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مادة نشرت فيها.

 تنشر األبحاث بأسبقية قبولها للنشر .

 ترد األبحاث التي ال تقبل النشر ألصحابها.

  جميع اآلراء الواردة يف املجلة تعبر عن رأي صاحبها وال تعبر عن رأي املجلة 

الهيئة االستشارية للمجلة

أ.د/ على عجوة )مصر(. 1

أســتاذ العاقــات العامــة وعميــد كليــة اإلعــام األســبق 

القاهــرة. بجامعــة 

أ.د/ محمد معوض. )مصر(. 2

 أستاذ اإلذاعة والتليفزيون بجامعة عني شمس.

أ.د/ حسني أمني )مصر(. 3

 أستاذ الصحافة واإلعام باجلامعة األمريكية بالقاهرة.

أ.د/ جمال النجار )مصر(. 4

 أستاذ الصحافة بجامعة األزهر.

أ.د/ مي العبداهلل )لبنان(. 5

أستاذ اإلعام باجلامعة اللبنانية، بيروت.

أ.د/ وديع العزعزي )اليمن(. 6

مكــة  القــرى،  أم  بجامعــة  والتليفزيــون  اإلذاعــة  أســتاذ 

املكرمــة.

أ.د/ العربي بوعمامة )اجلزائر(. 7

أســتاذ اإلعــام بجامعــة عبداحلميــد، بجامعــة عبــد احلميد 
بــن باديــس مبســتغامن، اجلزائر.

أ.د/ سامي الشريف )مصر(. 8

أســتاذ اإلذاعــة والتليفزيــون وعميــد كليــة اإلعــام، اجلامعــة 

احلديثــة للتكنولوجيــا واملعلومات. 

أ.د/ خالد صالح الدين )مصر(. 9

أستاذ اإلذاعة والتليفزيون بكلية اإلعام -جامعة القاهرة.

أ.د/ محمد فياض )العراق(. 10

أستاذ اإلعام بكلية اإلمارات للتكنولوجيا.

أ.د/ رزق سعد )مصر(. 11

أستاذ العاقات العامة )جامعة مصر الدولية(.



1295

1389

1449

1535

1563

1613

1645

محتويات العدد

  اندماج الشباب واملراهقني يف شبكات التواصل االجتماعي وتأثيره على إدراكهم 
للواقع: دراسة حالة على قضية البنا وراجح يف إطار نظرية الغرس الثقايف               
         أ.م.د. سماح محمد محمدي

  تأثير اإلنفوجراف يف إصدارات العالقات العامة على فهم وتذكر 
املستخدمني- دراسة شبه جتريبية          د. محمد فؤاد محمد الدهراوي

   دور اإلنفوجرافيك يف زيادة انقرائية اجلمهور للمحتوى اإلعالمي يف 
مواقع الصحف املصرية والعاملية )دراسة حتليلية وميدانية(                             

    د. سحر عبد املنعم محمود اخلولي 

    اســـتخدامات الشـــباب خلدمـــات البـــث التلفزيونـــي عبـــر اإلنترنـــت ومـــدى 
رضاهـــم عـــن هـــذه اخلدمـــات                                                          د.ريهـــام ســـامي

     املعاجلة اإلخبارية لظاهرة اإلسالموفوبيا يف الغرب يف الصحافة 
اإللكترونية املصرية.. دراسة حتليلية

  د. رالال أحمد محمد عبد الوهاب منصور

    سمات املحتوى اإلعالمي لتطبيق »التيك توك« دراسة مقارنة بني 
املنصات العربية واألجنبية                                    د. محمد فتحي يونس
محمد عبد الغفار عبد الغفار

    تكرار بث الفواصل اإلعالنیة التلیفزيونیة وعالقتها مبستويات متابعة 
املشاهدين للمسلسالت خالل شهر رمضان   د. نهى عادل محمد هريدي



1677

1757

1845

1917

1979

      ممارســة أنشــطة اإلعــالم املدرســي وعالقتهــا بتنميــة الوعــي مبخاطــر 
مواقــع التواصــل االجتماعــي لــدى املراهقني

     د. السيد محمود عثمان أحمد

    اخلريطة الثقافية واالجتماعية جلمهور اإلعالم يف محافظة 
التفاعــل  وآليــات  االســتخدام  ألمنــاط  دراســة  بورســعيد- 
واالحتياجــات اإلعالمــي                        د. والء محمــد محــروس 
 د. هبه مصطفى حسن

     متطلبات رأس املال الفكري لتحقيق األداء املتميز لإلذاعة املدرسية 
وانعكاسها على الصورة الذهنية نحو هذا األداء »دراسة ميدانية«                                           

د. إمام شكري إبراهيم أحمد القطان

    استخدامات شبكة اإلنترنت يف العملية التعليمية: رؤية حتليلية
د. إبراهيم أبو اليزيد الدسوقي أبو اليزيد

     اخلطــاب التنمــوي للصحــف املصريــة يف إطــار اســتراتيجية التنميــة 
املســتدامة 2030                             د. فــوزى عبدالرحمــن الزعبــالوي







The Cultural and Social Map of The Mass 

Media Audience in Port Said Governorate

A study of usage patterns, interaction mechanisms and media needs

اخلريطة الثقافية واالجتماعية جلمهور اإلعالم يف محافظة بورسعيد

دراسة ألمناط االستخدام وآليات التفاعل واالحتياجات اإلعالمية

د/ والء محمد محروس الناغي 
املدرس بقسم اإلعالم التربوي- كلية التربية النوعية- جامعة بورسعيد

د/ هبه مصطفى حسن مصطفي
املدرس بقسم اإلعالم التربوي- كلية التربية النوعية- جامعة بورسعيد

drhebamostafa@gmail.com



اخلريطة الثقافية واالجتماعية جلمهور اإلعالم يف محافظة بورسعيد ...

مجلة البحوث اإلعالمية، كلية اإلعالم، جامعة األزهر 1758

ملخص الدراسة

  تهــدف الدراســة إلــى التعــرف علــى اخلريطــة الثقافيــة واالجتماعيــة جلمهــور اإلعــام التقليــدي واجلديــد 

مبحافظــة بورســعيد، وذلــك مــن خــال دراســة عــدة متغيــرات حتــدد كيفيــة اســتخدامات اجلمهــور لهــذه الوســائل، 

والكشــف عــن أمنــاط  ودوافــع هــذا االســتخدام، وســبل وآليــات التفاعــل معهــا، ودراســة احتياجــات اجلمهــور مــن 

وســائل اإلعــام واإلشــباعات املتحققــة مــن هــذا االســتخدام، وتنتمــي إلــى الدراســات الوصفيــة التــي اعتمــدت علــى 

ــردة( باســتخدام أســلوب  ــا )2000 مف ــة قوامه ــى عين ــق عل ــان بالتطبي ــج املســح اإلعامــي، وقامــت الباحثت مــن منه

ــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج؛ أهمهــا:  ــة متعــددة املراحــل؛ باســتخدام أداة االســتقصاء، وتوصل العين

1. توجــد عاقــة ارتباطيــة ذات داللــة إحصائيــة بــن معــدل التعــرض اجلمهــور لوســائل اإلعــام وبــن مســتوى 

اإلعاميــة. احتياجاتهــم 

ــي لوســائل اإلعــام وبــن مســتوى  ــة بــن اســتخدام اجلمهــور املحل ــة إحصائي ــة ذات دالل  2. توجــد عاقــة ارتباطي

ــة. ــم اإلعامي احتياجاته

ــاء  ــى وســائل اإلعــام أثن ــي عل ــة بــن درجــة اعتمــاد اجلمهــور املحل ــة إحصائي ــة ذات دالل 3. توجــد عاقــة ارتباطي

ــك الوســائل.  األزمــات وبــن مســتوى ثقتهــم يف تل

ــات التفاعــل-  ــور اإلعــام- أمنــاط االســتخدام - آلي ــة - جمه ــة واالجتماعي ــة: اخلريطــة الثقافي الكلمــات املفتاحي

االحتياجــات اإلعاميــة.

Abstract
     The study aims to identify the cultural and social map of the traditional and new 
media audience in Port Said governorate. To determine how the audience uses 
these methods, the study considered the effect of several variables to determine the 
revealing patterns and motives for their use. Besides, identifying the ways and the 
mechanisms of interaction, and studying the audience›s needs of the media and the 
satisfactions achieved from their use. The study belongs to the descriptive studies that 
use the media survey approach. In this study, the authors considered a sample of (2000 
individuals) using the multi-stage sample method and using the survey method. The 
study reached a set of results; and among these are:
1. There is a statistically significant correlation between the rate of audience exposure 

to the media and the level of their media needs.
2. There is a statistically significant correlation between the use of local audience to 

the media and the level of their media needs.
3. There is a statistically significant correlation between the degree of dependence of 

the local audience on the media during crises and their level of confidence in these 
media means.

Keywords:The Cultural and Social Map- Mass Media Audience- Usage patterns- 
Interaction mechanisms- Media needs.
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إعالم  ظهور  يف  أسهمت  االتصاالت  تكنولوجيا  يف  مسبوقة  غير  تطورات  العالم  يشهد 
واستطاعت   التقليدي،  اإلعالم  عن  واإلمكانات  والقدرات  اخلصائص  يف  متطور  جديد 
بفضل هذه السمات أن تتغلغل داخل حياة األفراد بدرجة كبيرة وسرعة هائلة، كما صنعت  
إشكاليات ضخمة أمام الوسائل التقليدية التي ظلت مسيطرة لفترة زمنية ليست بقصيرة،  
ووضعتها يف منافسة قوية بني التطور واالستمرارية أو جدلية االنقطاع؛ وهو ما جعل هذه  

  الوسائل تبحث لها عن نوافذ جديدة عبر تقنيات اإلعالم اجلديد.
امل اجلمهور  على  يتوقف  الوسيلة  جناح  الوسائل وألن  تسعى  كانت  فقد  لها؛  ستخدم 

احتياجاته   بعض  وتقدمي  للوسيلة،  جذبه  وكيفية  اجلمهور  اهتمامات  لدراسة  التقليدية 
لتحقق له اإلشباعات املفترضة من ذلك التعرض باعتباره جمهورًا نشًطا، واختلف احلال  

اجلم فاعلية  على  تركز  التي  املتعددة  بسماتها  اجلديدة  اإلعالم  وسائل  النشط  مع  هور 
مختلفة   إشباعات  يف  تسهم  قد  وكلها  والفاعلية،  واإلتاحة  والتنوع  الوفرة  جوانب  وعلى 

  حلاجات متداخلة ويف أوقات متباينة. 
  - بالرغم من أهميتها  -وقد ترى بعض الدراسات أن هذه السمات والسيما الوفرة والتنوع

املفرط   واالستخدام  التعرض  يف  االستغراق  نتيجة  اإلشباع؛  هذا  حتقيق  دون  حتول  قد 
ملحاولة فهم ما تعرضه وسائل اإلعالم اجلديدة من محتوي متعدد، رمبا يؤدي إلى افتقاد 

إذ كثيًرا ما يجد املستخدم نفسه يف غير احلاجة التي حددها قبل التلقي الواعي والناقد،  
  . )١(بداية االستخدام

إلى  وقد واكب استخدام اإلعالم اجلديد عدة ظواهر جديدة من أهمها إعالم اجلمهور 
رؤية   ميثل  أعلى،  إلى  أسفل  من  ينطلق  فردي  إعالم  وهو  الصحفي)،  اجلمهور(املواطن 

اتهم وهمومهم دون انتظار للقائمني باالتصال أن يعبروا ونبض اجلماهير، ويعبر عن حاج
لها   ُتِعر  لم  قضايا  على  بكثافة  الضوء  تسليط  يف  اجلمهور  مشاركة  على  عالوة  عنها، 
الوسائل التقليدية أي اهتمام؛ مما انعكس بدوره على نشوء ظاهرة تفتيت اجلمهور، فمع  
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اال  يف  الكبير  والتنوع  القضايا  يف  الهائل  التعدد  إلى  هذا  يتفتت  اجلمهور  بدأ  هتمامات 
التقليدية، وهو ما   العريضة لوسائل اإلعالم  مجموعات صغيرة بدًال من حالة اجلماهير 

  يلقي الضوء على أن اجلمهور أصبح مييل إلى املحلية أكثر منه للجماهيرية. 
ووجود   والتقاليد  العادات  وتباين  والثقافية  الفكرية  املستويات  اختالف  إلى  وبالنظر 
الفوارق االجتماعية واالقتصادية بني كل مجتمع محلي وآخر بصورة جلية داخل الدولة؛  
االستجابة   يتيح  لن  املحلية  املجتمعات  لهذه  اإلعالم  تقدمه وسائل  ما  أن  لنا  يتضح  فإنه 

، فدور وسائل اإلعالم )٢(الكاملة لها عند قطاعات بشرية يف أماكن وبيئات محليه متعددة  
واملجتمع، غير أن هذا التأثير يختلف من فرد آلخر ومن جماعة ألخرى  مؤثر على الفرد  

ومن وقت آلخر، فاخلريطة املعرفية لألفراد ودراسة حاجاتهم ودوافعهم يف ظل األوضاع  
املحيطة بهم تزيد من فاعلية هذا التأثير أو تقلل منه، فعادة ما نستخدم الوسائل وفًقا 

املضامني من  ونختار  مسبقة،  نوع    لتوقعات  بني  ونفاضل  اهتماماتنا  مع  يتناسب  ما 
االستدالل  يف  تساعدنا  األمور  هذه  وكل  والتعرض،  االستخدام  أوقات  ونختار  الوسيلة، 

  على املعايير الثقافية السائدة يف املجتمع  البورسعيدي.
ومن هنا أصبح هناك ضرورة لدراسة اخلريطة اإلعالمية الثقافية التي توضح لنا شكل 

امل املتغيرات  وطبيعة  من  عدد  دراسة  خالل  من  بورسعيد،  محافظة  يف  االتصالي  جتمع 
التقليدية   اإلعالم  لوسائل  البورسعيدي  اجلمهور  استخدامات  بكيفية  عالقتها  وحتديد 
واحلديثة القومية منها واملحلية؛ لتحديد الدوافع واالحتياجات اإلعالمية لهذا اجلمهور،  

لسلوكه الرئيس  املحرك  تعتبر  وسائل   والتي  الستخدام  السلوك  هذا  وتوجه  االتصالي، 
  محددة حتقق له إشباعات معينة.  

  الدراسات السابقة:
  مهور لوسائل اإلعالم التقليدية واجلديدة:دراسة استخدام اجلأوًال: الدراسات التي تناولت  

استخدام الشباب للمدونات ودورها يف تلبيـة ) ٣()Jingy ,Wang 2018تناولت دراسة  (
ــة املتوقعــة،  ــي االســتخدامات واإلشــباعات والقيم ــاتهم يف ضــوء نظريت احتياجــاتهم وتوقع
واعتمدت الدراسة على أداة االستبانة لعينة مـن الشـباب بالصـني، وقـد توصـلت إلـى عـدة 

  نتائج؛ أهمها:
 البحـث عـن املعلومـات  -متثلت أهم احتياجات الشـباب يف (التفاعـل االجتمـاعي- 

 الشبكات االجتماعية). -االعتراف  -الترفيه  -تبادل املعلومات
  ــباع التفاعـــل ــة إشـ ــا زادت درجـ ــتخدم كلمـ ــيه املسـ ــت الـــذي يقضـ ــا زاد الوقـ كلمـ

 .االجتماعي وتبادل املعلومات والترفيه



          ١٧٦١ 

باملقارنــة بــني التعــرض لوســائل اإلعــالم )٤() ٢٠١٧ آيــة محمــد: و اهتمــت دراســة (علــي،
ــد الت ــة والتعــرض لوســائل اإلعــالم اجلدي ــة التليفزيوني ــرامج احلواري ــة يف الب ــة متمثل قليدي

وتأثير هذا التعـرض علـى مسـتوى الثقـة السياسـية يف   Twitterو  Facebookمتمثلة يف  
احلكومة واألحزاب السياسـية ومجلـس النـواب، وقـد اعتمـدت الدراسـة علـى مـنهج املسـح 

) مفـردات، ٤٠٦باستخدام أداة االستبانة لعينة قوامهـا (  واألسلوب املقارن، والكيفي، وذلك
بنــى ســويف)، باإلضــافة إلــى أداة مجموعــات  -اإلســكندرية -شــملت محافظــات (القــاهرة

ــغ عــددهم ( ــاموا مبــلء االســتبانة وبل ــذين ق ــى بعــض املبحــوثني ال ــزة عل ) ٣٠النقــاش املرك
  مبحوًثا، وقد توصلت إلى مجموعة من النتائج؛ منها:

  قــة طرديــة بــني التعــرض للبــرامج احلواريــة التليفزيونيــة ومســتوى وجــود عال
 الثقة السياسية لدى أفراد العينة.

  ال توجــد عالقــة بــني اســتخدام مواقــع التواصــل االجتمــاعي ومســتوى الثقــة
 السياسية لدى املبحوثني.

إلـــى التعــــرف علــــى  )٥()Grzegorz, iPolansk : 2017يف حـــني هــــدفت دراســـة (
استخدامات اجلمهـور لوسـائل اإلعـالم متمثلـة يف الصـحف والكتـب والتليفزيـون واإلذاعـة 
واإلنترنــت ومــا حتققــه هــذه الوســائل مــن إشــباع الحتياجــات اجلمهــور، وذلــك مــن خــالل 

احلصـول   -التفاعـل االجتمـاعي  -دراسة تأثير أربع فئـات مـن اإلشـباع متثلـت يف (الترفيـه
  املراجع الشخصية)؛ وقد توصلت إلى:  -اتعلى  املعلوم

  أكثر االحتياجات التي يبحث اجلمهور عن إشباعها هـي احلصـول علـى املعلومـات
 والترفيه.

  ــتخدام ــث اسـ ــن حيـ ــب األول مـ ــون واإلنترنـــت يف الترتيـ ــة والتليفزيـ ــاءت اإلذاعـ جـ
 اجلمهور لها.
التــي تناولــت عــادات وأمنــاط كبــار  )٦()٢٠١٧: عبــده، جيهــان ســعد(كمــا أوضــحت دراســة 

الســن مبواقــع التواصــل االجتمــاعي، وعالقتهــا مبــا حتققــه هــذه مــن إشــباعات باســتخدام 
) مفــردات ممــن تتــراوح أعمــارهم بــني ٢٠٤املــنهج املســحي لعينــة مــن كبــار الســن قوامهــا (

  ) سنة، باالعتماد على أداتي االستبانة واملقابلة املتعمقة أن:٦٥) إلى (٥٠(
 يليـه %٩٧٫٥ر مواقع التواصل االجتماعي اسـتخداًما هـو الفـيس بـوك بنسـبة  أكث ،

 .%٧٠٫٦اليوتيوب بنسبة  
  هنــاك تــأثير الســتخدام مواقــع التواصــل االجتمــاعي علــى متابعــة وســائل اإلعــالم

وجــدوا أن متــابعتهم لوســائل اإلعــالم األخــرى قلــت  %٤٣٫٦، مــنهم %٨٠٫٩بنســبة 
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 عي.باستخدام مواقع التواصل االجتما
إلـى التعـرف علـى أمنـاط اسـتخدام  )٧()٢٠١٧ درويـش، عبـد الـرحيم:بينما هدفت دراسة (

ــت، وهــي مــن الدراســات  ــة واإلنترن ــور املصــري لكــل مــن وســائل االتصــال التقليدي اجلمه
الوصفية التي اعتمدت على أداة االستبانة يف جمع البيانـات مـن العينـة العمديـة التـي بلـغ 

يستخدمون كال الوسيلتني مبحافظة اجليزة، وتتـراوح أعمـارهم   ) مفردة ممن٤٠٠قوامها (
  سنة؛ وقد توصلت الدراسة إلى:  ٤٠إلى أكثر من  ٢٠بني  
  جــاء اســتخدام اإلنترنــت يف الترتيــب األول، يليــه التليفزيــون ثــم الصــحف، وأخيــًرا

 الراديو.
  للتليفزيــون، يف حــني ال يوجــد تــأثير الســتخدام اإلنترنــت علــى مشــاهدة اجلمهــور

 يوجد هذا التأثير على قراءة الصحف أو االستماع للراديو.
ــي:وســعت دراســة ( ــد الــرازق، م ــدى اعتمــاد اجلمهــور  )٨()٢٠١٦ عب ــرف علــى م إلــى التع

املصــري علــى حســابات وكــاالت التواصــل االجتمــاعي بــالتطبيق علــى مــوقعي الفــيس بــوك 
ية حسابات هذه الوكاالت لالحتياجات املعلوماتيـة وتوتير، وعالقة هذا االعتماد بدرجة تلب

للمبحوثني؛ وذلك باالعتماد على منهج املسح اإلعالمي باستخدام أداة االستبانة لعينة مـن 
)، وأداة املقابلة املقننة مع القائمني باالتصال من محـرري ومسـئولي ٤٠٢اجلمهور قوامها (

عدد من أفـراد اجلمهـور، وقـد توصـلت  احلسابات الرسمية للوكاالت، وإجراء مقابالت مع
  إلى مجموعة من النتائج؛ منها:

   جــاءت األخبــار املحليــة اخلاصــة بــاملجتمع املصــري يف مقدمــة األخبــار التــي
 يتابعها اجلمهور يف حسابات وكاالت األبناء مبواقع التواصل االجتماعي.

 ــ ــاء مبواقـــع التواصـــل االجتمـــاعي االحتياجـ ــابات وكـــاالت األنبـ ات تلبـــي حسـ
 .%٧٨٫٩٦املعلوماتية عن األحداث اجلارية بدرجة كبيرة وصلت إلى 

دوافــع اســتخدام اجلمهــور املصــري  )٩()٢٠١٥: جــاد، ســالي أحمــدبينمــا أوضــحت دراســة (
ملحطات راديو اإلنترنت واإلشباعات املتحققة منه، حيث اعتمـدت علـى مـنهج املسـح لعينـة 

  دام أداة املقابلة، وقد توصلت إلى أن:) مفردة باستخ٤٠٠عمدية من اجلمهور قوامها (
  املنوعــات واألغــاني هــي مــن أبــرز املضــامني واملوضــوعات التــي حتظــى باهتمــام

 وإعجاب اجلمهور؛ بينما قل االهتمام باملضامني الرياضية والدينية.
علـى بحـث فئـة اإلشـباع الفـوري  )١٠()٢٠١٤: Bahiyah ,Omarيف حـني ركـزت دراسـة (

لألخبار عبر اإلنترنت يف مقابل قراءة الصـحف املطبوعـة، وذلـك يف ضـوء نظريـة العـالج، 
" ٤٨وهي من الدراسات التجريبية التي أُجريت على مجمـوعتني جتـريبيتني لعينـة قوامهـا "
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  طالًبا باجلامعات احلكومية املاليزية، وقد توصلت الدراسة إلى أن:
   اإلنترنـت لـم يحقـق اإلشـباع الفـوري للمسـتخدمني؛ وظلـت القـراءة عبـر استخدام

 الصحف املطبوعة أكثر إرضاًء للقراء من القراءة عبر الشاشات.
التـي تناولـت بحـث العوامـل املـؤثرة  )١١()Lee); Cheung ;2010 :Liu و أكـدت دراسـة

ضــوء نظريــة علــى اســتمرار اجلمهــور يف اســتخدام موقــع التواصــل االجتمــاعي تــويتر يف 
ــا ( ــة قوامه ) مفــردة، مــن ١٢٤االســتخدامات واإلشــباعات  باســتخدام أداة االســتبانة لعين

  خالل اختبار أربع فئات من اإلشباعات أن:
  أكثر فئات اإلشباع التي جتعل اجلمهور يستمر يف التغريد عبر تويتر هي (إرضـاء

 التكنولوجيا اجلديدة).  -املحتوى
  اإلشــباع أوجــدها اســتخدام اجلمهـور لتــويتر وهــي (إشــباع هنـاك فئــة جديــدة مـن

 التكنولوجيا).
مدى اعتماد اجلمهـور املصـري علـى اإلنترنـت   )١٢()٢٠١٢  عرفات، سمية:(وتناولت دراسة   

والفضــائيات يف احلصــول علــى املعلومــات، وتــأثير ذلــك علــى معلومــات اجلمهــور ووجدانــه 
ج املســحي، باســتخدام أداة االستقصــاء وســلوكه، وهــي دراســة وصــفية اعتمــدت علــى املــنه

) مفـردة، وقـد توصـلت ٤٠٠على عينة من اجلمهور مبحافظتي القاهرة والشرقية قوامهـا (
  الدراسة إلى ما يلي:

   جاءت الفضائيات العربية يف مقدمة املصادر التي يعتمد عليها املبحوثون يف
 يًبا متوسًطا.احلصول على املعلومات، بينما احتلت الصحافة واإلنترنت ترت

  وجود ارتباط طردي موجب بني كثافة استخدام وسائل اإلعالم وبـني مسـتوى
 التأثيرات املعرفية والوجدانية والسلوكية لدى املبحوثني.

علــــى تقيــــيم اجلمهــــور ملواقــــف وأداء  )١٣()٢٠١٢ :عبــــد الغفــــار، عــــادلوركــــزت دراســــة (
ا؛ وذلــك باالعتمــاد علــى مــنهج ينــاير وتطوراتهــ٢٥الفضــائيات اإلخباريــة مــن أحــداث ثــورة 

ا، ٦٠-١٨) مفردة ممـن تتـراوح أعمـارهم بـني (٤٠٠املسح لعينة من اجلمهور قوامها ( )عامـً
  حيث استخدمت الدراسة أداة االستبانة، ومن أهم نتائجها:

   اعتماد املبحوثني على القنوات التليفزيونية اخلاصة، والتي جاءت يف مقدمة
 .%٦١٫٥املصادر بنسبة 

  ــل ــد اعتمــاد ميي ة، بينمــا يزي رَّ ــل واحلــُ ــاتي الني ــى قن ــار الســن لالعتمــاد عل كب
 .CNNالدولية و  BBCاحلاصلني على الدراسات العليا على قناتي  

  توجــد اختالفــات بــني املبحــوثني يف االعتمــاد علــى القنــوات، حيــث مييــل ذوو
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 CNNاملســــتوى االقتصــــادي االجتمــــاعي املرتفــــع لالعتمــــاد علــــى قنــــوات 
ة، بينما مييل ذوو املسـتوى االقتصـادي االجتمـاعي املـنخفض واجلزيرة و اُحلرَّ

 لالعتماد على قناة النيل اإلخبارية.
  ثانًيا: الدراسات التي تناولت جمهور وسائل اإلعالم املحلية:

التناول اإلعالمـي لقضـايا املـرأة يف املجتمعـات   )١٤()  ٢٠١٧  الغنام، أمنية:أوضحت دراسة (
املحلية من خالل االعتماد على منهج املسح اإلعالمي بشقيه الوصـفي والتحليلـي لصـفحة 
املرأة بجريدة "صوت املنيا" ممثلة للمجتمع املحلي يف صعيد مصر، وبرنامج "النص احللو" 

لوجـه البحـري، وقـد توصـلت الدراسـة بقناة الدلتا التليفزيونية ممثلة للمجتمع املحلـي يف ا
  إلى:

ضعف التواصل مع اجلمهـور يف وسـائل اإلعـالم املحليـة مـن خـالل الوسـائل   -١
 احلديثة، واقتصر التواصل على املكاملات الهاتفية.

إلــى التعــرف علــى أهميــة القنــوات  )١٥()٢٠١٧: محمــد، حســن علــيبينمــا هــدفت دراســة (
جتمع املحلي وعالقتها باجتاهات املـراهقني نحوهـا، اإلقليمية ودورها يف معاجلة أزمات امل

وهــي مــن الدراســات الوصــفية التــي اســتخدمت مــنهج املســح بالعينــة باالعتمــاد علــى أداة 
اإلسـكندرية)، وأداة حتليـل  -الصعيد -القنال -حتليل املضمون للقنوات اإلقليمية (القاهرة

) مفـردة، وقـد توصـلت إلـى ٤٠٠املضمون لعينة مـن الشـباب باجلامعـات املصـرية قوامهـا (
  مجموعة من النتائج؛ منها:

   جاء اعتقاد الشباب نحو أداء هذه القنـوات بـأن هـذا األداء سـيء جـًدا جتـاه
 -حتسني وزيادة دخـول األفـراد  -كل من مواجهة مشكالت التعليم واحتياجاته

 محاربة الغالء. -استغالل الثروات اخلاصة بكل إقليم على حدة
   على السياسات اإلعالمية التي تتخذها   %٤٤٫٩بلغت نسبة موافقة املبحوثني

ــور  ــات اجلمهـ ــة احتياجـ ــق بتلبيـ ــا يتعلـ ــة فيمـ ــة واإلقليميـ ــوات التليفزيونيـ القنـ
للمعلومات من املصادر الداخلية يف األزمة أو املصـادر اخلارجيـة التـي تشـرح 

 أسبابها وتقدمي حلول لها. 
التــي اختصــت برصــد ودراســة رســائل  )١٦()٢٠١٧: رامــيصــديق، يف حــني خلصــت دراســة (

ــا  ــة وعالقته ــت الصــحافة اإلقليمي ــي تناول ــدكتوراه باجلامعــات املصــرية، الت املاجســتير وال
) رسـالة أكادمييـة يف الفتـرة مـن عـام ٣٣بتنمية املجتمعات املحليـة، وذلـك بـالتطبيق علـى (

  ) إلى:٢٠١٦) إلى نهاية عام(١٩٧٥(
ناولت دراسة اجلمهور املحلـي بكافـة فئاتـه كانـت دراسـة أن الدراسات التي ت  -١
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واحدة فقط؛ وباقي الدراسـات تناولـت فئـات وقطاعـات محـددة مـن إجمـالي 
 ) دراسة فقط قامت بالتطبيق على جمهور وسائل اإلعالم.١١(

أهميــة القنــوات اإلقليميــة ودورهــا يف  )١٧()٢٠١٧ البــدوي، عمــرو أحمــد:ورصــدت دراســة (
ــات ا ــة أزمـ ــتخدمت معاجلـ ــا، واسـ ــراهقني نحوهـ ــات املـ ــا باجتاهـ ــي وعالقتهـ ــع املحلـ ملجتمـ

الدراســـة املـــنهج الوصـــفي وأداة حتليـــل املضـــمون لتحليـــل محتـــوى القنـــوات التليفزيونيـــة 
ــال -اإلقليميــة (القــاهرة اإلســكندرية)، وأداة االســتبانة للشــباب مــن ســن  -الصــعيد -القن

  اإلسكندرية)، وقد توصلت إلى:  -السويسقناة   -املنيا  -) عاًما من جامعات (بنها٢١-١٨(
جاءت تلبية احتياجـات اجلمهـور للمعلومـات مـن املصـادر الداخليـة املتورطـة   -١

ــا  ــول لهـ ــبابها وتقـــدمي حلـ ــة التـــي تشـــرح أسـ ــادر اخلارجيـ يف األزمـــة أو املصـ
 من مفردات العينة.  %٤٤٫٩بنسبة

ــة يف الت -٢ ــوات اإلقليمي ــى قــدرة القن ــوع بــني جــاءت نســبة اتفــاق املبحــوثني عل ن
احتياجات أفـراد اجلمهـور العـام املختلفـة بتغطيـة كافـة جوانـب األزمـة بـأكثر 

 .%٤٢٫١من أسلوب بنسبة
) دراسة  اإلثنوجرافية،    )١٨()Jerome,Turner :2017وركزت  للدراسات  تنتمي  التي 

"ويست  يف  محليني  مجتمعني  استخدام  بني  العالقة  على  للتعرف  مقارنة  دراسة  على 
أداتي   ذلك  يف  مستخدمة  املحلية،  اإلعالم  ووسائل  اإلعالمية  للمنصات  ميدالندز" 

  املالحظة واملقابلة، وتوصلت إلى:
   حول واملناقشة  األفكار  لتقدمي  اإلعالمية  املنصات  املحلي  اجلمهور  يستخدم 

 القضايا واملوضوعات املحلية.
   اجلمهور على  اإلعالمية  املنصات  يف  املحلي  اجلمهور  تقدمي  يعتمد  يف  النشط 

 وعرض املشكالت.
دراسة   حنادر(وحاولت  اهللا،  تنمية )  ١٩() ٢٠١٦:  عبد  الشلف يف  إذاعة  دور  على  التعرف 

املنهج   على  باالعتماد  وذلك  باجلزائر،  لها  املستمعني  جمهور  لدى  املحلية  الثقافة 
لعينة   واالستبانة  املضمون  أداتي حتليل  الدراسة  استخدمت  عمدية من  الوصفي، حيث 

  ) مفردة، وقد توصلت الدراسة إلى أن:١٠٠جمهور إذاعة الشلف قوامها (
أغلب أفراد العينة يتابعون البرامج الثقافية بدافع الرغبة يف معرفة الواقع   -١

 الثقايف املحلي والرفع من املستوى الفكري.
ئل مازال الواقع الثقايف املحلي يعاني نقًصا ويحتاج إلى اهتمام أكثر من وسا -٢

 اإلعالم املحلية.
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 ) دراسة  فاطمة: وقدمت  خدمة )  ٢٠( )٢٠١٦  خليفة،  يف  القضارف  إذاعة  لدور  توضيًحا 
عشوائية  لعينة  االستبانة  خالل  من  املحلي،  بجمهورها  وعالقتها  املجتمع  قضايا 

  للمواطنني، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج؛ منها: 
  التي لم يتم تسليط الضوء عليها. هناك العديد من القضايا االجتماعية 
   يف األعلى  النسبة  املجتمع  قضايا  تناقش  التي  االجتماعية  البرامج  متثل 

 االستماع لدى اجلمهور.  
إلى التعرف علـى كيفيـة اسـتخدام  )٢١()Sang yong ,Han:2016بينما هدفت دراسة (

مــع احتياجــات املحطــات اإلذاعيــة ملنصــات الشــبكات االجتماعيــة وخاصــة تــويتر؛ للتكيــف 
اجلمهور، وذلك باالعتماد على أداتي االستبانة وحتليل الشبكة؛ لقيـاس التفاعـل احلقيقـي 

 مع النشر اإلذاعي عبر تويتر، وقد توصلت الدراسة إلى أن:
  محادثــات اجلمهــور عبــر تــويتر ليســت تفاعليــة بشــكل متماثــل، حيــث لــم يشــارك

اقتصرت الرسائل على الرسائل األحاديـة املتابعون يف تفاعل ثنائي االجتاه؛ وإمنا  
  أو متابعة مشاركات اآلخرين.

اجتاهــات اجلمهــور نحــو معاجلــة شــئون  )٢٢()٢٠١٥: موســى، ســميرة (ورصــدت دراســة 
األقاليم يف الصحف املصرية، من خالل منهج املسح اإلعالمي لعينة من اجلمهور املصـري 

الستقصــاء علــى عينــة عمديــة لقــراء يف الــوجهني البحــري والقبلــي، باســتخدام اســتمارة ا
ا ١٨) مفردة مـن محـافظتي كفـر الشـيخ واملنيـا، ممـن أعمـارهم ٤٠٠الصحف قوامها ( عامـً

  فأكثر، ميثلون كافة أطياف املجتمع يف معظم التخصصات، وقد توصلت إلى:
   احتلــت قضــايا اخلــدمات واملرافــق مقدمــة القضــايا واملشــكالت التــي تركــز

عليها الصحافة يف معاجلتها لقضايا األقاليم، يليها قضية الصحة ثـم قضـية 
 الفقر.

  يف حني احتلت قضـية الفقـر املرتبـة األولـى لـدى اجلمهـور، يليهـا الصـحة ثـم
 اخلدمات واملرافق.

 عاجلــة شــئون مجــتمعهم املحلــي يف عــدم رضــا مفــردات العينــة عــن تغطيــة م
 الصحف.  

التـي تناولـت رصـد درجـة اهتمـام   )٢٣()٢٠١٥:  موسـى، سـميرةيف حني أوضـحت دراسـة (
ــه نحــو أطــر معاجلــة  اجلمهــور مبتابعــة شــئون األقــاليم يف الصــحافة املصــرية واجتاهات

ليـل الصحف لها، باالعتماد على منهج املسح اإلعالمي واألسلوب املقـارن، واسـتخدام حت
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) ٤٠٠املصــري اليــوم)، واالستقصــاء لعينــة قوامهــا ( -الوفــد -مضــمون صــحف (األهــرام
 مفردة من محافظتي كفر الشيخ واملنيا، أن:

   هناك قصـور يف الصـحيفة املحليـة يف كلتـا املحـافظتني؛ حيـث ال يعلـم نسـبة
  ) من املبحوثني بوجود صحف محلية باملحافظة التي ينتمى إليها.%٢٥(

 نظـر املبحـوثني هـي   ا التي يعاني منهـا املجتمـع املحلـي مـن وجهـةأهم القضاي
 الفقر، ويليهما اخلدمات واملرافق.قضية الصحة ثم  

إلـى دور الصـحف اإللكترونيـة الفلسـطينية )  ٢٤()٢٠١٥:  الشيخ، عـدالتكما أشارت دراسة (
، وثـالث يف ترتيب األولويات نحو القضايا االقتصادية املحلية، واستخدمت املنهج الوصـفي

أدوات جلمــــع البيانــــات هــــي: حتليــــل املضــــمون لصــــحيفة فلســــطني واحليــــاة اجلديــــدة 
ا، وأداة املقابلــة؛ وقــد توصــلت ١٦٣اإللكترونيــة، وأداة االستقصــاء لعينــة قوامهــا ( ) مبحوثــً

  الدراسة إلى:
  .جاءت إفادة اجلمهور للقضايا االقتصادية املحلية بدرجة متوسطة 
   االقتصادية املحلية جاء بدرجة منخفضة.متابعة اجلمهور للقضايا 

علــى التعــرف إلــى مالمــح تغطيــة  )٢٥()٢٠١٣ الطويســي، باســم:يف حــني ركــزت دراســة (
الشــئون املحليــة يف الصـــحافة األردنيــة اليوميــة، مســـتخدمة أداة حتليــل مضــامني ألربـــع 

وصـلت صحف يومية، لتحديد اهتمام الصحافة اليومية بالقضايا والشـئون املحليـة؛ وقـد ت
  الدراسة إلى:
   ا واضــًحا، ولكــن هــذا ــة يعكــس تنوعــً وجــود اهتمــام كمــي يف الشــئون املحلي

 االهتمام تركز يف الشئون املحلية بالعاصمة على حساب املحافظات.
 .ميل املضمون املحلي نحو التغطيات اإليجابية 

العالقة بني الصحافة وقادة الـرأي واجلمهـور  )٢٦()٢٠١٢: القعاري، محمدوتناولت دراسة (
يف ترتيب أولويات القضايا املحلية يف اليمن، باستخدام أداة حتليل املضمون لسبع صـحف 

ــرأي واجلمهــور يف منطقتــي ١٠٠٠مينيــة، واالســتبانة لعينــة قوامهــا ( ) مفــردة مــن قــادة ال
  صنعاء ورميه، حيث أظهرت النتائج:

  ــم ــة ل ــب  أن صــحف الدراســة مجتمع ــور وترتي ــى اجلمه ــأثير عل ــنجح يف الت ت
ــأثير علــى صــحف الدراســة  ــم يــنجح اجلمهــور يف الت ــه املحليــة، كمــا ل أولويات

 وترتيب أولوياتها واهتماماتها املحلية.
  صـــنفت الدراســـة منـــط اجلمهـــور اليمنـــي بأنـــه الصـــمت واالســـتماع بنســـبة

تـأثير علـى ) آلراء وتوجهات قادة الرأي، حيث جنـح قـادة الـرأي يف ال%٧٣٫٦(
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 اجلمهور وترتيب أولوياته.
حتلـيًال السـتخدامات اجلمهـور الريفـي  )٢٧()Xiao ,Yuan   :2011. (وقـدمت دراسـة 

ــة،  لوســائل اإلعــالم واإلشــباعات املتحققــة منهــا، باالعتمــاد علــى أدوات املالحظــة واملقابل
 ) مفردة، وقد توصلت الدراسة إلى:٢٠٠واالستبانة لعينة من اجلمهور بلغت (

 .تفضيل اجلمهور للتليفزيون ثم اإلذاعة والصحف، يليها اإلنترنت  
  اهتمام اجلمهور باألخبار املحلية والتصريحات الرسمية، الذي انعكـس علـى عـدم

ثقــة اجلمهــور فيمــا يبــث عبــر وســائل اإلعــالم، فيمــا عــدا التصــريحات الرســمية 
 فقط.

التعــرف علــى درجــة إقبــال الشــباب  )٢٨()٢٠١٠ :الشــلقاني، نشــوى(كــذلك حاولــت دراســة 
املصـــري علـــى اســـتخدام وســـائل اإلعـــالم التقليديـــة املحليـــة ووســـائل اإلعـــالم احلديثـــة، 
باإلضافة إلى أمناط استخدامهم لإلنترنـت حـول األحـداث املحليـة أو القوميـة أو العامليـة، 
وهـــي مـــن الدراســـات الوصـــفية التـــي اعتمـــدت علـــى مـــنهج املســـح، باســـتخدام صـــحيفة 

) مفـردة، ٤٠٠ستقصاء لعينة من الشباب اجلامعي بجامعتي القاهرة واملنصورة قوامها (اال
  ومن أهم نتائجها:

    مـن أفـراد العينـة، بينمـا   %٢٤أن معدل الشباب الـذين يقـرؤون الصـحف بلـغ
ل معدل االستماع إلى اإلذاعة نسـبة   مـن الشـباب، يف حـني بلـغ معـدل   %١٨مثَّ

وذلـك يف تعرضـهم  %٤٦اسـتخدام اإلنترنـت  ومعـدل  %٧٠مشاهدة التليفزيون  
 اليومي لهذه الوسائل.

القنـــوات الفضـــائية) يف  -و جـــاءت الوســـائل اإلعالميـــة احلديثـــة (اإلنترنـــت
  الترتيب األول للحصول على املعلومات حول أي حدث محلي.

كيفية استخدام الشباب  )٢٩()H ,Yvonne;A. ,Susanne:2010كما أوضحت دراسة (
الم املحلية مبختلف أنواعها، باستخدام أداة االستبانة على عينـة مـن الشـباب لوسائل اإلع

  ) شابًا، وقد توصلت الدراسة إلى أن:٤٦١قوامها (
 من الشباب يهتمون باألخبار املحلية؛ ويفضلون استخدام وسائل اإلعالم   %٥٠

 التقليدية للحصول على األخبار.
 جتمـــاعي بصـــورة يوميـــة مـــن الشـــباب يســـتخدمون وســـائل التواصـــل اال %٤٤

 للحصول على األخبار املحلية.
مقارنـة اسـتخدام اجلمهـور املحلـي  )٣٠()Tina A.) ,Marsh :2010كما تناولت دراسة 

للصحف املحلية املطبوعة ومواقع اإلنترنت، وقد حصرت خيارات اإلشباع يف االستقصاء 
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املوجه للجمهور على (البحث عن املعلومـات يف مقابـل الترفيـه)، وذلـك علـى عينـة قوامهـا 
 ) مفردة، وقد توصلت الدراسة إلى:٥٣٦(

 ات اســتخدام كــل مــن الصــحف املحليــة يفضــل اجلمهــور الــذي يبحــث عــن املعلومــ
  املطبوعة واإلنترنت فيما يتعلق بالقضايا واألحداث املحلية.

 .يفضل اجلمهور املستخدم لإلنترنت إشباع الترفيه، وليس البحث عن املعلومات 
  التعليق على الدراسات السابقة: 

بكل   .١ املحلي  اجلمهور  دراسة  تناولت  التي  للدراسات  البحثي  الرصيد  فئاته  قلة 
دراسة   أية  الباحثتان  لم جتد  واملحلية، حيث  القومية  اإلعالم  بوسائل  وعالقته 
باملجتمعات   اإلعالم  وسائل  جلمهور  واالجتماعية  الثقافية  اخلريطة  توضح 
املحلية، سواًء على مستوى الدراسات العربية أو األجنبية حتى تاريخ االنتهاء من  

 الدراسة.
اجلمهور املحلي يف مجتمعات محلية متعددة   أظهرت بعض الدراسات احتياجات .٢

االهتمامات بعرض القضايا والشئون املحلية بصورة أكبر من حيث الكم وبصورة  
 أعمق من حيث الكيف. 

املحلي يف   .٣ الدراسات على دراسة فئة محددة من اجلمهور  العديد من  اقتصرت 
إع بوسيلة  واحد، وعالقته  داخل مجتمع محلي  أو  المية  عدة مجتمعات محلية 

واحدة أو اثنتني على األكثر، ولم تتطرق الدراسات السابقة إلى دراسة عالقة أو  
املحلية)    -استخدام اجلمهور املحلي بكافة فئاته لوسائل اإلعالم سواًء (القومية 

اجلديدة)؛ لذا، اهتمت الدراسة احلالية بالكشف عن استخدامات   - و( التقليدية
بكافة املحلي  واملحلية    واحتياجات اجلمهور  القومية  للوسائل اإلعالمية  أطيافه 

التقليدية منها واجلديدة، من أجل التعرف على أشكال وأمناط االستخدام لها،  
 وطرق التفاعل مع تلك الوسائل.

لوسائل   .٤ اجلمهور  استخدام  تناولت  التي  األجنبية  الدراسات  من  العديد  اهتمت 
يف الوسائل  تلك  حتققها  التي  واإلشباعات  منذ  اإلعالم  الفترة  وحتى    ٢٠١٠ 

اجلديد   اإلعالم  لوسائل  اجلمهور  استخدامات  على  بالتعرف  الدراسة،  تاريخ 
دون   التقليدية،  الوسائل  استخدام  يف  االستمرار  أو  العزوف  على  وتأثيرها 
تناولته   ما  وهو  للجمهور،  وسيلة  كل  تلبيها  التي  االحتياجات  ببحث  االهتمام 

 الدراسة احلالية.
تان من عرض الدراسات السابقة يف بناء خلفية معرفية عن موضوع  أفادت الباحث .٥
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البحثية،   واألدوات  والعينة  املنهج  وحتديد  البحثية،  املشكلة  وحتديد  الدراسة 
حيث اتفقت الدراسة مع العديد من الدراسات التي استخدمت املنهج الوصفي  

اهللا،  ٢٠١٧ومنها(الغنام،   و(عبد  العين٢٠١٦)  حجم  يف  واختلفت  نظًرا  )،  ة 
املجتمع   من  ومتنوعة  مختلفة  فئات  تتطلب  التي  البحث؛  طبيعة  الختالف 
دقيقة  لنتائج  الوصول  أجل  من  أكبر  لعدد  متثيًال  تطلبت  والتي  البورسعيدي، 

) مفردة،  ٢٠٠٠تعكس اخلريطة الثقافية واالجتماعية لهذا اجلمهور حيث بلغت (
فئات محددة من   السابقة على  الدراسة  ركزت  بينها جتانس  يف حني  اجلمهور 

تناولتها   التي  األدوات  تنوعت  وقد  أقل،  ملفردات  سحًبا  تطلب  مما  أكبر 
الدراسة  ا  أمَّ املضمون،  واملالحظة وحتليل  االستبانة  ما بني  السابقة  الدراسات 
مع   اتفق  ما  وهو  البيانات،  كأداة جلمع  االستبانة  أداة  على  فاعتمدت  احلالية 

السابقة الدراسات  من  (  العديد  دراسة  ودراسة  Wang  ,2018منها   ،(
 ).  ٢٠١٥موسى، (

  مشكلة الدراسة:
سبًبا    من اإلعالم  لوسائل  يعطي  الذي  هو  اجلمهور  أن  إلى  نلتفت  أن  األهمية 

اجلمهور   أن  خاصة  الوسائل،  تلك  تقدمه  ما  على  أهمية  ويضفي  لوجودها، 
حيث   يهدف إلى حتقيق إشباعات محددة تختلف باختالف الوسيلة اإلعالمية؛

عن   بحًثا  التقليدية  اإلعالم  وسائل  يستخدم  اجلمهور  أن  الدراسات  أوضحت 
املعلومات وكذلك الترفيه، يف حني أوجدت وسائل اإلعالم اجلديدة فئات جديدة  
التواصل   وإشباع  التكنولوجيا  كإشباع  قبل،  من  متاحة  تكن  لم  اإلشباع  من 

امل اإلعالم  لوسائل  اجلمهور  يلجأ  بينما  على  االجتماعي،  للتعرف  حلية 
اإلشكالية   تبرز  هنا  ومن  حولها،  والتواصل  املحلية  والقضايا  املوضوعات 
وسائل  تهميش  من  يعاني  اجلمهور  أن  إلى  الدراسات  توصلت  حيث  الرئيسة، 
التي   واملوضوعات  املحليات   لقضايا  املركزية  القومية  اجلماهيرية  اإلعالم 

الوسائ تلك  وتركيز  اجلغرايف،  نطاقه  وإعالم  تخصه يف  العامة  القضايا  على  ل 
العاصمة، ومن جانب آخر يواجه صعوبات وضعف التناول اإلعالمي يف وسائل  
خدمة   على  يقوم  اتصالًيا  منًطا  تقدم  أن  املفترض  من  التي  املحلية  اإلعالم 

أنه يجدها غالًبا إال  الدراسات  -ومشاركة اجلماهير؛  لنتائج  ُحتول دون    -وفًقا 
تيجة لصعوبات مختلفة تواجهها يف التطوير والتمويل، وحتى  القيام بهذا الدور؛ ن

السياسة اإلعالمية التي غالًبا ما تكون مرتبطة بالسلطة املحلية، وتتحول معها  
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إلى أبواق إعالمية للمسئولني يف شكل أشبه بالعالقات العامة للمؤسسات دون 
يلجأ إلى    االهتمام مبشاركة اجلماهير، وهو ما جعل اجلمهور ينصرف عنها و 

وسائل اإلعالم اجلديدة؛ خللق منابر إعالمية تعبر عن احتياجاته اإلعالمية، أو 
لذا، أصبح من  تلك االحتياجات؛  أن يبحث يف كل وسيلة على حدة عن إشباع 
للتعرف   كًما وكيًفا  الضروري دراسة استخدام اجلمهور املحلي لوسائل اإلعالم 

ال واالجتماعية  الثقافية  اخلريطة  اجلمهور  على  هذا  استخدام  يف  تتحكم  تي 
أمناط   دراسة  على  أمناطها، عالوة  بكافة  واجلديدة  التقليدية  اإلعالم  لوسائل 
وآليات تفاعل اجلمهور معها، من أجل الوصول لفهم أعمق الحتياجات اجلمهور  

  املحلي. 
  تساؤالت الدراسة:  

  ؟ورسعيدماهي اخلريطة الثقافية واالجتماعية جلمهور اإلعالم مبحافظة ب
  وينبثق من هذا التساؤل الرئيس عدة تساؤالت فرعية:         

مبحافظة    -١ املحلي  للجمهور  اإلعالم  لوسائل  اليومي  واالستخدام  التعرض  معدل  ما 
  بورسعيد؟

املحلي مبحافظة    -٢ اجلمهور  يحرص  التي  واجلديدة  التقليدية  اإلعالم  وسائل  أهم  ما 
  بورسعيد على متابعتها؟ 

 ما نوعية املضامني التي يفضلها اجلمهور املحلي مبحافظة بورسعيد؟  -٣ 
  ما آليات وأمناط تفاعل اجلمهور البورسعيدي مع وسائل اإلعالم التقليدي واجلديد؟ -٤
  ما أجندة اجلمهور اخلاصة باملشكالت والقضايا مبحافظة بورسعيد؟  -٥
  اإلعالم؟ما احتياجات اجلمهور مبحافظة بورسعيد من وسائل   -٦
  ما اإلشباعات املتحققة للجمهور البورسعيدي من استخدام وسائل اإلعالم؟ -٧
  ما معدل اإلنفاق الشهري على وسائل االتصال للجمهور املحلي مبحافظة بورسعيد؟  -٨
  ما مستوى ثقة اجلمهور املحلي مبحافظة بورسعيد يف وسائل اإلعالم؟-٩

  أهداف الدراسة:  
الدراسة   اإلعالم مبحافظة  تهدف  واالجتماعية جلمهور  الثقافية  اخلريطة  على  التعرف 

  بورسعيد، وذلك من خالل عدة أهداف فرعية: 
حتديد معدل االستخدام والتعرض اليومي لوسائل اإلعالم للجمهور املحلي مبحافظة    -١

  بورسعيد.
التقليدية  التعرف على تفضيالت اجلمهور املحلي مبحافظة بورسعيد لوسائل اإلعالم    -٢
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اإلذاعية املحطات  (أهم  الصحف  –واجلديدة  التليفزيونية  -أهم  القنوات  أهم    –أهم 
  املواقع اإللكترونية). 

  الكشف عن نوعية املضامني التي يفضلها اجلمهور املحلي مبحافظة بورسعيد. -٣
التعرف على آليات وأمناط تفاعل اجلمهور البورسعيدي مع وسائل اإلعالم التقليدي -٤

  ديد.واجل
  الكشف عن أجندة اجلمهور اخلاصة باملشكالت والقضايا مبحافظة بورسعيد. -٥
  دراسة احتياجات اجلمهور املحلي من وسائل اإلعالم املحلية مبحافظة بورسعيد.  -٦
لوسائل   -٧ البورسعيدي  اجلمهور  استخدام  من  املتحققة  اإلشباعات  أهم  على  التعرف 

  اإلعالم. 
نفاق الشهري على وسائل االتصال للجمهور املحلي مبحافظة  التعرف على معدل اإل  -٨

  بورسعيد.
  قياس معدالت ثقة للجمهور املحلي مبحافظة بورسعيد لوسائل اإلعالم.  -٩

  أهمية الدراسة : 
  تستمد الدراسة أهميتها من أهمية:  

االستخدام  .١ وأشكال  أمناط  لدراسة  اجلماهير  على  امليدانية  البحوث  إجراء 
والتفاعل لوسائل اإلعالم القومية واملحلية عبر فترات زمنية مختلفة، باعتبارها 
دورًا   تؤدي  التي  اإلعالمية،  والوسائل  اجلماهير  بني  احلاكمة  للعالقة  مؤشًرا 

 محورًيا يف تناول القضايا واألحداث التي تهم اجلمهور. 
تتمتع    .٢ التي  املحلية  للمجتمعات  اإلعالمية  االحتياجات  من دراسة  بخصوصية 

حيث العادات والتقاليد واالهتمامات واألعراف، وتشكل إطارًا اجتماعًيا وثقافًيا  
 يختلف عن غيره من املجتمعات املحلية األخرى. 

تقدمي دراسة توضح استخدام اجلمهور املحلي بكل فئاته مبحافظة بورسعيد لكل   .٣
رنت)، وكذلك  إنت   –كتب  –إذاعة  –صحف  –من وسائل اإلعالم القومية (تليفزيون

املحلية (الصحف  يف  متمثلة  املحلية  املحلية  –الوسائل  التليفزيون    –اإلذاعة 
أشكال   –املحلي دراسة  على  عالوة  اإلنترنت)،  عبر  املحلية  والصفحات  املواقع 

شعب مجلس  (نواب  املحلية  بالنخبة  الشخصي  وقيادات   –االتصال  وأحزاب 
هلية)، لتساعد القائمني باالتصال  اجلمعيات األ  –مراكز اإلعالم املحلية  –حزبية

 على االستدالل على املعايير الثقافية السائدة يف املجتمع البورسعيدي.
إسهام الدراسة يف إمداد القائمني باالتصال يف وسائل اإلعالم املحلية والقومية   .٤
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بعض   عن  عزوفه  وأسباب  بورسعيد،  مبحافظة  املحلي  اجلمهور  باحتياجات 
تطوي  أجل  من  واحتياجات الوسائل،  يتوافق  مبا  املناسب  اإلعالمي  العمل  ر 

اجلمهور ومتطلباته اإلعالمية، وتوظيفه التوظيف األمثل خلدمة املجتمع املحلي  
  وتطويره. 

 :اإلطار النظري
  منوذج االستخدامات واإلشباعات: 

َتبني أبحاُث االستخدامات واإلشباعات فرَضها األساسي على أن جمهور وسائل اإلعالم 
يش للوسيلة؛  ال  اإلعالمي  احلافز  خالل  من  استخدامهم  مت  سلبيني  أشخاص  على  تمل 

األكثر   اإلعالمية  للوسيلة  واختيارهم  لإلعالم  استخدامهم  يف  احلرية  ميارسون  لكنهم 
إفادة لهم، وقد أرجعت بعض اآلراء استخدام اجلمهور لوسائل اإلعالم باعتباره جزًءا من 

م ولكن  التأثير،  من  للحد  استخدام مجهودهم  أن  النظرية  هذه  يف  اجلوهرية  األمور  ن 
إلشباع  اإلعالم  يستخدم  اجلمهور  أن  ويفترض  موجه،  هدف  هو  اإلعالمية  الوسيلة 
هذه  إلشباع  بذاته  ومضموًنا  بذاتها  وسيلة  يختار  بدوره  يجعله  ما  وهو  معينة،  حاجات 

تت والتي  االجتماعية،  للبيئة  طبًقا  االحتياجات  هذه  وتتحدد  عناصرها:  احلاجات،  ضمن 
  . )٣١((السن، والنوع، واحلالة االجتماعية، واالنتماء للجماعة، والسمات الشخصية)

وتعده جمهورًا نشًطا، وليس مستقبًال سلبًيا  إيجابية اجلمهور،  النظرية على  وتركز هذه 
لوسائل اإلعالم، وهي بذلك تهتم مبا يفعله اجلمهور بوسائل اإلعالم واألسباب اخلاصة  

اال مدى  بهذا  يف  املحدد  بذلك  وهو  باجلمهور،  الوسائل  تلك  تفعله  مبا  وليس  ستخدام، 
  تأثره بها من خالل االنتقائية والعوامل الشخصية والدوافع التي حتركه لهذا االستخدام. 

  ويحقق منوذج االستخدامات واإلشباعات عدة أهداف تتمثل يف:  
 . )٣٢( االتصال املختلفة التي تشبع احتياجاتهمتفسير كيفية استخدام األفراد لوسائل  .١
يحدث   .٢ الذي  والتفاعل  االتصال،  وسائل  من  معينة  لوسيلة  االستخدام  دوافع  شرح 

  . )٣٣(نتيجة هذا االستخدام
  . )٣٤(إسهام النتائج يف الفهم األعمق لعملية االتصال اجلماهيري .٣

  وتتلخص فروض النظرية يف النقاط التالية:  
جمهور وسائل اإلعالم هو جمهور نشط، له دوافع وحاجات وأهداف تتركه يتوجه   .٤

  إلى استخدام وسيلة معينة.  
  اجلمهور انتقائي يف استخدامه لوسائل اإلعالم وفًقا حلاجاته املتوقعة منها. .٥
عية استخدامات اجلمهور  العوامل النفسية واالجتماعية تسعى لتحديد كيفية ونو .٦
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  لوسائل اإلعالم املختلفة.  
السائدة يف أي مجتمع، من خالل استخدامات  .٧ الثقافية  املعايير  االستدالل على 

  اجلمهور لوسائل اإلعالم املختلفة. 
انتباه  .٨ جللب  تنافسًيا  عامًال  يكون  قد  إعالمية  وسيلة  كل  خصائص  اختالف 

حس على  وسيلة  استخدام  على  وحثه  باختالف املستخدم  وهذا  األخرى،  اب 
اإلعالم  تتنافس وسائل  فقد  بكل فرد،  املحيطة  واالجتماعية  النفسية  الظروف 
واالتصال   األكادميية  املؤسسات  مثل  أخرى،  وسائل  مع  الفرد  حاجات  إلشباع 

  الشخصي.. وغيرها. 
  :)٣٥(وتقسم دوافع استخدام األفراد لوسائل اإلعالم إلى نوعني أساسيني من الدوافع

  دوافع نفعية:   -١
وتعني استخدام الوسائل بهدف إشباع احلاجات من املعلومات واملعارف، ومراقبة البيئة، 

  والتعرف على الذات لتحقيق منفعة شخصية. 
  دوافع طقوسية:  -٢

اليومي،  الروتني  من  والهروب  واالسترخاء،  الوقت  لتمضية  الوسائل  استخدام  وتعني 
  التواصل االجتماعي.  واأللفة مع الوسيلة والصداقة و

) تان  أليكس  طور  وسائل Alex Tanوقد  من  األفراد  حلاجات  عمومية  أكثر  قائمة   (
  اإلعالم متثلت يف:

 حاجات معرفية/ معلومات.   -
 حاجات وجدانية/ سيكولوجية.   -
 حاجات شخصية/ براجماتية.   -
 حاجات اجتماعية/ تواصل.   -
 حاجات الهروب من الواقع.   -
  حاجات مجتمعية.  -

تقسيمه   االستخدام ميكن  هذا  من  ناجتة  مختلفة  إشباعات  االستخدام  هذا  يحقق  كما 
  : )٣٦(إلى

  إشباعات املحتوى:   -١
  وتنتج عن استخدام محتوى وسائل اإلعالم، وينقسم إلى نوعني:  

  املعلومات. إشباعات توجيهية: تتمثل يف مراقبة البيئة واحلصول على  -أ
بشبكة   -ب الفرد  عليها  يحصل  التي  املعلومات  ربط  بها  ويقصد  اجتماعية:  إشباعات 
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  عالقاته االجتماعية. 
  إشباعات العملية:  -٢

بخصائص   مباشرة  ترتبط  وال  محددة،  بوسيلة  واالرتباط  االتصال  عملية  عن  وتنتج 
  الرسائل، وتنقسم إلى نوعني:  

  إشباعات شبه توجيهية:  -أ
برامج   وتتحقق يف  وتنعكس  الذات،  عن  والدفاع  بالتوتر،  اإلحساس  تخفيف  خالل  من 

  التسلية والترفيه واإلثارة.  
  إشباعات شبه اجتماعية: -ب

مع  اإلشباعات  هذه  وتزيد  اإلعالم،  وسائل  شخصيات  مع  التوحد  خالل  من  وتتحقق 
  ضعف عالقات الفرد االجتماعية وزيادة إحساسه بالعزلة.  

القت   إنها  إال  املختلفة؛  التقليدية  اإلعالم  وسائل  على  النظرية  هذه  تطبيق  من  وبالرغم 
استحساًنا خاًصا من الباحثني يف مجال اإلعالم واالتصال، واعتبروها مناسبة لتطبيقها 
أكثر   يتمتع مبستوى  اإلنترنت  التفاعلية على شبكة  إن شكل  اإلعالم اجلديد، حيث  على 

و من  وارتفاًعا  وتصفحه  قوة  تعرضه  يف  قصدي  الفرد  أن  كما  التقليدية؛  اإلعالم  سائل 
إلشباع حاجاته، وهو ما يجعل تلك النظرية مناسبة للدراسة احلالية؛ للتعرف على طبيعة 
مع  التفاعل  أشكال  ودارسة  واجلديدة،  التقليدية  اإلعالم  لوسائل  اجلمهور  استخدامات 

الوسائل، باإلضافة إلى تطبيق نظرية ترت يب األجندة، والتي تعكس أجندة اجلمهور  تلك 
القومية واملحلية، حتى ميكننا االستدالل على   ومدى مالءمتها مع أجندة وسائل اإلعالم 

  اخلريطة الثقافية واإلعالمية للجمهور املحلي مبحافظة بورسعيد.  
  نوع الدراسة ومنهجها:  

أو مشكلة الدراسة،    تنتمي الدراسة إلى البحوث الوصفية التي تهدف إلى وصف موضوع 
الواقع  بتحديد  تهتم  بحوث  وهي  وكمًيا،  كيفًيا  حتديًدا  وحتديدها  خصائصها،  وتقرير 

  وجمع احلقائق عنه وحتليل بعض جوانبه؛ مبا يسهم يف العمل على تطويره.  
مستقبل   استشراق  حتاول  التي  املستقبلية،  الدراسات  من  الدراسة  هذه  من  جزًءا  وُيعد 

سو املحلي  من  اإلعالم  املستفيدين  آراء  جمع  خالل  من  وذلك  االنتهاء؛  أو  بالبقاء  اًء 
  خدماتها باملجتمع املحلي.  

اجلمهور   من  النتائج  استخالص  أجل  من  بالعينة  املسح  منهج  على  الباحثتان  واعتمدت 
مبحافظة   اإلعالم  جلمهور  واالجتماعية  الثقافية  اخلريطة  لدراسة  وذلك  املحلي، 

 بورسعيد.



 

 
١٧٧٦ ١٧٧٦ 

  سة: مصطلحات الدرا
 تتحدد مصطلحات الدراسة اإلجرائية فيما يلي: 

  اخلريطة الثقافية واالجتماعية للجمهور: 
اإلعالم  لكافة وسائل  بورسعيد  املحلي مبحافظة  استخدام اجلمهور  وأشكال  هي أمناط 
وترتيب   اإلعالمية،  احتياجاته  ضوء  يف  واجلديدة،  التقليدية  بأمناطها  واملحلية  القومية 

  ا أليديولوجيته  الثقافية ومعتقداته االجتماعية.أجندة قضاياه وفقً 
  آليات وأمناط التفاعل: 

تلك الطرق التي يستخدمها اجلمهور للتواصل مع وسائل اإلعالم بهدف حتقيق املشاركة  
ثنائي  اجتاه  سواًء يف  واملستقبل  املرسل  بني  األدوار  تبادل  يتم  فمن خاللها  االجتماعية، 
طبيعة  باختالف  وتختلف  والعكس،  جماعة  إلى  فرد  من  اجتاهات  عدة  يف  أو  بينهما، 

  الوسيلة اإلعالمية. 
  ع الدراسة: مجتم

مت حتديد مجتمع الدراسة من اجلمهور املحلي مبحافظة بورسعيد، ومت اختيار محافظة  
العلمية   للبحوث  البحثي  التمركز  عن  لبعدها  نظًرا  امليدانية؛  الدراسة  إلجراء  بورسعيد 
بالقاهرة، ورغبة يف احلصول على فهم أعمق لدور اإلعالم باملجتمع املحلي؛ السيما وأنها  

والعادات النطاق   الثقافية  املعايير  تفسير  يسر  يتيح  مما  الباحثتان،  إليه  تنتمي  الذي 
  االجتماعية السائدة به.  

  عينة الدراسة:  
تقع  ممن  بورسعيد  مبحافظة  املحلي  اجلمهور  من  عينة  على  بالتطبيق  الباحثتان  قامت 

) بني  (  ٧٠-١٨أعمارهم  قوامها  عينة  على  الدراسة  وطبقت  مت  مبحوث)،    ٢٠٠٠سنة)، 
من   السحب  مت  وفيها  للتطبيق،  الوصول  لسهولة  املراحل  متعددة  العينة  بطريقة  سحبها 

الزهور (حي  للمحافظة  املمثلة  الست   –بورفؤاد  –الشرق  –العرب  –املناخ   –األحياء 
الضواحي)؛ ملراعاة متثيل كافة املستويات االقتصادية واالجتماعية، ثم مت تقسيم األحياء  

تيارها بالطريقة العشوائية البسيطة، ثم اعتمدت الباحثتان على  إلى مناطق سكنية مت اخ
سحب العينة املتاحة من داخل هذه املناطق السكنية، واستخدمت هذه العينة نظًرا ألنها  
بحوث   يف  النوع  هذا  يستخدم  حيث  للمبحوثني،  الوصول  يف  ويسًرا  سهولة  تتيح 

وسهول به من سرعة  يتميز  ملا  العام؛  الرأي  بالضوابط  استطالعات  االلتزام  مع  ويسر،  ة 
 العلمية واالبتعاد عن التحيز. 
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  أدوات الدراسة: 
املحلي   اجلمهور  من  البيانات  جلمع  كأداة  االستقصاء  استمارة  على  الباحثتان  اعتمدت 
جلمهور   واالجتماعية  الثقافية  اخلريطة  على  التعرف  أجل  من  بورسعيد،  مبحافظة 

والتعر بورسعيد،  محافظة  يف  والتفاعل  اإلعالم  واالستخدام  التعرض  أمناط  على  ف 
  املفضلة. 

  اختبار الصدق والثبات: 
  اختبار الصدق:   -١

اختبار   أُجري  وقد  لقياسه،  وضعت  ما  االستقصاء  استمارة  تقيس  أن  بالصدق  يقصد 
وترجمة   الدراسة  أهداف  حيث مت حتديد  االستمارة،  محتوى  من صدق  للتأكد  الصدق 

تساؤالت   يف  وضع  ذلك  مت  ثم  السابقة،  الدراسات  على  االطالع  بعد  امليدانية  للدراسة 
التحقق من صدق االستمارة   الدراسة، ومت  بتحقيق أهداف وتساؤالت  التي تفي  األسئلة 
من  للتأكد  اإلعالم؛  مجال  يف  واخلبراء  املحكمني  من  مجموعة  على  عرضها  خالل  من 

دراسة، وقد أُجريت بعض التعديالت  صدق ودقة االستمارة وإمكانية حتقيقها ألهداف ال
  يف ضوء آراء السادة املحكمني حتى أصبحت يف شكلها النهائي. 

  اختبار الثبات: -٢
يقصد به أن تعطي االستمارة نفس النتائج تقريًبا إذا ما طبقت على نفس العينة، وقد مت 

عددها   البورسعيدي  اجلمهور  من  عينة  على  االستمارة  مت    ٨٠تطبيق  ثم  إعادة مفردة، 
التطبيق مرة أخرى على نفس العينة بعد مرور أسبوعني، ومت احلصول على نتائج متسقة 

  . %٩٤بني التطبيق األول والثاني بلغت 
  :حدود الدراسة 

: وتتمثل يف الكشف عن اخلريطة الثقافية واالجتماعية جلمهور اإلعالم حدود موضوعية
االس أمناط  على  التعرف  خالل  من  بورسعيد،  التفاعل  مبحافظة  وآليات  تخدام 

  واالحتياجات اإلعالمية.
زمانية يناير  حدود  من  الفترة  يف  االستقصاء  استمارة  تطبيق  مت  أغسطس   ٢٠١٨:  إلى 

٢٠١٨.  
  يقتصر التطبيق على محافظة بورسعيد. حدود مكانية:

  املعامالت اإلحصائية: 
الكمبيو خالل  من  للبيانات  اإلحصائي  التحليل  برنامج  على  االعتماد  باستخدام مت  تر 

  spssبرنامج 
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استخدام  مت  وفيه  االجتماعية،  للعلوم  اإلحصائية  البرامج  حزمة  باسم  واملعروف 
  االختبارات التالية:

 التكرارات البسيطة والنسب املئوية.   .١
 املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية.   .٢
االجتاه   .٣ أحادي  التباين  بني    ANOVAحتليل  اإلحصائية  الفروق    لدراسة 

 املتوسطات احلسابية للمجموعات يف أحد املتغيرات. 
للمجموعات املستقلة لدراسة الفروق بني املتوسطني احلسابيني  T-TESTاختبار  .٤

 ملجموعتني من املبحوثني على أحد متغيرات الدراسة  
الباحث استناًدا   .٥ التكرارات بوزن معني يقرره  الذي يحسب بضرب  الوزن املرجح 

السؤال، ثم جتمع مراتب الضرب لكل بند للحصول على مجموع  لعدد املراتب يف  
 األوزان املرجحة ثم حتسب النسب املئوية لبنود السؤال. 

  جلداول التوافق ملعرفة الداللة اإلحصائية للعالقة بني متغيرين.   ٢اختبار كا .٦
  :النتائج اخلاصة بالدراسة امليدانية

  أوًال: اخلصائص العامة لعينة الدراسة:  
  : خصائص عينة الدراسة)١جدول (

  %  ك  املتغيرات الدميوغرافية

 النوع 
 ٥٤٫١ ١٠٨٢ أنثى

 ٤٥٫٩ ٩١٨ ذكر

  السن  

٣٠: أقل من  ١٨من   1090 54.5 

٤٥: أقل من  ٣٠من   507 25.4 

٦٠: أقل من  ٤٥من   359 18.0 

٦٠أكبر من   44 2.2 

  املؤهل الدراسي 

 35.3 706 مؤهل متوسط 

 60.3 1206 مؤهل جامعي

 3.3 66 ماجستير

 1.1 22 دكتوراه

املستوى االقتصادي 

  االجتماعي 

 ١٨٫٩ ٣٧٧ منخفض 

 ٧٧٫٦ ١٥٥١ متوسط 

 ٣٫٦ ٧٢ مرتفع 
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  الوظيفة  

 27.8 555 موظفني 

 26.6 532 بدون عمل 

 14.6 292 طالب 

 9.3 186 أعمال حرة 

 9.0 180 أعمال حرفية 

 6.1 121 مهندسني وأطباء ومدرسني ومحامني 

 2.5 49 عضو هيئة تدريس باجلامعة 

 2.2 43 أعمال إدارية عليا

 2.1 42 مديرين 

 100 ٢٠٠٠ اإلجمالي 

  

% 45.9من املبحوثني (إناث)، بينما نسبة    54.1%يتضح من اجلدول السابق: أن نسبة  
  منهم (ذكور).  

) يف الترتيب األول ٣٠: أقل من  ١٨كما جاءت أعمار املبحوثني من اجلمهور املحلي (من  
(54.5بنسبة   الثاني جاءت  الترتيب  ويف  من  ٣٠من  %،  أقل  بنسبة  ٤٥:  ويف 25.4)   ،%

الثالث جاءت ( أقل من  ٤٥من  الترتيب  بنسبة٦٠:  واألخير %،   18)  الرابع  الترتيب  ويف 
  %.2.2) بنسبة  ٦٠أكبر من جاءت (

املبحوثني من اجلمهور املحلي (مؤهل جامعي) يف الترتيب األول بنسبة مؤهالت  ومتثلت  
%، ويف الترتيب الثالث   35.3) بنسبةمؤهل متوسط%، ويف الترتيب الثاني جاءت (60.3

) بنسبةماجستيرجاءت  الرابع  3.3)  الترتيب  ويف   ،%  ) جاءت  بنسبة  واألخير  دكتوراه) 
%1.1.  

، يليه يف %٧٧٫٦وجاء املستوى االقتصادي املتوسط يف املرتبة األولى للمبحوثني بنسبة  
، وأخيًرا املستوى االقتصادي  %١٨٫٩الترتيب الثاني املستوى االقتصادي املنخفض بنسبة  

  "%. ٣٫٦املرتفع بنسبة  
جاءت املوظائف    كما  اجلمهور  من  بنسبة املبحوثني  األول  الترتيب  يف  (موظفني)  حلي 

%27.8) جاءت  الثاني  الترتيب  ويف  عمل،  بنسبةبدون  الثالث   %26.6)  الترتيب  ويف   ،
) بنسبةطالب جاءت   (14.6) جاءت  الرابع  الترتيب  ويف  بنسبة  %،  حرة)  ، 9.3%أعمال 
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بنسبة   حرفية)  (أعمال  اخلامس  الترتيب  (مهندسني 9ويف  السادس  الترتيب  ويف   ،%
بنسبة   ومدرسني)  باجلامعة)  6.1وأطباء  تدريس  هيئة  (أعضاء  السابع  الترتيب  ويف   ،%

%، ويف الترتيب التاسع 2.2%، ويف الترتيب الثامن (أعمال إدارية عليا) بنسبة  2.5بنسبة  
  2.1%.واألخير (مديرين) بنسبة 

 ): االنتماء احلزبي للمبحوثني من اجلمهور املحلي مبحافظة بورسعيد٢جدول (

  %  ك   عضوية األحزاب 

 96.6 1932 ال

 3.4 68 نعم

 100 2000  اإلجمالي 

مـن إجمـالي املبحـوثني غيـر منتمـني   96.6%يتضح مـن اجلـدول السـابق: أن جـاءت نسـبة  
 % منهم لديهم عضوية أحزاب سياسية.3.4ألحزاب سياسية، يف حني جاءت نسبة 

): األحزاب السياسية التي ينتمي إليها املبحوثون من اجلمهور املحلي مبحافظة ٣جدول ( -

 بورسعيد

  %  ك   األحزاب التي ينتمي إليها املبحوثني 

 41.2 28 مستقبل وطن 

 29.4 20 املصريون األحرار 

 19.1 13 الدستور

 10.3 7 الوفد 

 100 68  إجمالي من سئلوا 

يتضح من اجلدول السابق: أن جاء حزب (مستقبل وطن) يف الترتيـب األول مـن األحـزاب  
%، ويف الترتيـب الثـاني جـاء 41.2التي ينتمي إليها املبحوثون مـن اجلمهـور املحلـي بنسـبة  

%، 19.1) بنســبةالدســتور%، ويف الترتيــب الثالــث جــاء (29.4(املصــريون األحــرار) بنســبة
  .10.3%الوفد) بنسبة  واألخير جاء (ويف الترتيب الرابع  

  ): انتماء املبحوثني من اجلمهور املحلي مبحافظة بورسعيد للجمعيات األهلية٤جدول ( -

  %  ك   عضوية اجلمعيات 

 99.7 1994 ال

 3. 6 نعم

 100 2000  اإلجمالي 
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من املبحوثني من اجلمهور املحلـي  99.7%يتضح من اجلدول السابق: أن جاءت نسبة   
% منهم لديهم عضـوية بجمعيـات 0.3غير منتمني للجمعيات األهلية، يف حني جاءت نسبة  

 أهلية.
): اجلمعيات األهلية التي ينتمي إليها املبحوثون من اجلمهور املحلي مبحافظة  ٥جدول ( -

 بورسعيد

  %  ك   اجلمعيات التي ينتمي إليها املبحوثون 

الباسلة جمعية   ٣٣٫٢ ٢ 

 ١٦٫٧ ١ جمعية املحاربني القدامى  

 ١٦٫٧ ١ جمعية السالم 

 ١٦٫٧ ١ جمعية رسالة  

 ١٦٫٧ ١ جمعية كفالة اليتيم

 100 6  إجمالي من سئلوا 

 

مـن إجمـالي  %٣٣٫٢يتضح من اجلدول السابق: أن حصلت (جمعية الباسلة) على نسبة  
املبحوثني التي لديهم عضوية بجمعيات أهلية مبحافظة بورسعيد، يليها اجلمعيات التالية 
(جمعية املحاربني القدامى، جمعيـة السـالم، جمعيـة رسـالة، جمعيـة كفالـة اليتـيم) بنسـبة 

  لكل منهم. %١٦٫٧
  

 ): عضوية األندية للمبحوثني من اجلمهور املحلي مبحافظة بورسعيد٦جدول ( -

  %  ك   عضوية األندية 

 93.0 1860 ال
 7.0 140 نعم

 100 2000  اإلجمالي 

من املبحوثني من اجلمهور املحلي غيـر  93%يتضح من اجلدول السابق: أن جاءت نسبة 
 .منهم لديهم عضوية ألندية 7%منتمني ألندية، يف حني جاءت نسبة 

 

  

  

 



 

 
١٧٨٢ ١٧٨٢ 

 ): األندية التي ينتمي إليها املبحوثون من اجلمهور املحلي مبحافظة بورسعيد٧جدول (

  %  ك   األندية التي ينتمي إليها املبحوثون 

 ١٩٫٣ 27 نادي اجلمارك 

 ١٧٫٩ 25 نادي هواة الصيد

 ١٧٫١ 24 نادي هيئة قناة السويس

 ١٤٫٣ 20 النادي املصري 

 ١٢٫١ 17 نادي املعلمني

املريخنادي   14 ١٠ 

 ٩٫٣ 13 نادي اليخت

 100 140  إجمالي من سئلوا 

يتضح من اجلدول السابق: أن جاء (نادي اجلمارك) يف الترتيب األول مـن األنديـة التـي 
ــي مبحافظــة بورســعيد بنســبة  يينتمــ ــون مــن اجلمهــور املحل %، ويف 19.3إليهــا املبحوث

%، ويف الترتيـب الثالـث جـاء (نـادي 17.9الترتيب الثاني جاء (نـادي هـواة الصـيد) بنسـبة
%، ويف الترتيــب الرابــع جــاء (النــادي املصــري) بنســبة 17.1 هيئــة قنــاة الســويس) بنســبة

%، ويف الترتيــب الســادس 12.1%، ويف الترتيــب اخلــامس (نــادي املعلمــني) بنســبة 14.3
  %.2.5%، ويف الترتيب السابع (نادي اليخت) بنسبة  10(نادي املريخ) بنسبة  

 ثانًيا: استخدامات اجلمهور املحلي مبحافظة بورسعيد لوسائل االتصال: 
  استخدام اجلمهور لوسائل االتصال : )٨جدول (

  مدى االستخدام

  

 وسائل االتصال 

 مطلًقا أحياًنا  دائًما 
املتوسط 

 املرجح 

االنحراف 

 % ك  % ك  % ك  املعياري 

 81420. 2.3980 21.2 423 17.9 358 121961.0 اإلنترنت

 80482. 2.1860 24.8 496 31.8 636 43.4 868 التليفزيون

 78757. 2.1790 23.7 473 34.8 696 41.6 831 الراديو  

 73182. 2.1105 21.9 437 45.3 905 32.9 658 األصدقاء 

 82795. 2.0290 32.9 657 31.4 628 35.8 715 املسجد أو الكنيسة 

 80905. 1.7465 48.6 972 28.2 563 23.3 465 اجلامعة 

 72953. 1.7075 45.5 910 38.3 765 16.3 325 الصحف 
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 76203. 1.6600 103651.8 30.4 608 17.8 356 األسرة  

 70995. 1.5960 107153.6 33.3 666 13.2 263 املدرسة

 64960. 1.4650 124362.2 29.2 584 8.7 173 النادي 

 66288. 1.3425 152976.5 12.9 257 10.7 214 املقهى 

 61399. 1.2995 156878.4 13.3 265 8.4 167 اجلمعيات األهلية 

 55567. 1.2385 165082.5 11.2 223 6.4 127 األحزاب السياسية 

 1.7660 املتوسط املرجح للمقياس   ٢٠٠٠ إجمالي من سئلوا 

يتضــح مــن اجلــدول الســابق: أن جــاءت اســتجابات املبحــوثني علــى مقيــاس اســتخدام 
، ويف 2.39مبتوسـط مـرجح  اجلمهور املحلي على وسائل االتصال يف املقدمـة (اإلنترنـت)  

ــاني ( ــب الثـ ــونالترتيـ ــرجح التليفزيـ ــط مـ ــث (2.18) مبتوسـ ــب الثالـ ــو، ويف الترتيـ ) الراديـ
، ويف 2.11) مبتوســط مــرجح األصــدقاء( ، ويف الترتيــب الرابــع2.17مبتوســط مــرجح 

، ويف 2.02الترتيــب اخلــامس جــاءت دور العبــادة (املســجد أو الكنيســة) مبتوســط مــرجح 
، وجاءت (الصحف) يف الترتيب 1.74الترتيب السادس جاءت (اجلامعة) مبتوسط مرجح  

، ويف الترتيــب الثــامن جــاءت (األســرة ) مبتوســط مــرجح 1.70الســابع مبتوســط مــرجح 
، ويف الترتيــب 1.59، كمــا جــاءت (املدرســة) يف الترتيــب التاســع مبتوســط مــرجح 1.66

ــادي) مبتوســـط مـــرجح  ــاء (النـ ــر جـ ــى) 1.46العاشـ ــر (املقهـ ــادي عشـ ، ويف الترتيـــب احلـ
مبتوســط ، ويف الترتيــب الثــاني عشــر جــاءت (اجلمعيــات األهليــة) 1.34مبتوســط مــرجح 

، ويف الترتيــب الثالــث عشــر واألخيــر جــاءت (األحــزاب السياســية) مبتوســط 1.29مــرجح 
  . 1.23مرجح  

، وهو ما يعادل اجتاه أحياًنا، مما يشير  1.76وجاء املتوسط املرجح للمقياس بالكامل  
  بشكل متوسط.  استخدام اجلمهور املحلي لوسائل االتصال إلى 

اجلماهيرية   اإلعالم  لوسائل  اجلمهور  استخدامات  تفوق  السابق  اجلدول  ويوضح 
املباشر االتصال  وتراجع وسائل  املجتمعات   -كوسائل لالتصال،  أهميتها يف  بالرغم من 

مما يعكس ضعف التواصل بني األحزاب واجلمعيات واملسئولني مع املواطنني،    - املحلية
  إلعالم اجلماهيرية.  واالستعانة ببديل أقوى وهي وسائل ا
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 االستخدام اليومي للمبحوثني لوسائل اإلعالم: معدل ثالًثا: 
 ): معدل استخدام املبحوثني من اجلمهور املحلي لوسائل اإلعالم يومًيا ٩جدول (

  معدل التعرض 

  وسائل اإلعالم

 أكثر من ساعتني 
دقيقة إلى أقل من   ١٥من 

 ساعتني
دقيقة ١٥أقل من  املتوسط  

 املرجح 

االنحراف 

 املعياري 
 % ك  % ك  % ك 

 69091. 2.6090 12.0 239 15.2 304 72.9 1457 اإلنترنت

 77609. 2.2280 21.3 426 34.6 692 44.1 882 التليفزيون

 68843. 1.4520 66.1 1322 22.6 452 11.3 226 الراديو 

 45380. 1.1835 84.5 1689 12.8 255 2.8 56 الصحف 

  ٢٠٠٠  إجمالي من سئلوا 
املتوسط املرجح إلجمالي 

  وسائل اإلعالم
1.8681  

يتضـــح مـــن اجلـــدول الســـابق: أن جـــاء معـــدل اســـتخدام اجلمهـــور املحلـــي مبحافظـــة 
ويشـير إلـى   2.6مبتوسـط مـرجح  بورسعيد لوسائل اإلعـالم يف الترتيـب األول (اإلنترنـت)  

ويشـير إلـى 2.2معدل استخدام مرتفع، ويف الترتيب الثاني (التليفزيـون) مبتوسـط مـرجح  
ويشـير إلـى   1.4الترتيب الثالـث الراديـو) مبتوسـط مـرجح  (معدل االستخدام مرتفع، ويف  

معدل االستخدام منخفض، ويف الترتيب الرابع واألخير جاءت (الصحف) مبتوسط مـرجح 
  تعرض منخفض.   ويشير إلى معدل1.1

بالكامل   للمقياس  املرجح  املتوسط  ما  1.86وجاء  وهو  االستخدام ،  معدل  إلى  يشير 
  . متوسط بالنسبة إلجمالي وسائل اإلعالم

الرقمي   الشكل  لتقدم  توصلت  التي  الدراسات  من  العديد  مع  النتيجة  هذه  وتتفق 
لإلعالم   التعرض  معدل  وانخفاض  ضعف  مقابل  دراسة  اإللكتروني،  يف  كما  التقليدي، 

اإلنترنت    )٣٧()٢٠١٧(درويش،   مع  املبحوثون  يقضيها  التي  املدة  ارتفاع  إلى  توصل  الذي 
من جملة    %٤٨ألكثر من ساعتني يومًيا، حيث جاء ذلك االختيار يف املرتبة األولى وبنسبة  

الوهاب،   (عبد  دراسة  توصلت  كما  املصري،  اجلمهور  من  أن  إلى    ) ٣٨()٢٠١٣املبحوثني 
السبب يف تراجع الوسائل التقليدية يرجع إلى اإلقبال على الصحف اإللكترونية ومتابعة  

السبب   ) ٣٩()  ٢٠١٢الفضائيات وارتفاع أسعار الصحف، يف حني أرجعت دراسة (التميمي،  
يف تقدم اإلعالم اجلديد إلى التأثير القوي لهذه الوسائل على الشعوب، حيث أسهمت يف  

يف احلياة العامة، وفتحها املجال للتبادل يف نقل املعلومات بني اجلميع التحرك واملشاركة  
  باإلضافة إلى احلرية وتعددية املصادر. 
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وقد يرجع السبب يف تقدم استخدام اجلمهور املحلي لإلنترنت واإلعالم اجلديد يف مقابل 
  استخدامه للوسائل التقليدية لسببني:  

: الوسيلة    األول  وخصائص  بسمات  والتفاعلية  يتعلق  والفورية  باجلاذبية  ترتبط  التي 
واالنتقائية، باإلضافة إلى زيادة مستخدمي الهواتف املحمولة، والتي أسهمت بشكل كبير 
اإلعالم  يقبل  ال  جيل جديد  خلق  أسهمت يف  كما  اإلنترنت،  استخدام  معدالت  زيادة  يف 

ما يستخدمه؛ وهو ما الورقي، حيث تتيح هذه الوسيلة للجمهور املزيد من السيطرة على  
  ميكنه من تكوين تصورات ورؤى مختلفة حول املوضوعات والقضايا واألحداث املحيطة.

وسيلة   الثاني: تقدم  يف  أسهمت  والتي  بورسعيد،  ملحافظة  االتصالية  بالبنية  يتعلق 
والشبكات،  االتصاالت  مجال  يف  جيدة  اتصالية  ببنية  املحافظة  تتمتع  حيث  اإلنترنت، 
رقمية   مبنظومة  احلكومية  مؤسساتها  تربط  ذكية  مصرية  محافظة  أول  لتكون  أهَّلها 

كم، كما بلغ    ٥٦١صيل شبكات فيبر بطولوتعامل جماهيري رقمي، ومت ذلك عن طريق تو
يقرب   ما  بها  األرضي  اإلنترنت  لالتصاالت،    ١٤٦٠٧٦عدد خطوط    ) ٤٠()٢٠١٩(املصرية 

ألف نسمة وفًقا آلخر إحصاءات السكان واإلحصاء عام   ٧٤٩٫٣٧١لعدد سكان يقرب من
ما  )٤١(٢٠١٧ وهو  املحمولة،  التليفونات  عبر  اإلنترنت  استخدامات  إلى  باإلضافة  أسهم  ، 

وتراجع  تآكل  يف  أسهمت  والتي  (اإلنترنت)،  الرقمية  الوسائل  استخدام  دعم  يف  بدوره 
الوسائل  استخدام  إمكانية  إلى  باإلضافة  سمات،  من  تتيحه  مبا  التقليدية  الوسائل 

 التقليدية عبر تطبيقات اإلنترنت املختلفة. 
الثاني   الترتيب  للتليفزيون يف  املرتفع  التعرض  أن اجلمهور املحلي  بينما يشير معدل  إلى 

م التليفزيون، بوصفه الوسيلة اإلعالمية األكثر جذبًا بني الوسائل التقليدية، يليه   مازال يقيِّ
الراديو الذي يتمتع بانتشار تغطيته ملناطق متعددة بجودة بث إذاعي عبر إذاعات املوجات  

  ). FMالقصيرة (
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  املطبوعة:تفضيالت املبحوثني للصحف رابًعا: 
  تفضيالت املبحوثني للصحف املطبوعة ): ١٠جدول (

  الترتيب

  الصحف 
 الثالث   الثاني   األول 

  األوزان املرجحة 

الوزن 

  النسبي 

مجموع 

  األوزان

 3770 31.4 217 119 1105 املصري اليوم  

 2454  20.4 114 612 372 األخبار 

 1926  16.1 539 404 193 اجلمهورية 

 1813 15.1 469 504 112  األهرام 

 1764 14.7 598 271 208  اليوم السابع 

 273 2.3 63 90 10  الوفد 

 12000  مجموع األوزان

 

املصــري اليــوم) يف مقدمــة الصــحف ت صحيفة(يتضــح مــن اجلــدول الســابق: أن جــاء
ت صـــحيفة(األخبار) يف كمــا جـــاء%، 31.4املفضــلة لـــدى اجلمهـــور املحلــي بـــوزن مئـــوي 

، ويف الترتيب الثالـث جـاءت صـحيفة (اجلمهوريـة) بـوزن 20.4الترتيب الثاني بوزن مئوي
، ويف 15.1%، ويف الترتيــب الرابــع جــاءت صــحيفة (األهــرام) بــوزن مئــوي 16.1مئــوي

، ويف الترتيـــب 14.7%اخلـــامس جـــاءت صـــحيفة (اليـــوم الســـابع) بـــوزن مئـــوي الترتيـــب 
 %. 2.3السادس واألخير جاءت صحيفة (الوفد) بوزن مئوي

ويعكس اجلدول السابق تقدم صحيفة املصري اليوم وهي من الصحف اخلاصة، مقابـل 
هـذا تراجع الصـحف القوميـة يف الترتيـب الثـاني والثالـث والرابـع، وقـد يرجـع السـبب يف 

التفضيل إلى التجديـد الـذي تقدمـه املصـري اليـوم يف تنـاول املضـامني اإلخباريـة، عـالوة 
على تفضيل اجلمهور املحلي الستقاء املعلومات من املصادر غير الرسـمية، والتـي ال تقـوم 

  بطرح وجهات النظر الرسمية فقط؛ وإمنا تدعمها بالرأي والرأي اآلخر.
والتـي توضـح ارتفـاع   )٤٢()٢٠٠٨لت إليـه دراسـة (ربيـع،  وتختلف هذه النتيجة مع ما توص

تعرض املبحوثني يف أسيوط إلى الصحف القومية ممثلة يف اجلمهورية يف الترتيـب األول، 
ويليها الصحف احلزبية ممثلة يف األحـرار، ويف املرتبـة األخيـرة الصـحف اخلاصـة ممثلـة 

إصــدارات الصــحف بشــكل  يف املصــري اليــوم، ويرجــع الســبب يف ذلــك لعــدم تــوافر بعــض
  مستمر.
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  خامًسا: تفضيالت املبحوثني للشبكات اإلذاعية:
  تفضيالت املبحوثني للشبكات اإلذاعية ): ١١جدول (

  الترتيب

  محطات إذاعية 
 الثالث   الثاني   األول 

  األوزان املرجحة 

الوزن 

  النسبي 

مجموع 

  األوزان

 2740 22.8 408 566 400  راديو مصر

 2152  17.9 230 307 436 صوت العرب 

 2113  17.6 333 494 264 الشرق األوسط

 2103 17.5 165 114 570 البرنامج العام 

 FM 272 216 551 15 1799جنوم 

 1093 9.1 313 303 58 90 90راديو 

 12000  مجموع األوزان

 

(راديو مصر) جاء يف مقدمة الشـبكات اإلذاعيـة املفضـلة يتضح من اجلدول السابق: أن  
محطـة (صـوت العـرب) يف الترتيـب   كما جـاءت  %،22.8لدى اجلمهور املحلي بوزن مئوي  

، و يف الترتيــب الثالــث جــاءت محطــة (الشــرق األوســط) بــوزن 17.9%الثــاني بــوزن مئــوي
ــوي  ــو17.6%مئـ ــوزن مئـ ــام) بـ ــامج العـ ــاء (البرنـ ــع جـ ــب الرابـ ، ويف 17.5%ي ، ويف الترتيـ

ــوزن مئــويFMالترتيــب اخلــامس جــاءت محطــة (جنــوم  %، ويف الترتيــب الســادس 15) ب
  %.9.1بوزن مئوي  9) ٠٩٠واألخير جاءت محطة (راديو

ومما سبق نالحظ  تقدم الشبكات اإلذاعية احلكومية اجلديدة مثـل راديـو مصـر، نظـًرا 
تقدمي البرامج الشبابية اخلفيفـة   لتنوع البرامج املقدمة بها، باإلضافة إلى أنه يعتمد على

وتقدمي األغاني احلديثة التـي حتظـى بنسـبة تفضـيل كبيـرة، كمـا تتمتـع محطتـه اإلذاعيـة 
بإشــارات اســتقبال واضــحة داخــل محافظــة بورســعيد ممــا يعطــي فرصــة لســماعها يف 

ا عــن تــأخر إذاعــة مثــل  فقــد يرجــع الســبب يف ذلــك لضــعف  ٩٠٩٠مختلــف األوقــات، أمــَّ
  قبالها داخل املحافظة واالعتماد يف سماعها عبر اإلنترنت.موجات است
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  سادًسا: تفضيالت املبحوثني للقنوات التليفزيونية:
  تفضيالت املبحوثني للقنوات التليفزيونية ): ١٢جدول (

  الترتيب

  قنوات 
 الثالث   الثاني   األول 

  األوزان املرجحة 

الوزن 

  النسبي 

مجموع 

  األوزان

MBC  2392 20 324 515 346  مصر 

DMC 346 204 117 13 1563 
ON E 228 197 178 10.5 1256 

CBC 94 124 559 9.1 1089 

 992 8.3 35 12 311  صدى البلد

 868 7.2 168 191 106  القاهرة والناس 

 821 6.8 68 72 203  احلياة 

 569 4.7 28 65 137 املحور 
 559 4.6 210 170 3 النهار 

 474 3.9 13 118 75  درمي 
 455  3.8 91 83 66 الفضائية املصرية 

 394 3.3 51 92 53 القناة األولى 

 220  1.8 21 86 9 قنوات النيل 

 152 1.3 71 27 9 العربية 

 117 1 46 28 5  القناة الثانية 

 79 0.7 20 16 9  اجلزيرة 
 12000  مجموع األوزان

مصــر) يف مقدمــة القنــوات التليفزيونيــة  MBC(يتضــح مــن اجلــدول الســابق: أن جــاءت
) يف الترتيــب DMCقنــاة ( كمــا جــاءت%، 20املفضــلة لــدى اجلمهــور املحلــي بــوزن مئــوي 

، 10.5%) بـوزن مئـوي ON E%، ويف الترتيـب الثالـث جـاءت قنـاة (13الثاني بـوزن مئـوي
 ، ويف الترتيب اخلـامس جـاءت (صـدى9.1%) بوزن مئوي  CBCويف الترتيب الرابع جاء (

%، ويف الترتيب السادس جاءت قناة (القاهرة والناس) بـوزن مئـوي 8.3البلد) بوزن مئوي  
%، ويف الترتيـب الثـامن جـاءت 6.8%، ويف الترتيب السابع قناة (احلياة) بوزن مئـوي  7.2

% ويف 4.6%، ويف الترتيب التاسع قناة (النهار) بـوزن مئـوي 4.7(قنوات النيل) بوزن مئوي
%، ويف الترتيـــب احلـــادي عشـــر قنـــاة 3.9قنـــاة (درمي) بـــوزن مئـــوي الترتيـــب العاشـــر 

%، وجــاءت قناة(القنــاة األولــى) يف الترتيــب الثــاني 3.8(الفضــائية املصــرية) بــوزن مئــوي 
ــوي ــوزن مئ ــوي 3.3عشــر ب ــوزن مئ ــاة املحــور)  ب ــث عشــر جــاءت (قن ــب الثال %، ويف الترتي

، ويف الترتيــب 1.3%بــوزن مئــوي ، ويف الترتيــب الرابــع عشــر جــاءت قنــاة (العربيــة) %1.8
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%، ويف الترتيـب السـادس عشـر 1اخلامس عشر جـاءت قنـاة (القنـاة الثانيـة) بـوزن مئـوي  
  %.0.7واألخير جاءت قناة (اجلزيرة) بوزن مئوي 

مصـــر بـــالرغم مـــن حـــداثتها إلـــى تفوقهـــا يف اإلنتـــاج  MBCوميكـــن تفســـير تقـــدم قنـــاة  
ة بــرامج متنوعــة يف مجــاالت مختلفــة يف البرامجــي؛ حيــث حتــرص القنــاة علــى تقــدمي عــد

ــدراما ــه –املســابقات –الرياضــة –(ال ــوك شــو –التســلية والترفي ــة والت ــرامج احلواري  –الب
باإلضافة إلى املسرح،..  وغيرها)، كما استطاعت استقطاب عدد كبير من جنـوم التقـدمي 

الفنـــانني  يف إدارة برامجهـــا مـــن مختلـــف املجـــاالت، ســـواًء يف التقـــدمي البرامجـــي أو مـــن
  ومشاهير ألعاب الكرة والطبخ وغيرهم، مما جعلها حتظى بنسب مشاهدة مرتفعة.

ا املالحظ من خالل اجلدول السابق، هو تقدم القنوات اخلاصة مقابـل القنـوات التابعـة  أمَّ
ملكيتهــا الحتــاد اإلذاعــة والتليفزيــون بالدولــة؛ وميكــن تفســير ذلــك إلــى ضــعف اإلمكانــات 

باإلضافة إلى فقـدان اجلمـاهير جلانـب مـن مصـداقية تلـك القنـوات إبـان   واإلنتاج املقدم،
مــن ينــاير، والتــي ســميت بأزمــة اإلعــالم املصــري، كمــا أنهــا تفتقــد أســلوب  ٢٥ثــورة ال

التجديــد، وعــدم قــدرتها علــى منافســة القنــوات اخلاصــة يف اإلنتــاج البرامجــي، ومــع ذلــك 
 الـــدعم لتلـــك القنـــوات، لتســـمح لهـــا فتســـعى الدولـــة يف الفتـــرة احلاليـــة محاولـــة لتقـــدمي

  باستعادة دورها من جديد.  
وتراجعت قناة اجلزيـرة يف نهايـة تفضـيالت اجلمهـور املحلـي، وهـو مـا ميكـن إرجاعـه إلـى 
الكشف عن سياسات القناة املستخدمة يف التحريض ضد الدول العربيـة ومصـر، ودعمهـا 

ا اإلعالمــي للتفرقــة بــني املصــريني لــآلراء املتطرفــة، ونشــرها األكاذيــب، واســتخدام منبرهــ
وإثارة الفنت داخل الدول، وقد ظهر ذلك أيًضا علـى املسـتوى املحلـي جلمهـور بورسـعيد يف 
تغطيتهــا اإلعالميــة املتحيــزة، وبثهــا لألخبــار املغلوطــة يف تناولهــا لقضــية اســتاد بورســعيد 

  املعروفة إعالمًيا مبذبحة بورسعيد.
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  : تفضيالت املبحوثني للمواقع اإللكترونيةسابًعا: 
  تفضيالت املبحوثني للمواقع اإللكترونية): ١٣جدول (

  الترتيب
  املواقع 

  األوزان املرجحة  الثالث   الثاني   األول 

الوزن 
  النسبي 

مجموع 
  األوزان

 5073 42.3 189 303 1426 فيس بوك 

 2740 22.8 532 798 204  يوتيوب

 1624  13.5 452 406 120 انستجرام 

 841  7 143 229 80 تويتر

 742 6.2 284 190 26  جوجل 

 377 3.1 210 40 29 موقع املصري اليوم 

 354 2.9 87 21 75 موقع اليوم السابع 

 249 2.1 103 13 40  موقع بوابة األهرام 

 12000  مجموع األوزان

ــة موقــع( يتضــح مــن اجلــدول الســابق: تقــدم ــوك) يف مقدمــة املواقــع اإللكتروني فيس ب
موقـع (يوتيـوب) يف الترتيـب   كمـا جـاء%،  42.3املفضلة لدى اجلمهـور املحلـي بـوزن مئـوي  

%، ويف الترتيـــب الثالـــث جـــاء موقـــع (انســـتجرام) بـــوزن مئـــوي 22.8الثـــاني بـــوزن مئـــوي
%، ويف الترتيب اخلـامس جـاء 7%، ويف الترتيب الرابع جاء موقع (تويتر) بوزن مئوي13.5

%، ويف الترتيب السادس جاء موقـع (املصـري اليـوم) بـوزن مئـوي 6.2(جوجل) بوزن مئوي  
ــابع) بـــوزن مئـــوي 3.1 ــابع  (اليـــوم السـ %، ويف الترتيـــب الثـــامن 2.9%، ويف الترتيـــب السـ

  %.2.1واألخير موقع (بوابة األهرام) بوزن مئوي  
حيث جاء الفـيس بـوك  )٤٣()٢٠١٦ه دراسة (جمعة، وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إلي

ــع التــي يســتخدمها املبحوثــون وبنســبة تصــل إلــى  ــة املواق ــا موقــع %٩٨٫٤يف مقدم ، يليه
  .%٩٣اليوتيوب بنسبة تصل  

حيـث جـاء الفـيس   )٤٤()٢٠١٢وتتفق هذه النتيجة مع مـا توصـلت إليـه دراسـة (التميمـي،  
  .%١٨%، يليه تويتر بنسبة   ٥٩ة  بوك يف الترتيب األول ملفردات العينة بنسب

وهو ما يؤكد على بروز واهتمام اجلماهير بصفة عامة يف استخدامات مواقـع التواصـل 
االجتماعي، لتحقيق وتلبيـة احتياجاتهـا اإلعالميـة واالجتماعيـة، كمـا ميكـن تفسـير تقـدم 

وابـة األهـرام تلك املواقع على املواقع اإلخبارية مثل املصري اليـوم واليـوم السـابع وموقـع ب
إلى اهتمـام تلـك املواقـع بإنشـاء صـفحات لهـا علـى مواقـع التواصـل االجتمـاعي؛ لتسـهيل 
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  وصولها إلى جمهور تلك املواقع عبر صفحاتهم الشخصية.
 :ثامًنا: تفضيالت املبحوثني للمحتوى اإلعالمي

  تفضيالت املبحوثني للمحتوي اإلعالمي): ١٤جدول (
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  األوزان المرجحة 

بي 
نس

 ال
زن

الو
  

مجموع 

  األوزان

 20963 8.3 6574 78 64 65 133 64 166 137 124 49 84 422 420الموضوعات 

 18296 7.6 70 81 85 15142 169 122 200 129 53 172 157 225 134 210  الدراما 

 18202 7.5 73 97 71 194106 78 79 76 214 211 167 125 46 217 246الموضوعات 

 16875 7 159 129 59 137 42 93 111 110 243 177 151 249 162 74 104  المطبخ

 16511 6.9 87 84 218 148111 164 92 126 84 110 206 163 137 127 143الموضوعات 

 16392 6.8 122 135 143 10465 111 189 179 147 82 108 221 197 129 68  الصحة 

 15785 6.7 150 183 152 111 64 133 110 99 236 70 140 143 200 126 83  الحوادث

 15622 6.6 122 142 156 192137 129 146 123 89 170 69 42 206 137 140  األغاني

 15663 6.5 47 211 146 104209 113 145 108 157 178 79 98 158 154 93  البحث العلمي

 15099 6.4 218 104 119 149105 170 119 148 122 160 105 168 196 58 59  المال واالقتصاد 

 15070 6.3 164 194 107 137 74 212 118 204 89 92 193 74 96 121 125  الموضة

 14957 6.2 92 110 206 181135 87 210 221 128 144 117 136 57 70 106الموضوعات 

 14527 6.1 207 174 41 213221 58 162 153 91 123 129 132 85 128 83  األطفال 

 13551 5.6 179 119 154 194229 225 175 72 66 99 153 134 109 37 55األلعاب 

 12487 5.2 236 185 275 126177 193 89 117 39 194 87 109 42 66 65  الحیاة الزوجیة 

 240000  مجموع األوزان المرجحة 

يف مقدمــة املوضــوعات  جــاءت(املوضــوعات السياســية) يتضــح مــن اجلــدول الســابق: أنَّ 
(الـدراما) يف الترتيـب الثـاني كمـا جاءت%،  8.3املفضلة لدى اجلمهور املحلي بـوزن مئـوي  

%، 7.5%، ويف الترتيب الثالث جاءت (املوضـوعات الرياضـية) بـوزن مئـوي 7.6بوزن مئوي
ــوزن مئــــوي ــبخ) بــ ــاء (املطــ ــع جــ ــاءت 7ويف الترتيــــب الرابــ %، ويف الترتيــــب اخلــــامس جــ

%، ويف الترتيــب الســادس جــاءت (الصــحة) بــوزن 6.9(املوضــوعات الدينيــة) بــوزن مئــوي 
ــوي  ــوي 6.8مئ ــوزن مئ ــامن 6.7%%، ويف الترتيــب الســابع (احلــوادث) ب ــب الث ، ويف الترتي

%، ويف الترتيــــب التاســــع (البحــــث العلمــــي) بــــوزن 6.6جــــاءت (األغــــاني) بــــوزن مئــــوي 
%، ويف الترتيـب 6.4، ويف الترتيب العاشر قناة (املال واالقتصـاد) بـوزن مئـوي 6.5%مئوي
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%، وجاءت (املوضوعات الفنية) يف الترتيب الثاني 6.3احلادي عشر (املوضة) بوزن مئوي  
%، 6.1، ويف الترتيب الثالـث عشـر جـاءت (األطفـال) بـوزن مئـوي  6.2%ر بوزن مئوي  عش

%، ويف الترتيــب 5.6ويف الترتيــب الرابــع عشــر جــاءت (األلعــاب اإللكترونيــة) بــوزن مئــوي 
  .5.2%اخلامس عشر واألخير جاءت (احلياة الزوجية) بوزن مئوي 

ــة  ــية يف مقدمـ ــوعات السياسـ ــعيدي للموضـ ــور البورسـ ــيالت اجلمهـ ــير تفضـ ــن تفسـ وميكـ
اخليــارات إلــى مــا شــهدته مصــر يف الفتــرة األخيــرة مــن أحــداث سياســية متالحقــة خــالل 

من يونيو، والتي تضمنت أحداث وموضوعات سياسـية كثيـرة   ٣٠من يناير وال  ٢٥ثورتي ال
إلضــافة إلــى القــرارات السياســية املختلفــة التــي ومتتاليــة، وانتخابــات رئاســية وبرملانيــة، با

متس املواطن بالدرجة األولي، والتي فرضـت نفسـها علـى اهتمـام املـواطن املصـري بشـكل 
عام، وهو ما يؤكد أن طبيعة األحداث املثارة وظروف املجتمع من أهم العوامل التـي حتـدد 

  اهتمامات اجلمهور.
  ني: تاسًع: تفضيالت املبحوثني للكتاب الصحفي

 توافر كتاب صحفيني مفضلني لدى املبحوثني ): ١٥جدول (

  %  ك   وجود كتاب صحفيني مفضلني

 6 119 نعم

 94.1 1881 ال

 100 2000  اإلجمالي 

% مـن إجمـالي املبحـوثني لـيس لـديهم كتـاب 94.1أن نسـبة  يتضح من اجلدول السـابق:  
  % منهم يوجد لديهم كتابًا مفضلني.6مفضلون، يف حني أن نسبة 

وميكــن تفســير هــذه النتيجــة يف ضــوء تراجــع اســتخدام اجلمهــور البورســعيدي لقــراءة 
الصــحف التــي كانـــت تربطــه بأســماء مشـــاهير وجنــوم الكتــاب، يف حـــني دعمــت ثقافـــة 

يــث ألغــت فكــرة صــناعة جنــوم الكتــاب، وحــل محلهــا االرتبــاط اإلنترنــت هــذا االجتــاه، ح
  بنجومية وشهرة املوقع.
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 ): الكتاب الصحفيني املفضلني لدى املبحوثني ١٦جدول (

  %  ك   الكتاب املفضلني

 51.3 61  سكينة فؤاد 

 47.1 56 مفيد فوزي  

 39.5 47  مصطفى الفقي 

 34.5 41 صالح منتصر 

 32.8 39  عادل حمودة 

 24.4 29  فاروق جويدة 

 22.7 27  خالد صالح 

 16.8 20  مصطفى بكري

 100 119  إجمالي من سئلوا 

يف مقدمـة الكتـاب املفضـلني   جـاءت  يتضح من اجلدول السابق: أن الكاتبة(سكينة فؤاد)
، ويف الترتيب الثـاني جاء(مفيـد فـوزي) %51.3لدى املبحوثني من اجلمهور املحلي بنسبة  

%، ويف الترتيـب 39.5، ويف الترتيب الثالـث جـاء (مصـطفى الفقـي) بنسـبة  %47.1بنسبة
%، ويف الترتيــب اخلــامس جــاء الكاتــب (عــادل 34.5الرابــع جــاء (صــالح منتصــر) بنســبة 

ــبة %32.8ة) بنســـبة حمـــود ــاروق جويـــدة) بنسـ ــاء الكاتـــب (فـ ، ويف الترتيـــب الســـادس جـ
%، ويف الترتيـب 22.7) بنسـبة خالـد صـالح%، ويف الترتيب السابع جاءت الكاتبـة (24.4

  %.16.8الثامن واألخير جاء الكاتب (مصطفى بكري) بنسبة  
الكتـاب املميـزين بجريـدة وميكن تفسير النتيجة السابقة إلى أن الكاتبة سكينة فؤاد مـن 

األهرام، فضـًال عـن كونهـا ابنـة مـن أبنـاء محافظـة بورسـعيد، ودائمـة الكتابـة عـن قضـايا 
    ومشكالت بورسعيد يف محاولة إليصال صوت بورسعيد إلى املسئولني.

  :عاشًرا: تفضيالت املبحوثني للبرامج اإلذاعية
 ): مدى توافر برامج إذاعية مفضلة لدى املبحوثني ١٧جدول (

  %  ك   وجود برامج إذاعية مفضلة 

 12 239 نعم

 88 1761 ال

 100 2000  اإلجمالي 

% من إجمالي املبحوثني ليس لديهم برامج إذاعية 88أن نسبة  يتضح من اجلدول السابق:  
مــنهم يوجــد لــديهم بــرامج إذاعيــة مفضــلة؛ وتعكــس هــذه  12%مفضــلة، يف حــني أن نســبة 
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النتيجة عشوائية االستخدام! وقد تكون هذه النتيجـة منطقيـة، خاصـة وأن سـماع اإلذاعـة 
ى ويف ظــروف يعتمــد يف كثيــر مــن األوقــات علــى االســتماع لهــا مــع مصــاحبة أنشــطة أخــر

أن أهـم   )٤٥()٢٠١٧إتاحة البث النقي البعيد عن التشويش، وقد أوضحت دراسـة (درويـش،  
، يليـه %٨٥٬٥أمناط استخدام البرامج اإلذاعية جـاء عـن طريـق السـيارة يف املرتبـة األولـى  

أثنــاء  ، ونظــًرا لقصــر املســافات التــي يقطعهــا اجلمهــور البورســعيدي%٨٫٥البيــت بنســبة 
  القيادة؛ فهي ال تسمح له باالرتباط ببرامج إذاعية محددة أو محطات بعينها.

 ): البرامج اإلذاعية املفضلة لدى املبحوثني ١٨جدول (

  %  ك   البرامج اإلذاعية املفضلة 

 79.9 191  إذاعة القرآن الكرمي 

 76.9 184  ما يطلبه املستمعون

 45.2 108  هنا القاهرة 

 48.1 115 كلمتني وبس

 41.4 99 أغاني إف إم 

 100 239  إجمالي من سئلوا 

يف مقدمـــة البـــرامج  تيتضـــح مـــن اجلـــدول الســـابق: أن (إذاعـــة القـــرآن الكـــرمي) جـــاء
، ويف الترتيـب الثـاني %79.9اإلذاعية املفضلة لدى املبحوثني من اجلمهور املحلـي بنسـبة  

%، ويف الترتيــب الثالــث جــاء برنــامج 76.9جــاء برنــامج (مــا يطلبــه املســتمعون) بنســبة
%، 45.2، ويف الترتيــب الرابــع جــاء (هنــا القــاهرة) بنســبة 48.1%(كلمتــني وبــس) بنســبة 

  %.41.4ويف الترتيب اخلامس جاءت (أغاني إف إم) بنسبة  
ويف إطار نتائج اجلدول السابق، نالحظ أن البرامج اإلذاعيـة التـي امتـدت عبـر سـنوات 

ج التي نالت تفضيل اجلمهـور ومتابعتهـا؛ ممـا يعكـس ارتبـاط وتعـود طويلة هي أهم البرام
  األفراد، وال سيما الفترات العمرية األكبر سًنا من الشباب بتلك البرامج.

  : حادي عشر: تفضيالت املبحوثني للبرامج التليفزيونية
 ): مدى توافر برامج تليفزيونية مفضلة لدى املبحوثني ١٩جدول (

  %  ك   وجود برامج تليفزيونية مفضلة

 71.٣ 142٦ نعم

 28.٧ 576 ال

 100 2000  اإلجمالي 

مـــن إجمـــالي املبحـــوثني لـــديهم بـــرامج  %٧١٫٣أن نســـبة يتضـــح مـــن اجلـــدول الســـابق: 
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ــة مفضــلة، يف حــني أن نســبة  ــة  %٢٨٫٧تليفزيوني ــرامج تليفزيوني ــديهم ب ــنهم ال يوجــد ل م
  مفضلة.

وميكن تفسير ارتفـاع نسـبة مـن لـديهم بـرامج تليفزيونيـة مفضـلة إلـى مـا توصـلت إليـه  
الدراسة احلالية يف جدول سابق، من تقـدم ترتيـب التليفزيـون كوسـيلة إعالميـة للجمهـور 

هي نتيجة منطقيـة، البورسعيدي؛ حيث جاء يف الترتيب الثاني من حيث معدل التعرض، و
نظـــًرا لتنـــوع البـــرامج واملضـــامني والقنـــوات التـــي تتناســـب مـــع مختلـــف فئـــات اجلمهـــور 

  البورسعيدي، وكذلك إشباع حاجاتهم املختلفة.  
 ): البرامج التليفزيونية املفضلة لدى املبحوثني ٢٠جدول (

  %  ك   البرامج التليفزيونية املفضلة 

 ٣١٫٥ ٤٤٨ معكم منى الشاذلي 

 ٢٥٫٣ ٣٦٢  صاحبة السعادة  

 ١٥٫٢ ٢١٦  احلكاية 

 ٨٫٥ ١٢٢  كل يوم 

 ٦.٤ ٩٠ كالم ستات

 ٦٫١ ٨٧  يحدث يف مصر

 ٤٫٤ ٦٤  على مسئوليتي 

 ١٫٥ ٢٠  شيخ احلارة 

 ١٫١ ١٧  العباقرة 

 100 ١٤٢٦  إجمالي من سئلوا 

البـرامج (معكـم منـى الشـاذلي) جـاء يف مقدمـة  برنـامج  يتضح من اجلدول السـابق: أن  
، ويف الترتيــب %٣١٫٥التليفزيونيــة املفضــلة لــدى املبحــوثني مــن اجلمهــور املحلــي بنســبة 

، ويف الترتيــب الثالــث جــاء برنــامج %٢٥٫٣الثــاني جــاء برنــامج (صــاحبة الســعادة) بنســبة
، ويف %٨٫٥، ويف الترتيـب الرابـع جـاء برنـامج (كـل يـوم) بنسـبة  %١٥٫٢(احلكاية) بنسـبة  

، ويف الترتيــب الســادس جــاء برنــامج %٦.٤اء (كــالم ســتات) بنســبة الترتيــب اخلــامس جــ
، كمـا جـاء يف الترتيـب السـابع برنـامج (علـى مسـئوليتي) %٦٫١(يحدث يف مصـر) بنسـبة 

، وأخيـًرا برنــامج %١٫٥، ويف الترتيـب الثـامن برنـامج (شــيخ احلـارة) بنسـبة %٤٫٤بنسـبة 
  .%١٫١(العباقرة) بنسبة  

ــرامج السياســية،  ــى الب ــة عل ــة الترفيهي ــرامج احلواري واملالحــظ مــن اجلــدول تقــدم الب
األحـداث السـابقة التـي مـرت بهـا الـبالد، والتـي تـابع   إلـىوميكن إرجـاع السـبب يف ذلـك  
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فيهـــا اجلمـــاهير البـــرامج السياســـية واحلواريـــة بشـــكل مكثـــف للتعـــرف علـــى األحـــداث 
من التشـبع مـن التعـرض لتلـك البـرامج، وبـدأ يف   املتالحقة؛ مما خلق لدى اجلمهور نوًعا

  تفضيل تلك البرامج للخروج من الشعور بامللل.
  ثاني عشر: تفضيالت املبحوثني لوسائل اإلعالم أثناء األزمات: 

  تفضيالت املبحوثني لوسائل اإلعالم أثناء األزمات  : )٢١جدول (

  الترتيب

  وسائل االتصال 
 الثالث   الثاني   األول 

  األوزان املرجحة 

  مجموع األوزان  الوزن النسبي 

 3357  27.9 211 286 838 اإلنترنت

 1750 14.6 312 401 212  التليفزيون 

 1370 11.4 402 361 82  الصحف  

 1215  10.1 117 143 216 األصدقاء 

 879 7.3 74 118 183  املسجد أو الكنيسة 

 793 6.6 62 37 200 الراديو 

 510 4.3 87 120 61  الشعب نواب مجلس 

 460 3.9 110 76 46 املحافظ 

 459 3.8 30 78 91  األسرة 

 336 2.8 30 133 0  الشرطة 

 234 1.9 160 37 0  اجلمعيات األهلية 

 200 1.7 62 34 20  اإلعالم املحلي 

 180 1.5 59 54 3  اجلامعة 

 176 1.4 72 43 6  املقهى 

 81 0.7 42 15 3  األحزاب السياسية 

 12000  مجموع األوزان

يف مقدمة الوسائل التي يلجـأ لهـا اجلمهـور   جاء(اإلنترنت)  يتضح من اجلدول السابق: أن  
ا عـن حـل، بـوزن مئـوي  املحلي عندما تواجهه مشكلة يريد إثارتهـا يف وسـائل االتصـال بحثـً

%، ويف الترتيـب الثالـث 14.6(التليفزيون) يف الترتيب الثاني بوزن مئوي  كما جاء%،  27.9
%، ويف الترتيـب الرابـع جـاء (األصـدقاء) بـوزن مئـوي 11.4جاءت (الصـحف) بـوزن مئـوي  

%، ويف الترتيـب 7.3%، ويف الترتيب اخلامس جاء (املسجد أو الكنسية) بوزن مئوي  10.1
%، ويف الترتيب السـابع ( نـواب مجلـس الشـعب) 6.6السادس جاءت (الراديو) بوزن مئوي  
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%، ويف الترتيــب 3.9%، ويف الترتيــب الثــامن جاء(املحــافظ)  بــوزن مئــوي 4.3ئــوي بــوزن م
%، ويف الترتيــب العاشــر جــاءت (الشــرطة) بــوزن 3.8التاســع جــاءت (األســرة) بــوزن مئــوي 

%، 1.9%، ويف الترتيـب احلـادي عشـر جـاءت (اجلمعيـات األهليـة) بـوزن مئـوي 2.8مئـوي 
%، ويف الترتيـب الثالـث 1.7الثاني عشر بوزن مئـوي  كما جاء (اإلعالم املحلي) يف الترتيب  

%، ويف الترتيب الرابع عشـر جـاءت (املقهـى) بـوزن 1.5عشر جاءت (اجلامعة) بوزن مئوي  
%، وجاءت (األحزاب السياسية) يف الترتيب اخلامس عشر واألخير بوزن مئـوي 1.4مئوي  
0.7.%  

لها   يلجأ  كوسيلة  اإلنترنت  أهمية  السابق  اجلدول  تواجهه ويبرز  عندما  اجلمهور 
مشكلة ملحة أو أزمة  ويقرر إثارتها يف وسائل اإلعالم واالتصال بحًثا عن حل لها، 
وقد يرجع السبب يف ذلك إلى سهولة عرض األفراد ملشاكلهم خاصة عبر صفحاتهم  
الشخصية، وإتاحة الفرصة لهم عبر املواقع اإلخبارية، باإلضافة إلى إمكانية عرض 

ومشا التواصل مشكالتهم  مواقع  عبر  املختلفة  املجموعات  داخل  جيدة  بصورة  ركتها 
اإلعالمي،  املواطن  وهو  جديد  مصطلح  ظهور  يف  اإلنترنت  أسهم  كما  االجتماعي، 
الذي يستطيع بأدواته البسيطة إبراز املشكلة وطرحها للمناقشة مع األفراد، واستطاع  

م اجلماهيرية، التي تتطلب أن يقضي على روتني وإجراءات التواصل مع وسائل اإلعال
تلك   عبر  مشكلته  عن  التعبير  يف  الفرد  اختصره  أطول،  ووقت  أكبر  مجهود  بذل 
عن   تنقل  من   هي  اجلماهيرية  اإلعالمية  الوسائل  أصبحت  والعكس  بل  املواقع، 

  املواطن الصحفي أهم املوضوعات.
  تخاذ القرار معدالت اعتماد املبحوثني على وسائل اإلعالم كمصدر عند اثالث عشر: 

  معدالت اعتماد املبحوثني علي وسائل اإلعالم كمصدر عند اتخاذ القرار : )٢٢جدول (
  مدى االعتماد 

 وسائل االتصال 

املتوسط  مطلًقا أحياًنا  دائًما 

 املرجح 

االنحراف 

 %  ك  % ك  %  ك  املعياري 

 79336. 2.2905 21.2 423 28.7 573 50.2 1004 اإلنترنت

 83971. 2.1405 29.2 584 27.6 551 43.3 865 التليفزيون 

 76731. 2.0635 26.5 529 40.8 815 32.8 656 الصحف 

 83372. 2.0275 33.4 668 30.5 609 36.2 723 املسجد أو الكنيسة 

 75142. 1.9875 28.9 577 43.6 871 27.6 552 األصدقاء 

 81063. 1.6490 56.6 1131 22.0 440 21.5 429 األسرة 

 75374. 1.6190 54.7 1094 28.7 574 16.6 332 اجلامعة 
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 73198. 1.5740 57.2 1143 28.3 566 14.6 291 األحزاب السياسية 

 71570. 1.5550 57.8 1155 29.0 580 13.3 265 الراديو 

 64839. 1.4010 68.9 1378 22.1 442 9.0 180 النادي 

 56102. 1.2965 75.7 1513 19.1 381 5.3 106 املقهى 

 60000. 1.2805 79.9 1597 12.3 245 7.9 158 اجلمعيات األهلية 

 47653. 1.1885 84.9 1697 11.5 229 3.7 74 املدرسة 

 1.6979 املتوسط املرجح للمقياس  ٢٠٠٠ إجمالي من سئلوا 

يتضح من اجلدول السابق: أن جاءت استجابات املبحوثني على مقياس مدى اعتماد اجلمهـور 
املحلي على وسائل االتصـال عنـد اتخـاذ قـرار أو موقـف جتـاه القضـايا املطروحـة يف املقدمـة 

، 2.14) مبتوسـط مـرجح التليفزيون، ويف الترتيب الثاني (2.29مبتوسط مرجح  (اإلنترنت)  
دور العبـــادة ، ويف الترتيـــب الرابـــع 2.06) مبتوســـط مـــرجح الصـــحفث (ويف الترتيـــب الثالـــ

، ويف الترتيــب اخلــامس جــاءت (األصــدقاء) 2.02) مبتوســط مــرجح املســجد أو الكنيســة(
، وجـاء 1.64، ويف الترتيب السادس جاءت (األسرة) مبتوسط مرجح  1.98مبتوسط مرجح  

الترتيب الثـامن جـاءت (األحـزاب) ، ويف  1.61(اجلامعة) يف الترتيب السابع مبتوسط مرجح  
، ويف 1.55، كما جـاء (الراديـو) يف الترتيـب التاسـع مبتوسـط مـرجح  1.57مبتوسط مرجح  

، ويف الترتيـب احلـادي عشـر (املقهـى) 1.40الترتيب العاشر جـاء (النـادي) مبتوسـط مـرجح  
، ويف الترتيب الثاني عشر جاءت (اجلمعيات األهلية) مبتوسط مرجح 1.29مبتوسط مرجح  

  . 1.18، ويف الترتيب الثالث عشر واألخير جاءت (املدرسة) مبتوسط مرجح  1.28
، وهو ما يعادل اجتاه "أحياًنا"، مما يشير  1.69وجاء املتوسط املرجح للمقياس بالكامل  

اعتماد اجلمهور املحلي على وسائل االتصال كمصدر عند اتخاذ قرار أو موقف جتاه  إلى  
  بشكل متوسط.  القضايا 

اجلمهور   عليه  يعتمد  كمصدر  اجلديدة  اإلعالم  وسائل  وخطورة  أهمية  يعكس  ما  وهو 
يرجع وقد  معني،  موقف  أو  قرار  اتخاذ  عند  متابعة    املحلي  لسرعة  ذلك  يف  السبب 

األحداث والقضايا باإلضافة إلتاحتها لرؤى مختلفة حول نفس احلدث، وتساعد األفراد  
التي حتكمها   التقليدية  الوسائل  بعيًدا عن  رأي،  تشكيل  أو  اتخاذ موقف  القدرة على  يف 
اتخاذ  التي متكن األفراد من  التفاصيل  كافة    قواعد وسياسات عمل حتول دون عرضها 

  . قرارات مناسبة

 
 



          ١٧٩٩ 

 رابع عشر: دوافع استخدام املبحوثني لوسائل اإلعالم:
): الدوافع املعرفية والطقوسية الستخدم اجلمهور لوسائل اإلعالم ٢٣جدول (  

 االجتاه

 العبارة

املتوسط  غير موافق  إلى حد ما  موافق 

 املرجح 
 االنحراف املعياري 

 % ك  % ك  % ك 

  املعرفيةأوًال/ الدوافع 

احلاجة ملعرفة 

 املعلومات عن املجتمع
1219 61.0 358 17.9 423 21.2 

2.398

0 
.81420 

1.
94

24
جح 

ملر
ط ا

س
تو

امل
 

تساعدني يف فهم 

 األحداث والقضايا 
715 35.8 628 31.4 657 32.9 

2.029

0 
.82795 

تساعدني يف تكوين  

 رأي شخصي 
465 23.3 563 28.2 972 48.6 

1.746

5 
.80905 

 53.6 1071 33.3 666 13.2 263 مراقبة البيئة
1.596

0 
.70995 

  ثانًيا/ الدوافع والطقوسية 

استخدمها بحكم  

 العادة 
868 43.4 636 31.8 496 24.8 

2.186

0 
.80482 

1.
68

07
ح   

رج
امل

ط 
س

تو
امل

للتواصل مع اآلخرين   

 يف همومهم ومشاكلهم
658 32.9 905 45.3 437 21.9 

2.110

5 
.73182 

 62.2 1243 29.2 584 8.7 173 لقضاء وقت الفراغ 
1.465

0 
.64960 

لالسترخاء والهروب 

 من املشاكل اليومية
214 10.7 257 12.9 1529 76.5 

1.342

5 
.66288 

 78.4 1568 13.3 265 8.4 167 لوجدها باملنزل 
1.299

5 
.61399 

 ٢٠٠٠ جملة من سئلوا

أن   السابق:  اجلدول  من  استخدام يتضح  دوافع  مقدمة  يف  جاءت  املعرفية)  (الدوافع 
)، وهو ما يقابل ١٫٩٤٢٤اجلمهور لوسائل اإلعالم يف محافظة بورسعيد مبتوسط مرجح (

ل االختيار األول يف الدوافع املعرفية يف ( احلاجة ملعرفة  اجتاه "موافق إلى حد ما"، ومتثَّ
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)، وهو ما يعادل اجتاه "موافق"، يليه  ٢٫٣٩٨٠ومبتوسط  مرجح (  املعلومات عن املجتمع)
الثاني (تساعدني يف فهم األحداث والقضايا) ومبتوسط مرجح ( الترتيب  )،  ٢٫٠٢٩٠يف 

وهو ما يعادل اجتاه "موافق"، ويليه يف الترتيب الثالث (تساعدني يف تكوين رأي شخصي)  
وافق إلى حد ما" ويف الترتيب الرابع  )، وهو ما يعادل اجتاه "م١٫٧٤٦٥مبتوسط مرجح (

ا ا"،  )، وهو ما يعادل اجتاه "موافق إلى حد م١٫٥٩٦٠(مراقبة البيئة) مبتوسط مرجح ( أمَّ
) الطقوسية فقد جاءت مبتوسط مرجح  "موافق ١٫٦٨٠٧الدوافع  يقابل اجتاه  )، وهو ما 

العادة ) مبتوسط مرجح  إلى حد ما" ومتثلت اختيارات املبحوثني يف (استخدامها بحكم  
)، وهو ما يقابل اجتاه "موافق"، يليها ( للتواصل مع اآلخرين) مبتوسط مرجح  ٢٫١٨٦٠(
الفراغ)  ٢٫١١٠٥( وقت  (لقضاء  الثالث  الترتيب  ويف  "موافق"،  اجتاه  يقابل  ما  وهو   ،(

)، وهو ما يقابل اجتاه "موافق إلى حد ما"، ويف الترتيب الرابع  ١٫٤٦٥٠مبتوسط مرجح (
((ل مرجح  مبتوسط  اليومية)  املشاكل  من  والهروب  يقابل  ١٫٣٤٢٥السترخاء  ما  وهو   ،(

مرجح   مبتوسط  باملنزل)  (لوجودها  اخلامس  الترتيب  ويف  ما"،  حد  إلى  "موافق  اجتاه 
 )، وهو ما يقابل اجتاه "موافق إلى حد ما".١٫٢٩٩٥(

ستخدام اجلمهور  ومما سبق جند أن نتائج اجلدول تدل علي تعدد الدوافع التي حترك  ا
والقضايا   لألحداث  "معرفته  دافع  يأتي  املقدمة  ففي  اإلعالم  وسائل  نحو  املحلي  
واملعلومات عن املجتمع"، وهي نتيجة منطقية؛ حيث يبحث اجلمهور عادة عن كل ما هو 
جديد من معلومات ملواكبة األحداث اجلارية والوقوف على مستجدات األحداث، والسيما 

تلك   تكون  الدوافع عندما  من  وهو  العادة  دافع  يتقدم  كما  منه،  مقربة  على  القضايا 
التكنولوجية   الوسائل  استخدام  اعتياد  مع  خاصة  مقبول  أمر  وهو  للجمهور،  الطقوسية 
"لوجودها  دافع  اختيار  تأخر  األماكن، يف حني  كل  اليومية ويف  املالزمة حلياتنا  احلديثة 

الوسائ  من  العديد  إلتاحة  نظًرا  أن باملنزل"؛  إلى  باإلضافة  املنازل،  كل  يف  اإلعالمية  ل 
األماكن،  والتواجد فصاحبنا يف مختلف  املكان  ويجتاز عامل  يوجز  أن  استطاع  اإلنترنت 

(مواقع الوسائل   مختلف  دمج  إلكترونية  –واستطاع  وتليفزيونية    –صحف  إذاعية  برامج 
  عبر اإلنترنت) ويف أي مكان. 

، أن أهم دوافع التعرض  )٤٦()٢٠١٠يه دراسة (عثمان،  وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إل
الداخلية   األحداث  ومتابعة  املعلومات  على  احلصول  على  املبحوثني  بحرص  تتعلق 

 واخلارجية، يليها شرح وتفسير القضايا واألحداث اجلارية.
 
 



          ١٨٠١ 

 خامس عشر: اإلشباعات املتحققة من استخدام وسائل اإلعالم: 
) ٢٤جدول (  

املحتوى واإلشباعات العملية الستخدم اجلمهور لوسائل اإلعالم  إشباعات  

 االجتاه

 العبارة

املتوسط  غير موافق  إلى حد ما  موافق 

 املرجح 

االنحراف 

 % ك  % ك  % ك  املعياري 

  أوًال/ إشباعات املحتوى

تشبع حاجتي للتفاعل  

 االجتماعي 
1004 50.2 573 28.7 423 21.2 2.2905 .79336 

1.
62

22
   

   
   

  
  

جح 
ملر

ط ا
س

تو
امل

 

 

تشبع حاجتي 

 للمعلومات
723 36.2 609 30.5 668 33.4 2.0275 .83372 

تسهم يف تطوير 

عالقتي االجتماعية 

من خالل من خالل  

ربط املعلومات التي 

أحصل عليها بشبكة 

 عالقتي االجتماعية

429 21.5 440 22.0 1131 56.6 1.6490 .81063 

حاجتي لتفاصيل  تشبع 

 القضايا 
291 14.6 566 28.3 1143 57.2 1.5740 .73198 

تشبع لدي استكشاف 

 البيئة 
127 6.4 223 11.2 1650 82.5 1.2385 .55567 

  ثانًيا/ اإلشباعات العملية

 76731. 2.0635 26.5 529 40.8 815 32.8 656 ال أشعر معها بالعزلة

1.
74

58
   

   
 

 
جح 

ملر
ط ا

س
تو
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تساعد يف التخفيف 

 من التوتر
332 16.6 574 28.7 1094 54.7 1.6190 .75374 

أشعر بالتوحد مع  

شخصيات وسائل 

 اإلعالم 

265 13.3 580 29.0 1155 57.8 1.5550 .71570 

 ٢٠٠٠ جملة من سئلوا
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العملية) جاءت يف مقدمة اإلشباعات املتحققة    (اإلشباعاتيتضح من اجلدول السابق: أن  
) مرجح  بورسعيد مبتوسط  محافظة  اإلعالم يف  لوسائل  اجلمهور  )،  ١٫٧٤٥٨الستخدام 

ال  وهو ما يقابل اجتاه "موافق إلى حد ما"، ومتثل االختيار األول يف إشباعات املحتوى يف (
 ) مرجح  ومبتوسط  بالعزلة)  معها  اجت٢٫٠٦٣٥أشعر  يعادل  ما  وهو  يف  )  يليه  موافق  اه 

) مرجح  ومبتوسط  التوتر)  من  التخفيف  يف  الثاني(تساعد  ما ١٫٦١٩٠الترتيب  وهو   ،(
يعادل اجتاه "موافق إلى حد ما"، ويليه يف الترتيب الثالث (أشعر بالتوحد مع شخصيات  

  )، وهو ما يعادل اجتاه "موافق إلى حد ما". ١٫٥٥٥٠وسائل اإلعالم) مبتوسط مرجح (
ا   )، وهو ما يقابل اجتاه "موافق ١٫٦٢٢٢إشباعات املحتوى فقد جاءت مبتوسط مرجح (أمَّ

إلى حد ما"، ومتثلت اختيارات املبحوثني يف (تشبع حاجتي للتفاعل االجتماعي) مبتوسط  
) للمعلومات) ٢٫٢٩٠٥مرجح  حاجاتي   (تشبع  يليها  "موافق"،  اجتاه  يقابل  ما  وهو   ،(

قابل اجتاه "موافق"، ويف الترتيب الثالث (تسهم يف  )، وهو ما ي٢٫٠٢٧٥مبتوسط مرجح (
تطوير عالقتي االجتماعية من خالل من خالل ربط املعلومات التي أحصل عليها بشبكة 

) مرجح  االجتماعية) مبتوسط  حد ١٫٦٤٩٠عالقتي  إلى  "موافق  اجتاه  يقابل  ما  وهو   ،(
القضايا) مبتوس  لتفاصيل  (تشبع حاجتي  الرابع  الترتيب  ويف  (ما"،  مرجح  )،  ١٫٥٧٤٠ط 

وهو ما يقابل اجتاه "موافق إلى حد ما"، ويف الترتيب اخلامس (تشبع حاجتي الكتشاف 
 )، وهو ما يقابل اجتاه "موافق إلى حد ما". ١٫٢٣٨٥البيئة) مبتوسط مرجح (

ويف   للجمهور،  اإلعالم  وسائل  أتاحتها  التي  اإلشباعات  أهم  اجلدول  نتائج  وتعكس 
للتفاعل، وهو ما ميكن تفسيره إلى تغير مالمح املجتمعات بفضل    مقدمتها إشباع احلاجة

من   وغيرت  لألفراد،  متاح  تفاعلي  نظام  خلق  يف  أسهمت  حيث  احلديثة؛  التكنولوجيا 
املعلومات،  جاءإلشباع  فقد  الثاني  الترتيب  ا  أمَّ التقليدية،  للوسائل  حتى  التفاعل  الشكل 

اس بتقدم  ربطها  مت  ما  إذا  طبيعية  نتيجة  الشبكة وهي  وهي  اإلنترنت،  شبكة  تخدام 
املعلومات يف شتى   تتيح لألفراد فرًصا كبيرة من احلصول على مختلف  التي  املعلوماتية 

  املجاالت. 

الرحمن،   إليه دراسة (عبد  ما توصلت  نتيجة اجلدول مع  والتي جاء    )٤٧()٢٠١٧وتختلف 
ير  وقد  للمعلومات،  احلاجة  من  الشباب  احتياجات  إشباع  تقدم  إلى  فيها  االختالف  جع 

 الفئات العمرية املختلفة التي تتواجد يف الدراسة احلالية.  
 
 

  



          ١٨٠٣ 

  سادس عشر: أجندة املشكالت اجلماهيرية لدى جمهور بورسعيد: 
  أجندة املشكالت اجلماهيرية لدى جمهور بورسعيد): ٢٥جدول (

  الترتيب

  املشكالت 
 الثالث   الثاني   األول 

  األوزان املرجحة 

الوزن 

  النسبي 

مجموع 

  األوزان

 3373 28.1 43 57 1072 اإلسكان

 1983  16.5 146 347 381 األسعار 

 1713 14.3 369 405 142 البطالة 

 1264 10.5 343 291 113  النظافة  
 940 7.8 171 311 49  التعليم 

 714 5.9 346 145 26  الطالق 

 636 5.3 288 150 16  الدروس اخلصوصية

 440 3.7 79 122 39  اجلمارك 

 349 2.9 6 80 61  املياه 

 318  2.7 67 70 37 األمن

 270 2.3  148 19 28  املواصالت 

 12000  مجموع األوزان
ت يف مقدمـة املشـكالت التـي تعـاني جـاء  مشكلة (اإلسـكان)يتضح من اجلدول السابق: أن  

%، 28.1منها محافظة بورسعيد من وجهه نظر املبحوثني من اجلمهور املحلي بوزن مئـوي 
%، ويف الترتيـب الثالـث 16.5ت مشـكلة (األسـعار) يف الترتيـب الثـاني بـوزن مئـويكما جاء

%، ويف الترتيب الرابع جـاءت مشـكلة (النظافـة) 14.3جاءت مشكلة (البطالة) بوزن مئوي  
%، ويف 7.8، ويف الترتيب اخلامس جاءت مشكلة (التعليم) بوزن مئـوي 10.5%بوزن مئوي  

%، ويف الترتيـب السـابع جـاءت 5.9الترتيب السادس جاءت مشكلة (الطـالق) بـوزن مئـوي  
ــوي مشــكل ــوزن مئ ــدروس اخلصوصــية) ب ــامن جــاءت مشــكلة 5.3ة (ال ــب الث %، ويف الترتي

%، ويف 2.9%، ويف الترتيب التاسع جـاءت (امليـاه) بـوزن مئـوي  3.7(اجلمارك) بوزن مئوي  
%، ويف الترتيــب احلــادي عشــر 2.7الترتيــب العاشــر جــاءت مشــكلة (األمــن) بــوزن مئــوي 

  %.2.3جاءت مشكلة (املواصالت) بوزن مئوي 
ومما سبق جند أن مشكلة اإلسكان يف مقدمة املشكالت املطروحة مبحافظة بورسـعيد، 
والتـــي اســـتمرت لفتـــرة طويلـــة، ويرجـــع الســـبب الـــرئيس فيهـــا إلـــى محدوديـــة األراضـــي 
باملحافظة، مع زيادة عدد األفراد، وبالرغم من محـاوالت اإلسـكان االجتمـاعي حلـل أزمـة 
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ــة وم ــات املختلفـ ــكان يف املحافظـ ــذتها اإلسـ ــي اتخـ ــراءات التـ ــعيد؛  إال أن اإلجـ ــا بورسـ نهـ
ــني  ــى حــدوث بعــض األزمــات ب املحافظــة تســببت يف بــطء تســليم الوحــدات، ممــا أدى إل

  السكان واإلدارة املحلية، وهو مما جعل املشكلة مستمرة.
كما تعد مشكلة ارتفاع األسعار من أهم املشـكالت التـي واجهـت اجلمهـور البورسـعيدي، 

أن اجلمهــور العــام، وقــد يرجــع الســبب يف ذلــك إلــى حزمــة اإلجــراءات شــأنه يف ذلــك شــ
االقتصــادية التــي اتخــذتها الدولــة مــن أجــل مســيرة اإلصــالح االقتصــادي، والتــي حتملهــا 
املواطن املصري بشكل عام، من أجل تصحيح املسار االقتصادي، والتي أثرت بشـكل أكبـر 

على النشاط التجاري، وما واجهـه مـن  على املجتمع البورسعيدي، الذي يعتمد بشكل كبير
  ركود نتيجة الرتفاع األسعار.

وجــاءت مشــكلة تــوافر وســائل املواصــالت يف نهايــة ترتيــب املشــكالت التــي يعــاني منهــا 
اجلمهور مبحافظة بورسـعيد؛ نظـًرا ألن بورسـعيد تتـوفر فيهـا وسـائل مواصـالت مناسـبة 

شــكلة تتمثــل يف األحيــاء اجلديــدة بشــكل كبيــر تتناســب مــع مســاحتها الصــغيرة، بينمــا امل
التابعة ملشاريع اإلسكان االجتماعي اجلديد بأطراف املحافظة، مثل مشروع إسكان احلي 

  .اإلماراتي

  :سابع عشر: إدراك املبحوثني حلجم اهتمام وسائل اإلعالم باملشكالت اجلماهيرية
املشكالت التي تعاني منها محافظة  مدى اهتمام وسائل اإلعالم بإلقاء الضوء على ): ٢٦جدول (

 بورسعيد من وجهة نظر اجلمهور

  %  ك   مدى االهتمام 

 66.2 1324 أحياًنا 

 30.2 604  مطلًقا

 3.6 72 دائًما 

 100 2000  اإلجمالي 

مسـتوى اهتمـام وسـائل اإلعـالم بإلقـاء الضـوء علـى املشـكالت   ويعكس اجلـدول السـابق
 التــي تعــاني منهــا محافظــة بورســعيد مــن وجهــة نظــر اجلمهــور املحلــي، والتــي متثلــت يف 

ا) يف الترتيــب األول بنســبة  ا) بنســبة%66.2(أحيانــً %، 30.2، ويف الترتيــب الثــاني (مطلقــً
  %.3.6ويف الترتيب الثالث واألخير (دائًما) بنسبة

وهو ما يشير لضـعف الـدور الـذي تقـوم بـه الوسـائل اإلعالميـة يف نقـل واقـع املشـكالت 
والقضــايا التــي تعــاني منهــا محافظــة بورســعيد، حيــث تهــتم الوســائل اإلعالميــة العامــة 
باملوضوعات القومية، بالرغم من تخصص صفحات داخلية للمحافظات واألقاليم وبعـض 
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ل املوضــوعات بشــكل ســطحي، نظــًرا ملحدوديــة الوقــت الفقــرات البرامجيــة؛ إال أنهــا تتنــاو
  واملساحة ودون االهتمام باملتابعة إال يف األحداث الهامة التي تشغل الرأي العام املصري.

والتي توصلت إلى أن نسـبة كبيـرة مـن   )٤٨()٢٠١٥وقد اتفقت النتائج مع دراسة (موسى،  
  ئون اإلقليمية واملشكالت الفعلية.املبحوثني ترى أن الصحافة املصرية ال تقدم تغطية الش

أمثلة اجلمهور املحلي للمشكالت والقضايا التي أثيرت يف وسائل اإلعالم حول محافظة بورسعيد  
  : مؤخًرا
) بورسعيد :  )٢٧جدول  محافظة  حول  اإلعالم  وسائل  يف  أثيرت  التي  والقضايا  للمشكالت  املحلي  اجلمهور  أمثلة 

 مؤخًرا

  %  ك   وسائل اإلعالممشكالت أثيرت يف 

 31.6 632 مشكلة النادي املصري

 24.9 498 مشكلة اإلسكان

 13 260 مشكلة البطالة 

 11.9 238 مشكلة النظافة 

 10.4 208 مشكلة التهريب

 4.4 87 مشكلة اجلمارك

 2.7 54 ال أعرف بالتحديد 

 1.1 23 مشكلة غالء األسعار

 100 2000  إجمالي من سئلوا 

اجلدول السابق: أن استجابات املبحوثني من اجلمهور املحلي حـول املشـكالت يتضح من  
والقضـــايا املحليـــة التـــي أثيـــرت يف وســـائل اإلعـــالم جـــاءت يف املقدمـــة (مشـــكلة النـــادي 

، ويف %٢٤٫٩، ويف الترتيب الثاني جاءت مشكلة (اإلسـكان) بنسـبة%٣١٫٦املصري) بنسبة  
، ويف الترتيــب الرابــع جــاءت مشــكلة %١٣(البطالــة) بنســبةالترتيــب الثالــث جــاءت مشــكلة 

، %١٠٫٤، ويف الترتيب اخلامس جاءت مشكلة (التهريـب) بنسـبة  %١١٫٩(النظافة) بنسبة  
، ويف الترتيـب السـابع متثلـت %٤٫٤ويف الترتيب السادس جاءت مشكلة (اجلمارك) بنسـبة

ترتيب السـابع واألخيـر جـاءت ، ويف ال%٢٫٧إجابة املبحوثني يف (ال اعرف حتديدا) بنسبة 
  %.1.1مشكلة (غالء األسعار) بنسبة  

ومتثلت مشكلة النادي املصري يف مقدمة املشكالت التي يرى املبحوثون أنهـا يف مقدمـة 
القضايا التي تناولتها وسائل اإلعالم، وقد يكون هذا األمر منطقًيا، نظًرا ألن القضـية مت 

ــرا ــر الب ــرامج الرياضــية، والصــحف تناولهــا بشــكل إعالمــي مكثــف عب ــة، والب مج احلواري
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الرياضـــية املتخصصـــة واإلذاعـــة واملواقـــع، وغيرهـــا مـــن الوســـائل حتـــت مســـمى مجـــزرة 
بورسعيد، باإلضافة إلى استمرار نشر أخبارها وتفاصيلها ومحاكمتهـا عبـر فتـرات زمنيـة 

ــة ليســت بقصــي ــرة زمني ــة لفت ــدة الوســائل اإلعالمي ــى أجن ــا عل ــا جعله ــة؛ وهــو م رة، طويل
باإلضــافة ملتابعـــة جمهــور بورســـعيد ألحــداث وتطـــورات اســتئناف املباريـــات عقــب تلـــك 

  األحداث. 
املشكالت  حلل  كوسيلة  املباشر  االتصال  لقنوات  املبحوثني  تفضيالت  عشر:  ثامن 

 اجلماهيرية:
بورسعيد ملناقشة تفضيل اجلمهور املحلي ألسلوب االتصال املباشر باملسئولني يف محافظة مدى  ): ٢٨جدول (

 املشكالت وتقدمي احللول لها 

  %  ك   مدى تفضيل االتصال املباشر 

 43.4 868 ا ◌ًدائم 

 39.2 784 أحياًنا 

 17.4 348  مطلًقا

 100 2000  اإلجمالي 

مســتوى تفضــيل اجلمهــور املحلــي ألســلوب االتصــال يتضــح مــن اجلــدول الســابق: أن 
ا) يف الترتيـب األول بنسـبة    جـاء  بورسـعيداملباشر باملسئولني يف محافظـة   ، %43.4(دائمـً

ــبة ا) بنسـ ــً ــاني (أحيانـ ــب الثـ ا) 39.2ويف الترتيـ ــً ــر (مطلقـ ــث واألخيـ ــب الثالـ %، ويف الترتيـ
  %.17.4بنسبة

مــن أن متغيــر االتصــال  )٤٩()٢٠٠٠وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا أوضــحه (عبــد احلميــد، 
جتمع، خاصـة وأن املجتمعـات املحليـة الشخصي وثيق الصلة بدرجـة التجـانس املتاحـة بـامل

املحدودة تتمتع بجماعات متجانسة، يزداد فيها االهتمام بقضايا معينـة ال تعطيهـا وسـائل 
  اإلعالم نفس القدر من األهمية.

ولــذا يصــبح االتصــال املباشــر مفضــًال للجمهــور البورســعيدي؛ ملناقشــته للمشــكالت مــع 
ى حلول سريعة وواقعية، وهو ما يوضـح رغبـتهم املسئولني مباشرة من أجل الوصول بها إل

احلقيقيــة يف التوصــل حللــول بعيــًدا عــن ضــغوط وســائل اإلعــالم ووعــود املســئولني غيــر 
 امللزمة.
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                             ) يوضح عدد املبحوثني الذين ناقشوا مشكالتهم مع مسئولني مبحافظة بورسعيد٢٩جدول(

  %  ك   تواصل اجلمهور مع مسئولني 

 42.2 844 ناقشت مشكالتي مع مسئولني  

 57.8 1156 لم أناقش أية مشكلة مع مسئول 

 2000  اإلجمالي 

 

100 

يتضح من اجلدول السابق: أن استجابات املبحوثني من اجلمهور ملن لـم يناقشـوا مشـكلتهم 
، ويف %٥٧٫٨املقدمــة بنســبة بشــكل مباشــر مــع املســئولني مبحافظــة بورســعيد جــاءت يف 

  .%٤٢٫٢الترتيب الثاني جاءت من استطاعوا مناقشة مشكالتهم مع مسئولني بنسبة
وهي نتيجة تعكس ضعف التواصل بني اجلمهور واملسئولني مبحافظة بورسعيد، بـالرغم 

ا لنتيجــة اجلــدول ( ) الختيــار أســلوب االتصــال املباشــر مــع ١٩مــن تفضــيل اجلمهــور وفقــً
وهو ما يعني أن املسئولني يف حاجة إليجاد آلية مناسبة للتواصـل مـع اجلمهـور املسئولني؛  

  بشكل مباشر، بعيًدا عن املكاتبات والشكاوى الرسمية.
 قاموا مبناقشتها مع املسئولني مبحافظة بورسعيدأمثلة أعطاها اجلمهور املحلي ملشكالت : )٣٠جدول (

  %  ك   املشكالت 

 42.8 521 مشكلة اإلسكان 

 22 268 مشكلة مصنع سنيمار يف احلي اإلماراتي

 9.8 119 مشكلة البطالة 

 9.2 112 مشكلة الدروس اخلصوصية 

 8.9 109 مشكلة غالء األسعار

 7.2 87 مشكلة الصرف الصحي والنظافة 

 7.1 86 مشكلة التهريب

 4.2 51 مشكلة النادي املصري

 3.5 43 مشكلة األمن وانتشار البلطجة  

 100 1216  إجمالي من سئلوا 

يتضــح مــن اجلــدول الســابق: أن اســتجابات املبحــوثني مــن اجلمهــور املحلــي حــول أهــم 
املشــكالت التــي قــاموا مبناقشــتها مباشــرة مــع املســئولني مبحافظــة بورســعيد جــاءت يف 

ــاني جــاءت مشــكلة (مصــنع %42.8املقدمــة (مشــكلة اإلســكان) بنســبة  ، ويف الترتيــب الث
%، ويف 9.8الثالــث جــاءت مشــكلة (البطالــة) بنســبة%، ويف الترتيــب 22ســنيمار) بنســبة

ــبة   ــية) بنسـ ــدروس اخلصوصـ ــكلة (الـ ــاءت مشـ ــع جـ ــب الرابـ ــب 9.2الترتيـ %، ويف الترتيـ



 

 
١٨٠٨ ١٨٠٨ 

%، ويف الترتيـــب الســـادس جـــاءت 8.9اخلـــامس جـــاءت مشـــكلة (غـــالء األســـعار) بنســـبة 
 %، ويف الترتيب السابع مشكلة (التهريـب)7.2مشكلة (الصرف الصحي والنظافة) بنسبة  

%، ويف 4.2%، ويف الترتيــب الســابع جــاءت (مشــكلة النــادي املصــري) بنســبة 7.1بنســبة  
  %.3.5الترتيب الثامن واألخير جاءت مشكلة (األمن وانتشار البلطجة) بنسبة  

ويرجع اختيار (مشكلة اإلسكان) يف مقدمة املشكالت التي قام اجلمهـور مبناقشـتها مـع 
ت الرئيسـة التـي تعـاني منهـا املحافظـة، باإلضـافة إلـى نظًرا ألنها من املشكال   ؛املسئولني

ــن  ــد مـ ــددها بالعديـ ــام بصـ ــادمية، وقـ ــور تصـ ــا اجلمهـ ــي اعتبرهـ ــرة التـ ــرارات األخيـ القـ
التظاهرات، والتي تتعلـق بحزمـة اإلجـراءات التـي اتخـذتها املحافظـة يف تسـليم الوحـدات 

 السكنية والشروط التي فرضتها على اجلمهور.
 ملبحوثني لوسائل اإلعالم املحلية املعنية مبعاجلة املشكالت اجلماهيرية   تاسع عشر: إدراك ا

 ): إدراك املبحوثني لوسائل اإلعالم املحلية املعنية مبعاجلة املشكالت اجلماهيرية  ٣١جدول (

  مدى االعتماد 

  وسائل االتصال 

املتوسط  ال أحياًنا  نعم

 املرجح 

االنحراف 

 % ك  % ك  %  ك  املعياري 

صفحات على مواقع 

 التواصل االجتماعي
1080 54.0 429 21.5 491 24.6 2.2945 .83613 

 87306. 2.0515 35.7 713 23.6 471 40.8 816 مواقع إلكترونية

 81616. 1.7030 52.6 1051 24.6 492 22.9 457 منتديات إلكترونية 

 80938. 1.6060 60.2 1204 19.0 380 20.8 416 إذاعة القناة 

 77010. 1.5790 59.6 1191 23.0 460 17.5 349 تليفزيون القناة 

 67332. 1.4465 65.7 1313 24.1 481 10.3 206 نشرات محلية 

 67338. 1.4385 66.5 1330 23.2 463 10.4 207 ندوات

 66112. 1.4155 68.2 1363 22.2 443 9.7 194 صحف محلية  

 1.6918  املرجح للمقياس املتوسط   ٢٠٠٠  إجمالي من سئلوا 

يتضــح مــن اجلــدول الســابق: اســتجابات املبحــوثني علــى مقيــاس مــدى وجــود وســائل 
إعالم محلية معنية باالهتمام مبشكالت أبناء محافظة بورسعيد، حيث جاءت يف املقدمة 

، ويف الترتيـب الثـاني 2.29مبتوسط مـرجح  (صفحات على مواقع التواصل االجتماعي)  
ــة( ــةويف الترتيــب الثالــث (، 2.05) مبتوســط مــرجح مواقــع إلكتروني ــديات إلكتروني ) منت

، ويف 1.60) مبتوســط مــرجح قنــاة، ويف الترتيــب الرابــع (إذاعــة 1.70مبتوســط مــرجح 
، ويف الترتيـب السـادس 1.57الترتيب اخلامس جاءت (تليفزيون القناة) مبتوسط مرجح 
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، وجــاءت (نــدوات) يف الترتيــب الســابع 1.44جــاءت (نشــرات محليــة) مبتوســط مــرجح 
، ويف الترتيب الثامن واألخير جاءت (الصـحف املحليـة) مبتوسـط 1.43توسط مرجح  مب

  . 1.41مرجح  
ا"؛ مما ◌ً، وهو ما يعادل اجتاه "أحيان1.69وجاء املتوسط املرجح للمقياس بالكامل  

إلى نظر    يشير  وجهة  من  بورسعيد  أبناء  املعنية مبشكالت  املحلية  اإلعالم  وسائل  وجود 
املحلي   متوسط.  بشكاجلمهور  الرازق،  ل  (عبد  دراسة  إليه  توصلت  ما  مع  يتفق  ما  وهو 

فيما يتعلق باختيار اجلمهور لصفحات مواقع التواصل االجتماعي، نظًرا ألنها    )٥٠()٢٠١٦
تسمح  حيث  اجلمهور،  من  مختلفة  شرائح  قبل  من  استخداًما  واألسهل  انتشارًا  األكثر 

والتواصل بشكل أكثر تفاعلية وتأثيًرا،   للمستخدمني مبناقشة القضايا واملشكالت حولها،
تفعيل   خالل  من  عام،  رأي  قضايا  إلى  املحلية  القضايا  من  العديد  تتحول  خاللها  فمن 

  النشر اجلماعي املتواصل واملستمر. 
وعلى الرغم من وجود وسائل إعالم تقليدية محلية مبحافظة بورسعيد؛ إال أن هذه 
املعنية   الوسائل  أكثر  اختيارات متأخرة عند اجلمهور عند سؤاله عن  الوسائل جاءت يف 
مبشكالته، فعلى الرغم من الدور املفترض لتلك الوسائل وهي مناقشة وإبراز املوضوعات 

البورسعيدي، والتي تعجز عن تناولها الوسائل القومية؛ إال   والقضايا التي تشغل املواطن
بسياسات هذه  يرتبط  بعضها  أسباب،  لعدة  األدوار  بهذه  الواقع  أرض  على  تقوم  ال  إنها 

  الوسائل وملكيتها، وبعضها بضعف اإلمكانات وضعف األداء اإلعالمي. 
التوزيع،   محدودية  من  تعاني  بورسعيد  مبحافظة  املحلية  الصحف  وتأخر  فنجد 

وجد  وقد  بالتمويل،  املتعلقة  املادية  اجلوانب  لضعف  نتيجة  بعضها  وتوقف  اإلصدارات، 
منذ  اإلصدار  جهات  تعدد  من  الرغم  فعلى  اإللكتروني،  التحول  يف  احلل  اآلخر  البعض 
على متويل صندوق  املعتمدة  الصحف  من  العديد  باملحافظة  تصدر  كانت  نشأتها، حيث 

الت واجلهاز  احلرة  إصدار املنطقة  بجانب  إصدارتهما،  توقفت  والتي  باملحافظة،  نفيذي 
هذه  انتظام  عدم  من  عانت  أنها  إال  والتجمع،  واألحرار  الوفد  مثل:  األحزاب  بعض 
اإلصدارات، وفيما يتعلق باإلصدارات املعتمدة على أشخاص، والتي عادة ما كانت حتصل  

عن الصدور، وانحصر    على تراخيص أجنبية من قبرص وبريطانيا؛ فقد توقفت معظمها
البورسعيدية الصدور؛ منها: (احلياة  إلى خمس إصدارات غير منتظمة   –عدد الصحف 

البورسعيدي املساحات    –البيان  على  كبيرة  بنسب  تعتمد  والتي  البورسعيدي)،  املستقبل 
اإلعالنية التحريرية، وقد يرجع تأخر اختيار اجلمهور للصحافة املحلية التي تصدر حالًيا 

املسئولني  باملح أخبار  على  يتركز  واهتمامها  الصدور،  منتظمة  غير  كونها  إلى  افظة 
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واملوضوعات الرسمية، حيث حتولت لشكل أقرب لنشرات العالقات العامة،  وانخفضت  
  بها املوضوعات التي تعبر عن  مشكالت اجلمهور وهمومه اليومية.

 –إلى منطقة القناة (السويسوفيما يتعلق بتلفزيون القناة الرابعة والتي تبث إرسالها  
املحلية،    –اإلسماعيلية  –بورسعيد بالقضايا  نشأتها  منذ  اهتمت  فقد  الشرقية)، 

أنها   للدراسات-واستخدمت يف ذلك برامج متنوعة، إال  اهتمت بعرض مشكالت   -وفًقا 
ب.س) (إسماعيل،  اإلسماعيلية  التليفزيوني  البث  ملكان  وفًقا  أكبر  بنسبة  ،  ) ٥١(اجلماهير 

مشكالته،  كما   وعرض  اجلمهور  صوت  مقابل  الرسمية  اإلخبارية  بالتغطية  اهتمت  أنها 
وكررت عرض األعمال الدرامية املقدمة بالقنوات التليفزيونية الرئيسة، فضًال عن ضعف  
ضعف   عن  أسفر  مما  واملعدات؛  واألجهزة  واإلمكانات  املحتوى  حيث  من  املقدم  اإلنتاج 

إلى انصراف اجلمهور املحلي عن متابعتها إلى القنوات    األداء اإلعالمي، الذي بدوره أدى
  الفضائية اخلاصة. 

باألخبار   تغطيتها  معظم  اهتمت  التي  القناة  إذاعة  عن  كثيًرا  األمر  يختلف  وال 
واملوضوعات ذات الطابع الرسمي للمحافظة، ومساندة اإلدارات املحلية بدًال من مساندة 

الت يف  دورها  على  أثر  ما  وهو  وهو  اجلمهور،  هاًما  دورًا  فقدت  حيث  اإلعالمي،  ناول 
مشكالت  عن  يعبر  كمنبر  وفتحها  خلل،  من  بها  ما  عن  والكشف  املحلية،  البيئة  مراقبة 

  وهموم اجلمهور البورسعيدي.
مبحافظة   املحلية  اإلعالم  وسائل  منها  عانت  التي  واملشكالت  القصور  أسهم  وقد 

ال اختيار  من  املواطن  اجتاه  حتويل  يف  الوسائل بورسعيد  إلى  املحلية  التقليدية  وسائل 
ودون  بحرية  التعبير  فرص  له  وتتيح  بنفسه،  فيها  يشارك  التي  التفاعلية،  اإللكترونية 
حارس بوابة؛ بل وقد قام بأدوار الصحفي، مع إتاحة هذه التكنولوجيا التي ساعدت يف  

واملو الصفحات  عدد  زيادة  إلى  أدى  ما  وهو  الصحفي،  املواطن  مصطلح  اقع  ظهور 
ومتابعتها   لها  املحلي  اجلمهور  من  كبير  عدد  انضمام  نالت  والتي  املحلية،  اإللكترونية 

بورسعيد (صدى  ومنها:  معها،  اليوم  –وتفاعلهم  بورسعيد  –بورسعيد  بالي    -نبض  اللي 
اليومية، ومحاولة  القضايا واملشكالت واألحداث  بالك)، واهتمت معظمها بعرض وتناول 

ما أسهمت يف التعبير عن رأي املواطن البورسعيدي وغضبه من  تكوين رأي عام محلي، ك
اتخذتها   التي  اإلجراءات  ومنها  القضايا،  بعض  إزاء  املحلية  السلطة  قرارات  بعض 
امللوث   للكيماويات  سينمار  مصنع  لوجود  اجلمهور  ورفض  اإلسكان،  ملف  يف  املحافظة 

 للبيئة داخل نطاق احلي السكني.
  



          ١٨١١ 

   للوسيلة اإلعالمية األكثر تفاعًال مع اجلمهور املحلي: عشرون: تفضيالت املبحوثني
 الوسيلة اإلعالمية األكثر تفاعًال مع اجلمهور املحلي من وجهه نظرهم: )٣٢جدول (

  %  ك   الوسيلة األكثر تفاعًال مع اجلمهور 

 48.6 972  صفحات التواصل االجتماعي 

 25.3 506  املواقع اإللكترونية الصحفية 

 12.2 244  اإلذاعة 

 8.6 172  التليفزيون

 4.4 87  الصحافة 

 1.0 19  ال أعرف بالتحديد

 100 2000  اإلجمالي 

الوسـيلة يتضح من اجلدول السابق: أن استجابات املبحـوثني مـن اجلمهـور املحلـي حـول  
حيث جاءت يف املقدمـة (صـفحات التواصـل   اإلعالمية األكثر تفاعًال مع اجلمهور املحلي،

، ويف الترتيــب الثــاني جــاءت (املواقــع اإللكترونيــة الصــحفية) %48.6االجتمــاعي) بنســبة 
%، ويف الترتيـب الرابـع 12.2%، ويف الترتيـب الثالـث جـاءت (اإلذاعـة) بنسـبة25.3بنسبة

%، 4.4سـبة  ، ويف الترتيـب اخلـامس جـاءت (الصـحافة) بن%8.6جاء (التليفزيون) بنسـبة  
  %.1ويف الترتيب السادس واألخير جاء (ال أعرف بالتحديد) بنسبة  

مــن -وقــد يرجــع ســبب تقــدم صــفحات التواصــل االجتمــاعي، لكونهــا الوســيلة األفضــل 
يف جعل اجلمهور حاضًرا، وقدرتها اخلاصـة مبسـاعدة اجلمهـور يف   -وجهة نظر اجلمهور

 –إعجـاب  –كتابـة موضـوع  –اركة موضوعالتفاعل املباشر مع األحداث بطرق متعددة (مش
رسالة عبر البريد اإللكترونـي، وغيرهـا)، ويف نفـس الوقـت تسـاعده يف الوصـول إلـى آراء 
وحلــول مباشــرة مــن أفــراد مجتمعــه حــول مــا قــام بنشــره مــن موضــوعات حتــى وإن كانــت 
خاصة به، حيث تتحول املوضوعات الفردية إلـى موضـوعات  اجتماعيـة سـريًعا عبـر تلـك 

صفحات؛ نظًرا ملا تالقيه من تفاعل سريع من اآلخرين، باإلضافة إلى إمكانية التواصـل ال
  مع املسئولني واإلدارات املحلية بشكل أسرع عبر صفحات اإلدارات الرسمية.

ا ملــا أكدتــه دراســة  وهــو مــا أغفلتــه معظــم البــرامج اإلذاعيــة والتليفزيونيــة املحليــة وفقــً
ــرامج والتــي )٥٢()٢٠٠٣(وادي النيــل،  توصــلت إلــى تهمــيش مشــاركة اجلمهــور املحلــي يف ب

املناقشات، وغلبة البرامج اإلذاعية والتليفزيونية التي تتم داخل األسـتوديو مـع املسـئولني، 
  .%٢٫٤مقارنة مبا تتم خارج األستوديو مع اجلماهير حيث لم تتخط نسبة 

التركيـز علـى عـرض وهو ما يوضح غياب مشاركة اجلمهور وتفاعله عبر تلك الوسائل، و
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اجلانب الرسمي يف التغطية اإلعالمية، بدًال من التعبير عن صوت املواطن، وهو ما جعلـه 
يتجه لوسائل اإلعالم اجلديدة التي سمحت لـه مبمارسـة دوره كمـواطن مشـارك يف بيئتـه 
ــل ويف معظــم األحــوال هــو  ــة، ب ــاعًال مــع أحــداثها اليومي ــود، ومتف ــة دون قي ــة بحري املحلي

، مـن خـالل ممارسـته نقـل األحـداث كمـواطن صـحفي ودون وجـود حـارس بوابـة، صانعها
وقد اتضح ذلك من خالل مالحظتنا لتلك املواقع التي اسـتطاع فيهـا أن يعبـر عـن غضـبه 
إزاء الســلطة املحليــة يف العديــد مــن املوضــوعات، كهــدم احلــدائق التاريخيــة مبحافظــة 

مشروع اإلسكان وللتجار اعتراًضا علـى   بورسعيد، وعمل وقفات احتجاجية للمواطنني من
  زيادة رسوم املنطقة احلرة.

وهــو مــا يتفــق مــع مــا توصــلت إليــه تقــارير النمــو الســريع يف عــدد مســتخدمي اإلعــالم 
االجتمـــاعي يف املنطقـــة العربيـــة، وكـــذلك التغيـــر امللحـــوظ يف توجهـــات اســـتخدامه مـــن 

اسـية ومدنيـة (عبـد الـرازق، توجهات ذات طبيعـة اجتماعيـة إلـى توجهـات ذات طبيعـة سي
٥٣()٢٠١٦(.  

ــدة  ــالم اجلديـــ ــائل اإلعـــ ــع وســـ ــي مـــ ــور املحلـــ ــل اجلمهـــ ــات تفاعـــ ــاط وآليـــ ــر: أمنـــ ــادي عشـــ حـــ
  :(اإلنترنت)

  ): أمناط وآليات تفاعل اجلمهور مع وسائل اإلعالم اجلديدة (اإلنترنت)  ٣٣جدول رقم (  
  %  ك   أشكال التفاعل  

  ٧٫٢  ٤١٨  أنشر فيديوهات حية ألحداث داخل بورسعيد

  ٢١٫٤  ١٢٤٨  كتابة حالة حول حدث أو موضوع أتفاعل معه على صفحتي الشخصية 

  ١٧٫٤  ١٠٠٩  مشاركة منشورات اآلخرين

  ١٤٫١  ٨٢٠  وإبداء الرأي يف الصفحات الرسمية للمؤسسات املحليةالتعليق 

  ١٫٤  ٨٠  الدخول للروابط املوجودة باملوضوعات   

  ٣٫٧  ٢١٢  أفضل متابعة البث املباشر لبعض األحداث 

  ١٠٫٤  ٦١٢  اإلعجاب بصفحات اآلخرين 

  ١٢٫٢  ٧١٤  أفضل قراءة تعليقات اآلخرين على املوضوعات التي تهمني 

  ٣٫٥  ٢١٠  االكتفاء بتصفح ما يصل إليك على صفحتك الرئيسة 

التفاعل برموز مع اإليجابيات أو السلبيات التي تنشر عن بورسعيد يف  
  املواقع والصفحات اإللكترونية 

١٫٧  ٩٨  

  ١٫٤  ٨٤  أقوم بعمل تصويت حول أسئلة معينة على بعض املواقع  

  ١٫١  ٦٦  إنشاء صفحات أو مدونات لنشر موضوعات تخص بورسعيد

  ٠٫٣  ١٥  إجراء محادثات صوتية أو فيديو 

  ٤٫٢  ٢٤٥  الدخول على الصفحات اخلدمية لالستعالم عن خدمة ما  

  ١٠٠  ٥٨٣١  ٢٠٠٠إجمالي من سئلوا :  
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أمنـاط يتضح من اجلدول السابق: أن اسـتجابات املبحـوثني مـن اجلمهـور املحلـي حـول      
كتابة حالـة حـول حـدث أو موضـوع املقدمة (وآليات التفاعل مع اإلنترنت جاءت متمثلة يف  

مشـاركة ، ويف الترتيب الثاني جـاءت (%٢١٫٤) بنسبة  أتفاعل معه على صفحتي الشخصية
التعليــق وإبــداء الــرأي يف ، ويف الترتيــب الثالــث جــاءت (%١٧٫٤) بنســبةمنشــورات اآلخــرين

أفضـل ، ويف الترتيـب الرابـع جـاء (%١٤٫١) بنسـبةمؤسسـات املحليـةالصفحات الرسمية لل
، ويف الترتيـــب %١٢٫٢) بنســـبة  قـــراءة تعليقـــات اآلخـــرين علـــى املوضـــوعات التـــي تهمنـــي

، ويف الترتيـب السـادس جـاء %١٠٫٤) بنسبة  اإلعجاب بصفحات اآلخريناخلامس جاءت (
مـا الترتيـب السـابع فتمثـل ، أ%٧٫٢) بنسـبةأنشر فيديوهات حية ألحداث داخل بورسـعيد(

، يليــه يف %٤٫٢الــدخول علــى الصــفحات اخلدميــة لالســتعالم عــن خدمــة مــا) بنســبة يف (
، يليـه الترتيـب %٣٫٧أفضل متابعة البث املباشر لـبعض األحـداث) بنسـبة  (الترتيب الثامن  

%، ومتثــل  ٣٫٥االكتفــاء بتصــفح مــا يصــل إليــك علــى صــفحتك الرئيســة) بنســبة الثــامن (
(التفاعل  برمـوز مـع اإليجابيـات أو السـلبيات التـي تنشـر عـن بورسـعيد يف املواقـع   اختيار

، وجاء يف الترتيب العاشر كل من %١٫٧والصفحات اإللكترونية) يف الترتيب التاسع بنسبة  
اخليارين (أقوم بعمل تصويت حول أسـئلة معينـة علـى بعـض املواقـع) و (الـدخول للـروابط 

، ثــم (إنشــاء صــفحات أو مــدونات لنشــر موضــوعات %١٫٤ســبة املوجــودة باملوضــوعات) بن
، وأخيـًرا جـاء (إجـراء محادثـات %١٫١تخص بورسـعيد) يف الترتيـب احلـادي عشـر بنسـبة 

 .%٠٫٣صوتية أو فيديو) يف املرتبة األخيرة بنسبة  
  أمناط وآليات تفاعل اجلمهور املحلي مع البرامج التليفزيونية:: ثاني وعشرون

  ): أمناط وآليات تفاعل اجلمهور مع البرامج التليفزيونية٣٤جدول رقم (  

  %  ك   أشكال التفاعل  

  ٢١٫٨  ٦٨٣  مشاهدة أي مضمون تليفزيوني متاح يف وقت فراغي

  ٣٤٫٦  ١٠٨٠  تفضيل مشاهدة مضامني تليفزيونية محددة وعدم االهتمام بغيرها

البرامج   صفحات  على  التعليقات  مواقع قراءة  صفحات  عبر  أفضلها  التي  التليفزيونية 
  التواصل االجتماعي

١٠٫٣  ٣٢٥  

  ٢٫٢  ٦٩  أفضل عمل مداخالت تليفونية مع البرامج التليفزيونية لعرض رأيي أو مشكلتي 

  ٢٨٫٥  ٨٩٠  أفضل متابعة البرنامج التليفزيوني عبر اإلنترنت بدون إعالنات 

  ٠٫٢  ٨  متابعات أهم مقاطع البرامج عبر ما ينشر بصفحات ومواقع التواصل االجتماعي 

  ٢٫٤  ٦٤  التعليق على صفحات البرامج التليفزيونية للتواصل مع القائمني عليها

  ١٠٠  ٣١١٩  ٢٠٠٠إجمالي من سئلوا:  

يتضــح مــن اجلــدول الســابق: أن جــاءت اســتجابات املبحــوثني مــن اجلمهــور املحلــي حــول 



 

 
١٨١٤ ١٨١٤ 

ــة ــثًال يف املقدم ــون متم ــع التليفزي ــات التفاعــل م تفضــيل مشــاهدة مضــامني ( أمنــاط وآلي
ــة محــددة وعــدم االهتمــام بغيرهــا ــاني جــاءت %٣٤٫٦) بنســبة تليفزيوني ــب الث ، ويف الترتي

، ويف %٢٨٫٥) بنســبةعبــر اإلنترنــت بــدون إعالنــات أفضــل متابعــة البرنــامج التليفزيــوني(
ــاءت ( ــث جــ ــب الثالــ ــيالترتيــ ــت فراغــ ــاح يف وقــ ــوني متــ ــمون تليفزيــ ــاهدة أي مضــ ) مشــ

قــــراءة التعليقــــات علــــى صــــفحات البــــرامج ، ويف الترتيــــب الرابــــع جــــاء (%٢١٫٨بنســــبة
 ، ويف%١٠٫٣) بنسـبة   التليفزيونية التي أفضلها عبر صفحات مواقع التواصـل االجتمـاعي

التعليق على صفحات البرامج التليفزيونية للتواصل مع القـائمني الترتيب اخلامس جاءت (
متابعــات أهــم مقــاطع البــرامج عبــر مــا ، ويف الترتيــب الســادس جــاء (%٢٫٤) بنســبة عليهــا

ا الترتيب السـابع فتمثـل يف %٢٫٢) بنسبةينشر بصفحات ومواقع  التواصل االجتماعي ، أمَّ
تليفونية مع البرامج التليفزيونية لعـرض رأيـي أو مشـكلتي) بنسـبة أفضل عمل مداخالت  (

٠٫٢%.  
 ثالث وعشرون: أمناط وآليات تفاعل اجلمهور املحلي مع الصحف: 

  ): أمناط آليات تفاعل اجلمهور مع الصحف  ٣٥جدول رقم (
  %  ك   أشكال التفاعل  

  ٥٫١  ١٢٢  أفضل قراءة صحف محددة 

  ٠٫٢  ٤  إلكترونًيا للصحيفة للتعبير عن رأيي أو لإلبالغ عن مشكلة أرسل بريًدا 

  ٠٫٥  ١٢  أرسل رسائل للصحيفة الورقية  للنشر يف بريد القراء 

  ١٤٫٨  ٣٥٢  أفضل التعامل مع النسخة اإللكترونية على مواقع التواصل االجتماعي للصحفية  املفضلة 

  ١٣٫٥  ٣٢٠  أفضل قراءة العناوين دون التطرق للتفاصيل 

  ٣٫٧  ٨٨  أهتم بالصور والرسومات والكلمات املتقاطعة بالصحف الورقية 

(باإلعجاب  ا  إلكترونّيً )  –املشاركة  –أتفاعل  فيما    التعليق  رأيي  لتوضيح  املوضوع  قراءة  بعد 
  قرأت عبر مواقع الصحيفة أو صفحاتها اإللكترونية 

٢٢٫٨  ٥٤٢  

  ٤٫١  ٩٨  أهتم بقراءة تفاصيل املوضوعات يف الصحيفة الورقية 

  ٣٥٫٣  ٨٤٠  أفضل املوضوعات التي يصاحبها فيديو على املواقع الصحفية 

  ١٠٠  ٢٣٧٨  ٢٠٠٠إجمالي من سئلوا:  

يتضـح مــن اجلـدول الســابق: أن جـاءت اســتجابات املبحـوثني مــن اجلمهـور املحلــي حــول 
أفضل املوضوعات التي يصـاحبها املقدمة (أمناط وآليات التفاعل مع الصحف متمثًال يف 

ــحفية ــع الصـ ــي املواقـ ــديو علـ ــبة فيـ ــاءت (%٣٥٫٣) بنسـ ــاني جـ ــب الثـ ــل ، ويف الترتيـ أتفاعـ
ا باإلعجاب التعليـق) بعـد قـراءة املوضـوع لتوضـيح رأيـي فيمـا قـرأت   –املشـاركة  –إلكترونّيً

، ويف الترتيب الثالث جـاءت %٢٢٫٨) بنسبة  عبر مواقع الصحيفة أو صفحاتها اإللكترونية



          ١٨١٥ 

اإللكترونيــة علــى مواقــع التواصــل االجتمــاعي للصــحفية أفضــل التعامــل مــع النســخة (
ــع جــاء (%١٤٫٨) بنســبةاملفضــلة ــب الراب ــاوين دون التطــرق ، ويف الترتي أفضــل قــراءة العن

) أفضــل قــراءة صــحف محــددة، ويف الترتيــب اخلــامس جــاءت (%١٣٫٥) بنســبة للتفاصــيل
ات يف الصـحيفة أهتم بقراءة تفاصـيل املوضـوع، ويف الترتيب السادس جاء (%٥٫١بنسبة  

أهــتم بالصــور والرســومات والكلمــات ، يليــه يف الترتيــب الســابع (%٤٫١) بنســبةالورقيــة
أرســـل رســـائل ، ويف الترتيـــب الثـــامن جـــاء (%٣٫٧املتقاطعـــة بالصـــحف الورقيـــة) بنســـبة 

ا ، وأخيـًرا (%٠٫٥للصحيفة الورقية  للنشر يف بريـد القـراء) بنسـبة   أرسـل بريـًدا إلكترونيـًّ
  .%٠٫٢تعبير عن رأيي أو لإلبالغ عن مشكلة) بنسبة  للصحيفة لل

  أمناط وآليات تفاعل اجلمهور املحلي مع اإلذاعة:  :رابع وعشرون

  ): أمناط وآليات التفاعل مع اإلذاعة ٣٦جدول رقم (

  %  ك   أشكال التفاعل  

  ١٠٫٦  ٢١٣  أتابع برنامًجا محدًدا باإلذاعة 

  ٢٦٫٩  ٥٤٢  أستمع ألي برنامج إذاعي أثناء قيادة السيارة 

  ٢٫٣  ٤٨  أبحث عن محطات إذاعية محلية على اإلنترنت 

  ٣٫٣  ٦٨  أتواصل مع البرامج اإلذاعية التي أستمع إليها عبر مواقع التواصل االجتماعي  

  ٤٫٨  ٨٩  أتصل هاتفًيا بالبرامج اإلذاعية التي تسمح باالتصال على الهواء مباشرة 

  ٥٢٫٣  ١٠٤٨  أتابعها بالصدفة 

  ١٠٠  ٢٠٠٨  ٢٠٠٠إجمالي من سئلوا:  

يتضــح مــن اجلــدول الســابق: أن جــاءت اســتجابات املبحــوثني مــن اجلمهــور املحلــي حــول 
) أتابعهـا بالصـدفة وال أتفاعـل معهـااملقدمة (أمناط وآليات التفاعل مع اإلذاعة متمثًال يف 

) أستمع ألي برنامج إذاعي أثنـاء قيـادة السـيارةالثاني جاءت (، ويف الترتيب  %٥٢٫٣بنسبة  
ا محـدًدا باإلذاعـة) بنسـبة  ، ويف الترتيب الثالـث جـاء (%٢٦٫٩بنسبة ، %١٠٫٦أتـابع برنامجـً

ــرة ــواء مباشـ ــى الهـ ــال علـ ــمح باالتصـ ــة التـــي تسـ ــالبرامج اإلذاعيـ ــا بـ ــل هاتفيـ ــه (اتصـ ) يليـ
أتواصـــل مــع البـــرامج امس جــاءت (يف الترتيــب الرابــع، ويف الترتيـــب اخلــ% ٤٫٨بنســبة

، ويف الترتيـب %٣٫٣) بنسـبة  اإلذاعية التـي أسـتمع إليهـا عبـر مواقـع التواصـل االجتمـاعي
  .%٢٫٣) بنسبةأبحث عن محطات إذاعية محلية على اإلنترنتالسادس جاء (

 

 

 



 

 
١٨١٦ ١٨١٦ 

  :معرفة املبحوثني بوجود مراكز إعالمية مبحافظة بورسعيد خامس وعشرون:
 معرفة اجلمهور املحلي بوجود مراكز إعالمية مبحافظة بورسعيد: )٣٧جدول (

  %  ك   هل توجد مراكز إعالمية باملحافظة 

 80.9 1617  ال

 19.١ 383  نعم

 100 2000  اإلجمالي 

معرفـة اجلمهـور بوجـود مراكـز إعالميـة مبحافظـة يتضح مـن اجلـدول السـابق: أن جـاءت  
% مــن املبحــوثني يعرفــون بوجــود 19.1%، بينمــا نســبة 80.9بورســعيد (ال أعــرف) بنســبة 

  مراكز إعالمية ببورسعيد.
بــاملراكز اإلعالميــة املوجــودة  وقــد يرجــع الســبب يف عــدم معرفــة اجلمهــور البورســعيدي

باملحافظة إلى تعامل تلك املراكز مع بعض الفئات من اجلمهـور بشـكل مكثـف مـنهم طلبـة 
ــدوات، وعــرض بعــض  ــك مــن خــالل عقــد الن ــة اجلامعــات، وذل املــدارس واملــوظفني وطلب
، املشكالت التي تواجه الفئات السابقة، ومخاطبتهم باألفالم التسجيلية والكتب اإلرشادية

  وغيرها من الوسائل، بشكل يفتقر إلى التعميم على اجلمهور املحلي.  
  : املراكز اإلعالمية التي يعرفها اجلمهور املحلي مبحافظة بورسعيد

 املراكز اإلعالمية التي يعرفها اجلمهور املحلي  مبحافظة بورسعيد: )٣٨جدول (
  %  ك   أسماء املراكز اإلعالمية

 ٧٨٫٦ 301  الثقايف ببورسعيد املركز اإلعالمي 

 50.7 194  املركز اإلعالمي الثقايف ببورفؤاد 

 16.4 63  مجمع اإلعالم

 3.4 13  الهيئة العامة لالستعالمات

 100 383  إجمالي من سئلوا 

املركز اإلعالمي الثقايف ببورسـعيد) يف مقدمـة املراكـز يتضح من اجلدول السابق: أن جاء(
، ويف الترتيـب الثـاني جـاء (املركـز اإلعالمـي %78.6التي يعرفهـا اجلمهـور املحلـي بنسـبة  

%، ويف الترتيـــب الثالـــث جـــاء (مجمـــع اإلعـــالم) بنســـبة 50.7الثقـــايف ببورفـــؤاد) بنســـبة 
 %.3.4امة لالستعالمات) بنسبة  %، ويف الترتيب الرابع واألخير جاءت (الهيئة الع16.4

 
 
  



          ١٨١٧ 

  معدالت مشاركة املبحوثني يف ندوات مراكز اإلعالم: سادس وعشرون:  
  ): حضور اجلمهور لندوات املراكز اإلعالمية٣٩جدول رقم (

  %  ك   هل سبق حضرت ندوات بإحدى هذه املراكز اإلعالمية 

 ٥٨٫٥ ٢٢٤  ال

 ٤١٫٥ ١٥٩  نعم

 100 ٣٨٣  اإلجمالي 

اجلمهور الذي لم يسبق له حضور ندوات خاصة باملراكز  يتضح من اجلدول السابق: أن  
بلغ نسبة   بورسعيد  بينما    %٥٨٫٥اإلعالمية مبحافظة  املراكز،  تلك  يعرفون بوجود  ممن 

نسبة   الندوات  هذه  املراكز    ٤١٫٥حضر  تلك  بوجود  يعرفون  ممن  املبحوثني  من   %
  اإلعالمية باملحافظة  

  :معرفة املبحوثني بوجود أحزاب سياسية مبحافظة بورسعيدسابع وعشرون: 
 معرفة اجلمهور املحلي بوجود أحزاب سياسية  مبحافظة بورسعيد: )٤٠جدول (

  %  ك   هل يوجد أحزاب سياسية باملحافظة 

 53.3 1067  ال

 46.7 933  نعم

 100 2000  اإلجمالي 

معرفـة اجلمهـور بوجـود أحـزاب سياسـية مبحافظـة يتضح من اجلدول السـابق: أن جـاءت 
% مــن املبحــوثني يعرفــون بوجــود 46.7%، بينمــا نســبة 53.3بورســعيد (ال أعــرف) بنســبة 
  أحزاب سياسية ببورسعيد. 

وميكن إرجاع السبب يف عدم معرفة الغالبية العظمى من املبحوثني باألحزاب السياسية 
باملحافظــة إلــى ضــعف دور األحــزاب يف الشــارع البورســعيدي، وعــدم مشــاركتهم  املوجــودة

للمواطنني بشكل كبير يف العديد من املشكالت والقضايا، واالهتمام بالتمثيل الرسـمي يف 
االحتفاالت واملراسم الرسمية؛ وهو مـا جعـل نسـبة كبيـرة مـن اجلمهـور املحلـي تصـل إلـى 

  ودهم.ألكثر من نصف العينة لم تعرف بوج
والتي توصلت إلـى انخفـاض ثقـة املبحـوثني يف   )٥٤()٢٠١٧وهو ما يتفق مع دراسة (على،  

األحزاب السياسية، والذين أرجعـوا ذلـك إلـى ضـعف هـذه األحـزاب، وعـدم وجـود قنـوات 
تواصــل مــع املــواطنني بشــكل كــاف، وكــذلك اتفقــت مــع مــا توصــلت إليــه دراســة (كمــال، 

سية يف مصر ال تقوم بالدور املنوط بهـا، وتضـاءل دورهـا من أن األحزاب السيا  )٥٥()٢٠١٦
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  يف املشهد السياسي.
  : األحزاب السياسية التي يعرفها اجلمهور املحلي مبحافظة بورسعيد

 التي يعرفها املبحوثني من اجلمهور املحلي مبحافظة بورسعيد حزاب السياسيةاأل : )٤١جدول (

  %  ك   أسماء األحزاب السياسية

 93.9 877  الوفد 

 79.1 738  مستقبل وطن 

 59.3 553  املصريني األحرار 

 45.3 423  الدستور

 21.7 202  التجمع 

 0.6 6  النور 

 100 933  إجمالي من سئلوا 

يتضــح مــن اجلــدول الســابق: أن (حــزب الوفــد) جــاء يف مقدمــة األحــزاب السياســية التــي 
، ويف الترتيــب الثـاني جــاء (حــزب مســتقبل وطــن) %93.9يعرفهـا اجلمهــور املحلــي بنســبة 

%، ويف 59.3%، ويف الترتيـب الثالـث جـاء (حـزب املصـريني األحـرار) بنسـبة  79.1بنسبة  
%، ويف الترتيـب اخلـامس جـاء (حـزب 45.3الترتيب الرابع  جاء (حـزب الدسـتور) بنسـبة 

  %.0.6، ويف الترتيب السادس واألخير جاء (حزب النور) بنسبة  21.7%التجمع) بنسبة
اب السياسية يف املحافظة، لـذا؛ جـاء يف ويرجع ذلك إلى أن حزب الوفد من أقدم األحز

ــة  ــالرغم مــن حداث ــاني، ب ــب الث الترتيــب األول بينمــا جــاء حــزب مســتقبل وطــن يف الترتي
تأسيســـه؛ نظـــًرا الهتمامـــه بتنظـــيم العديـــد مـــن املـــؤمترات، واهتمامـــه بجـــذب الشـــباب 
ا يف الفتــــرة التــــي تلــــت ثــــورة  لالنضــــمام لــــه واملشــــاركة يف تلــــك املــــؤمترات، وخصوصــــً

  .٢٠١١نايري

ــرون:  ــامن وعشــ ــة ثــ ــية مبحافظــ ــزاب السياســ ــاركة املبحــــوثني يف نــــدوات األحــ معــــدالت مشــ
  بورسعيد: 

  حضور اجلمهور املحلي لندوات األحزاب السياسية مبحافظة بورسعيد:: )٤٢جدول رقم (

  %  ك   هل سبق حضرت ندوات حزبية 

 ٣٣٫٦ ٣١٤  نعم 

 ٦٦٫٤ ٦١٩  ال

 ٩٣٣  اإلجمالي 

 

100 
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اجلمهـور لـم يسـبق لـه حضـور نـدوات لألحـزاب مبحافظـة يتضح من اجلدول السـابق: أن  
ممـن يعرفـون بوجـود األحـزاب، بينمـا حضـر  %٦٦٫٤بورسعيد، حيث متثلت ذلك يف نسـبة 

  من املبحوثني ممن يعرفون بوجود أحزاب باملحافظة.  %٣٣٫٦هذه الندوات نسبة 
  : القيادات احلزبية مبحافظة بورسعيدأسماء تاسع وعشرون: معرفة املبحوثني ب

 أسماء القيادات احلزبية التي يعرفها املبحوثني مبحافظة بورسعيد: )٤٣جدول (

  %  ك   أسماء القيادات احلزبية

 87.4 816  البدري فرغلي

 17.4 162  ال أعرف 

 ٨٫٤  ٧٨  محمود حسني  

٦٫١  ٥٧   مصطفي شردي   

 3.5 33  محمد الفرماوي

 2.3 21  إجابات خاطئة 

 100 933  إجمالي من سئلوا 

البـدري فرغلـي) يف مقدمـة اسـتجابات املبحـوثني مـن يتضح من اجلـدول السـابق: أن جاء(
اجلمهــور املحلــي مبحافظــة بورســعيد حــول أســماء القيــادات احلزبيــة التــي يعرفهــا بنســبة 

%، ويف الترتيــب الثالــث جــاء 17.4، ويف الترتيــب الثــاني جــاء (ال أعــرف) بنســبة 87.4%
، %٦٫١) بنسـبة، ويف الترتيـب الرابـع جـاء (مصـطفى شـردي%٨٫٤(محمود حسني) بنسـبة  

%، ويف الترتيب السادس واألخيـر 3.5ويف الترتيب اخلامس جاء (محمد الفرماوي) بنسبة
  %.2.3جاء (إجابات خاطئة) بنسبة 

ــة ذات  ــي) مــن الشخصــيات العام ــدري فرغل ــأن (الب ــن تفســير النتيجــة الســابقة ب وميك
عضــو مجلــس اجلماهيريــة والشــعبية يف املحافظــة، نظــًرا الهتمامــه خــالل فتــرات عملــه ك

شعب عـن حـزب التجمـع بعـرض مشـكالت وقضـايا املجتمـع البورسـعيدي، باإلضـافة إلـى 
استمراره يف املطالبة بتعديل قـوانني املعاشـات، وهـو مـا القـى قبـوًال كبيـًرا داخـل املجتمـع 
املصـــري، والبورســـعيدي بصـــفه خاصـــة، كمـــا أدى ضـــعف أدوار األحـــزاب السياســـية يف 

عرفــة اجلمهــور البورســعيدي بأســماء األحــزاب، كمــا يف محافظــة بورســعيد إلــى ضــعف م
)، والــذي جتــاوز نصــف العينــة لــم تســتطع معرفــة أســماء األحــزاب، وكــذلك ٢٥اجلــدول (

  .%١٧٫٤أسماء القيادات احلزبية باملحافظة، حيث بلغت نسبة من لم يعرف  
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  : بورسعيدأعضاء مجلس النواب يف محافظة معرفة املبحوثني بأسماء  ثالثون:
 مبحافظة بورسعيد بأعضاء مجلس النوابمعرفة اجلمهور املحلي : )٤٤جدول (

  %  ك   هل تعرف أعضاء مجلس النواب مبحافظتك

 58.9 1178  ال

 41.1 822  نعم

 100 2000  اإلجمالي 

معرفـة اجلمهـور بأعضـاء مجلـس النـواب مبحافظـة يتضح من اجلدول السابق: أن جـاءت  
%، مـن املبحـوثني يعرفـون أعضـاء 41.1%، بينمـا نسـبة 58.9بورسعيد (ال أعرف) بنسبة  

  مجلس النواب مبحافظة بورسعيد.  
والتـي توصـلت إلـى )٥٦()  ٢٠١٧وتتفق نتـائج الدراسـة مـع مـا توصـلت إليـه دراسـة (علـي،  

يظهرون إال يف أوقات االنتخابات، وهو ما يفسر سـبب انخفاض الثقة يف النواب؛ ألنهم ال 
ارتفاع نسبة عدم املعرفـة بأعضـاء مجلـس النـواب والـذين لـم يقـدموا للجمهـور مـا يجعـل 

  أسمائهم عالقة يف األذهان.
  أسماء أعضاء مجلس النواب التي يعرفها اجلمهور املحلي:

 اجلمهور أسماء أعضاء مجلس النواب التي يعرفها : )٤٥جدول (

  %  ك   أعضاء مجلس الشعب

 95.1 782  أحمد فرغلي

 81.5 670  رانيا السادات 

 63.7 524  محمود حسني 

 34.5 284  سليمان وهدان 

 10.2 84  سعاد املصري 

 100 822  إجمالي من سئلوا 

(ي أن  السابق:  اجلدول  من  فرغليتضح  أحمد  مجلس  النائب  أعضاء  مقدمة  يف  جاء   (
بنسبة   بورسعيد  مبحافظة  املحلي  اجلمهور  من  املبحوثون  يعرفها  التي  ، 95.1%النواب 

بنسبة   السادات)  رانيا  (النائبة  جاءت  الثاني  الترتيب  الثالث  81.5ويف  الترتيب  ويف   ،%
بنسبة   حسني)  محمود  (النائب  سليمان 63.7جاء  (النائب  جاء  الرابع  الترتيب  ويف   ،% 

بنسبة   املصري)  34.5وهدان)  سعاد  (النائبة  جاءت  اخلامس  الترتيب  ويف   ،%
  %.10.2بنسبة
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وميكن تفسير تلك النتيجة بتقدم اسم النائب أحمد فرغلي جلمهور بورسعيد على باقي  
مطالبته   منها:  وقضايا،  مشكالت  عدة  يف  لهم  ومساندته  مشاركته  إلى  النواب  أسماء 

اإلس أزمة  حلل  احلكومة  النادي  بتدخل  بعودة  ومطالبته  باملحافظة،  االجتماعي  كان 
الرياضية، باإلضافة إلى فتحه ملكتبه لتلقي   املصري مللعبه ببورسعيد أسوة بباقي الفرق 

  شكاوى املواطنني.

  إحدى وثالثون: معدالت مشاركة املبحوثني لندوات نواب البرملان مبحافظة بورسعيد:  
  حضور اجلمهور املحلي لندوات نواب البرملان مبحافظة بورسعيد:):  ٤٦جدول رقم (

  %  ك   هل سبق حضرت ندوات لنواب مجلس النواب 

 62.5 514  نعم 

 37.4 318  ال

 100 822  اإلجمالي 

أن   السابق:  الندوات ألعضاء مجلس  يتضح من اجلدول  له حضور بعض  اجلمهور سبق 
ممن يعرفون أعضاء مجلس    %٦٢٫٥ذلك يف نسبة  النواب مبحافظة بورسعيد؛ حيث متثل  

% من املبحوثني ممن يعرفون بوجود    ٣٧٫٤النواب، بينما لم يحضر هذه الندوات نسبة  
يذهبون  ما  عادة  األعضاء  أن  إلى  ذلك  يف  السبب  يرجع  وقد  النواب،  مجلس  أعضاء 

العامة   األماكن  يف  اجلمهور  جتمع  أماكن  إلى  االنتخابات  أوقات  يف  والشوارع  بأنفسهم 
  الرئيسة لعرض برامجهم االنتخابية. 

  :بوجود اجلمعيات األهلية مبحافظة بورسعيدمعرفة املبحوثني ثاني وثالثون:  
 معرفة اجلمهور املحلي بوجود اجلمعيات األهلية مبحافظة بورسعيد: )٤٧جدول (

  %  ك   هل توجد جمعيات أهلية باملحافظة 

 81.4 1627  ال

 18.6 373  نعم

 100 2000  اإلجمالي 

معرفــة اجلمهـور بوجـود جمعيـات أهليـة مبحافظــة يتضـح مـن اجلـدول السـابق: أن جـاءت 
% مــن املبحــوثني يعرفــون بوجــود 18.6%، بينمــا نســبة 81.4بورســعيد (ال أعــرف) بنســبة 

  اجلمعيات األهلية مبحافظة بورسعيد.  
وميكن إرجـاع السـبب يف عـدم معرفـة اجلمهـور البورسـعيدي بوجـود اجلمعيـات األهليـة 
إلى ضعف اإلعالن عن نشاط تلك اجلمعيات واألدوار اخلدمية التي تقدمها، بـالرغم مـن 
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  ورسعيد. جمعية مشهرة وفًقا لدليل ب ٣٠٠وجود ما يتخطى  
  :املحلي أكثر ثالث جمعيات لها نشاط مؤثر من وجهة نظر اجلمهور

 : أكثر ثالث جمعيات لها نشاط مؤثر من وجهة نظر اجلمهور املحلي )٤٨جدول (

  %  ك   أعضاء مجلس الشعب

 96.8 361  جمعية رسالة 

 75.6 282  جمعية كابسي 

 53.6 200  كفالة اليتيم

 33.5 125  جمعية علم الدين

 27.6 103  جمعية صناع احلياة 

 12.9 48  جمعية الباسلة 

 100 373  إجمالي من سئلوا 

) جاءت يف مقدمة اجلمعيات األهلية التي  جمعية رسالةيتضح من اجلدول السابق: أن (
بنسبة   بورسعيد  املحلي مبحافظة  اجلمهور  من  املبحوثون  الترتيب  96.8%يعرفها  ويف   ،

اليتيم)  75.6الثاني جاءت (جمعية كابسي) بنسبة   الثالث جاءت (كفالة  الترتيب  %، ويف 
بنسبة  53.6%بنسبة   الدين)  علم  (جمعية  جاءت  الرابع   الترتيب  ويف  ويف 33.5،   ،%

بنسبة احلياة)  صناع  (جمعية  جاءت  اخلامس  السادس 27.6الترتيب  الترتيب  ويف   ،%
  %.12.9الباسلة) بنسبة واألخير جاءت (جمعية 

معرفة اجلمهور   أن  من  السابق:  تفسيره يف اجلدول  ما سبق  النتيجة على  وتبرهن هذه 
أدوارها  إبراز  إلى  باإلضافة  كبير،  بشكل  اجلميع  نشاط  عن  اإلعالن  خالل  من  تتشكل 
اخلدمية يف املجتمع املحلي، حيث حتظى جمعية رسالة من خالل اإلعالنات التليفزيونية  

بنسبة معرفة أكبر لدي اجلمهور، يليها جمعية كابسي، والتي   واحلمالت يف امليادين العامة
تشارك يف العديد من املحافل واملؤمترات والندوات باملحافظة، وتسهم يف تقدمي العديد 

 من األدوار املجتمعية، وهو ما انعكس على معرفة اجلمهور بها.  
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 ظة بورسعيد:االحتياجات اإلعالمية للجمهور املحلي مبحافثالث وثالثون: 
  ): االحتياجات اإلعالمية للجمهور املحلي مبحافظة بورسعيد ٤٩جدول (

  االجتاه

 احتياجات اجلمهور

املتوسط  معارض  إلى حد ما  موافق

 املرجح

االنحراف 

 % ك % ك % ك املعياري 

احتياجات  

معرفية 

 معلوماتية 

ــة  ــايا املحليــــ ــراز القضــــ إبــــ

 وعرض تفاصيلها املختلفة
971 48.6 629 31.5 400 20.0 2.2855 .77736 

 80530. 2.0795 28.8 575 34.6 691 36.7 734 تقدمي معلومات ثقافية

ــاول املعلومـــات واإلخبـــار  تنـ

عــــن القضــــايا املحليــــة دون 

 التطرق للتفاصيل

618 30.9 767 38.4 615 30.8 2.0015 .78537 

تقدمي حلول 

 للمشكالت

إتاحة الفرصة لعرض حلول 

 مقترحة من قبل اجلمهور
1138 56.9 530 26.5 332 16.6 2.4030 .75689 

 943 47.2 677 33.9 380 19.0 2.2815 .76325 

تقــــــدمي حلــــــول للقضــــــايا 

 املحلية من قبل املسئولني
865 43.3 726 36.3 409 20.5 2.2280 .76505 

املساعدة يف 

تكوين وجهات 

 نظر الرأي العام

تكـــــوين رأي تســـــاعدني يف 

ــكالت  ــول مشــــــ ــام حــــــ عــــــ

 املحافظة

987 49.4 716 35.8 297 14.9 2.3450 .72335 

الرقابة وكشف  

 الفساد

شــاركة النــاس يف همــومهم م

 ومشكالتهم
884 44.2 679 34.0 437 21.9 2.2235 .78157 

 80208. 1.7345 49.0 979 28.7 573 22.4 448 للتسلية وقضاء وقت الفراغ التسلية 

 ٢٠٠٠ إجمالي من سئلوا
املتوسط املرجح 

 للمقياس 
2.1748 

يتضح من اجلدول السابق: استجابات املبحوثني على مقياس مستوى احتياجات اجلمهور  
إتاحـة الفرصـة املحلي مبحافظة بورسعيد من وسائل اإلعالم املحلية، حيث جـاءت عبـارة (

، ويف الترتيـب 2.40مبتوسط  مرجح  ) يف املقدمة  لعرض حلول مقترحة من قبل اجلمهور
، 2.34) مبتوسـط مـرجح  تكـوين رأي عـام حـول مشـكالت املحافظـةتساعدني يف  الثاني (

) مبتوسـط مـرجح إبـراز القضـايا املحليـة وعـرض تفاصـيلها املختلفـةويف الترتيب الثالـث (
) مبتوسـط مـرجح التواصل مع املسئولني عنها ملتابعة القضـية، ويف الترتيب الرابع (2.29
) ضــايا املحليــة مــن قبــل املســئولنيتقــدمي حلــول للق، ويف الترتيــب اخلــامس جــاءت (2.28

ــرجح  ــط مـ ــاءت (2.23مبتوسـ ــادس جـ ــب السـ ــومهم م، ويف الترتيـ ــاس يف همـ ــاركة النـ شـ
) يف الترتيب السـابع تقدمي معلومات ثقافية، وجاءت (2.22) مبتوسط مرجح  ومشكالتهم

تناول املعلومات واألخبار عن القضـايا ، ويف الترتيب الثامن جاءت (2.07مبتوسط مرجح  
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ــة دون التطــرق للتفاصــيلاملح ــر 2.00) مبتوســط مــرجح لي ــب التاســع واألخي ، ويف الترتي
 . 1.73جاءت عبارة (للتسلية وقضاء وقت الفراغ) مبتوسط مرجح  

ا"؛ مما يشير  ◌ًوهو ما يعادل اجتاه "أحيان  2.17وجاء املتوسط املرجح للمقياس بالكامل  
  بشكل متوسط. مستوى احتياجات اجلمهور املحلي من وسائل اإلعالم املحلية  إلى

مـن وسـائل اإلعـالم املحليـة القيـام   وتشير النتائج لتقدم احتياجات اجلمهـور البورسـعيدي
بدورها يف تناول القضايا املحلية ومتابعتها وعرضها على املسـئولني، ويليهـا يف ذلـك إبـراز 
القضــايا وعــرض تفاصــيلها؛ ويعــد هــذا الــدور هــو مــا يحتاجــه املــواطن البورســعيدي مــن 

ائصــه التــي اإلعــالم املحلــي املقــدم ملجتمــع متجــانس نســبًيا، لــه قضــاياه ومشــكالته وخص
متيزه عـن غيـره مـن املجتمعـات املصـرية األخـرى، وهـو مـا ال يسـتطيع أن يتناولـه اإلعـالم 

  القومي بشكل كبير.
 معدالت ثقة املبحوثني يف الصحف:  أربع وثالثون:  

 معدالت ثقة املبحوثني يف الصحف):  ٥٠جدول  (

  االجتاه 

  الصحف 

املتوسط  ال أثق إلى حد ما أثق

 املرجح 

االنحراف 

 % ك  % ك  % ك  املعياري 

 77462. 2.2080 21.8 435 35.7 714 42.6 851  األهرام 

 74843. 2.1270 22.5 449 42.4 848 35.2 703 اجلمهورية 

 73956. 2.1110 22.4 448 44.1 882 33.5 670  األخبار 

 70277. 2.0580 22.0 439 50.3 1006 27.8 555 اليوم السابع 

 68301. 2.0270 22.0 440 53.3 1066 24.7 494  اليوم املصري 

 69664. 1.8405 33.5 670 49.0 979 17.6 351  الوفد 

 2.0619  املتوسط املرجح للمقياس   ٢٠٠٠  إجمالي من سئلوا 

يتضح من اجلدول السابق: استجابات املبحوثني على مقياس مستوى ثقة اجلمهـور املحلـي 
، 2.20مبتوسـط مـرجح  ) يف املقدمـة  األهرامصحيفة (فيما تنشره الصحف، حيث جاءت  

) األخبــار، ويف الترتيــب الثالــث (2.12) مبتوســط مــرجح اجلمهوريــةويف الترتيــب الثــاني (
، ويف 2.05) مبتوسـط مـرجح  اليـوم السـابع، ويف الترتيـب الرابـع (2.11مبتوسط مرجح  

ترتيـب الســادس ، ويف ال2.02) مبتوسـط مـرجح املصـري اليــومالترتيـب اخلـامس جـاءت (
 .1.84) مبتوسط مرجح  الوفدجاءت (
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وهـو مـا يعـادل اجتـاه "إلـى حـد مـا"؛ ممـا   ٢٫٠٦وجاء املتوسط املرجح للمقياس بالكامل  
  يشير إلى مستوى ثقة متوسط للجمهور املحلي فيما تنشره الصحف.

والتــي جــاءت فيهــا  )٥٧()٢٠٠٨واختلفــت الدراســة مــع مــا توصــلت إليــه دراســة (ربيــع، 
  صحيفة اجلمهورية يف الترتيب األول من حيث ثقة اجلمهور الريفي يف الصحف.

وقــد يرجــع تقــدم ثقــة اجلمهــور يف صــحيفة األهــرام العتبــارات تتعلــق بقــدر مــن املهنيــة 
اإلعالمـــي، باإلضــافة إلـــى مســاحات عـــرض  واملســئولية املجتمعيــة، واخلبـــرة يف التنــاول

التحليــل اإلخبــاري، ومســاحات الــرأي، واعتمادهــا علــى محــررين متخصصــني، باإلضــافة 
العتبارها من أهم اجلرائد الرسمية التي تتناول تصريحات املسـئولني حـول أهـم القضـايا 

  واألحداث اليومية، وتتضاءل فيها نسب الشائعات واألخبار املضللة.
 القنوات التليفزيونية:معدالت ثقة املبحوثني يف ثون: خامس وثال

 القنوات التليفزيونيةمعدالت ثقة املبحوثني يف ): ٥١جدول (

  االجتاه 
  القنوات 

املتوسط  ال أثق إلى حد ما أثق
 املرجح 

االنحراف 
 % ك  % ك  % ك  املعياري 

 71925. 2.2120 17.5 350 43.8 876 38.7 774 إكسترا نيوز 

 69963. 2.1525 18.0 360 48.8 975 33.3 665 القاهرة والناس 

 78142. 2.0905 26.4 528 38.2 763 35.5 709 القناة األولى 

MBC  74831. 2.0285 26.6 532 44.0 879 29.5 589  مصر 

 74365. 2.0275 26.3 526 44.7 893 29.1 581 القناة الثانية 

 68828. 2.0025 23.6 471 52.7 1053 23.8 476  النهار 

 72735. 1.9850 27.2 544 47.1 942 25.7 514 الفضائية املصرية 

 68116. 1.9725 24.6 492 53.6 1071 21.9 437  احلياة 

DMC  515 25.8 908 45.4 577 28.9 1.9690 .73845 

ON E 528 26.4 877 43.9 595 29.8 1.9665 .74877 

 68856. 1.9540 26.1 522 52.4 1048 21.5 430  املحور 

 75910. 1.9495 31.5 629 42.2 843 26.4 528 قنوات النيل

 71178. 1.9250 29.4 587 48.8 976 21.9 437 صدى البلد

 62176. 1.8855 25.7 514 60.1 1201 14.3 285  درمي 

 72183. 1.7350 42.8 856 40.9 818 16.3 326  العربية 

 59353. 1.3520 71.0 1420 22.8 456 6.2 124  اجلزيرة 

 1.9505  املتوسط املرجح للمقياس   ٢٠٠٠  إجمالي من سئلوا 

يتضح من اجلدول السابق: استجابات املبحوثني على مقياس مسـتوى ثقـة اجلمهـور املحلـي 
ــاة (إكســت ــة، حيــث جــاءت قن ــوات التليفزيوني ــه القن ــوزفيمــا تبث مبتوســط  ) يف املقدمــة را ني

، ويف الترتيـب 2.15) مبتوسـط مـرجح القاهرة والناسالترتيب الثاني (، ويف  2.21مرجح  
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) MBC، ويف الترتيـــب الرابـــع (مصـــر 2.09) مبتوســـط مـــرجح القنـــاة األولـــىالثالـــث (
ــب اخلــامس جــاءت (2.03مبتوســط مــرجح  ــة، ويف الترتي ــاة الثاني ) مبتوســط مــرجح القن

، ويف الترتيـب السـابع 2.00) مبتوسط مـرجح  النهار، ويف الترتيب السادس جاءت (2.02
، ويف الترتيب الثامن (احلياة) مبتوسـط مـرجح 1.98(الفضائية املصرية) مبتوسط مرجح  

 ON، ويف الترتيب العاشر (1.96) مبتوسط مرجح DMC، ويف الترتيب التاسع (1.97
E ويف الترتيــب احلــادي عشــر جــاءت قنــاة (املحــور) مبتوســط 1.66) مبتوســط مــرجح ،

، ويف 1.94، ويف الترتيـــب الثـــاني عشـــر (قنـــوات النيـــل) مبتوســـط مـــرجح 1.95مـــرجح 
، ويف الترتيــب الرابــع عشــر ( 1.92الترتيــب الثالــث عشــر (صــدى البلــد) مبتوســط مــرجح 

ســط مـــرجح ، ويف الترتيــب اخلـــامس عشــر (العربيــة) مبتو1.88درمي) مبتوســط مــرجح 
 .1.35، ويف الترتيب السادس عشر (اجلزيرة) مبتوسط مرجح  1.73

وهـو مـا يعـادل اجتـاه "إلـى حـد مـا"؛ ممـا   1.95وجاء املتوسط املرجح للمقيـاس بالكامـل  
  .  تبثه القنواتمتوسط للجمهور املحلي فيما مستوى ثقة   يشير إلى

وميكن إرجاع تقدم اختيـار املبحـوثني إلـى قنـاة إكسـترا نيـوز املصـرية لكونهـا مـن القنـوات 
ســاعة،  ٢٤احلديثــة التــي اســتطاعت أن تبــث خــدماتها اإلخباريــة وبرامجهــا علــى مــدار ال

وتقدم تغطية مباشرة لألحداث والشأن العام يف كافة املوضوعات بأساليب وتقنيات فنيـة 
  ت الثقة يف قناة اجلزيرة التي كانت تقوم بهذا الدور.مميزة، خاصة بعدما فقد

ــار،  ــد الغف ــة دراســة (عب ــا توصــلت إلي ــع م ــائج م ــت النت ــد اتفق ــاة  )٥٨()٢٠١٢وق ــن أن قن م
  اجلزيرة لم حتصل على نفس مستوى الثقة لدى اجلمهور يف القنوات اإلخبارية العربية.

  معدالت امتالك املبحوثني لوسائل االتصال الرقمي:  سادس وثالثون:
  معدالت امتالك املبحوثني لوسائل االتصال الرقمي): ٥٢جدول (

  عدد األجهزة 

  نوع اجلهاز
 5  4 3  2  1  ال يوجد

6 

  فأكثر

  األوزان املرجحة 

  مجموع األوزان   الوزن النسبي

 9137  31.6 257 348 425 484 217 269 0  املوبايل

 5320 18.4 12 6 46 238 622 1076 0 التليفون 

 4915  17 12 3 76 128 438 1264 79 الالب توب أو الكمبيوتر

 4346 15 6 0 0 76 242 1598 78  الراديو

كاميرات التصوير  

  الفوتوغرايف
1556 293 112 18 18 0 3 9.2 2661 

 2501 8.7 0 16 18 9 35 252 1670  كاميرات التصوير الرقمي

 28880  مجموع األوزان 
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(املوبايــل) يف مقدمــة وســائل االتصــال التــي ميلكهــا يتضــح مــن اجلــدول الســابق: أن جاء
(التليفون) يف الترتيـب كمـا جـاء%،  31.6اجلمهور املحلي مبحافظة بورسعيد بـوزن مئـوي  

%، و يف الترتيــب الثالــث جــاء (الــالب تــوب أو الكمبيــوتر) بــوزن 18.4الثــاني بــوزن مئــوي
، ويف الترتيـب اخلـامس %15، ويف الترتيب الرابـع جـاء (الراديـو) بـوزن مئـوي  17%مئوي  

%، ويف الترتيـب السـادس جـاءت 9.2جاءت (كاميرات التصوير الفوتوغرايف) بـوزن مئـوي  
  %.8.7(كاميرات التصوير الرقمي) بوزن مئوي 

وقد يرجع ارتفاع نسبة امتالك وسائل االتصال لدى اجلمهـور البورسـعيدي إلـى وجـود  
سـتويات االقتصـادية املوجـودة بـاملجتمع، تلك الوسائل بأسـعار مختلفـة تـتالءم مـع كافـة امل

باإلضافة إلى طبيعـة السـلوك الشـرائي ألبنـاء محافظـة بورسـعيد، والـذي ارتـبط بطبيعـة 
املناطق احلرة التي ساعدت يف حتفيزهم على امتالك كل ما هو جديد يف عالم االتصال، 

تلـك الوسـائل خاصة لدى الفئـات األعلـى يف املسـتوى االقتصـادي، باإلضـافة إلـى  إتاحـة  
 لدى التجار املستوردين لتلك السلع.

مبحافظة   والتقليدي  اجلديد  اإلعالم  على  الشهري  اإلنفاق  معدالت  وثالثون:  سابع 
 :بورسعيد

 معدالت اإلنفاق الشهري على اإلعالم اجلديد والتقليدي مبحافظة بورسعيد): ٥٣جدول (

  قيمة اإلنفاق شهرًيا 

  اخلدمة

 800فأكثر 800:400جنيه 200 :400جنيه 50 : 200جنيه ال يوجد

 % ك % ك % ك % ك % ك

 2 40 1 20 0.5 9 0.9 19 95.6 ١٩١٢  القنوات املشفرة 

 0 0 0 0 5.3 105 87 1740 7.8 155  اإلنترنت 

 0 0 0 0 0 0 19.5 390 80.5 1610 شراء الصحف 

  ٢٠٠٠  إجمالي من سئلوا

يتضح من اجلـدول السـابق: أن جـاء اإلنفـاق الشـهري علـى القنـوات املشـفرة يف الترتيـب 
جنيـه   800% من إجمالي املبحوثني، ويف الترتيـب الثـاني (95.6األول (ال يوجد) بنسبة  

%، ويف الترتيــب 1جنيــه) بنســبة  400:800%، ويف الترتيــب الثالــث (2فــأكثر) بنســبة 
جنيه) بنسبة  200:400%، ويف الترتيب اخلامس (0.9جنيه) بنسبة    50:200الرابع (

0.5.%  
ا بالنســبة لإلنفــاق علــى اإلنترنــت، فجــاء يف الترتيــب األول ( جنيــه) بنســبة  50:200أمــَّ

ــبة 87 ــد) بنســـ ــاء (ال يوجـــ ــاني جـــ ــب الثـــ ــث 7.8%، ويف الترتيـــ ــب الثالـــ %، ويف الترتيـــ
أيــــة  %، ولــــم حتصــــل فئــــات اإلنفــــاق األخــــرى علــــى5.3جنيــــه) بنســــبة  200:400(



 

 
١٨٢٨ ١٨٢٨ 

استجابات؛ وهو ما يؤكـد علـى أن اجلمهـور يـدرك قـدرات الوسـائل الرقميـة احلديثـة يف 
تقدمي احتياجاته وتغطية مشكالته بالصورة التي جتعله يفضـل اإلنفـاق عليهـا، حتـى وإن 

  كان إنفاًقا أعلى من الوسائل األخرى، وخاصة يف ظل االرتفاع املستمر يف األسعار.
%، ويف 80.5شراء الصـحف يف الترتيـب األول (ال يوجـد) بنسـبة    بينما جاء اإلنفاق على

%، ولم حتصل فئات اإلنفاق األخرى علـى 19.5جنيه) بنسبة    50:200الترتيب الثاني (
   أية استجابات.

ويعكس اجلدول السابق انخفـاض اإلنفـاق علـى القنـوات املشـفرة، حيـث بلغـت نسـبة مـن 
، وهـو أمـر مقبـول %٩٥٫٦تلك القنوات بنسـبة    ، مقابل من ال ينفق على%٤٫٤ينفق عليها  

ــرض  ــة التعـ ــى إمكانيـ ــافة إلـ ــوات؛ باإلضـ ــذه القنـ ــتراك يف هـ ــة االشـ ــاع تكلفـ ــًرا الرتفـ نظـ
ملضــامينها عبــر اإلنترنــت، أو مــن خــالل املقــاهي التــي حتــرص علــى االشــتراك يف تلــك 

، ومـن القنوات، خاصة الرياضية منها، جلذب اجلمهور لها دون احلاجـة لالشـتراك فيهـا
جانب آخر ميكن أن يكون لعنصر التحايل دوره يف احلد من االشـتراك يف هـذه القنـوات، 
حيث يقـدم جتـار الريسـيفرات نوعيـة مـن الريسـيفرات وتوصـيلها عبـر اإلنترنـت املنزلـي 
تفك شفرة تلك القنوات، والتي تتسم بانخفاض تكلفـة شـرائها مقابـل االشـتراك يف هـذه 

  القنوات.
 :ثقة املبحوثني يف وسائل اإلعالم يف وسائل اإلعالمثامن وثالثون: معدالت 

 ثقة ملبحوثني يف وسائل اإلعالم يف وسائل اإلعالم  ): معدالت ٥٤جدول (

  االتجاه
  العبارة 

المتوسط   ال أثق مطلقًا إلى حد ما أثق بشكل كبیر 
 المرجح 

االنحراف 
 % ك % ك % ك المعیاري

الخطاب اإلعالمي المصري بعدم المصداقیة  یتسم 
 والتحیز

316 15.8 1096 54.8 588 29.4 2.2475 .65073 

ال أثق في تعلیقات وتفسیرات مقدمي البرامج الحواریة 
 لألحداث الراھنة

254 12.7 1124 56.2 622 31.1 2.1840 .63588 

تتسم مواقع التواصل االجتماعي بمساحة واسعة من  
  والتعددیة الحریة 

633 31.7 1039 52.0 328 16.4 2.1525 .67637 

تتسم مواقع التواصل االجتماعي بالجرأة والمشاركة في  
 الحوار 

529 26.5 1219 61.0 252 12.6 2.1385 .60951 

أفضل االتصال ببرامج فضائیات عربیة للتعبیر عن  
 الرأي بحریة 

202 10.1 904 45.2 894 44.7 2.1360 .65857 

 60781. 2.1235 13.1 261 61.6 1231 25.4 508 أثق كثیًرا فیما تقدمة القنوات الفضائیة المصریة
 66410. 2.0685 25.5 510 57.7 1154 16.8 336 أفضل استخدام المدونات للتعبیر عن آرائي 

 69526. 2.0485 27.9 558 46.8 935 25.4 507  القنوات الفضائیة المعارضة قنوات عدائیة ومحرضة 
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أشعر باألمان واالرتیاح عندما أتابع البرامج الحواریة 
  في الفضائیات المصریة

255 12.8 1250 62.5 495 24.8 2.0205 .66355 

القنوات التلیفزیونیة المصریة العامة والخاصة ال تحترم  
  الرآي اآلخر

373 18.7 1262 63.1 365 18.3 2.0040 .60759 

تؤدي المعالجات اإلعالمیة في الصحف والفضائیات 
 إلى اإلحباط والقلق 

361 18.1 1249 62.5 390 19.5 1.9855 .61276 

ماسبیرومطلوب دعم إعالم الدولة متمثًال في   589 29.5 979 49.0 432 21.6 1.9745 .72946 
أشعر من المعالجات اإلعالمیة أن الوضع السیاسي  
 واالجتماعي أصبح أفضل بكثیر مما كان علیھ من قبل 

319 16.0 1258 62.9 423 21.2 1.9480 .60703 

أضطر لمشاھدة القنوات المعارضة لمعرفة الرأي 
 اآلخر 

437 21.9 1029 51.5 534 26.7 1.9130 .64470 

ا في صحة ما تقدمھ مواقع التواصل ◌ً أثق كثیر
 االجتماعي من أخبار 

295 14.8 1211 60.6 494 24.7 1.9005 .62032 

 62369. 1.8990 25.0 500 60.1 1202 14.9 298 البرامج الحواریة في الفضائیات برامج دعائیة موجھة
یتجھ الخطاب اإلعالمي المصري نحو التحریض على  

 الكراھیة والعنف
237 11.9 1031 51.6 732 36.6 1.8800 .60065 

أفضل التعبیر عن آرائي في شبكات التواصل 
 االجتماعي

514 25.7 1109 55.5 377 18.9 1.6540 .65460 

  ٢٠٠٠  إجمالي من سئلوا
المتوسط المرجح 

  للمقیاس 
2.0188 

يتضــح مــن اجلــدول الســابق: اســتجابات املبحــوثني علــى مقيــاس مســتوى ثقــة اجلمهــور 
يتسـم اخلطـاب اإلعالمـي املصـري بعـدم املحلي يف وسـائل اإلعـالم، حيـث جـاءت عبـارة (

أثـق يف ال  ، ويف الترتيـب الثـاني (2.24مبتوسـط مـرجح  ) يف املقدمـة  املصداقية والتحيـز
) مبتوســـط مـــرجح تعليقـــات وتفســـيرات مقـــدمي البـــرامج احلواريـــة لألحـــداث الراهنـــة

تتســم مواقــع التواصـــل االجتمــاعي مبســاحة واســعة مـــن ، ويف الترتيــب الثالــث (2.18
تتســم مواقــع التواصــل ، ويف الترتيــب الرابــع (2.15) مبتوســط مــرجح احلريــة والتعدديــة

، ويف الترتيـب اخلـامس 2.14) مبتوسط مـرجح  واراالجتماعي باجلرأة واملشاركة يف احل
) مبتوســط أفضــل االتصــال ببــرامج فضــائيات عربيــة للتعبيــر عــن الــرأي بحريــةجــاءت (
أثـق كثيـًرا فيمـا تقدمـة القنـوات الفضــائية ، ويف الترتيـب السـادس جـاءت (2.13مـرجح 
للتعبيـر   أفضل استخدام املدونات، ويف الترتيب السابع (2.12) مبتوسط مرجح  املصرية

القنـوات الفضـائية املعارضـة ، ويف الترتيـب الثـامن (   2.06) مبتوسـط مـرجح  عن آرائي
أشــعر باألمــان ، ويف الترتيــب التاســع (2.04) مبتوســط مــرجح قنــوات عدائيــة ومحرضــة

، 2.02) مبتوسط مـرجح  واالرتياح عندما أتابع البرامج احلوارية يف الفضائيات املصرية
القنــوات التليفزيونيــة املصــرية العامــة واخلاصــة ال حتتــرم الــرأي العاشــر (ويف الترتيــب 
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تــؤدي املعاجلــات ، ويف الترتيــب احلــادي عشــر جــاءت (2.00 ) مبتوســط مــرجح اآلخــر
، ويف 1.98) مبتوسـط مــرجح اإلعالميـة يف الصـحف والفضــائيات إلـى اإلحبـاط والقلــق

) مبتوسـط مـرجح  ًال يف ماسـبيرومطلـوب دعـم إعـالم الدولـة متمـثالترتيب الثاني عشر (
أشـعر مـن املعاجلـات اإلعالميـة أن الوضـع السياسـي ، ويف الترتيب الثالـث عشـر (1.97

، ويف 1.94) مبتوســط مــرجح واالجتمــاعي أصــبح أفضــل بكثيــر ممــا كــان عليــه مــن قبــل
) مبتوسـط اضطر ملشـاهدة القنـوات املعارضـة ملعرفـة الـرأي األخـرالترتيب الرابع عشر (

أثـــق كثيـــًرا يف صـــحة مـــا تقدمـــه مواقـــع ، ويف الترتيـــب اخلـــامس عشـــر (1.91 مـــرجح 
، ويف الترتيــب الســادس عشــر 1.90) مبتوســط مــرجح  التواصــل االجتمــاعي مــن أخبــار

،ويف  1.89) مبتوســط مــرجح البــرامج احلواريــة يف الفضــائيات بــرامج دعائيــة موجهــة(
حـو التحـريض علـى الكراهيـة يتجـه اخلطـاب اإلعالمـي املصـري نالترتيب السابع عشر (

أفضـل التعبيـر عـن ، ويف الترتيب الثامن عشر واألخير (1.88) مبتوسط مرجح   والعنف
 .1.65) مبتوسط مرجحآرائي يف شبكات التواصل االجتماعي

ا"؛ ممـا يشـير  2.01وجاء املتوسط املرجح للمقياس بالكامل  وهو ما يعادل اجتـاه "أحيانـً
  . يف وسائل اإلعالممتوسط للجمهور املحلي  مستوى ثقة   إلى

  نتائج اختبار فروض الدراسة:
اجلمهور  التعرض  معدل  بني  إحصائية  داللة  ذات  ارتباطية  عالقة  "توجد  األول:  الفرض 

  لوسائل اإلعالم وبني مستوى احتياجاتهم اإلعالمية"
من   العالقة  وللتحقق  لقياس  بيرسون  ارتباط  معامل  حساب  مت  الفرض  هذا  تعرض صحة  معدل  بني 

  .اجلمهور لإلعالم املحلي وبني مستوى احتياجاتهم اإلعالمية

): معامل ارتباط بيرسون لقياس العالقة بني معدل تعرض اجلمهور لوسائل اإلعالم وبني  ٥٥جدول (

  مستوى احتياجاتهم اإلعالمية 

  املتغيرات 
  معدل التعرض 

 الداللة   معامل االرتباط

 0.05 *045.  مستوى احتياجات اجلمهور

معــدل يتبــني مــن اجلــدول الســابق: وجــود عالقــة ارتباطيــة طرديــة ذات داللــة إحصــائية بــني 
ــة تعـــرض اجلمهـــور لوســـائل اإلعـــالم وبـــني مســـتوى احتياجـــاتهم اإلعالميـــة ــت قيمـ ، حيـــث بلغـ

 ).0.05دالة إحصائًيا عند مستوى داللة ()، وهي قيمة 0.45ر(
داللة  ذات  طردية  ارتباطية  عالقة  وجود  حيث  األول؛  الفرض  صحة  نقبل  فإننا  وبذلك 

  معدل تعرض اجلمهور لوسائل اإلعالم  وبني مستوى احتياجاتهم اإلعالمية. إحصائية بني 
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استخدام اجلمهور املحلي  الفرض الثاني: "توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني  
  لوسائل اإلعالم وبني مستوى احتياجاتهم اإلعالمية"

العالقة   لقياس  بيرسون  ارتباط  معامل  حساب  مت  الفرض  هذا  صحة  من  درجة وللتحقق  بني 
  اعتماد اجلمهور املحلي على وسائل االتصال وبني مستوى احتياجاتهم اإلعالمية. 

العالقة بني درجة اعتماد اجلمهور املحلي على وسائل   ): معامل ارتباط بيرسون لقياس٥٦جدول (

  االتصال وبني مستوى احتياجاتهم اإلعالمية 

  املتغيرات 
  درجة اعتماد اجلمهور املحلي 

 الداللة   معامل االرتباط

 0.01 **307.  مستوى احتياجات اجلمهور املحلي 

درجــة يتبني من اجلدول السـابق: وجـود عالقـة ارتباطيـة طرديـة ذات داللـة إحصـائية بـني  
، حيــث اعتمــاد اجلمهــور املحلــي علــى وســائل االتصــال وبــني مســتوى احتياجــاتهم اإلعالميــة

 ).0.01)، وهي قيمة دالة إحصائًيا عند مستوى داللة (0.307بلغت قيمة ر(
داللة   ذات  ارتباطية طردية  وجود عالقة  حيث  الثاني؛  الفرض  نقبل صحة  فإننا  وبذلك 

درجة اعتماد اجلمهور املحلي على وسائل االتصال وبني مستوى احتياجاتهم  إحصائية بني  
  اإلعالمية.

اجلمهور   اعتماد  درجة  بني  إحصائية  داللة  ذات  ارتباطية  عالقة  "توجد  الثالث:  الفرض 
 ئل اإلعالم أثناء األزمات وبني مستوى ثقتهم يف تلك الوسائل" املحلي على وسا

العالقة   لقياس  بيرسون  ارتباط  معامل  حساب  مت  الفرض  هذا  صحة  من  درجة وللتحقق  بني 
  اعتماد اجلمهور املحلي على وسائل االتصال وبني مستوى تلك ثقتهم يف الوسائل. 

ارتباط بيرسون لقياس العالقة بني درجة اعتماد اجلمهور املحلي على وسائل االتصال  )معامل٥٧جدول (

  وبني مستوى ثقتهم يف تلك الوسائل

  املتغيرات 
  درجة اعتماد اجلمهور املحلي 

 الداللة   معامل االرتباط

 0.01 **308.  مستوى ثقة اجلمهور املحلي 

درجــة يتبني من اجلدول السـابق: وجـود عالقـة ارتباطيـه طرديـة ذات داللـة إحصـائية بـني  
، حيــث اعتمــاد اجلمهــور املحلــي علــى وســائل االتصــال وبــني مســتوى ثقــتهم يف تلــك الوســائل

  ).0.01)، وهي قيمة دالة إحصائًيا عند مستوى داللة (0.307بلغت قيمة ر(
الثالث؛   الفرض  نقبل صحة  فإننا  داللة  وبذلك  ذات  ارتباطية طردية  وجود عالقة  حيث 
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ثقتهم يف  إحصائية بني   وبني مستوى  االتصال  املحلي على وسائل  اعتماد اجلمهور  درجة 
  تلك الوسائل. 

وسائل   استخدام  دوافع  مستوى  بني  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  "توجد  الرابع:  الفرض 
 اإلعالم ومستوى استخدام اجلمهور لوسائل اإلعالم".

وللتحقق من صحة هذا الفرض مت حساب معامل ارتباط بيرسون لقياس العالقة مستوى        

  دوافع استخدام وسائل اإلعالم ومستوى استخدام اجلمهور لوسائل اإلعالم، وذلك كما يلي:

): معامل ارتباط بيرسون لقياس العالقة بني مستوى دوافع استخدام وسائل اإلعالم ومستوى ٥٩جدول (

  اجلمهور لوسائل اإلعالم استخدام

 املتغيرات
 مستوى استخدام وسائل اإلعالم 

 الداللة  معامل االرتباط

 ٠٫٠١ 803.** الدوافع املعرفية 

 ٠٫٠١ 778.** الدوافع الطقوسية 

 ٠٫٠١ 917.** طقوسية) –دوافع استخدام وسائل اإلعالم (نفعية 

بني   إحصائية  داللة  ذات  قوية  طردية  ارتباط  عالقة  وجود  السابق:  اجلدول  من  يتبني 
اإلعالم،  لوسائل  اجلمهور  استخدام  ومستوى  اإلعالم  وسائل  استخدام  دوافع  مستوى 

  .)٠٫٠١(وهي قيمة دالة إحصائًيا عند مستوى داللة  )،917.**(حيث بلغة قيمة ر
القائل بوجود عالقة ذات داللة إحصائية بني مستوى    الرابعنقبل الفرض  وبذلك فإننا      

  دوافع استخدام وسائل اإلعالم ومستوى استخدام اجلمهور لوسائل اإلعالم."
لوسائل  اجلمهور  تعرض  معدل  بني  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  "توجد  اخلامس:  الفرض 

  اإلعالم ومستوى اإلشباعات املتحققة لديهم".
هذا الفرض مت حساب معامل ارتباط بيرسون لقياس العالقة بني معدل   وللتحقق من صحة      

 تعرض اجلمهور لوسائل اإلعالم ومستوى اإلشباعات املتحققة لديهم وذلك كما يلي:

ارتباط بيرسون لقياس العالقة بني معدل تعرض اجلمهور لوسائل اإلعالم ومستوى   )معامل٦٠جدول (

  اإلشباعات املتحققة لديهم 

 املتغيرات
 معدل تعرض اجلمهور لوسائل اإلعالم 

 الداللة  معامل االرتباط

 ٠٫٠١ 144.** إشباعات املحتوى

 ٠٫٠١ -133.** اإلشباعات العملية 

 0.05 055.* عملية) –املتحققة من وسائل اإلعالم (محتوى اإلشباعات
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بني   إحصائية  داللة  ذات  قوية  طردية  ارتباط  عالقة  وجود  السابق:  اجلدول  من  يتبني 
معدل تعرض اجلمهور لوسائل اإلعالم ومستوى إشباعات املحتوى املتحققة لديهم، حيث  

  ). ٠٫٠١إحصائًيا عند مستوى داللة ()، وهي قيمة دالة  144.**جاءت قيمة ر (
تعرض    معدل  بني  إحصائية  داللة  ذات  قوية  عكسية  ارتباط  عالقة  وجود  يتضح  كما 

اجلمهور لوسائل اإلعالم ومستوى اإلشباعات العملية املتحققة لديهم، حيث جاءت قيمة ر  
  . )٠٫٠١) وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى داللة (-133.**(

معدل  بني  إحصائية  داللة  ذات  طردية  ارتباط  عالقة  وجود  السابق  اجلدول  يبني  كما 
املتحققة (محتوى عملية) لديهم،    -تعرض اجلمهور لوسائل اإلعالم ومستوى اإلشباعات 

  ). 0.05)، وهي قيمة دالة إحصائًيا عند مستوى داللة (055.*حيث جاءت قيمة ر( 
القائل بوجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية    نقبل الفرض اخلامس وبذلك فإننا      

  بني معدل تعرض اجلمهور لوسائل اإلعالم وبني مستوى اإلشباعات املتحققة لديهم. 
اجلمهور  استخدام  دوافع  مستوى  يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  السادس:  الفرض 

النوع  ) الدميغرافية  العوامل  باختالف  اإلعالم  االقتصادي  املست  –السن  –لوسائل  وى 
  االجتماعي). 

  بالنسبة للنوع:  - ١
  دوافع استخدام اجلمهور لوسائل اإلعالمنتائج اختبار (ت) لداللة الفروق بني متوسطات ): ٦١جدول (

 باختالف النوع

  النوع 
 املتغير

قيمة  اإلناث  الذكور
 (ت) 

مستوى  
 الداللة 

  املتوسط العدد 
االنحراف 

 املعياري 
 املتوسط العدد 

االنحراف 
 املعياري 

  

دوافع 
 اجلمهور

 غير دالة  020. 40401. 1.8316 1082 43200. 1.7879 918

وجود فروق دالة إحصائًيا بني متوسطات دوافع تشير نتائج تطبيق اختبار "ت": إلى عدم   
النوع، حيث بلغت قيمة "ت" (استخدام اجلمهور لوسائل   )، وهي 020.اإلعالم باختالف 

 . )٠٫٠٥قيمة غير دالة إحصائًيا عند مستوى داللة (
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 بالنسبة للعمر: - ٢
بني متوسطات  ) لداللة الفروق ANOVA): نتائج اختبار حتليل التباين األحادي (٦٢جدول (

   باختالف العمردوافع استخدام اجلمهور لوسائل اإلعالمم

 مصدر التباين
مجموعات  

 املربعات
درجة  
 احلرية 

متوسط  
 املربعات

 الداللة  قيمة ف 

 6.215 3 18.646 بني املجموعات 

 165. 1996 329.884 داخل املجموعات  001. 37.606

  1999 348.529 املجموع

بني  ) إلى وجود فروق دالة  ANOVAتشير نتائج تطبيق اختبار حتليل التباين األحادي (
، حيث بلغت قيمة  باختالف العمردوافع استخدام اجلمهور لوسائل اإلعالمممتوسطات  

(37.606ف   داللة  مستوى  عند  إحصائًيا  دالة  قيمة  وهي  اختبار0.01،  وبتطبيق   ،( 
Schaeffer    ٣٠:  ١٨ملعرفة اجتاه الفروق؛ كانت الفروق لصالح كل من الفئة العمرية من 

  سنة.  ٤٥: ٣٠والفئة العمرية من سنة، 
  املستوى االقتصادي واالجتماعي:  - ٣

) لداللة الفروق بني متوسطات دوافع  ANOVA): نتائج اختبار حتليل التباين األحادي (٦٣جدول (

  استخدام اجلمهور لوسائل اإلعالم باختالف املستوى االقتصادي واالجتماعي 

 مصدر التباين
مجموعات  

 املربعات
درجة  
 احلرية 

متوسط  
 املربعات

 الداللة  قيمة ف 

 245. 2 490. بني املجموعات 

1.405 
 

 174. 1997 348.040 داخل املجموعات  غير دالة 

  1999 348.529 املجموع

) إلى عدم وجود فروق دالة  ANOVAتشير نتائج تطبيق اختبار حتليل التباين األحادي (
االقتصادي   املستوى  باختالف  اإلعالم  لوسائل  اجلمهور  استخدام  دوافع  متوسطات  بني 

قيمة ف   بلغت  داللة  1.405واالجتماعي، حيث  دالة إحصائًيا عند مستوى  ، وهي غير 
)٠٫٠٥ .(  
فإننا    جزئًيا؛  وبذلك  السادس  الفرض  بني  نقبل  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  حيث 

 متوسطات دوافع استخدام اجلمهور لوسائل اإلعالم باختالف العمر. 
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لدى    الفرض السابع:   املتحققة  اإلشباعات  مستوى  يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 
املستوى االقتصادي    –السن  –جمهور وسائل اإلعالم باختالف العوامل الدميغرافية (النوع

  االجتماعي). 
  بالنسبة للنوع:  - ١

اإلشباعات املتحققة لدى جمهور وسائل  : نتائج اختبار (ت) لداللة الفروق بني متوسطات )٦٤جدول (

 باختالف النوع اإلعالم 

  النوع     

  

  

 اإلناث  الذكور
قيمة 

 (ت) 

مستوى  

 املتوسط العدد  الداللة 
االنحراف 

 املعياري 
 املتوسط العدد 

االنحراف 

 املعياري 

اإلشباعات 

املتحققة لدى  

 اجلمهور

918 1.7556 .40600 1082 1.7484 .43856 .378 
غير  

 دالة 

عدم   إلى  "ت":  اختبار  تطبيق  نتائج  متوسطات تشير  بني  إحصائًيا  دالة  فروق  وجود 
بلغت قيمة    اإلشباعات النوع، حيث  املتحققة لدى اجلمهور من وسائل اإلعالم باختالف 

 .) ٠٫٠٥)، وهي قيمة غير دالة إحصائًيا عند مستوى داللة (378."ت" (
 بالنسبة للعمر: - ٢

بني متوسطات  ) لداللة الفروق ANOVA): نتائج اختبار حتليل التباين األحادي (٦٥جدول (

  باختالف العمر املتحققة لدى جمهور وسائل اإلعالم  اإلشباعات

 مصدر التباين
مجموعات  

 املربعات

درجة  

 احلرية 

متوسط  

 املربعات
 الداللة  قيمة ف 

 1.315 3 1.315 بني املجموعات 
7.391 

 
 178. 1996 178. داخل املجموعات  001.

  1999 1.315 املجموع

بني  ) إلى وجود فروق دالة  ANOVAالتباين األحادي (تشير نتائج تطبيق اختبار حتليل  
، حيث بلغت قيمة  باختالف العمردوافع استخدام اجلمهور لوسائل اإلعالمممتوسطات  

(7.391ف   داللة  مستوى  عند  إحصائًيا  دالة  قيمة  وهي  اختبار 0.01،  وبتطبيق   ،( 

Schaeffer   سنة. ٣٠: ١٨ملعرفة اجتاه الفروق، كانت الفروق لصالح الفئة العمرية من 
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 املستوى االقتصادي واالجتماعي:  - ٣
) لداللة الفروق بني متوسطات  ANOVA): نتائج اختبار حتليل التباين األحادي (٦٦جدول (

  املتحققة لدى اجلمهور باختالف املستوى االقتصادي االجتماعي  اإلشباعات

 مصدر التباين
مجموعات  

 املربعات

درجة  

 احلرية 

متوسط  

 املربعات
 الداللة  قيمة ف 

 028. 2 057. بني املجموعات 
.158 

 
 180. 1997 359.037 داخل املجموعات  غير دالة 

  1999 359.094  املجموع

ــادي (     ــاين األحــ ــل التبــ ــار حتليــ ــق اختبــ ــائج تطبيــ ــير نتــ ــدم ANOVAتشــ ــى عــ ) إلــ
ــالم  ــائل اإلعــ ــور لوســ ــتخدام اجلمهــ ــع اســ ــطات دوافــ ــني متوســ ــة بــ ــروق دالــ ــود فــ وجــ

ــة ف  ــت قيمــ ــث بلغــ ــاعي، حيــ ــادي واالجتمــ ــتوى االقتصــ ــاختالف املســ ــي ، 158.بــ وهــ
  ).٠٫٠٥غير دالة إحصائًيا عند مستوى داللة (

نقبل   فإننا  السابعوبذلك  بني    الفرض  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  حيث  جزئًيا؛ 
  . توى اإلشباعات املتحققة لدى جمهور وسائل اإلعالم  باختالف العمرمس

  التعقيب على النتائج: 
لوسائل اإلعالم  .١ االتصال يف استخدامه  لوسائل  املحلي  متثل استخدام اجلمهور 

الراديو، يف حني تراجع استخدامه لوسائل االتصال   التليفزيون ثم  اجلديد، يليه 
وجاءت   األهلية،  واجلمعيات  واألحزاب  واجلامعة  والكنيسة  املسجد  مع  املباشر 

الدوافع املعرفية، حيث جاء دافع أهم دوافع استخدامه لوسائل اإلعالم ممثلة يف  
حاجته ملعرفة معلومات عن املجتمع يف مقدمة الدوافع، يليها الدوافع الطقوسية 
أهم   ومتثلت  اآلخرين،  مع  التواصل  دافع  يليه  كعادة،  استخدامها  يف  ممثًال 
ويليه   االجتماعي،  للتفاعل  حاجاته  إشباع  يف  االستخدام  هذا  من  اإلشباعات 

 ثم إشباعه لعدم شعوره بالعزلة معها. حاجته للمعلومات،
فيما يتعلق باستخدام اجلمهور املحلي لوسائل اإلعالم التقليدية، جاء التليفزيون   .٢

متقدًما على الراديو، ويف الترتيب األخير الصحف من حيث معدالت االستخدام 
 اليومي.

فق .٣ اجلديد،  اإلعالم  لوسائل  املحلي  اجلمهور  باستخدام  يتعلق  فيما  ا  جاء  أمَّ د 
اإلنترنت يف مقدمة الوسائل اجلديدة من حيث معدالت االستخدام اليومية، ويف 
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ترتيب أعلى من الوسائل التقليدية، يف حني جاء "الفيس بوك" يف الترتيب األول  
 للمواقع اإللكترونية التي يفضلها اجلمهور عبر اإلنترنت.

وسا .٤ يف  جديد  هو  ما  لكل  اجلمهور  تفضيل  إلى  النتائج  حتى  تشير  اإلعالم،  ئل 
اليوم" يف مقدمة  "املصري  التقليدية؛ حيث جاءت صحيفة  الوسائل  فيما تقدمه 
الصحف التي يفضلها اجلمهور، كما فضل محطة "راديو مصر" اإلذاعية، وكذلك  
على   يحرص  التي  القنوات  مقدمة  يف  التليفزيونية  نيوز"  "إكسترا  قناة  جاءت 

 متابعتها. 
اعي أهم وسائل اإلعالم املحلية املعنية باالهتمام  مثلت صفحات التواصل االجتم .٥

مبشاكل املحافظة، باإلضافة لكونها الوسيلة األكثر تفاعًال مع اجلمهور؛ وهو ما 
صحف   من  املحلية  التقليدية  اإلعالم  وسائل  أداء  عن  الرضا  عدم   إلى  يشير 

 وتليفزيون وإذاعة يف عرض مشكالته وإتاحة الفرصة للتفاعل معها. 
هتمام كبير لدى اجلمهور املحلي باملوضوعات السياسية، مما يعكس تفهم  هناك ا .٦

اجلمهور ووعيه بالتأثيرات املختلفة لألحداث السياسية على كافة جوانب احلياة 
لدى   اجتماعية  وعادة  ثقافًيا  موروًثا  السياسية  احلياة  تعتبر  حيث  له،  اليومية 

الع دوان الثالثي على املحافظة،  اجلمهور املحلي، الذي تربى ونشأ على مقاومة 
املقاومة  يف  واالشتراك  األخرى،  املحافظات  إلى  للسكان  تهجير  من  تبعه  وما 
السياسية   التغييرات  عبر  املحلي  للجمهور  السياسية  املواقف  وتعددت  الشعبية، 
"محمد   السابق  الرئيس  لقرارات  للتصدي  ووصوًال  املحافظة  بها  مرت  التي 

املعروفة إعالمًيا "مبذبحة بورسعيد"، والوقوف ضد   مرسي" أثناء أحداث القضية
استطاع  ما  وهو  اجلمهور،  إلخضاع  اقتصادًيا  املحافظة  محاصرة  محاوالت 

 اجلمهور مواجهته والتغلب عليه.  
عن  .٧ وكذلك  الصحفيني،  الكتاب  متابعة  عن  كبير  بشكل  املحلي  اجلمهور  تراجع 

غياب   إلى  يشير  ما  وهو  اإلذاعية،  املحطات  من متابعة  كل  يقدمه  ما  إشباع 
 الكتاب الصحفيني واإلذاعات لالحتياجات اإلعالمية للجمهور.  

تراجع الدور الذي يقدمه قادة الرأي يف مواجهة مشكالت املجتمع املحلي، حيث   .٨
جاء اختيار اجلمهور للجوء لهم يف ترتيب متأخر، وهو ما يشير لضعف التواصل  

وق املحلي  املجتمع  ومؤسسات  اجلمهور  لإلنترنت  بني  وتفضيله  الرأي  ادة 
والتليفزيون والصحف للقيام بهذا الدور؛ وقد اتضح ذلك جلًيا يف نقص معرفة  
اإلعالمية  واملراكز  الشعب  مجلس  وأعضاء  احلزبية  القيادات  بأسماء  اجلمهور 



 

 
١٨٣٨ ١٨٣٨ 

 واألحزاب السياسية، باإلضافة للجمعيات األهلية.
م .٩ يعاني  مشكلة  أكثر  متثل  اإلسكان  مشكلة  نظًرا  مازالت  املحلي،  اجلمهور  نها 

الراجع  السكان  أعداد  يف  املستمر  التزايد  مقابل  يف  املحافظة  مساحة  لصغر 
لكونها من املحافظات اجلاذبة للهجرة الداخلية للسكان من ناحية، وزيادة أسعار  
العقارات مقارنة باملحافظات األخرى من ناحية أخرى، مع الوضع يف االعتبار أن 

من عينة الدراسة،   %٥٤٫٥سنة متثل    ٣٠:١٨التي تتراوح بني    الشريحة العمرية
 وهي املرحلة التي تعاني بشدة من تلك املشكلة. 

املحلية   .١٠ القضايا  ومتابعة  املسئولني  مع  للتواصل  املحلي  اجلمهور  احتياج  تزايد 
وإبراز هذه القضايا، وعرض تفاصيلها املختلفة من قبل وسائل اإلعالم املحلية،  

تراجع احتياجه للتسلية وقضاء وقت الفراغ؛ وهو ما يشير إلى ارتفاع معدل  بينما  
 وعي اجلمهور املحلي مبشكالته، وقدرته على حتديدها ووضوح رؤيته حولها. 

املحلي، يف حني   .١١ اجلمهور  بثقة  املحافظ  االجتاه  ذات  القومية  الصحف  احتفاظ 
عف دور األحزاب  تراجع معدل الثقة يف الصحف احلزبية، وهو ما يشير إلى ض

 يف املجتمع البورسعيدي.
تزايد ثقة اجلمهور املحلي يف قنوات األخبار املحايدة، يف حني تراجع معدل الثقة   .١٢

يف القنوات املمولة، وهو ما يدل على إدراك اجلمهور خلطر ما تبثه تلك القنوات من 
 بار.شائعات وأخبار مغلوطة، وبحثه عن مصداقية املصدر الذي يستقي منه األخ

من   .١٣ واسعة  له مبساحة  تسمح  التي  اإلعالمية  الوسائل  املحلي  اجلمهور  يفضل 
املساحة،   بهذه  له  تسمح  االجتماعي  التواصل  مواقع  أن  يثق  ولذلك  والتعددية،  احلرية 

  والتي تشير إلى حتوله إلى جمهور نشط ال يكتفي بدوره كمتلٍق. 
  التوصيات: 

  ناك مجموعة من التوصيات تتضمن ما يلي:  يف ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة، فه 
اقتراح بإجراء دراسات مماثلة يف مجتمعات محلية مختلفة، للتعرف على حاجات   -١

هذه  وقدرة  املختلفة،  اإلعالم  لوسائل  الستخدامه  املحلي  اجلمهور  ودوافع 
 الوسائل على حتقيق اإلشباعات املطلوبة من هذا االستخدام.

ي  -٢ مبا  واجتاهاته  ملضمونه  املحلي  اإلعالم  على  القائمني  مراجعة  حقق  ضرورة 
وبعيًدا عن  أكثر حيادية  إعالمية  بأساليب  وحاجات اجلمهور  ورغبات  متطلبات 
حتى   املحلية،  للسلطة  وتابعيتها  املحلية،  اإلعالم  بوسائل  املستخدم  التنميط 

 تتقلص فجوة الثقة بني اجلمهور ووسائل إعالمه املحلية. 
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اإلعالم اجلديد على وسا -٣ أجندة وسائل  تأثير  تتناول  دراسات  اإلعالم إجراء  ئل 
 التقليدية، وال سيما املحلية منها.  

كفاءتهم   - ٤ لرفع  املحلي؛  اإلعالمي  بالعمل  للعاملني  تدريبية  دورات  بعقد  االهتمام 
مواثيق   وتشريعات  ضوابط  وفق  املحلي  اإلعالمي  بالعمل  باالرتقاء  ومساعدتهم 

  اإلعالم.
امل -٥ ومشكالته  قضاياه  عن  التعبير  يف  اجلمهور  مبشاركة  عبر  االهتمام  طروحة 

حيث   الرسمية،  النظر  وجهات  بنقل  االكتفاء  من  بدًال  املحلية،  اإلعالم  وسائل 
 تضيف املشاركة بُعًدا أكثر عمًقا للمعاجلة اإلعالمية يف القضايا املحلية.

مكاًنا   - ٦ لنفسها  لتجد  خدماتها،  من  التقليدي  اإلعالم  وسائل  تطور  أن  ضرورة 
 هدد بقاءها.جديًدا يف عصر اإلعالم اجلديد الذي ي 

(أحزاب -٧ من  املجتمعية  املؤسسات  أدوار  تفعيل  أهلية  –أهمية  مراكز   –جمعيات 
املطلوب، واإلسهام يف   التواصل  لتحقيق  املحلي،  املجتمع  اإلعالم وغيرها) داخل 

 حل القضايا واملشكالت املجتمعية. 
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 . ٦٤٥ص)، مرجع سابق،  ٢٠١٧علي، آية محمد، (  .٥٦

 . ٣٦٩)، مرجع سابق، ص٢٠٠٨ربيع، عبد اجلواد، ( .٥٧

  . ٣٠)، مرجع سابق، ص ٢٠١٢عبد الغفار، عادل، ( .٥٨
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