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اجتاهاث اجلمهىر حنى معاجلت املىاقع اإللكترونيت وشبكاث التىاصل 

 اإلجتماعى للقضايا اإلقتصاديت واإلجتماعيت بعد الثىرة 

 *دعاء عادل محمودإعداد/ 
 **شريف درويش المبان / أ.د.إشـراف

 ***محرز حسين غالى د.
 مقدمة :
كتحرك شعبي ضد عديد من السياسات والممارسات السياسية  يناير 55ثورة  جاءت

وضاع من تعميم ألا يترد في انعكست والتيواالقتصادية واالجتماعية لنظام مبارك 
شعار "الخبز والحرية  مواجية تمك األوضاع في ورفعت الثورة، وصحة وفقر وبطالة 
نصافا إجعل من الواضح أن خمق نظام اقتصادي أكثر  يالذ والعدالة االجتماعية "

فالحماس الذي جمع المصريين من جميع ورية وعدالة كان في قمب الحركة الث
الطبقات أبرز ىذه القضية التي تم تقاسميا من قبل الذين حظوا بوضع اقتصادي 
متقدم في ظل نظام مبارك فضال عن أولئك الذين عانوا أو ظموا ميمشين وغارقين 

  ون أنويرى الكثير ، في الفقر 
القتصادية الميبرالية ا نجاح الثورة يظل ناقص ما لم يتم إجراء مراجعة شاممة لمسياسات

تجاوز تمك السياسات العمل من أجل و  أتبعت في أواخر عصر مبارك التيالجديدة 
تسمح بتمبية مطالب المواطنين بشكل  أخرى  سياسات يومعالجة نتائجيا وتبن

 (1)عادل.
 55مع تولى الرئيس األسبق دمحم مرسي الرئاسة، كأول رئيس منتخب بعد ثورة و 

وكانت ىناك  يواالجتماع يالواقع االقتصاد فيتوقعات بتغيير شامل اليناير، تزايدت 
 يوتحقيق نيضة عمى المستوى االقتصادآمال بتحقيق العدالة االجتماعية 

،  فقد تولى الرئيس مرسي منصبو وسط آمال المصريين في نظام سياسي يواالجتماع
                                                           

*
 باحة دكتوراه     

**
 جامعة القاىرة -أستاذ الصحافة وتكنولوجيا االتصال بكمية اإلعالم  
***
 جامعة القاىرة-أستاذ مساعد بقسم الصحافة بكمية اإلعالم  
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اتخاذ خطوات  يف والكادحين آممينوسياسات اقتصادية معنية بالفقراء  ديمقراطي
  .واضحة في اتجاه تحقيق أىم مطالب الثورة من حرية وكرامة وعدالة اجتماعية

 يواالجتماع ياالقتصادسبق شيد تدىور عمى المستوى ألن عام حكم الرئيس اأ إال
 خسائر البورصةو  يتخفيض التصنيف االئتمان كان لو العديد من المظاىر منيا يوالذ

ة ضد الغالء ماالحتجاجات المتواصباإلضافة إلى تزايد الديون الخارجية و  المتالحقة
فضاًل عن أزمات  الخدمات الصحيةي وأخونة التعميم وتدن األجور والفسادو والبطالة 

 .الوقود والطاقة 
وأثارت الكثير من  عالم المختمفةإلوسائل ا في واألزمات ىذه االخفاقات توقد انعكس

وشبكات التواصل  يتزايد مستخدمييا التي لكترونيةإلالمواقع ا يخاصة ف الجدل
 القضاياطرح  فيتمعب دورًا ىامًا  أصبحتي كمواقع الفيسبوك وتويتر والت االجتماعي

أصبحت  والتي االجتماعيكتسبت شبكات التواصل ااالجتماعية واالقتصادية حيث 
نترنت، مكانة مرموقة إلخرى الموجودة عمى شبكة  األتحتل الصدارة من بين المواقع ا

ساىمت بو من دور فعال في الثورة المصرية ولعبت دور كمجال عام أعطى لما 
وضاع سواء ألالفرصة لكى يناقش كافة االفرصة لمجميع سواء نخبة أو جميور 

المنقوصة  صالحيا ، فالحقوق ا  السياسية أو االقتصادية واالجتماعية وكيفية تغييرىا و 
االفتراضي لمتحصن  المجتمع ىالصعيد الواقعي دفع بعض األفراد إل ىلممواطنة عم

  (5)بمواطنة جديدة يمارسون من خالليا الحقوق والواجبات . 
المواقع اإللكترونية التعرف عمى اتجاىات الجميور نحو معالجة  كان من الميملذلك 

 خالل عام حكممقضايا االقتصادية واالجتماعية لمتزايدة التأثير وشبكات التواصل 
خاصة أن عام حكم الرئيس األسبق حفل بقضايا اقتصادية الرئيس األسبق دمحم مرسي 

الجدل بداية من مشروع النيضة ) برنامجو النقاش و واجتماعية أثارت الكثير من 
يوم وقرض صندوق  ئةذو المرجعية اإلسالمية ( إلى مشروع الم يالرئاس االنتخابي

باإلضافة إلى القضايا االجتماعية مثل الصحة والتعميم والبطالة والفقر  الدوليالنقد 
 كانت أسبابًا لموجات احتجاجية متتالية . التي
 
 



 اتجاىات الجميور نحو معالجة المواقع اإللكترونية وشبكات التواصل اإلجتماعى لمقضايا اإلقتصادية واإلجتماعية بعد الثورة

 376  الخامسالعذد  –المجلة العلمية لبحوث الصحافة 

 مشكمة الدراسة
  وشبكات التواصل  لممواقع اإللكترونيةيناير دور متميز  55أبرزت ثورة

إلمكانية أن تمعب دوًرا ىاًما في  ي االجتماعي مما اعتبره البعض مؤشر قو 
انما أيضًا عمى المستوى عمى المستوى السياسي و ليس فقط إحداث تغيير 

ت وشبكالممواقع اإللكترونية االقتصادي واالجتماعي ، وأصبح ينظر 
مكونة مجال عام  ل المؤثرة في تشكيل الرأي العام،التواصل كأحد أىم العوام

  . يستوعب كافة شرائح المجتمع
  أول  ياألوضاع االقتصادية  واالجتماعية بعد الثورة ومع تول تدىورمع

االقتصادية واالجتماعية واألزمات فرضت القضايا رئيس منتخب الحكم 
وبدأت وسائل  المصري العام وأثارت جداًل داخل المجتمع نفسيا عمى النقاش 

تيتم بطرح وشبكات التواصل اإلعالم كافة بما فييا المواقع اإللكترونية 
من منظور ي النظام المصر  فيونقاش التحديات القائمة والتحوالت المطموبة 

 .  أولوية لمقضايا االقتصادية واالجتماعية يشامل يعط
  لكترونية وشبكات التواصلإلر نحو المواقع اتعكس اتجاىات الجميو 

ومعالجتيا لمقضايا االقتصادية واالجتماعية حجم وتأثير ىذه المواقع 
عممية اإلصالح  في اجادً ا ن تمعب دورً أمكانية إوالشبكات ويكشف عن 

القصور واالنتقادات وطرح مختمف وجيات  والتغيير من خالل كشف أوجو
 االقتصادي عممية اإلصالح فيشراكيم ا  و المواطنين وتمكين النظر لحميا 
 . واالجتماعي

معالجة المواقع تحديد اتجاىات الجميور نحو  في   تتحدد مشكمة الدراسةمن ىنا 
مقضايا االقتصادية واالجتماعية خالل عام ل االجتماعياإللكترونية وشبكات التواصل 

تمك طرح  في وتأثيرىاوتقييم دورىا ومصداقيتيا حكم الرئيس األسبق دمحم مرسى 
 .ومدى تفاعمو معياالقضايا من وجة نظر الجميور 
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 أىمية الدراسة
 : تنبع أىمية الدراسة من عدد من االعتبارات

 منذ  االجتماعيالمواقع اإللكترونية وشبكات التواصل  وأىمية مع تزايد تأثير
كإعالم جديد قادر عمى تشكيل مجال عام لكافة مستخدميو فضاًل ثورة يناير 

تأثير من كان من الميم التعرف عمى حجم ىذا الالعام  الرأيعن تأثيره عمى 
 . مستوى القضايا االقتصادية واالجتماعيةوجية نظر الجميور عمى 

  ىمية القضايا االقتصادية واالجتماعية بعد الثورة  ومع تولى أول رئيس أ
ال تقل أىمية عن القضايا السياسية، بل قد يراىا  يامنتخب لمسمطة، ألن

نياية األمر المنتج الممموس  فيالكثير من المواطنين أكثر أىمية ألنيا تمثل 
 .لمثورة  والحقيقي

  المعالجات اإلعالمية لمقضايا باتجاىات الجميور نحو قمة الدراسات المعنية
 عنيت التيم مقارنة بكثافة الدراسات االقتصادية واالجتماعية بشكل عا

 المعالجات اإلعالمية الخاصة بالقضايا السياسية.باتجاىات الجميور نحو 
 ىدف الدراسة:

معالجة المواقع اتجاىات الجميور نحو تسعى ىذه الدراسة إلى الكشف عن  
من ويتفرع االقتصادية واالجتماعية مقضايا ل االجتماعياإللكترونية وشبكات التواصل 

  ىداف الفرعية:ألامجموعة من  يىذا اليدف الرئيس
لكترونية وشبكات التواصل إللممواقع االتعرف عمى مدى تعرض الجميور  .1

وأنماط ىذا  تطرحيا التيلقضايا االقتصادية االجتماعية وا االجتماعي
 وكثافتو.التعرض 

 التيواالجتماعية جميور بالقضايا االقتصادية ال يمعرفة درجة اىتمام ووع .5
 .االجتماعيو شبكات التواصل  اإللكترونيةتطرحيا المواقع 
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خبار ألا لحصولو عمىيستخدميا الجميور  يتحديد أشكال التفاعمية الت .3
المواقع اإللكترونية وشبكات التواصل  فياالقتصادية واالجتماعية 

 االجتماعي.
المواقع اإللكترونية وشبكات التواصل  معالجةتحديد اتجاىات الجميور نحو  .4

 االقتصادية  واالجتماعية . االجتماعي لمقضايا
لممواقع اإللكترونية وشبكات  يوالمستقبم يلمدور الحالمعرفة تقييم الجميور  .5

 واالجتماعية.القضايا االقتصادية ب النيوض فيالتواصل 
   :الدراسةتساؤالت 
 االجتماعيلكترونية وشبكات التواصل إلما مدى تعرض الجميور لممواقع ا .1

 تطرحيا وأنماط ىذا التعرض وكثافتو ؟ يوالقضايا االقتصادية االجتماعية الت
 واالجتماعية التيالجميور بالقضايا االقتصادية  يما درجة اىتمام ووع .5

 ؟يلكترونية و شبكات التواصل االجتماعإلتطرحيا المواقع ا
خبار االقتصادية ألية لحصولو عمى اكيف يستخدم الجميور أشكال التفاعم .3

 المواقع اإللكترونية وشبكات التواصل االجتماعي ؟ يواالجتماعية ف
ما اتجاىات الجميور نحو معالجة المواقع اإللكترونية وشبكات التواصل  .4

 ؟ االقتصادية واالجتماعية االجتماعي لمقضايا
لممواقع اإللكترونية وشبكات  يوالمستقبم يلمدور الحالتقييم الجميور  ما .5

 ؟القضايا االقتصادية واالجتماعية ب منيوضلالتواصل 
 الدراسات السابقة

 يىات الجميور نحو القضايا االقتصـادية واالجتماعيـة التـاباتجدراسات اىتمت أواًل: 
التــيثير عمــى  إلــى قــدرتيا عمــىوأشــارت نتا جيــا عــ م التقميديــة إلتقــدميا وســا ل ا
  معارف الجميور

الكشف عن العالقة بين المعالجة  إلى (3) (5102)دراسة شريف دمحم، ىدفت 
زمات االقتصادية بشكل خاص وسيادة حالة ألحداث العنف بشكل عام واألاالعالمية 
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غير رشيد  اقتصاديالذعر والقمق العام لدى الجميور مما يدفعو الى القيام بسموك 
ىداف ألمزيد من تأزم الموقف وربما مزيد من العنف وتمثمت ا إلىاألمر الذى يدفع 
 : يالرئيسية لمدراسة ف

 اتجاه وسموك المشاىدين يتغيير وع فيعالم إلالتعرف عمى تأثير وسائل ا 
 والعنف.زمات االقتصادية ألا

 عالم لألحداث االقتصادية إلالتعرف عمى أساليب معالجة وسائل ا
 المجتمع المصري .   يواالجتماعية وقضايا العنف ف

 حداث االقتصادية واالجتماعية ألالتعرف عمى مدى تأثير أسموب تناول ا
 المجتمع المصري. يرفع معدالت العنف ف عمى

 : الدراسةليو إوكان من أىم ما توصمت 
نترنت إلزمات االقتصادية عبر األحداث واألارتفاع نسبة الذين يتابعون ا .1

 . %66بنسبة 
تتعرض ليا مصر وأول ىذه  التيزمات ألالعديد من اأكد الجميور وجود  .5

% ثم أزمة سد النيضة 85.5زمات وأخطرىا ضعف االقتصاد بنسبة ألا
 . %71.5بنسبة 

حداث االقتصادية ألتناول ا فين عدم الحيادية أارتقاع نسبة الذين يرون  .3
رفع معدل العنف لدى المجتمع الى حد ما بنسبة إلى واالجتماعية أدى 

55.5% . 
 إلى (4) (5102الصحف المطبوعة،  في االقتصادي)قار ية المحتوى  سعى تقرير

 يالذ يالمحتوى االقتصاد ي ؤل رئيس وىو كيف يقرأ المواطن المصر اإلجابة عمى تسا
تفضيالت ىؤالء القراء وعاداتيم المختمفة عند قراءة  ىيتقدمو الصحف المطبوعة وما 

غيرىم لدى  االقتصاديأسباب عدم قراءة المحتوى  فيالبحث  إلى باإلضافةالصحف 
 وكانت أىم النتائج : من القراء
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 ىذه الدراسة  فيالصحف الذين شاركوا  ي% من قارئ75.4 حوالى ثمثين
خبار االقتصادية ويتابعونيا بينما أوضح ثمث المبحوثين تقريبا ألييتمون با

 خبار االقتصاديةأل% أنيم غير ميتمين با57.4بنسبة 
 متابعة البرامج االقتصادية عبر برامج التمفزيون بنسبة  ون ضل المبحوثيف

عالم المطبوعة اإل% يفضمون متابعتيا عبر وسائل 4..6 % مقابل64.4
 يخبار بصورة منتظمة وال تزال الصحف ىألكما أنيم يتابعون تمك ا
لكترونية وبرامج التمفزيون والصحف المتخصصة إلاالمفضمة مقارنة بالمواقع 

سعار ألويتابع القراء مجموعة واسعة من الموضوعات كأزمة الوقود وارتفاع ا
 فيالمراتب األولى  يجاءت ف التيواالضطرابات واإلضرابات العمالية 

 متابعتيا مقارنة بالقضايا األخرى .
  أنيم 66.7وعند سؤاليم عن أسباب قراءتيم لألخبار االقتصادية أجاب %

نيا ألاالقتصادية  حداثألالخاصة بالتطورات واخبار ألأرادوا الحصول عمى ا
 . الدولة فيتؤثر بشكل مباشر عمى حياتيم وعمى كافة المواطنين 

 ون الخبر كامال أخبار االقتصادية ال يقر ألغالبية القراء الذين يتابعون ا
 . ون العناوين فقطأ% يقر 51فنصف ىؤالء 

  خبار االقتصادية أليتم بيا تغطية ا التيالطريقة  فيجاءت آراء المبحوثين
خبار ألمن القراء يوافقون مع جممة " ا% فقط 9.4عموميا سمبية فنسبة  في

 المتخصصة".االقتصادية تقدم شرح وتفسير لممصطمحات االقتصادية 
إلى تحديد العالقة االرتباطية بين  (5) ( 5112دمحم ، النبي)ندية عبد سعت دراسة 
تغطية الصحف المصرية وترتيب ىذه  فيالبارزة  االجتماعيصالح إلترتيب قضايا ا

جندة أللنظرية وضع ا يضوء اختبار الفرض الرئيس يالقضايا لدى الجميور ف
 وتوصمت الدراسة الى :

ضعيف بين أجندة الصحف المصرية منن ناحينة وأجنندة  ييجابإيوجد ارتباط  .1
 أخرى.ناحية  الجميور من
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صنننالح إ يفننن يصنننالح االجتمننناعإلايا اتمثمنننت أجنننندة الصنننحف بالنسنننبة لقضننن .5
 يمقدمة القضايا الرئيسية تمتيا قضية محاربنة الفسناد فن فيالتعميم حيث جاء 

 الترتيب الثالث . في االجتماعيالمرتبة الثانية ثم إقامة العدل 
لندى  االجتمناعيصنالح إلمقدمنة قضنايا ا فنيسنرة ألجاء الحفاظ عمى كينان ا .3

المرتبنننة  فنننيالعامنننة ثنننم محاربنننة الفسننناد  اآلدابالجمينننور يمينننو الحفننناظ عمنننى 
 الترتيب الرابع . فيصالح التعميم ا  الثالثة و 

االجتمنناعي صننالح إلجنناء توظيننف الصننحف لممضننامين المصنناحبة لقضننايا ا .4
   ممكيتيا.بتوجيات كل صحيفة ونمط  مرتبط
إلى التعرف عمى الدور  (6) (5112) سامية عبد المجيد دمحم األغبري ،ىدفت دراسة 

الذي لعبتو الصحافة اليمنية في التأثير عمى الجميور من خالل الخطاب االقتصادي 
فييا، وحاولت أن تكشف النقاب عن العوامل التي تساىم أو تعيق الصحافة من أداء 
دورىا التنموي، ومدى تأثيرىا في تشكيل رأي عام باتجاه دعم أو معارضة 

 .ة المتبعة اإلصالحات االقتصادي
  أن جميور قراء الصحف وبغض النظر من مستوياتيم التعميمية والوظيفية

 وانتماءاتيمأو المينية، والقطاع الذي ينتمون إليو )حكومي وغير حكومي(، 
الحزبية أكدوا أن اليمن يعاني من أزمة اقتصادية خانقة، وقد تطابقت رؤيتيم 

 افة الحزبية.لألزمة إلى حد كبير مع رؤية واتجاىات الصح
  في حين لم يحدد الجميور رؤية واضحة ومحددة اتجاه دور الصحافة اليمنية

في التطرق لألزمة ومناقشة أسبابيا، حيث جاءت رؤيتو متذبذبة وتتأرجح ما 
بين السمبية واإليجابية، مما يدلل عمى أن مقروئية الجميور لمصحافة اليمنية 

 وخاصة الحزبية متدنية.
 ئج أن جمينننور قنننراء الصنننحف اليمنينننة )الحكومينننة والحزبينننة( كمنننا أكننندت النتنننا

بانتظنننام  قراءتينننامون عمنننى و أدركنننوا إلنننى حننند كبينننر ترتينننب الصنننحف التننني يننندا
ألولوينننات القضنننايا االقتصنننادية منينننا، بينمنننا اختمفنننت رؤينننتيم لترتينننب أولوينننات 
القضننايا االقتصننادية التنني يجننب أن تركننز عمييننا الصننحف اليمنيننة مننع ترتيننب 
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لحكومينننننة فننننني حنننننين اتفقنننننوا منننننع ترتينننننب الصنننننحف الحزبينننننة لتمنننننك الصنننننحف ا
 األولويات إلى حد كبير.

  ممننا يننندلل عمنننى أن الصنننحافة اليمنينننة وخاصنننة الحكومينننة لنننم تسننناىم فننني بنننناء
أجندة القضايا االقتصادية لندى الجمينور ويرجنع ذلنك إلنى العديند منن العوامنل 

القضننايا الممموسننة أىميننا أن القضننايا التنني أعطاىننا الجميننور أولويننة ىنني مننن 
وجاء ترتيبو ليا بيذا الشكل إلحساسنو بينا وقربينا منن الخبنرة العممينة المباشنرة 

 لو.
نترنت وشبكات إل دراسات أخرى تناولت استخدام الجميور واتجاىاتو نحو اثانيًا : 

ودورىم فى تمكين المواطنين من المشاركة والتيثير فى   يالتواصل االجتماع
 وضاع االقتصادية واالجتماعيةأل التى تتضمن ا السياسات المحمية

بيا  يتمقى  التيبالتعرف عمى الكيفية  Lee Rainie )-5.11 )(7) اىتمت دراسة 
ين األخبار المحمية ويشاركون في مجتمعاتيم وقد طبقت ىذه يالمواطنين االمريك

نترنت إل: من مستخدمي ا35مريكية وتوصمت الى ان أالدراسة عمى ثالثة واليات 
ن أيحصمون عمى األخبار المحمية من مواقع الشبكات االجتماعية مثل فيسبوك كما 

أكثر قدرة  ينترنت وشبكات التواصل االجتماعإلاي خبار من مستخدمألا يمستيمك
ن إذا نين المواطأعمى المشاركة ولدييم شعور بالتأثير وتوصمت الدراسة ايضًا الى 

تاحة وتبادل المعمومات معيم بشكل جيد إعمى ن حكومتيم المحمية تعمل أوجدوا 
 سيشعرون بالرضا تجاه مدنيم ومؤسساتيم المدنية .

تمعبو  يالدور الذ في أساسيبشكل  (8)( Pirjo & Asta-2011دراسة )وبحثت     
مام المواطنين لممشاركة وقد أتاحة الفرصة إ يفنمندا ف يف يشبكات التواصل االجتماع

مكانيات تحسين التعاون  يالتواصل االجتماعن شبكات ألى إتوصمت  تتيح آفاق وا 
تاحة كافة المعمومات عن ىيئات إبين المواطنين والسمطات العامة  من خالل 

وسياسات الحكومة من جية وتدعيم النقاش العام وخمق فيم مشترك بين المواطنين 
لى إرت الدراسة كما أشا تجاه القضايا االقتصادية واالجتماعية والسياسية ومؤسساتيم

نو يمكن استبدال خطط التنمية المعدة سمفًا من قبل الحكومة بخطط أخرى مبنية أ
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عمى شبكات  تداوليايتم  التيورؤى المواطنين  واقتراحاتاراء  فيعمى أساس التدقيق 
 .  االجتماعيالتواصل 
عمى دور وسائل االعالم في ،  (9) (Pippa Norris- 2009 دراسة )أكدت 
صالح لتحسين االستجابة ، والشفافية ، والفعالية إلوتحقيق ا لتحديات الحكم التصدي

، والمساءلة في مؤسسات الحكومة لتقدم الخدمات العامة لصالح الفقراء بنفس الطريقة 
تقدم بيا األغنياء وسعت الدراسة  لإلجابة عمى ثالث أسئمة رئيسية يمكن من  التي

 خالليا التأكيد عمى ىذا الدور:
  ن تمعبيا لتعزيز الحكم أعالم إلينبغي لوسائل ا التيما أدوار المثالية

 الديمقراطي وبالتالي تعزيز التنمية البشرية؟
  تحت أي ظروف تنجح أو تفشل وسائل اإلعالم في تحقيق ىذه األىداف؟ 
  ن تتبعيا وسائل اإلعالم كمؤسسة أيمكن  التيما السياسة األكثر فعالية

وتوصمت  ؟ إلغالق الفجوة الكبيرة القائمة بين الوعد واألداء الديمقراطي 
 أن: إلىالدراسة 

 لمحكومة،ن تمعبيا كرقيب أدوار ينبغي عمى وسائل اإلعالم أىناك  .1
 . وباعتبارىا واضعة أجندة وبوصفيا حارس بوابة لمنشاط السياسي

عالم بالحرية حتى تستطيع تحقيق اىداف إلن تتمتع وسائل اأيجب  .5
 . صالح وتكون ندًا لمحكومة وتتمتع بنفس القوةإلا

عالمية خاصة استخدام المواطنين لوسائل إلمية األالبد من تدعيم محو ا .3
عالم الجديدة والحصول عمى المعمومات لبناء ميارات المواطنة وتمكينيم إلا

 من المشاركة والحوار  .
 اسات السابقة :التعميق عمى الدر 

عالم إلتناولت اتجاىات الجميور نحو معالجة وسائل ا التيقمة الدراسات  .1
 واالجتماعية.لمقضايا االقتصادية 
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لكترونية وشبكات التواصل إلتناولت معالجة المواقع ا التيندرة الدراسات  .5
وقد  اتجاىات الجميور نحوىاو قضايا االقتصادية واالجتماعية لم االجتماعي

 السياسي.يرجع ذلك لطغيان االىتمام بالشأن 
بالقضايا االقتصادية  اىتمام الجميورأكدت نتائج الدراسات عمى  .3

 واالجتماعية.
الجميور عالم عمى إللوسائل ا اإليجابيالتأثير  لىإالدراسات  أشارت .4

ن كان ىذا التأثير ا  و  وتشكيل اتجاىاتو نحو القضايا االقتصادية واالجتماعية
 قوي.غير 

تمعبو شبكات التواصل  يالذ المحوري اتفقت نتائج الدراسات عمى الدور  .5
 السياسات العامة فيتمكين مستخدمييا من المشاركة والتأثير  في االجتماعي

 واالجتماعية.تتضمن القضايا االقتصادية  التي
 -لمدراسة :  النظري اإلطار 

 Public Sphere أوال :ـ نظرية المجال العام
نو يتشكل من خالل إتاحة ساحات ومنتديات لمنقاش أنظرية المجال العام تفترض 

 مع الذين ليم سمات مشتركة مجتمعين كجميور يتفاعمون  األفراد ومجموعة من
 التيمشتركة وتعنى الساحات  قضايا حول المساواة من قدم عمى بعضيم البعض

ضة بشأن القضايا وترشيحيا تجمعيم وتعمل عمى إعادة تنظيم وبمورة اآلراء المعرو 
وفق جدارتيا ووفق ما تحظى بو من اىتمام عام من قبل المشاركين في النقاش ىكذا 
 يتكون المجال العام حيث يأخذ النقاش المفتوح والعقالني مكان لتشكيل الرأي العام.

(1.) 
المواقع اإللكترونية مدى أىمية ىذه الدراسة لتحديد  فيوتم توظيف نظرية المجال 

بالنسبة لمجميور ومدى اعتمادىم  افتراضيةكساحات  االجتماعيوشبكات التواصل 
الحصول عمى المعمومات حول القضايا االقتصادية واالجتماعية ومعرفة  فيعمييا 

رائيم  والنقاش آالتعبير عن  تمك القضايا كذلك حنحو طريقة معالجة وطر  يمئراآ
فمم يعد نقاش القضايا  من خالل ىذه الساحات ع اآلخرينوتبادل وجيات النظر م



 اتجاىات الجميور نحو معالجة المواقع اإللكترونية وشبكات التواصل اإلجتماعى لمقضايا اإلقتصادية واإلجتماعية بعد الثورة

 325  الخامسالعذد  –المجلة العلمية لبحوث الصحافة 

 ىتيم المجتمع حكرا عمى نخبة مغمقة بل أصبح متاح ألفراد المجتمع الوصول ال التي
لكترونية وشبكات التواصل االجتماعي والمشاركة فييا ليس فقط كساحة إلالمواقع ا

فراد أر رؤى ومتطمبات راء النخبة بل إلنتاج خطاب يطرح ويبمو آالستقبال معمومات و 
 يالمجتمع ويتيح مساحة لمجدل وتداول مختمف اآلراء والمعمومات تسمح بوجود رأ

 . ي عام قو 
 Interactivityنموذج التفاعمية ثانيًا: 

ىم الفوارق التي تميز اإلعالم الجديد عن اإلعالم التقميدي القديم، أ ان التفاعمية تعد 
فقد اوجد االنترنت أنماطا جديدة لمتواصل تفرض تحدياتيا عمى األنماط التقميدية التي 
ألفيا الناس من حيث سيولة الوصول الى المعمومات وسرعتيا ومساحة التفاعل 

تم توظيف نموذج مصدرىا وقد المتاحة ومن حيث التفاعل اآلني مع المعمومة و 
تفاعمية المبحوثين عمى المواقع تحديد مستويات  في ىذه الدراسة فيالتفاعمية 

مع أدوات وأشكال  يموتحديد مدى تفاعم االجتماعياإللكترونية وشبكات التواصل 
 وتأثير ذلك عمى عالقة الجميور بالمواقع. المختمفة التفاعل

 منيج الدراسة :
  اإلع مي:منيج المسح 

مسح عينة جميور المواقع وذلك لمسح عينة  اإلعالميتستخدم الدراسة منيج المسح     
القضايا االقتصادية واالجتماعية  اإللكترونية والشبكات االجتماعية واتجاىاتو نحو معالجة

  والشبكات.المواقع ىذه  فيالمطروحة 
 أدوات جمع البيانات

 :استبيان استمارة
استمارة استبيان كأداة لجمع البيانات لعينة من جميور المواقع  عمى اعتمدت الدراسة

 ى .لكترونية وشبكات التواصل االجتماعإلا
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 عينة الدراسة:
 مستخدميمن ( 35-18تم تطبيق االستمارة عمى عينة عمدية من الشباب من سن ) 

( قواميا االجتماعينترنت وتحديدا )المواقع اإللكترونية وشبكات التواصل إلشبكة ا
 مفردة بمحافظات القاىرة والجيزة والقميوبية  ..4

 المعالجة اإلحصا ية لمبيانات:
مستخدمة التكرار والنسب المئوية وتحميل نتائج  اليدوي اعتمدت الدراسة عمى التحميل 

 الدراسة.وتفسير النتائج لإلجابة عمى تساؤالت  النسبيالتكرار 
 النتا ج

 الدراسة:توصيف عينة 
 جدول )  أ  ( يوضح خصا ص عينة الدراسة 

 % ك المتغير 
 55.2 221 ذكور النوع

 44.8 179 اناث
التعميميالمستوى  جامعيمؤىل    556 56.5 

 24.5 98 طالب بالجامعة
 19 76 دراسات عميا

 28 112 25-18 الف ة العمرية
5.-3.  247 58.3 
3.-4.  55 13.8 

 23.5 94 ..5أقل من  مستوى الدخل
5..-1... 54 13.5 
1...-5... 252 63 

 ( ..4)ن = 
 كالتالي:جاءت  والتييوضح الجدول السابق خصائص الجميور عينة الدراسة 

  واالنناث بنسننبة 55.2جناء توزينع عيننة الدراسنة وفقنًا لمننوع : النذكور بنسنبة %
44.8% 

  :المقدمنة الحاصنمين عمنى  فنيجاء توزيع عينة الدراسة وفقًا لممستوى التعميمي
% وفنننى المرتبنننة الثانينننة طنننالب بالجامعنننة بنسنننبة 56.5بنسنننبة  جنننامعيمؤىنننل 
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خيننرة الحاصننمون عمننى دراسننات عميننا بنسننبة أل% وفننى المرتبننة الثالثننة وا54.5
19. % 

  المقدمنة منن يتنراوح دخمينم  فنيجناء  الندخل:توزيع عينة الدراسة وفقًا لممستوى
المرتبننة الثانيننة أصننحاب النندخل أقننل % وفننى 63بنسننبة  ...5-...1بننين 
خينننرة منننن تتنننراوح دخنننوليم أل% وفنننى المرتبنننة الثالثنننة وا23.5بنسنننبة  ..5منننن 
 %13.5بنسبة  ...1-..5بين 

( مدى استخدام الجميور لممواقع اإللكترونية وشبكات التواصل  0جدول رقم ) 
 االجتماعي

 االجتماعيشبكات التواصل  المواقع اإللكترونية مدى استخدام
 % ك % ك 

 85 340 61.8 247 بانتظام
 12.5 50 28 112 أحيانا
 2.5 10 10.2 41 نادرا

 100 400 100 400 المجموع
يوضنح الجنندول السنابق منندى اسننتخدام الجمينور لممواقننع اإللكترونينة وشننبكات التواصننل 
االجتماعي وفيما يتعمق بالمواقع اإللكترونية جاء في المقدمة االسنتخدام بانتظنام بنسنبة 

% وأخينننرا االسنننتخدام ننننادرًا بنسنننبة 58% يمينننو االسنننتخدام أحياننننا بنسنننبة مقاربنننة  61.8
% أما بالنسبة لشبكات التواصل االجتماعي فقد جناء االسنتخدام بانتظنام 3..1ضعيفة 

المنؤخرة  ي% وفن15.5% يمييا االسنتخدام أحياننًا بنسنبة ضنعيفة 85بنسبة مرتفعة جدًا 
ن ألنننى إ% وتشنننير النتنننائج السنننابقة 5.5بنسنننبة  وبنسنننبة ضنننعيفة جننندا االسنننتخدام ننننادراً 

عمننننى جنننناءت لصننننالح اسننننتخدام لمجميننننور عينننننة الدراسننننة لشننننبكات التواصننننل ألالنسننننبة ا
االجتمننناعي يمينننو المواقنننع اإللكترونينننة وقننند يرجنننع ذلنننك لمفئنننة العمرينننة لمعيننننة وىنننى فئنننة 

رونيننة تعتمنند فنني حصننوليا عمننى األخبننار والمعمومننات عمننى الوسننائل اإللكت التننيالشننباب 
ن الجمينور عيننة الدراسننة أحينث  التعميمنيالمسننتوى  باإلضنافةالحديثنة واإلعنالم البنديل 

 من الجامعيين والحاصمين عمى دراسات عميا. 
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( يوضح تعرض الجميور لما تنشره المواقع اإللكترونية وشبكات 5جدول رقم )
 من القضايا االقتصادية واالجتماعية االجتماعيالتواصل 

الجميور لما تنشره المواقع اإللكترونية تعرض 
وشبكات التواصل االجتماعي من القضايا 

 االقتصادية واالجتماعية

 شبكات التواصل االجتماعي المواقع اإللكترونية

 % ك % ك 
 72.8 291 62 248 نعم
 6 24 7.8 31 ال

 21.3 85 30.3 121 الى حد ما
 100 400 100 400 المجموع

يوضح الجدول السابق تعرض الجميور لما تنشره المواقع اإللكترونية وشبكات 
التواصل االجتماعي من القضايا االقتصادية واالجتماعية وفيما يتعمق بالمواقع 
اإللكترونية جاء في المقدمة من يتابعون القضايا االقتصادية واالجتماعية بنسبة 

% وفى المؤخرة من 30.3لى حد ما بنسبة إ% يمييم من قالوا انيم يتابعونيا 62
% اما بالنسبة لشبكات التواصل 7.8أشاروا انيم ال يتابعون تمك القضايا بنسبة 

االجتماعي فقد جاء في المقدمة من أشاروا انيم يتابعون القضايا االقتصادية 
 لى حد ماإ% وفى المرتبة الثانية من أشاروا انيم يتابعون 75.8واالجتماعية بنسبة 

 %.6نيم ال يتابعون بنسبة أ% وفى المرتبة األخيرة من أشاروا 51.3بنسبة 
وقد يرجع ارتفاع تعرض الجميور لما تنشره المواقع اإللكترونية وشبكات التواصل 

ن مثل ىذه القضايا تمس أ إلىاالجتماعي من القضايا االقتصادية واالجتماعية 
نقاش القضايا االقتصادية  نأحياتو اليومية كما  فيالمواطن بشكل مباشر 

ن أيناير حيث  55مختمف وسائل االعالم بعد  ثورة  فيواالجتماعية أتسعت مساحتو 
ن أأىداف الثورة نفسيا كانت وثيقة الصمة بالقضايا االقتصادية واالجتماعية  كما 

أسموب طرح ىذه القضايا كما تبين من نتائج تحميل المواقع اإللكترونية وشبكات 
شبكات  فيمبسط ويتيح لغير المتخصصين متابعتو خاصة  االجتماعيالتواصل 
 معالجة تمك القضايا . فيالمغة العامية وأحيانًا الساخرة  استخدمت التيالتواصل 
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 أسباب متابعة الجميور لمقضايا االقتصادية واالجتماعية (2جدول رقم  )
 % ك أسباب متابعة الجميور لمقضايا االقتصادية واالجتماعية

 حياتي فيألن القضايا االقتصادية واالجتماعية مؤثرة جدا 
 اليومية

232 
58 

 24.8 99 مراقبة السمطة وما تتخذه من قرارات
 12 48 متابعة الجديد من االحداث

 5.3 21 لمناقشة ىذه القضايا مع االخرين
 100 400 المجموع

يوضح الجدول السابق أسباب متابعة الجميور لمقضايا االقتصادية واالجتماعية وجاء 
اليومية( بنسبة  حياتي فيالمقدمة )القضايا االقتصادية واالجتماعية مؤثرة جدا  في
ادراك الجميور عينة الدراسة ووعيو ألىمية القضايا االقتصادية إلى إ% مما يشير 58

وفى المرتبة الثانية )مراقبة السمطة وما تتخذه من  المحوري واالجتماعية ودورىا 
لى وعى الجميور بدوره كمراقب وليس فقط إ% وىو ما يشير 54.8قرارات( بنسبة 

تصدرىا السمطة وفى المرتبة الثالثة )متابعة الجديد  التيالحكومية  لمقراراتكمستقبل 
ضايا مع االخرين( بنسبة من االحداث( وفى المرتبة الرابعة واألخيرة )لمناقشة ىذه الق

5.3 %  
لممواطن الذى عززه االعالم الجديد وبما أن الثورة  الرقابيبروز الدور  إلىوىنا نشير 

، بطريقة أو بأخرى، فإن الوعي عمى ىذا الدور صحفيالرقمية جعمت كل مواطن 
تفعيل دوره  فيعالم الجديد إلالديموقراطي يزداد أىمية بالنسبة لمفرد فقد ساىم ا

نتاج وتمقي المضامين إالرقابي وكفالة حقوق المواطنين االتصالية وتعزيز دورىم في 
 عالمية والمعموماتية .إلا

 أي في حقيقيانجاز  أيوتحقيق  واالجتماعي االقتصاديصالح إلن اأفمن المؤكد 
شاعة مناخ الحريات السياسية الذى  الديمقراطيمنيما لن يكون بمعزل عن التحول  وا 

عالم الجديد دورًا حيويًا في تيسيرىما من خالل مشاركتو في تدعيم الحق في إليمعب ا
حرية التعبير والتفكير ، وتدعيم استجابة الحكومة لمتطمبات واحتياجات الجماىير، 
فضاًل عن تعدد وتنوع منابر التعبير السياسي لجميع الجماعات واالتجاىات 

طية من خالل ممارسة الوظيفة الرقابية السياسية، وىو ما يعمي من األساليب الديمقرا
 .عمى الحكومة 
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( كيفية متابعة الجميور لما ينشر من القضايا االقتصادية 4جدول رقم  )
 المواقع اإللكترونية وشبكات التواصل االجتماعي فيواالجتماعية 

شبكات التواصل  المواقع اإللكترونية فيكيف تابعت القضايا االقتصادية واالجتماعية 
 االجتماعي

 % ك % ك
 11.3 45 16 64 قراءة العنوان فقط

 16.8 67 53.8 215 قراءة العنوان ومقدمة الخبر
 46.5 186 18.3 73 قراءة الخبر كامل

 25.5 102 12 48 قراءة الخبر والتعميقات
 100 400 100 400 المجموع

كيفيننة متابعننة الجميننور لمننا ينشننر مننن القضننايا االقتصننادية واالجتماعيننة يوضننح الجنندول السننابق 
 فننيوفيمننا يتعمننق بننالمواقع اإللكترونيننة جنناء  االجتمنناعيالمواقننع اإللكترونيننة وشننبكات التواصننل  فنني

% وفننى المرتبننة الثانينة مننن يقننرأون المننادة 53.8المقدمنة مننن يقننرأون العننوان ومقدمننة الخبننر بنسنبة 
% وفنننى المرتبنننة 16% وفنننى المرتبنننة الثالثنننة منننن يقنننرأون العننننوان فقنننط بنسنننبة 18.3كاممنننة بنسنننبة 

ن الجمينننور أ% وتشننير النتننائج السننابقة 15الرابعننة واألخيننرة مننن يقننرأون المننادة والتعميقنننات بنسننبة 
المنشننورة  لألخبننارعينننة الدراسننة غيننر ميننتم بالتنندقيق ومتابعننة التفاصننيل ويكتفننى بننالفكرة الرئيسننية 

بننالمواقع اإللكترونيننة وقنند يرجننع ذلننك الننى طبيعننة المننادة الجننادة لمقضننايا االقتصننادية واالجتماعيننة 
 قد تحمل مصطمحات وتفاصيل يصعب عمى غير المتخصص االلمام بيا بشكل كامل التي
المقدمنننة بنسنننبة  فنننيفجننناء قنننراءة الخبنننر كامنننل  االجتمننناعيشنننبكات التواصنننل  فنننيأمنننا 

اىتمننننام الجميننننور بكافننننة التفاصننننيل الخاصننننة بالقضننننايا  إلننننىير % وىننننو مننننا يشنننن46.5
االقتصننادية واالجتماعيننة المنشننورة وفننى المرتبننة الثانيننة قننراءة الخبننر والتعميقننات بنسننبة 

التعنرف عمنى وجينات النظنر المختمفنة  فنيرغبنة الجمينور إلنى % وىو منا يشنير 55.5
اءة العنننوان ومقدمننة الخبننر كرجننع صنندى عمننى االخبننار المنشننورة وفننى المرتبننة الثالثننة قننر 

% 11.3% وفنننى المرتبننننة الرابعنننة واألخينننرة قننننراءة العننننوان الفقنننط بنسننننبة 16.8بنسنننبة 
ن الجميننور عينننة الدراسننة أكثننر اىتمامننا بقننراءة تفاصننيل أوبمقارنننة النتننائج السننابقة نجنند 

مقارننة  االجتمناعياخبار القضايا االقتصنادية واالجتماعينة المنشنورة بشنبكات التواصنل 
بننالمواقع اإللكترونيننة وقنند يعننود ذلننك لطبيعننة تمننك الشننبكات حيننث تنشننر اخبننار قصننيرة 

سموب الناقد والسناخر فتكنون أقنرب ألاألغمب كما قد تستخدم ا فيمبسطة وبمغة عامية 
 الى القارئ .
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( شكل المادة المفضمة لمجميور لمتابعة القضايا االقتصادية 2جدول رقم ) 
 واالجتماعية

 % ك المفضمة لمتابعة القضايا االقتصادية واالجتماعيةشكل المادة 
 13 52 نص فقط
 28 112 نص وصورة
 44 176 نص وفيديو

 15 60 نص و رسوم بيانية
 100 400 المجموع

يوضح الجدول السابق شكل المادة المفضمة لمتابعة القضايا االقتصادية واالجتماعية 
% وفى 44المرتبة األولى نص وفيديو بنسبة  فيلدى الجميور عينة الدراسة جاء 
% وفى المرتبة الثالثة نص ورسوم بيانية بنسبة 58المرتبة الثانية نص وصورة بنسبة 

% وتكشف النتائج السابقة 13% وفى المرتبة الرابعة واألخيرة نص فقط بنسبة 15
وفى ايضاحو  فيتسيم  كيوجود وسائط متعددة مرافقة لمنص  فيعن رغبة الجميور 

مقدمتيا مقاطع الفيديو وتعكس النتائج السابقة  اختالفات بين تفضيالت الجميور 
لشكل المادة الخبرية لمقضايا االقتصادية واالجتماعية وما تقدمو المواقع بالفعل حيث 

تم التوصل ليا اعتمادىا  التيكشفت نتائج تحميل المواقع اإللكترونية عينة الدراسة 
بة كبيرة جدا وان االىتمام بتقديم مقاطع الفيديو كان بنسبة عمى النص والصورة بنس

ضعيفة وجاء تقديم رسوم بيانية نادر مما يشير الى ضرورة ان تعيد المواقع 
ضوء تفضيالت الجميور ومما  فياإللكترونية تقييم ما تقدمو من وسائط متعددة 

 المادة الخبرية .  وتبسيطايضاح  فييساىم 
تحقينق مصداقينة عالينة لينذا الننوع من  والتفاعمينة تعمنل عمى فالوسنائط المتعنددة

اإلعالم، وتكفل لنو زيارات مكثفنة لمواقعو وصفحاتنو، لذلك ينبغني أن يتينح بنناء المادة 
اإللكترونية مسنتويات عندة منن القنراءة، بداينة منن القنارئ النذي يكتفني  الخبرية

ص فقط الى القارئ الذى يبحث عن القصة الكاممة تقتصر عمى الن التيبالمعمومات 
 تستعين بالوسائط المتعددة .  التيلمحدث 
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يستخدميا الجميور عمى االخبار الخاصة   التي( أشكال التفاعمية 6جدول رقم  )
المواقع اإللكترونية وشبكات التواصل  فيبالقضايا االقتصادية واالجتماعية 

 االجتماعي 
يستخدميا الجميور مع االخبار  التيأشكال التفاعمية 

 الخاصة  بالقضايا االقتصادية واالجتماعية
شبكات التواصل  المواقع اإللكترونية

 االجتماعي
 % ك % ك

 16.8 67 46.3 082 اكتفى بالقراءة فقط
 65.5 565 21.5 86 أشارك بتعميق

 52 518 16 64 الرأياستط عات  فيأشارك 
 2.3 2 3 05 رسالة /أرسل بريد الكترونى 

 0 0 2.8 00 االرشيف فيالبحث 
 04 68 00.4 44 استخدام الوص ت والروابط

 78.8 202 - - اعجاب
 44.8 042 - - إعادة نشرىا وتوعية اآلخرين بيا

 7.8 20 - - اضافة مادة
كيفينننة متابعنننة الجمينننور لمنننا ينشنننر عنننن القضنننايا االقتصنننادية يوضنننح الجننندول السنننابق 

بالنسننبة لممواقنننع المواقنننع اإللكترونيننة وشنننبكات التواصننل االجتمننناعي و  فننيواالجتماعيننة 
 أي% 46.3اإللكترونية جاء في المرتبة األولى من قالوا " اكتفنى بنالقراءة فقنط" بنسنبة 

شنننناركة ودون اسننننتخدام أدوات ن الغالبيننننة العظمننننى مننننن العينننننة فضننننمت القننننراءة دون مأ
" أشارك بتعميـق تتيحيا المواقع اإللكترونية وفى المرتبة الثانية من قنالوا " التيالتفاعمية 
" بنسننبة الننرأياسننتطالعات  فنني% وفننى المرتبننة الثالثننة مننن قننالوا "أشننارك 21.5بنسننبة 
وفنننى %11.7منننن اسنننتخدموا الوصنننالت والنننروابط بنسنننبة % وفنننى المرتبنننة الرابعنننة 16
% وفنننى المرتبنننة السادسنننة 3" بنسنننبة إلكتروننننيمرتبنننة الخامسنننة منننن قنننالوا "أرسنننل بريننند ال

وىننى نسننبة ضننعيفة جنندا % 2.8رشننيف " بنسننبة ألا فننينيننم " بحثننوا أواألخيننرة مننن قننالوا 
ما بالنسبة لشبكات التواصل االجتماعي فقد جاءت االختيارات بترتيب مختمنف تعكنس أ

عجنننناب" بنسننننبة إلالمرتبننننة االولننننى "ا فننننيمسننننتويات مشنننناركة وتفاعميننننة أكبننننر فقنننند جنننناء 
% وفنى المرتبنة 65.5" بنسنبة أشـارك بتعميـق وفى المرتبة الثانية من قالوا " % 78.8

% وفنى المرتبنة الرابعنة منن 55" بنسنبة النرأيت اسنتطالعا فنيالثالثة من قنالوا "أشنارك 
%  وفنننى 44.8" بنسنننبة إعـــادة نشـــرىا وتوعيـــة اآلخـــرين بيـــا نينننم يقومنننون بنننن "أقنننالوا 

% وفننى المرتبننة السادسننة 16.8اكتفننى بننالقراءة فقننط" بنسننبة  المرتبننة الخامسننة مننن قننالوا"
ومنننون % وفنننى المرتبنننة السنننابعة منننن يق17منننن اسنننتخدموا النننروابط والوصنننالت بنسنننبة 
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مننن قننالوا " أرسننل رسننالة"  % وفننى المرتبننة الثامنننة واألخيننرة7.8 مننادة" بنسننبة بإضننافة"
 %  5.3بنسبة 

عمننى مننا تنشننره شننبكات التواصننل الجميننور تفاعميننة ن نسننبة ألننى إتشننير مجمننل النتننائج و 
المواقننع اإللكترونيننة  فننياالجتمناعي مننن قضننايا اقتصنادية واجتماعيننة أعمننى مننن مثيمتينا 

تتنيح لممسنتخدم  التنيلنى طبيعنة شنبكات التواصنل االجتمناعي إبنسبة كبيرة ويرجع ذلنك 
 مشاركة وتبادل األخبار واآلراء بين مستخدمييا .

وتتفنننق نتيجنننة تفاعمينننة الجمينننور بنننالمواقع اإللكترونينننة عيننننة الدراسنننة منننع نتيجنننة دراسنننة 
لنى ضنعف إرونية العربية واألجنبية توصنمت أخرى عن التفاعمية بمواقع الصحف اإللكت

معدل استخدام المبحوثين ألدوات التفاعمية، حينث جناء معندل االسنتخدام الضنعيف فني 
% مننن المبحننوثين، يميننو معنندل االسننتخدام المتوسننط بنسننبة 49.5المرتبننة األولننى بنسننبة 

  (11) .% فقط من المبحوثين5.3%، ثم معدل االستخدام المرتفع بنسبة 45.5
المواقننننع اإللكترونيننننة مقارنننننة بشننننبكات التواصننننل  فننننييثيننننر ضننننعف تفاعميننننة الجميننننور و 

تسنناؤل عننن سننبب ىننذا الضننعف وعننن قنندرة المواقننع اإللكترونيننة عمننى تفعيننل  االجتمنناعي
 آليات وأدوات التفاعمية وترتبط االجابة عمى 

اوجننند  ، فقننند الجديننند، عنننالمإللىنننذا التسننناؤل بأىمينننة التفاعمينننة كونينننا السنننمة الجوىرينننة 
نترننننت أنماطنننا جديننندة لمتواصنننل تفنننرض تحننندياتيا عمنننى األنمننناط التقميدينننة التننني ألفينننا إلا

المعمومننات وسننرعتيا ومسنناحة التفاعننل المتاحننة  إلننىالننناس مننن حيننث سننيولة الوصننول 
 ومن حيث التفاعل اآلني مع المعمومة ومصدرىا وصاحبيا

اإللكترونية وشبكات  المواقع فيإذا كان طرح القضايا السياسية  (4رقم )جدول 
 يطغى عمى القضايا االقتصادية واالجتماعية االجتماعيالتواصل 

المواقع اإللكترونية  فيإذا كان طرح القضايا السياسية 
وشبكات التواصل االجتماعي يطغى عمى القضايا 

 االقتصادية واالجتماعية

شبكات التواصل  المواقع اإللكترونية
 االجتماعي

 % ك % ك 
 46.8 187 38 152 نعم
 22.3 89 10 40 ال

 31 124 52 208 إلى حد ما
 100 400 100 400 المجموع
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المواقنع  فنييوضح الجدول السابق رأى الجمينور فيمنا إذا كنان طنرح القضنايا السياسنية 
يطغننننى عمننننى طننننرح القضننننايا االقتصننننادية  االجتمنننناعياإللكترونيننننة وشننننبكات التواصننننل 

لنى حند إنو يطغى "أالمقدمة من قالوا  فيواالجتماعية وبالنسبة لممواقع اإللكترونية جاء 
%  وفنى المرتبنة الثالثنة 38% وفى المرتبة الثانية من قالوا "نعم" بنسبة 55ما " بنسبة 

 فنننيجننناء  اعياالجتمنننشنننبكات التواصنننل  فننني% أمنننا .1واألخينننرة منننن قنننالوا "ال" بنسنننبة 
% وفننننى المرتبننننة الثانيننننة مننننن قننننالوا "ال" بنسننننبة 46.8المقدمننننة مننننن قننننالوا "نعننننم" بنسننننبة 

% وتكشنننف 31لننى حنند منننا" بنسننبة إ% وفننى المرتبننة الثالثنننة واألخيننرة مننن قنننالوا "55.3
 االقتصنننادين الشنننأن السياسننني طغنننى عمنننى طنننرح أن الجمينننور ينننرى أالنتنننائج السنننابقة 

تمتعنت  التنيبشكل كبينر مقارننة بنالمواقع اإللكترونينة شبكات التواصل  في واالجتماعي
طرحيا لمقضايا السياسية من جانب والقضايا االقتصنادية واالجتماعينة منن  فيبالتوازن 
تمتزم بتغطية شناممة لقضنايا  التيخر وقد يرجع ذلك لطبيعة المواقع اإللكترونية آجانب 

جننزء ىنام مننن تغطيتيننا  تمناعيواالج االقتصنناديمننام جميورىنا ويعتبننر الشنأن أالمجتمنع 
تنشنننر  فينننيينننة قينننود أمتحننررة منننن  االجتمننناعين شنننبكات التواصنننل أحنننين  فنننياليوميننة 

ال تمتننزم  التنيراءىنم الشخصنية آالقنائمين عميينا وتوجينناتيم الفكرينة و آلراء خبنار وفقنًا ألا
 التغطية .  فيبقواعد معينة 

سننبق قند شننيد بالفعننل ألس ان عنام حكننم النرئيإضننوء  فنيويمكنن تفسننير النتيجنة السننابقة 
احتجاجنننات جماىيرينننة  لمتعبينننر عنننن رفنننض منننا  شنننيداضنننطرابات سياسنننية عميقنننة كمنننا 

مسننننننننتويات  الدولننننننننة وتزاينننننننند أعمننننننننال العنننننننننف والقمننننننننع وتنننننننندىور” أخونننننننننة“سننننننننمى بننننننننن 
والمخننناوف المتزايننندة منننن خننننق الحرينننات وتطبينننق األجنننندة  الفسننناد واسنننتمرار المعيشننة

عالن حالة الطوارئ وباإلضافة إلى ذلك، لم يتمكن مرسني منن إصنالح أو ا  اإلسالمية و 
نتيجت أسنوأ أسناليب القمنع ضند المصنريين النذين احتجنوا التي ا –مساءلة قوات األمن 

مصننر بمختمننف أسنننبابيا ،  فننيحنندثت  التننيضنند مبننارك، تمننك االضننطرابات السياسننية 
سنننبق أدت إلنننى ابتعننناد اإلعنننالم سنننواء ألعصنننفت بسنننمطة النننرئيس ا التنننيواالحتجاجنننات 

 (15) .ىا سوءأو الجديد عن تغطية األزمة االقتصادية لمدولة، وربما ىو ما زاد التقميدي
  

https://chronicle.fanack.com/ar/egypt/society-media-culture/society/poverty/
https://chronicle.fanack.com/ar/egypt/society-media-culture/society/poverty/
https://chronicle.fanack.com/ar/egypt/society-media-culture/society/poverty/
https://chronicle.fanack.com/ar/egypt/administration-politics/corruption/
https://chronicle.fanack.com/ar/egypt/administration-politics/corruption/
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( مدى اىتمام المواقع اإللكترونية وشبكات التواصل االجتماعي بنشر 8جدول رقم )
 القضايا االقتصادية واالجتماعية من وجية نظر الجميور

مدى اىتمام المواقع اإللكترونية وشبكات التواصل 
 االجتماعي بالقضايا من وجية نظر الجميور

 التواصل االجتماعيشبكات  المواقع اإللكترونية
 % ك % ك

 39.5 158 69.3 277 اىتمت بالنشر الدا م
 52.8 211 19.5 78 ( موسميالمناسبات فقط )اىتمام  في

 7.8 31 11.3 45 تجاىمتيا  ولم تفرد ليا المساحة الكافية
 100 400 100 400 المجموع

يوضح الجندول السنابق مندى اىتمنام المواقنع اإللكترونينة وشنبكات التواصنل االجتمناعي 
بالقضنننايا االقتصنننادية واالجتماعينننة منننن وجينننة نظنننر الجمينننور وفيمنننا يتعمنننق بنننالمواقع 

% وفننى المرتبننة 69.3نيننا "اىتمنت بالنشننر النندائم" بنسننبة أالمقدمننة  فننياإللكترونينة جنناء 
ن المواقننع أالمرتبننة الثالثننة واألخيننرة " ي وفنن %19.5 المناسننبات فقننط بنسننبة فننيالثانيننة 

% وتعكننس النتننائج السننابقة رؤيننة 11.3تجاىمننت القضننايا ولننم تفننرد ليننا مسنناحة بنسننبة 
اكثننننر مننننن نصننننف الجميننننور باىتمننننام المواقننننع اإللكترونيننننة بنشننننر القضننننايا االقتصننننادية 

نيننا نشننرت أالمقدمننة  فننيمننا بالنسننبة لشننبكات التواصننل االجتمنناعي فجنناء أواالجتماعيننة 
% وفننى المرتبننة الثانيننة اىتمننت بالنشننر النندائم بنسننبة 52.8المناسننبات فقننط بنسننبة  فنني

ن شننبكات التواصننل تجاىمننت القضننايا ولننم تفننرد أخيننرة أل% وفننى المرتبننة الثالثننة وا39.5
ن المواقنننع أن الجمينننور ينننرى أ% وتشنننير النتنننائج السنننابقة النننى 7.8لينننا مسننناحة بنسنننبة 

كثنننر اىتمامنننا بنشنننر القضنننايا االقتصنننادية واالجتماعينننة منننن شنننبكات أاننننت اإللكترونينننة ك
خباريننننة تتننننابع إلالمواقننننع اإللكترونيننننة ا الننننى أنالتواصننننل االجتمنننناعي وقنننند يرجننننع ذلننننك 

بعكنننس  واالجتمننناعي االقتصننناديكمنننا تخصنننص أبنننواب لمشنننأن  ينننوميخبنننار بشنننكل ألا
وتوجينات القننائمين  خبننار حسنب رؤيننةألتنشننر فيينا ا التني االجتمنناعيشنبكات التواصنل 

    حالة االىتمام فقط . فيعمييا وتكون غير ممزمة بالنشر اال 
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تناول المواقع اإللكترونية وشبكات التواصل االجتماعي  في( الفرق 2جدول رقم )
لمقضايا االقتصادية واالجتماعية عن وسا ل اإلع م التقميدية من وجية نظر 

 الجميور
تناول المواقع اإللكترونية وشبكات التواصل االجتماعي  فيالفرق 

 لمقضايا االقتصادية واالجتماعية عن وسا ل اإلع م التقميدية
 % ك

 28 112 تغطيتيا تتسم بالنشر الفوري والمواكبة المستمرة
 23.8 95 قدرتيا عمى إتاحة فرصة أكبر لتفاعل الجميور والمشاركة بالرأي

 19.8 79 تقدميا وسا ل اإلع م التقميديةتقدم معمومات ال 
 12 48 أقل مصداقية

 8.8 35 أكثر عمقا وشموال في التغطية
 7.8 31 أكثر مصداقية
 100 400 المجموع

تنننناول المواقنننع اإللكترونينننة وشنننبكات التواصنننل  فنننييوضنننح الجننندول السنننابق الفنننرق 
منننن  االجتمننناعي لمقضنننايا االقتصنننادية واالجتماعينننة عنننن وسنننائل اإلعنننالم التقميدينننة

تغطيتينا تتسنم بالنشنر الفنوري والمواكبنة ن أوجاء في المقدمنة  وجية نظر الجميور
عنل % وفى المرتبنة الثانينة قندرتيا عمنى إتاحنة فرصنة أكبنر لتفا58المستمرة بنسبة 

المرتبننة الثالثننة تقنندم معمومننات ال  ي% وفنن53.8الجمينور والمشنناركة بننالرأي بنسننبة 
المرتبنة الرابعنة أقنل مصنداقية  ي% وفن19.8تقدميا وسائل اإلعالم التقميدية بنسبة 
% وفى المرتبة الخامسة أكثنر عمقنا وشنموال 15من وسائل اإلعالم األخرى بنسبة 

السادسنننة واالخينننرة أكثنننر مصنننداقية منننن المرتبنننة  ي% وفننن8.8فننني التغطينننة بنسنننبة 
ن الجمينننور يينننتم بسنننرعة نشنننر أوسننائل اإلعنننالم األخنننرى وتعكنننس النتنننائج السنننابقة 

 التننني التنننيخبنننار  النننذى جننناء بنسنننبة عالينننة وان جننناء عمنننى حسننناب المصنننداقية ألا
 التنننيالمرتبنننة االخينننرة كمنننا أعطنننى الجمينننور أىمينننة خاصنننة لمتفاعمينننة  فنننيجننناءت 

تتيحيننا المواقننع االلكترونيننة وشننبكات التواصننل لمسننتخدمييا واتاحننة الفرصننة إلبننداء 
مجنااًل مثالينًا لحرينة  النذى يمثنلوالتعبير وىو ما يمثل جوىر اإلعنالم الجديند  الرأي

لممسننننننتخدمين التعبيننننننر عنننننن آرائيننننننم التعبيننننر ونشننننر األفكننننار واآلراء حيننننث يسننننمح 
ممننننا الشننننك فيننننننو أن شنننبكة اإلنترنننننننت تعنننننند الوسننننننيمة وطنننننرح أفكننننارىم المشنننننتركة، و 

 وممارسنننننة اإلنسنننننان لحقوقنننننو األقنننننوى واألكبنننننر اسنننننتخدامًا لمتعبينننننر عنننننن النننننرأي
ر حريننننة وانتشننننارا وذيوعننننا وحرياتننننو، فضننننال عننننن كونيننننا النافننننذة اإلعالميننننة األكثنننن

 (13).وتفاعمية
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الجميور ألىمية ما تطرحو المواقع اإللكترونية وشبكات ( تقييم 01جدول رقم )
 التواصل االجتماعي

 من قضايا اقتصادية واجتماعية
تقييم الجميور ألىمية ما تطرحو المواقع اإللكترونية 
وشبكات التواصل االجتماعي من قضايا اقتصادية 

 واجتماعية

شبكات التواصل  المواقع اإللكترونية
 االجتماعي

 % ك % ك
 48.8 195 18.8 75 أمر أساسي ألنو يعبر عن أراء واحتياجات الجميور

 41 164 78.5 314 يتكامل مع ما تقدمو وسا ل اإلع م األخرى 
 10.2 41 2.8 11 ال تعبر عن الواقع وتعكس وجيات نظر أصحابيا

 100 400 100 400 المجموع
السابق تقييم الجميور ألىمية منا تطرحنو المواقنع اإللكترونينة وشنبكات   يوضح الجدول

التواصل االجتماعي من قضايا اقتصادية واجتماعية وبالنسبة لممواقنع اإللكترونينة جناء 
% 78.5نو يتكامل مع منا تقدمنو وسنائل اإلعنالم األخنرى بنسنبة أالمقدمة من قالوا  في

راء واحتياجنات الجمينور آأساسني ألننو يعبنر عنن نو أمنر أوفى المرتبة الثانية من قالوا 
% وفى المرتبة الثالثة واألخيرة منن قنالوا إنينا ال تعبنر عنن الواقنع وتعكنس 18.8بنسبة 

% أمننا بالنسننبة لشننبكات التواصننل االجتمنناعي فجنناء 11وجيننات نظننر أصننحابيا بنسننبة 
ساسنني ألنننو ن مننا تقدمننو مننن قضننايا اقتصننادية واجتماعيننة أمننر أأالمقدمننة مننن قننالوا  فنني

نننو أ% وفننى المرتبننة الثانيننة مننن قننالوا 48.8راء واحتياجننات الجميننور بنسننبة آيعبننر عننن 
% وفنى المرتبنة الثالثنة واألخينرة 41يتكامل مع ما تقدمو وسائل اإلعالم األخرى بنسبة 

% وتشنير النتنائج 5..1نو ال تعبر عن الواقع وتعكنس وجينات نظنر أصنحابيا بنسنبة أ
حننين تننرى النسننبة األكبننر مننن المبحننوثين مننا تقدمننو المواقننع اإللكترونيننة  فننيالسننابقة انننو 

الوسننائل  فنيمنن قضنايا اقتصنادية واجتماعيننة أخبنار ومنواد صنحفية مكممننة لمنا يعنرض 
األخننرى فننإنيم يعتبننروا مننا تقدمننو شننبكات التواصننل االجتمنناعي أمننر أساسنني يعبننر عننن 

 راء واحتياجات الجميور .آ
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دور المواقع اإللكترونية  وشبكات التواصل  فيالجميور ( رأى  00جدول رقم )
 واالجتماعي االقتصاديعممية اإلص ح   فياالجتماعي 

دور المواقع اإللكترونية  وشبكات التواصل  فيرأى الجميور 
 واالجتماعي االقتصاديعممية اإلص ح   فياالجتماعي 

شبكات التواصل  المواقع اإللكترونية
 االجتماعي

 % ك % ك
 76 304 59.3 237 ليا دور قوي 
 2.5 10 10.5 42 ليس ليا دور
 21.5 86 30.2 121 ليا دور محدود

 100 400 100 400 المجموع
دور المواقننع اإللكترونيننة  وشننبكات التواصننل  فننييوضننح الجنندول السننابق رأى الجميننور 

وجنننناءت النتننننائج لممواقننننع  واالجتمنننناعي االقتصنننناديعمميننننة االصننننالح  فننننياالجتمنننناعي 
اإللكترونية والشبكات بترتيب متطنابق وان كاننت بنسنب مختمفنة حينث جناء فني المرتبنة 

% 76% لممواقننع اإللكترونيننة وبنسنننبة 59.3" بنسنننبة ي ليـــا دور قــو ولننى مننن قننالوا "ألا
لشنننبكات التواصنننل االجتمننناعي وجننناء فننني المرتبنننة الثانينننة منننن قنننالوا " لينننا دور محننندود" 

% لشنننبكات التواصنننل االجتمننناعي 51.5% لممواقنننع اإللكترونينننة وبنسنننبة 5..3بنسنننبة 
ممواقنننننع % ل5..1لنننننيس لينننننا دور" بنسنننننبة  قننننالوا "وفننننى المرتبنننننة الثالثنننننة واألخينننننرة منننننن 

% لشننبكات التواصننل االجتمنناعي وتشننير النتننائج السننابقة الننى 5.5اإللكترونيننة وبنسننبة 
 واالجتمنناعي االقتصناديعممينة االصنالح  فننيتفنوق دور شنبكات التواصنل االجتمناعي 

 والتننيالمبحننوثين وقنند يرجننع ذلننك الننى ثقننة الكثيننر مننن الشننباب فنني ىننذه الشننبكات  بننرأي
كثنر منن أيناير فقند اصنبحت الشنبكات االجتماعينة  لعبت من قبل دور سياسي في ثورة

معالجتنو ومتابعتنو  فنيو التعميق عمينو، حينث أصنبح لينا دور ألنقل الخبر  مجرد وسيمة
ثارة نقنل  االنتشار، وفى بعض االحينان ينتم ىفعال حولو مع القدرة اليائمة عمألردود ا وا 

 رقيننة والبننرامجالصننحف الو  ىاألخبننار عننن الصننفحات ومؤسسننييا عمنني الفننيس بننوك إلنن
درايننة  الفضنائية بمنا يزينند منن حجننم تأثيرىنا وانتشننارىا وأصنبح بإمكنان أي شننخص لدينة
التطننور  بصنننع مننادة إعالميننة القيننام بعننرض وجيننة نظننره وتحيزاتننو، خصوصننًا فنني ظننل

االجتماعينة، والتني  نقنل الصنور ومقناطع الفينديو واسنتخداميا عبنر الشنبكات فنياليائنل 
ابي عمنننى صنننانع القنننرار وعممينننة نقنننل المطالنننب وممارسنننة أصنننبحت تمنننارس الننندور الرقننن

جديننندة فننني المجتمنننع. والتنننأثير فننني عممينننة صننننع السياسنننات  ى وتمثينننل قنننو  الضنننغط
 (14).العامة
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أسنموب منن التعامنل الشنبكي، يتسناوى منع  فينيوىنا نشير الى مفيوم المواطنة الرقمّينة 
رؤينننننة جديننننندة لمحيننننناة االجتماعّينننننة والحضنننننارية. وكنننننذلك تمّثنننننل تمنننننك المواطننننننة ركينننننزة 
الديمقراطيننة الرقميننة التشنناركية، المبنّيننة عمننى سننيولة التفاعننل بننين األفننراد والمؤّسسننات 

ات يسننننّيل مشنننناركة المننننواطنين، بننننالمعنى الواسننننع لممشنننناركة، فنننني نشنننناط أيالرسننننمية 
المجتمنننع الشنننبكات الرقمّينننة تحّفنننز عمنننى تعزينننز المشننناركة، عبنننر تسنننييل الوصنننول إلنننى 

 المعمومات.
يحتنناج المواطنننون دومننًا إلننى معمومننات عننن التحنندّيات التنني تواجييننا الحكومننة، وكننذلك 
المقترحات المطروحة حياليا، كي يكونوا فناعمين ويفتنرض أن يكنون المواطننون قنادرين 

م بعضننًا، لمناقشننة المشنناكل والمسنناىمة فنني اقتننراح حمننول ليننا عمننى التواصننل مننع بعضنني
فننني  االجتمننناعيوتتنننيح وسنننائل االتصنننال تمنننك األمنننور وىننننا تسننناعد شنننبكات التواصنننل 

ءلتيا ونشننر المننواد آالالزمننة لمحاسننبة الحكومننات ومسنن تسننييل عمميننة جمننع المعمومننات
مكنن اسنتخدام ذلنك نقند لمحكومنات وسياسنتيا العامنة، حينث ي اإلعالمية التي تشنكل أداة

   .بفعالية من قبل معارضي الحكومة والمواطنين العاديين
ويمكن القول إن وسائل التواصل االجتماعي قد أسيمت في خمق بيئة أكثر ثراًء من 

المعمومات بشكل فاق بكثير تمك التي تقدميا وسائل اإلعالم التقميدية، بل عمي 
ارىا عمي تقدمو وسائل التواصل من خبأالعكس فقد باتت األخيرة تعتمد في تحديث 

في مأزق التحقق من  -أي وسائل االعالم التقميدي  –محتوي خبري، مما أوقعيا 
  (15) .المعمومات وتدقيقيا

( كيفية معالجة المواقع اإللكترونية وشبكات التواصل االجتماعي 05جدول رقم ) 
خ ل فترة الدكتور مرسى  لألداء الحكومي المتعمق بالقضايا االقتصادية واالجتماعية

 برأي الجميور
كيفية عالجت المواقع اإللكترونية وشبكات التواصل 

االجتماعي لألداء الحكومي لمقضايا االقتصادية واالجتماعية 
 خ ل فترة الدكتور مرسى برأي الجميور

 

شبكات التواصل  المواقع اإللكترونية
 االجتماعي

 % ك % ك

 72 288 46.8 187 سمبي بالنقد الدا م
 8 32 37 148 ايجابي بالتيييد
 20 80 16.2 65 بشكل متوازن 
 100 400 100 400 المجموع
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اتجنناه معالجننة المواقننع اإللكترونيننة وشننبكات  فننييوضننح الجنندول السننابق رأي الجميننور 
التواصنننل االجتمننناعي لنننألداء الحكنننومي لمقضنننايا االقتصنننادية واالجتماعينننة خنننالل فتنننرة 

المرتبنة األولنى تنناول سنمبي بالنقند  فنيالدكتور مرسى، بالنسبة لممواقع اإللكترونية جاء 
نسننبة متقاربننة ايجننابي % وفننى المرتبننة الثانيننة وب46.8المرتبننة االولننى بنسننبة  فننيالنندائم 

% أمنننا بالنسنننبة 16.5% وفننى المرتبنننة الثالثنننة بشننكل متنننوازن بنسننبة 37بالتأيينند بنسنننبة 
المرتبننة األولننى  فننيلشننبكات التواصننل االجتمنناعي فجنناءت النتننائج مختمفننة حيننث جنناء 

% .5المرتبننة الثانيننة متننوازن بنسننبة  فنني% وجنناء 75اتجنناه سننمبي بالنقنند النندائم بنسننبة 
ضنوء  فني% ، ويمكنن تفسنير تمنك النتنائج 8لثالثة ايجابي بالتأييند  بنسنبة وفى المرتبة ا

ان شنننننبكات التواصنننننل االجتمننننناعي غمنننننب عميينننننا تغطينننننة اإلضنننننرابات واالعتصنننننامات 
حنين ان المواقنع اإللكترونينة ذات  فنيواإلخفاقات االقتصادية واالجتماعينة بشنكل كبينر 

 ية التحريرية.  محتوى متنوع ويختمف كل موقع عن اآلخر بحسب السياس
( تيثير تناول المواقع اإللكترونية وشبكات التواصل االجتماعي  02جدول رقم )

 الجميور برأيلمقضايا االقتصادية واالجتماعية عمى األداء الحكومي 
تيثير تناول المواقع اإللكترونية وشبكات التواصل االجتماعي 

ي برأي لمقضايا االقتصادية واالجتماعية عمى األداء الحكوم
 الجميور

شبكات التواصل  المواقع اإللكترونية
 االجتماعي

 % ك % ك
 23 92 21.5 86 يؤثر سمبا ويؤدى الى ارتباك األداء

 48.5 194 35.3 141 يؤثر إيجابا ويحث الحكومة عمى تطوير أدا يا
 28.5 114 43.2 173 ال يؤثر
 100 400 100 400 المجموع

تننناول المواقنع اإللكترونيننة وشننبكات التواصننل االجتمنناعي  تننأثيريوضنح الجنندول السننابق 
وبالنسنبة لممواقنع  لمقضايا االقتصادية واالجتماعية عمى األداء الحكومي برأي الجمينور

الثانيننة وفننى المرتبننة  %43.5نننو ال يننؤثر بنسننبة أاإللكترونيننة جنناء فنني المرتبننة االولننى 
% وفنى 35.3وير أدائينا بنسنبة جاء ان ما ينشر يؤثر إيجابا ويحث الحكومة عمنى تطن

% أمنا بالنسنبة 51.5المرتبة الثالثة جاء انو يؤثر سمبا ويؤدى الى ارتباك األداء بنسبة 
المرتبننننة األولننننى ان مننننا ينشننننر عننننن القضننننايا  فننننيلشننننبكات التواصننننل االجتمنننناعي جنننناء 

االقتصننننادية واالجتماعيننننة يننننؤثر إيجابننننا ويحننننث الحكومننننة عمننننى تطننننوير أدائيننننا بنسننننبة 
% وفنى المرتبنة الثالثنة واألخينرة 58.5ننو ال ينؤثر بنسنبة أفى المرتبة الثانية % و 48.5

% وتشنير النتنائج السنابقة 53انو يؤثر سمبا وينؤدى النى ارتبناك األداء الحكنومي بنسنبة 
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ن نشر القضايا االقتصادية واالجتماعينة عمنى شنبكات التواصنل أن الجميور يرى أالى 
ممنا ينشنر فني المواقنع  إيجنابيعمنى نحنو  الحكنوميداء ألكثر تنأثيرا عمنى اأ االجتماعي

كثنر  أ االجتمناعين طبيعة ما يقدم عمنى شنبكات التواصنل ألاإللكترونية وقد يرجع ذلك 
وىنذا  راء قطاع كبينر منن المنواطنين ،آوضاع ويعبر بشكل مباشر عن ألجرأة في نقد ا

لمواقنننع والشنننبكات لمنننا ينشنننر عمنننى ا الحكنننومي األداءوقننند حظنننى التنننأثير السنننمبى  عمنننى 
 بالمرتبة االخيرة لكال منيما .

وتكشف ىذه النتائج عن االستخدام السياسي لشبكات التواصنل االجتمناعي، وقندرة ىنذه 
الشبكات عمى القيام بالدور الذي تمعبو المؤسسات المعنية بالشأن السياسني واإلعالمني 

مننن ظنناىرة أكبننر يطمننق أن التوظيننف السياسنني لمواقننع التواصننل االجتمنناعي يعنند جننزًءا ،
عمييننننا "الديمقراطيننننة الرقميننننة" والتنننني يدقصنننند بيننننا توظيننننف أدوات تكنولوجيننننا المعمومننننات 
واالتصننناالت الرقمينننة فننني توليننند وتنننداول كنننل البياننننات والمعمومنننات والمعنننارف المتعمقنننة 
بممارسة قيم الديمقراطية، مثل المشاركة فني اتخناذ القنرار، وضنمان الحرينة الكاممنة فني 

ر عنننننن النننننرأي، والتقينننننيم الحقيقنننننني لنننننألداء والفعالينننننة فننننني المحاسنننننبة وتصننننننحيح التعبيننننن
 (16).األخطاء

الدور الذي يجب أن تقوم بو المواقع  في( رأى الجميور  04جدول رقم ) 
 اإللكترونية وشبكات التواصل االجتماعي

الدور الذي يجب أن تقوم بو مواقع  فيرأى الجميور 
 اإللكترونية وشبكات التواصل االجتماعي

شبكات التواصل  المواقع اإللكترونية
 االجتماعي

 % ك % ك
 22.3 89 28.3 113 تحمل األوضاع وتطرح القضايا بدقة وحيادية
 41 164 25.5 102 تمارس نقدا بناء عمى السياسات القا مة

 36.8 147 46.2 185 بديمة لتطوير األوضاعتطرح رؤى وسياسات 
 100 400 100 400 المجموع
الدور الذي يجب أن تقوم بو المواقع  فيالجميور  ييوضح الجدول السابق رأ

راء الجميور بالنسبة لممواقع آاإللكترونية وشبكات التواصل االجتماعي وجاء ترتيب 
المقدمة "تطرح رؤى وسياسات بديمة لتطوير األوضاع"" بنسبة  في كالتالياإللكترونية 

األوضاع وتطرح القضايا بدقة وحيادية" بنسبة  الثانية تحمل% وفى المرتبة 46.5
% وفى المرتبة الثالثة "تمارس نقدا بناء عمى السياسات القائمة" بنسبة 58.3
مة " تمارس نقدا المقد فيفجاء  االجتماعي% أما بالنسبة لشبكات التواصل 55.5
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% وفى المرتبة الثانية " تطرح رؤى وسياسات 41بناء عمى السياسات القائمة" بنسبة 
% وفى المرتبة الثالثة " تحمل األوضاع وتطرح 36.8بديمة لتطوير األوضاع" بنسبة 
ان  في% وتعكس النتائج السابقة رغبة الجميور 55.3القضايا بدقة وحيادية" بنسبة 

خبار ألإللكترونية وشبكات التواصل دور يتعدى مجرد عرض اتمعب المواقع ا
مر ألالحالية وىو ا لألوضاعاالقتصادية واالجتماعية ليمتد ويشمل تقديم بدائل ونقد 

الذى يتطمب تنفيذه االستعانة بخبراء ومتخصصين واالعتماد عمى مصادر معمومات 
خبار وعدم االكتفاء أو  أصدرتغير تقميدية تشمل المراكز المتخصصة وما تقدمو من 

 بالمصادر الحكومية .
( مقترحات الجميور لتطوير أداء ودور المواقع اإللكترونية  02جدول رقم  )

 تناوليا لمقضايا االقتصادية واالجتماعية فيوشبكات التواصل االجتماعي 
  مقترحات الجميور

 ك
 
% 

 29.3 117 البعد عن االخبار المجيمة وتوثيق المعمومات
مواقع وصفحات متخصصة تقدم معمومات بشكل مبسط طرح 

 20.3 81 ومبتكر
 15.5 62 مشاركة الخبراء والمتخصصين

 15.3 61 ليس لدى مقترحات
 14 56 الرقابة لتحقيق المصداقية

طرح الحكومة لصفحات خاصة بيا عمى شبكات التواصل 
 5.8 23 االجتماعي
 100 400 المجموع

يوضح الجدول السابق مقترحات الجميور لتطوير أداء ودور المواقع اإللكترونية 
 فيتناوليا لمقضايا االقتصادية واالجتماعية وجاء  فيوشبكات التواصل االجتماعي 

% وفى المرتبة 59.3خبار المجيمة وتوثيق المعمومات " بنسبة ألالمقدمة " البعد عن ا
صة تقدم معمومات بشكل مبسط ومبتكر" بنسبة الثانية " طرح مواقع وصفحات متخص

% وفى 15.5% وفى المرتبة الثالثة " مشاركة الخبراء والمتخصصين" بنسبة 3..5
% وفى المرتبة الخامسة " الرقابة 15.3المرتبة الرابعة " ليس لدى مقترحات "  بنسبة 

ات % وفى المرتبة السادسة " طرح الحكومة لصفح14لتحقيق المصداقية" بنسبة 
% وتشير مقترحات 5.8" بنسبة االجتماعيخاصة بيا عمى شبكات التواصل 

أظيرتيا النتائج السابقة الى افتقاد الجميور الى المصداقية والتوثيق  التيالجميور 
خبار المتخصصة المبسطة وىى مقترحات قابمة لمتنفيذ ولكنيا تحتاج جيد من ألوا
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" " فرض رقابة لتحقيق المصداقية المتخصصين والجيات المعنية  أما عن مقترح
تاحت أ التيفيو يتعارض بشدة مع طبيعة المواقع اإللكترونية والشبكات االجتماعية 

" لذا يصعب ضبطيا الصحفيفرصة النشر لمجميع وساعدت عمى ظيور "المواطن 
خرى بشأن طرح الحكومة لصفحات خاصة ألوعن المقترحات ا وفرض رقابة عمييا
التفاعل مع  فيواضح  حكوميفيناك تقصير  االجتماعيتواصل بيا عمى شبكات ال

رقام الخاصة بالقضايا االقتصادية واالجتماعية ألالجميور فيما يتعمق بالحقائق وا
فيمكن لمحكومة انشاء مواقع صفحات متخصصة يقوم عمييا خبراء وال تكتفى 

 بالصفحات الرسمية لموزارات والجيات المعنية .
 : النتا ج أىم

لشبكات التواصل االجتماعي أعمى من استخداميم  المبحثينجاء استخدام  .1
وىو ما يشير العتمادىم عمى تمك الشبكات كمصادر  لممواقع اإللكترونية

 لممعمومات
لى ارتفاع تعرض الجميور لما تنشره المواقع اإللكترونية إأشارت النتائج  .5

 . الجتماعيةوشبكات التواصل االجتماعي من القضايا االقتصادية وا
أسباب متابعة الجميور لمقضايا االقتصادية واالجتماعية مقدمة  فيجاء  .3

دراك إلى إ% مما يشير 58اليومية( بنسبة  الحياة فيمؤثرة جدا نيا أ)
الجميور عينة الدراسة ووعيو ألىمية القضايا االقتصادية واالجتماعية 

 . المحوري ودورىا 
متابعة الجميور لما ينشر من القضايا االقتصادية واالجتماعية  كيفية اختمفت .4

من يقرأون العنوان ومقدمة ) مقدمتيا فيجاء  والتيالمواقع اإللكترونية  في
جاء حيث  االجتماعيشبكات التواصل  فيعنيا % 53.8بنسبة  (الخبر

 %46.5المقدمة بنسبة  فيقراءة الخبر كامل 
فيما يتعمق بشكل المادة المفضمة لمتابعة القضايا االقتصادية واالجتماعية  .5

% 44المرتبة األولى نص وفيديو بنسبة  فيلدى الجميور عينة الدراسة جاء 
الى اىتمام إ% مما يشير 58تبة الثانية نص وصورة بنسبة وفى المر 
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نق مصداقينة تحقي تعمنل عمى التيالوسنائط المتعنددة والتفاعمينة الجميور ب
 لألخبار المنشورة . عالينة

تفاعمينننة الجمينننور عمنننى منننا تنشنننره شنننبكات التواصنننل االجتمننناعي منننن  جننناءت .6
المواقننع اإللكترونيننة بنسننبة  فننيقضننايا اقتصننادية واجتماعيننة أعمننى مننن مثيمتيننا 

تتنننننيح  التننننيكبيننننرة ويرجننننع ذلنننننك الننننى طبيعنننننة شننننبكات التواصننننل االجتمننننناعي 
 لممستخدم مشاركة وتبادل األخبار واآلراء بين مستخدمييا .

الجمينننننور ينننننرى ان الشنننننأن السياسننننني طغنننننى عمنننننى طنننننرح أكننننندت النتنننننائج ان  .7
شنننبكات التواصنننل بشنننكل كبينننر مقارننننة بنننالمواقع  فننني واالجتمننناعي االقتصنننادي
 .  القضايا طرحيا لتمك  فيتمتعت بالتوازن  التياإللكترونية 

األكبنر منن المبحنوثين منا تقدمنو المواقنع اإللكترونينة منن  حين تنرى النسنبة في .8
 فنننيقضنننايا اقتصنننادية واجتماعينننة أخبنننار ومنننواد صنننحفية مكممنننة لمنننا يعنننرض 

الوسننائل األخننرى فننإنيم يعتبننروا مننا تقدمننو شننبكات التواصننل االجتمنناعي أمننر 
 الجميور.أساسي يعبر عن أراء واحتياجات 

 فنننيور المواقنننع اإللكترونينننة عمنننى د تفنننوق دور شنننبكات التواصنننل االجتمننناعي .9
المبحوثين وقند يرجنع ذلنك النى  برأي واالجتماعي االقتصاديعممية االصالح 

لعبننت مننن قبننل دور سياسنني  والتننيثقننة الكثيننر مننن الشننباب فنني ىننذه الشننبكات 
 . في ثورة يناير

ينننننرى الجمينننننور ان نشنننننر القضنننننايا االقتصنننننادية واالجتماعينننننة عمنننننى شنننننبكات  ..1
ممنا  إيجنابيعمنى نحنو  الحكنومياكثر تأثيرا عمنى االداء  االجتماعيالتواصل 

ينشر في المواقع اإللكترونية وقد يرجع ذلك الن طبيعة منا يقندم عمنى شنبكات 
اكثننر  جننرأة فنني نقنند االوضنناع ويعبننر بشننكل مباشننر عننن  االجتمنناعيالتواصننل 

االقتصننادية ان تننناول فنني المرتبننة االولننى قنند ف اراء قطنناع كبيننر مننن المننواطنين
أمنا  %43.5ال يؤثر بنسنبة  المبحوثين برأي مواقع اإللكترونيةبالالجتماعية وا

المرتبننة األولننى ان مننا ينشننر  فننيبالنسننبة لشننبكات التواصننل االجتمنناعي جنناء 
عننننن القضننننايا االقتصننننادية واالجتماعيننننة يننننؤثر إيجابننننا ويحننننث الحكومننننة عمننننى 

    .% 48.5تطوير أدائيا بنسبة 
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يجننننننب أن تقننننننوم بننننننو المواقننننننع  التننننننيمقدمننننننة األدوار  فنننننني انننننننورأى الجميننننننور  .11
"تطننننننرح رؤى وسياسننننننات بديمننننننة لتطننننننوير األوضنننننناع"" بنسننننننبة  ان اإللكترونيننننننة

"  ان المقدمنننة فننيفجننناء  االجتمنناعي% أمننا بالنسننبة لشنننبكات التواصننل 46.5
رغبننة ممننا يشننير الننى % 41تمننارس نقنندا بننناء عمننى السياسننات القائمننة" بنسننبة 

مواقنننع اإللكترونينننة وشنننبكات التواصنننل دور يتعننندى ان تمعنننب ال فنننيالجمينننور 
مجرد عرض االخبار االقتصادية واالجتماعية ليمتند ويشنمل تقنديم بندائل ونقند 

 .الحالية  لألوضاع
مقترحنننات الجمينننور لتطنننوير أداء ودور المواقنننع اإللكترونينننة مقدمنننة  فنننيجننناء  .15

تناوليننا لمقضنايا االقتصننادية واالجتماعيننة "  فننيوشنبكات التواصننل االجتمناعي 
% وفنى المرتبنة 59.3البعد عن االخبار المجيمة وتوثينق المعمومنات " بنسنبة 

الثانيننننة " طننننرح مواقننننع وصننننفحات متخصصننننة تقنننندم معمومننننات بشننننكل مبسننننط 
 . %3..5ومبتكر" بنسبة 
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