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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

الحمد هللا والشكر هللا والصالة والسالم على أشرف خلق اهللا سيدنا محمد  
 وعلى آله وصحبه أجمعين  

الحمد هللا حمدًا كثيرًا  على فضله وكرمه علي، الحمـد هللا علـى الهدايـة إلـى طريـق العلـم والمعرفـة 
 والشـــكر واألمتنـــان لكـــل مـــن دعمنـــى وســـاند خطـــواتى العلميـــة والبحثيـــة، وعرفانـــًا بالجميـــل أتوجـــه

 كليـةتصـال ووكيـل الدكتور شريف درويش أستاذ الصحافة وتكنولوجيا االبخالص الشكر لألستاذ 
على رعايته لهذا البحث منذ أن كان فكرة إلى أن أكتمل فى شكله النهائي  اإلعالم جامعة القاهرة

فلـــه جزيـــل الشـــكر علـــى مســـاعدته المخلصـــة لـــي وحرصـــه علـــى أن يـــتم هـــذا العمـــل بدقـــة وٕاتقـــان 
 ونصائحه الغالية التى فاض بها من علمه القدير الذى يعد مرجعية للعالم العربى. 

للدكتور محرز غالى األستاذ المساعد بكلية اإلعـالم جامعـة القـاهرة علـى الـدعم والشكر موصول 
المســتمر والمســاندة العلميــة والنصــائح المخلصــة التــى أرشــدنى بهــا ليكتمــل هــذا العمــل فــى صــورة 

 أرجو أن تكون مشرفة .

فة بكلية وأتقدم أيضًا بالشكر والتقدير ألستاذتى األستاذة الدكتورة نجوى كامل أستاذ الصحا  
 اإلعالم جامعة القاهرة على تشريفها لي بتحكيم البحث مما يثرى النقاش العلمي ويضفى قيمة

من قيمة علمية متميزة، والتى تعد  كامل الدكتورة نجوىألستاذة للعمل البحثى لما تمثله ا
 مشاركتها فى لجنة التحكيم إضافة علمية ثمينة.

  
كليـة اإلعـالم المسـاعد بقسـم اإلعـالم  أسـتاذال كمـال طـه آمـ كما أتقدم بشـكر خـاص للـدكتورة    

تشـــريفها لـــي بتحكـــيم البحـــث لتضـــيف إلـــى هـــذا  العمـــل البحثـــى مـــن علـــى  اآلداب جامعـــة حلـــوان
العلميــــة المتميــــزة  لمــــا لهــــا مــــن بــــاع علمــــى وبحثــــى  علمهــــا الغزيــــر ورؤيتهــــا الخاصــــة وخبراتهــــا

 متخصص يثرى البحث وموضوعه .
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 الفهرس
 صل األولالف

 اإلطار المنهجى للدراسة

٥١-١ 

 مقدمة 
 المشكلة البحثية 
 أهمية الدراسة 
 أهداف الدراسة 
 تساؤالت الدراسة 

 فروض الدراسة 
 الدراسات السابقة 
 الدراسة اإلستطالعية 
 اإلطار المنهجى 

 اإلطار االجرائي 

 اإلطار النظرى للدراسة 
 :نظرية تحليل األطر أوًال 
 :المجال العام نظرية ثانيًا       

٣-١ 
٤-٣ 
٥-٤ 

٥ 
٦ 
٧-٦ 
٢٩-٧ 
٣١-٣٠ 
٣٤-٣١ 
٣٦-٣٤ 

٣٦ 
٤١-٣٦ 
٥١-٤٢ 

 

 الفصل الثانى
ومع تولى (الرئيس  يناير ٢٥ ثورةبعد  واالجتماعية يةاالقتصاد القضايا

 ) الحكماألسبق محمد مرسى
 مقدمة 
  ٢٠١١يناير  ٢٥تمهيد: األوضاع االقتصادية بعد ثورة 
 محمد مرسى  االقتصادية فى عهد الرئيس األسبق القضايا:المبحث األول 
 : القضايا االجتماعية  خالل عام حكم الرئيس األسبق محمد مرسى المبحث الثانى 

١٠٧-٥٣ 
 
 
 
 

٥٤-٥٣ 
٦٠-٥٥ 
٨٦-٦١ 
١٠٧-٨٧ 

 الفصل الثالث
 االنترنت واإلعالم الجديد والتغطية اإلعالمية للقضايا االقتصادية واالجتماعية

 مقدمة 
  اإلنترنــت وشــبكات التواصــل االجتمــاعى كــأدوات تــؤثر علــى طبيعــة : المبحــث األول

 عالقة المواطن بالسلطة
 :التغطية اإلعالمية للقضايا االقتصادية واالجتماعية المبحث الثانى 

١٧٧-١٠٩ 
 

١٠٩ 
١١٩-١١٠ 

 
١٣٥-١٢٠ 

 
 

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-06-13&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search


 

 الفصل الرابع
 للمواقع اإللكترونيةالتحليلية نتائج الدراسة  

 مقدمة 
 بالمواقع اإللكترونيةائج الدراسة التحليلية ألطر القضايا االقتصادية واالجتماعية نت 

٢١٣-١٣٧ 
 

١٣٧ 
٢١٣-١٣٨ 

 الفصل الخامس
 شبكات التواصل االجتماعىالتحليلية نتائج الدراسة 

 مقدمة 
 التواصل  بشبكات نتائج الدراسة التحليلية ألطر القضايا االقتصادية واالجتماعية

 االجتماعى 

٢٩٨-٢١٥ 
 

٢١٥ 
٢٩٨-٢١٦ 

 السادس الفصل 
 الميدانية  نتائج الدراسة

 مقدمة 
  انيةد: نتائج الدراسة المياألولالمبحث 
  نتائج الفروض : الثانىالمبحث 

٤١١-٣٠٠ 
 

٣٠٠ 
٣٥٤--٣٠١ 
٣٦١-٣٥٥ 

 ٣٦٧-٣٦٢ خاتمة الدراسة

 مراجع الدراسة ومالحقها
 المراجع 
 مالحق الدراسة 
o المركزى للتعبة العامة واإلحصاء خطاب الكلية الموجه للجهاز 
o موافقة الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء على إجراء الدراسة الميدانية 
o  لمواقع اإللكترونيةأطر ااستمارة تحليل 
o  التواصل االجتماعى شبكات التواصل أطراستمارة 
o استمارة استبيان الجمهور  
o اإلجراءات التعريفية 

 
٣٨٢-٣٦٨ 

٣٨٤ 
 

 
 
 
 



 

 الجداول  فهرس
 الصفحة الموضوع رقم الجدول

 ١٣٨ القضايا االقتصادية التي  طرحتها المواقع االلكترونية ١
 ١٦٦ القضايا االجتماعية التي  طرحتها المواقع االلكترونية ٢
 ١٧٦ األطر التي  قدمت من خاللها القضايا االقتصادية واالجتماعية ٣
 ١٨٩ تماعية التى طرحتها المواقع اإللكترونية وظيفة أطر القضايا االقتصادية واالج ٤
القضايا االقتصادية واالجتماعية بمواقع  االفنون التحريرية الذى قدمت من خالله ٥

 الدراسة
١٩١ 

 ١٩١ توظيف الوسائط المتعددة بمواقع الدراسة ٦
 ١٩٣ أشكال التفاعلية بمواقع الدراسة ٧
 ١٩٦ مواقع الدراسةدية واالجتماعية بقضايا االقتصامصادر المواد الخبرية لل ٨
 ١٩٧ اتجاهات معالجة القضايا االقتصادية واالجتماعية بمواقع الدراسة ٩
 ١٩٨ القوى الفاعلة داخل النص بمواقع الدراسة ١٠
 ٢١٦ القضايا االقتصادية التي  طرحتها شبكات التواصل االجتماعى ١١
 ٢٥٦ لتواصل االجتماعىالقضايا االجتماعية التي طرحتها شبكات ا ١٢
 ٢٦٦ أطر القضايا االقتصادية واالجتماعية التى تبنتها شبكات التواصل عينة الدراسة ١٣
 ٢٧٧ توظيف الوسائط المتعددة بشبكات التواصل االجتماعى عينة الدراسة ١٤
 ٢٨٢ القوى الفاعلة بالنص فى القضايا االقتصادية واالجتماعية بشبكات التواصل االجتماعى ١٥
مصادر المواد الخبرية للقضايا االقتصادية واالجتماعية بشبكات التواصل  ١٦

 االجتماعى
٢٩١ 

 ٢٩٢ اتجاهات معالجة القضايا االقتصادية واالجتماعية بشبكات التواصل ١٧
 ٢٩٣ اللغة المستخدمة فى عرض القضايا االقتصادية واالجتماعية بشبكات التواصل ١٨
 ٣٠١ ر للمواقع اإللكترونية وشبكات التواصل االجتماعيمدى استخدام الجمهو  ١٩
 ٣٠١ معدل استخدام الجمهور للمواقع اإللكترونية وشبكات التواصل االجتماعي ٢٠
تعرض الجمهور لما تنشره المواقع اإللكترونية وشبكات التواصل االجتماعى من القضايا  ٢١

 االقتصادية واالجتماعية
٣٠٢ 

 ٣٠٣ لى متابعة القضايا االقتصادية واالجتماعيةحرص الجمهور عمدى  ٢٢
 ٣٠٤ أسباب متابعة الجمهور للقضايا االقتصادية واالجتماعية ٢٣
كيفية متابعة الجمهور لما ينشر من القضايا االقتصادية واالجتماعية فى المواقع  ٢٤

 اإللكترونية وشبكات التواصل االجتماعي
٣٠٦ 

 ٣٠٧ لمتابعة القضايا االقتصادية واالجتماعيةشكل المادة المفضلة للجمهور  ٢٥
متابعة الجمهور للمواد الساخرة من األزمات االقتصادية واالجتماعية على شبكات  ٢٦

 التواصل االجتماعى
٣٠٨ 

 شكل المادة الساخرة التى يفضلها الجمهور لمتابعة القضايا االقتصادية واالجتماعية فى  ٢٧
 
 

٣٠٨ 



 

 شبكات التواصل االجتماعى
أشكال التفاعلية التى يستخدمها الجمهور على االخبار الخاصة  بالقضايا االقتصادية  ٢٨

 واالجتماعية فى المواقع اإللكترونية وشبكات التواصل االجتماعي
 

٣١٠ 

استجابة الجمهور لدعوات التظاهر والحشد على شبكات التواصل والخاصة بالقضايا  ٢٩
 االقتصادية واالجتماعية

٣١٢ 

 ٣١٦   التظاهرات االقتصادية واالجتماعية التى شارك فيها الجمهور ٣٠
متابعة الجمهور لوسائل االعالم المختلفة فيما تقدمه من القضايا االقتصادية  ٣١

 واالجتماعية
٣١٧ 

ترتيب المصادر االعالمية التى يحصل من خاللها الجمهور على معلوماته حول  ٣٢
 عيةالقضايا االقتصادية واالجتما

٣١٨ 

مدى ثقة الجمهور فى المصادر اإلعالمية التى يتابع من خاللها القضايا االقتصادية  ٣٣
 واالجتماعية

٣٢٠ 

 ٣٢١ أسباب حصول بعض الوسائل على ترتيب متقدم أكثر من غيرها ٣٤
 ٣٢٢ المواقع اإللكترونية التى يفضل  الجمهور متابعة القضايا االقتصادية واالجتماعية فيها ٣٥
إذا كان طرح القضايا السياسية فى المواقع اإللكترونية وشبكات التواصل االجتماعى  ٣٦

 يطغى على القضايا االقتصادية واالجتماعية
٣٢٣ 

مدى اهتمام المواقع اإللكترونية وشبكات التواصل االجتماعي بنشر القضايا  ٣٧
 االقتصادية واالجتماعية من وجهة نظر الجمهور

٣٢٤ 

تناول المواقع اإللكترونية وشبكات التواصل االجتماعي للقضايا ل المميزةالسمات  ٣٨
 وسائل اإلعالم التقليدية من وجهة نظر الجمهورب مقارنةاالقتصادية واالجتماعية 

٣٢٥ 

تقييم الجمهور ألهمية ما تطرحه المواقع اإللكترونية وشبكات التواصل االجتماعي من  ٣٩
 قضايا اقتصادية واجتماعية

٣٢٦ 

رأى الجمهور فى دور المواقع اإللكترونية  وشبكات التواصل االجتماعي فى  عملية  ٤٠
 واالجتماعى اإلصالح االقتصادى

٣٢٧ 

 ٣٢٩ ترتيب مجموعة من القضايا االقتصادية، وفقا ألهميتها من وجهة نظر الجمهور ٤١
 ٣٣١ الجمهور ترتيب مجموعة من القضايا االجتماعية وفقا ألهميتها من وجهة نظر ٤٢
 ٣٣٢ اتجاهات الجمهور نحو أطر القضايا االقتصادية واالجتماعية بالمواقع اإللكترونية ٤٣
 ٣٣٦ اتجاهات الجمهور نحو أطر القضايا االقتصادية واالجتماعية بشبكات التواصل ٤٤
كيفية تقديم المواقع اإللكترونية وشبكات التواصل االجتماعي االوضاع االقتصادية  ٤٥

 االجتماعية فى فترة حكم الدكتور مرسى برأى الجمهورو 
٣٤١ 

كيفية معالجة المواقع اإللكترونية وشبكات التواصل االجتماعي لألداء الحكومي المتعلق  ٤٦
 بالقضايا االقتصادية واالجتماعية خالل فترة الدكتور مرسى برأي الجمهور

٣٤٢ 

واصل االجتماعي للقضايا االقتصادية تأثير تناول المواقع اإللكترونية وشبكات الت ٤٧
 واالجتماعية على األداء الحكومي برأى الجمهور

٣٤٣ 

رؤية الجمهور ألهمية االشتراك فى حوارات فى شبكات التواصل االجتماعي  حول  ٤٨
 القضايا االقتصادية واالجتماعية

٣٤٥ 



 

 ٣٤٥ ور مرسىرأى الجمهور فى األوضاع االقتصادية واالجتماعية فترة حكم الدكت ٤٩
رأى الجمهور فى درجة التحسن فى مجموعة من القضايا االقتصادية واالجتماعية خالل  ٥٠

 فترة حكم الدكتور مرسى
 

٣٤٦ 

أهم أسباب األزمات االقتصادية واالجتماعية خالل فترة حكم الدكتور مرسى برأى  ٥١
 الجمهور

٣٤٧ 

 ٣٤٨ اع االقتصادية واالجتماعيةالحلول المقترحة من قبل الجمهور للنهوض باألوض ٥٢
رأى الجمهور فى المواقع اإللكترونية وشبكات التواصل االجتماعى وما تطرحه من  ٥٣

 قضايا اقتصادية واجتماعية
٣٤٩ 

 ٣٥٠ سلبيات معالجة االخبار االقتصادية واالجتماعية بالمواقع اإللكترونية ٥٤
 ٣٥١ ات التواصل االجتماعيسلبيات االخبار االقتصادية واالجتماعية بشبك ٥٥
رأى الجمهور فى الدور الذي يجب أن تقوم به المواقع اإللكترونية وشبكات التواصل  ٥٦

 االجتماعي
٣٥٢ 

مقترحات الجمهور لتطوير أداء ودور المواقع اإللكترونية وشبكات التواصل االجتماعي  ٥٧
 فى تناولها للقضايا االقتصادية واالجتماعية

٣٥٢ 

ية اإللكترونية واالجتماعية بالمواقع االقتصادالخبرية للقضايا  أطر التغطيةقة بين العال ٥٨
 وشبكات التواصل االجتماعى واتجهات المبحوثين نحوها

٣٥٦ 

القضايا  ألطر المبحوثين) لقياس فروق المتوسطات بين تأييد t-pairdاختبار ( ٥٩
 كات التواصل االجتماعىية وشباإللكترونية واالجتماعية فى المواقع االقتصاد

٣٥٧ 

 المواقع اإللكترونيةاختبار سبيرمان لقياس داللة العالقة بين أولويات اهتمام  ٦٠
 ية االقتصادوالمبحوثين بالقضايا 

٣٥٨ 

 المواقع اإللكترونيةاختبار سبيرمان لقياس داللة العالقة بين أولويات اهتمام  ٦١
  االجتماعيةوالمبحوثين بالقضايا 

٣٥٩ 

اختبار سبيرمان لقياس داللة العالقة بين أولويات اهتمام شبكات التواصل  ٦٢
 االقتصادية بالقضايا  والمبحوثيناالجتماعى 

٣٦٠ 

اختبار سبيرمان لقياس داللة العالقة بين أولويات اهتمام شبكات التواصل  ٦٣
 بالقضايا االجتماعية والمبحوثيناالجتماعى 

٣٦١ 

 
  الرسوم التوضيحيةفهرس 

 الصفحة الموضوع رقم الجدول
 ٣٨ نموذج لعملية تأطير متكاملة ١
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Uمقدمة 
ــــة لتحقيــــق  ٢٠١١ينــــاير  ٢٥ثــــورة جــــاءت  ــــى إبفرصــــة تاريخي صــــالح اقتصــــادى واجتمــــاعى حقيق

س عــن تحقيــق نظــام اقتصــادى ســافــى األال ينفصــل الحــديث عــن الديمقراطيــة وأمواجهــا وأطيافهــا ف
 توهجــت للمطالبــة بالقضــاءو  ة الثــورةقــد بــدأت شــرار ف، بنــاء الــوطنواجتمــاعى يحقــق العــيش الكــريم أل

خبــة حاكمــة وٕاحــالل نُ  مســألة إزاحــةِ  يتجــاوزُ  ىجــذر  ، وتحقيــق تغييــرٍ ىمظــاهر الظلــم االجتمــاع ىعلــ
    .محلها أخرى

 تمثلـت فقد ،الديكتاتوريات عصر من االنتهاء ٢٠١١يناير ٢٥لثورة ن كانت المطالب السياسية إ و 
 تهـدف دولـة إلـى والسـلطة المـال تـداخل علـى القائمـة الدولـة نمـوذج لية فـى تحـوُّ االقتصاد المطالب

ن إلـذلك فـ ،للمـواطنين الئـقٍ  عمـل يجـادُ إ و  االجتماعيـة والعدالـةُ  الديمقراطيـة هـاأولوياتُ  ؛التنميـة إلـى
 موجـة قلـب ىفـ كبيـر كـان ىشـعب غضـب إلـى ىأدَّ  ىوالـذ اركلنظـام مبـ ىالسياس االقتصاد نموذج
 .)١( ٢٠١١عام  بداية منذ السياسية الخريطةَ  لتبدَّ  ىالت التغيير

أثنــاء  -ن وغيـرهم يشـباب وعمـال وعــاطلمــن  -المصـرى الشــعبُ  رفعهـا ىالكثير مـن الشــعارات التـفـ
ية واالجتماعيـــة قتصـــاداالتحقيـــق األهـــداف  ىفاســـد أخفـــق فـــ نظـــامإســـقاط  إلـــى ىكانـــت ترمـــ الثـــورة

يناير  ٢٥ ثورة بعد منتخب سيرئ كأولِ  الرئاسة ىمرس محمد األسبقس يالرئ مع تولىو  ،للمواطنين
ى واالجتمــاعى وكانــت هنــاك االقتصــادبتغييــر شــامل فــى الواقــع  توقعــات الكثيــرين ، تزايــدت٢٠١١

 فقـد تـولى  ،وعدالـة نصـافاً إواجتماعى أكثـر  ىة وخلق نظام اقتصادياالجتماع بتحقيق العدالة مالٌ آ
 اسـاتيوس ديمقراطـى ىاسـيس نظـام ىفـ نييالمصـر  آمال وسطَ  منصبه ىمرس محمد األسبق سيالرئ

 مطالـب أهم قيتحق اتجاه ىف واضحة خطوات اتخاذ فی نيآمل بالفقراء والكادحين، ةيَّ ة معنياقتصاد
  .ةياجتماع وعدالة وكرامة ةيحر  من الثورة
 أفرزتها ىالت واالجتماعيةية االقتصادالتحديات  من مجموعةً  األسبقالرئيس  واجه نظامُ وقد 

 :نوعين من التحديات إلى وانقسمت ،بعد الثورةنظام الانهيار  تداعياتُ 
 جتْ أجَّ  ىالتو  مباركنظام المتردية التى تسبب فيها  األوضاعتحديات اقتصادية مرتبطة ب أوًال: 

 مجموعة مننظام مبارك فقد اتبع  ،لها فيما بعد وداً ثم شكلت وق ةسبقت الثور  ىاالحتجاجات الت
ولية ئاألساسية وٕالقاء المس وتوفير الخدمات االستثمارمن  على انسحاب الدولة قامتالسياسات 

 . )٢( الخصخصة روشتة صندوق النقد والبنك الدوليين القائمة على ، وتنفيذ على القطاع الخاص

 األوضاعت التى مسَّ  الظواهر الكارثية من مجموعة إلى فى مجملها السياسات هذه تأدَّ  
 ون تحت ـسكان مصر يعيش فنصف ،ية للمواطن المصرى فى الصميماالقتصاد االجتماعية و

 .٢٠١٢\٢\١٩، المركز اللبنانى لألبحاث واالستشارات ،دى أيضًا ومن أهدافه تنمية فعلية، الربيع العربى اقتصاأمينة خيرى١
http://center-lcrc.net/index.php?s=3&ss=5&id=4699 

P

٢
P ،مخرج أم مأزق؟ (دراسة مقارنة لتجارب مصر والمغرب وتركيا والهند وتشيكيا) ىالليبرال ىاالقتصاد اإلصالحأحمد السيد النجار، 

 .٢٠١١، القاهرة،ستراتيجية باألهراممركز الدراسات السياسية واال



۲ 

% من ٤٨عددهم بـ  رمصر يقدَّ  ىف ىالقوم يطلمعهد التخط طبقاً و اليوم)،  ىدوالر ف ٢(الفقر خط
 إلى باإلضافةذلك مصر من البطالة،  ىقوة العمل ف % من١٧% و٩ما بين  ىالسكان، ويعان

 .وانتشار العشوائيات سكاناإلالصحية والتعليمية ومشاكل فى قطاع  األوضاعتدهور 

المطالب مواجهة و  ،ىاالقتصادالتراجع تحديات مرتبطة بتداعيات الثورة أهمها : ثانياً و 
 إلى باإلضافة ،المهربة األموال استرجاع القدرة علىو ، ات العماليةضراباإلو  االجتماعية العاجلة

 . )١(عجز الموازنة والديونوأخيرًا تحدى  ،تطهير البالد والمؤسسات من مرض الفساد
نوعية جديدة  ىإل االنتقالفقط إجراءات اقتصادية عاجلة ولكن ليس تتطلب  كانتهذه التحديات 
ستراتيجية جديدة اصياغة فلسفة أو وذلك من خالل  ،ية واالجتماعيةاالقتصادمن السياسات 

 .)٢(طاقة تنموية عظمى إلى للتنمية تترجم الطاقة الثورية للشعب
عام  شهد فقدلم يتمكن من مواجهة هذه التحديات  محمد مرسى األسبقالرئيس  نظام نَّ أ الَّ إ

ى واالجتماعى والذى كان له العديد من المظاهر منها االقتصادالمستوى على  اً تدهور  حكمه
 باإلضافة ،وتزايد الديون الخارجية ،وخسائر البورصة المتالحقة ،تخفيض التصنيف االئتمانى

 .والفقر والفساد االحتجاجات المتواصة ضد الغالء والبطالة إلى
واجتماعيـة أثـارت الكثيـر مـن الجـدل بدايـة  بقضـايا اقتصـادية األسـبقعـام حكـم الـرئيس  لَ فَ حَ كما 

القضايا  إلى باإلضافة ،وقرض صندوق النقد الدولى ،مشروع المائة يوم إلى من مشروع النهضة
ــيم وتــدنى الخــدمات الصــحية األجــور :االجتماعيــة مثــل فضــًال عــن أزمــات الوقــود  ،وأخونــة التعل

 .لموجات احتجاجية متتالية اً أسبابالتى كانت والطاقة 
خاصة فى المواقع المختلفة  اإلعالمفى وسائل  حول هذه القضايا وقد انعكس الجدل 

والتى بدأت تلعب  الفيسبوك وتويتر مواقعوشبكات التواصل االجتماعى ك اإلخبارية يةاإللكترون
شبكات هذه الكتسبت حيث ا ،االجتماعيةية و االقتصاد األزماتالقضايا و دورًا هامًا فى طرح 

ليس فقط  ،ة المصرية والثورات العربيةالثور  ىف الفعَّ  به من دور تْ ساهمَ لما ة مرموق مكانةً 
كمجال عام أعطى  نظمة سياسية عتيقة بل أيضاً أسقاط إكأدوات للحشد والتعبئة نجحت فى 

ية االقتصادسواء السياسية أو  األوضاعالفرصة للجميع سواء نخبة أو جمهور لكى يناقش كافة 
دفع  ىالصعيد الواقع ىالمنقوصة للمواطنة عل الحقوق، فصالحهاإ تغييرها و  واالجتماعية وكيفية

 . )٣(ة جديدةللتحصن بمواطنَ  ىاالفتراض المجتمع إلى بعض األفراد
P

١
Pرات.. تحديات المرحلة االنتقاليةزمن الثو  ىف ىالعرب االقتصاد ،نديرحاتم غ. 

http://www.aljazeera.net/NR/EXERES/3C8029C9-018B-4D0B-882F-FAB6B015BFAC.htm 

P

٢
Pتحديات وفرص ما بعد الثورةى المصرىاالقتصاد، إبراهيم العيسوى :. 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/2DF03538-8151-42E2-A170-89277FE038D6.htm 
P

٣
Pاألهرام للدراسات السياسية  مركز ،الديمقراطية مجلة ،الثورة إلى من التعبئة االفتراضية، وليد رشاد زكى

   .٢٠١١واالستراتيجية

http://digital.ahram.org.eg/makalat.aspx?eid=897
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عن للتعبير  سهلة ورخيصة واتأدو جتماعية ا اتكشبكو"تويتر" "الفيس بوك"من فقد أتاح كالَّ 
المعلومات فى توفير  اوساهم ،فى صنع السياسات أمام المواطن للمشاركة لح الفرصةَ المصا
الذى  الناقد" المواطنوٕادارة دوره السياسى، وبرز دور" تشكيل رأيه المواطن من نمكِّ التى تُ 

هناك عالقة  توأصبح ،يجابيةإبصورة عنه  رأيه ويتحرك للتعبير ويبنى ل على المعلوماتحصُ يَ 
العام  ىئة للرأـعبِّ ها بعد أن كانت الوحيدة المُ ر دورُ تغيَّ  ىوالنخبة السياسية والت ة بين الفردنديَّ 

التى تتيح  ،)١(ةتكنولوجيالالديمقراطية  وأصبح المواطن يمارس ىالقرار السياس ةوالمحتكرة لصناع
 ىل من يدافع عنها بسهولة بما يعمل علبَ لمشاركة من قِ لتمثيل المصالح وا الخيارات المتعددة

 يتحرك حمايةً  ى' الذىدعم المواطن 'البراجمات إلى ويدفع، الجمهور والمهتمين بالشأن العام جذب
 المواطن ىفالتى ترى الديمقراطية التبادلية والتشاركية طلق عليه وهو ما أُ  ،)٢(صةلمصالحه الخا

لجماعات المصالح وحركات التغيير  والتى تتيح ،للسياسات اً ركمشت اً ومنتج اً نشيط اً مشارك
 ىالمطالب واالهتمامات ومحاولة صياغتها وفرضها عل ن تجمعأوالمواطنين  ىاالجتماع

   .)٣(السياسية وصناعة القرار األجندة ىواضع
اطية ة بأن تأخذ فى االعتبار مستويات الديمقر ن صناعة القرار اليوم باتت مطالبَ ألذلك نجد 

والتى أصبحت ساحة  ،وشبكات التواصل االجتماعى يةاإللكترونالمواقع التى تحققها  يةاإللكترون
وقوف والالشبكات المواقع و مما يستلزم فحص وتدقيق مضمون هذه  ،هامة وحيوية للرأى العام

 اقتصادية واجتماعية.قضايا  نحو ما تطرحه منراء الجمهور آاتجهات و تأثيرها على على 
 لة الدراسة مشك
  رئــيس منتخــب  ى أولُ واالجتماعيــة ســوءًا بعــد الثــورة ومــع تــولِّ ية االقتصــاد األوضــاعمــع تزايــد

 ثــارت جــدالأية واالجتماعيــة نفســها علــى النقــاش العــام و االقتصــاد األزمــاتفرضــت القضــايا و 
ت يـة وشـبكااإللكترونبمـا فيهـا المواقـع كافـة  اإلعـالموبـدأت وسـائل  ،داخل المجتمع المصرى
فــى النظــام  تهــتم بطــرح ونقــاش التحــديات القائمــة والتحــوالت المطلوبــةالتواصــل االجتمــاعى 

 .المصرى من منظور شامل
 

 
P

1
PArthur Edwards, "ICT strategies of democratic intermediaries: A view on the political system in the 

digital age", Journal Information Polity. Issue Volume 11, Number 2, Pages, 163-176, 2006. 
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مجال  معها أيضاً وكان هناك  ،النخبة والمتخصصينالسلطة و راء آية اإللكترونقدمت المواقع قد و 
ن أى (الفيســبوك وتــويتر) أعطــى مســاحة كبيــرة للمــواطن تاحتــه شــبكات التواصــل االجتمــاعأعــام 
ففــى هــذه المســاحة االفتراضــية يتبلــور رأى عــام مــن خــالل مــواطنين  ،راءه وينــاقش همومــهآيقــدم 

جنب  إلى ية واالجتماعية جنباً االقتصادصون قضاياهم ومشاكلهم ونشطاء يطرحون رؤاهم ويشخِّ 
 ثورية التى يعيشها الشعب المصرى ويسعى فيهامع تطلعاتهم السياسية خاصة فى ظل اللحظة ال

  . قد اقتصادى واجتماعى جديد مع نظام سياسى جديد من اختيارهوٕابرام عِ  صياغة إلى
  يــة وشــبكات التواصــل االجتمــاعى أعطــت القضــايا السياســية الكثيــر اإللكترونع ن المواقــأرغــم

 اً متزايــد اً بـدأت تأخــذ حيــز جتماعيــة ية واالاالقتصــاد القضـاياظ أن الَحــ، إال أن المُ مـن االهتمــام
علـــى  واالجتماعيـــة يةاالقتصـــادمـــع مـــرور الوقـــت وتزايـــد التحـــديات والضـــغوط االهتمـــام  مـــن

حياتهـــا  جـــوهرَ  الغالبيـــة الســـاحقة مـــن الجمــاهير تتطلـــع إلنجـــازات تمـــسُّ المــواطن المصـــرى، ف
 وغيرها من الحقوق. المأكل والمشرب والمسكن والوظيفة ىاليومية ف

مـع مـا تقدمـه شـبكات التواصـل االجتمـاعى هـو بالتأكيـد تكـامًال  يـةاإللكترونالمواقـع دمـه ما تق •
ثـرى النقـاش ويدعمـه ويطـرح رؤى متنوعـة هـذا االخـتالف يُ  محتوى يتسـم بـالتنوع واالخـتالف،

ن تضـم ألويمنحنـا فرصـة حقيقيـة  ،ية واالجتماعيـةاالقتصـاد للقضايا اً لقضايا وأزمات وخطط
ن ب والمتخصصـو َخـيطرحها النُّ  افة الرؤى واالتجاهات ووجهات النظر التىخريطة التغيير ك

 .أخرىن من جهة والتى يطرحها المواطنون والنشطاء من جهة لو و ئوالمس
ية واالجتماعيــة االقتصـاد القضـاياوتحليــل أطـر معالجـة فـى رصـد   ومـن هنـا تتحـدد مشــكلة الدراسـة

والمقارنة بينهما ) وتويتر واصل االجتماعى (الفيس بوكوشبكات الت يةاإللكترونالمواقع المطروحة فى 
وتحديـــد تـــأثير هـــذه األطـــر  ،ويـــة فـــى الجـــانبيناألولكيفيـــة الطـــرح واتجاهاتـــه والقضـــايا ذات تحديـــد و 

خالل عام حكم  ية واالجتماعيةاالقتصاد للقضايا والمعالجات على اتجاهات الجمهور ورؤاه وتوقعاته
  .٢٠١٣\٦\٣٠إلى  ٢٠١٢\٧\١من  محمد مرسى األسبقالرئيس 

 أهمية الدراسة
 همية الدراسة من عدد من االعتبارات:تنبع أ

يناير  ٢٥رئيس بعد ثورة  ى أولُ مع تولِّ ية واالجتماعية االقتصاد القضاياهمية أتزايد  .١
ية واالجتماعيـــــة للثـــــورة ال تقـــــل أهميـــــة عـــــن الثمـــــار االقتصـــــادالثمـــــار ن أل  ٢٠١١

مـر ألنها تمثـل فـى نهايـة األ ؛هميةأالمواطنين أكثر  ر منالكثيالسياسية بل قد يراها 
فــى  تباعــاً  يتكـون ىالــذ ىمشــهد السياســلل فالمتـابع ،المنـتج الملمــوس والحقيقــى للثــورة

 عمـــق هـــذه ىوالنظـــر فـــ عميقـــةً  ويعكـــس تحـــوالتٍ  ،اً مختلفـــ اً مشـــهد يجـــده مصـــر اآلن
 ىفـ ايقعـ الجتمـاعىى  وااالقتصـادبـأن الشـأن  ىاستنتاج منطق إلى ىفضِ التحوالت يُ 

 .صلبها



٥ 

تمثل فترة حكم الرئيس األسبق محمد مرسـى أهميـة خاصـة فـى تـاريخ مصـر خاصـة  .٢
دعــت لفتــرة طويلــة انهــا البــديل أوانــه مثــل مرجعيــة دينيــة (جماعــة الخــوان المســلمين) 

علــى المســتوى السياســى واالقتصــادى  األمثــل للشــعب المصــرى عــن سياســات مبــارك
وشـــبكات الصـــحف اإللكترونيـــة  أطـــر تقـــديمدراســـة عـــن واالجتمـــاعى وتكشـــف هـــذه ال

للقضــايا االقتصــادية واالجتماعيــة فــى تلــك الفتــرة التواصــل االجتمــاعى عينــة الدراســة 
 . على المستوى االقتصادى واالجتماعى هذا البديلل مما يعكس تقييم متكامل

خـــالل  ةبالمعالجــات اإلعالميـــة الخاصـــة بالقضــايا السياســـيالدراســـات المعنيـــة  كثافــة .٣
ية االقتصادية للقضايا اإلعالمبالمعالجات مقارنة  ٢٠١١يناير  ٢٥فترة ما بعد ثورة 

  . التى لم تلقى االهتمام الكافواالجتماعية 
 :ف الدراسةاهدأ

و شبكات التواصل االجتماعى  يةاإللكترونالكشف عن  أطر معالجة المواقع  إلى تسعى هذه الدراسة
محمـد مرسـى  األسـبقفتـرة حكـم الـرئيس  ية واالجتماعية خـاللاالقتصادا ) للقضايوتويتر (الفيس بوك
واتجاهـــات هـــذا التنـــاول  القضـــايارصـــد هـــذه األطـــر وتحليلهـــا وتحديـــد كيفيـــة تنـــاول هـــذه عـــن طريـــق 

عهــا ومشــاركته فيهــا وتأثيرهــا وتحديــد عالقــة الجمهــور بهــذه األطــر وتعرضــه لهــا وتفاعلــه م ،وكثافتــه
 .عليه

 : هداف الفرعيةألهدف الرئيسى مجموعة من اويتفرع من هذا ال
 أوًال : أهداف الدراسة التحليلية

ية واالجتماعيــة المطروحــة فــى المواقــع االقتصــادالقضــايا أولويــات رصــد وتوصــيف  .١
 وشبكات التواصل االجتماعى. يةاإللكترون

ية االقتصــادرصــد وتوصــيف وتحليــل األطــر التــى تــم توظيفهــا فــى معالجــة القضــايا  .٢
 .  وشبكات التواصل يةاإللكتروناعية فى المواقع واالجتم

ــــد  .٣ ــــة تحدي ــــوى الفاعل ــــى أبرزتهــــاالق ــــع  الرســــمية وغيــــر الرســــمية الت  يــــةاإللكترونالمواق
  . يةاالجتماعية و االقتصادفى تناولها للقضايا وشبكات التواصل االجتماعى 

 الميدانية : أهداف الدراسة  ثانياً 
وشــبكات التواصــل االجتمــاعى  يــةاإللكترونواقــع معرفــة درجــة اهتمــام ووعــى جمهــور الم .١

 االجتماعية.و ية االقتصاد األزماتو بالقضايا 
وشـبكات التواصـل االجتمـاعى  يـةاإللكترونتحديد تأثير األطـر التـى طرحتهـا المواقـع  .٢

نحـو تلـك  رائـه آية على معارف واتجاهـات الجمهـور و االقتصادللقضايا االجتماعية و 
 .القضايا

 


