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يٌىتسؤيـــح أو ةٌيـــحد تّـــا فـــي ذٌـــه االظتٕعـــاا اٌفىتـــىاسافيد أو اٌتعـــجيً أو اظـــتوداَ أت ٔ ـــاَ 

توــصيٓ اٌّعٍىِــاخ واظــتسجاعهاد وتطثـــك جّيــع اٌشــسوق واألحىــاَ واٌمــىأيٓ اٌدوٌيـــح ِــٓ ٔ ــُ 
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 االفتتاحية

      
ديسمبر من  أكتوبر/ بداية إصدارىا فيتتواصل صدور أعداد المجمة بانتظام منذ  في عاميا الثالث     

تضم أبحاثًا ورؤى عممية متعددة ألساتذة ومتخصصين متتابعة أعداد  سبعة منيا ليصدر – 3102العام 
 وباحثين من مختمف دول العالم.

من المجمة وىو "  الثامند دالع" واآلن نقدم لمباحثين فى الدراسات اإلعالمية والميتمين بيذا المجال     
رسائل عممية ُنوقشت لوممخصات يتضمن بحوثًا ورؤى عممية لألساتذة واألساتذة المساعدين والمدرسين 

 .في أقسام وكميات اإلعالم بالجامعات العربية المختمفة
  
المجمة ىي أول دورية عممية محكمة في بحوث العالقات العامة بالوطن العربي والشرق األوسط.      

نتاجيم لممجتمع العممي بكافة مستوياتو الفرصة لمنشر عمى نطاق العالم إوجد األساتذة الراغبون فى تقديم 
العربي وبعض الدول األجنبية التي تصل إلييا المجمة من خالل مندوبييا في ىذه الدول، وأيًضا من 

 خالل موقعيا اإللكتروني.
المجنة العممية )تخصص اإلعالم( لترقية أعضاء ىيئة التدريس إلى أساتذة وأساتذة  وباعتراف    

سام مساعدين بالمجمة بعد أن اطمعت عمى العدد األول وتم تقييميا بنفس درجة المجالت العممية ألق
مجمة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط الفرصة لمنشر أتاحت اإلعالم فى الجامعات المصرية؛ 

ولبحوث أعضاء ىيئة التدريس  –لنشر بحوث طمبة وطالبات مرحمة الدكتوراه ممي بيا كنافذة جديدة الع
 الراغبين فى التقدم لمترقي لدرجتي أستاذ مساعد وأستاذ. 

 

من  ياس خضير البياتيأ.د/ مشاركة ألحد كبار أساتذة اإلعالم بالعالم العربي ففي البداية نجد        
وسائل التواصل االجتماعي في تشكيل الوعي االجتماعي في مواجية الشغب دور  "عن: (العراق)

 ."والجريمة الرياضية من وجية نظر الشباب الجامعي
كما يتضمن العدد بحوثًا مقدمة لمنشر العممى بيدف تكوين رصيد لمباحثين من أعضاء ىيئة       

قدم دراسة بعنوان:  والذي( تونس) من المثنانيرضا محمود د.  منيم: لدرجة أستاذ التدريس لمتقدم لمترقية
من  زهير عبد اللطيف عابد عابدد. وقدم "،  استراتيجّية االّتصال واستراتيجّية المؤّسسة: أّي رابط؟ بين" 
أثر الدعاية الصييونية عمى  الرأي العام الفمسطيني خالل العدوان موضوع: "  ( دراسة حولفلسطين)

 وصفية ".دراسة  -عمى غزة  3102

أنماط تعرض  بدراسة في موضوع: " ( شاركمصرمن ) إبراهيم حسن المرسي محمدد. أما      
شارك و  "، الجميور السيناوي لشبكات التواصل االجتماعي وعالقتو بتشكيل الرأي نحو األحداث الجارية

ظاىرة اإلعالم الجديد وتأثيرىا عمى األمن  بدراسة حول: "( مصرمن ) حمدي بشير محمد عليد. 



( فقدمت ورقة عممية حول: " مبادرات السودانمن )د. مها مصطفى عمر عبد العزيز القومي"، أما 
 ".( نموذجاً  حق المؤلف)حماية حقوق الممكية الفكرية في البيئة اإللكترونية 

متمقي إلى منتج  من :صحافة المواطن"  ورقة عممية بعنوان: محمد أمين عبوبقدم ( الجزائرمن دولة )و 
 . "المضامين اإلعالمية

نشر ممخص ( لالعراق) دولة من حردان هادي صايل الباحث ولالستفادة من الرسائل العممية تقدم      
دور المواقع اإلسالمية االفتراضية في تشكيل اتجاىات الشباب الجامعي  " بعنوان: لمدكتوراه دراستو

 .دراسة تحميمية ميدانية " -العراقي نحو القضايا الدينية المعاصرة 

 

وىكذا فإن المجمة ترحب بالنشر فييا لمختمف األجيال العممية من جميع الدول جيل األساتذة      
وبحوثيم ال تخضع لمتحكيم طبقا لمقواعد المتبعة لمنشر العممى فى المجالت العممية. أما البحوث المنشورة 

المسجمين لدرجة الدكتوراه ألعضاء ىيئة التدريس الراغبين فى التقدم لمترقية لمدرجة األعمى والطالب 
 فتخضع جميعيا لمتحكيم من قبل األساتذة المتخصصين.

وجميع ىذه البحوث واألوراق العممية تعبر عن أصحابيا دون تدخل من ىيئة تحرير المجمة التى      
تحدد المحكمين وتقدم مالحظاتيم إلى أصحاب البحوث الخاضعة لمتحكيم لمراجعة التعديالت العممية قبل 

 النشر.
 

ندعو اهلل أن يوفقنا إلثراء النشر العممى فى تخصص العالقات العامة بشكل خاص والدراسات      
 اإلعالمية بشكل عام.
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 4664مارشال ماك لوهان   تعمل تدريجيا إلى خمق بيئة إنسانية جديدة تماما" "أي تكنولوجيا

ى:صـالملخ
ومساحة الحرية التي أصبح يوفرىا لممستخدمين وكذا الكم  اإلنترنتإن المبلحظ لتطور خصوصيات     

الكبير من المعمومات التي يزخر بيا، والتي تتوفر عبر التطبيقات االجتماعية ليذه الشبكة كالمدونات 
وبرمجيات التواصل اآلني والبعدي والمواقع غير الرسمية والشبكات االجتماعية وكذا مواقع الويكيز 

(Wikis )وكذا الكثير من التطبيقات التي تجسد معنى صحافة المواطن أو  ع التساىمية(أو )المواق
 وسائط االعبلم االجتماعية بسياقاتيا الحديدة.

يجابي إلشكالية االستخدام اإثارة جممة من النقاط التي تمس مباشرة إتحاول ىذه الورقة البحثية     
، وذلك من خبلل تمكين اإلنترنتودور المستخدم بصفتو مساىم ومشارك في مضمون  اإلنترنتلتطبيقات 

لكتروني من تحويل المتمقي إل( بجانبو اإلعبلمي المتمثل في صحافة المواطن ا0.2الويب الجديد )الويب
نواعيا )نصوص مكتوبة، سمعية بصرية أعبلمية بجميع إللممادة ا تالسمبي الى منتج وناشر وبا

عبلم االجتماعي إلوساكنة..( وبتنوع مواضيعيا، وذلك باالعتماد عمى ركائز وتطبيقات ا متحركة
 لكتروني وصحافة المواطن بمفيوميا العصري. إلا
عبلمي العالمي، حيث إلحيث أن ثورة المحتويات التي يولدىا المستخدمون أصبحت تميز المشيد ا    

لكتروني كالمدونات والشبكات االجتماعية إلت النشر انترنت عددا من أدوات وتطبيقاإليستخدم مستعمل ا
نيا تتميز بإعطاء المستخدم الدور الرئيسي باعتباره المصدر األول لممعمومات وكقائم أوالتي تتشارك في 

قع التشاركية مثبل تمنح المستخدم الثقة اعبلمية، وذلك بمنح الثقة لممستخدم فالمو إلباالتصال في العممية ا
دراج أي محتوى يرغب بإدراجو مع وجود ىامش من الكاممة في  استخدام نظميا القاعدية لممعمومات وا 

 النظم المعموماتية. من  المراقبة الذاتية والجماعية لممحتويات المدرجة عمى ىذا النوع
لى وسائل إعبلم الجماىير، وىي بيئة خصبة لممستخدم إعبلم الجماىيرية إلفيدا التحول من وسائل ا    

عبلمية وثقافية، ومع ىذا اليامش إلنشر وبث المواد التي يقوم عبرىا بإنتاج أو إعادة إنتاج مضامين 
شكالية الصدق إطرح يالمضامين من الكبير من حرية التعبير والتقاسم الحر لممعمومة، فإن ىذا النوع 

                                                           
 .مراجعة أ.د/ علي قسايسية 

mailto:aboubamine@gmail.com
mailto:aboubamine@gmail.com
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والكيفية المثمى الستغبلل ىذا النوع من المضامين المجيولة المصدر في ومصداقية ىذه المعمومات 
ىمية اآلنية لمعظم ىذه المضامين فإنيا أصبحت في اآلونة ألالعممية اإلعبلمية، لكن وبسبب حصرية وا

 ."الوسائط الجديدة وكذا القنوات الفضائية"خيرة صالحة لمبث الجماىيري عمى اإلعبلم ألا
، المتمقي السمبي، المحتويات التي 0.2: إعبلم المواطن، اإلعبلم االجتماعي، الويب يةالكممات المفتاح-

 لمستخدم، إعبلم الوسائط الجديدة.يولدىا ا

ىمقدمة
تتطور المجتمعات البشرية وتمر بمراحل في تطورىا الفكري والتكنولوجي والتنظيمي، وقد كان وال يزال   

لمجانب اإلعبلمي والمعموماتي الحظ الوافر في ىذا التطور، حيث عرفت تكنولوجيا المعمومات واالتصال 
نترنت( وىذا إللممعمومات )ا تطورا متسارعا منذ ظيورىا، وال شك أن أحدثيا ىو ظيور الشبكة العنكبوتية

تطور ىائل في ميدان تبادل المعمومات واألخبار والنشر اإللكتروني التي كانت في بدايتيا  إلىأدى 
 مخصصة لمبحث العممي، وتبادل الخبرات بين مراكز المعمومات والجامعات.

جعمت منو أكثر ( وظيور الميزات التي Web 2.0( )0.2ومع ظيور الجيل الثاني لمويب )الويب    
تاحة الفرصة لمجميع لممشاركة في مبناه ومحتواه، حيث قام الجيل الثاني من الويب بتكريس  ديمقراطية وا 

لكتروني، وىذا ما إلمفيوم صحافة المواطن، حيث سمح بفتح المجال واسعا نحو التعبير والتأثر والتأثير ا
المعمومة المتداولة داخميا أو نوع الحوامل سمح بخمق مجتمعات وتكتبلت معموماتية تتركز حول طبيعة 

 غيره من المواد اإلعبلمية.  المستعممة في تناقل ىذه المعمومات أو
ومع ظيور ما يسمى  وسائط اإلعبلم االجتماعية  وصحافة المواطنة، و ظيور "الجميور االلكتروني   

(e-Audience) ن وزمن...وىذه المصطمحات وىو الجميور ذو القدرة عمى التواجد الكمي في كل مكا
أعطت لمجميور أبعادا جديدة تتجاوز الحدود السياسية والجغرافية والثقافية لمبمدان والشعوب 

عبلم في عالم ما بعد إلأضفى عمى جميور وسائل ا (Ubiquitous)مم...وآخر المصطمحات ألوا
في زمان معين، فيو قد  صفة التواجد الكمي الذي ال يحده مكان معين (Poste Audience)الجميور 

والمنطوقة أيضا، وكذا ما يزخر  1يتواجد في كل مكان في نفس الزمن بصورتو وصوتو وكمماتو المكتوبة"
لكتروني من التطبيقات التي تسمح بتكريس )الديمقراطية اإللكترونية(، فإن المستخدم لمشبكة إلبو الفضاء ا

 عبلمية.إلع وناشر لممنتوجات والمحتويات اتحول من مجرد متمقى لمرسائل اإلعبلمية إلى صان
لى فاعل في إفما صحافة المواطن؟ وما هي أدواتها وتطبيقاتها؟ وكيف تمكنت من تحويل المتمقي  

 نترنت؟إل عبلمية عمى شبكة اإلنتاج المواد والمحتويات اا  و  ميدان صناعة
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ىأوال:ىصحافةىالمواطن:
نترنت لئلشارة إلى نوع مستحدث من الصحافة المكتوبة إلظير مصطمح صحافة المواطن قبل ظيور ا  

ظير في السبعينات من القرن الفائت، وتتمثل في خمق مساحات عمى صفحات الجرائد ووسائل اإلعبلم 
بداء آرائيم، ومع ظيور ابصفة عامة لمقراء لمم  Webنترنت وخاصة الجيل الثاني من الويب )إلشاركة وا 

عبلم الوسائط( و 2.0  0فان مصطمح )صحافة المواطن( قد استعير ليدل عمى ذلك المستخدم ،الجديدة ا 
 الذي يقوم بمعب دور فعال في جمع المعمومات تحميميا ونشرىا بطرق ووسائط حديثة. 

مع "شين بومان" ,( Chris Willis - Dan Gillmor)أطمق "دان غميمور" و"كريس ويميس   
(Shayne Bowman)   تسمية صحافة المواطن(Citizen Journalism)    في تقريرىم السنوي سنة

 We Media: How audiences are shaping the future of news and) :والذي حمل عنوان  0220

information)3  ، وىي معروفة كذلك بالصحافة التشاركية(Participatory Journalism)  وقد ناقش
في كتابات مختمفة، وبحسب السيكا فإن: "الصحافي  ( J. D. Lasica) ىذه التسمية "جي السيكا"

  4المواطن يمعب دورا نشطا في عممية جمع وتحميل ونشر األخبار"
 وتحميل وتحرير جمع عممية في حيا دورا خبللو يمعبون لممواطنين ىي: "نشاط المواطن صحافة  

 تستجيب ،ومستقمة بيا وموثوق دقيقة بمعمومات اإلعبلمية الوسائل مد بنية تتم وىذه المشاركة ،األخبار
صحافة  ومن ىنا تظير ماىية المواطن اإلعبلمي حيث أنو مصطمح يطمق عمى، 5الديمقراطية" لمتطمبات
، التي يقوم بيا الناس العاديين وىي تعمل عمى االستفادة منيم، بمن (Public Journalism)الجميور 

)الميمشون اجتماعيا، المعاقون، األميون....(، وذلك في ذلك الذين يعيشون عمى ىامش المجتمع 
 لمدخول في نشاط كان في السابق حكرا عمى المؤسسات الصحافية والصحافيين المحترفين.

مصطمح يشير إلى ذلك النشاط الذي يقوم "ستاد "ابراىيم بعزيز" صحافة المواطن عمى انو ألويعرف ا   
كفرد من أفراد جميور وسائل اإلعبلم، بإنتاج مضمون  من خبللو المستعمل )أو المواطن العادي(

إعبلمي ومعالجتو و نشره عبر تقنيات اتصالية متعددة، ويمكن ليذا المضمون أن يكون نصيا أو مسموعا 
نترنت االتصالية اإلبصريا أو يكون متعدد الوسائط، وفي الغالب ينشر عبر تطبيقات -أو سمعيا

لكترونية، والموسوعات إلالمواقع االجتماعية، منتديات المحادثة ا)كالمدونات، مواقع بث الفيديو، 
 حيان.ألغمب اأا التشارك في المحتويات والنشر ألىداف غير ربحية في ذيكون ى 6التشاركية("

وىذا المصطمح  (Networked Journalism)وىناك من يطمق عمييا تسمية "اإلعبلم التشبيكي"    
يأخذ بعين االعتبار الطبيعة التعاونية ليذا النوع من اإلعبلم، أو مصطمح "اإلعبلم ذو المصدر المفتوح" 

(Open Source Journalism)  "الذي صاغو "أندرو ليونرد(Andrew Leonard)   1999سنة 
والعديد من المصطمحات وىذا المصطمح أصبح حاليا تعبير مبلصق لمجتمعات الويكي )التحرير الحر(، 

 األخرى كاإلعبلم التعاوني، اإلعبلم المتدفق، اإلعبلم التحاوري...الخ.
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، 7ويعرفو "صادق رابح" عمى انو "ممارسة مواطنية جماعية وتشاركية لمعمل اإلعبلمي ال تقصي أحدا"   
ديموقراطية التي ىو إال تكريس لمممارسة ال ففي ىذا التعريف تم التركيز عمى أن إعبلم المواطن ما

 فرضيا المناخ االفتراضي الحر عمى الشبكة.
وقد تعزز ىذا النوع من الصحافة عمى مرحمتين ميمتين عدا ما أسيمت بو حرب العراق واالنتخابات     

كانت أشرطة الفيديو وصور اليواة شيودا عمى كارثة تسونامي  0226، وفي عام 0224األمريكية لعام 
لعالم وقائعيا، وبثت محطات التميفزيون معظم مادتيا األولى من أفبلم التقطيا اليواة، في آسيا التي تابع ا

وأثناء االنتخابات األمريكية أصدر الحزبان الديموقراطي والجميورية أوراق اعتماد صحفية إلى المدونين 
(Bloggeurs لتغطي مؤتمرات ونشاطات الحزبين، ما يؤشر وقتيا إلى مستوى جديد من ) التأثير

والمصداقية لمصحفيين غير التقميديين، وقد بدأ بعض المدونين ممن أطمقوا عمى أنفسيم...بالقيام بعمل 
 .8الصحفيين التقميديين

 Networkشبكيا ) إعبلما باعتباره اإلنترنت عمى المتوفرة اإلعبلم أشكال الباحثين قدم بعض   
Communication )شبكية صحافة أو (Online Journalism) ( "أو كما يسميو "ماركس بريغmark 

briggs)  عمى قياسا اإلعبلمي المضمون يحمل الذي الوسيط إلى نسبة وذلك ،9" 0.2ب "صحافة 
 وغيرىم.   والتميفزيوني اإلذاعي اإلعبلم

 ويمكن حصر الركائز التي تعتمد عمييا صحافة المواطن إلى ثبلثة ركائز:
 لمنشر والتعبير عن الرأي.شبكة اإلنترنت كفضاء .1
 تأكيد حضور المواطن في قضايا الشأن العام ودعم الممارسة الديمقراطية..0
 12اعتبار مخرجات صحافة المواطن امتدادا لمرجعيات اإلعبلم البديل والصحافة البديمة..3

( مواقع اإلعبلم المواطن في ست Our media( مؤسس موقع )J.D.Lasicaوقد صنف الباحث )
 : 11فئات رئيسية

مواقع المؤسسات اإلعبلمية التقميدية التي تضم عناصر تشاركية، مثل مدونات الصحفيين، والتي  .1
 تمنح القراء فضاء تعبيريا لمتعميق عمى مضامينيا.

مواقع إخبارية مستقمة يمكن أن تضم تحقيقات ذات نوعية جيدة بعمميات بحث ولقاءات، أو افتتاحيات  .0
 من التعميق.تتضمن درجات معينة 

المواقع اإلخبارية التشاركية: حيث يقوم محققون مواطنون بتزويدىا بنسبة كبيرة من المضامين، ويمثل  .3
 ( أبرز أمثمتيا.Indymedia(، و)OhMyNewsموقعي )

المواقع التعاونية والتساىمية: والتي تدمج بين واجيات المدونات ومنتديات الحوار، وتشمل عمى آليات  .4
 ل التصنيف والتنظيم اآللي لممضامين.وظيفية لتسيي

(: سواء تتمثل ىذه المضامين في Personal Broadcastingمواقع البث والتوزيع الشخصي ) .5
 مضامين فيديوية أو صوتية.
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اإلعبلميون الذين يقومون بإرسال تحقيقاتيم المصورة أو الفيديوية إلى وسائل اإلعبلم التقميدية  .6
 مية التقميدية(.)المشاركة في الوسائط اإلعبل

 (:المواطن الصحفي )اإلعبلمي
)كاميرا رقمية، حاسوب ة الصغيرة يمواطن بمجموعة من اآلالت االتصالية اإللكترونأي عندما يتسمح   

 مكنوتيتجو صوب الحدث يقتنص األخبار، فيل ينزل إلى الميدان و و محمول، مسجل صوتي صغير..( 
جمال الزرن" في دراسة لو ، ىذا السؤال طرحو الدكتور "10صحفي؟أن يتحول إلى تمك التقنية الذكية من 

حول المواطن الصحفي الذي يقوم باالستعانة بوسائل رقمية حديثة في نشر أخباره ومعمومات مختمفة 
العصر الحالي ىو ، فوتدعيميا بأشكال مستحدثة من المعمومات )الصور مقاطع صوتية ومرئية...(

، "الذي بقي منذ ظيور وسائل اإلعبلم األولى يتمقى العتبار لممستخدمرد االعصر الذي ينبغي فيو 
ينبغي تخصيص ىامش أكبر لمساىمتو الفعالة في إعداد ، و (Passifالمضامين بشكل سمبي )

المضامين سواء بشكل جزئي أو بشكل كمي؛ ففي كثير من األحيان يقوم أشخاص مثبل بتصوير بعض 
رساليا إلى قنوات تمفزيونية لتقوم بنشرىا"األحداث باستعمال تقنيات  ويأتي تأكيد حضور  13مختمفة...وا 
ىو باحث عن المعمومة فبإمكانو أن يتحول إلى مصدر لؤلخبار مستخدم كل المواطن الصحفي في أن 

 والمعمومات، فالمدونون ومتصفحي اإلنترنت ورواد الشبكات االجتماعية ىم مصادر مباشرة لممعمومات،
 .ول من وسائل اإلعبلم الجماهيرية إلى وسائل إعبلم الجماهيروهذا التح
ىدواتىصحافةىالمواطنأذكالىوأثانوا:ى
 :(Social Networking) الشبكات االجتماعية: .4

أضافت  0.2بيئة الويب بكثير، ومع أن  0.2مواقع الشبكات االجتماعية سبقت ظيور مصطمح الويب   
جعمتيا أكثر تفاعمية وخمقت وسائل جديدة لمتفاعل  خصائص جديدة مميزة لمشبكات االجتماعية

فمم يعد الموقع االجتماعي مجرد  ،0.2إال أنيا تعد من ضمن تطبيقات الويب  االجتماعي بين األعضاء
ممف بيانات المستخدم فقط، بل أمكنو االنضمام لشبكات عديدة داخل المجتمع الواحد، ىذه الشبكة قد 

التي نعمل فييا...الخ، أصبح باإلمكان مشاركة األصدقاء في الصور تكون لجية العمل أو الجامعة 
 14والفيديو واألحداث والمناسبات الخاصة.

 (: Newsgroupsمجموعات األخبار ) .2
، حيث أنيا بدأت الخدمة كمنتديات جماعية 1979يعود أول ظيور لممجموعات اإلخبارية إلى سنة "  

نتيجة إنشاء  1985البعض، وازدادت شعبية ىذه الخدمة عام يمكن لممشتركين فييا االتصال يبعضيم 
" ، فيي مجموعة من 15الجامعات والمؤسسات العممية مجموعات إخبارية بأعداد كبيرة عمى الشبكة

األشخاص يشتركون في اىتمامات يومية، عممية، عممية أو ترفييية، يقومون بإنشاء أو االنضمام إلى 
مقي األخبار والبيانات، وكذا لنشر بيانات تحصموا عمييا أو ىي بحوزتيم، مجموعة إخبارية بصفة إرادية لت

 وتكون غالبا عبارة عن تبادل رسائل وآراء ونقاشات أو بعبارة أخرى مائدة مستديرة افتراضية.
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 :(Weblog)المدونات  .3
 (Web-log)   كممتين  تتكون منالتي  (Blog) مدونة ىي المصطمح أو التعريب األكثر قبوال لمصطمح

، وىي نوع من أنواع المواقع المستضيفة لصفحات شخصية، وعادة ما تكون لفرد 16بمعنى سجل الشبكة
 بحيث يقوم بإدخال تعميقات أو يصف حدث معين أو غيرىا من المواد مثل الرسومات أو الفيديو. 

اآلخر تعمل بعض المدونات توفر العديد من األخبار أو التعميقات عمى موضوع معين، والبعض   
كاليوميات الشخصية عمى اإلنترنت، أما المدونة النموذجية ىي التي تجمع بين النصوص والصور وروابط 
مدونات أخرى وصفحات ويب ووسائل اإلعبلم ذات الصمة بالموضوع، وىذا ما يمكن قدرة القارئ من أن 

 يضع تعميقات في شكل تفاعمي يعد جزءا ىاما في العديد من المدونات.
في اآلونة األخير ذاع صيت المدونات وتأثيرىا االجتماعي والسياسي حتى خمقت ليا محركات بحث   

خاصة بيا، وتطورت مواقع المدونات وكبرت المساحات المخصصة لمتدوين وأصبحت من المصادر 
 األساسية لممعمومات عمى الشبكة.

 

 مجتمعات نشر المحتويات النصية:  .4
ىي مجتمعات متخصصة في نشر المحتويات النصية، فيي مواقع تحتوي عمى مجموعة كبيرة من   

المستخدمين الذين يقومون بشر محتويات نصية )دراسات، مقاالت، بحوث...(، وىناك من يحصر ىذه 
(، لكن ىذا النوع من المواقع ال يعتمد عمى Wikisالمواقع عمى أنيا مجتمعات تحرير حر ويكيز )

مومات مجردة بل أغمبيا مقاالت ورؤى ودراسات وبحوث تم صياغتيا ذاتيا وبجيد شخصي وأكاديمي مع
  .17واضح

، وىو عنوان مقتبس 18(Knolمثل مجتمع كنول )ومن أمثمة مواقع أو مجتمعات النشر اإللكتروني موقع   
لشركة جوجل وىو وىو موقع تابع  0228( أي معرفة، وقد تم إطبلقيا عام Knowledgeمن كممة )

مجتمع نشر محتويات، يقوم فيو المستخدمون بنشر بحوثيم ودراساتيم وكذا كل المعمومات التي يرون 
-االقتصادية-أنيا ميمة لشريحة معينة من المستخدمين اآلخرين في مختمف المجاالت )السياسية

خدمة أيضا بالقيام بتعميقات التكنولوجية، الصحة والثقافة والعموم وغيرىا(، وتسمح ىذه ال-االجتماعية
 ونقاشات حول ىذه المواضيع.

 (: Podcasteمجتمعات البث اإللكتروني )البودكاست( ) .5
 مواقع اجتماعية ىي مواقع تضمن ألفرادىا مساحة لمبث الشبو إذاعي أو البث السمعي البصري   

(Streaming)  ويكون البث فييا مباشرا أو مسجبل، يقوم المستخدمون بإنتاج محتويات ذاتيا او بإعادة
لمبث (  Streamizنتاجيا )أفبلم برامج أو أشرطة وثائقية...(، ومثال ذلك مواقع )إنتاج محتويات سبق إ

المتمثل في  ىو نيآلأما البث غير ا ( لمبث المباشر واآلني،Justinو)المسجل لؤلفبلم واألفبلم الوثائقية 
مواقع تتضمن مواد سمعية أو سمعية بصرية أنتجت أو أعيد إنتاجيا أو بثيا، مثال ذلك اليوتوب 
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(Youtube( والدايمي موشن )Delymotions ،)المواقع أشير أحد يويوتوب فال بالنسبة إلى موقع 
 مقاطع من تتكون ممفات أي إرفاق إمكانية عمى الموقع فكرة اإلنترنت و"تقوم شبكة عمى اإللكترونية

 يتمكن الموقع في بالتسجيل المستخدم يقوم أن فبمجرد مالية، تكمفة أي اإلنترنت دون شبكة عمى الفيديو
 إدارة من المشاىدون يتمكن كما العالم، حول األشخاص مبليين ليراىا الممفات ىذه عدد من أي إرفاق من

 ممف الفيديو تقييم عن فضبل المصاحبة، التعميقات إضافة خبلل من الفيديو مقطع حول حوار جماعي
 وجية من ممف الفيديو أىمية مدى عن لتعبر درجات خمس من مكونة نسبية قيمة إعطائو خبلل من
 من الثالث المركز في يأتي يوتيوب موقع فإن العالمي أليكسا لتصنيف وطبقا. الموقع مستخدمي نظر
 19. وجوجل"  ياىو، من: كل بعد مشاىدة، المواقع العالمية أكثر حيث

ىبوابةىالمواطنىاإلرالمي. ى0.2ثالثا:ىالووبى
 :2.2الويب  .1

ىو مصطمح يطمق عمى المواقع والتطبيقات التي تتوفر بيا مجموعة من الخصائص  0.2الويب    
تؤىميا ألن يطمق عمييا ىذا المقب، وكان ىذا المصطمح نتيجة عاصفة ذىنية في اجتماع أقيم بين 

(O'Reilly(و )Media Live International عام )من خبللو حاول الخبراء في الطرفين 0224 ،
التقميدية ومواقع الويب  1.2الوصول إلى معايير محدده يمكن من خبلليا تقسيم المواقع إلى مواقع الويب 

 1.2من الويب الجيل الجديد من المواقع، وفي بداية ىذا االجتماع قاموا بضرب أمثمة عمى مواقع  0.2
(، 0.2وما يقابميا بالفكرة من المواقع التي يصنفونيا )ال إراديا إن صح التعبير( كمواقع من )الويب 

تسييل عممية التواصل والتعاون والتشارك في المعمومات بين جميور  0.2وتستيدف فمسفة الويب 
 اإلنترنت.

ا من تمك بدءً  0.2الويب رنت في إطار وفي ىذا اإلطار يمكن أن نشير إلى خصائص البث عمى اإلنت  
( الذي تعتبره غايتيا األساسية، Networkingالمتمثمة في التشبيك ) 0.2الروح األساسية في حقبة الويب 

حيث إن األساس في ىذه الحقبة ربط التطبيقات المختمفة بالشبكة والسماح لممستخدم باستعماليا ألغراض 
وىي من أىم خواص ىذه الحقبة. ومن ناحية ثانية، فإن المحتوى  التواصل العميق وليس فقط االتصال؛

يعد ممك لمن بثو أون الين، ويمكن لو التعديل في خصائص عرضو كيفما شاء، ومن جية   -أيا كان-
ثالثة ثمة خاصية الديمقراطية التي تتيح لمتمقي أي محتوى بالتعاطي معو إيجابيا وليس فقط تمقيو، عن 

أو نقده من خبلل استخدام نص أو بأي من الوسائط المتعددة، أو حتى برابط، ومن  طريق التعقيب عميو
زاوية رابعة نجد أن ثمة ارتفاع في درجة اليسر والسيولة في التعامل مع واجيات البرامج التي تدير عبلقة 

 02المستخدم باإلنترنت.
إنسانية وديموقراطية وتحويل نترنت أقل قيودا وأكثر اإلعبارة عن تحول نحو شبكة  0.2فالويب   
عمى أنو الجيل الثاني من المجتمعات  0.2يجابي، ويعرف الويب ا  مستخدم من متمقي إلى شريك فعال و ال

نترنت، ورغم غرابة التعريف إال أنو ببساطة يتحدث عن ثورة إلاالفتراضية والخدمات الُمْسَتَضافة عبر ا
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قديمة بنيت عمى البنية العبلئقية )واحد إلى متعدد( أو ما معرفية جديدة في طريقيا نحونا، فاإلنترنت ال
(، وذلك يعني موقع انترنت واحد لعدد كبير من المستخدمين وحول ىذا One To Manyيسمى ب )

فيو يسعى لخمق مفيوم جديد، مبني  0.2نترنت منذ تأسيسيا، أما الويب إلالمفيوم بنيت أغمب مواقع ا
(، وترتكز بنيتو عمى خمق انترنت جديد أكثر Many To Manyأو )عمى عبلقة )متعدد نحو متعدد( 

 نترنت.إلإنسانية وأكثر تفاعبل من ا
 2.2مميزات الويب  .2
 الصور وأشرطة الفيديو التعميقات وتقييم ونشر : القدرة عمى نشر المحتوى في أشكال عديدة(

 01والقدرة عمى التحكم في المحتوى وخصوصياتو. ( عبر وسائط متعددةالمحتوى...
  بعدما كان المحتوى واقعا تحت سيطرة شركات إنتاج المعمومات وتوزيعيا ونشرىا أصبح المحتوى

صبح بشكل أبسط االنتقال من قاعدة البيانات أفقد (، Content Collaborationتشاركي )
الويب بنقل الويب من  2.2فقد قام  العالمية لمنصة العمل التعاوني الذي يساىم فيو الكل،
 طابعه السيميائي الجامد إلى طابع الويب االجتماعي.

 استخدام عند المستخدم بشعور التفاعمية ىذه وتتمثل :المستخدم مع التفاعمية من عالي قدر توفير 
 .جيازه عمى المكتب سطح تطبيقات أحد باستخدام يقوم وكأنو 2.0 ويبال تطبيقات أحد

  المحتوى يبنيو المستخدم أو يشارك مشاركة فعالة في 0.2في مواقع الويب  : بالزوارالثقة ،
بنائو، لذا فإن أحد أىم المبادئ ىنا ىو إعطاء الثقة الكاممة لممستخدم المساىمة في بناء ىذه 
دراج أي  الخدمة، فالموقع التشاركية مثبل تمنح المستخدم الثقة الكاممة في استخدام النظام وا 

وى يرغب بإدراجو، ومن بعد ذلك يأتي دور مراقبي الموقع أو المحررين لتصفية المحتويات محت
 . التي تخالف قوانين الموقع

 :وتزدىر بفضل الترابط بينيا، ويكون ىذا الترابط بين  تنمو 0.2معظم مواقع الويب  الترابط
ي توجد في المقاالت المواقع عن طريق الوصبلت التي تربط المواقع ببعضيا، أو الوصبلت الت

 والمحتويات المختمفة.
  السماح لممستخدمين بتعديل قاعدة البيانات من خبلل اإلضافة والتغيير أو طمب حذف معمومات

 فصاحب الموقع أو الجية الراعية لو تجعل تطبيقو متاحا لمجميع من عمى قاعدة البيانات لمموقع،
(Open source،) 
  :نترنت، فيي إلبجعل االتصال أسيل في مجتمع ا 0.2تقوم تطبيقات الويب  دعم االتصال

 Facebook, Myفراد في شبكات اجتماعية مثل: )تصل بين المواقع وبعضيا، وتجمع األ
Space )بدعم  0.2نترنت وتقنيات عالم المحمول، فيقوم الويب إل، كما تربط بين تقنيات ا

 االتصال التفاعمي. 
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 فقط، لمقراءة منصة عن عبارة الويب كانت السابق في المحتوى: في المستخدم مشاركة 
 أو جامعات أو لشركات إما تابعين أشخاص بتحريره يقوم كان الويب عمى الموجود فالمحتوى
 في المساىمة عمى قادًرا لئلنترنت العادي المستخدم يكن ولم حكومية، أو خاصة مؤسسات
 عمى والتعديل اإلضافة المستخدم بإمكان أصبح فقد الحالي الوقت في المنشور، أما المحتوى
 بسيولة بذلك تسمح التي مواقع الويب محتويات

 (:Social Media)ى00ودائطىاإلرالمىاالجتماروة رابعا:
الذي بدأ ينتشر عمى نطاق واسع ليشير إلى ذلك  (Society Mediaويشير مفيوم مجتمع الوسائط )

المحتوى اإلعبلمي الذي يقوم أفراد المجتمع أو الجميور بخمقو في الواقع وبإنتاج ىو بثو عبر الوسائل 
نترنت بصفة أولى، وساعد في انتشار ىذا النوع من اإلعبلم انتشار إلاالتصالية الشبكية المتمثمة في ا

ن اإلعبلم مثل كاميرات الفيديو والكاميرات الرقمية واليواتف النقالة المتطورة، أدوات إنتاج ىذا النوع م
وكذا تطور الويب إلى ما أصبح يسمى الويب من الجيل الثاني والذي يسمح لممستخدم بإدراج منتجات 

فاق إعبلمية ومعمومات مختمفة األنواع، وكذا ساعد عمى ذلك انتشار المواقع اإللكترونية التي تسمح بإر 
يوتيوب، فميكر، مجتمعات  (وبث ىذا النوع من المعمومات عمى اإلنترنت، وأشير ىذه المواقع ىي

نترنت( إلمستشار مستقل في شؤون ا)( Kavaza Frédeنيا حسب فريد كافازا )إالويكي...الخ(، حيث 
ة االجتماعية "اإلعبلم االجتماعي يشمل مجموعة من الخدمات التي تسعى إلى تطوير التحاور والتفاعمي

 03نترنت." إلعمى شبكة ا
عبلم االجتماعية بأنيا مجموعة من التطبيقات المعتمدة عمى اإلنترنت التي إلويمكن اعتبار وسائل ا    

، والتي وتتيح خمق وتبادل المحتوى المقدم من 0.2تبنى عمى أسس أيديولوجية وتكنولوجية من الويب 
الى نشر محتوى عمى أكبر عدد من المشاىدات أو القراءات ، فيو الترويج اليادف طرف المستخدمين 

عمى اوسع نطاق وتحقيق نسب قصوى من المتابعة، " فمنذ بداية التسعينات، كان ثمة عدد ال يكف عن 
نترنت التي تدور حول أحداث إلنشر مجبلتيم المدونة عمى شبكة االتنامي أيضا من الناس الذين شرعوا ب

أي نترنت إلى تصميم أدوات لتسييل نشر إلمما دفع بعض مطوري خدمات اوشؤون حياتيم اليومية، 
نصوص عمى الخط مباشرة، وقد طورت ىذه الظاىرة بسرعة مفرداتيا ومصطمحاتيا الفنية الخاصة بيا، 

( أي وسائط اإلعبلم االجتماعية...التي Social Mediaومصطمح ) 0.2الويب  ومن بينيا مصطمح 
 04أصبحت إحدى أكثر الطرق الشائعة لوصف تشعبات ىذه االتجاىات. 

كما أفرزت وسائل اإلعبلم الجديدة خدمات جديدة التحم واقعيا بالواقع اليومي لؤلفراد االجتماعيين،   
 العالم، حيث أصبحت ودخمت مفردات مثل الفايسبوك وتويتر وغيره حياة المبليين من الناس في

لكترونية إلالمواضيع والقضايا تتميز بالعالمية والكونية، فقد أصبح من حق أي مستخدم في البيئة ا
ن يعرف أخبار عن أي مكان في العالم، ويبدي رأيو ويعبر عنو بشتى الطرق والوسائل وفي أالعالمية 

ة...الخ، حيث يكون لممستخدم العالمي أن كافة المجاالت: االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسي
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عمى بعد أميال من مكان تواجده، ويكون ذلك بكل حرية  تيعبر عن رأيو تجاه أي قضية حتى ولو كان
ولعل ىذا األمر قد حدا بالبعض لمحديث عن بوصفو مواطن رقمي وجزء من الرأي العام العالمي، 

إلى المشاركة الواسعة لؤلفراد العاديين في عممية لئلشارة  (Civic Journalism)الصحافة المدنية 
والتدوين المصغر، ونشر  (Bloggerاالتصال عبر اإلنترنت وبخاصة في إطار صحافة المدونات )

 المحتويات اإلعبلمية...الخ.
 مميزات وسائل االعبلم االجتماعية .4
 من كل من ىو عبلم االجتماعية تشجع عمى تقديم مساىمات وتعميقات إلوسائل ا: المشاركة

 م اآلراء والمحتويات متنوعة.سميتم، فيي بيئة تشاركية يقوم المستخدمون فيو بتقا
 عبلم االجتماعية خدمات مفتوحة لردود الفعل والمشاركة، فيي إلمعظم وسائل ا :االنفتاح

مجاالت لتشجيع الرأي والتعميقات وتبادل المعمومات، لكن من المحتمل ايجاد عوائق إلى 
الوصول الى المحتوى واالستفادة منو، كطمب مواقع بفتح رصيد بكممة السر لمدخول إلى 

 محتويات أكثر تفصيل فيذه محتويات محمية. 
 في حين أن وسائل اإلعبلم التقميدية تكتفي بالبث وتمقي المشاىدين أو القراء وتفاعل اشنق :

، فإن وسائل االعبلم االجتماعية تعتبر مجال تفاعمي من الدرجة األولى، فيذه مضعيف أو معدو 
 الوسائل تتميز بدينامية ومرونة طبيعة المنشورات.

 قوم بجمع مجموعات شكيل المجتمعات بسرعة فتعبلم االجتماعية تسمح لتإلوسائل ا :المجتمع
 شتركون في مصالح مشتركة.  يمن المستخدمين 

 عبلم االجتماعية توفر ترابط فيما بينيا وذلك لصدى أكبر إلمعظم أنواع وسائل ا :الترابط
ينما أعمومات لى المإلممحتويات المنشورة عمييا، وكذا تمكين المستخدمين من االطبلع والوصول 

 كانت.
ىىخامدا:ىثورةىالمحتوواتىالتيىوولدهاىالمدتخدم

 يجابي:  إلتنامي دور المستخدم ا .4
مع تنامي حجم المستخدمين الميتمين بالنشر وكذا اتساع دائرة المساحات المخصصة لذلك مع ظيور 

( الذي يسمح بحرية كبيرة في النشر وتداول المعمومات، فمنو من 0.2الجيل الثاني من الويب )الويب 
المبلحظ تنامي مواد محتويات جديدة يقوم المستخدمون بتوليدىا )إنتاجيا، إعادة إنتاجيا، نشرىا، 

( والتي يشار User Generated Contains) المحتويات التي يولدىا المستخدمونتعديميا...(، ف
أو /يا والتي قام اليواة بإنتاج اإلنترنت(، ىي أي نوع من مواد UGCإليو اختصارا ب "يو جي سي" )

إخراجيا ونشرىا، وىذا يشمل النصوص والصور الفوتوغرافية والمواد السمعية البصرية وأشرطة الفيديو، 
تصالي المتنوع من نصوص إلى صور البإحداث ثورة نوعية في المحتوى اوقامت ىذه المواد أيضا

 وممفات صوتية ولقطات الفيديو.
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، فإن الجيل الثاني من الويب  05أن يسمعيا العالم""في رأس كل إنسان فكرة تستحق ومن منطمق أنو  
مكانية الربط والتشابك في 0.2)الويب  ( سيجعل ىذه الفكرة أكثر قربا لمتحقيق وذلك مع تطور التقني وا 

أي وقت في أي مكان، ما يجعل المواطن الرقمي قادرا عمى التعبير واإلبداع بمختمف الطرق 
قوم بفرضيا عن طريق رسمو لمسار األحداث وعرض مجموع اإلعبلمية، فالسمطة الخامسة التي ي
 كمية.  اجديدً  اإعبلميً  ااألفكار والنقاشات، فإنو سيفرض واقعً 

ومن األمثمة المعروفة عالميا في "يو جي سي" ىو الشريط المصور عن عممية إعدام صدام حسين 
قد اكتفت بإصدار جزء رسمي الذي تم تصويره بواسطة ىاتف نقال، وفي حين كانت الحكومة العراقية 

من شريط فيدو يوثق التحضيرات الجارية لئلعدام فقد كان المحتوى الذي يولده المستخدمون، أي أحد 
 الذين شاىدوا عممية اإلعدام، ىو الذي كان سبب العناوين الرئيسية لئلعبلم حول العالم.

المستخدمون، وذلك بفضل المواقع اإللكترونية نترنت بالمحتويات التي يولدىا إلوتزخر اليوم شبكة ا
، *و"فميكر" *التي تتخصص في تبادل محتويات وسائل اإلعبلم المتعددة من أمثال "اليوتوب"

 ...06، و"ماي سبايس" وغيرىا.*، و"المدونات الشخصية"*"الفايسبوك"
 اعتماد القنوات التقميدية لئلعبلم عمى محتويات المستخدمين  .2

عبلمية )القنوات التمفزيونية الفضائية العالمية( إلن لم نقل كل المؤسسات اإأصبحت الكثير  فقد  
عبلمية إلتخصص حزما ساعية كبيرة من مجمل بثيا او حصصا بأكمميا لعرض المواد ولممحتويات ا
تويتر،  التي قام المستخدمون اليواة بالتقاطيا ونشرىا عمى شكل )تعميقات عمى الفايسبوك، تغريدات عمى

مقاطع سمعية في مواقع متخصصة، مقاطع سمعية بصرية قام المستخدمون بنشرىا عمى اليوتوب وغيرىا 
والتي  ى وسائل إعبلم الجماهيرإلعبلم الجماهيرية اإلوسائل من المواد المختمفة(، فيدا التحول من 

إنتاجيا، و ىذا ما أذن بانتياء تعطي بيئة خصبة لممستخدم لنشر وبث المواد التي يقوم بإنتاجيا أو إعادة 
فقد فقدوا شرعية إحتكارىم لممعمومة وأصبح بإمكان الكل تجاوز عوائق النشر إحتكار صناعة الخبر "

 07ستقبال المعمومة بكل حرية وبكل يسر"اوالكتابة والتحكم في إرسال و 
نجد في مثال ذلك بعض الجرائد التي تنشر مواد اعبلمية لصحفيين ىواة من الذين استيموا عمميم    

حداث الراىنة، أليم وتعميقاتيم حول ائراآاالعبلمي عمى شبكة االنترنت كمدونين يعبرون بكل حرية عن 
نترنت إلمي اصبح ليم صيت بين مستخدألكترونية إلوبعد تنامي المتتبعين ليم والقراء لصفحاتيم ا

وائل لكتروني، ومثال ذلك المدون الصحفي المصري إلفأصبحوا من الشخصيات المؤثرة عمى الرأي العام ا
والذي أصبح صحفي وكاتب مقاالت وأعمدة  محمد عبلوة  حاجيالمدون الصحفي الجزائري و  28عباس

لكترونية إ...( ومواقع يومية الفجرسبوعي، أليومية وقت الجزائر، الخبر افي العديد من الجرائد الوطنية )
 32(أنآلن، وذلك بعد نجاحو في التدوين االلكتروني وتصنيف مدونتو )09"العربي الجديدعالمية كموقع "

 .باألكثر تأثيرا في المغرب العربي من طرف شركة جوجل
       

http://1.maktoobblog.com/
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" والذي صدى الشارعالفضائية برامج يومية تفاعمية مثال ذلك برنامج "تخصص قناة المغاربية بدورىا    
ذا مواد يتطرق لشتى المواضيع العامة والثقافية، والتي يمكن لممشاىدين المساىمة بآرائيم وتعميقاتيم وك

فقد أطمقت مبادرة لمقراء المناىضين لمحروب إلرسال  BBC news، "أما قناة اعبلمية إلثراء المواضيع
)"مراقبون" عيونكم " بتقديم برنامج بعنوان France 24، كما قامت قناة "31نشرىا"التقطوىا و ىم التي صور 

أسبوعي يتناول آخر المستجدات الدولية من خبلل صور وفيديوىات أرسميا ( وىو برنامج حول العالم
تحقيقات أعدىا وىي عبارة عن تقارير و ، د من صحتيا من قبل صحافيي القناةمراقبون ىواة وتم التأك

المتابعون لمشاكل وأحداث يومية معايشة من طرف فئات شعبية من إعداد ىواة، كما تنشر قناة الجزيرة 
خبارية، تدور مواضيعيا حول شتي المواضيع من إلالفضائية العديد  من المراسبلت ضمن نشراتيا ا

لصحفيين ىواة وذلك لتعذر نشر  األزمة السورية وأحداث اليمن والكثير من االحداث في مناطق النزاع،
مراسمييا عمى أراضي ىذه البمدان، والكثير من المواد اإلعبلمية التي تخص بعض األحداث اآلنية التي 

 يستحيل عمى القنوات اإلخبارية والمؤسسات اإلعبلمية تغطيتيا في آنيا. 
ومثال ذلك أن الفضائية العالمية الجزيرة وبسبب خطورة الوضع في العديد من البمدان العربية كالحال    

في سوريا، وكذا ألسباب منعيا من العمل في العديد من البدان األخرى، لجأت الى االعتماد عمى 
ئط االتصالية الجديدة حداث، يقوم مستخدمون لموساألعبلمية غير احترافية لتغطيت العديد من اإمضامين 

وفاعمون في المجتمع المدني بأخذ مكان المراسمين الصحفيين، ويتميز ىؤالء بعد احتراف العمل 
االعبلمي، والذين يقومون بتغطية األحداث اآلنية عن طريق عرض األخبار بشكل نصوص ورسائل 

اث لحظة وقوعيا عن طريق الكترونية وتغريدات بالتويتر وكذا الفايسبوك، عمى شكل صور تظير األحد
تطبيقات خاصة بالصور أو مقاطع صوتية وسمعية بصرية عن طريق تطبيقات إعبلمية كاليوتيوب 

 وغيرىا.
وىذه األمثمة التي تم سياقيا عمى سبيل الذكر ال الحصر يعطينا فكرة أن التمقي السمبي لممحتوى قد   

رر الصحفي و والمصور والمذيع  ومنتج المواد اندثر وان المستخدم اصبح يمثل ادوارا عديدة من المح
اإلعبلمية والناشر والعديد من األدوار التي كانت حكرا عمى ميني العمل االعبلمي، وبأن "المستعمل أو 

التي تمتص فقط؛ و ىو ما دفعو إلى العمل عمى إيجاد طرق  كاإلسفنجة المتمقي أصبح يرفض أن يكون
يصالو لآلخرين، و ىذا ليس فقط عبر تطبيقات شبكة االنترنت، كما و تقنيات جديدة لخمق المحتوى و إ

 .30كان األمر في البداية، و لكن حتى عبر وسائل اإلعبلم التقميدية"
 إشكالية تقييم المحتويات التي يولدها المستخدمون: .3

ويكون الجواب يطرح العديد التساؤل التالي: لماذا نحتاج إلى تقييم المحتويات التي يولدىا المستخدمون؟ 
عمى ىذا التساؤل مجموعة من النقاط التي تعتبر من مميزات ىذه المحتويات وطبيعة البيئة المعموماتية 

 المتغيرة باستمرار:
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  نشر أي عمل وفي جميع المجاالت يتمنح المواقع االجتماعية الحق ألي مستخدم في أن يؤلف و
..(، وىذا ما يطرح اشكالية وعبر أشكال متنوعة )نصوص، مقاطع سمعية بصرية، صور.

 المعمومات المرجعية مثل :)اسم المؤلف، صفة المؤلف، التحديث، التغطية، الغرض...الخ(.
  ،عدم الدقة في كثير من المراجع المرجعية لممحتويات المتاحة عمى المواقع االجتماعية التشاركية

 ظمو.نظرا ألن النشر عمى ىذه المواقع ال قيود اقتصادية أو فكرية تن
  سيولة النشر عمى ىذا النوع من المواقع التساىمية، حيث ال تخضع المواد أو المعمومات إلى

التقييم العممي أو األدبي مما يؤدي إلى صعوبة التعرف عمى الشخص أو الطرف المسؤول عن 
 تحرير أو نشر المحتويات.

  ىزلية أو عبارة عن إشاعات في أحيان كثيرة تكون المعمومات المنشورة عمى المواقع االجتماعية
 ذات غرض كيدي بحث.

 نترنت تتغير باستمرار )التحديث إلالطبيعة المتغيرة لمصادر المعمومات حيث أن بعض مصادر ا
 المستمر(.

  تدخل العديد من الجيات في صيانة ونشر وحذف الكثير من المحتويات عمى شبكة االنترنت
خاصة، كالدول )األنظمة السياسية( والمؤسسات المييمنة عامة والمواقع االجتماعية والتشاركية 
(، الذي يتيم بقدر كبير من التحيز في نشر Googleعمى شبكة االنترنت كموقع جوجل )

( التي تسمح Wikipédiaالمعمومات وعرضيا ومواقع التفاعل التشاركي مثل موقع ويكيبيديا )
تاريخية الصحيحة )القدس عاصمة الدولة بنشر معمومات خاطئة وتحجب العديد من المعمومات ال

 الصييونية(.
 معايير تقييم المحتويات التي يولدها المستخدمون: .4

بسبب الميزات سابقة الذكر لممحتويات المنشورة والمتاحة عمى المواقع االجتماعية والتشاركية، تظير   
رونية المتاحة عمى الشبكة عامة الحاجة إلى معايير لتقييم العناصر الشكمية الرئيسية لممحتويات االلكت

وعمى المواقع التشاركية وذات المصدر المفتوح خاصة، وكذا المعايير المتعمقة بالمحتوى والحداثة 
والمسؤولية الفكرية، وسنحاول عرض المعايير بصيغة عممية وذلك عمى شكل أسئمة يطرحيا المستخدم 

 لو ليذه المحتويات:عمى نفسو وىو يتعرض ليذه المواد والمضامين واستغبل
 عن أي نوع من المحتويات تبحث؟ )إحصائيات، مقاالت، صور،...الخ(؟ 
 ما تاريخ عرض المعمومة والمحتويات وكذا تاريخ أخر تحديث ومراجعة ليا؟ 
  ،عبلمي...الخ(؟إما الغرض من نشر ىذه المعمومات )تجاري، عممي أكاديمي، ىزلي ترفييي 
 المحتويات )موقع إخباري، موقع تشاركي، موقع  ما عنوان الموقع الذي قام بعرض

 شخصي...الخ(؟
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  المؤلف أو الييئة التي قامت ىل المواقع التي تعرض المحتويات تحمل بيانات تعريفية عن
 ؟بتأليفيا، ونشرىا، وىل يسِّرت سبل االتصال بو

 ىل ىناك رابط يحممك إلى مصدر المعمومة األولي؟ 
 صياغة أو تحرير المحتويات )متخصصة، عامة، احترافية،  ما نوع المصطمحات المستعممة في

 ىاوية ...الخ(؟
ن تمكننا من معرفة إذا ما كانت المواقع شخصية أو تابع أ (URL) لكترونيةإليمكن لعناوين المواقع ا 

أو عبلمة  (~) (Tilde) لسمطة ضبطية معينة، فعندما يجد المستخدم اسم صاحب الموقع وبجواره التمدة
، فذلك يدل عمى أن الصفحة شخصية والمعمومات الواردة فييا ال (%) (Percent Sign)المئوية  النسبة

الدالة عمى أن الموقع تجاري،  (Com) تراقبيا لجنة أو جية عممية معينة، وكذا يجب االنتباه الى عبلمة
 .وي تعميميالدالة عمى أن الموقع ترب  (Edu)الدالة عمى أن الموقع حكومي،  (Gov) وكذا عبلمة

ىخالصة:ى
لكترونية إلمن تكريس الديموقراطية ا -لى حد كبيرإ -عبلم االجتماعي وصحافة المواطن إلتمكن ا   

نتاج محتويات ونشرىا عبر تطبيقات ا  عطاء المستخدم صفة الفاعمية في خمق و ا  وحرية التعبير المباشر، و 
مستخدم ليذه الوسائط، ونقل السياق مكانية لكل إكثر أوالذي جعل من العمل الصحفي  0.2الويب 

التبادل الدوري لؤلدوار بين عبلم، أي أن إللى جماىيرية اإعبلم الجماىيري إلعبلمي من مصطمح اإلا
ن ىذا الطابع الجماىيري إ، ومع ذلك فصبح حتمية في إعبلم الوسائط الجديدةأالمتمقي والمرسل 

ير لتقييم ىذه المحتويات المنشورة، وذلك لحماية ىذا عبلمية كممارسة يفرض عمينا خمق معايإللممعممية ا
 خبلقي.ألالمكسب وعدم تعريضو لبلنحبلل القيمي وا

 

ىهوامش:
 

                                                           
1
 03، ص0211األولى، الجزائر، ، دار الورسم لمنشر والتوزيع، الطبعة جميور وسائط االتصال ومستخدموىاعمي قسايسية،  -  

 (.user) مستخدمتم استبدال مصطمح قارئ بمصطمح  - 0
3 - We Media: How audiences are shaping the future of news and information , Written by Shayne Bowman 
and Chris Willis ,Edited by J.D. Lasica, senior editor Online Journalism Review , Sep 21, 03 , 
« http://www.hypergene.net/wemedia/weblog.php » ,(13/02/2011). 

عمان)األردن(، ، دار الشروق لمنشر والتوزيع، اإلصدار األول، اإلعبلم الجديد، المفاىيم والوسائل والتطبيقاتعباس مصطفى صادق،  - 4
 183.ص 0228

 المؤتمر أبحاث، نيغروبونتي نيكوالس إلى بوش فانفر من، الجديد اإلعبلم حول المفاىيم وبناء التنظير ، مصادر عباس مصطفى صادق  - 5
  34، ص 9200 ابريل 9 -7 البحرين جامعة جديد لعالم .. جديدة تكنولوجيا الجديد: اإلعبلم الدولي

6
، 3"دور وسائل اإلعبلم الجديدة في تحول المتمقي إلى مرسل و ظيور صحافة المواطن"، مجمة اإلذاعات العربية، العدد  إبراىيم بعزيز، - 
 .56-45م(، ص ص0211)

http://www.hypergene.net/wemedia/weblog.php


 اإلعالميةصحافة المواطن: من متلقي إلى منتج المضامين :  محمد أمين عبوب 442 

                                                                                                                                                                                     
 043، ص0212، 6السعودية، العدد ، المجمة العربية لئلعبلم واالتصال، إعبلم المواطن: بحث في المفيوم والمقارباتصادق رابح،  - 7
 187مصطفى صادق، نفس المرجع السابق، ص عباس  - 8

9 - Journalism 2.0 ; Mark Briggs ; How to Survive and Thrive A digital literacy guide for the information age A 
digital literacy guide for the information age ; Edited by Jan Schaffer ; 2007  

 ،0229السنة  50-51لممجمة التونسية لعموم االتصال العدد ،  :المتمقي بوصفو مرسبلاطن""صحافة المو جمال الزرن،  - 12
» http://jamelzran.jeeran.com/archive/2009/12/978946.html «( ،26/04/2011 ) 

11
 044،045، ص ص المواطن: بحث في المفيوم والمقارباتاعبلم صادق رابح،  - 

مرجع سبق ذكره،  ،: المتمقي بوصفو مرسبل"صحافة المواطن"جمال الزرن، -10
» http://jamelzran.jeeran.com/archive/2009/12/978946.html «( ،01126/04/2 ) 
، 3إبراىيم بعزيز، "دور وسائل اإلعبلم الجديدة في تحول المتمقي إلى مرسل و ظيور صحافة المواطن"، مجمة اإلذاعات العربية، العدد  -13
 . 56-45م(، ص ص0211)

14
، مرجع سبق ذكره، الجيل الثاني من خدمات اإلنترنتمحمود عبد الستار خميفة،  - 
-20-http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=60:

29&Itemid=59-44-20-27-06-20&catid=36:2010  ( ،27/24/0211) 
15

 67, ص 4002, انمكتبة انحدٌثة, انطبعة األونى, بٍروت, انمدخم فً االتصال انجماهٍريعصاو موسى, -

16 - Rebecca blood ; weblogs: a history and perspective ; 7 September 2000 

«http://www.rebeccablood.net/essays/weblog_history.html»;  
17

عبوب محمد أمين، تداول المعمومات داخل المجتمعات االفتراضية دراسة استكشافية تحميمية وصفية  عمى عينة من مستخدمي الفايسبوك،  - 
 .100، ص  0210، جوان  23ماجستير عموم اعبلم واتصال، جامعة الجزائر  مذكرة

18 - knol, كنول. « http://knol.google.com ».  
 تكنولوجيا : الجديد اإلعبلم الدولي المؤتمر اإلنترنت، أبحاث شبكة عمى يوتيوب الجامعي، لموقع الشباب استخداماتأمين،  الواجد عبد رضا - 19

 502، ص9200 ابريل 9 -7 البحرين جامعة  جديد لعالم .. جديدة
20 - Wikipedia, the free encyclopedia : « http://fr.wikipedia.org » 
21

 - Key Differences between Web1.0 and Web2.0 Graham Cormode and Balachander Krishnamurthy AT&T 
Labs–Research 180 Park Avenue, Florham Park.February 13, 2008 

 الشعبي -المجتمعي-00
23 - Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les médias sociaux sans jamais oser le demander ; 
agence wellcom ; 8 rue Fourcroy - 75017 Paris .p6 

 76-75، ص محمد لعقاب، تأثير االنترنت عمى العمل السياسي )أوباما نموذجا(، مرجع سبق ذكره -04
05

 63، ص0229، منشورات دار الصباح، الطبعة األولى، ، تأثير االنترنت عمى العمل السياسي )أوباما نموذجا(محمد لعقاب - 

 اليوتوب خدمة تقوم عمى تبادل صور الفيديو عمى شبكة االنترنت.  -*
 فميكر ىو خدمة تقوم عمى نشر وتبادل الصور الفوتوغرافية عمى شبكة االنترنت.  -*
قامة المعارف وتبادل المعمومات ووجيات النظر. -*  الفايس بوك وماي سبايس وغيرىا ىم مواقع لكسب األصدقاء وا 
 لشخصية فيي مواقع شخصية عمى االنترنت، لنشر االىتمامات الشخصية وتبادل وجيات النظر.أما المدونات ا -*

 .79محمد لعقاب، تأثير االنترنت عمى العمل السياسي )أوباما نموذجا(، مرجع سبق ذكره، ص  -06
 07

مرجع سبق ذكره،  ،: المتمقي بوصفو مرسبل"صحافة المواطن"جمال الزرن، - 
» http://jamelzran.jeeran.com/archive/2009/12/978946.html «( ،26/04/2011) 

http://jamelzran.jeeran.com/archive/2009/12/978946.html
http://jamelzran.jeeran.com/archive/2009/12/978946.html
http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=60:-20-20&catid=36:2010-06-27-20-44-29&Itemid=59
http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=60:-20-20&catid=36:2010-06-27-20-44-29&Itemid=59
http://www.rebeccablood.net/essays/weblog_history.html
http://knol.google.com/
http://fr.wikipedia.org/
http://jamelzran.jeeran.com/archive/2009/12/978946.html


         www.epra.org.eg                                   www.jprr.epra.org.eg                    مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط  – الثامنالعدد  442 

                                                                                                                                                                                     
08

صفحة المدون وائل عباس عمى الويكيبيديا ،  - 
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3    

 ، 
 

 ،     laraby.co.ukhttp://www.aموقع العربي الجديد،   09
 

 http://meedyoo.blogspot.com/ (09/28/0215)   عبلوة حاجي،  مدونة - 32
31 J.D.lasica : « Participatory Journalism Puts the Reader in the Driver's Seat”, online journalism review, 2003, 

http://www.ojr.org/ojr/workplace, (1/9/2010) 
30

، 3إبراىيم بعزيز، "دور وسائل اإلعبلم الجديدة في تحول المتمقي إلى مرسل و ظيور صحافة المواطن"، مجمة اإلذاعات العربية، العدد  - 
 .56-45م(، ص ص0211)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
http://www.alaraby.co.uk/
http://meedyoo.blogspot.com/
http://www.ojr.org/ojr/workplace




 
 

 

17 JPRR.ME   No.8 

Citizen journalism : from receiving to producing media 
content 

 

 

                                                                   Mohammed Amin Abaob 
                                                                  Researcher                               

                                                                                                    Hassiba Ben Bouali University - Algeria 
 

Abstract 

  

     This essay is abut to stir up a number of points that affect directly the 

problematic of positive use of internet applications and the role of the user as a 

contributor and participant in the content of the Internet, through the new Web 

(Web 2.0)  as well as the citizen journalism. The electronic citizen has been 

powered  to convert from passive receiver to a producer, publisher and 

broadcaster of  all kinds of media content (written, audio-visual ....- pictures, 

videos...).  

     Where the revolution of content generated by users has become marked by 

global media landscape, where the user uses the Internet a number of tools and 

applications of electronic publishing like blogs and social networks, which 

share in it is characterized by giving the user the key role as the first source of 

information and the contact in the process media, by giving confidence to the 

user .The participatory site, for example, gives the user full confidence in the 

use of their base of information and the inclusion of any content wants inserted 

with a margin of self and collective monitoring of the contents of this type listed 

on the information systems. 

      And the shift from  the mass media to media of mass, which is a fertile 

environment for the user to publish and broadcast material that is through the 

production or reproduction of the cultural and media content, and with such 

large margin of freedom of expression and the free sharing of information, this 

type contents pose problematic honesty and credibility of this information and 

the perfect method to exploit such type of the contents which their source is 

unknown in the information process, but because of the exclusive and 

immediate importance to most of these contents, it has recently become a valid 

to public broadcasting to new media and satellite channels. 

key words: Citizen Media, Social Media, Web 0.2, Passive Receiver, Content 

Generated by the user, New Media. 

 

 

 

 

 

 



 

Copyright © EPRA 2015 

All rights reserved. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
None of the materials provided on this Journal or the web site may be used, reproduced or transmitted, in 
whole or in part, in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or 
the use of any information storage and retrieval system, except as provided for in the Terms and Conditions 
of Use of Egyptian public Relations Association, without permission in writing from the publisher. 

And all applicable terms and conditions and international laws with regard to the violation of the copyrights of 
the electronic or printed copy.  

ISSN for the printed copy 

(ISSN 2314-8721)                                                                                  

 

ISSN of the electronic version 

(ISSN 2314-8723X)                                                                                 

 
 

To request such permission or for further enquires, please contact: 
 

EPRA Publications  
Egyptian Public Relations Association, Gizza, Egypt 
 Dokki, Ben Elsarayat -2 Ahmed Elzayat St. 
 

jprr@epra.org.eg  -  chairman@epra.org.eg     Email: 
 

Web:      www.epra.org.eg 
 

 (+2) 02-376-20 -818   -  (+2) 0114 -15 -14 -151  -  (+2) 0114 -15 -14 -157 Phone:     

 

 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:jprr@epra.org.eg
mailto:jprr@epra.org.eg
mailto:chairman@epra.org.eg


- The publication fees of the manuscript for the Egyptians are: 850 L.E. and for the Expatriate 

Egyptians and the Foreigners are: 450 $. 

- If the referring committee refused and approved the disqualification of publishing the 

manuscript, an amount of 250 L.E. will be reimbursed for the Egyptian authors and 130 $ for 

the Expatriate Egyptians and the Foreigners. 

- The manuscript does not exceed 35 pages of A4 size. 20 L.E. will be paid for an extra page 

for the Egyptians and 5 $ for Expatriate Egyptians and the Foreigners authors.  

- A special 10 % discount of the publication fees will be offered to the Egyptians and the 

Foreign members of the Fellowship of the Egyptian Public Relations Association for any 

number of times during the year. 

- Three copies of the journal and three Extracted pieces from the author's manuscript after the 

publication. 

- The fees of publishing the scientific abstract of (Master's Degree) are: 250 L.E. for the 

Egyptians and 150 $ for the Foreigners. 

- The fees of publishing the scientific abstract of (Doctorate Degree) are: 350 L.E. for the 

Egyptians and 180 $ for the Foreigners. As the abstract do not exceed 8 pages and a 10 % 

discount is offered to the members of the Egyptian Society of Public Relations. Three copies 

of the journal will be sent to the author's address. 

- Publishing a book offer costs LE 700 for the Egyptians and 300 $US for foreigners. 

- Three copies of the journal are sent to the author of the book after the publication to his/her 

address. And a 10% discount is offered to the members of the Egyptian Society of Public 

Relations.  

- For publishing offers of workshops organization and seminars, inside Egypt LE 600 and 

outside Egypt U.S. $ 350 without a limit to the number of pages. 

- The fees of the presentation of the International Conferences inside Egypt: 850 L.E. and 

outside Egypt: 450 $ without a limitation of the number of pages. 

- All the research results and opinions express the opinions of the authors of the presented 

research papers not the opinions of the Egyptian Association for Public Relations. 

- Submissions will be sent to the chairman of the Journal. 

   

Address: 

 Egyptian Public Relations Association,  

Arab Republic of Egypt, Gizza, El-Dokki, Bein El-Sarayat, 2 Ahmed El-zayat Street.  

And also to the Association email: jprr@epra.org.eg, or epra_cairo@yahoo.com, 

dr_hatematef2000@yahoo.com, after paying the publishing fees and sending a copy of the 

receipt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jprr@epra.org.eg


Journal of public relations research Middle East 
 

   It is a scientific journal that publishes specialized research papers in Public Relations, 

Mass Media and Communication ,after peer refereeing these papers by a number of specialized 

Professors. 

The journal is affiliated to the Egyptian Public Relations Association, the first Egyptian specialized 

scientific association in public relations. 

- The journal is accredited, Classified internationally for its printed and electronic version 

from the Academy of Scientific Research and Technology in Cairo And classified by the 

Committee of Scientific Promotion Specialization media - Supreme Council of Universities. 

- This journal is published quarterly. 

- The journal accepts publishing books, conferences, workshops and scientific Arab and 

international events. 

- The journal publishes advertisements on scientific search engines, Arabic and foreign 

publishing houses according to the special conditions adhered to by the advertiser. 

- It also publishes special research papers of the scientific promotion and for  researchers who 

are about to defend master and Doctoral theses.  

- The publication of academic theses that have been discussed, scientific books specialized in 

public relations and media and teaching staff members specialized scientific essays. 

 

Publishing rules: 

- It should be an original Manuscripts that has never been published. 

- Arabic, English, French Manuscripts are accepted however a one page abstract in English 

should be submitted if the Manuscripts is written in Arabic. 

- The submitted Manuscripts should be in the fields of public relations and integrated 

marketing communications.  

- The submitted scientific Manuscripts are subject to refereeing unless they have been 

evaluated by scientific committees and boards at recognized authorities or they were part of 

an accepted academic thesis. 

- The correct scientific bases of writing scientific research should be considered. It should be 

typed, in Simplified Arabic, 14 points font for the main text. The main and sub titles, in Bold 

letters. English Manuscripts should be written in Times New Roman.  

- References are mentioned at the end of the Manuscripts in a sequential manner.  

- References are monitored at the end of research, according to the methodology of scientific 

sequential manner and in accordance with the reference signal to the board in a way that 

APA Search of America. 
- The author should present a printed copy and an electronic copy of his manuscript on a CD 

written in Word format with his/her CV. 

- In case of accepting the publication of the manuscript in the journal, the author will be 

informed officially by a letter. But in case of refusing, the author will be informed officially 

by a letter and part of the research publication fees will be sent back to him soon. 

- If the manuscript required simple modifications, the author should resent the manuscript with 

the new modifications during one week after the receipt the modification notes, and if the 

author is late, the manuscript will be delayed to the upcoming issue, but if there are thorough 

modifications in the manuscript, the author should send them after 15 days.  



Scientific Board ** 
JPRR.ME 

  
 

Prof. Dr. Aly Agwa (Egypt) 
Professor of Public Relations and former Dean of the Faculty of Mass Communication, Cairo University 

 

Prof. Dr. Thomas A. Bauer 
  

           of Vienna University  Professor of Mass Communication at the   
 

Prof. Dr. Mona Al-Hadedy (Egypt) 
Professor of radio and television – Faculty of Mass Communication, Cairo University 

 

Prof. Dr. Yas Elbaiaty (Iraq) 
  

Professor of Journalism at the University of Baghdad, Vice Dean of the Faculty of Media and Information 
and Humanities, Ajman University of Science 
  

Prof. Dr. Enshirah el SHAL (Egypt) 
Professor of Media at the Faculty of Mass Communication, Cairo University)State Doctorate in Arts and 
Humanities from France) 
  

Prof. Dr. Hassan Mekawy (Egypt) 
  

Professor of radio and television – Faculty of Mass Communication, Cairo University 
 

Prof. Dr. Nesma Younes (Egypt) 
 

Professor of Radio & Televosion at the Faculty of Mass Communication, Cairo University 
 

  

Prof. Dr. Mohamed Moawad (Egypt) 
Media professor at Ain Shams University & former Dean of Faculty of  Mass Communication - Sinai 
University 
  

Prof. Dr. Samy Abd Elaziz (Egypt) 
Professor of public relations and marketing communications for the former Dean of the Faculty of 
Information, Cairo University 
  

Prof. Dr. Abd Elrahman El Aned (KSA) 
Professor of Media and Public Relations Department of the Faculty of Media Arts - King Saud University 
  

  

Prof. Dr. Mahmoud Yousef (Egypt) 
Professor of Public Relations - Faculty of Mass Communication, Cairo University 
  

Prof. Dr. Samy Taya (Egypt) 
  

Professor and Head of Public Relations Faculty of Mass Communication - Cairo University 
    

Prof. Dr. Basyouni Hamada (Egypt) 
Professor of media and public opinion, political - Faculty of Mass Communication, Cairo University  
  
 

Prof. Dr. Sherif Darwesh Allaban (Egypt) 
 

Professor of printing press at the Faculty of Mass Communication, Cairo University 
 

Prof. Dr. Hassan Aly (Egypt) 
Professor of Radio & Television and Head of Mass Communication Department – Faculty of 
Arts - Mina University 

 

Prof. Dr. Mahmoud Hassan Ismael (Egypt) 
professor of Culture Media and Children at Ain Shams University  
 
  

Prof. Dr. Hamdy Abo Alenen (Egypt) 
Media professor and dean of the Faculty of Al-Alsun and Mass Communication, Vice President of the  
International University of Egypt 
 
   

Prof. Dr. Othman Al Arabi (KSA) 
Professor of Public Relations and the former head of the media department at the Faculty of Arts – King 
Saud University  
 

Prof. Dr. Abden Alsharef (Libya) 
  

Media professor and dean of the College of Arts and Humanities at the University of Zaytuna – Libya 
 
  

Prof. Dr. Waled Fathalha Barakat (Egypt) 
 

Professor of Radio & Televosion at the Faculty of Mass Communication, Cairo University 
 

 
 
 

Prof. Dr. Tahseen  Mansour (Jordan) 
 

Professor of Public Relations at the Faculty of Mass Communication, Yarmouk University 
 
 
 

  

Prof. Dr. Mohamed Elbokhary (Syria) 
  

Professor, Department of Public Relations and Publicity, School of Journalism, University of MF Uzbek 
national Ulugbek Beck 
  

Prof. Dr. Ali Kessaissia,(Algeria) 
Professor, Faculty of Media Science & Communication,  University of Algiers-3. 
 
 

Prof. Dr. Redouane BoudJema,(Algeria) 
Professor, Faculty of Media Science & Communication,  University of Algiers-3. 

 

 
 

 

 
 

 
 

Journal of Public Relations Research Middle East 

JPRR.ME)) 
  

Scientific Refereed Journal 
 

1520 September/   July  - issue Seventh - 

   
Founder & Chairman    

 

  Dr. Hatem Saad 
Chair of EPRA 

  

   
 

 

 

 

 

  

Editor in Chief  
 

Prof. Dr. Aly Agwa  
Professor of Public Relations & former Dean of Faculty      

of Mass Communication - Cairo University 

Chairman of the Scientific Committee of EPRA 
                           

             
Editorial Manager 

 

Prof. Dr. Mohamed Moawad  
Media  Professor at Ain Shams University & former Dean of 

Faculty of  Mass Communication - Sinai University 
  

Chairman of the Consulting Committee of EPRA 
 

Editorial Assistants 
 

Prof.Dr. Rizk Abd Elmoaty 
    Professor of Public Relations   
   Misr International University 

  

 

Dr. Sadek Rabeh (Algeria) 
Associate Professor of mass communication  

 the dean of Media and Public Relations - Emirates College 

of  Technology - Abu Dhabi - United Arab Emirates 
 

 

 
 

El-Sayed Abdel-Rahman Ali 
Assistant Professor of Public Relations 

 Mass Communication Faculty – Sinai University 
 

 

Address 

Egyptian Public Relations Association 
Arab Republic of Egypt 

Giza - Dokki 

  

Ben Elsarayat - 2 Ahmed Zayat Street  

Mobile: +201141514157 

+2237620818 Tel : 

www.epra.org.eg 

jprr@epra.org.eg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Names are arranged according to the date of obtaining the degree of a university professor. 

 

http://www.miuegypt.edu.eg/academics/faculty-of-alsun/


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




	ديسمبر نهائي صفحات تمهيدي عربي العدد الثامن
	7 محمد عبوب
	E - 2
	E - 1 تمهيدي انجليزي
	Blank Page
	Blank Page

