
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

           

  
 

 

 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 5102 يىنيى /أبريل  - السابعالعدد   - الجوعيت الوصريت للعالقاث العاهت  عن  دوريت علويت هحكوت تصدر

 

 :أجنبٌةبلغات ملخصات بحوث 
   

 دراست فبعهٍت انشبشبث وانالفخبث االنكخرووٍت فً إٌصبل انرسبئم انخىعىٌت نزوار انمسجد انىبىي انشرٌف ببنمدٌىت انمىىرة 

 

 9ص( ...  أم القرى)جامعة  عثمان بن بكر قزاز /د                                                                                         
 

 ة:ـالبحوث العربٌ
 

  ًقرصنة إلكترونٌة لشبكة تلٌفزٌون فضائٌة .. أول حادث من نوعه تتعرض له شبكة تلٌفزٌون فضائ 
  

 11ص  ... (القاهرة)جامعة  انشراح الشال أ.د/                                                                                              
 

 
 

  الخاصة  ًدراسة تحلٌلٌة لمواقع شبكات التواصل االجتماع الشعبً السٌاسًوالحراك  االجتماعًشبكات التواصل   
  ٌناٌر 22بثورة 

 21ص...  (جنوب الواديجامعة هالة كمال أحمد نوفل ) /د                                                                      
 

  ومستوي المعرفة باألزمة الٌمنٌة استخدام الجمهور المصري للصحف اإللكترونٌة المصرٌةالعالقة بٌن 
 

 99...  ص محمد زٌن عبد الرحمن )جامعة المنٌا( /د                                                                           
 

      ًواإلشباعات المتحققة منها دراسة مٌدانٌة على عٌنة من األطفالاستخدام الطفل السعودي لمواقع التواصل االجتماع 
 بمدٌنة الرٌاض 

 109عبد العظٌم عبد الوهاب )جامعة عٌن شمس( ... ص أحمدمها  /د                                                       
 

  طلبة الجامعة والثانوٌة فً الجزائر العاصمةدراسة عالقة حجم التعرض للتلفزٌون بعوامل اإلدمان على المشاهدة لدى 
 

 

 193... ص (3الجزائر)جامعة  عزٌز لعبان /د                                                                                              
 

 دراسة مٌدانٌة مصداقٌة وسائل التواصل االجتماعً لدي الشباب الجامعً السعودي 
 

 178ص...   (الوزان )جامعة الحدود الشمالٌةمحمد عبد هللا عبد هللا  /د                                                    
 

 

 ملخصات الرسائل العلمٌة:
 
 
 

 

 عهى دونت داء االحصبنً نهعالقبث انعبمت فى انمؤسسبث األمىٍت وعالقخه بخىمٍت انىعً ببألمه انداخهً: دراست حطبٍقٍت ألا

 انكىٌج

 217... ص محمد مرضً مناور الشمري                                                                                            
 

                                                                               

  ًدراست حطبٍقٍت :واحجـبهبث انجمهـىر وحـىهب انصحبفت انمصرٌت انٍىمٍتأطـر معبنجـت شئىن األقبنٍم ف 
 

 228ص ... سمٌرة محمد مبروك موسى                                                                                      
 

                                                                                           

 اٌشثىح اٌمىِيح ٌٍّعٍىِاخ اٌعٍّيح واٌتىٕىٌىجيح 

 @  1025جّيع اٌحمىق ِحفىظح 

www.epra.org.eg 

 الشرق األوسط
 الشرق األوسط

 جملة

 حبوث العالقات العامة
 الشرق األوسط

http://www.epra.org.eg/
http://www.epra.org.eg/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 هجلت بحىث العالقاث العاهت الشرق األوسط

JPRR.ME)) 
 دوريت علويت هحكوت

 

 2012أبرٌل / ٌونٌو  –العدد السابع 
 

 هؤسسها

 رئيس هجلس اإلدارةو

 د. حاتن هحود عاطف  

 EPRAزئيط  

  

  

 رئيس التحرير

 أ.د/ علي السيد عجىة

 أظتاذ اٌعاللاخ اٌعاِح اٌّتفسغ واٌعّيد   

 األظثك ٌىٍيح اإلعالَ جاِعح اٌماهسج 

  EPRAزئيط اٌٍجٕح اٌعٍّيح تـ
                           

  

 هديـر التحرير                      

 أ.د / هحود هعىض إبراهين 

 أظتاذ اإلعالَ تجاِعح عيٓ شّط   

 واٌعّيد األظثك ٌىٍيح اإلعالَ جاِعح ظيٕاء

  EPRAزئيط اٌٍجٕح االظتشازيح تـ

  

 هساعدو التحرير                   

 أ. د/ رزق سعد عبد الوعطي       
  

 أظتاذ اٌعاللاخ اٌعاِح  

 جاِعح ِصس اٌدوٌيح 

  

 الصادق رابحأ.م.د/ 

أظتاذ اإلعالَ اٌّشازن تاٌىٍيح اإلِازاتيح اٌىٕديح    

تاإلِازاخ اٌعستيح اٌّتحدج اٌعّيد األظثك ٌىٍيح اٌّعٍىِاخ            

 واٌعاللاخ اٌعاِح تجاِعح عجّاْ 

  

 السيد عبد الرحون علي /د  

 ّجّع اٌٍغح اٌعستيح تاٌماهسجت تاحث )ِدزض(

  
  

 الوراسالث

 الوصريت للعالقاث العاهتالجوعيت 

 جّهىزيح ِصس اٌعستيح

 اٌدلي -اٌجيصج 

 شازع أحّد اٌصياخ 1 -تيٓ اٌعساياخ 
  

Mobile: +201141514157 

+2237620818 Tel : 

Www.epra.org.eg 

Jprr@epra.org.eg 

  

 هيئة التحكيم العلمية للبحوث
 

 .د علً السٌد عجوةأ
  

 أستاذ العالقات العامة المتفرغ والعمٌد األسبق لكلٌة اإلعالم جامعة القاهرة   
  

Prof. Dr. Thomas A. Bauer 
  

             Professor of Mass Communication at the University of Vienna                
  

 أ.د منى سعٌد الحدٌدي
 جامعة القاهرة -أستاذ اإلذاعة والتلفزٌون المتفرغ بكلٌة اإلعالم 

  

 أ.د ٌاس خضٌر البٌاتً
 أستاذ اإلعالم بجامعة بغداد ووكٌل عمٌد كلٌة المعلومات واإلعالم والعلوم اإلنسانٌة  

                جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجٌا                        
                    

 أ.د انشراح الشال
 اٌدوٌح فى اآلداب واٌعٍىَ اإلٔعأيح ِٓ فسٔعا (دوتىزاٖ )أستاذ اإلعالم المتفرغ  بكلٌة اإلعالم جامعة القاهرة  

  

 أ.د حسن عماد مكاوي
 عمٌد كلٌة اإلعالم جامعة القاهرة -أستاذ اإلذاعة والتلفزٌون                               

  

  أ.د نسمة ٌونس
    كلٌة اإلعالم جامعة القاهرة   –اإلذاعة والتلفزٌون  أستاذ                             

  

 أ.د محمد معوض إبراهٌم
 أستاذ اإلعالم المتفرغ بجامعة عٌن شمس والعمٌد األسبق لكلٌة اإلعالم بجامعة سٌناء

  

 أ.د سامً السٌد عبد العزٌز
 ة اإلعالم جامعة القاهرةالعمٌد السابق لكلٌ -أستاذ العالقات العامة واالتصاالت التسوٌقٌة المتفرغ 

  

 أ.د عبد الرحمن بن حمود العناد
 جامعة الملك سعود -أستاذ العالقات العامة واإلعالم بقسم اإلعالم كلٌة اآلداب                    

  

 أ.د محمود ٌوسف مصطفى عبده 
 جامعة القاهرة -ة البٌئة أستاذ العالقات العامة ووكٌل كلٌة اإلعالم لشئون خدمة المجتمع وتنمٌ            

  

 سامً عبد الرؤوف محمد طاٌع  أ.د 
  جامعة القاهرة -أستاذ ورئٌس قسم العالقات العامة  بكلٌة اإلعالم                          

  

 أ.د بسٌونً إبراهٌم حمادة
 جامعة القاهرة  -أستاذ اإلعالم السٌاسى والرأى العام بكلٌة اإلعالم                           

  أكتوبر 6عمٌد شعبة اإلعالم باألكادٌمٌة الدولٌة للهندسة وعلوم اإلعالم 
  

 أ.د شرٌف دروٌش مصطفى اللبان      
 كلٌة اإلعالم جامعة القاهرة  – أستاذ الصحافة           

  

 أ.د حسن علً محمد علً
 جامعة المنٌا -أستاذ اإلذاعة والتلفزٌون ورئٌس قسم اإلعالم بكلٌة اآلداب 

  

 أ.د عابدٌن الدردٌر الشرٌف
  لٌبٌا -أستاذ اإلعالم وعمٌد كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة بجامعة الزٌتونة  

  

  أ.د محمود حسن إسماعٌل                              
 جامعة عٌن شمس -معهد الدراسات العلٌا للطفولة  - اإلعالم وثقافة األطفال أستاذ ورئٌس قسم           

  

 أ.د حمدي حسن أبو العٌنٌن
 أستاذ اإلعالم وعمٌد كلٌة اإلعالم واأللسن نائب رئٌس جامعة مصر الدولٌة                     

      

  

 أ.د عثمان بن محمد العربً
 جامعة الملك سعود -أستاذ العالقات العامة والرئٌس السابق لقسم اإلعالم بكلٌة اآلداب            

  

 أ.د ولٌد فتح هللا مصطفى بركات
 القاهرة  كلٌة اإلعالم جامعة –أستاذ اإلذاعة والتلفزٌون                                 

  

  د تحسٌن منصور رشٌد منصورأ. 
 األردن -العالقات العامة بكلٌة اإلعالم جامعة الٌرموك أستاذ 

  

 أ.د محمد عبد الستار البخاري
  

 بروفٌسور متفرغ بقسم العالقات العامة والدعاٌة، كلٌة الصحافة، جامعة مٌرزة أولوغ بٌك القومٌة األوزبكٌة 
  

 أ.د علً قساٌسٌة     
  

 3جامعة الجزائر  –بكلٌة علوم اإلعالم واالتصال أستاذ دراسات الجمهور والتشرٌعات اإلعالمٌة 
  

 أ.د رضوان بو جمعة
 جامعة الجزائر -أستاذ اإلعالم بقسم علوم اإلعالم واالتصال 

 ** األظّاء ِستثح وفًما ٌتازيخ اٌحصىي عٍى دزجح أظتاذ جاِعي

http://www.univie.ac.at/
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 جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة

 للجمعية المصرية للعالقات العامة

 

 

ــي تت ــّٕها       ــىاد اٌت ــٓ اٌّ ــٓ إٌاشــسد اظــتوداَ أت ِ ــى يذْ  طــي ِ ال يجــىشد دوْ اٌحصــىي عٍ
هــرٖ اٌّجٍــحد أو اظتٕعــا ها أو ٔمٍهــاد وٍيــا أو جصئيــاد فــي أت شــىً وتــيت وظــيٍحد ظــىاء تطسيمــح 
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 
 فيّـــــا يتعٍـــــك تأتهـــــان حمـــــىق إٌشـــــس واٌطثـــــع ٌٍٕعـــــوح اٌّطثىعـــــح أو اإلٌىتسؤيـــــح.
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 www.epra.org.eg  وية:  ِىلع
 

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

 

 

 

 

 

 

mailto:jprr@epra.org.eg
mailto:chairman@epra.org.eg
http://موقع/
http://موقع/


جملة حبوث العالقات العامة الشرق األوسط
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 االفتتاحية

      
 – 3102ديسمبر من العام  أكتوبر/ تتواصل صدور أعداد المجمة بانتظام منذ بداية إصدارىا في    

تضم أبحاثًا ورؤى عممية متعددة ألساتذة ومتخصصين وباحثين من متتابعة أعداد  ستة منيا ليصدر
 مختمف دول العالم.

mailto:jprr@epra.org.eg
mailto:epra_cairo@yahoo.com
mailto:epra_cairo@yahoo.com
mailto:jprr@epra.org.eg
mailto:dr_hatematef2000@yahoo.com


من المجمة وىو  السابعد دواآلن نقدم لمباحثين فى الدراسات اإلعالمية والميتمين بيذا المجال الع    
رسائل عممية ُنوقشت لوممخصات واألساتذة المساعدين والمدرسين  يتضمن بحوثًا ورؤى عممية لألساتذة

 .في أقسام وكميات اإلعالم بالجامعات العربية المختمفة
  
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
ولكونيا أول دورية عممية محكمة في بحوث الراغبين فى التقدم لمترقي لدرجتي أستاذ مساعد وأستاذ. 

انتاجيم لممجتمع وجد األساتذة الراغبون فى تقديم العالقات العامة بالوطن العربي والشرق األوسط. 
العممي بكافة مستوياتو الفرصة لمنشر عمى نطاق العالم العربي وبعض الدول األجنبية التي تصل إلييا 

 المجمة من خالل مندوبييا في ىذه الدول، وأيًضا من خالل موقعيا اإللكتروني.
 

 انشراح الشال من )مصر(مشاركة ألحد كبار أساتذة اإلعالم بالعالم العربي أ.د/ ففي البداية نجد       
قرصنة إلكترونية لشبكة تميفزيون فضائية .. أول حادث من نوعو تتعرض لو شبكة تميفزيون  "عن:

قدميا الدكتور ، أما الدراسات األجنبية في ىذا العدد فكانت دراسة وحيدة بالمغة اإلنجميزية فضائي"
دراسة فاعمية الشاشات والالفتات تناولت: "د.عثمان بن بكر قزاز من )المممكة العربية السعودية( 

كما يتضمن "،  االلكترونية في إيصال الرسائل التوعوية لزوار المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة
العدد بحوثًا مقدمة لمنشر العممى بيدف تكوين رصيد لمباحثين من شباب أعضاء ىيئة التدريس لمتقدم 

 االجتماعيشبكات التواصل دراسة بعنوان: "  تقدم والتي)مصر(  د نوفلىالة كمال احممنيم: د. لمترقية 

"، يناير 32بثورة  الخاصة يدراسة تحميمية لمواقع شبكات التواصل االجتماع الشعبي السياسيوالحراك 
العالقة بين استخدام الجميور موضوع: "  ( دراسة حولوقدم د. محمد زين عبد الرحمن من )مصر

ميا أحمد عبد العظيم أما د. "،  ومستوي المعرفة باألزمة اليمنية اإللكترونية المصريةالمصري لمصحف 
استخدام الطفل السعودي لمواقع التواصل االجتماعي  )مصر( شاركت بدراسة في موضوع: " عبد الوىاب

لجزائر( ومن دولة )ا"، واإلشباعات المتحققة منيا دراسة ميدانية عمى عينة من األطفال بمدينة الرياض
دراسة عالقة حجم التعرض لمتمفزيون بعوامل اإلدمان عمى المشاىدة شارك د. عزيز لعبان بدراسة حول: "

)مصر( فقدم عبد اهلل محمد عبد اهلل الوزان "، أما د. لدى طمبة الجامعة والثانوية في الجزائر العاصمة
 دراسة ميدانية". الجامعي السعودي مصداقية وسائل التواصل االجتماعي لدي الشبابورقة عممية حول: "

نشر ( لالكويت) دولة منمحمد مرضى مناور الشمري  الباحث ولالستفادة من الرسائل العممية تقدم     
داء االتصالي لمعالقات العامة فى المؤسسات األمنية وعالقتو بتنمية ألا" بعنوان: لمدكتوراه دراستوممخص 



سميرة محمد مبروك "، كذلك تقدمت الباحثة تطبيقية عمى دولة الكويتالوعي باألمن الداخمي: دراسة 
أطـر معالجـة شئون األقاليم في الصحافة  من )مصر( لنشر ممخص دراستيا لمماجستير بعنوان: " موسى

 ". دراسة تطبيقية :واتجـاىات الجميـور نحـوىا المصرية اليومية
 

 

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.

                                                                                                   
 

                                                                
 

 

 

 

 

 

 رئيس تحرير المجلة
عجوة يأ.د/ عل  

 



 

 
 
 

 
 

                                  

 الشعبي السياسيواحلراك  االجتماعيشبكاث التواصل 
 يناير 52اخلاصت بثورة  يدراست حتليليت دلواقع شبكاث التواصل االجتماع

 
 
 
 
 

 إعداد
 

 

 )*( نوفلهالة كمال أحمد  /د
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ٕىة اٌىادٌججبِؼخ  - ووًُ وٍُخ اإلػالَ ٌشئىْ خذِخ اٌّجزّغ ورُّٕخ اٌجُئخ –أسزبر اإلػالَ اٌّسبػذ    
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 انشؼبي انسياسيوانذراك  االجتًاػيشبكاث انتىاصم 
 يُاير 58انخاصت بثىرة  يدراست تذهيهيت نًىاقغ شبكاث انتىاصم االجتًاػ

 

  هالة كمال أحمد نوفل /د                                                                 
 

 جٕىة اٌىادٌجبِؼخ  - اإلػالَوٍُخ                                                                                    
 

ىمقدمة:
إيجاد شكل جديد من اإلعالم عرف في  في ساىمت التطورات المتالحقة في شبكة اإلنترنت 

(، Alternative media"اإلعالم البديل" ) ، أو(New media)األوساط العالمية باسم "اإلعالم الجديد"
(، و"المنتديات (Virtual Social Networksوتعددت تصنيفاتو ما بين "الشبكات االجتماعية االفتراضية"

، مما جذب األنظار إليو في (1)اإللكترونية"، و"المجموعات البريدية"، و"صحافة المدونات" أو "البموجرز"
لعدد من القضايا التى أثارت الرأي العام وأرغمت حكومات كثيرة عمى اتخاذ اآلونة األخيرة، بعد تفجيره 

 قرارات ضد رغبتيا.

كما نجحت شبكة اإلنترنت في تسييل التفاعالت االجتماعية، ليس فقط عمى مستوى اإلفادة، ولكن 
ة عمى مستوى شبكات التواصل االجتماعي أيًضا؛ فمقد أصبح فضاء شبكات التواصل االجتماعي ساح

لتبادل األفكار وبمورة المواقف والتفاعل بين ماليين من الشباب  –واألفراد بصفة عامة  –لتالقي الشباب 
في عالم افتراضي ال رقابة عميو وال منع لمتجمير والتظاىر، ىذا الفضاء الذي يتيح لمشباب التدريب عمى 

مل الجماعي ليجدوا أنفسيم في المحظة التحكم في أدوات االتصال غير التقميدية والتنظيم واالنضباط والع
 .(2) الحاسمة عمى أرض الواقع محصنين بالعزيمة واإلرادة ووحدة اليدف

وتعد شبكات التواصل االجتماعي من أىم األدوات التي استخدمتيا الحركات والجماعات 
مثل حركة االجتماعية والسياسية االحتجاجية التي ظيرت في المجتمع المصري في السنوات األخيرة 

أبريل، وحركة كفاية، والجمعية الوطنية لمتغيير، ومجموعة كمنا خالد سعيد، لمتعبير عن رفضيم  6شباب 
لمخطط التوريث الذي كان مزمًعا تنفيذه لصالح نجل الرئيس السابق حسنى مبارك، واستمرار العمل بقانون 

ا تم تزوير االنتخابات البرلمانية عام الطوارئ والذي بسببو كبمت الحريات عمى مدى ثالثين عاًما، وكم
من أجل  2211يناير  25، مما أدى إلى زيادة االحتقان بين أبناء الشعب المصري، والدعوة لثورة 2212

 .      (3)إسقاط النظام السابق

وبانتشارالتقنيات الحديثة وتزايد تطبيقاتيا في مجال اإلعالم، بدأت تظير أنواع جديدة من الصحافة، 
كما بدأت تغير من معالم صناعة المضامين اإلعالمية سواء من حيث طبيعة المساىمين فييا أو أشكاليا 
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ق الجديد، بدأ الجميور أو الوسائل التي يتم االعتماد عمييا في توصيل ىذه المضامين. وفى ىذا السيا
المستخدم يمعب دورا محوريا في العمل اإلعالمي حيث لم يعد متمقيا سمبيا فقط بل منتجا ومشاركا، كما 
بدأت وسائل اإلعالم في التجاوب التدريجي مع ىذه التحوالت سواء من حيث البحث عن طرق جديدة 

في  أو إفساح المجال لمجميور المستخدم لتوصيل محتواىا اإلعالمي بما يتالءم مع طبيعة مستخدمييا،
صناعة محتواىا اإلعالمي، باعتبار أن تمكين الجميور إعالميا يساعد في االحتفاظ بو، كما يدعم 
مكانياتيا االقتصادية، ويثرى مضامينيا، وبالتالي يتالءم مع التطورات الحديثة في  مكانتيا المعنوية وا 

 .(4)إطارىا دون أن تشكل منافسا جديدا ليا
وقد جعل ىذا األفراد داخل البيئة االتصالية ينعمون بقدرة عمى خمق فضاءات اتصالية افتراضية 
يمتقون فييا ظرفيا كأسموب تعبيري جديد يمكنيم من االتصال باآلخرين عبر البريد اإللكتروني أو عبر 

ية جديدة وجدت الكثير المدونات والمنتديات ومواقع الشبكات االجتماعية مكونين بذلك جماعات افتراض
منيا منبرا إلسماع صوتيا لآلخرين، حيث لم يعد فضاء التعبير عن اآلراء والمواقف مقتصرا عمى النخب 

لمتعبير عن آرائيم عبر المواقع االفتراضية  والصفوة من المجتمع فحسب، بل أصبح لؤلفراد العاديين فرصا
ميو البعض "صحافة المواطن"في مقابل "إعالم الجديدة، فتولد بذلك نمط جديد من اإلعالم يطمق ع

 .(5)الجماىير" ووصفت من قبل بعض الكتاب باسم" إعالم النحن"

رفضت  وقد أطمق مصطمح قوى الحراك السياسي الجديد عمى التيارات والتجمعات السياسية التي
ت جديدة خارج إطار في أحزاب المعارضة التقميدية، وانتقدت خطابيا وأساليبيا، وأسست تيارا االنخراط

 .الشرعية القانونية لمنظام السياسي القائم

، وأعقبيا حركات شبابية جديدة 2004ولعل أبرز ىذه التيارات ىو حركة كفاية التي تأسست عام 
أبريل، والحممة الشعبية لدعم البرادعي وغيرىا من التجمعات الشبابية عمى مواقع اإلنترنت  6مثل حركة 

تح الواقع السياسي المصري الباب أمام تصاعد نمط جديد من قوى الحراك االجتماعي والفيس بوك. كما ف
غير المرتبط برؤية سياسية أو حزبية، وينتمي إلي نفس الموجو الجديدة من قوى الحراك السياسي من 

مكانية تفجره بشكل  تمقائي زاوية عدم ارتباطو باألحزاب القانونية وصعوبة السيطرة عميو من قوى منظمة، وا 
بعد أن شيدت حوادث عنف  2228كما جري في مدينة المحمة الكبرى ذات الطابع العمالي في عام 

 .(6)واسعة وعفوية

وبالتالي شيدت المجتمعات العربية تحوال مستقبميا نتيجة الصراع بين الحكومات من ناحية 
والحركات الشبابية الجديدة التي اتخذت من المدونات والشبكات االجتماعية منبرا ليا من ناحية أخرى، 

اتيجيات أكثر باتجاه يتبنى سياسات تجمع بين الدمج الحقيقي لمشباب في اليياكل الرسمية، وتبنى استر 
اعتداال في التعامل مع الثقافة الجديدة لمشباب التي بمورىا اإلنترنت والذى يؤدى إلى االنخراط في مجال 
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الفضاء اإللكتروني باعتباره مجاال مفتوحا يشارك فيو الجميع قوامو المساواة بغض النظر عن أية 
لممشاركة العامة والنزوع إلى التواجد  اختالفات، مما أدى إلى انصراف الشباب عن األشكال التقميدية

 .(7)االفتراضي
 

دعت مجموعة من مستخدمي مواقع شبكات التواصل االجتماعي من   2211وفى أوائل يناير
لممطالبة  2211يناير 25إلى التظاىر فى  Face bookالشباب المصري من خالل موقع الفيس بوك

بالحرية وبإصالحات جذرية تستيدف التغيير الكامل لمنظام المصري، وقد القت تمك الدعوة صدى إيجابيا 
يناير والذي  28لدى المواطنين ونجحت في حشد المؤيدين، كما دعت أيضا إلى الحشد والتظاىر يوم 

 .(8)ر فيإطالق شرارة الثورة المصريةسميبأنو "جمعة الغضب" مما ساعد بشكل كبي

ومنذ تمك المحظة، أدركت المؤسسات الرسمية وغير الرسمية أىمية مواقع التواصل االجتماعي 
والفيس بوك كما بدأوا في إنشاء صفحات خاصة عمى ىذه المواقع لمتواصل مع المستخدمين ومنيا 

 المسمحة ومجمس الوزراء. صفحات وزارة الداخمية والخارجية والمجمس األعمى لمقوات 

 الشعبي ومن ىنا تأتي أىمية مناقشة وتحميل دور شبكات التواصل االجتماعي في الحراك السياسي
الذي شيده المجتمع المصري من خالل معرفة حجم اىتمام مواقع التواصل االجتماعي ومواقع اإلعالم 

تي ينتجيا أصحاب ومستخدمي ىذه المواقع، يناير بالمضامين ال 25البديل العربية البارزة الخاصة بثورة 
وأىميتيا وكيفية توظيفيا، وطبيعة مساىماتيم فييا، ومدى اىتمام ىذه المواقع بنشرىا، وأبرز األشكال 
اإلعالمية التي يتم توظيفيا لممساىمة في إنتاج ىذه المضامين، وجوانب التشابو واالختالف فيما بينيا 

برز القضايا التي يتم مناقشتيا من خالل ىذه المواقع، وأىميتيا وأساليب واتجاىات المستخدمين نحوىا، وأ
اإلقناع المستخدمة فييا، والقيم التي يتم التركيز عمييا أثناء وبعد الثورة من وجية نظرىم، والعوامل التي 

واقع ألسباب تحد أو تشجع من االعتماد عمييا واألماكن التي يتم الكتابة منيا، ورؤية المستخدمين ليذه الم
يناير، وطبيعة األدوار التي يقومون بيا في إثراء ىذه المواقع، و العوامل التي تحد من إنتاج  25قيام ثورة 

 ىذه المضامين وحدود االستفادة من التطورات الحديثة في صناعتيا.

كما تيتم ىذه الدراسة أيضا برصد وتتبع التحوالت السياسية الجديدة في صناعة المضامين 
في مواقع التواصل االجتماعي، ورصد أبرز مالمح ىذه التحوالت السياسية من جانب جميور  إلعالميةا

المستخدمين ليا، كما تستعرض أبرز المداخل النظرية التي تناولت ىذه التحوالت تحت مسميات مختمفة 
 Participatory) و"صحافة المشاركة" ،(Citizen Journalism)مثل "صحافة المواطن"

Journalism)"و"المضامين التي ينتجيا المستخدم ،(User Generated Content "UGC") ،
، و"بناء األجندة اإللكترونية"  (Online Gate keeping)، و"حراسة البوابة"(Blogs)و"المدونات"
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((Online Agenda Building فضال عن المفاىيم الجديدة المرتبطة بالتحوالت اإلعالمية في صناعة ،
، (Crowd sourcing Journalism)المضامين مثل "صحافة المصادر التي تعتمد عمى الجميور"

، و"مستجدات أقسام األخبار (Collaborative Journalism)و"الصحافة التعاونية"
، وغيرىا من المفاىيم الجديدة، كما تتناول ىذه Online Newsrooms Innovations))(9)اإللكترونية"

ات الحديثة في ىذا المجال، حيث يتم تقسيميا لفئات مرتبطة بطبيعة أىدافيا، فضال عن الدراسة األدبي
 بيان إطارىا المنيجي.

ى:أهدافىالدرادة
 لتحقيق أىداف الدراسة تم إجراؤىا عمى عدة مراحل وىي:

القيام برصد ومتابعة وتحميل وتفسير لممضامين اإلعالمية المنشورة عمى مواقع التواصل  -1
يناير المتاحة والكشف عن  25عي ومواقع اإلعالم البديل العربية الخاصة بثورة االجتما

االستراتيجيات األساسية والحجج واألدلة والبراىين والشواىد التي يعتمد عمييا المضمون في تقديم 
 محتواه.

المستخدمين في مراجعة المداخل النظرية والدراسات المتعمقة بإنتاج ىذه المضامين التي ينتجيا  -2
ىذه المواقع، لتحديد كيفية التعامل المنيجي والنظري والتطبيقي مع موضوع الدراسة، وعرض أحدث 

 المستجدات في ىذا الصدد.

لشيء أعمق من مجرد رصد وتحميل ىذا المضمون، وىو محاولة الكشف عن  محاولة لموصول -3
الشباب الرافض لؤلوضاع  اإلنترنت وخاصة من ومستخدمي بعض مالمح الجميور الثوري

يناير،  ففي تقدير  25السياسية واالقتصادية واالجتماعية والذى ينشد إحداث التغيير بعد ثورة 
الباحثة أن ىدف منتج ىذا المضمون وخصائصو يستمد قوتو من قناعاتو وتجمعو وحشده لبعضيم 

ومواقع اإلعالم البديل البعض من خالل المجتمعات االفتراضية عمى مواقع التواصل االجتماعي 
 يناير لتغيير ما ىو مرفوض. 25بثورة  الخاصة

واالجتماعي الذى أثر في تشكيل المحتوى اإلعالمي  واالقتصادي محاولة تحديد السياق السياسي -4
لممستخدمين لمواقع  التواصل االجتماعي اإللكترونية العربية في إطار التسميم بأن المحتوى 

آخر من أشكال إنتاج المحتوى ىو نتاج الظروف السياسية واالقتصادية اإلعالمي أو أي شكل 
 واالجتماعية التي تحيط بمنتجي ىذا المحتوى.
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ى:أهموةىالدرادة

تنبع أىمية الدراسة في تناوليا لموضوع جديد يتعمق بالتطبيقات الحديثة في مجال إنتاج المضامين 
براز التحوالت السياسية  يناير، وحرصيا عمى تتبع أبرز تطبيقاتيا  25فييا بعد ثورة الخاصة بالجميور وا 

يناير. ومن جية أخرى، تبرز أىمية الدراسة  25وأنواعيا في مواقع التواصل االجتماعي الخاصة بثورة 
في تحميميا لتصورات كل من المستخدمين والقائمين عمى إدارة المحتوى ألدوارىم في صناعة المضامين 

 يدىم لطبيعة العوامل المؤثرة فييا.التي ينتجوىا، وتحد

ى:اإلطارىالمعرفيىللدرادة

أداة جديدة لحرية التعبير، وتميز اإلعالم اإللكتروني ببروز دور  تعد مواقع التواصل االجتماعي
الفرد كفاعل في صياغة وتشكيل وانتشار ىذا النوع من اإلعالم الجديد، والشبكات االجتماعية كأحد روافد 

لجديد مع الحرية التي تتيحيا في اختيار الموضوع وتحرير النص والحجم وسيولة البث وقمة ذلك اإلعالم ا
التكمفة مع إمكانية تجاىل المصدر والقدرة عمى التحول من االحتجاج الشخصي إلى توجيو الرأي العام 

ام مع تجاوز الحدود بين الخاص والع والحشد عبر مجموعات أو صفحات عمى "الفيس بوك". وخصوصا
 .(12)وبين المستوى الداخمي والمستوى الدولي

 
 3122الفزخ فٍ ُِذاْ اٌزحرَر ػبَ 

 رظف ِىلغ "فُس ثىن" ثشجىخ اٌزىاطً االجزّبػٍ اٌّظرَخ

لقد أصبح لمشبكات االجتماعية دور في التعبير عن االتجاىات واألفكار كافة داخل المجتمع في 
ولم تعد النخبة تمارس دورىا المعتاد في  ظل حوار تكون ركيزتو الندية بين الفرد والنخبة والجماىير، 

نتاج يا فحسب. بؤلصبح صياغة الرأي العام وتشكيمو وتعبئتو بعد التطور في عممية تدفق المعمومات وا 
لمفرد دور في إنتاج المعمومات وصياغة الرسالة اإلعالمية. وىو ما كشف عن بيئة إعالمية جاذبة 
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يناير  25يستخدميا عديد من النشطاء بعد أن اتسع عدد المشاركين وحجم القضايا واالىتمامات بعد ثورة 
ماليين مستخدم لمشبكات  9مميون مستخدم، و 35حيث وصل عدد مستخدمي اإلنترنت في مصر إلى 

 .(11)مميون مستخدم لممحمول 82االجتماعية، و

وىكذا أصبحت الشبكات االجتماعية أكثر من مجرد وسيمة لنقل الخبر أو التعميق عميو، حيث 
ثارة ردود األفعال حولو مع القدرة اليائمة عمي االنتشار، وفى  أصبح ليا دور في معالجتو ومتابعتو وا 

نقل األخبار عن الصفحات ومؤسسييا عمي الفيس بوك إلي الصحف الورقية والبرامج  بعض األحيان يتم
الفضائية بما يزيد من حجم تأثيرىا وانتشارىا. وأصبح بإمكان أي شخص لدية دراية بصنع مادة إعالمية 
القيام بعكس وجية نظره وتحيزاتو، خصوصًا في ظل التطور اليائل في نقل الصور ومقاطع الفيديو 

ستخداميا عبر الشبكات االجتماعية، والتي أصبحت تمارس الدور الرقابي عمى الحكومة والمجمس وا
العسكري، وأيضا عمى البرلمان وأداء النواب داخمو، وعممية نقل المطالب وممارسة الضغط وتمثيل قوي 

 .(12)جديدة في المجتمع. والتأثير في عممية صنع السياسات العامة

التحول إلى استخدام التعميقات والمشاركة وتبادل ممفات الفيديو والصور عبر وقد ترافق مع ذلك 
الفيس بوك والمنتديات واليوتيوب، كأداة في إدارة الصراع السياسي واالجتماعي، وأيضا كأداة ىامة من 

نب ، سواء من جا أدوات المشاركة السياسية عبر دعم أشكال االحتجاج، أو التعبير عن المواقف والمصالح
األحزاب السياسية أو الميتمين بالشأن العام، أو بكونيا وسيمة لمحشد والتعبئة لتكوين التحالفات وتنظيم 

  الفاعميات السياسية )مثل "المميونيات"(.

وتتنوع الرسالة اإلعالمية عبر الشبكات االجتماعية منيا ذات الطابع الساخر ومنيا ذات طابع متمرد 
المدونات، أو أنيا تخدم عمي  فىئية اليدف أو ذات طابع شخصي كما عمي الواقع أو أخري عشوا

  .( 13)مصالح حزبية وسياسية ودينية

 SNS" (Social Networking"وترى الباحثة ىنا أن مواقع شبكات التواصل االجتماعي
Service في ( ىي نوع من شبكات الجماىير، والتي تتميز بأربع خصائص غير متوافرة في الحياة العامة

، والتدقيق Search ability)، إمكانية البحث )Persistence)االتصال وجيا لوجو، وىي اإلصرار )
(Exact Copy ability) والجماىير غير المرئية ،Invisible Audience وتشير الباحثة إلى أن تمك ،)

يا يتفاعل الناس مع الخصائص تعد بديال أساسيا لمديناميكيات االجتماعية و تشبيكا لمطرق التي من خالل
 بعضيم البعض.

ى

ى



 
 لسياسي الشعبي دراسة تحليليةهالة كمال أحمد نوفل: شبكات التواصل االجتماعي والحراك ا /د 22

ىذبكاتىالتواصلىاالجتماريىوالحراكىالدواديىالذعبي

تشير تجارب الثورات العربية ودور شبكات التواصل االجتماعي في تحريك الشارع خالليا الي ثمة 
ينشط  حقيقة ثابتو، مفادىا أن أداء ىذه الشبكات لدور سياسي ما، قد اعتمد بشكل عام عمي البيئة التي

فييا مستخدمييا، وىو ما يمكن معو تفسير نجاح ىذه الشبكات في إشعال احتجاجات شعبية في دول 
خفاقيا في دول أخري أكثر تقدما وديمقراطية، إذا كانت البيئة السياسية واالجتماعية العربية  المنطقة، وا 

 مواتيو ليذه االحتجاجات.

حرية الممنوحة لمستخدمي ىذه الوسائل، وغمق وعمي الرغم من محاوالت بعض السمطات تقميص ال
بعضيا، فإن السيطرة عمي الفضاء اإللكتروني بات من الصعب بمكان تحقيق نجاحات ممموسة فيو، 
صرار عمي مواصمة توظيف  باإلضافة المي أن اعتقال الناشطين والمدونين عادة ما يقابل بغضب شعبي وا 

 ىذه الوسائل لكشف ىذه الممارسات القمعية.

وبالتالي كان الفيصل في التغيير ىو الحراك المجتمعي ووعي الطبقات المكونة لممجتمع عمي 
اختالفيا بأىدافيا ومصالحيا، فيما كانت وسائل التواصل االجتماعي أحد أدوات تحقيق ىذه المصالح 

تقدميا وسائل  والتعبير عنيا إذ أسيمت في خمق بيئة أكثر ثراًء من المعمومات بشكل فاق بكثير تمك التي
اإلعالم التقميدية، بل عمي العكس فقد باتت األخيرة تعتمد في تحديث أخبارىا عمي ما تقدمو وسائل 
 التواصل من محتوي خبري، مما أوقع وسائل اإلعالم التقميدي في مأزق التحقق من المعمومات وتدقيقيا. 

مجال السياسي أبان فترة الثورات بيد أن النجاحات التي حققتيا شبكات التواصل االجتماعي في ال
وعقبيا بفترة قصيرة قد بدأت في التراجع النسبي، وفى رأى الباحثة قد ساىمت عدة عوامل في تعطيل 

 (14)توظيفيا لمعمل السياسي، والتي منيا: 

حالة اإلحباط التي اعترت الجماىير العربية من التطورات التي آلت إلييا األوضاع في دول  -
لدول مجاورة ليا، والتي كان من المتوقع أن تسعي إلي تحقيق طموحات مواطنييا، بل الثورات، وا

ودخول بعضيا في حالة من االقتتال الداخمي، وفوضى، أو عمي األقل استطاعت قوي غير مؤيده 
من الجميور الناشط عمي ىذه الشبكات في تحقيق مصالحيا واالستفادة من الوضع الراىن، واتخذت 

 نة عمي مقدرات الدولة، سواء حدث ذلك عن طريق آليات سممية أو عنيفة.مواقع الييم

ن غاب عنو  - غياب الشباب عن المشيد السياسي عقب الثورة، رغم كونيم القوة المحركة لمشارع وا 
القائد، كما مثمو القوي الفاعمة الحقيقية في الفضاء اإللكتروني عبر شبكات التواصل االجتماعي 

الجديد عموما، فغابت العناصر الشابة عن تشكيالت حكومات ما بعد الثورات، كما ووسائل اإلعالم 
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خال مشيد المناصب العميا في دول الثورات من ىؤالء الشباب، بل تم استيداف أغمبيم بحمالت 
القمع واالعتقال والتشوية، إلجبارىم عمي ترك الدور األساسي ليم في تحريك الشارع عبر الفضاء 

 اإللكتروني.

سمسمة اإلجراءات التقييدية التي مارستيا وال تزال بعض األنظمة عمي مواقع التواصل االجتماعي  -
المختمفة، من ناحية واستحداث اإلجراءات القانونية من ناحية ثانية لمواجية نشاط مستخدمي ىذه 

 المواقع، وسن قوانين جديدة لتنظيم ذلك.

دول المنطقة، عمي مجمل الحياة اليومية، تسببت سيطرة مناخ اقتصادي صعب في العديد من  -
فيو الظروف السياسية واألمنية غير المستقرة عقب الثورات العربية، وشيوع ما يمكن وصفو بالقناعة لدي 
قطاع من مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي بأن الوقت في ظل ىذه الظروف يعد غير مناسب 

لشبكات. وأن تيديد أمن واستقرار الدول يحتاج إلي نمط آخر لمواصمة النشاط السياسي من خالل ىذه ا
 من االصطفاف حول أجيزة الدولة ومؤسساتيا.

يناير عبر مواقع التواصل  25وعمي الرغم من ىذا األفول النسبي لمتحوالت السياسية عقب ثورة 
ية عمي األقل، فعمي االجتماعي المختمفة، فإنو يمكن مالحظة ثمة امتداد لمتأثير عمي الحياة االجتماع

سبيل المثال يمثل انتشار واقعة تداول فيديو استخدام العنف ضد األطفال في أحد دور األيتام في مصر 
من قبل مدير الدار، بشكل كثيف خالل شير أغسطس الماضي، ضغطا من نوع خاص عمي األجيزة 

زالت العديد من الحمالت المعنية، التي سارعت باتخاذ اإلجراءات الالزمة لمحاسبة المتورط. وال
االجتماعية عمي الفيس بوك تمقي اىتماما كبير من المستخدمين وتمقي صدي في الشارع مثل صفحات 
"معا ضد التحرش" و"حممة مقاومة خطف األطفال"، والتي يالحظ تفاعل الشارع معيا من خالل تنظيم 

 سالسل بشرية لدعم فكرة ىذه الصفحات.

ى:الدراداتىالدابقة

 أجريت عدة دراسات في ىذا المجال، يمكن تقسيميا لمجالين عمى النحو التالي:

أوال: الدراسات التي اهتمت بتحميل المضامين التي ينتجها الجمهور في المواقع اإللكترونية والشبكات 
 االجتماعية ومن بينها:

سةةائل اإلعةةالم التةي تسةةعي لمتعةةرف عمةي حةةدود وطبيعةةة تةأثير و ( 15)(2212دراسةة )ربةةاب الجمةةال، 
 25الجديد عمي تشكيل معارف المغتربين واتجاىاتيم نحو التحوالت السياسية في مصةر لمفتةرة مةا بعةد ثةورة 

يناير، سعيا لتقييم ذلك التأثير عمي عينة من المصريين المقيمين بالمممكة العربيةة السةعودية وتحديةد الطةرح 
 ة .المستقبمي لدور اإلعالم الجديد خالل الفترة القادم
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أنةةةو كممةةةا زاد اسةةةتخدام المغتةةةربين لممواقةةةع اإلخباريةةةة كمصةةةدر لممعمومةةةات حةةةول وأوضةةةحت النتةةةائج  
 ، كمةةا أوصةةت الدراسةةةاألحةةداث السياسةةية فةةي مصةةر بعةةد الثةةورة ، زاد مسةةتوي المعرفةةة باألحةةداث السياسةةية

بةإجراء المزيةد مةن الدراسةات عةن فرضةيات كةل مةةن نمةوذج التمقةي ونمةوذج المجةال العةام خاصةة مةن تنةةامي 
 التطور السريع لشبكة اإلنترنت.

عةن مواقةع الصةحافة البريطانيةة وطةرق اسةتعانتيا  (16)(Hermida & Thurman, 2010دراسةة ) -
جةةةراء مقةةةابالت متعمقةةةة مةةةع  بمضةةامين المسةةةتخدمين، حيةةةث قةةةام الباحثةةان بتحميةةةل مضةةةمون ىةةةذه المواقةةع، وا 
المسئولين عنيا. وكشفت الدراسة عن تزايد مساىمات المستخدمين عمةى ىةذه المواقةع، بشةكل الفةت لمنظةر، 

و السةةماح بنشةر قصصةيم إخباريةةة، كمةا كشةفت عةةن تمسةك القةةائمين سةواء فةي صةةورة تعميقةات أو مةدونات أ
عمةةةةى ىةةةةذه المواقةةةةع بالتقاليةةةةد الخاصةةةةة بحراسةةةةة البوابةةةةة، وقيةةةةاميم  بتنقيةةةةة وغربمةةةةة المضةةةةامين التةةةةي ينتجيةةةةا 

منيةةةا لممسةةةتخدمين  12مدونةةةة وجةةةدت عمةةةى ىةةةذه المواقةةةع، لةةةم تسةةةمح سةةةوى  118المسةةةتخدمون، فمةةةن بةةةين 
، دون المةةرور عمةةى بعةةض المحةةررين لمراجعتيةةا، كمةةا أعةةرب ىةةؤالء المسةةئولين بةالتعميق عمةةى مةةا ينشةةر فييةةا

عةةن تشةةةككيم فةةي القيمةةةة الصةةةحفية والتجاريةةة ليةةةذه المضةةةامين، وبشةةعورىم بةةةالقمق مةةةن تأثيرىةةا عمةةةى سةةةمعة 
مكانيةةةة تعرضةةةيا لمسةةةاءالت قانونيةةةة.  ولكةةةنيم مةةةن ناحيةةةة أخةةةرى يةةةرون أن زيةةةادة مسةةةاىمات  مؤسسةةةاتيم، وا 

 كن االستفادة منيا في زيادة الوالء لممؤسسة. المستخدمين يم

 Niekamp( "2007)(17)اىتمت دراسات أخرى بتحميل عممية إنتاج المواقع حيث حمل الباحث " -
التفاعمية في مدونات اإلعالميين والموجودة عمى مواقع بعض المؤسسات اإلعالمية، وخمص إلى أن ىذه 

مع الصحفيين والتعرف عمى رؤيتيم في صناعة القصص لمتواصل المدونات تعطى المستخدمين فرصة 
 الصحفية.

بينما اىتمت دراسات أخرى بتحميل مضمون المواقع اإلعالمية وخاصة الصحفية، مثل دراسة   -
Bowman & Willis")(2005)18) حيث درسا العناصر الموجودة عمى المواقع  ومن بينيا محتوى ،

% منيا تضم معمومات عن أىم القصص كجزء من المحتوى 76القنوات اإلذاعية، وخرجت الدراسة بأن 
% فقط تضم ويب كاست، مع قمة اىتماميا باألشكال التفاعمية وشخصنة مضمونيا 3.7اإلخباري، وأن 

 لتتوافق مع المستخدمين.

إلى أن المؤسسات اإلعالمية التقميدية ال تزال غير  (19)(Singer, 2006كما توصمت دراسة )  -
تخدام أشكال تمكن المستخدمين من الرقابة عمى ما يرغبون في نشره، وىي ذات النتيجة التي راغبة في اس

من أنو بينما يميل الصحفيون إلى إعطاء المستخدمين فرصة لمرد  (22)(Lasica, 2002توصمت إلييا )
قي في والتفاعل مع الموضوعات التي ينتجونيا ىم، فأنيم أقل رغبة في تمكينيم من ممارسة تأثير حقي

 عممية إنتاج األخبار. 
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% من مواقع المحطات التميفزيونية تيتم بنشر 68أن  Kiernan & Levy)"(21)"(1999كما وجد  -
األخبار المحمية، ولكن ثمة ارتباط محدود بين ما يظير عمى ىذه المواقع وما يتم بثو بالفعل، كما أظيرت 

 محدودية استخداميا لؤلشكال التفاعمية.

 & Massey") اىتمت دراسات أخرى بتحميل عممية إنتاج المواقع  حيث حملكما  -
Levy"(1999)(22) ، التفاعمية عمى مدونات اإلعالميين الموجودة عمى مواقع بعض المؤسسات

اإلعالمية، وخمصا إلى أن ىذه المدونات تعطى المستخدمين فرصة لمتواصل مع الصحفيين والتعرف 
 اإلعالمية. عمى رؤيتيم في صناعة القصص

 ثانيا: الدراسات التي تناولت العوامل المؤثرة في صناعة المضامين اإلعالمية  اإللكترونية

وىي دراسات حديثة في معظميا،  وتمثل توجيا جديدا في البحث العممي، يقوم ليس فقط عمى 
امل التي تشكل معرفة مدى اىتمام المواقع اإلعالمية بمضامين المستخدمين ولكنو يسعي لمكشف عن العو 

ىذه المضامين وفقا لمستويات تحميمية متنوعة، ومن مناظير مختمفة ثقافية واقتصادية وأخرى مرتبطة 
بعالقات العمل، مع محاولة معرفة التأثير السياسي واالقتصادي ليذه المضامين، وربط المضامين 

 والتي منيا: ولوجيا واالجتماع والثقافةبالمستخدمين الفعميين، واالستفادة من عموم أخرى كالسياسة واألنثروب

( والتي تناولت أدوار مستخدمي المواقع اإللكترونية في صناعة المضامين 2228ة دراسة سيد بخيت)
اإلعالمية ، وقد أشارت إلى قمة مساىمة المستخدمين العرب في تزويد المواقع بالمضامين اإلعالمية التي 

تغطيتيا اإلعالمية لؤلحداث ومناقشتيا لمقضايا المختمفة، وانحصرت يمكن أن تثرييا وتطور من طبيعة 
ىذه اإلسيامات غالًبا في التعميق عمى بعض األخبار والمقاالت والصور، دون مشاركة حقيقية في إنتاج 

 .(23)مضامين تنشر في شكل أخبار ومقاالت وفيديوىات وصور

، لتحميل  (24)(Thurman,2008) ومن بين المحاوالت التي تمت في ىذا الصدد، محاولة -
المؤثرات التي تشكل صحافة المشاركة باستخدام منظور بنائي اجتماعي، حيث أجرى مقابالت مع بعض 
الصحفيين البمجيكيين ومسئولي أحد المواقع المحمية، وخمص إلى أن ىذه العوامل تتمثل في التنظيم 

قسام اإلخبارية والمعتقدات المينية لمصحفيين، اإلداري لممؤسسات اإلعالمية، وطريقة إدارة العمل باأل
ن لم تشكل ىذه الرغبات عاماًل ذا تأثير في اإلبطاء من تبني ىذه  فضاًل عن رغبات المحررين أنفسيم، وا 

 المؤسسات لمفيوم صحافة المشاركة.

إلى أن تبني المواقع اإلخبارية لممضامين التي ينتجيا  ،Paulussen" ((25)(2008"وكذلك خمص -
المستخدمون مرتبطة بعوامل فنية وتنظيمية محمية وممارسات تحريرية، كما يعد عامل التكمفة أحد ىذه 
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المؤثرات نظًرا لحاجة التعامل مع ىذه المضامين إلى فريق متخصص لمراجعتيا وتحريرىا والتأكد من 
 ية واألخالقية.سالمتيا المغوية والصحف

، إلى عوامل أخرى مؤثرة عمى تجاوب Chung, 2007(26))كما أشارت بحوث أخرى ) -
المؤسسات اإلعالمية مع المضامين التي ينتجيا المستخدمين وانتياجيا منحى متردد ومحافظ وبطئ في 

ي قد تنجم عن التعامل معيا، ويرتبط بعض ىذه العوامل بخشية ىذه المؤسسات من العواقب القانونية الت
نشر مضمون يخالف القوانين والتقاليد، وبعضيا يرتبط بالتكمفة المادية المصاحبة لنشر ىذه المضامين، 
باإلضافة لمجيد المبذول في متابعة ما يرسمو الجميور، لمتحقق من قيمتو الصحفية وجودة أسموبو، مما 

ضامين المستخدمين بالنشر من أن يزيد من كم العمل وجيده فضاًل عن الخوف من تأثير السماح لم
 تقوض من قدرة ىذه المؤسسات عمى التحكم في عمميا، وكذلك الخوف من تأثيراتيا عمى مصداقيتيا.

، تم تحميل المحتوى اإلخباري لصحافة Al-Saggaf"(27)(2006)وفي دراسة أخرى قام بيا " -
ة المواطن عمى األقسام اإلخبارية المواطن وأشكاليا، ولكنيا لم تحدد بشكل قاطع طبيعة تأثير صحاف

وعمى محتوياتيا.كما اىتمت بعض الدراسات بتحميل عامل صفات واىتمامات المستخدمين كمؤثر في 
إنتاج ىذه المضامين، حيث أشارت إلى أن فعل المشاركة في حد ذاتو ال يعبر عن عمل عقالني ونقاش 

 سطحيا أو تيكمًيا. نقدي يقوم بو المستخدمون، وأنو في أحيان كثيرة يكون 

، تأثير العوامل الشخصية والمؤسسية (Singer, 2006)(28)واكتشفت دراسة ميدانية سابقة  -
والسياسية عمى طريقة العمل في األقسام اإلخبارية، واىتمت دراسات أخرى بالكشف عن تأثير العوامل 

التكنولوجيا سوف يساعد في إثراء التكنولوجية عمى العمل التحريري، في ظل تصور يرى أن مجرد توافر 
الحوار والمشاركة والتواصل بشكل أكثر مما تقوم بو الوسائل األخرى، وأن لممواقع اإلعالمية  اإللكترونية 

 قدرات مميزة في مجال تشجيع المشاركة وحفز المستخدمين عمى إنتاج مضامينيم الخاصة.

المؤسسات اإلعالمية، وطريقة تحديد ، إلى أن طبيعة تركيبة Boczkowski"(2004)(29)"خمص -
األدوار اإلدارية، وصناعة القرارات التحريرية داخل ىذه المؤسسات تمثل عاماًل ميًما في مدى تبنييا 

 إلدراج عناصر التفاعمية والممتيميديا ضمن محتوياتيا.

ئل بيد أن حصاد التجربة تشير إلى وجود عدم مساواة في الوصول واالستفادة من ىذه الوسا
التكنولوجية، وأن مجموعة محدودة من المستخدمين ىم الذين يستخدمونيا بالفعل، ويستفيدون من 
المشاركة في الفضاء العام اإلليكتروني الذي يتصف بأنو يقتصر عمى بعض الفئات ونخبوي وليس مثالًيا 

 وال ديمقراطًيا كما روجت التصورات السابقة.
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 مراجعة نقدية لمدراسات السابقة

تكشف المراجعة السابقة عن قمة الدراسات التي اىتمت بتناول األبعاد الثالثة التي تربط بين  -1
المقاربات النظرية الحديثة المتعمقة باألنواع واألشكال الجديدة من الصحافة والعمل الصحفي، وبين 

دمين في صناعة التطبيقات الحديثة المستخدمة في مجال توصيل المحتوى اإلعالمي، وبين أدوار المستخ
ىذا المحتوى، وبما يساعد في دراسة  الظاىرة اإلعالمية الجديدة، وتأثيراتيا عمى صناعة العمل اإلعالمي 
ككل، فضاًل عن إجراء ىذه الدراسات في بيئات مغايرة لمبيئة العربية والتي تتشكل فييا األدوار التي يقوم 

امين اإلعالمية بعوامل أخرى ناجمة عن الواقع الذي بيا مستخدمو المواقع  اإللكترونية في صناعة المض
 يعيش فيو اإلعالم العربي، وىو ما يقتضي استكشاف أبعاده.

كما أسفرت مراجعة ىذه الدراسات عن الدعوة لتغير المنطق األساسي لصحافة المواطن،  -2
قدر ما تمثل شكال جديًدا من والتراجع عن النظر إلييا عمى أنيا تشكل تيديًدا لمصحافة المينية التقميدية، ب

العمل الصحفي، وتعبير عن توجو جديد في عالم الصحافة واإلعالم، وعن رغبة متزايدة من قبل الجميور 
في المساىمة في صناعة اإلعالم واألخبار، وأنو من األفضل النظر ليذه النوعية الجديدة من الصحافة 

، وتمثل انعكاسا لمتطورات الحادثة في (24)ض مع دورىاعمى أنيا تكمل عمل الصحافة التقميدية وال تتعار 
مجال الصحافة  اإللكترونية، مع النظر في التحديات التي تفرضيا عمى الصحافة بوصفيا ىوية ومينة 

 .(25)ودور، وكذلك لتأثيراتيا عمى احتكار الصحفيين لمجال ممارسة المينة 

ى:اإلطارىالنظريىللدرادة

تي طرحت في مجال صناعة اإلنتاج والمضمون اإلعالمي تعددت المداخل النظرية ال
اإلليكتروني، والتي يمكن االستفادة منيا في تحميل واقع صناعة المضامين التي ينتجيا المستخدمين، 

 ويمكن تناول ىذه المداخل كالتالي:

 (Online Agenda-Building)بناء األجندة  اإللكترونية  (1

إطار دراسات وضع األجندة، وىي الدراسات التي توضح دور وىو مدخل نظري تم تطويره في 
وسائل اإلعالم في إبراز القضايا التي تيم الجميور. ويفترض مدخل بناء األجندة وجود عدة قوى تشكل 
أجندة وسائل اإلعالم، وىو ييتم بالطريقة التي يتفاعل فييا اإلعالم مع المؤسسات األخرى في المجتمع 

يا التي تيم الجميور.  ومن بين المقاربات المطروحة في ىذا الصدد ما من أجل صناعة القضا
، بخصوص مستويات في بناء األجندة وىي: المستوي Mayock, Patrick R."(32)"(2011)طرحو

الفردي والروتيني، والتنظيمي، ومستوى ما وراء وسائل اإلعالم، والمستوي األيديولوجي. وفي ىذا اإلطار 
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-Extraر باعتباره أحد القوى الخارجية أو ما أسماه بما وراء قوى وسائل اإلعالم يمكن دراسة الجميو 
Media Forces)) والتي تتمثل في الحكومة ومؤسسات العالقات العامة والمصادر اإلخبارية ذات ،

. ويركز ىذا المدخل عمى عممية وضع األجندة (31)النفوذ. وجماعات المصالح ووسائل اإلعالم األخرى
 درة الجميور عمى التأثير في )بناء األجندة(. ومدى ق

وبينما يتم اعتبار الجميور أحد مصادر القوى المشكمة لبناء أجندة وسائل اإلعالم  اإللكترونية، 
حيث يتواصل ، فإنو نادرا ما كان يتم اعتباره مصدرا لمتأثير الخارجي عمي أجندة وسائل اإلعالم التقميدية

يرونو أو ال يسمعونو، ويتم الحوار بينيم في اتجاه واحد، وفي إطار سياق عمل اإلعالميون مع جميورال 
يتأثر بشكل كبير بمصادراألخبار، وبالمتخصصين، وبالعالقات العامة، وبالصحفيين اآلخرين أكثر من 
تأثره بالجميور. ومن ناحية أخرى، أظيرت عدة  دراسات أن القائمين باالتصال العاممين في البيئة  

لكترونية أكثر إدراكا ومعرفة باىتمامات الجميورعن ىؤالء العاممين في البيئة التقميدية، نظرا لتواصميم اإل
 . وتفاعميم المستمر مع الجميور، وأنو بمقدورىم ترجمة ىذه التفضيالت في إطار سعييم لبناء األجندة

(32) 

 ( مدخل صحافة المواطن2

يمعبو المواطن العادي والمستخدم لتكنولوجيا االتصال وىو مدخل يعني بتحميل الدور البارز الذي 
واإلنترنت في التواصل مع اآلخرين، وفي القيام بدور إعالمي من خالل جمع المعمومات  واألحداث 
ونشرىا بوسائل متنوعة من بينيا: المدونات والمواقع. وقد تزايد الحديث عن ىذه النوعية من الصحافة في 

ي العالم، ونمو ظاىرة الصحافة المجانية، وتراجع العائدات اإلعالنية ظل تراجع توزيع الصحف ف
لمصحافة المطبوعة بجميع أصنافيا، وفي ظل التفتت والتزاحم الذي تشيده السوق اإلعالمية بفعل تسابق 
القنوات التميفزيونية عمى استقطاب الجميور، في وقت تتراجع فيو العائدات اإلعالنية  لوسائل اإلعالم.  

في وقت زاد فيو االعتماد عمى "الحوسبة" و"الرقمنة" و"التشبيك" في االتصاالت الدائرة بين األفراد و 
والمؤسسات، كما زاد االعتماد عمى اإلنترنت كمصدر لؤلخبار والترفيو، وخاصة مع تمتعيا بقدرات 

ممية تقاسم تفاعمية فائقة، وبقدرة ىائمة عمى إضفاء طابع شخصي عمى عممية استخداميا، وعمى ع
 . (33)وتشارك المعمومات بين مستخدمييا والذين ينتمون لفئات اجتماعية وثقافية متنوعة

وقد كان وال زال يشار إلى ىذه الظاىرة اإلعالمية باستعمال مصطمحات متنوعة من قبيل "الصحافة 
(، Open-Source Media(، و"اإلعالم مفتوح المصادر" )Participatory Journalismالتشاركية" )

(، Street journalism(، و"صحافة الشارع" )Democratic Mediaو"اإلعالم الديمقراطي" )
( إلى Grassroots Journalism(، و"الصحافة الشعبية" )Alternative Mediaو"اإلعالم البديل" )

غير ذلك من التسميات والمصطمحات التي كانت قد طورت من طرق الباحثين في ىذه الظاىرة 
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صاحبة  ،Clemencia Rodriguez(2221)(34)) عالمية والمنظرين ليا مثل: "كميمينسيا رودريغيز")اإل
، صاحبا (35)(Bowman and Willis)( 2223مصطمح "إعالم المواطن"، و"بومان" و"ويميس" )

، صاحب مصطمح (Dan Gillmor,36)(2224مصطمح "الصحافة التشاركية"، و"دان جيممور" )
، صاحبا مصطمح "اإلعالم (Caroll37(&,Hackett)2226و"ىاكيت وكارول" ) ،"الصحافة الشعبية"

الديمقراطي"...، وعمى الرغم من وجود اختالفات بسيطة بين ىذه التسميات إال أن تصوراتيا تصب في 
 نفس االتجاه.

 

كما طرح بعض الباحثين  الذين عنوا بدراسة صحافة المواطن عدة مقاربات نظرية لدراستيا من 
 ، والتي تختصر إعالم المواطن في خمسة نماذج ىي:Chris Anderson"(38)"بينيا:  مقاربة 

 ( الصفحات الشخصية عمى اإلنترنت.1 

ضة لمعولمة دون المجوء إلى وسائل نموذج مركز اإلعالم المستقل ) تنظيم وتغطية الحركة المناى (2
 اإلعالم التقميدية.

 ( المدونات.3 

 .Hyper local Media( المواقع اإلعالمية شديدة المحمية 4

المشاريع اإلعالمية التي تعتمد عمى الترابط المتكامل، وتوحد بين الجميور القديم واإلعالميين  (5
 المحترفين.

، والتي تصنف مواقع إعالم وصحافة (39) (J.D. Lasica, 2003) ومن المقاربات األخرى مقاربة 
 المواطن في ست فئات رئيسية: 

( مواقع المؤسسات اإلعالمية التقميدية التي تضم عناصر تشاركية ) مثل موقع الجارديان والجزيرة 1
 والعربية(. 

 ( مواقع إخبارية مستقمة تنشر تحقيقات ولقاءات وغيرىا من الفنون الصحفية.2

 Indy"." و"Oh My Newsالمواقع اإلخبارية التي تقوم عمى" المواطنة التشاركية" بالكامل مثل( 3
media" 

( المواقع التي تقوم عمى المساىمة الجماعية والتعاونية، والتي تدمج بين واجيات المدونات ومنتديات 4
 .ممضامينالحوار، وتشتمل عمى آليات وظيفية لتسييل عممية التصنيف والتنظيم اآللي ل
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(  والقائمة عمى استخدام القوائم البريدية  اإللكترونية Thin Media( وسائل إعالم أخرى خفيفة ) 5
 .والنشرات  اإللكترونية في التواصل

فيديوية" "، سواء تمثل في مضامين "Personal Broadcasting"( مواقع البث والتوزيع الشخصي 6
 أو صوتية. 

وقد تباينت الرؤى الخاصة بصحافة المواطن بين االحتفائية والنقدية، كما طرحيا الصادق رابح،  
حيث اعتبرىا تمثل نموذًجا لسيادة نوع جديد من الحوار يقوم عمى التبادل، وأنيا بديل لنموذج المحاضرة 

يز بقمة تكاليف توزيعيا ، أو اإللقاء الذي تتبعو وسائل اإلعالم التقميدية في التواصل مع الجميور، وتتم
كما تتيح لغير المحترفين فرصة التعبير عن أنفسيم، وىو ما ال توفره وسائل اإلعالم التقميدية، كما تتسم 
بأنيا وسيمة ذات طابع ديمقراطي سواء من حيث أعداد المشاركين في إنتاجيا أو من حيث تعدد 

ضفاء المضامين التي تطرحيا. كما تساعد صحافة المواطن الق ائمة عمى  التدوين السياسي في توسيع وا 
الطابع الثوري عمى الممارسة السياسية، وتتيح فرصة لغربمة المضامين اإلعالمية بشكل جماعي مثمما ىو 

، وتساعد في تقاسم وتشارك المضامين مثل اليوتيوب ""Wikio", "Newsvine", "Diggالحال في مواقع 
(You tube)ألولويات متباينة عما ىو سائد في وسائل اإلعالم التقميدية، وكذلك ، كما تخمق أجندة من ا

-Crowd"(42)تحفز الكثير من المؤسسات عمى استخدام الجميور كمصدر لممعمومات فيما يعرف باسم"
Sourcing. 

وفي المقابل ثمة رؤية ناقدة لمفيوم وأدوار إعالم المواطن، تستند عمى عدة أبعاد منيا: البعد 
حيث تثير المضامين التي ينتجيا اليواة مخاوف المعمنين )من عرض إعالناتيم إلى جانب  االقتصادي،

، كما أن تزايدىا يؤدى إلى (41) مضامين مقرصنة أو إباحية أو عنصرية أو تتضمن قذًفا أو تشييرا(
العتماد عمى ارتفاع التكاليف المرتبطة بتخزينيا وتوزيعيا، والبعد الثاني ىو البعد القانوني، حيث يثير ا

ىذه النوعية من الصحافة قضايا متعمقة بحقوق التأليف والممكية والحق في الخصوصية وشروط 
االستخدام، ومدى التزاميا بالقواعد والقوانين، فضال عما قد تتسبب فيو من خسائر مالية ومعنوية في حال 

 انتياكيا ليذه القواعد. 

افتقادىا لمتعددية، وغمبة النقل من بعضيا البعض، كما تنتقد صحافة المواطن من زاوية 
واعتمادىا المبالغ فيو عمى وسائل اإلعالم، مما يقمل من التنوع في اآلراء ووجيات النظر، وكثرة 
موضوعاتيا السطحية، وكذلك افتقار مضامينيا لممصداقية، والدقة، ولتعرضيا لآلخرين بالتشيير والقذف، 

تبنييا آلليات موضوعية سواء في غربمة المضامين أو انتقاء المعمومات والتصافيا بالتحيز، ولعدم 
والحقائق أو في التحقق من مصداقية المعمومات وسالمة أسموبيا، وتقديميا لعروض مادية لبعض 

 .(42)المتعاونين معيا في مقابل التصويت لمضامين وشخصيات معينة دون سواىا
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ى:اإلطارىالمنهجيىللدرادة

ى:منهجىالبحث

الذي يتم توظيفو لجمع وتنظيم وتصنيف الكتابات  التحميمىتعتمد ىذه الدراسة عمى منيج المسح  
نتاج وتوصيل المحتوى اإلعالمي، والمقاربات النظرية التي تحمل  المتعمقة بالتحوالت الحديثة في صناعة وا 

فرازىا ألنواع جديدة  من الصحافة. كما توظف عالقة ىذه التحوالت وتأثيراتيا عمى المفاىيم الصحفية وا 
الدراسة ىذا المنيج في جمع وتصنيف وتنظيم المعمومات الخاصة بالوسائل الجديدة المستخدمة في 
توصيل المحتوى اإلعالمي لمجميور، وكذا في الطرق التي يساىم بيا المستخدمون في إنتاج ىذا 

واالختالف في األدوات المستخدمة  المحتوى. كما تعتمد الدراسة عمى منيج المقارنة لبيان أوجو التشابو
في توصيل المضامين التي ينتجيا المستخدمون في المواقع اإلعالمية اإللكترونية العربية، وكذا تصورات 

 المستخدمين لطبيعة ونوعية مساىماتيم، والعوامل المؤثرة فييا.

 :نوعىالبحث      

صف وتحمل الظواىر الجديدة في مجال تنتمي ىذه  الدراسة لنوعية البحوث الوصفية التي ترصد وت
صناعة المحتوى اإلعالمي وطرق توصيمو، ودور كل من وسائل اإلعالم والجميور المستخدم في ىذا 
الصدد. كما ترصد الوسائل الجديدة المستخدمة من قبل وسائل اإلعالم في توصيل محتواىا اإلعالمي 

وتقويم المساىمات اإلعالمية من قبل المستخدمين عبر مواقعيا اإللكترونية. وكذلك تعنى برصد وتحميل 
في صناعة المحتوى اإلعالمي. وتحرص الدراسة عمى ربط ىذه الجوانب في إطار تفسيري عام يكشف 

 عن التغيرات الحديثة في مجال صناعة المحتوى اإلعالمي سواء نظرًيا أو تطبيقًيا.

ى:تداؤالتىالدرادة

 أبعاد ىي:تطرح الدراسة تساؤالتيا من عدة 

 البعد النظري      

ما أىم أبرز مالمح الحراك السياسي الشعبي في صناعة المضامين اإلعالمية عمى مواقع  -
 يناير؟ 25التواصل االجتماعي الخاصة بثورة 

 ما األدوار التي يقوم بيا المستخدمون في ىذا الصدد؟ -
 تجيا المستخدمون؟ ما أبرز المقاربات النظرية المتعمقة بالمضامين التي ين -
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 البعد التطبيقي 

يناير العربية بالمضامين التي  25ما حجم اىتمام مواقع التواصل االجتماعي الخاصة بثورة  -
 ينتجيا المستخدمون؟

 ما نوعية األشكال اإلعالمية  التي يتم من خالليا تناول ىذه المضامين؟ -
 صفحات المواقع عينة الدراسة؟ما األساليب اإلقناعية المستخدمة عمى  -
 ينايرعينة الدراسة؟ 25القيم المستخدمة عمى مواقع التواصل االجتماعي الخاصة بثورة ما أىم  -
 25ما اتجاىات المضمون الذى ينتجو المستخدمون لمواقع التواصل االجتماعي الخاصة بثورة  -

 يناير؟
 ما ىي جنسيات النشطاء والمستخدمين ليذه المواقع؟ -
 ما أبرز القضايا التييتم مناقشتيا في ىذه المواقع عينة الدراسة؟  -
 يناير من واقع مساىمات النشطاء والمستخدمون ليذه المواقع؟  25ما أسباب قيام ثورة  -

ى:أدواتىالبحث

 25تعتمد الدراسة عمى أداة  تحميل المضمون الكمي لمواقع التواصل االجتماعي الخاصة بثورة 
 يناير العربية بيدف معرفة: 

)أ( كم ونوعية األشكال المستخدمة عمى ىذه المواقع  في تحفيز المستخدمين عمى إنتاج مضامين  
 يناير. 25إعالمية قبل وخالل وبعد ثورة 

 ع المستخدمة)ب( استماالت اإلقنا
 )ت( اتجاىات المضمون مابين مؤيد ومحايد ومعارض لمثورة.

)ث( كم ونوعية مساىمات المستخدمين في إنتاج مضامين خاصة بالثورة عمى مواقع التواصل 
 االجتماعي. 

يناير لمعرفة أبرزالقضايا المتناولة وكذلك  25تحميل نصوص ىذه المضامين الخاصة بثورة )ج( 
 يناير من وجية واقع مساىمات النشطاء و المستخدمين ليذه المواقع . 25ة أسباب قيام ثور 

  :رونةىالدرادة    

يناير: موقع لممدونة، وآخر لممنتدى، وثالث  25تم اختيار عدد من المواقع اإلخبارية الخاصة ب      
 لمفيس بوك، ورابع لميوتيوب عمى النحو التالي:

 بوك:يناير عمى الفيس  25موقع صفحة  -1
http://www.facebook.com/KABO1988?fref=ts 
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 يناير عمى اليوتيوب: 25موقع صفحة  -2
http://www.youtube.com/user/eg25januuary/videos?view=0 

 http://egy25january.blogspot.comيناير: 25موقع مدونة  - 3
 http://forumjanuary25.moontada.netيناير: 25 موقع منتدى -4

ىى:فترةىالتحلول

 2212يناير ولمدة عام كامل بدءا من أول فبراير  25تم اختيار فترة التحميل التي عقبت أحداث 
 .   2213يناير  31إلى 

ى:نتائجىالدرادة

 يناير   22أوال: الفنون اإلعالمية المستخدمة في مواقع التواصل االجتماعي الخاصة ب 
 

 ػيُت انذراست ييىاقغ انتىاصم االجتًاػ ييىضخ األشكال اإلػالييت انًستخذيت ف (1)جذول رقى 

 األشىبي اإلػالُِخ

 

 ِىالغ  اٌزىاطً

 اإلجّبٌٍ

ْ  =581 

 طفحخ فُس ثىن

 َٕبَر 36

 ِىلغ ِذؤخ

 َٕبَر  36

 ِىلغ ِٕزذٌ

 َٕبَر  36

 ِىلغ َىرُىة

 َٕبَر 36

 % ن % ن % ن % ن % ن

 36.53 245 27.2 35 28.28 27 33.33 25 46.35 81 خجر

 2.1 21 2.45 3 2.247 2 ..5 4 7..2 5 رحمُك

 4.33 .2 .6.4 8 5.65 5 - - 3.3 6 حذَش

 23.44 76 - - 7.82 7 22.22 . 34 63 ِمبي

 6.88 42 23.18 28 - - 25.4 1 7..2 5 فُذَى ِزٕىػخِمبطغ 

 5..3 276 56..2 37 72.47 65 46 33 5...3 74 خطىر صبثز

 3.76 25 .6.4 8 .3.3 3 - - 7..2 5 ٍِمطغ غٕبئ

 6.88 42 28.23 .3 2.24 2 - - 2.43 4 ٌمبءاد وحىاراد ػٓ اٌضىرح

 2.43 . 3.78 5 - - .4.2 3 1.55 2 رمرَر

 21.16 64 .32.5 43 5.65 5 1.63 7 5.85 22 فُذَى ػٓ اٌضىرحِمبطغ 

 %211 .63 %211 251 %211 88 %211 74 %211 .33 اإلجّبٌٍ

  565 54.. .2 22.16 13 27.. 375 38.3. 2165 211% 

 66661،  يستىي انذالنت = 66599=  ارتباط بيرسىٌيؼايم ،  69=  5كا

تشير النتائج إلى أن أكثر أشكال الفنون اإلعالمية المستخدمة عمى مواقع التواصل االجتماعي 
% والذى يستخدمو كثيرا من مستخدمي وزوار صفحات التواصل 27.4ىي الصور الثابتة بنسبة 

االجتماعي المختمفة في عينة البحث لجذب الجميور ونقل صورة حية لمتعبير عن واقع الحال وعدم 
% 61.36يناير في الترتيب األول بنسبة  25يف الوعى كما يدعى البعض، بينما تفوق موقع منتدى تزي

% في الترتيب األول مكرر، فموقع 35يناير بنسبة  25في عرض ىذه الصور الثابتة يمييا موقع مدونة 

http://egy25january.blogspot.com/
http://forumjanuary25.moontada.net/
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% 17.45ة يناير عمى اليوتيوب بنسب 25% في الترتيب الثاني، وأخيرا موقع 27.74الفيس بوك بنسبة 
في الترتيب الثاني مكرر أيضا عمى باقي مواقع التواصل االجتماعي، ومن جممة الصور الثابتة 
المستخدمة صور عن شيداء ومصابي الثورة وأسر شيداء ومسؤولين، وكذلك صور مختمفة لمواقع 

 األحداث الساخنة.

من أن الخطاب ( 43)( 2212وتتشابو ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو دراسة )حسام إليامي: 
المنشور عمي مواقع التواصل االجتماعي لمحركات االحتجاجية يعمد في أحيان كثيرة إلي توظيف أشكال 
الصور الثابتة والكاريكاتير مستخدمين فيو االستعارة والمجاز والتشبيو، خاصة أثناء وصف األوضاع 

يتم في الغالب في الكتابات التي تتناول  القائمة والتي تسعي الحركة إلي تغييرىا، كما أن ىذا التوظيف
توصيف واقع المجتمع المصري واألوضاع السياسية واالقتصادية المتردية والمراد تغييرىا، وذلك رغبة من 

 المستخدمين ليذه المواقع من مضاعفة تأثير الخطاب وتجسيد حجم التردي الذي يعتري ىذا الواقع.

% من جممة عينة مواقع التواصل االجتماعي 25.42بنسبة  بينما احتل "الخبر" الترتيب الثاني 
يناير عمى الفيس بوك الترتيب  25عينة الدراسة وذلك لتغطية األحداث واألخبار، وقد تصدر صفحة 

% في الترتيب 22.22يناير بنسبة  25األول من أشكال الفنون اإلعالمية المستخدمة يمييا موقع مدونة 
يناير عمى اليوتيوب  25%، فموقع 18.18اير في الترتيب الثالث بنسبة ين 25الثاني، فموقع منتدى 

 %في الترتيب الثالث مكرر أيضا.16.1بنسبة 

% 12.33جاء المقال الصحفي كشكل من أشكال الفنون اإلعالمية في الترتيب الثالث بنسبة 
المستخدم مباشرة ، وقد والذى يستخدمو الزوار لمموقع لكتابة أفكارىم ووجيات نظرىم الشخصية ومخاطبة 

يناير في  25%، ثم موقع مدونة 23احتمت صفحة موقع الفيس بوك عينة الدراسة الترتيب األول بنسبة 
% في الترتيب الثالث، بينما انتفى 6.81يناير بنسبة  25% فموقع منتدى 11.11الترتيب الثاني بنسبة 

 ب عينة الدراسة.يناير عمى اليوتيو  25وجود ىذا الشكل اإلعالمي في موقع 

يناير عمى موقع اليوتيوب بالطبع عمى مقاطع فيديو عن الثورة بنسبة  25اعتمدت صفحات  
% في 12.25% في الترتيب األول من جممة األشكال والفنون اإلعالمية المستخدمة، وبنسبة 21.47

يناير وصفحة  25دى الترتيب الرابع من جممة مواقع التواصل االجتماعي عينة الدراسة، بينما جاء منت



           www.epra.org.eg                                        gwww.jprr.epra.org.e        
 

 مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط   -العدد السابع  23

% 4.84يناير عمى الفيس بوك عينتا الدراسة في الترتيب الرابع والخامس عمى التوالي بنسبة  25
 % في الترتيب الخامس من األشكال اإلعالمية المستخدمة.9.52% لكل منيما، وبنسبة 4.54و

ا ذات عالقة جاء شكل مقاطع الفيديو متنوعة وىى المقاطع التي تشتمل عمى مقاطع فيديو إم
الفساد وسوء ، قانون الطوارئ، قسوة الشرطةينايرمثل:  25مباشرة بالثورة ولكن ليست مباشرة عن ثورة 
، انتخابات مجمس الشعب، مقتل الشاب خالد محمد سعيد، األوضاع االقتصادية واالجتماعية والسياسية

سية، ظاىرة "البوعزيزية" في مصر، ردود تفجير كنيسة القديسين في اإلسكندرية، قيام الثورة الشعبية التون
الفعل المحمية والدولية وغيرىا، أم المقاطع التي ليست ذات عالقة مباشرة وجاءت عمى مواقع التواصل 
االجتماعي عينة الدراسة مثل: األزمات االقتصادية كاألزمة المالية العالمية التي عصفت باقتصاديات 

اء، والبطالة، ومشكالت الدفاع عن الحريات والفساد اإلداري الدول النامية والمتقدمة عمى حد سو 
والحكومي، واالعتصامات الفئوية، وارتفاع األسعار، ونقص الخدمات والسمع، وغيرىا، وذلك في الترتيب 

% والخامس مكرر بنفس النسبة أيضا لمقاءات والحوارات التميفزيونية عن الثورة 5.88الخامس بنسبة 
يناير ىذا الشكل اإلعالمي لمقاطع الفيديو المتنوعة في الترتيب  25ر موقع منتدى وأحداثيا، وقد تصد

% يمييا من األشكال والفنون اإلعالمية التي يستخدميا موقع المنتدى وبنسبة 14.3الرابع بنسبة 
يناير عمى موقع اليوتيوب في نفس الترتيب، بينما عمى موقع الفيس بوك عينة  25% صفحة 12.28
يناير عينة الدراسة، أما عن  25% واختفى في منتدى 1.76، احتل الترتيب الخامس بنسبة الدراسة

يناير  25المقاءات والحوارات التميفزيونية عن الثورة التي ظيرت في عينة التحميل، فقد احتمت صفحة 
واقع عينة % في الترتيب األول من جممة األربع م18.12عمى موقع اليوتيوب فييا مرتبة الصدارة بنسبة 

الدراسة، والترتيب الثاني في األشكال اإلعالمية المستخدمة، فموقع الفيس بوك في الترتيب الرابع بنسبة 
يناير  25يناير، واختفى وجوده في موقع مدونة  25% فموقع منتدى 1.13% والخامس بنسبة 1.32

ظير الرأي الشخصي لصاحبيا عينة الدراسة، وربما يرجع ذلك من وجية نظر الباحثة إلى أن المدونة ت
أو اآلراء التي تتفق معو وليست الحوارات التميفزيونية، وتتفق ىذه النتيجة مع ما توصمت لو دراسة 

"Singer"(2006"و )Boczkowski("2004)(44)  من أن اآلراء والعوامل الشخصية كثيرا ما تطغى عمى
طريقة العمل في المواقع اإلعالمية اإللكترونية لما تتميز بو ىذه المواقع من تشجيع المشاركة وحفز 

 المستخدمين عمى إنتاج مضامينيم الخاصة. 

في جاء الحديث المباشر لشخصيات مشيورة عمى مواقع التواصل االجتماعي عينة الدراسة 
% وذلك إللقاء الضوء عمى أحداث ىامة، ركزت عمى 3.22ترتيب متأخر نسبيا وىو السابع بنسبة 

% عمى 5.37تصريحات المجمس العسكري بعد فترة التنحي لمرئيس السابق مبارك، وظير ذلك بنسبة 



 
 لسياسي الشعبي دراسة تحليليةهالة كمال أحمد نوفل: شبكات التواصل االجتماعي والحراك ا /د 22

% عمى صفحة 2.2يناير، وبنسبة  25% عمى منتدى 4.54يناير عمى اليوتيوب، وبنسبة  25صفحة 
 يناير عينة الدراسة. 25يناير عمى الفيس بوك، بينما لم يظير ىذا الشكل عمى موقع منتدى  25

%، وتركزت معظميا في اليوتيوب 2.65احتمت المقاطع الغنائية ترتيبا متأخرا نسبيا أيضا بنسبة 
ينة % في الترتيب الرابع مواقع ع1.76% فالفيس بوك بنسبة 2.27% ثم المنتديات بنسبة 5.37بنسبة 
 الدراسة.

% أذاع منو الفيس بوك أربع تحقيقات بنسبة 1.9جاء التحقيق في الترتيب قبل األخير بنسبة 
يناير عمى اليوتيوب بنسبة  25% فموقع 4.7يناير بنسبة  25% وثالث منيا عمى موقع مدونة 1.76
 %.1.36يناير بنسبة  25% فأخيرا منتدى 1.34

ة برصد حاالت التورط في قضايا فساد النظام السابق المالي اىتم التحقيق في مواقع عينة الدراس
 واإلداري فضال عن فضح ممارسات الفمول وتورطيم في قضايا كثيرة.

جاء في الترتيب األخير الشكل التقريري كأحد األشكال اإلعالمية المستخدمة عمى صفحات 
عن أداء المجمس العسكري، % وظير ذلك في تقرير 1.32التواصل االجتماعي عينة الدراسة بنسبة 

قرار قانون الطوارئ عمى اليوتيوب  % في 3.17يناير بنسبة  25%، وكذلك عمى موقع مدونة 2.68وا 
يناير في  25موضوع تغيير الدستور وصياغتو، وكذلك قضية التمويل األجنبي، وظير عمى صفحة 

تو مرة ثانية، وتورط % في أزمة حل مجمس الشعب والتشكك في قرار عود2.44الفيس بوك بنسبة 
 المحكمة الدستورية العميا فيو.

مما سبق، يتضح أن المضامين اإلعالمية التي ينتجيا مستخدمو مواقع التواصل الخاصة بثورة 
يناير عينة الدراسة أو أصحابيا تركزت في أشكال التناول اإلعالمي فييا عمى رسم مالمح الصورة  25

في الحكم سواء من جانب الحكومة أو مؤسسة الرئاسة أو فمول ورموز  السمبية وانتقاد لؤلطراف المشاركة
منيا دراسة كل من مصطفى عبد الاله وآخرون  (45)النظام السابق وتتفق ىذه النتيجة مع دراسات أخرى

، والتي (2229ومحمود عبد القوى )Ingenito( "2212 )( ودراسة "2212( و حمزة خميل)2213)
أوضحت أن مواقع التواصل االجتماعي تمكنيم من ذكر رأييم بحرية دون خوف، ومتابعة األحداث 
والتعميق عمييا وانتقادىا سياسيا، كما تركز مجموعات النقاش في نشاطيا عبر المواقع المختمفة اإلخبارية 

اسي لمحاربة السمبيات، بينما والسياسية عمى نشر ثقافة المشاركة ودعميا بين الشباب ونشر الوعى السي
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ركزت عمى أىمية توظيف ىذه المواقع االجتماعية بشكل جيد من قبل مستخدموىا لكشف السمبيات في 
المجتمع وفى الحكم وفضحيا وضرورة إيجاد آليات فاعمة لردعيا، كما تبين وجود عالقة ارتباطية دالة 

يد ارتفاع نسبة استخدام النشطاء لمخبر والصور بين األشكال اإلعالمية ومواقع التواصل االجتماعي تف
الثابتة في الفيس بوك واليوتيوب في مقابل انخفاضيا بالنسبة لباقي األشكال اإلعالمية المستخدمة وكذلك 
بالنسبة لمواقع التواصل واإلعالم البديل األخرى كالمنتديات والمدونات، حيث كان قيمة معامل ارتباط 

 .2.221داللة =  ، بمستوى2.266بيرسون= 

 ثانيا: استماالت اإلقناع 
 

 يُاير 58انخاصت بثىرة  االجتًاػييىاقغ انتىاصم  في يىضخ استًاالث اإلقُاع انًستخذيت (5جذول رقى )
 اإلجّبٌٍ ِىالغ اٌزىاطً االجزّبػٍ اسزّبالد اإللٕبع    

 36َىرُىة  َٕبَر 36ِٕزذي  َٕبَر 36ِذؤخ  َٕبَر 36فُس ثىن  

 َٕبَر

 

 % ن % ن % ن % ن % ن

 8.45 51 8.31 21 6.18 23 47.47 8 21 21 اسزّبالد ػبطفُخ

 1.27. 481 83 211 6..85 311 56.57 21 1. 1. اسزّبالد ِٕطمُخ

 23.6 71 1.81 23 .21.2 35 28.28 5 31 31 اسزّبالد ػمالُٔخ وِٕطمُخ

 %211 581 %211 233 %211 347 %211 33 %211 211 اإلجّبٌٍ

%  31.84  5.68  51.27  36.52  211% 

 (1.112ِسزىٌ اٌذالٌخ = داٌخ        7درجخ اٌحرَخ =     47=  3لُّخ وب)

يناير عمى مواقع  25أوضحت النتائج أن من أىم أساليب اإلقناع التي ركزت عمييا صفحات 
منطقية وعاطفية معا  التواصل االجتماعي عينة الدراسة ىي استماالت تعتمد عمى الفكر والوجدان أي 

%، حيث احتمت صفحات 79.16كعرض صور وفيديوىات مؤثرة عن الثورة في الترتيب األول بنسبة 
الفيس بوك والمدونات والمنتديات ومقاطع اليوتيوب عينة الدراسة كميا الترتيب األول في استماالت 

 اإلقناع العاطفية والمنطقية معا.

المنطقية والعقالنية فقط من قبل مستخدمو مواقع التواصل االجتماعيفي جاء استخدام االستماالت  
% كأساليب إقناعيو مستخدمة عمى صفحات مواقع التواصل االجتماعي 12.5الترتيب الثاني بنسبة 

 25يناير عمى الفيس بوك ومنتدى  25واإلعالم البديل المختمفة عينة الدراسة، فبينما احتمت صفحة 
% عمى التوالي، جاء ت 12.16% و22ثانيفي األساليب اإلقطاعية المستخدمة بنسبة يناير الترتيب ال
يناير عمى اليوتيوبفي الترتيب الثالث لكل منيما بنسب  25يناير وكذلك موقع  25صفحة مدونة 

 % عمىالتوالي. 9.38% و18.18
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%، 8.33بنسبة جاء طرح القضايا اعتمادا عمى استماالت عاطفية في الترتيب الثالث واألخير  
%، 8.22% و36.36يناير واليوتيوب الترتيب الثاني لكل منيما بنسب  25فبينما احتمت صفحة مدونة 

% 12يناير الترتيب الثالث واألخير بنسب  25يناير عمى الفيس بوك ومنتدى  25احتل موقع صفحة 
راسة كال من سيد بخيت منيا د (4)% عمى التوالي، وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج دراسات سابقة5.84و
أن غمبة االستماالت التي تعتمد (،  حيث توصمت الدراستان إلى 2212( ودراسة حسام إليامى )2212)

عمى العاطفة مثل التعبير الذاتي الشخصي في عرض القصص والحكايات المؤثرة وكذلك عرض اآلراء 
ا تكون أحيانا مصاحبة ألدلة ووجيات النظر الشخصية العاطفية، وعرض صور وفيديوىات مؤثرة بينم

وبراىين. وتفسر الباحثة ذلك بأنو يعكس اتجاىا لتجربة شعورية عميقة وذلك بصورة أكبر من انشغال 
 -في تقدير الباحثة  -الخطاب اإلعالمي بالتعبير أو الوصف الخارجي الموضوعي، وىو أمر ربما يعود 

دمو ىذه المواقع  بسبب الفجوة بين الواقع القائم إلي عمق األزمة النفسية الوجودية التي يعيشيا مستخ
 والواقع المثالي المنشود.

تبين وجود عالقة إحصائية دالة بين أساليب اإلقناع المستخدمة واالستماالت تفيد ارتفاع نسبة 
عن باقي االستماالت األخرى  25يناير يميو يوتيوب  25استخدام االستماالت المنطقية في منتدى ثورة 

أكبر من  36المحسوبة =  2قيمة كااقع التواصل األخرى كالفيس بوك والمدونات حيث كانت في مو 
 2.221قيمتيا الجدولية بمستوي داللة 

 ثالثا: جنسيات النشطاء والمشاركين
 

 يُاير  58انخاصت بثىرة  االجتًاػيانُشطاء انًستخذييٍ نًىاقغ انتىاصم  يىضخ جُسياث  (6 جذول)
 اٌجٕسُخ

 

 اإلجّبٌٍ اٌزىاطًِىالغ 

 َٕبَر 36َىرُىة  َٕبَر 36ِٕزذي  َٕبَر 36ِذؤخ  َٕبَر 36فُس ثىن  

 % ن % ن % ن % ن % ن

 81.8 542 88.42 2. 5..12 311 .. 31 5..81 251 ِظرَىْ

 8.23 41 6..8 . 6.6 23 ..34 7 .8.1 25 ػرة

 3.18 21 3.6 3 6..3 7 - - 2.38 3 أجبٔت 

 %211 581 %211 81 %211 328 %211 37 %211 267 اإلجّبٌٍ

%  43.6  6.52  5.65  27.77  211% 
 ن

 ، يستىي انذالنت = غير دانت 6666، يؼايم بيرسىٌ نالرتباط =  69675=  5كا

% وكذلك في 89.8احتل المصريون النشطاء والمستخدمون ليذه المواقع الترتيب األول بنسبة 
% لمدونة 77% لمفيس بوك،  و89.74عينة الدراسة وبنسب تتراوح بين جميع مواقع التواصل االجتماعي

 يناير أيضا. 25% لمقاطع يوتيوب 88.31يناير، و 25% لمنتدى 91.74يناير، و 25
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%، في حين شاركت نسبة 8.12جاء المشاركون من جنسيات عربية فى الترتيب الثاني بنسبة 
ع، مما يعكس قمة اىتمام العالم الخارجي بيذه % من جنسيات أجنبية أستخداميا ليذه المواق2.28

يناير وربما يرجع أيضا إلى عامل المغة، بينما لم يتبين وجود عالقة  25الصفحات الخاصة بثورة 
والعالقة غير دالة  1.34ومعامل بيرسون ىو 6= 2إحصائية دالة بين المتغيرين حيث كانت قيمة كا

 احصائيا.

 رابعا: اتجاهات المستخدمين
 

 يُاير 58انخاصت بثىرة  ييىضخ اتجاهاث انًستخذييٍ نًىاقغ انتىاصم االجتًاػ ( 7 ذول رقىج)

 درجخ رأَُذ اٌضىرح 

 

 االرجبٖ

 ِىالغ اٌزىاطً

 

 اإلجّبٌٍ

  َٕبَر 36َىرُىة  َٕبَر  36ِٕزذي  يناير 22مدونة  َٕبَر 36فُس ثىن 

 % ن % ن % ن % ن % ن

 4.23. 462 3.6. 68 73 246 .. 31 88.57 248 ِؤَذ ٌٍضىرح

 32.5 212 26 23 43.67 2. 26.48 5 1 25 ِحبَذ

 6.84 38 23.6 21 6.6 23 ... 3 3.67 5 ِؼبرع ٌٍضىرح

 %211 581 %211 81 %211 328 %211 37 %211 267 اإلجّبٌٍ

% 423 43.6 63 6.52 547 56.52 271 27.77 171 211% 

قيًت كا)
5

 (66661يستىي انذالنت =        9درجت انذريت =          776668=   

بالنسبة لمدى تأييد الثورة في العينة المدروسة، تشير النتائج السابق ذكرىا إلى أن نسبة حوالى 
يناير عمى  25مؤيدة لمثورة، حيث احتمت فييا صفحة %( كانت 73.12ثالثة أرباع العينة المدروسة )

يناير  25% لمنتدى 62%، وكذلك نسبة 77يناير بنسبة  25%، وصفحة مدونة 88.46الفيسبوك نسبة 
  يناير عمى اليوتيوب في الترتيب األول. 25% لموقع 72.5ونسبة 

 25% لمنتدى 32.56%، وبنسبة 21.4جاء االتجاه المحايد لمثورة في الترتيب الثاني بنسبة 
% 9يناير، وبنسبة  25% لمقاطع فيديو يوتيوب 15يناير، وبنسبة  25% لمدونة 15.38يناير، وبنسبة 

 يناير عمى الفيس بوك في الترتيب الثاني. 25لصفحة 

% 12.5% في الترتيب الثالث واألخير منيا بنسبة 5.83عارضت الثورة نسبة ضعيفة تمثل 
% لموقع 5.5يناير، ونسبة  25% في موقع مدونة 7.7اليوتيوب، وبنسبة  يناير عمى 25لمقاطع ثورة 

 يناير عمى الفيس بوك. 25منتدى 

تبين وجود عالقة إحصائية دالة تفيد ارتفاع نسبة النشطاء المؤيدين لمثورة يمييم المحايدين عمى  
 25فيس بوك ويوتيوب يناير أوال ثم الفيس بوك ثانيا مقابل انخفاض ىذه النسبة في صفحة  25منتدى 

أكبر من قيمتيا الجدولية، وذلك عند  44.325المحسوبة =  2يناير المدروسين، حيث كانت قيمة كا
 .2.221مستوى داللة 



 
 لسياسي الشعبي دراسة تحليليةهالة كمال أحمد نوفل: شبكات التواصل االجتماعي والحراك ا /د 22

 خامسا: أبرز القضايا المتناولة 

 ( 8جذول رقى )

 ييىاقغ انتىاصم االجتًاػفي تُاونها يتى انتويُاير  58يىضخ أبرز انقضايا انخاصت بثىرة 

 انقضايا

انقضايا 

 انًتُاونت

 ِىالغ اٌزىاطً االجزّبػٍ

 

 جٍّخ َٕبَر 36َىرُىة  َٕبَر 36ِٕزذي  َٕبَر 36ِذؤخ  َٕبَر 36فُس ثىن 

 % ن % ن % ن % ن % ن

 6.52. 473 .3... 78 .1.3. 2.7 61 23 3.7. 217 سُبسُخ

 7.56 42 5.65 5 3.36 6 27.77 5 23.43 28 اجزّبػُخ

 3... .4 4.52 4 8.66 21 31.84 6 7.85 21 الزظبدَخ

 6.73 .3 7.82 7 6..7 26 8.44 3 4..3 5 إُِٔخوػسىرَخ

 5.8 34 8 . 4.26 . 5.27 2 .6.5 8 أخري

 211% 581 211% 88 211% 333 211% 35 %211 257 جٍّخ

% 313 41.32% 58 6% 555 5.73% 2.7 28.44% 171 211% 

قيًت كا)
5

 (66661يستىي انذالنت =        15درجت انذريت =     766117=   

% أي ثالثة أرباع العينة تناولت القضايا السياسية عمى 75.41أوضحت النتائج أن نسبة 
يناير فى الترتيب األول من  25صفحات التواصل االجتماعي عينة الدراسة، وجاء كل من منتدى 

يناير عمى الفيس بوك بنسبة  25%، وكذلك موقع صفحة 79.27إجمالي القضايا المتناولة بنسبة 
 25% عمى موقع مدونة 52% وبنسبة 77.27يناير عمى اليوتيوب بنسبة  25%، وكذلك موقع 72.6
 يناير.

يناير في الترتيب  25فجاءت مدونة %، 7.72احتمت القضايا االقتصادية الترتيب الثاني بنسبة 
عمى الفيس بوك  25% وصفحة 8.55يناير نسبة  25%، كما احتل منتدى 22.83الثاني بنسبة 

 % في الترتيب الخامس واألخير عمى اليوتيوب.3.41% وبنسبة 6.81الترتيب الثالث بنسبة 

الترتيب الثالث بنسبة تناولت مواقع التواصل االجتماعيعينة الدراسة القضايا االجتماعية في 
% والثاني بنسبة 16.66يناير فييا الترتيب الثالث بنسبة  25% فبينما احتل موقع مدونة 6.45

عمى موقع اليوتيوب عينة  4.54يناير عمى الفيس بوك، والرابع بنسبة  25% عمى موقع صفحة 12.32
 يناير. 25% في الترتيب األخير عمى صفحة منتدى 2.25الدراسة، وأخيرا بنسبة 

% 8.33يناير نسبة  25% خصت مدونة 5.62برزت القضايا األمنية في الترتيب الرابع بنسبة 
% 6.75يناير بنسبة  25% عمى موقع اليوتيوب، ثم منتدى 6.81منيا في الترتيب الرابع والثالث بنسبة 

 يناير عمى الفيس بوك. 25% في الترتيب الرابع واألخير لموقع صفحة 2.73وبنسبة 

ما يشير تحميل البيانات إلى وجود قضايا أخرى تم تناوليا عبر مواقع التواصل عينة الدراسة ك
% منيا قضايا دينية ورياضية وفنية كان لموقع اليوتيوب فييا النصيب األكبر في التناول 4.8بنسبة 
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 25منتدى  %، وكذلك موقع5.47% في الترتيب الثاني، والفيس بوك في الترتيب الرابع بنسبة 8بنسبة 
 %.4.16يناير بنسبة  25% وفى الترتيب األخير مدونة 3.15يناير وبنسبة 

تبين وجود عالقة إحصائية دالة بين مواقع التواصل االجتماعي عينة الدراسة وأبرز القضايا التي 
يا تناوليا النشطاء عمى ىذه المواقع تفيد تفوق القضايا السياسية عمى موقع الفيس بوك عن بقية القضا

أكبر من  73.117المحسوبة =  2كا األخرى عمى المواقع األخرى لمتواصل االجتماعي حيث كانت قيمة
 .2.221مستوي داللة = قيمتيا الجدولية عند

 سادسا: القيم المستخدمة
 (7)جذوي رلُ 

 َٕبَر 36اٌمُُ اٌّسزخذِخ ٌّسبهّبد اٌّسزخذُِٓ ػًٍ ِىالغ اٌزىاطً االجزّبػُخ اٌخبطخ ثضىرح 

  ِىالغ اٌزىاطً 

 اٌّىضىػبد

 فُس ثىن

 َٕبَر 36

 ِذؤخ

 َٕبَر 36

 ِجّىع َٕبَر 36َىرُىة  َٕبَر  36ِٕزذي 

 = ْ581 

 % ن % ن % ن % ن % ن

 33.17 11 21.34 26 35.44 28 35.7 26 33.54 53  اٌّىاطٕخ

 31.77 232 43.16 36 3..31 33 31.6 28 38.32 67 اٌزحرر

 23.37 61 6.23 5 6..7 6 24.23 8 27.73 44 اٌزٕظُُ

 7..22 58 .34.1 28 ..3 3 1.84 7 22.4 33 رفزذ اٌمُبدح

 26.78 75 23.84 21 32.75 27 27.5 21 25.35 38 لجىي اِخر

رخطً 

 اإلَذَىٌىجُخ

25 ..3 5 7.66 22 25.87 7 ... 46 8.68 

 %211 518 %211 8. %211 5. %211 72 %211 216 اٌّجّىع 

 %211 827 %21.22 267 %28.24 258 %25.16 233 %8..5 411 إٌسجخ

 ، يستىي انذالنت = غير دانت 66671، يؼايم بيرسىٌ نالرتباط =  696155=   5كا

% بين القيم التي يسعى 29.65بنسبة أوضحت النتائج أن قيمة التحرر احتمت الترتيب األول 
المستخدمون إلبرازىا عمى مواقع التواصل االجتماعي  وىى قيمة تعمى من حرية الرأي والتعبير، ولعل 
جرأة الشعارات التي رفعيا الثوار مطالبة بإسقاط النظام السابق ثم رحيمو بعد ذلك أحد أوجو الحرية التي 

 ي من خالل المجتمع االفتراضي.تبمورت عمى مواقع التواصل االجتماع
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% حيث دفعت الحقوق المنقوصة في 22.25بينما احتمت قيمة المواطنة الترتيب الثاني بنسبة 
المواطنة عمى الصعيد الواقعي بعض مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي التحصن بمواطنة جديدة 

 يمارسون من خالليا الحقوق والواجبات.

% حيث اعتمدت عمى التفاعالت 15.68خر في الترتيب الثالث بنسبة جاءت نتائج قيمة قبول اآل
التي أوردىا المستخدمين عمى المواقع المختمفة عمى قيم التسامح في التعامل مع اآلخر سواء المختمف 
فى الدين أو النوع وغيرىا، ولعل ذلك ارتبط بفكرة تجاىل اليويات الفردية، ففي موقع الفيس بوك عينة 

طت محادثات المستخدمين حدود التفاعالت لتنصير في بوتقة واحدة شعارىا قبول اآلخر، الدراسة تخ
يناير عينة الدراسة حول تشكيل األقباط  25بينما ركزت بعض مقاطع فيديوىات اليوتيوب الخاصة بثورة 
 لدروع بشرية حول المصمين المسممين أثناء إقامة صمواتيم.

% حيث اتضح ذلك في 12.25الرابع من سمم القيم بنسبة جاءت قيمة التنظيم لتحتل الترتيب 
القدرة عمى التعبئة والحشد، فقد تناقمت بعض مواقع التواصل االجتماعي عينة الدراسة صورا لخرائط 
"كروكية" ميدانية تحدد من خالليا عمميات الدخول والخروج لمميدان، وأيضا أماكن تواجد المستشفيات 

ل مع الثورة المضادة من خالل تنظيم فرق عمل لتطيير الداخمين وتنظيم  دخول الميدانية، وكيفية التعام
وخروج المتظاىرين لمميدان، وترى الباحثة ىنا أن المقصود بالتنظيم ليس التنظيم االستاتيكي الجامد ولكنو 

واصل التنظيم الذى يتحرك بمرجعيات محسوبة ومخططات برامجية مسبقة تم االتفاق عمييا في مواقع الت
 االجتماعية االفتراضية لنظامية مابعد الحداثة والتي يمكن أن تسمى باالفتراضية الخالقة.  

% من القيم التي برزت عمى مواقع 11.76ظيرت قيمة تفتيت القيادة في الترتيب الخامس بنسبة 
قع الفيس التواصل اإللكترونية عينة الدراسة، حيث جاءت المضامين التي أبرزىا المستخدمين عمى مو 

بوك عينة الدراسة لتعمى من شأن العمل الجماعي وأن الحركات الثورية ىي شكل من ىذه األشكال الذى 
يستيدف بناء ىوية اجتماعية تشترك في مجموعة من القيم والمعايير مع األخذ في االعتبار أن ىذه 

المغة واالتصال وتتفق ىذه اليوية الجماعية تتضمن في داخميا عمميات ثقافية تظير من خالل الرموز و 
 .(46)(2212(، وحمزة سيد )2212(، وحسام إليامي )2211النتيجة مع دراسة كل من سيد بخيت )

% حيث جاءت مساىمات  8.57احتمت قيمة تخطى اإليديولوجيا الترتيب األخير بنسبة 
تجمع بين االتجاىات المستخدمين لتتخطى واقع وحدود األيديولوجيات الضيقة وانساق التفاعل في إطاره ل

الدينية واليسارية واليمينية وغيرىا، وربما المقصود ىنا أن اليويات الجماعية تختفى في ظميا النعرات 
األيديولوجية وانعكاس تخطى األطر الفكرية حيث انصيرت فييا أشكال التباينات بما يمكن وصفو بأنيا 

 يتبين وجود عالقات إحصائية دالة بين المتغيرين. ثورة شعبية تخطت حدود االتجاىات المختمفة، بينما لم
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 يناير 22سابعا: أسباب قيام ثورة 
 (7جذول رقى )

 يُاير 58يىضخ يساهًاث انًستخذييٍ دىل أهى أسباب انتذىالث انسياسيت نقياو ثىرة 

قيًت كا)
5

 ت(يستىي انذالنت = غير دان       11درجت انذريت =       196895=  

ينةاير، فجةاء فةي الترتيةب  25المستخدمين حول أسباب قيام ثورة يوضح الجدول السابق مساىمات  
% حيةث كةان مةن الواضةح سةوء حالةة المجتمةع 21.23األول تردي األوضاع السياسية واالقتصادية بنسبة 

المصةةةري وانتشةةةار حةةةاالت الفقةةةر بةةةين طبقاتةةةو وانتشةةةار البطالةةةة بةةةين الشةةةباب وكةةةذلك االرتفةةةاع المتزايةةةد فةةةي 
 واتب.األسعار مع تدني الر 

%، فقةدكانت الثةروة والسةمطة فةي مصةر 18.25جاء في الترتيب الثاني سبب انتشار الفساد بنسةبة 
موزعة عمى قمة مقربة مةن مؤسسةة الرئاسةة وعمةى أصةحاب الرأسةمالية ورجةال األعمةال عمةاًل بمنطةق تةزاوج 

 السمطة بالمال دون النظر حول الكفاءة المينية.

% فكةةان الشةةعب المصةةري بعيةةدا 17.46مةةود السياسةةي بنسةةبة جةةاء فةةي الترتيةةب الثالةةث سةةبب الج 
تمامةةةا عةةةن المشةةةاركة السياسةةةية الفعميةةةة فكانةةةت المشةةةاركات فةةةي االنتخابةةةات أو فةةةي المحميةةةات وىميةةةة وكةةةان 

 ُيَتّعمد إقصاء الشباب والقيادات الكفء بعيدا عن أي مشاركة.

 

 

 األسجبة

 

 اإلجّبٌٍ َىرُىة َٕبَر 36ِٕزذي  َٕبَر 36ِذؤخ فُس ثىن

 = ْ581 

 % ن % ن % ن % ن % ن

اٌجّىد 

 ٍاٌسُبس

23 24.15 27 37.33 21 27.23 7 27.32 55 2..57 

اٌّّبرسبد 

اٌمّؼُخ ِٓ 

 اٌشرطخ

31 32..4 8 24.22 8 23.1 8 32.73 55 2..57 

رردي 

األوضبع 
اٌسُبسُخ 

 وااللزظبدَخ

28 21.67 21 27.5 28 31.16 . 28.12 64 32.14 

غُبة ِظذالُخ 

اٌخطبة 

 ٍاٌسُبس

21 21.8. 6 8.3 7 1.7. . 28.14 38 22.23 

 28.36 57 27.34 7 21.46 23 .21.7 23 5..2 27 أزشبر اٌفسبد

اسزمطبة)سُب

ُـ صمبف-ٍس

 (ٍاجزّبػ

6 6.56 7 1.86 4 5.86 . 3.. 26 6.16 

ػىٌّخ 

االرظبي 

 ٍاٌسُبس

22 22.16 5 7.66 6 8.17 3 6.5 33 8..4 

 %211 363 %211 .4 %211 73 %211 72 %211 13 اٌّجّىع 

 211 615 %25.78 81 %35.7 235 %35.36 233 %47.6 285 إٌسجخ
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% 17.46مكةةةةرر بنسةةةةبة كةةةذلك جةةةةاء سةةةةبب الممارسةةةةة القمعيةةةة مةةةةن الشةةةةرطة فةةةةي الترتيةةةب الثالةةةةث 
ينةةاير انتياكةةات إنسةةانية مةةن قبةةل أفةةراد الشةةرطة وأيضةةا  25فانتشةةرت فةةي اآلونةةة األخيةةرة التةةي سةةبقت ثةةورة 

إغفةةال متعمةةةد تجةةةاه تمةةةك االنتياكةةةات رغةةم التنديةةةد بيةةةا مةةةن قبةةةل الشةةعب ومؤسسةةةات حقةةةوق اإلنسةةةان وأيضةةةا 
 اسيا.المعامالت غير اآلدمية لممسجونين داخل السجون والمعتقمين سي

% فكانةةةةت 11.11وجةةةةاء سةةةةبب غيةةةةاب مصةةةةداقية الخطةةةةاب السياسةةةةي فةةةةي الترتيةةةةب الرابةةةةع بنسةةةةبة 
الخطابات الموجية لمشعب سواء من قبل مؤسسةة الرئاسةة أو الةوزارات أو الحةزب الةديمقراطي الحةاكم آنةذاك 

عيةةدة األجةةل تغمةةب عمييةةا طةةابع الركاكةةة والتيويةةل والتيةةوين فةةي بعةةض الوقةةت فكانةةت تقتةةرح مشةةاريع تنمويةةة ب
 بال واقع ممموس مما أدى إلى ضعف الثقة بل وانعداميا بين الشعب والخطابات السياسية الرسمية.

% فعولمةةة االتصةةال أثمةةرت 8.73أيضةةا جةةاء سةةبب عولمةةة االتصةةال فةةي الترتيةةب الخةةامس بنسةةبة 
مةةا تةةةوفره عةةن خمةةق مواقةةع شةةبكية تميةةةزت بقةةدرتيا عمةةى تجةةاوز الحةةدود السياسةةةية بةةين المجتمعةةات، بفضةةل 

التكنولوجيا الحديثة فأصبح الفرد فييةا صةاحب رأي ووجيةة نظةر فيةو يتعةرض ألكثةر مةن رأي وتحميةل تجةاه 
 القضايا المختمفة يستطيع من خالليا مناقشة اآلخرين ومعرفة جوانب كثيرة عن القضايا.

 %.5.95وجاء سبب استقطاب ثقافي واجتماعي في الترتيب األخير بنسبة 

 ج التفصيمية الخاصة بكل موقع فقد جاءت كالتالي:أما عن النتائ

 أوال: موقع الفيس بوك

%، وجةاء فةي الترتيةب 21.73جاء في الترتيب األول سبب الممارسات القمعية من الشةرطة بنسةبة 
%، يميةةةو فةةةي الترتيةةةب الثالةةةث سةةةةبب 19.56الثةةةاني سةةةبب تةةةردي األوضةةةاع السياسةةةية واالجتماعيةةةة بنسةةةبة 

%، ثةةم سةةبب 13.24%، ثةةم سةةبب الجمةةود السياسةةي فةةي الترتيةةب الرابةةع بنسةةبة 17.4انتشةةار الفسةةاد بنسةةبة 
% فةةةي الترتيةةةب الخةةةامس، يميةةةو غيةةةاب مصةةةداقية الخطةةةاب السياسةةةي فةةةي 11.95عولمةةةة االتصةةةال بنسةةةبة 
%، وفةةةي الترتيةةةب األخيةةةر جةةةاء سةةةبب اسةةةتقطاب ثقةةةافي واجتمةةةاعي بنسةةةبة 12.86الترتيةةةب السةةةادس بنسةةةبة 

5.43.% 

 يناير 22ثانيا: مدونة 

%، جاء فةي الترتيةب األول سةبب الجمةود السياسةي، وجةاء فةي الترتيةب الثةاني سةبب 26.22بنسبة 
%، يميةةةو فةةةي الترتيةةةب الثالةةةث سةةةبب تةةةردي األوضةةةاع السياسةةةية واالجتماعيةةةة 19.76انتشةةةار الفسةةةاد بنسةةةبة 
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%، ثةةم سةةبب 13.11%، ثةةم فةةي الترتيةةب الرابةع سةةبب الممارسةةات القمعيةةة مةن الشةةرطة بنسةةبة 16.4بنسةبة 
% فةي الترتيةب الخةامس، يميةو غيةاب مصةداقية الخطةاب السياسةي 9.83استقطاب ثقةافي واجتمةاعي بنسةبة 

 %.6.55%، وفي الترتيب األخير جاء سبب عولمة االتصال بنسبة 8.2في الترتيب السادس بنسبة 

 يناير 22ثالثا: مدونة 

%، وجةاء فةةي 29.23ماعيةة بنسةةبة جةاء فةي الترتيةةب األول سةبب تةردي األوضةةاع السياسةية واالجت
%، يميةةةو فةةةي الترتيةةةب الثالةةةث سةةةبب الجمةةةود السياسةةةي 19.35الترتيةةةب الثةةةاني سةةةبب انتشةةةار الفسةةةاد بنسةةةبة 

%، ثةم جةاء 12.29%، ثةم فةي الترتيةب الرابةع سةبب الممارسةات القمعيةة مةن الشةرطة بنسةبة 16.12بنسبة 
تيةةب الخةةامس، يميةو عولمةةة االتصةةال فةةي % فةي التر 9.67سةبب غيةةاب مصةةداقية الخطةاب السياسةةي بنسةةبة 

%، وفةةةي الترتيةةةب األخيةةةر جةةةاء سةةةبب اسةةةتقطاب ثقةةةافي واجتمةةةاعي بنسةةةبة 8.26الترتيةةةب السةةةادس بنسةةةبة 
4.83.% 

 رابعا: موقع اليوتيوب

%، وجةاء فةي الترتيةب 21.62جاء في الترتيب األول سبب الممارسات القمعية من الشةرطة بنسةبة 
%، وجةةةةاء سةةةةبب غيةةةةاب مصةةةةداقية 18.91السياسةةةةية واالجتماعيةةةةة بنسةةةةبة الثةةةةاني سةةةةبب تةةةةردي األوضةةةةاع 

%، يميو في الترتيةب الثالةث سةبب انتشةار الفسةاد 18.91الخطاب السياسي في الترتيب الثاني مكرر بنسبة 
%، وفةةي 16.21%، وأيضةةا جةةاء سةةبب الجمةةود السياسةةي فةةي الترتيةةب الثالةةث مكةةرر بنسةةبة 16.21بنسةةبة 

%، وفةةةي الترتيةةةب األخيةةةر جةةةاء سةةةبب اسةةةتقطاب 5.24عولمةةةة االتصةةةال بنسةةةبة  الترتيةةةب الرابةةةع جةةةاء سةةةبب
 ، ولكن لم يظير ىنا وجدود عالقة إحصائية دالة بين المتغيرات.%2.7ثقافي واجتماعي بنسبة 

ى:مناقذةىالنتائجىوالخالصة

يناير خالل األربع  25في ظل الدور الذي لعبتو وسائل التواصل االجتماعي الخاصة بثورة 
سنوات الماضية من عمر الثورة المصرية في حشد الرأي العام وتأجيج الجماىير، وبالتالي إشعال 
 احتجاجات الشارع، تزايد االىتمام بدراسة دور شبكات التواصل االجتماعي في التأثير عمي الحياة
السياسية، بعد أن تحول دورىا من مجرد كونيا منصات لمتواصل االجتماعي وتكوين الصداقات الجديدة، 
أو آلية تعريفية تستخدميا وسائل اإلعالم ومراكز الفكر كمنابر لمشيرة والتعريف بيا، اعتمادا عمي ما توفره 

ا لمعمل السياسي وفق مفاىيم من قدر كبير من االتصال بين الجماىير، إلى مواقع يستغميا مستخدميي
جديدة لممشاركة السياسية، ومناقشة ىموميم المشتركة ومطالبيم من النظام السياسي الحاكم، وحشد الرأي 
العام خمف قضايا معينة لمتأثير عمي متخذي القرار، والضغط عمى الحكومة المصرية والنظام الحاكم،  
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القياس والتنبؤ بحركة الشارع وأحد آليات دراسة الحشود فضال عن تحوليا لتصبح بمثابة أحد أىم وسائل 
 .(47)الجماىيرية واالحتجاجات الشعبية، مثمما حدث مؤخرا فى تركيا وأوكرانيا، وفي وقت سابق في ايران

وقد استيدفت ىذه الدراسة معرفة حجم اىتمام مواقع التواصل االجتماعي المختمفة الخاصة بثورة  
مين التي ينتجيا المستخدمون، وطبيعة األشكال المستخدمة في نشرىا، يناير من خالل المضا 25

واتجاىيا وأبرز القضايا التي تناقشيا، وأسباب قيام الثورة من وجية نظر المستخدمين من خالل تحميل 
والتي يسعى مجال التغطية الجغرافية ليا ووسائل اإلبراز فييا، والقيم التي تم االعتماد عمييا وكتاباتيم، 

 . المستخدمون إلبرازىا عبر مواقع التواصل االجتماعي

 25كما استيدفت الدراسة تكوين صورة شبو متكاممة عن واقع مضامين المستخدمين عن ثورة 
يناير عمى المواقع الخاصة بيا عينة الدراسة، والعوامل المؤثرة في تشكيميا، وكيفية أن التحوالت السياسية 

وير ىذه اإلسيامات بطريقة تؤدى إلى تطوير المواقع اإلعالمية العربية، والحراك السياسي أدى إلى تط
لى طرح موضوعات بحثية جديدة في الدراسات اإلعالمية العربية، يمكن أن تستقصى أبعادىا المتعدد  ةوا 

 في دراسات مستقبمية.
 

اإلعالمية التي وكشفت نتائج الدراسة عن مساىمة المستخدمين في تزويد المواقع بالمضامين 
 25يمكن أن تثرييا، وتطور من طبيعة تغطيتيا اإلعالمية لؤلحداث ومناقشتيا لمقضايا المختمفة عن ثورة 

 يناير، وانحصرت ىذه اإلسيامات غالًبا في التعميق عمى األخبار والمقاالت والمشاركة بالصور
 .Limonard""(2007) (48)والفيديوىات، وىو ما يتفق مع نتائج دراسات أخرى منيا دراسة 

 
وعمى الجانب اآلخر وفرت معظم مواقع التواصل االجتماعي عينة الدراسة أشكاال مناسبة ومحفزة 

يناير، واىتمت بشكل كبير بتعريف  25لممستخدمين لممساىمة في تزويدىا بالمضامين السياسية عن ثورة 
فحاتيا، بينما غاب عن صفحتي المستخدمين بسبل التواصل معيا وتحميل موادىم اإلعالمية عمى ص

يناير في عينة الدراسة أشكال أخرى من أشكال التفاعمية التي كان من الممكن أن  25منتدى ومدونة 
تحفز المستخدمين عمى المساىمة بشكل أكبر عمى صفحاتيا. وتتفق ىذه النتائج مع نتائج 

يكشف عن أنو مازال حجم ، وىو ما Lasica"(49)(2002)"، وGillmor" (2004, p. 112)"دراسات
االىتمام بالمضامين السياسية التي ينتجيا المدونون أو النشطاء ينقصيا كثير من االىتمام، وكذلك عدم 
الحرص عمى تفعيل حوار متعدد االتجاىات مع المستخدمين، وتحقيق استفادة حقيقية من تواجدىم في 

الحقيقية في   عالمية، وعمى اضطالعيم  بأىدافياالبيئة  اإللكترونية، تنعكس إيجابًيا عمى التغطية اإل
ثراء الحياة الديمقراطية.  تعزيز التعددية والتنوع وا 
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ومن ناحية أخرى كشفت الدراسة عن أىمية ثقافة الصورة بين المستخدمين والتي احتمت الترتيب 
%، وكذلك الترتيب األول أيضا عمى 27.4األول بين أكثر أشكال الفنون اإلعالمية المستخدمة بنسبة 

قع مدونة % لمو 35بنسبة يناير، و  25لمنتدى % 61.36مواقع التواصل االجتماعي عينة الدراسة بنسبة 
% في الترتيب الثاني، وأخيرا موقع 27.74يناير في الترتيب األول مكرر، فموقع الفيس بوك بنسبة  25
%، مما يوضح ما أحدثتو صناعة وثقافة الصورة الرقمية التي 17.45يناير عمى اليوتيوب بنسبة 25

اير سواء من قبل النشطاء أو ين 25شيدت حديثا كثيرا من التطورات في مجال إنتاجيا إعالميا خالل ثورة 
من تغيرات ومدى تأثيرىا عمى فيم األحداث ليذه المواقع، أومن قبل األطراف المعنية بيا  المستخدمين

يناير، وعن التأثير الناتج عن سرعة نشر وبث الصور من المستخدمين عمى درجة  25الخاصة بثورة 
اث ردود فعل قوية وسريعة ومباشرة، فضال عن استجابة الجميور لؤلحداث، ومدى قدرة الصورة عمى إحد

التأثير التراكمي الناتج عن االستخدام المكثف لمصور عمى الذاكرة السياسية والثقافية لممجتمعات، 
 25باعتبارىا وسيمة اتصال قائمة بذاتيا، وباعتبارىا تجسد رمًزا لواقع سياسي واجتماعي وثقافي في ثورة 

 سات وعادات وأعراف جديدة.يناير، وتكثيًفا لقيم وممار 
 

اعية التي استخدميا منتجو ىذه النصوص والمضامين عمى نكشفت النتائج أن أكثر األساليب اإلق
ىي استماالت عاطفية ومنطقية معا عن طريق عرض صور  25مواقع التواصل االجتماعي لثورة 

ىتمام وتجعل الفرد أكثر استعدادا وفيديوىات مؤثرة عن الثورة، وذلك من منطمق مبدأ أن الصورة تستثير اال
ردود لتقبل المعمومة وتحسن الخبرات وتنوع أساليب المضمون المقدم، كما أن لمصورة أىمية في إحداث 

  وذلك كما توضح دراسة  أفعال شعورية تتكون من جرائيا قناعات أو مواقف تجاه قضية من القضايا
Bartholeyns عن أداء الصورة (52)وآخرون. 

 

مواقع لمتواصل االجتماعي عينة الدراسة  برأوضحت نتائج الدراسة إن جنسيات المستخدمين ع
% مساىمات عرب في 3.51% في الترتيب األول مساىمات مصريون، وبنسبة 93.2كان بنسبة 

% مساىمات لؤلجانب في الترتيب الثالث، وربما ترجع 3.3الترتيب الثاني وما يعادليا بنسبة متقاربة أي 
باحثة قمة إنتاج نشطاء ومستخدمي اإلنترنت العرب واألجانب لمضامين عمى ىذه المواقع لعوامل خاصة ال

بالمغة واالىتمامات في المقام األول، باإلضافة لعوامل أخرى تشترك فييا جميع الجنسيات بما فييم 
 النشطاء المصريين ترى الباحثة أنيا ترجع لآلتي: 

 

تية الخاصة بمواقع المدونات والمنتديات التي يمكن أن يكون من بينيا : العوامل التنظيمية والمؤسسا
عدم إتاحة ىذه المواقع ألشكال تسمح لممستخدمين بتضمين موادىم ضمن صفحاتيا، أوعدم توضيحيم 
لطرق إرسال مضامينيم إلييم، أوعدم توضيحيم لسياستيم في النشر، أو الشتراطيم التسجيل أوال ، أو 

ن عواقب النشر آلراء تخالف بعض األوضاع السياسية في البالد وعدم تشجيع المناخ تخوف البعض م
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الثقافي العام لثقافة الحوار وغياب مشاركة الجماىيرعن عممية صناعة القرار، فضال عمى غمبة الطابع 
ع التواصل اليجومي والتيكمي واالستفزازي أحيانا عمى الحوارات التي تستضيفيا المنتديات والمدونات ومواق

يناير عينة الدراسة وقد تتفق ىذه النتيجة في بعض منيا مع نتائج دراسات  25االجتماعي الخاصة بثورة 
 .(51)(2212( وحسام إليامي )2211( وسيدبخيت )2212سابقة لكل من حمزة خميل )

 

 

مواقع ويبقي السؤال ىنا حول مستقبل ىذه النوعية من اإلعالم الجديد في الوطن العربي في 
يناير والتحوالت السياسية من جية، والمضمون الذى ينتجو  25التواصل االجتماعي الخاصة بثورة 

 النشطاء والمستخدمين ليذه المواقع ومستقبل ىذه النوعية من الدراسات في الوطن العربي من جية أخرى.
 

ور ىذا النمط من فمن ناحية مستقبل ىذه النوعية من اإلعالم تشير كل المؤشرات إلى تعاظم د
اإلعالم السياسي الجديد والبديل من صحافة المواطن وصحافة المشاركة بالرغم من المعوقات السياسية 

نمو ىذا  الرؤية األوليواالقتصادية والثقافية واإلعالمية، في ظل وجود عدة قراءات لمستقبمو، حيث تتوقع 
عن وسائل اإلعالم التقميدية، ليخمق لنفسو مضامينو  النوع الجديد من اإلعالم السياسي اإللكتروني مستقالً 

وقواعدىا وأعرافو وتقاليده وممارساتو الصحفية الخاصة،  وسقوط الفوارق بين أنماط العمل الصحفي" 
الصحافة المكتوبة أو التميفزيون أو اإلنترنت" ونياية التنظيمات اليرمية واألنظمة الشكمية، وصعود 

، ترى أن اإلعالم الجديد والرؤية الثانيةعمى أسموب الياوي المحترف وتألقو،  النموذج اإلعالمي القائم
والرؤية سوف يزامل ويقاسم الوسائط اإلعالمية التقميدية الفضاء اإلعالمي، لكنو لن يكون أبدا بدياًل عنو، 

مع النموذج ترى أن بقاء أو زوال ىذه النوعية الجديدة من اإلعالم مرتبط بقدرتو عمى التكيف  الثالثة
 القادم لمحروب التكنولوجية لمجيل الرابع والخامس وتأثيرىا االقتصادي عمى العالم. 

وعمي الرغم من مساىمة شبكات التواصل االجتماعي بشكل فاعل في تشكيل وحشد الرأي العام 
خفاقات النظم  وتحريك الشارع، من خالل عمميا عمي كسر حاجز الخوف والتركيز عمي أخطاء وا 
السياسية، فإن أفول ىذا الدور تدريجيا خالل الفترة القادمة إنما يظل مرىونا بأسباب اجتماعية 
واقتصادية تتعمق بموازين القوى بين الطبقات المجتمعية ومصالحيم الحاكمة لسموكيم إزاء بعضيم 

 البعض.
                                                             

 

ى
ىى:الهوامش
 

 :ػيُت انذراست انًىاقغ اإلنكتروَيت

  
 َٕبَر ػًٍ اٌفُس ثىن: 36اٌّىلغ اٌرسٍّ ٌظفحخ   - 

http://www.facebook.com/KABO1988?fref=ts 

 َٕبَر ػًٍ اٌُىرُىة: 36ِىلغ طفحخ  -
Http://www.youtube.com/user/eg25januuary/videos?view=0 

http://www.youtube.com/user/eg25januuary/videos?view=0
http://www.youtube.com/user/eg25januuary/videos?view=0
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  َٕبَر: 36ِىلغ ِذؤخ  -

http://egy25january.blogspot.com 
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.3123، جبِؼخ طٕطب، وٍُخ  اٌزرثُخ إٌىػُخ، لسُ اإلػالَ اٌزرثىي، " رسانت ياجستيراٌّزحممخ ِٕهب " دراسخ ُِذأُخ  
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 .3123إٌّظىرح ، وٍُخ اِداة،

 

16-Hermida, A. and N. Thurman (2010) .- "A Clash of Cultures", Journalism Practice 2(3): 343–56. 

 

17- Niekamp, R. (2007).- "Opportunity lost: Blogs on local TV station web sites". Electronic News 
1(3), 149-164. 

18-Bowman, S. & Willis, C. (2005).- The future is here, but do news media companies see it? Nieman 

Reports 59(4), p-10. 
19-Singer, J. B. (2006) .- "Stepping back from the Gate: Online Newspaper Editors and the Co-

production of Content in Campaign 2004" ,Journalism and Mass Communication Quarterly 83(2): 

265–280. 
20-Lasica, J.D. (2002).- "The Promise of the Daily Media" ,Online Journalism Review, 

httm://www.ojr.org/ojr/lasica/1017779142. 
21-Kiernan, V., & Levy, M.R. (1999).-Competition among broadcast-related web sites.Journal of 
Broadcasting & Electronic Media 43(2), 271-279. 

22-Massey, B.L. & Levy, M.R. (1999).-"Interactivity, online journalism and English-language web 

newspapers in Asia". Journalism & Mass Communication Quarterly 76(1), 321-339. 

 .477، صيرجغ سابق -.اٌسُذ ثخُذ -34
24-Thurman, Neil (2008, Feb.) -ز  ‘Forums for Citizen Journalists? Adoption of User-generated 

Content Initiatives by Online News Media’, New Media and Society 10(1): 139–57. 

25-Paulussen, Steve (2008,Jan.).- "UGC in the professional newsroom". Available at: 
http://www.fleetproject.be/content/assets/presentations_news_generation 

/Steve_Paulussen_ugc_in_the_professional_newsroom.pdf. 

 

26-Chung, D. S. (2007).- Profits and Perils Convergence: The International Journal of Research into 

New Media Technologies, Vol. 13, No. 1, 43-61. 

27-Al-Saggaf, Y. (2006).- ‘The Online Public Sphere in the Arab World: The War in Iraq on the Al 
Arabiya Website’, Journal of Computer-Mediated Communication, 12(1), 311–334. 

DOI:10.1111/J.10836101.2006.00327.X. 

28-Singer, J. B. (2006).- Op.Cit, PP. 65–80. 
29-Boczkowski, P. (2004).- The processes of adopting multimedia and interactivity in three online 

newsrooms.Journal of Communication &Elctronic Media, vol. 54, 197-213.  

30-Mayock, Patrick R. (2011).- Agenda Building in the Age of Online Audience Feedback OhioLINK 

ETD Center, Available at: http://etd.ohiolink.edu/view.cgi?acc_num=kent1334104995. 

31-Golan, G. (2006).- Inter-Media Agenda Setting and Global News Cov-erage: Assessing the 

Incense of the New York Times on three Network Television Evening News Programs." Journalism 
Studies, 7:323-333. 

32-Cassidy, W. P. (2007).- Op.Cit. PP. 478-498. 

http://www.rcssmideast.org/Author.aspx?AuthorId=26
http://www.fleetproject.be/content/assets/


           www.epra.org.eg                                        gwww.jprr.epra.org.e        
 

 مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط   -العدد السابع  22

                                                                                                                                                                                             
33-Wikipedia, the free encyclopedia.- (2013, April, 13). Citizen media Availble  

at:http://en.wikipedia.org/wiki/Citizen_media 
34-Rodríguez, Clemencia (2001).-  Fissures in the Mediascape. An International Study of Citizens‘ 

Media. Cresskill, NJ: Hampton Press. 

35-Bowman, Shayne, and Willis, Chris (2003, July).- We Media: How audiences are shaping 
the future of news  and information Available at: http://www.hypergene.net/wemedia/weblog.php  

 

36-Gillmor,Dan. (2004).- "We the Media: Grassroots Journalism By the People, For the People" 

O'Reilly Media, Inc.,336 pages. 
37-Hackett.Robert, A. and Carroll. William, K. (2006).- "Remaking Media: The struggle to 

democratize public communication" Routledge, New York and London. ISBN 10: 

38-Anderson, Chris (July, 2009).- "The online community" The Virginia Quarterly Review.Retrieved 
2009-07. 

39-Lasica, J.D. (2003).- ‘Blogs and Journalism Need Each Other’, Nieman Reports. 

Op Cit, 3-3 2003. 

 
40-Condron.Seamus, ( May 11, 2010).- "Crowdsourcing, Why the Power of the Crowd is driving the 

future of the Business? " Available at: http://www.crowdsourcing.com/ 

41-Condron.Seamus, ( May 11, 2010). Ibid. 
42-Hujanen&Pietikainen (2004).- Interactive Uses Of Journalism Crossing Between Technological 

Potential And Young Peoples News Using Practices, New Media and Society, 6:383. 

 " اٌخطبة اإلػالٍِ ٌحروبد االحزجبط االجزّبػُخ دراسخ رحٍٍُُخ ٌّىالغ حروبربالحزجبط االجزّبػٍ -.حسبَ ِحّذ إٌهبٍِ-54
44-See: 

- Singer, J. B. (2006) .-"Stepping back from the Gate: Online Newspaper Editors and the Co-

production of Content in Campaign 2004" Op cit, PP. 265-280. 

-  Boczkowski, P. (2004).- The processes of adopting multimedia and interactivity in three 
online newsrooms, Op Cit, PP. 197-213. 
 

 أٔظر: -56
.267، ص يرجغ سابق  -حّسح اٌسُذ خًٍُ، -  

.  417، ص يرجغ سابق -،ِظطفً ػجذ اٌالٖ وآخروْ -  

 . 43ِرجغ سبثك، ص  -ِحّىد ػجذ اٌمىي، -

-  David Ingenito .-" Democracyin the 21 
th
 century: Social media & politics- global village or 

cyber- Balkans?" ,Unpublished M. A.( Los Angloses CA: University of southern California, 2010. 
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2. January 25 page on YouTube: 

Http://www.youtube.com/user/eg25januuary/videos?view=0 

 

3 January 25 blog site: 

http://egy25january.blogspot.com 

 

4. January 25 forum site: 

http://forumjanuary25.moontada.net 

 

1- The results showed that media content produced by users of social 

networking sites studded concentrated on forms of handling media where to 

draw the features of the negative image and criticism of the parties to participate 

in government either by the government or the institution of the presidency or 

the remnants of the former regime. 

 

       Also  results show a correlation function relationship between media forms 

and social networking sites according to the high proportion of  using to the 

news and fixed images in Facebook and YouTube in exchange for the decline 

for the rest of the media formats used as well as for sites of communication and 

alternative media and other forums and blogs, where the value of Pearson factor 

= 0.266 coefficient correlation, significance = 0.001. 

 

2- On the other hand most of the social networking sites and provided sample 

forms suitable and stimulating for users to contribute by providing them with 

political of implications for the January 25 revolution, but still the volume of 

interest in the political of implications produced by the bloggers or activists 

lacked a lot of interactive forms, including non-activation of multi-directional 

conversations with users, achieve real advantage of their presence in the 

electronic environment, positively reflected on the media coverage, and the 

discharge of their true roles in the promotion of pluralism and diversity and 

enrich democratic life. 

 

3. The study revealed that the importance of the image in the events of the 

responses unconscious acts consist of convictions or attitudes towards issues as 

describes the Bartholeyns study and others on the performance of the image. 
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Abstract 

     The Successive developments in the internet has contributed to creating a 

new form of media known as the "new media’ or "alternative media" . Many 

rankings varied between virtual social networks and electronic forums, mail 

groups, and press blogs. which attract the attention recently to many issues 

blowing up and raised by the public and which are forced many governments to 

make decisions against its will. 

 

    Hence the importance of discussing and analyzing the role of social networks 

in the popular political movement witnessed in Egyptian society by knowing the 

volume of interest in social networking sites, and Arab media alternative salient 

own revolution of January 25, 2011. By the  implications produced by the 

owners and users of these sites, and their importance and how to employ them, 

the nature of their contributions, the attention span of these sites published, and 

the top media formats that are employed to help in the production of these 

contents, the similarities or the differences between them, the trends of users 

towards it, and the most prominent issues to be discussed through these sites. 

 

     Also the importance and methods of persuasion used, the values that are to 

focus during and after the revolution from the point of view of the users, the 

factors that limit or encourage reliance on them,  the reasons of the January 25 

revolution, the nature of the roles they carry out in the enrichment of these sites, 

factors limiting the production of these contents, the limits to take advantage of 

recent developments in its industry and the reflection of the political 

developments at the entrance of professional 
 

 practice at the press of education. 

 

     It has been selected a number of news sites related to January 25 revolution 

basic on one site  only for each form of new media as follows: 

 

1. January 25 page on Facebook: 

http://www.facebook.com/KABO1988?fref=ts 

http://www.facebook.com/KABO1988?fref=ts
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