم توزيعهم وفقا ألنماط ملكية الصحف المختلفة11( :مبحوث ـ ـﹰـا صحف قومية10 ،
مبحوثين صحف حزبية 29 ،مبحوث ـ ـﹰـا صحف خاصة).
وتوصلت الدراسة إلى :وجود فروق ذات داللة معنوية بين متوسطات درجات الرضا الوظيفي لدى
القائمين باالتصال باألقسام االقتصادية وفقا لنمط ملكية الصحف المختلفة (قومية ،حزبية ،خاصة).
باإلضافة إلى وجود فروق ذات داللة معنوية بين متوسطات درجات الرضا الوظيفي لدى القائمين
باالتصال باألقسام االقتصادية وفقا لنمط مضمون الصحف (عام – متخصص).وعدم وجود فروق ذات
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داللة معنوية بين متوسطات درجات الضغوط التي يتعرض لها القائمون باالتصال في مجال اإلعالم
االقتصادي وفقا لنمط ملكية الصحف المختلفة (قومي – حزبي – خاص).
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أ .يحي تقي الدين
 ليسانس في علوم اإلعالم واالتصال  ،تخصص  :اتصال وعالقات عامة ،جامعة المسيلة–
الجزائر.
 ماجستير في علوم اإلعالم واالتصال  ،تخصص  :االتصال وادارة األزمات  ،جامعة باجي
مختار -عنابة .بمناقشة رسالة تحت عنوان  :الثورة التونسية من المنظور القيمي دراسة

تحليلية لشبكات التواصل االجتماعي.
 باحث دكتوراه في علوم اإلعالم واالتصال بجامعة قسنطينة  – 03الجزائر  ،حول موضوع:
القيم الثقافية المكتسبة من خالل شبكات التواصل االجتماعي.
 مراسل إلحدى الصحف الوطنية بالجزائر عام .2011

 أستاذ مؤقت بجامعة المسيلة – الجزائر لعام .2013-2012
 أستاذ مساعد قسم ب بجامعة د .الطاهر موالي سعيدة – الجزائر  2013إلى اليوم.
 تدريس العديد من المقاييس :اقتصاد اإلعالم  ،فنيات التحرير الصحفي  ،االتصال وادارة
األزمات  ،اللغة والتواصل  ،نظريات االتصال  ،وسائل اإلعالم والمجتمع  ،اإلشهار ،
بيبلوغرافيا متخصصة  . .ألخ.

 تنظيم دورات تكوينية فيما يخص االتصال اإلداري  ،وكيفية التواصل داخل المجتمع المدني.
بريد الكترونيtakiyahia@yahoo.com:
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الجهود التواصلية للنخب االقتصادية عبر شبكات التواصل
االجتماعي أثناء األزمات االقتصادية :دراسة تحليلية ألزمة
انخفاض أسعار النفط أنموذجا
إن األمم تتقدم بفضل علمائها ومفكريها الذين يشكلون صمام األمان للمجتمع من االنزالقات
والمخاطر التي قد تحدق به ،ولعل أهم واجبات النخب هو تثقيف المجتمع والطبقات األخرى بما يدور
حولهم من متغيرات في المجال االقتصادي حيث تعتبر النخبة الطبقة الوحيدة التي مازالت – إلى حد
ما – تكسب ثقة الجماهير .ولعل خير تدليل على هذا الكالم ما تعيشه األمة العربية واإلسالمية من
أزمات مصلحية براغماتية أساسها النفوذ االقتصادي خاصة إذا تكلمنا عن األزمة الراهنة التي تعيشها
بعض الدول وهي انخفاض أسعار البترول وبالتحديد في الدول الريعية الذي يعتبر النفط هو أساس
نموها االقتصادي ،األمر الذي جعل النخب العالمية والعربية بالتحديد تعيش الحراك الفكري وتستخدم
كافة الوسائل لتحقيق دورها داخل السياق االجتماعي الراهن التي من أبرزها شبكات التواصل
االجتماعي.
ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتعالج هذا الموضوع وهو الجهود التواصلية للنخب االقتصادية عبر
شبكات التواصل االجتماعي أثناء األزمات االقتصادية ،من خالل تحليل مضمون حسابات أهم النخب
العربية والعالمية على شبكة  :الفايسبوك  ،التويترواليوتوب لمعرفة جهودهم في تنوير الرأي العام
بالقضايا االقتصادية ومن أهمها القضية محل الدراسة – أزمة انخفاض أسعار النفط  .سنعتمد في
هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي مستندين في ذلك إلى أداة تحليل المضمون ،كما سيتم
اختيار عينة الدراسة بطريقة قصدية اعتمادا على مجموعة من المعايير ،للوصول الى النتائج التي
تخدم أهداف الدراسة.
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