
ىشء يدعو للرسور أن نرى مجلة Arab Media & Society تسري بخطًى 

ثابته نحو اضطالعها بالدور العلمى الذى تم تأسيسها من أجله منذ عام 

عرب  واملعرفة  العلم  نرش  إن  املختلفة،  تطورها  مبراحل  مروراً  ١٩٩٨م 

نوافذ فكرية وبحثية متنوعة محلياً، وعربياً، ودولياً هو الهدف الذى تسعى 

املجلة للقيام به، والشك أن صدور ذلك العدد باللغتني العربية واإلنجليزية 

زاد من مساحة مقروئية املجلة واالطالع عىل اسهامات املشاركني بها، 

التجريبى ىف  العدد  اللغة بعد صدور  ثناىئ  العدد األول  ويعترب هذا هو 

ربيع ٢٠١٦م. 

القضايا  هو  العلمى  بالبحث  املشتغلون  به  يهتم  أن  ينبغى  ما  غاية  إن 

 Arab مجلة  فإن  لذا  الثقاىف،  بنائه  ىف  تؤثر  والتى  باملجتمع  املتعلقة 

Media & Society تسعى دامئاً للتصدى للقضايا واملوضوعات امللّحة 

التى  الدقيقة  املرحلة  طبيعة  تفرضها  التى  تلك  وإقليمياً،  محلياً  والحالّة 

منر بها وتلقى بظاللها عىل مجتمعاتنا العربية.

إننى متفائل - بعد صدور هذا العدد الرثي - أن تسهم املجلة بفاعلية ىف 

نقل املعرفة وتقديم رؤى  والخارجي من خالل  البينى  العلمى  التواصل 

وتحليالت لواقع اإلعالم العرىب واملجتمع.

وقد تعرض هذا العدد الثالث والعرشون ملوضوع من األهمية مبكان وهو 

"اإلعالم والثقافة" ىف ضوء محاور بحثية متعددة تواكبت مع أهمية دور 

لوسائله  املسبوق  غري  والتطور  املعلومات  مجتمع  ىف  اإلعالم 

ميكن  قيمة  وتوصيات  لنتائج  الدراسات  تلك  توصلت  وقد  ومستحدثاته، 

األكادميى  والتكامل  املعرىف  فالرتاكم  عليها،  والبناء  منها  االستفادة 

تطور  سبيل  ىف  البحثية  الجهود  إليه  ترنوا  ما  غاية  هو  والتطبيقى 

املجتمعات وتقدمها.   
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