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  )١(المجلة المصرية لبحوث الرأي العام افتتاحية العدد الخاص من
  

الثالثة ُتمثل ثورة الخامس والعشرين من يناير الحدث األبرز في المجتمع المصري منذ بداية األلفية 
ًحيث أضحت تلك الثورة البيضاء نموذجا جليا لظ على تغيير واقعه اهرة الرأي العام الفاعل والقادر ً

  . عملية تحول جذرية من الديكتاتورية إلى الديمقراطية وحرية التعبيرمن خاللالسياسي والمجتمعي 
صوت "الرأي العام هو  بأن العلوم االجتماعية لدى الخبراء والباحثين في مجاالت ٌاتفاقوثمة 

ًزادت قدرته على تغيير مجتمعه نحو آفاق أكثر رحابة وتقدما ؛ ً وكلما كان الرأي العام ناضجا"الشعب ٍ
  .على المستويات السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية

 من ّوتجدر اإلشارة إلى أن مجال الرأي العام هو من المجاالت البحثية البينية حيث دأب العديد
 والوقوف على -أي الرأي العام- الباحثين في علوم االجتماع والسياسة واإلعالم على دراسة تلك الظاهرة

ٍ وبخاصة إبان تساهم في تشكيلها والتأثير في بنيتها المعرفية والوجدانية والسلوكية؛المتغيرات والروافد التي 
  .م٢٠١١ العشرين من ينايرالمصيرية كما هو الحال في ثورة الخامس وواألحداث الضخمة 

ًويهتم مركز بحوث الرأي العام بكلية اإلعالم اهتماما بالغا بالرصد العلمي والموضوعي لظاهرة  ً
ًوفي ضوء هذا االهتمام يصدر المركز عددا خاصا . وتطورها عبر الزمنتشكيل الرأي العام في مصر  ً ُ

ثية التي اهتمت برصد وقياس دور وسائل لعرض األوراق البحمن المجلة المصرية لبحوث الرأي العام 
اإلعالم في تشكيل الرأي العام بشأن أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير وتداعياتها المختلفة على 

وتطرح األوراق البحثية التي ينطوي عليها العدد الحالي من المجلة المصرية لبحوث  .المجتمع المصري
 يناير ٢٥لقة بالممارسات اإلعالمية لوسائل اإلعالم المصرية إبان ثورة ًالرأي العام عددا من النتائج المتع

وما بعدها، ودور وسائل اإلعالم في تشكيل االستجابات المعرفية والوجدانية للرأي العام المصري بشأن 
ً يناير وتداعياتها، فضال عن قياس تأثيرات عدد من المتغيرات والعوامل المهمة التي تؤثر في ٢٥ثورة 

 وسائل اإلعالم التقليدية والحديثة ٍ كل منحدود االعتماد على:  وأبرزها المصريالرأي العام شكيل ظاهرةت
  يناير، ومستويات الثقة في مضامين تلك الوسائل،٢٥بوصفها مصادر أولية للمعلومات عن ثورة 

أي العام واتجاهاته  للتأثير في معارف الرذاتهاوطبيعة الخطاب اإلعالمي الذي وظفته وسائل اإلعالم 
  . وتأثيراتها المختلفة على المجتمع المصري، يناير وتطوراتها٢٥نحو أحداث ثورة 

 يناير تحتاج إلى ٢٥ًوختاما ينبغي اإلشارة إلى أن العالقة بين وسائل اإلعالم والرأي العام وثورة 
ُالمتغيرات التي تغذي  والوقوف عن كثب على العوامل وأغوارها،المزيد من الدراسات والبحوث لسبر 

  . في المجتمع المصريظاهرة الرأي العام إبان األحداث المصيرية 
  .ّواهللا تعالى من وراء القصد وهو جل جالله ولي التوفيق                                           

                                                 

 .خالد صالح الدين، مدير مركز بحوث الرأي العام/  األستاذ الدكتور)1(
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متابعة أحداث اعتماد الجمهور المصرى على القنوات الفضائية اإلخبارية فى : )٢(عادل عبد الغفار/ د
   يناير وتطوراتها٢٥ثورة 

ـــــى اعتمـــــد عليهـــــا الجمهـــــور المـــــصرى فـــــى متابعـــــة  ـــــضائيات اإلخباريـــــة الت تنـــــاول هـــــذا البحـــــث الف
ـــــورة  ـــــى ٢٥أحـــــداث ث ـــــالتطبيق عل ـــــك ب ـــــة، وذل ـــــى إطـــــار مـــــصادر المعلومـــــات المختلف ـــــاير وتطوراتهـــــا ف  ين

هرة الكبـــــــرى علـــــــى اخـــــــتالف ً مبحوثـــــــا مـــــــن الجمهـــــــور العـــــــام بالقـــــــا٤٠٠عينـــــــة غيـــــــر احتماليـــــــة قوامهـــــــا 
ــــــاهرة،  ــــــيم العــــــالى وجامعــــــة الق ــــــة واإلعــــــالم والتعل ــــــوزارات البيئ ــــــة مــــــن العــــــاملين ب ــــــصه الديموجرافي خصائ

 .باستخدام صحيفة االستقصاء أداة لجمع البيانات
ــــــــوات  ــــــــة فــــــــى القن ــــــــة المتمثل ــــــــوق مــــــــصادر المعلومــــــــات العربي ــــــــى تف ــــــــائج البحــــــــث إل ــــــــصت نت وخل

)  صـــــحف خاصـــــة–قنـــــوات خاصـــــة (يليهـــــا اإلعـــــالم الخـــــاص المـــــصرى )  الجزيـــــرة–العربيـــــة (اإلخباريـــــة 
  ). CNN عربى، BBC(ًواإلنترنت، وأخيرا المصادر األجنبية 

كمــــــا انتهــــــت الدراســــــة إلـــــــى ضــــــعف مــــــستوى األداء المهنــــــى لقنـــــــاة النيــــــل لألخبــــــار فــــــى تغطيـــــــة 
ــــــة  ــــــوات العربي ــــــى للقن ــــــاع مــــــستوى األداء المهن ــــــل ارتف ــــــورة مقاب ــــــة، الجز(أحــــــداث الث ــــــرةالعربي ــــــوات ) ي والقن

 وهـــــــو مـــــــا أدى إلـــــــى ضـــــــعف االعتمـــــــاد بـــــــشكل ملحـــــــوظ علـــــــى قنـــــــاة النيـــــــل (CNN,BBC)األجنبيـــــــة 
  .لألخبار
حـــــددت نتـــــائج الدراســـــة أهـــــم المتغيـــــرات المـــــؤثرة فـــــى اختيـــــارات الجمهـــــور المـــــصرى للقنـــــوات قـــــد و

قنــــــوات اإلخباريـــــة لمتابعــــــة أحــــــداث الثــــــورة وتطوراتهـــــا، وتمثلــــــت فــــــى الــــــصور الذهنيـــــة المنطبعــــــة عــــــن ال
اإلخباريـــــة فـــــى ضـــــوء الخبـــــرة الـــــسابقة فـــــى مـــــشاهدة هـــــذه القنـــــوات، ومـــــستوى األداء المهنـــــى فـــــى تغطيـــــة 
ًأحــــداث الثــــورة وتطوراتهــــا، ومواقــــف هــــذه القنــــوات مــــن الثــــورة ســــلبا وايجابــــا، إضــــافة إلــــى مــــشاركة أفــــراد  ًٕ

ـــــــورة، وكـــــــذلك الخـــــــصائص الديمو ـــــــة فـــــــى أحـــــــداث وفعاليـــــــات الث جرافيـــــــة الجمهـــــــور وجماعـــــــاتهم المرجعي
  .ألفراد العينة

وفــــــى ضــــــوء مــــــا انتهــــــت إليــــــه نتــــــائج الدراســــــة مــــــن تواضــــــع أداء قنــــــاة النيــــــل لألخبــــــار كمــــــصدر 
ـــــصت  ـــــة، خل ـــــة واألجنبي ـــــة العربي ـــــوات اإلخباري ـــــة بغيرهـــــا مـــــن القن ـــــورة مقارن للمعلومـــــات حـــــول أحـــــداث الث

قنـــــاة علـــــى مـــــستوى الدراســـــة إلـــــى رؤيـــــة مـــــستقبلية متعـــــددة األبعـــــاد للنهـــــوض بمـــــستوى األداء اإلخبـــــارى لل
الرؤيــــــة العامــــــة والقــــــيم المهنيــــــة والعنــــــصر البــــــشرى والــــــدعم التكنولــــــوجى والنظــــــام اإلدارى والمــــــالى، بمــــــا 
يــــسهم فــــى تمكــــين قنــــاة النيــــل لألخبــــار مــــن المنافــــسة اإلقليميــــة والدوليــــة لتقــــديم صــــوت مــــصر ورؤيتهــــا 

  .لألحداث الجارية الوطنية واإلقليمية والدولية
دراســـــة قـــــد أشـــــارت إلـــــى أهميـــــة اإلنترنـــــت كمـــــصدر للمعلومـــــات حـــــول أحـــــداث ٕواذا كانـــــت نتـــــائج ال

ًالثـــــورة خاصـــــة بـــــين الـــــشباب، فـــــإن ذلـــــك يثيـــــر عـــــددا مـــــن موضـــــوعات البحـــــوث المـــــستقبلية التـــــى يـــــأتى 

                                                 

  .القاهرة جامعة – اإلعالم كلية –  قسم اإلذاعة والتليفزيون– الرأي العاماستاذ  )2(
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فــــــى مقــــــدمتها أهميــــــة المواقــــــع اإلخباريــــــة علــــــى شــــــبكة اإلنترنــــــت كمــــــصدر للمعلومــــــات حــــــول األحــــــداث 
ـــــة عمومـــــا وعـــــن األزمـــــات خـــــصوصا ًالجاري ـــــى دراســـــة أهميـــــة مواقـــــع التواصـــــل االجتمـــــاعى ً ، إضـــــافة إل

علــــى شـــــبكة اإلنترنــــت كمـــــصدر للمعلومــــات مـــــن ناحيــــة، وكآليـــــة للمــــشاركة والتواصـــــل والتفاعــــل بـــــالرأى 
بـــــين أفـــــراد الجمهـــــور مـــــن ناحيـــــة أخـــــرى، إضـــــافة إلـــــى كونهـــــا أداة لرصـــــد اتجاهـــــات الـــــرأى العـــــام نحـــــو 

  .السياسات والقرارات الحكومية
  

   القنوات التليفزيونية اإلخبارية خالل األزمـات  مصداقية: )٣(ينهبة شاه/ د
  " يناير ٢٥دراسة حالة للتغطية اإلعالمية لثورة " 

رصد اتجاهات الجمهور المصرى نحو مصداقية القنوات التليفزيونية الدراسة إلى هذه تسعى   
 يناير ٢٥التغطية اإلعالمية لثورة خالل األزمات بالتطبيق على ) المصرية والعربية والدولية(اإلخبارية 

والتعرف على مدى اعتماد الجمهور المصرى على القنوات التليفزيونية اإلخبارية كمصادر للمعلومات 
المتعلقة بالثورة وتداعياتها ودوافع اعتماد الجمهور المصرى على القنوات التليفزيونية اإلخبارية والتأثيرات 

  :راسة إلى عدة نتائج منهاتوصلت الد الناتجة عن االعتماد،
تصدرت قناتا العربية والجزيرة قائمة القنوات اإلخبارية العربية والدولية التى يعتمد عليها المبحوثون  .١

لكل منهما % ٢٩.٤و% ٣٠.١ يناير بوزن مئوى مرجح يبلغ ٢٥فى متابعة األخبار المتعلقة بثورة 
ية فى تبوء مكانة رئيسية لدى الجمهور على الترتيب، مما يوضح نجاح القنوات الفضائية العرب

 المرتبة BBCالمصرى متفوقة على مثيالتها من القنوات اإلخبارية المصرية والدولية، احتلت قناة 
الثالثة من حيث ترتيب أهمية القنوات اإلخبارية بشكل عام والمرتبة األولى من حيث القنوات 

 %. ١٨.٧اإلخبارية الدولية بوزن مئوى مرجح يبلغ 
% ٩٥.١٢ فى مقدمة القنوات اإلخبارية من حيث إجمالى المصداقية بوزن نسبى BBCبرزت قناة  .٢

 بوزن نسبى CNNوقناة % ٩٠.٤فالجزيرة بوزن نسبى % ٩٢.٨يليها قناة العربية بوزن نسبى 
، بينما جاءت قناة النيل لألخبار فى ذيل قائمة القنوات اإلخبارية من حيث توافر مكونات %٩٠.٢٨
الفتقاد القناة عناصر المصداقية والمهنية فى تغطيتها ًا نظر% ٦٣اقية المختلفة بوزن نسبى المصد

اإلخبارية المتحيزة ألحداث الثورة المصرية بوصفها أداة النظام فى تشويه الثورة والتحريض على 
ة للجمهور من أن تكون المصدر األول لتغطية األخبار المتعلقة بالشأن المصرى بالنسبً الثوار، وبدال

 .المصرى، فقدت القناة مكانتها وفشلت فى تلبية احتياجات الجمهور المصرى فى ظل األزمة
عن مؤشرات ًا عكست مؤشرات ثقة الجمهور المصرى فى القنوات التليفزيونية اإلخبارية اختالفـ .٣

إلخبارية التى االعتماد على هذه القنوات، فرغم احتالل قناتا العربية والجزيرة لقائمة أهم القنوات ا

                                                 

  . شمس جامعة عين– كلية اآلداب – قسم اإلعالم –استاذ اإلعالم  )3(
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يتابع المبحوثون من خاللها األحداث، إال أن هذا االعتماد لم يقابله المرتبة نفسها من المصداقية بل 
 . لتتصدر قائمة القنوات اإلخبارية األكثر مصداقية وتلتها قناة العربية ثم الجزيرةBBCتقدمت قناة 

لألخبار ات التليفزيونية اإلخبارية كمصادر تصدر دافع الفهم قائمة دوافع اعتماد المبحوثين على القنو .٤
، وتتفق هذه النتيجة مع فروض نظرية االعتماد حيث يتزايد اعتماد  يناير٢٥المتعلقة بثورة 

المبحوثين على وسائل اإلعالم فى ظل ظروف التهديد وعدم االستقرار فى البيئة المحيطة بهدف 
 لتوجيه فى المرتبة التالية بوزنجاء دافع اولق، الفهم الذى يساعد فى التخفيف من حدة الغموض والق

فى اطار حرص المبحوثين على توجيه أفعالهم واتخاذ القرارات المناسبة والتعامل مع المواقف 
جاء دافع التسلية فى المرتبة األخيرة من قائمة دوافع اعتماد المبحوثين على القنوات بينما الصعبة، 

 .التليفزيونية اإلخبارية
تأثيرات الوجدانية قائمة تأثيرات اعتماد المبحوثين على القنوات التليفزيونية اإلخبارية تصدر ال .٥

 يناير فى ظل التعاطف مع ضحايا الثورة من الشهداء وفى ٢٥كمصادر لألخبار المتعلقة بثورة 
جاءت التأثيرات وظروف الخوف من االنفالت األمنى والتدهور االقتصادى فى أعقاب الثورة، 

كية فى المرتبة التالية فى اطار حرص المبحوثين على معرفة أسباب األزمة ونتائجها ودعم اإلدرا
جاءت التأثيرات السلوكية فى المرتبة األخيرة من قائمة تأثيرات اعتماد بينما مواقفهم وآرائهم حولها، 

 .المبحوثين على القنوات التليفزيونية اإلخبارية
اد قناة النيل اإلخبارية للمصداقية من وجهة نظر الجمهور المصرى  نتائج الدراسة اشكالية افتقتبرزأ .٦

 يناير مما يؤثر على ثقة الجمهور المصرى فى وسائل اعالمه المحلية ٢٥فى تغطيتها ألحداث ثورة 
ويؤدى إلى انصراف الجمهور إلى القنوات اإلخبارية العربية والدولية األخرى إلشباع احتياجاته 

 . بثوب جديد١٩٦٧مكررة من اعالم مة، ويعيد هذا األمر إلى األذهان تجربة المعرفية فى ظل األز
  

 عن الواقع الحالى لإلعالم التليفزيونى المصرى بعد شهور من  الدراسة تساؤل هامطرحمما سبق، ت
قيام الثورة، وهل استطاع معالجة اخطائه واستعادة مشاهديه؟ أم استمر التخبط اإلعالمى وغياب الرؤية 

التساؤل تبرز أزمة اإلعالم ضمن تحديات أخرى تواجه هذا ى اآلداء؟ وفى محاولة لإلجابة عن وفوض
المرحلة االنتقالية فى مصر بالمساواة مع األزمة االقتصادية واالنفالت األمنى وحالة االحتقان الطائفى 

زمة اإلعالم التليفزيونى وتشير مؤشرات الواقع التليفزيونى الحالى فى مرحلة ما بعد الثورة إلى استمرار أ
الرسمى فى مرحلة ما بعد الثورة بحيث تعدت األزمة حدود المسؤولين إلى عامة الناس فى الشارع وطالت 
األزمة وسائل اإلعالم المصرية الحكومية والخاصة، توصى الدراسة بضرورة اهتمام القائمين على وسائل 

م المصرى واعالء قيم الدقة والحياد والشمول اإلعالم الوطنية بالعمل على تعزيز مصداقية اإلعال
والصدق وتلبية احتياجات الجمهور والتعبير عن مختلف اآلراء بهدف االسهام فى بناء صناعة اعالمية 

 .   وطنية عصرية تعيد ثقة الجمهور المصرى فى اعالمه الوطنى فى ظل األزمة المصرية الراهنة
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 خالل ثورة  نترنتهور المصرى للقنوات الفضائية واإلم الجمالعالقة بين استخدا: )٤(سمية عرفات/ د
  ثيرات المعرفية والوجدانية والسلوكية ألتوا  يناير٢٥

ؤديــه كــل مــن الفــضائيات واإلنترنــت فــى  تســعت هــذه الدراســة إلــى الوقــوف علــى حجــم اإلســهام الــذى 
ن اسـتخدام هـاتين الوسـيلتين ، والعالقـة بـي٢٠١١ ينـاير ٢٥إمداد الجمهور المـصرى بالمعلومـات عـن ثـورة 

االعتمـاد علـى  "وبين التأثير على الجوانب المعرفية والوجدانية والـسلوكية ألفـراد الجمهـور فـى إطـار نظريـة
 من الجمهور المصرى المتنوع من حيـث الجـنس مبحوث ٤٠٠، وبالتطبيق على عينة من "وسائل اإلعالم

 :عديد من النتائجالشرقية، وقد توصلت الدراسة إلى الوالعمر والمستوى التعليمى من محافظتى القاهرة و
 علــى اخــتالف ٢٠١١ ينــاير ٢٥ة مــن جانــب معظــم أفــراد العينــة ألحــداث ثــورة رالمتابعــة المــستم .١

، وهـــو المحافظـــاتأعمـــارهم ومـــستواهم التعليمـــى مـــن الـــذكور واإلنـــاث ومـــن المقيمـــين بالقـــاهرة أو 
سـتمرار اًا، ومـن ثـم كـان حرصـهم علـى متابعتـه بمايتفق مع أهميـة الحـدث الـذى أثـر علـيهم جميعـ

 .للوقوف على تطورات الحدث
 علـــى ســـائر الوســـائل األخـــرى كمـــصادر – الســـيما الجزيـــرة والعربيـــة –تفـــوق الفـــضائيات العربيـــة  .٢

للمعلومات عن أحداث الثورة لدى الجمهور المصرى، فيما جاء اإلنترنت فى ترتيب متوسط، وهو 
فــضائيات فــى قــدرتها علــى جــذب الجمهــور، وفــى الوقــت نفــسه ظهــور مايــشير إلــى تعــاظم دور ال

 المعلومــات صول علــىللحــاإلنترنــت كوســيلة غيــر تقليديــة اســتطاعت أن يكــون لهــا دور كمــصدر 
ً، وهو ماكان واضحا من خـالل اسـتخدام الجمهـور لـبعض المواقـع السيما وقت األزمات-وتبادلها 

دام أعلـى لتمتعـه بمزايـا يتفـوق بهـا عـن غيـره مـن  الذى حظـى بنـسبة اسـتخ–  فيسبوكالخاصة  –
 .مواقع التواصل اإلجتماعى األخرى

جـــاءت عوامـــل التغطيـــة الفوريـــة لألحـــداث، والثقـــة بالوســـيلة فـــى مقدمـــة أســـباب تفـــضيل الجمهـــور  .٣
، "اإلنفـــراد بـــبعض الحقـــائق"ى الســـتخدام وســـائل معينـــة، هـــذا إلـــى جانـــب عوامـــل أخـــرى تتمثـــل فـــ

، وهو "لتوازنا الموضوعية"، و" التنوع فى عرض اآلراء" ، و " سيرات للحدثتقديم تحليالت وتف"و
 .مايكشف أهمية تلك العوامل فى تفضيل وسيلة دون أخرى

ًلعبـــت وســـائل اإلعـــالم دورا فـــى مـــساعدة معظـــم أفـــراد العينـــة علـــى تكـــوين رأى لهـــم يتعلـــق بـــالثورة  .٤
ى معـارف ووجـدان وسـلوك نـسبة كبيـرة ومايرتبط بها من أحداث، عالوة على دورها فى التأثير عل

 .من أفراد العينة
وجـــود عالقـــة بـــين كثافـــة اســـتخدام كـــل مـــن الفـــضائيات واالنترنـــت، والتقيـــيم اإليجـــابى لهمـــا، وهـــو  .٥

مايفـــسر العالقـــة بـــين رأى المبحـــوثين اإليجـــابى بـــشأن قنـــاتى الجزيـــرة والعربيـــة علـــى ســـبيل المثـــال 
 .لك الحال فيما يتعلق بموقع الفيسبوك وكثافة استخدامهم لهاتين القناتين، وكذ
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  : الدراسةتوصيات
   :لتوصياتًبناءا على النتائج التفصيلية للدراسة، يمكن اإلشارة إلى المجموعة التالية من او           

ًنظرا ألن موضوعية الوسيلة ومصداقيتها ودقتها فى عرض الموضوعات والحقائق عوامل أساسية  .١
جمهور إلى الثقة بالوسيلة ومن ثم يؤثر على تقييمهـا باإليجـاب أو الـسلب وضرورية تدفع بأفراد ال

 يتحــتم علــى وســائل لــذامــن جانــب األفــراد ويــدفع بهــم إلــى تفــضيل التعــرض لوســيلة دون أخــرى، 
 والقــــائمين عليهــــا مراعــــاة تلــــك العوامــــل عنــــد تقــــديمهم للرســــالة – والســــيما الفــــضائيات –اإلعــــالم 

يـتم التحيـز لجانـب معـين مـن الموضـوع أو  ة نظـر دون أخـرى، وأالاإلعالمية فاليـتم عـرض وجهـ
 ينــاير مــن جانــب بعــض ٢٥لمــسناه فــى بدايــة ثــورة  القــضية، أو عــرض مــشوه للموضــوع، وهــو مــا

 وهـو مـادفع العديـد مـن أفـراد الجمهـور – السيما الفضائيات المصرية الحكوميـة –وسائل اإلعالم 
 حيــث تبــين مــن نتــائج ،كــالجزيرة والعربيــة لمعرفــة الحقيقــةإلــى التحــول عنهــا لمتابعــة قنــوات أخــرى 

الدراســة أن هــاتين القنــاتين حظيتــا بنــسبة تفــضيل ومــشاهدة مرتفعــة، باإلضــافة إلــى لجــوء معظــم 
المبحوثين إلى البحث عن مصادر أخرى فى حالة تعارض الحقائق والمعلومات، والسعى للمقارنة 

 . حول الموضوعتقدمه كل وسيلة لتكوين رأى صائب بين ما
، حيث تسعى العديد من القنوات إلى جذب الجمهـور مـن ف الحرب اإلعالمية بين الفضائياتإيقا .٢

خــالل عــرض لقــاءات بــين شخــصيات مثيــرة للجــدل لــيس بهــدف تقــديم الــرأى والــرأى اآلخــر علــى 
ة، ٕأسس أخالقية تهدف إلى العرض المتوازن، وانما من منطق إشعال النيران، وخلق أزمات مفتعلـ

 معينــة، وبعــضها يتركــز هدفــه علــى مجــرد ات، وبعــض تلــك القنــوات يخــدم أهــدافاوتــأجيج الــصراع
التنافس على اجتذاب وتـشويق الجمهـور للحـصول علـى كثافـة مـشاهدة أكبـر لتلـك القنـاة، ومـن ثـم 
تكون النتيجة هى إحداث بلبلة وتشويش لـدى أفـراد الجمهـور مـن حيـث المعلومـات التـى يـستقونها 

 . الوسائل، والتى تؤثر بدورها على اتجاهاتهم وسلوكياتهممن تلك
 خاصـة معـدى البـرامج –بالقنوات الفضائية المصريةتصال قديم دورات تدريبية للقائمين باال يلزم ت .٣

وب مبــسط حتــى تــصل إلــى ل حتــى يــتم توصــيل  المعلومــة الــصحيحة المتوازنــة، وبأســ–ومقــدميها 
ًالذين لعبوا دورا فـى قيـام الثـورة، ويـسعون إلـى المـشاركة فـى كافة فئات الجمهور، والسيما الشباب 

الحيـــاة الــــسياسية، والكثيـــر مــــنهم اليــــزال فـــى مرحلــــة تكــــوين فكـــر معــــين، فمــــن حقـــه علــــى القــــائم 
ستـــضافة شخـــصيات مثقفــــة أمينـــة واعيـــة، تــــشعر اباإلتـــصال أن يـــساعده علــــى ذلـــك مـــن خــــالل 
صيات تحظى بالقبول وتجيد ثقافـة الحـوار ومهـارة بالمسئولية اإلجتماعية تجاه الوطن وأبنائه، شخ

نهــا، اإلتــصال مــع اآلخــر، ولــيس مــن خــالل التركيــز علــى مجموعــة مــن الشخــصيات المحــددة بعي
 .هم لها إال التألق أو بث فكر معين لخدمة أهداف معينة تتناقل بين الفضائيات، وال
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واإلشباعات المتحققة لديها بالتطبيق استخدامات المرأة المصرية لشبكة اإلنترنت : )٥(وسام نصر/ د
  "م٢٠١١ يناير ٢٥أحداث ثورة "على 

لشبكة      سعت الدراسة إلى محاولة التعرف على عادات وأنماط ودوافع استخدام المرأة المصرية
اإلنترنت، وما يحققه لها من إشباعات في المجاالت المعرفية والوجدانية واالجتماعية، مع التطبيق على 

وفي إطار ذلك تستهدف الدراسة اختبار مدى تأثير بعض العوامل . ٢٠١١ يناير ٢٥ورة أحداث ث
الوسيطة على دوافع استخدام المرأة المصرية لإلنترنت، وكذلك اإلشباعات المتحققة لديها، ومن هذه 

رنت، معدل االستخدام اليومي واألسبوعي لإلنترنت، سنوات الخبرة فيما يتعلق باستخدام اإلنت(العوامل 
المستوى االجتماعي االقتصادي للمرأة، االتجاهات نحو هذه الوسيلة، الشعور بالعزلة، الرقابة األسرية، 

الدراسة على عينة  وقد أجريت ).مستواها التعليمي، السن، نوعية المهن التي تمارسها، حالتها االجتماعية
ر في إطار محافظات القاهرة والجيزة  سنة فأكث١٨امرأة مصرية في المرحلة العمرية من ) ٤٠٠(قوامها 

  . أكتوبر٦وحلوان و
  :النتائج العامة للدراسة

توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج المهمة، التي تلقي الضوء على عادات وأنماط ودوافع استخدام    
تيجة هذا  يناير، واإلشباعات التي تحققت لها ن٢٥المرأة المصرية لشبكة اإلنترنت بوجه عام وأثناء ثورة 

  :االستخدام في الحالتين، ومن أهم هذه النتائج مايلي
 يناير وأحداثها المتالحقة في ٢٥فيما يتعلق بمدى التغير الذي يمكن أن تكون قد أحدثته ثورة  .١

معدالت استخدام المرأة لإلنترنت، فقد كشفت النتائج عن أن النسبة األكبر ممن يستخدمنه فيما 
قد غيرت الثورة من معدالت استخدامهن ًضا أن نسبة كبيرة منهن وتبين أييتعلق بالثورة، 

لإلنترنت، إذ أصبحن يستخدمنه بشكل أكبر في مرحلة ما بعد الثورة لمتابعة تطوراتها والمشاركة 
تخدمن اسمن النساء قد % ١٤.٧جرياتها بالرأي والسلوك الفعلي، بل تبين وجود نسبة في م

  .عداد للثورة والدعوة للمظاهرات السلمية بشكل فاعل في مرحلة اإلاالنترنت
 العوامل الدافعية المتعلقة بالتواصل مع تصدرفيما يتعلق بمجاالت االعتماد، أظهرت النتائج  .٢

ًاآلخرين، والبحث العلمي، والبحث عن المعلومات والحصول عليها فضال عن التسلية والترفيه 
 .رنت في تحقيقهالمقدمة المجاالت التي تعتمد المبحوثات على اإلنت

وفيما يختص بمدى تعرض المرأة لضغوط رقابية من جانب األسرة أثناء استخدامها لإلنترنت، فقد  .٣
تبين أن ما يقرب من ثالثة أرباع المبحوثات ال يتعرضن لرقابة أو ضغوط من قبل أسرهن، في 

نتائج أشارت ال كما .منهن يتعرضن لهذه الضغوط بدرجات وأنماط مختلفة% ٢٥.٩حين أن 
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ً أن الثورة لم تكن عامال مغيرابوجه عام إلى  بشكل كبير للقيود التي قد تضعها بعض األسر على ً
  .هن من سلبيات ومخاطر هذه الوسيلةبناتها بغرض حمايت

ًوفيما يتعلق بعادات وأنماط استخدام المرأة المصرية لإلنترنت، واتفاقا مع أساليب التنشئة  .٤
ناث منهم؛ فقد أظهرت النتائج أن األسرة المصرية مع أبنائها وخاصة اإلاالجتماعية التي تنتهجها 

نوعية المواقع اإللكترونية النسبة لب، والنسبة األكبر من المبحوثات يستخدمن اإلنترنت في المنزل
المواقع اإلخبارية المحلية "التي ترتادها المرأة المصرية بوجه عام، فقد أظهرت النتائج أن 

االجتماعي، ثم زت على أعلى نسبة من اختيارات المبحوثات، تالها مواقع التواصل حا" والعالمية
واقع ، تلتها المواقع المتخصصة في شئون المرأة، تالها بفارق نسبي ضئيل المالمواقع الترفيهية

وتشير النسب المرتفعة لهذه االختيارات في غالبيتها إلى االهتمامات . العلمية ثم المواقع الدينية
 . جادة التي تدفع المرأة المصرية للدخول على الشبكة العنكبوتيةال

ٕنظرا لطبيعة ما فرضته ظروف الثورة من دوافع نفعية تتعلق معظمها بمراقبة البيئة وابداء الرأي،  .٥ ً
فقد جاءت نوعية اإلشباعات المتحققة من استخدام اإلنترنت أنذاك متسقة مع هذه الدوافع إلى حد 

رفع درجة الوعي بما " على أي إشباعات أخرى، حيث جاء شباعات التوجيهيةكبير، إذ غلبت اإل
تبادل األراء "في مقدمة اإلشباعات التوجيهية، تاله بفارق  بسيط " يحدث داخل المجتمع المصري
التعبير عن الرأي بجرأة "، ثم " في كل األمور المتعلقة بالثورةووجهات النظر مع األخرين

 . "ووضوح
  :راسةتوصيات الد

  :إلى عدد من التوصيات ، وهيتوصلت الدراسة     
عدم حظر استخدام اإلنترنت وتطبيقاته المختلفة عن المرأة، واالستعاضة عن ذلك بفتح حوار  .١

جيلي في القضايا التكنولوجية المختلفة بين اآلباء واألبناء لتعلم أخالقيات استخدام التكنولوجيا 
ًيل المرأة جيدا للتعامل اإليجابي مع هذه التكنولوجيا، وباألخص تكنولوجيا اإلنترنت، وتأه

 .وتوظيفها في خدمة إمكاناتها وطموحاتها
المرأة على حسن استخدام اإلنترنت في رفع مستواها العلمي والثقافي والتربوي  ضرورة توعية .٢

يقية من الحق الدراسي والتأهيل الوظيفي من خالل برامج علمية تطبيقية إلبراز الفائدة والتحصيل
 .استخدام اإلنترنت

إثراء المحتوى العربي على اإلنترنت على كافة المحاور، إلتاحة فرص التعلم والتثقيف والتدريب  .٣
 .للمرأة المصرية التي ال تجيد سوى اللغة العربية

االتجاهات اإليجابية السائدة بين النساء المصريات نحو  االستفادة مما أظهرته الدراسة من .٤
من ناحية  يادة دافعية االستخدام ومجاالته من ناحية، ولتعظيم االستفادة من اإلنترنتاإلنترنت لز

  .أخري
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نفالت األمني في الصحف ث االحداطر التغطية اإلخبارية ألُأ" )٦(ماجدة عبد المرضي محمد سليمان/ د
  " م٢٠١١ يونيو ١٥ يناير حتى ٢٨القومية اليومية في الفترة من 

، األهرام (المصرية اليوميةرصد وتحليل وتفسير أطر معالجة الصحف اهتمت هذه الدراسة ب  
 م،٢٠١١ يونيو ١٥ يناير وحتى ٢٨ ألحداث اإلنفالت األمني في الفترة من )الجمهورية، واألخبارو

ٕبهدف الكشف عن آليات واستراتيجيات التغطية الخبرية والتي قدمت من خاللها منظومة الصحافة 
ٕ والتي يواجهها المجتمع المصري حاليا والى أي مدى تتفق ،ث اإلنفالت األمنيالمسماه بالقومية إلحدا ً

الذي يجب أن أطر التغطية الخبرية لهذه المنظومة مع أهمية تلك القضية من ناحية ومع طبيعة الدور 
ة ٕدارة األزمات والكوارث من ناحية أخرى والى أي مدى جاءت هذه التغطية والمعالجإيقوم به اإلعالم في 

 .صحفال  هذهالخبرية معبرة عن نمط ملكية
  نتائج الدراسة

كشفت نتائج الدراسة التحليلية عن وجود خلل في ممارسة األدوار والوظائف التي ينبغي أن تهتم  .١
ع المعالجات ، حيث اتضح من تتبةبها منظومة الصحافة المصرية ككل والصحف القومية اليومي

لى باقي األشكال الصحفية الخبرية، سيطرة الخبر الصحفي عنفالت األمني اإلخبارية ألحداث اال
مما يكشف عن ضعف في قدرة منظومة الصحافة القومية اليومية على توظيف المعلومات في 

ً، فضال عن خدام المعلومات في مواجهة األزمةتوعية وتوجيه القراء وحثهم على المشاركة في است
 لألحداث العاكسةكتفاء بدور المرآة مية في ظل االلصحافة القومية اليوضعف الدور الرقابي ل

  .وليس الدور الفعال والمشارك في حل مشكالت المجتمع
يل والتفسير الالزم لفهم التغطية اإلخبارية لصحف الدراسة الثالث باالفتقار إلى التحلاتسمت  .٢

ا االجتماعية ، كما افتقرت هذه المعالجة إلى تقديم الخلفيات وربط األحداث بسياقاتهاألحداث
شكالية إورة ومعزولة عن سياقها مما يطرح مما جعل هذه المعالجات تبدو جزئية ومبت، والسياسية

تتعلق بمدى قدرة هذه المعالجات على الوفاء بحق القارىء في المعرفة والمشاركة وتكوين الرأي 
  .عل في المجتمعوتحقيق وظائف الفهم ونشر الثقافة وزيادة مستوى الوعي وأداء دور تنموي فا

حف الدراسة في أظهرت نتائج الدراسة التحليلية وجود خلل في مجاالت االهتمام التي طرحتها ص .٣
الدراسة عن سيطرة المواد اإلخبارية التي كشفت  حيث ،نفالت األمنيحداث االتغطيتها الخبرية أل

 ،ثاره السلبيةوآئجه ثر من البحث في أسبابه ونتاتهتم برصد مظاهر االنفالت األمني وأحداثه أك
رتباط ما اشكالية تتعلق بمدى إ ويطرح ،ًمما يعكس قصورا في الرؤية لدى الصحافة المصرية

تقدمه منظومة الصحافة القومية بأجندة تنمية المجتمع والنهوض به في ظل المرحلة الخطيرة 
   ".نفالت األمنياال" في مقدمة مشكالتها وأزماتها الراهنة والتي يأتي 
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الدقة ب وذلك لعدم اهتمامها ، معايير الممارسة المهنية عندت المعالجة اإلخباريةابتع .٤
 إلى جانب افتقارها للتنوع سواء في المصادر ومجاالت االهتمام ،سناد المتوازنوالموضوعية واإل

مما ، ًة روتينية تؤديها الصحافة يوميالدرجة تحول نشر أخبار وحوادث االنفالت األمني إلى وظيف
 إلى االفتقار إلى الموضوعية والشمول في المعالجة واالعتماد على لغة االثارة وكسب أدى

 مواجهة شكالية تتعلق بمدى قدرة هذا المضمون على ممارسة دور فيإ مما يطرح ،التعاطف
نفالت األمني في ظل معالجات أخبارية تهتم بالمسئولية اإلجتماعية بقدر اهتمامها أحداث اال

  .لمضمونباإلثارة في ا
شكيل مكونات أمكن بلورة العديد من العوامل التي رأت الباحثة أنها أثرت وبصورة كبيرة في ت .٥

تأثير نمط الملكية ، حيث ظهر نفالت األمني في صحف الدراسةحداث االالتغطية اإلخبارية أل
  وكذلك،نفالت األمنيى المعالجات اإلخبارية ألحداث االودورية الصدور لصحف الدراسة عل

ًمجاالت االهتمام واألطر اإلعالمية التي تم توظيفها في تقديم هذه المعالجات وظهر ذلك واضحا 
 ).٢٠١١ فبراير ١١(قبل وبعد خطاب التنحي يوم 

  :توصيات الدراسة
لة في كافة اتجاهاتها ضرورة إجراء دراسة موسعة حول أطر معالجة الصحافة المصرية ككل ممث .١

األمني في مصر وذلك بتوسيع عينة الصحف وكذلك العينة الزمنية حداث اإلنفالت وأطيافها أل
ًللدراسة للخروج بنتائج أكثر شموال وعمقا خاصة مستمرة حتى اآلن  خاصة وأن الظاهرة ما زالت ،ً

 .وبصورة أكثر قوة
ادث صحافة الحو (ًضرورة تفعيل دور الصحافة المصرية بوجه عام والمتخصصة تحديدا .٢

ًنفالت األمني بصورة أكثر عمقا وشمولية حتى يكون لإلعالم دورا  أزمة االفي مناقشة) والجريمة ً
ًرقابيا على المجتمع وفعاال في مواجهة مشكالته ً. 

" نفالت األمنياال" ًدا حول ظاهرة ًضرورة أن تدير الصحافة المصرية بكافة أطيافها حوارا جا .٣
ًوالتي تمثل تحديا يواجهه المجتمع المصري حاليا وربما  ؛ كما ر عليه لسنوات عديدة قادمة ستؤثً

الحثيث لى السعي  يعتمد هذا الحوار على البيانات واألرقام الحقيقية للمشكلة باإلضافة إينبغي أن
 .ا وبلورة الحلول حولهةمواجهة المشكلل

ة االبتعاد عن اإلثارة في المعالجة والتغطيات الخبرية ألحداث على قدر كبير من الخطور .٤
هتمام بالمعالجات ذات الطبيعة التفسيرية نفالت األمني، مع االلجدية مثل حوادث االواألهمية وا

واالستقصائية وتدعيم مكانة مواد الرأي في الصحافة المصرية واالهتمام بالتغطية الشاملة للقضية 
 .وعدم التركيز على أولويات اهتمام السلطة السياسية واالقتصادية المسيطرة
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المقدمة بالقنوات الحكومية ) التوك شوز(دور برامج الحوار التليفزيونية : )٧(ن هاشمرباب عبد الرحم/ د
   يناير٢٥والخاصة فى تشكيل اتجاهات الجمهور المصرى نحو المشاركة السياسية بعد ثورة 

المقدمـــة ) التـــوك شـــوز(تنـــاول هـــذا البحـــث دراســـة العالقـــة بـــين مـــشاهدة بـــرامج الحـــوار التليفزيونيـــة 
لحكومية والخاصة ومعارف المبحـوثين واتجاهـاتهم نحـو التطـورات الـسياسية التـى شـهدتها مـصر بالقنوات ا

 وقــــد .بعــــد ثــــورة ينــــاير، وانعكاســــات ذلــــك علــــى نوايــــاهم الــــسلوكية الخاصــــة بالمــــشاركة الــــسياسية مــــستقبال
ة قوامهـا استخدمت الباحثة منهج المـسح بـالتطبيق علـى عينـة غيـر احتماليـة مـن جمهـور المتعلمـين بالقـاهر

  .ً عاما، باستخدام صحيفة االستقصاء٦٠-٢٠ مبحوثا تتراوح أعمارهم بين ٣٥٠
وخلــصت الدراســة إلــى تفــوق اإلنترنــت وبــرامج التــوك شــوز المقدمــة بــالقنوات الخاصــة والفـــضائيات 
اإلخباريــة العربيــة كمــصادر معلومـــات للجمهــور المــصرى لمتابعــة تطـــورات األوضــاع الــسياسية بعــد ثـــورة 

، كما انتهت إلى تفـوق بـرامج الحـوار التليفزيونيـة بـالقنوات الخاصـة علـى نظيرتهـا بـالقنوات الحكوميـة يناير
على مستوى إمداد المبحوثين بالمعلومات حول تطورات األحـداث الـسياسية بعـد الثـورة، إضـافة إلـى تفوقهـا 

الخاصــة علــى القنــوات فــى تــشكيل اتجاهــاتهم نحــو ذات األحــداث، وهــو مــا يقــر التفــوق الواضــح للقنــوات 
الحكومية فى تشكيل الرأى العام المصرى تجاه أحداث وتطورات سياسـية شـديدة األهميـة فـى مرحلـة تغييـر 

  .غير مسبوقة
ًوانتهت الدراسة أيضا إلى وجود تغيير إيجابى ملحوظ على مستوى نوايا المشاركة السياسية مستقبال  ً

أغلب المبحوثين المشاركة الفاعلة فى الحياة السياسية علـى لدى المبحوثين فى عينة الدراسة، حيث يعتزم 
  .مستوى أغلب عناصر عملية المشاركة، وذلك فى ضوء المالمح الجديدة للبيئة السياسية المصرية

ًوفــى ضــوء النتــائج الــسابقة، تبــدو أهميــة إعــادة النظــر فــى أداء التليفزيــون المــصرى عمومــا والبــرامج 
فانسحاب تليفزيون الدولة من المنافسة سيكون حتمـا علـى حـساب الـصالح الحوارية على وجه الخصوص، 

العام، ويتطلب ذلك ضرورة توافر رؤية شاملة لتطوير أداء التليفزيون المصرى، بحيث تتضمن هذه الرؤية 
اآلليـــات التـــشريعية التـــى تـــضمن اســـتقالل التليفزيـــون عــــن الحكومـــة باعتبـــاره ملكـــا للمجتمـــع ولـــيس ملكــــا 

وأن يعبر عن كافة القوى السياسية فى المجتمـع، وأن يـصبح والؤه للقـيم المهنيـة التـى تقـوم علـى للحكومة، 
ولن تتحقق هذه الرؤية على أرض الواقع إال من خالل إعادة هيكلة النظـام اإلدارى . الدقة والتوازن والحياد

دول األخــرى فــى مجــال اإلعــالم والمــالى للتليفزيــون بــالتوازى مــع االســتفادة مــن أنظمــة اإلعــالم المالئمــة بالــ
المرئـى لوضـع نظـام إعالمـى جديـد يـنعم باالســتقالل والحريـة، يـسمح بتـشكيل مجلـس أمنـاء يـضع الــسياسة 
العامة لإلعالم المرئى والمسموع فى ضوء احتياجـات المجتمـع، ويـضع الكـود المهنـى الـذى ينبغـى االلتـزام 

لتـى تـضمن عـدم االنحـراف عـن المـسار المهنـى فـى األداء به فى العمل اليومى، وآليات المتابعة والتقيـيم ا
  .اإلعالمى
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  م٢٠١١ يناير ٢٥ العام نحو قضايا الفساد بعد ثورة ياتجاهات الرأ: )٨(محمد علي أبو العال/ د
 رؤيــة التجاهــات الــرأى العــام نحــو القــضايا المتعلقــة بالفــساد وكــذلك وضــعتتمثــل مــشكلة الدراســة فــى 

ًاعتمـد الباحـث علـى العينـة العارضـة وفقـا لمعـايير تحكميـة ، وقـد لمجتمع المـصرىمرتكبى هذا الفساد فى ا
 ، الوادى والـدلتا: إلىلتقسيم الجغرافيً قام الباحث بتقسيم الجمهورية وفقا لا لذ،ًيضعها الباحث طبقا لما يراه
 استمارة ١٠٠يق منطقة الصحراء الشرقية، وتم تطبو ،ومنطقة الصحراء الغربيةومنطقة شبه جزيرة سيناء، 

 اســتمارة اســتبيان تــم ٤٠٠اســتبيان فــى كــل منطقــة مــن منــاطق مــصر األربعــة بمجمــوع اســتمارات قــدرت بـــ
  . تطبيقها بالتساوى بين المناطق األربع

  :فىخرجت الدراسة بمجموعة من النتائج تتمثل وقد 
 البرامج أن تشكل هذهحيث استطاعت  ظهر الدور الهام لبرامج التوك شو في تشكيل الرأى العام، .١

 . اتجاهات الرأى العام
أســـباب انتـــشار الجريمـــة والظـــواهر الناتجـــة عـــن الفـــساد االجتمـــاعى ظهـــرت عالقـــة ايجابيـــة بـــين  .٢

 .  المصرى بشكل عاموانتشار الجريمة االجتماعية كنتيجة للفساد االجتماعى فى المجتمع
ى بعــض المجــاالت االقتــصادية وجــود عالقــة بــين إفــساد الــسياسة والفــساد الــسياسى واالحتكــار فــ .٣

ين احتكار المسئولين فى السلطة لالقتصاد فـى مـصر وتحكمهـم فـى االقتـصاد تبوالصناعية حيث 
 . المصرى بشكل عام

أوضـــــحت الدراســـــة ان تـــــولى المـــــسئولين للـــــسلطة هـــــى أحـــــد أســـــباب الفـــــساد ســـــواء الـــــسياسى أو  .٤
 .قتصادى أو االجتماعى او اإلعالمىاال

  توصيات الدراسة 
صل ما بين تـولى المناصـب الـسياسية وتحقيـق مـصالح شخـصية نتيجـة العـتالء الـسلطة وعـدم الف .١

 . ممارسة المسئولين ألى نشاط اقتصادى 
 . د أجهزة رقابية لمحاسبة المفسدينمحاربة الفساد فى كافة المجاالت عن طريق وجو .٢
هــو أساســى محاربــة كــل لــيم االهتمــام بالعمليــة التعليميــة ورفــع مــستوى التعلــيم فــى مــصر ألن التع .٣

 .فساد
 . فافية لكل فرد فى المجتمع المصرىإقرار مبدأ النزاهة والش .٤
 .  بمختلف طوائفها واتجاهاتهادون خوف والتعبير عن اآلراءبداء حرية الرأى بكل ديمقراطية ا .٥
القضاء على نظام احتكار األنشطة االقتصادية فى المجتمع وعدم إقرارهـا فـى أيـدى قلـة مـن أفـراد  .٦

 . لمجتمع دون األخرى ومحاسبة من يرتكب جريمة االحتكارا
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