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هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى دور صحافــة املوبايــل يف تشــكيل اجتاهــات اجلمهــور املصــري نحــو األحــداث 
اجلاريــة، ومعرفــة العالقــة بــن درجــة اعتمــاد اجلمهــور املصــري علــى صحافــة املوبايــل يف األحــداث اجلاريــة، ودرجــة 
ــار األحــداث  ــل، وبــن درجــة الثقــة يف أخب ــر صحافــة املوباي ــي يتابعونهــا عب ــة الت ــار األحــداث اجلاري الثقــة يف أخب
اجلاريــة التــي يتابعونهــا عبــر صحافــة املوبايــل، ودرجــة التأثيــرات املعرفيــة والوجدانية والســلوكية لألحــداث اجلارية، 
وتأثيــر كثافــة اســتخدام اجلمهــور املصــري لصحافــة املوبايــل يف احلصــول علــى األخبــار نحــو األحــداث اجلاريــة علــى 
ــة مــن اجلمهــور املصــري قدرهــا )600(  ــار، واســتخدمت منهــج املســح اإلعالمــي لعين اجتاهاتهــم نحــو تلــك األخب
مفــردة، مت اختيارهــا بطريقــة عمديــة حصصيــة مــن محافظتــي ســوهاج عــن الوجــه القبلــي والدقهليــة عــن الوجــه 

البحــري، واســتخدمت االســتبانة كأداة جلمــع البيانــات.

- وتوصلــت الدراســة إلــى أن صحافــة املوبايــل أكثــر الوســائل اإلعالميــة التــي اعتمــد عليهــا املبحوثــون كمصــدر 
ــم  ــار بشــكل دائ ــى األخب ــل يف احلصــول عل ــة املوباي ــى صحاف ــر عل ــدد األكب ــث اعتمــد الع ــة، حي ــار يف اجلاري لألخب
ومســتمر بنســبة %51.3 مــن عينــة الدراســة، ويرجــع ســبب تفضيــل صحافــة املوبايــل مــن قبــل املبحوثــن لســهولة 

االســتخدام بالدرجــة األولــى. 

- أن أهــم أنــواع صحافــة املوبايــل التــي يفضلهــا املبحوثــون يف متابعــة األحــداث، تطبيقــات مواقــع التواصــل 
االجتماعــي باملرتبــة األولــى، واعتمــدوا بصــورة واضحــة علــى التعليقــات يف األحــداث اجلاريــة كأكثــر أســاليب 

التفاعــل اســتخداًما، يليهــا املشــاركة يف املركــز الثانــي مــن أســاليب التفاعــل.

الكلمات املفتاحية: صحافة املوبايل- صحافة MOJO- اجتاهات اجلمهور – األحداث اجلارية 

The study aims to identify the role of mobile journalism in shaping the trends of the 
Egyptian public towards current events, and to know the relationship between the de-
gree of dependence of the Egyptian public on mobile journalism in current events, the 
degree of confidence in the news of current events they follow through mobile journal-
ism, and the degree of confidence in the current events they follow through mobile jour-
nalism, and the degree of cognitive, emotional and behavioral effects of current events, 
and the impact of the Egyptian public’s use of mobile journalism in obtaining news on 
current events on their trends. The media survey of a sample of the Egyptian public of 
(600) individual, deliberately selected in the two provinces  Sohag and Daqahliya, and 
used the a Questionnaire form as a tool for collecting data

- The study found that mobile journalism is the most reliable media as a source of news 
in the current, where the largest number of respondents relied on mobile journalism to 
get news permanently and continuously with 51.3% of the sample of the study, and the 
reason why mobile journalism is preferred by the researchers is primarily ease of use. 

- The most important types of mobile journalism preferred by the respondents in the 
follow-up to events, social media applications in the first place, and relied clearly on 
comments in the current events as the most widely used methods of interaction, fol-
lowed by participation in the second place of interaction methods.

Keywords: Mobile Journalism - MOJO Press - Public Trends - Current Events
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ظهرت صحافة املوبايل عندما استخدم أحد اإلعالميني املوبايل إبّان حرب العراق يف عام 
يف    2003 ثم  األمريكي،  الغزو  بداية  عام    17مع  صحيفة    2004فبراير  نشرت 

"نيويورك تاميز" ألول مرة على صفحاتها صورة ملتقطة باملوبايل، ويف العام ذاته سجلت  
اللقطات املصورة باملوبايل أعلى نسب املشاهدة يف تفجيرات مدينة مدريد يف إسبانيا، وال 
بواسطة  الزلزال  تغطية  مت  حيث  إندونيسيا  يف  تسونامي  زلزال  حلظات  جميًعا  ننسى 

برزت صحافة املوبايل خالل تفجيرات لندن وجرى تداول   2005املوبايل، بينما يف عام  
والية فلوريدا وبالتحديد يف مدينة "فورت مايرز"، كما اكتسب    مصطلح صحافة املوبايل يف

حصلت    2012شعبية يف جميع أنحاء "جانيت" يف الواليات املتحدة األمريكية، ويف عام  
مراسلة بي بي سي "ناتاليا انتيالفا" على جائزة الصحافة األجنبية بعد أن سّجلت فيلًما  

فيه عن السياسة التي تتبعها أوزبكستان يف تعقيم  دقيقة تتكلم    25وثائقًيا باملوبايل مدته  
  وتطهير النساء سًرا.  

وحصول   وانتشارها  األول  ظهورها  فمنذ  سريًعا؛  تطورًا  املوبايل  صحافة  تطورت  فقد 
صحفيي املوبايل على جوائز عاملية لم تأخذ وقًتا طويًال؛ بل سرعان ما أصبحت وسيلة 

سرعة االنتشار التطور التكنولوجي للموبايل    مهمة ومؤثرة، وساعد صحافة املوبايل على
إلى   وصلنا  أن  إلى  البداية،  يف  فقط  ويحرر  صحفية  أحاديث  يجري  موبايل  فمن  ذاته؛ 
التقارير   ونشر  الكامل  املحتوى  صناعة  على  تساعد  وتطبيقات  جيدة،  تصوير  جودة 

التواصل واألفالم الوثائقية، كما يقوم الصحفيون بنشر موضوعاتهم على منصات مواقع  
االجتماعي، واملواقع اإلخبارية والرسائل النصية وغيرها... وأصبح اجلمهور يستقي منها  
فاألخبار  األخرى؛  اإلعالمية  الوسائل  بقية  عن  ويفضلها  ويتابعها  كبير،  بشكل  األخبار 
ويشارك يف   املوبايل،  وأسهل عبر صحافة  أسرع  بشكل  إلى اجلمهور  واملوضوعات تصل 

تارة ويتف بالغة لدى  نشرها  املوبايل ذات أهمية  تارة أخرى، وأصبحت صحافة  اعل معها 
  الصحفي واجلمهور مًعا.
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اجلمهور،    لدى  أهميتها  لها  اإلعالم  وسائل  من  وسيلة جديدة  املوبايل  تعد صحافة  لذا 
فهي تضمن وصول الرسالة اإلعالمية من خاللها بشكل فّعال، وتكون الرسالة اإلعالمية 

  تنوعة مستخدمة األشكال اإلعالمية والصحفية كافة.بأشكال مختلفة وم
التي  وتعرف صحافة املوبايل على أنها   والبيانات من خالل األدوات  وسيلة جمع األخبار 

أتاحها املوبايل، وتكون هذه املواد إما مكتوبة أو مصورة أو من خالل البث املباشر، وتتم  
بواسطة   والتصوير  واملونتاج  التحرير  التطبيقات عملية  هذه  وجتعل  املوبايل،  تطبيقات 

الصحفي ال يحتاج صاالت حترير وغرف جتميع الفيديوهات، كما يقوم الصحفي بنشرها  
  وتوزيعها دون احلاجة إلى وسيط آخر. 

  مشكلة الدراسة:
يأتي توجه املجتمعات بشرائحها كافة نحو صحافة املوبايل كنوع من أنواع اإلعالم اجلديد 

أصبح   ومستوياتهم  الذي  توجهاتهم  اختالف  مع  الشرائح،  هذه  واحتياجات  رغبات  يلبي 
التعليمية واالجتماعية، خاصة الشباب الذي ميثل النسبة األكبر من املستخدمني ملنصات  
يف  املوبايل  دور صحافة  على  التعرف  يف  الدراسة  مشكلة  تتلخص  لذا  اجلديد؛  اإلعالم 

األ نحو  املصري  اجلمهور  اجتاهات  التأثيرات  تشكيل  أهم  معرفة  أي  اجلارية؛  حداث 
املعرفية والوجدانية والسلوكية الناجتة عن اعتماد اجلمهور املصري على صحافة املوبايل  

  للحصول على معارف واجتاهات اجلهور نحو األحداث اجلارية. 

  أهمية الدراسة: 
  تتحدد أهمية الدراسة فيما يلي:

ا  اإلعالم  أنواع  من  نوع  املوبايل  واملوضوعات؛  صحافة  القصص  بسرد  يقوم  جلديد، 
وتوزيعها،  وحتريرها  األخبار  جمع  أجل  من  املوبايل  الصحفيون  يستخدم  حيث 
بكتابة   يقوم  بالقطعة)،  حر  عامل  أو  موظف،  صحفي  (مراسل  املوبايل  وصحفي 
الرقمية،   الكاميرات  مثل:  التقنية  األدوات  باستخدام  مجتمعه  من  املوضوعات 

أ الفيديو،  أو وكاميرات  النطاق،  واسع  سلكي  ال  باتصال  املزودة  املحمولة  األجهزة  و 
من  اجلمهور  إلى  يصل  وأن  غايته،  لتحقيق  املختلفة  التطبيقات  ويستخدم  املوبايل، 
واملواقع  الصحف،  ومواقع  االجتماعي،  التواصل  مواقع  منها:  متعددة  طرق  خالل 

أهمية تأتي  ذلك  ضوء  ويف  وغيرها،  واملدونات،  يف    اإللكترونية،  املطروح  املوضوع 
األحداث  نحو  املصري  اجلمهور  اجتاهات  تشكيل  يف  املوبايل  صحافة  دور  معرفة 

    ويتميز هذا املوضوع ما يلي:اجلارية،  
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تظهر أهمية دراسة دور صحافة املوبايل يف تشكيل اجلمهور نحو األحداث اجلارية،  .1
  اجتاهاته. وذلك ملا تشكله من دور مهم يف تشكيل اجلمهور وتغيير قيمة و

املصري خاصة مبا   .2 اجلمهور  إعالم  املوبايل يف  وتوظيف صحافة  استخدام  حداثة 
يف  السابق  العلمي  للتراث  إضافتها  ومحاولة  الدراسة  تلك  حداثة  ثم  ومن  يجري، 

 هذا الشأن. 
ميكن من خالل هذه الدراسة إمداد العاملني يف املجال اإلعالمي بجمهورية مصر   .3

وأفكار مبعلومات  إعالمية    العربية  استراتيجية  بناء  يف  ارتكاز  نقاط  تكون  حديثة، 
جديدة خاصة بهم يف تغطية األحداث وكتابة املوضوعات وسبل نشرها والتعامل مع  

 اجلمهور من خالل صحافة املوبايل. 
اجلديد    .4 واإلعالم  املوبايل  صحافة  تناولت  التي  والعربية  املصرية  الدراسات  قلة 

اجلمهور على  تأثيرهما  صحافة  ومدى  حتدثه  الذي  األثر  معرفة  نريد  ثم  ومن   ،
 املوبايل ومدى اعتماد اجلمهور عليها.

  أهداف الدراسة:
تسعى هذه الدراسة إلى حتقيق هدف رئيس هو: معرفة دور صحافة املوبايل يف تشكيل 

األحداث اجلارية، املصري نحو  من    اجتاهات اجلمهور  مجموعة  الهدف  هذا  عن  وينبثق 
  ة تتمثل يف: األهداف الفرعي

  معرفة مدى اعتماد اجلمهور املصري على صحافة املوبايل يف األحداث اجلارية.  -1
صحافة   -2 تقدمها  التي  املضامني  يف  املصري  اجلمهور  ثقة  حجم  على  التعرف 

 املوبايل حول األحداث اجلارية. 
املستهدف  -3 لدى اجلمهور  والوجدانية  والسلوكية  املعرفية  التأثيرات  على  التعرف 

 عن متابعة واستخدام صحافة املوبايل يف احلصول على املعلومات.   الناجتة
معرفة االجتاهات التي تكونت نتيجة استخدام صحافة املوبايل يف احلصول على   -4

 األخبار حول األحداث اجلارية.  

  الدراسات السابقة:
صحافة   بدور  اخلاصة  السابقة  والبحوث  الدراسات  مراجعة  على  االعتماد  مت 
أبرز   بهدف رصد  األحداث اجلارية،  نحو  املصري  املوبايل يف تشكيل اجتاهات اجلمهور 
االجتاهات واألفكار البحثية التي تضمنتها تلك الدراسات، وأبرز مالمحها الرئيسية من  

متاحة  عينة  رصد  ومت  ومقترحات،  والدراسات   نتائج  والدكتوراه،  املاجستير  بحوث  من: 
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املنشورة يف الدوريات العلمية املحكمة، واألوراق البحثية املقدمة يف املؤمترات، والكتب عن  
  يف تشكيل اجتاهات اجلمهور املصري نحو األحداث اجلارية.  دور صحافة املوبايل

راسات متعلقة بواقع  د املحور املتعلق بالدراسات التي اهتمت بصحافة املوبايل:   - أ
  وممارسة صحافة املوبايل:

اهتمت تلك الفئة من الدراسات بتسليط الضوء على صحافة املوبايل وطرق االعتماد 
عليها كوسيلة إخبارية، وواقعها يف املجتمعات املختلفة، وذلك يف محاولة ملعرفة  

 سات كاآلتي:وميكن إبراز هذه الدرا تطورها، ودورها يف متابعة األخبار واألحداث، 
فيما يتعلق بالدراسات التي هدفت إلى رصد اعتماد اجلمهور على صحافة    -أوًال 

  املوبايل، ومعرفة دورها يف متابعة اجلمهور لألخبار.  
كشفت الدراسات السابقة عن عدة نتائج متنوعة تبني مدى االعتماد على صحافة املوبايل 

  تلك النتائج كاآلتي:وواقعها يف املجتمعات املختلفة، وميكن توضيح 
االعتماد    -أوًال  مدى  ومعرفة  املوبايل  صحافة  تطوير  وآليات  ممارسة  برصد  يتعلق  فيما 

أن هناك عالقة ارتباطية دالة إحصائًيا   )1( م)2019دراسة هاجر حبيش (عليها، أظهرت  
معرفتهم   ومستوى  الذكية  الهواتف  صحافة  تطبيقات  على  املراهقني  اعتماد  درجة  بني 
املراهقني   اعتماد  درجة  بني  إحصائًيا  دال  طردي  ارتباط  يوجد  كما  اجلارية،  باألحداث 

سلوكية املترتبة  على تطبيقات صحافة الهواتف الذكية والتأثيرات املعرفية والوجدانية وال
مواقف الصحفيني    حول،  )2( م)2019دراسة أحمد دين (علي هذا االعتماد، بينما توصلت  

أن مدونة األخالق األمريكية إلى  السعوديني من القضايا األخالقية من الصحافة املتنقلة،  
كانت األكثر تأثيًرا على الصحفيني يف السعودية، يليها األخالق املصرية، ثم األخالقيات 
كانت   املحمولة  الصحافة  السعوديني جتاه  الصحفيني  وأن تصورات  السعودية،  الصحفية 
بني  الذكية  الهواتف  استخدام  نسبة  ارتفاع  إلى  ذلك  ويرجع  واضح،  بشكل    إيجابية 

 Tatenda م)2019دراسة ( يف حني توصلت  املواطنني السعوديني مبا فيهم الصحفيني،  
 Chatikobo  )3  (  والبقاء على  إلى املعلومات واالتصاالت،  إلى  الوصول  أن خفض تكلفة 

الترفيه، خاصة بني   وتوفير  إلى اخلدمات  الوصول  وزيادة  البعيدين،  األقارب  مع  اتصال 
أن الوسائط املحمولة قد تتداخل واملتزايد لصحافة املوبايل،  الشباب أسهم يف االستخدام  

واخلصوصية،   اإلنسانية  والكرامة  لالحترام  والثقافية  االجتماعية  القيم  خلصت  كما  مع 
حتسني   يف  احلاسم  دورها  أن  إال  مفيدة؛  عموًما  تعد  املحمولة  اإلعالم  وسائل  أن  إلى 

"دويس يف  للناس  واالقتصادية  االجتماعية  كشفت  الظروف  كما  شك.  موضع  يزال  ال  ا" 
احتل   عن قوة الهاتف الذكي، وأنه  )4(م)2019حيدر أحمد حسني (   –دراسة سعد إبراهيم  
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بلغت   حيث  املتنقلة؛  األخبار  استهالك  يف  إخبارية  رقمية  منصة  كأفضل  األولى  املرتبة 
هواتفهم  % من عينة البحث تعمل  70إلى أن نسبة  وأشارت    % من عينة البحث،70نسبته

و األندرويد،  بنظام  نسبة  30الذكية  وأن  إس"،  أو  "آي  بنظام  أنظمتهم  تعمل  % من %73 
و املوبايل،  عبر  كامًال  اخلبر  استهالك  يفضلون  البحث  استهالك  27عينة  يفضلون   %

توصلت   كما  فقط.  اخلبر  (دراسة  عنوان  العانية  علي  أن  )5(م)2018أحمد  دوافع     إلى 
األ اجلامعة  طلبة  أن استخدام  كما  (عالية)،  بدرجة  جاءت  الذكي  اخلليوي  للهاتف  ردنية 

أسباب انتشاره جاءت بدرجة (عالية) أيًضا، وأن مصداقية األخبار املنشورة يف الصحف  
الهاتف   باستخدام  معها  وتفاعلهم  عليها  األردنية  اجلامعة  طلبة  واعتماد  اإللكترونية، 

ووجود فروق ذات داللة إحصائية عند    اخلليوي الذكي جاءت بدرجة (عالية جًدا) أيًضا، 
) داللة  وفًقا 0.05مستوى  ككل،  االستبانة  محاور  حول  الدراسة  عينة  أفرد  آراء  يف   ،(

اخلليوي   الهاتف  استخدام  سنوات  وعدد  الدراسية،  والسنة  والعمر،  اجلنس،  ملتغيرات 
كشفت   كما  األخبار.  متابعة  يف  (الذكي  عادل  محمد  كرمي  درجة    )6( م)2018دراسة  أن 

استخدام  يسر  سمات  من  لعدد  بتقييمهم  يتعلق  فيما  كبيرة  كانت  املبحوثني  موافقة 
التطبيقات التي سبق لهم تصفحها، وتشمل: (سهولة التعلم، والفاعلية، والكفاءة، وسهولة  
التذكر، والرضا)، كما أظهرت نتائج املؤشرات اإلحصائية عدم وجود عالقة دالة إحصائًيا 

امل  جميع  مواقع بني  تطبيقات  استخدام  يسر  تقييم  على  تؤثر  أن  ميكن  التي  تغيرات 
املبحوثني. وتقييم  اإلخبارية  واملواقع  (وتوصلت    الصحف  يوسف  ثناء   ) 7( م)2018دراسة 

ويف  إلى   العملية،  ملهامهم  اإلعالميني  أداء  تطوير  يف  إيجابًيا  دورًا  املحمول  لصحافة  أن 
تتعلق سلبيات  من  تخلو  ال  ذاته  أن صحافة    الوقت  كما  اإلعالمية،  املمارسة  بأخالقيات 

املحمول متثل املرحلة األولى من الصحافة الذكية، وأسهمت صحافة املحمول يف تغطية 
االنعكاسات  يؤكد  مما  مراسلني،  وجود  إلى  تفتقر  التي  الفقيرة  املناطق  يف  األحداث 

زمن اختصرت  وأنها  الصحافة،  مهنة  على  املحمول  لصحافة  التغطيات   اإليجابية  إنتاج 
  اإلعالمية وبّثها. 

  دراسات خاصة بتشكيل معارف اجلمهور واجتاهاته. -2
تشكل   التي  الوسائل  أكثر  تبني  متنوعة  نتائج  عدة  عن  السابقة  الدراسات  كشفت 

اجلمهور، اإلعالم،  اجتاهات  وسائل  على  االعتماد  عن  الناجت  تلك    واألثر  توضيح  وميكن 
  النتائج كاآلتي:

من  عديًدا  هناك  أن  املحور  بهذا  يتعلق  فيما  السابقة  الدراسات  نتائج  كشفت 
العوامل التي تسهم يف تشكيل اجتاهات اجلمهور، وأوضحت أن الوسائل احلديثة أصبح  
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أ فقد  التشكيل،  هذا  يف  بالغ  أثر  (  ظهرت لها  هيبة  منصور  أحمد  أن   )8()2020دراسة 
التعصب جلماعة أو مذهب يأتي يف مقدمة الدوافع الدينية لدى املبحوثني التي تقدمها 
خلط   منها  الديني،  باجلانب  مرتبطة  أخرى  دوافع  ذلك  يلي  فيما  اإللكترونية،  الصحف 
بالشريعة   احلكم  إلى  والدعوة  للدين  والصحيح  السليم  الفهم  وعدم  بالسياسة،  الدين 

على الصراع  وأن  الدوافع   اإلسالمية،  مقدمة  يف  يأتي  احلكم  نظام  وقلب  السلطة 
السياسية املؤدية لإلرهاب لدى املبحوثني، وأن عدم الرعاية الكاملة لألبناء وعدم االلتزام  
تؤدي   التي  الترابط  عدم  أسباب  أهم  من  لآلباء  األبناء  قبل  من  واألخالقي  القيمي 

توصلت   بينما  (لإلرهاب،  يحيى  جيهان  اخلاصة  إلى    )9( م)2019دراسة  املعلومات  أن 
تلك   أهمية  مستوى  إلى  ترتق  لم  اجلديد  اإلعالم  تطبيقات  عبر  الدستورية  بالتعديالت 
التعديالت بالنسبة للمجتمع املصري، وتركت أثًرا سلبًيا جتاه التشكيك يف تلك التعديالت  

الت بشأن  املعلوماتي  اإلغراق  نتيجة  لها،  املبحوثني  متابعة  وعدم  اجلمهور،  عديالت  لدى 
االنقسام  من  حالة  الدستورية  التعديالت  نحو  املبحوثني  اجتاهات  وأظهرت  الدستورية، 
والتشتت بني املؤيدين واملعارضني من اجلمهور املصري عينة الدراسة؛ فالغالبية ترى أن  
تلك التعديالت استحقاق تفرضه الظروف التي متر بها الدولة، وأنها جاءت حماية لألمن  

املصر  السياسي، القومي  اإلصالح  يف  حقيقية  رغبة  عن  تعبر  ال  آخرون  يراها  بينما  ي، 
إضافة إلى وجود عالقة ارتباط دالة إحصائًيا بني تأثير اإلغراق املعلوماتي عبر تطبيقات 
اإلعالم اجلديد واجتاهات املبحوثني نحو التعديالت الدستورية، وكذلك وجود فروق دالة 

تأثير اإلغراق املعلوماتي على اجتاهاتهم نحو التعديالت    إحصائًيا بني املبحوثني يف مدى
توصلت   حني  يف  التعليمي).  واملستوى  لـ(السن،  وفًقا  عبد  الدستورية  ديهوم  مي  دراسة 

) الباسل  على   )10( م) 2019احلميد  اإلخبارية  واملواقع  اإللكترونية  الصحف  اعتماد  إلى 
ملتابعيها املعلومة  توصيل  يف  القصير  الصحفي  اإلخبارية    اخلبر  القوالب  بقية  من  أكثر 

األهرام   بصحيفتي  اإلخبارية  التغطية  مضمون  يف  حيادية  وجود  عن  وكشفت  األخرى، 
واليوم السابع واملواقع اإلخبارية، على عكس صحيفتي الوفد والفتح اللتان حتيزتا قليًال،  
صحيفتي   بعكس  والفتح  الوفد  بصحيفتي  املرشحني  بعض  على  تركيز  وجود  وكذلك 

التعرض  ا معدالت  ارتفاع  الدراسة  وأظهرت  اإلخبارية،  واملواقع  السابع  واليوم  ألهرام 
إحصائًيا  دالة  ارتباطيه  عالقة  ووجود  املصرية،  اإلخبارية  واملواقع  اإللكترونية  للصحف 
املواقع  يف  النواب  مجلس  النتخابات  اإلخبارية  للتغطية  املبحوثني  تعرض  مستويات  بني 

اجت ومستوى  وأظهرت  اإلخبارية  املرشحني.  نحو  املطيري اهاتهم  حمدي  عادل  دراسة 
حيًزا   )11( م)2019( وتشغل  الداخلية  السياسة  بالقضايا  تهتم  اإللكترونية  الصحف  أن 
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كبيًرا من اهتمام الصحف، ولكن توجد فروق يف االهتمام بنوعية القضايا، واتفقوا فيما  
إطار   وهي:  استخداًما،  املعاجلة  أطر  أهم  على  وإطار  بينهم  احلل،  وإطار  املطالبة، 

املواجهة، وإطار الضغط، وأكدت أن اجلمهور يتابع األخبار عن طريق املواقع اإللكترونية  
اإللكترونية   الصحف  تخصصها  التي  التغطية  حجم  وأن  متوسطة،  بدرجة  للصحف 

السياسية املحلية متوسط. يف حني كشفت   للقضايا  عطية شرف الكويتية  محمود  دراسة 
قضايا    )12( )م 2019( بني  ما  التنفيذية  باألجهزة  اخلاصة  واألحداث  املوضوعات  تنوع 

سياسية واقتصادية واجتماعية، وتصدرت "قضايا اإلرهاب" مقدمة املوضوعات اخلاصة  
باألجهزة التنفيذية بالصحف عينة الدراسة، يليها فئة "النهوض باالقتصاد"، ثم فئة "تنفيذ 

"االعتم وجاء  التنموية"،  الصحف  اخلطط  يف  األساليب  مقدمة  يف  الصور"  علي  اد 
يسودها  التنفيذية  والسلطة  الصحافة  بني  راسخة  عالقات  هناك  وأن  اإللكترونية، 
املعلومة   على  فاحلصول  املعلومة؛  على  احلصول  الصحافة  حق  ومن  والتقدير،  االحترام 

نشر قبل  والتريث  التثبت  يتطلب  ولكن  دستوري،  حق  وإمنا  مكتسبا  أمًرا  املعلومة.    ليس 
(وتوصلت   منة اهللا مجدي محمد  الشباب    )13( م)2018دراسة  النسبة األكبر من  إلى أن 

املصري يتابعون األخبار واملوضوعات املقدمة من خالل الصفحات اإلخبارية على مواقع 
%، وجاءت املواقع اإلخبارية اإللكترونية يف  83.5التواصل االجتماعي، حيث بلغت نسبتهم 

نسبتها   بلغت  حيث  متابعتها،  على  الشباب  يحرص  التي  املصادر  تليها  %85مقدمة   ،
بنسبة   اخلاصة"  اإلخبارية  الفضائية  الشخصية  38.6"القنوات  االتصال  "مصادر  ثم   ،%

%، وأخيًرا جاءت "الصحف احلزبية" يف  22.5كاألقارب واألصدقاء وزمالء العمل" بنسبة  
بنسبة   متابعتها  على  يحرصون  التي  املصادر  يف  املبحوثني  اختيارات  %، 4.8مؤخرة 

% من الشباب يعتمدون على الصفحات اإلخبارية على  50.3  وأظهرت الدراسة أن نسبة
% منهم    37.4مواقع التواصل االجتماعي كمصدر لألخبار واملعلومات بدرجة متوسطة، و

نسبة   وأكدت  كبيرة،  بدرجة  عليها  االعتماد  أنهم ميكنهم  الصفحات    42.2%يؤكدون  أن 
وس لتطوير  ستؤدي  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  التقليدي. اإلخبارية  اإلعالم  ائل 

لألخبار    )14( م)2018(   وآخرون  E ,Rubaltelliدراسة  وتوصلت   التعرض  زيادة  أن  إلى 
احلريات   تقييد  يف  األفراد  رغبة  زيادة  إلى  تؤدى  اإلعالم  وسائل  يف  باإلرهاب  املتعلقة 
املدنية مقابل زيادة اإلحساس باألمن، وأن تعرض األفراد ذوي احلساسية العالية لألخبار  

بًا نفسًيا. يف حني  املتعلقة باإلرهاب يزيد من حالة التوتر واالرتباك ومن ثم تسبب اضطرا
(توصلت   الداغر  مجدي  أن  )15( )2017دراسة  بالوسائط    إلى  اإلعالمية  التغطية  دعم 

األمنية األزمات  موضوعات  تناول  عند  جاء يف   املتعددة  االجتماعي  التواصل  مواقع  عبر 
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املنتظمة   التغطية  ثم جاءت  بالوسائل األخرى،  لها مقارنة  النخبة  مقدمة أسباب تفضيل 
وإمكانية التفاعل مع احلدث باملعلومات والصور ومقاطع الفيديو، كما أظهرت  لألحداث  

يف   املثارة  األمنية  واألزمات  األحداث  عن  املتاحة  املعلومات  يف  املصرية  النخبة  ثقة  أن 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  تطبيقات  يف  الثقة  من  أكبر  حيًزا  تأخذ  التقليدي  اإلعالم 

صرية حول املعايير األخالقية واملهنية عند تغطية األزمة وكشفت أن اجتاهات النخبة امل 
  األمنية عبر مواقع التواصل االجتماعي جاءت سلبية يف مجملها. 

  التعقيب على الدراسات السابقة بشكل عام:  
   صحافة عليه  أطلق  اإلعالم  من  جديد  نوع  ظهور  يوسف  ثناء  دراسة  أكدت 

  . (mojo)، أو صحافة املحمول، أو صحافة الهاتف، أو صحافة املوبايل
  .أكدت دراسة منة اهللا مجدي أن فئة الشباب أكثر من يستخدم صحافة املوبايل 
   ومواقع اإلخبارية  املواقع  أن  يف  واألجنبية  العربية  الدراسات  معظم  اتفقت 

 التواصل االجتماعي نوع من أنواع اإلعالم اجلديد.
 راسات اخلاصة بتشكيل معارف اجلمهور على منهج املسح.اعتمدت معظم الد 
   الثقة املتعددة تسهم يف رفع مستوى  الوسائط  أن  الداغر"  أكدت دراسة "مجدي 

 لدى اجلمهور. 
  .اعتمدت غالبية الدراسات التي تخص اجلمهور على الدراسة امليدانية 
 االعتماد نظرية  على  االجتاهات  تشكيل  تخص  التي  الدراسات  على    اعتمدت 

 وسائل اإلعالم.

  واملصطلحات اإلجرائية للدراسة:  املفاهيم
يف   الباحث  اجتهد  وقد  الراهنة،  الدراسة  بها  تهتم  التي  واملصطلحات  املفاهيم  تتعدد 

  حتديد أهم تلك املصطلحات كاآلتي: 
  صحافة املوبايل:   -أوًال 

والبيانات واملعلومات من خالل  بأنها: "وسيلة جمع األخبار  صحافة املوبايل    ميكن تعريف
األدوات التي أتاحها املوبايل، وتكون هذه املواد إما مكتوبة، أو مصورة، أو من خالل البث  
املباشر، وتتم عملية التحرير واملونتاج والتصوير بواسطة تطبيقات املوبايل، وجتعل هذه 

الفيديوها وغرف جتميع  التحرير  يحتاج صاالت  ال  الصحفي  يحتاج  التطبيقات  وال  ت، 
إلى مصورين محترفني، ويقوم الصحفي بعملية التوزيع من خالل نشر ما مت إجنازه من 
مواقع  منصات  من خالل  أو  اإللكتروني،  البريد  عبر  أو  اإللكترونية،  املواقع  على  عمل 

    التواصل االجتماعي، وهذا يجعلها األسرع واألسهل، وتتميز بقلة التكلفة".
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  اهات: تشكيل االجت -ثانًيا
تعريف   االجتاهاتميكن  ة   تشكيل  السلبيَّ أو  ة  اإليجابيَّ العاطفية  درجة  "تشكيل  بأنها: 

التأثيرات   منها  تأثيرات،  عدة  من  االجتاه  ويتكون  معني،  نفسي  مبوضوع  املرتبطة 
  املعرفية، والتأثيرات الوجدانية، والتأثيرات السلوكية".  

  اجلمهور: -ثالًثا
أاجلمهور    تعريف  ميكن اإلعالم على  وسائل  من  ويختار  ينتقي  نشط  "جمهور  نه: 

نشاطه   أصبح  التكنولوجي  التطور  وبفعل  وتفضيله،  اهتماماته  مع  يتفق  ما  ومحتواها 
يتسم بالفاعلية، خاصة يف صحافة املوبايل، وتعني دوره يف إسقاط املعاني على ما يتلقاه 

  من رموز اتصالية يف وسائل اإلعالم".
  رية: األحداث اجلا -رابًعا

تعريف اجلارية    ميكن  التي  األحداث  والقضايا  واملشكالت  األحداث  "مجموعة  بأنها: 
وقعت باألمس القريب، أو تلك التي تقع يف احلاضر، سواء كانت سياسية، أو اقتصادية،  

  أو اجتماعية، أو علمية، أو بيئية، أو يف أي مجاالت احلياة املختلفة". 

  تساؤالت الدراسة: 
ال الدراسة  املوبايل يف  تسعى  إلى اإلجابة عن سؤال رئيس مفاده: ما دور صحافة  راهنة 

  تشكيل اجتاهات اجلمهور املصري نحو األحداث اجلارية؟
  وينبثق من هذا التساؤل عدة تساؤالت فرعية هي: 

  ما مدى تعرض اجلمهور املصري لصحافة املوبايل؟  -1
املبحوثون  -2 يتابعها  التي  املجاالت  أهم  على    ما  ويحرصون  املوبايل  صحافة  عبر 

 متابعتها؟ 
 ما درجة ثقة املبحوثني يف املضامني التي تقدمها صحافة املوبايل؟  -3
ما مميزات وسائل اإلعالم اجلديد التي جتعل املبحوثني يعتمدون عليها للحصول   -4

 على معلومات حول األحداث اجلارية؟ 
ل للحصول على معلومات  ما درجة اعتماد اجلمهور املصري على صحافة املوباي -5

 حول األحداث اجلارية؟ 
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  فروض الدراسة:
األول:   .1 اعتماد  الفرض  درجة  بني  إحصائية  داللة  ذات  ارتباطية  عالقة  توجد 

املوبايل صحافة  على  املصري  يف    اجلمهور  الثقة  ودرجة  اجلارية،  األحداث  يف 
  أخبار األحداث اجلارية التي يتابعونها عبر صحافة املوبايل.

الثاني:   .2 يف  الفرض  الثقة  درجة  بني  إحصائية  داللة  ذات  ارتباطية  عالقة  توجد 
ودرجة   املوبايل،  صحافة  عبر  اجلمهور  يتابعها  التي  اجلارية  األحداث  أخبار 

 دانية والسلوكية لألحداث اجلارية. التأثيرات املعرفية والوج
هناك عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بني استخدام صحافة  الفرض الثالث:   .3

األحداث  يف  املوبايل  صحافة  على  املصري  اجلمهور  اعتماد  ودرجة  املوبايل 
 اجلارية. 

الرابع:   .4 يف  الفرض  املوبايل  لصحافة  املصري  اجلمهور  استخدام  كثافة  تأثير 
 احلصول على األخبار حول األحداث اجلارية على اجتاهاتهم نحو تلك األخبار.

 نظرية الدراسة:  
  اعتمدت الدراسة على نظريتي االعتماد على وسائل اإلعالم واحلتمية التكنولوجية:

  أوًال: االعتماد على وسائل اإلعالم: 
  نظرية االعتماد على وسائل االعالم: بداية 

" اإلعالم  وسائل  على  االعتماد  مدخل  من  Media system dependencyنشأ   "
خالل   من  نشأ  فكالهما  واإلشباعات،  االستخدامات  ملدخل  نفسها  الفكرية  اجلذور 
وسائل  وأهداف  الفرد  أهداف  بني  العالقة  يؤكد  وكالهما  باألساس،  اجتماعية  وظائف 

  .)16( اإلعالم
معارف  على  اإلعالم  وسائل  تأثيرات  على  رّكزت  التي  اإلعالمية  الدراسات  وأشارت 
للمضمون   للتعرض  اجلمهور  حتفز  وأسباب  دوافع  هناك  أن  إال  واجتاهاته،  اجلمهور 
اإلعالمي؛ لعل أهمها دافع مراقبة البيئة من حوله والرغبة يف معرفة ما يحدث يف العالم،  

وا للتوجيه  احلاجة  دوافع  إلى  أو  يدفعهم  مما  املثارة،  والقضايا  العامة  بالشئون  إلملام 
االعتماد بشكل متزايد على وسائل اإلعالم للحصول على تلك املعلومات عن املوضوعات 

  .)17(والقضايا املثارة
نتيجة لذلك، غدت وسائل اإلعالم يف املجتمعات احلديثة مصدرًا رئيسًيا للمعلومات أثار  
ظهور   بعد  خاصة  العربي،  العالم  يف  والقراء  واملستمعني  املشاهدين  ومتابعة  اهتمام 
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جمهور   وازداد  اإلنترنت،  شبكة  وظهور  وانتشارها،  واألجنبية  العربية  الفضائية  القنوات 
 .)18(جلمهور العام أو جمهور النخبةهذه الوسائل، سواء ا

  يستفيد الباحث من نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم كاآلتي:
قياس التأثير الناجت عن صحافة املوبايل على اجلمهور، سواء كان هذا التأثير (معريف   .1

  سلوكي).  –وجداني  –
 معرفة مدى اعتماد اجلمهور على صحافة املوبايل.   .2
إلى أي مدى تتكون اجتاهات اجلمهور نحو األحداث اجلارية باعتماده على صحافة   .3

 املوبايل. 
 هل تقوم صحافة املوبايل بتوسيع معتقدات اجلمهور العتماده عليها كوسيلة إعالم. .4

 ثانًيا: نظرية احلتمية التكنولوجية: 
دور    عن  ظهرت  التي  احلديثة  النظريات  من  اإلعالم  لوسائل  التكنولوجية  النظرية  تعد 

وسائل اإلعالم وطبيعة تأثيرها على مختلف املجتمعات، (مبتكر هذه النظرية هو العالم  
"مارشال ماكلوهان)، خاصة ونحن نعيش آفاًقا ال حدود لها ُفتحت أمام االتصال البشري  

ا نتيجة  والتطور  حتى  والنمو  بعد؛  االتصال  وسائل  وثورة  املعلوماتية  ظاهرتي  قتران 
ألنهما   مستحيًال  أمًرا  لالتصال  وتكنولوجيا  املعلومات  دور  بني  الفصل  عملية  أصبحت 
ويعرف   املعلومات،  تكنولوجيا  هو  شامًال  مفهوًما  ليكونا  يتعاونا  إذ  واحدة؛  لعملة  وجهان 

مختلف صورها وأوعية حفظها سواء كانت  على أنه اقتناء واختزان وجتهيز املعلومات يف  
املعدات   باستخدام  وبثها  أو ممغنطة،  مرئية  أو مصورة،  املطبوعة، مسموعة  أو  الشفوية 
اإللكترونية احلاسبة، ووسائل وأجهزة االتصال عن بعد، وتشهد نهاية القرن احلالي حتوًال  

أصبحت تهدد الوسائل واضًحا يتمثل يف تعدد إجنازات تكنولوجيا االتصال احلديثة التي  
القدمية املستخدمة يف املجال نفسه، املتمثلة يف شتى التقنيات املتطورة لالتصال السمعي 

   .)19(البصري بوجه عام، ومت التأكيد على كل هذه التحوالت من طرف "ماكلوهان مارشال"
وجتهي  واختزان  اقتناء  يف  املوبايل  صحافة  دور  تناول  يتم  ذكره،  سبق  ما  خالل  ز  ومن 

املعلومات يف مختلف صورها وأوعية حفظها الشفوية منها واملطبوعة، مرئية أو مسموعة،  
  مكتوبة أو مقروءة، التي تبث من خالل املوبايل وتصل إلى اجلمهور من خالله. 

   يستفيد الباحث من نظرية احلتمية التكنولوجية كاآلتي:
 تطبيق فروض نظرية احلتمية على صحافة املوبايل والتأكد من صحتها.  .1
 معرفة إذا كانت صحافة املوبايل يف أوليات اجلمهور املصري يف األحداث اجلارية.  .2
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 معرفة إذا كانت مميزات صحافة املوبايل تساعد على استخدامه. .3

 نوع الدراسة: 
وصف ظاهرة صحافة املوبايل  تعّد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التي تستهدف  

حول   باملعلومات  إمداده  يف  ودورها  عليها  املصري  اجلمهور  اعتماد  درجة  حيث  من 
  األحداث اجلارية. 

  منهج الدراسة: 
من   املعلومات  جلمع  األمثل  األسلوب  يعد  ألنه  املسح؛  منهج  على  الدراسة  اعتمدت 

االستف ميكن  صورة  يف  البيانات  هذه  وعرض  األولية،  على  مصادرها  سواء  منها،  ادة 
املستوى املعريف أو يف حتقيق أهداف الدراسة وتساؤالتها وفروضها، ويسهم منهج املسح  
بدراسة عدد   ويسمح  املعلومات،  واملعياري جلمع  الرئيس  الشكل  وهو  البيانات،  يف جمع 

  .)20(كبير من املتغيرات

  واستفادت الدراسة احلالية من توظيف هذا املنهج من خالل:
  مسح الدراسات والبحوث السابقة املتعلقة مبوضوع الدراسة الراهنة.   .1
 مسح عينة من اجلمهور املصري (عينة الدراسة). .2

محل  الظاهرة  ماهية  على  التعرف  حدود  تتجاوز  أن  الوصفية  الدراسات  بعض  حتاول 
الدراسة لكي تصل إلى معرفة كيفية حدوث الظاهرة وأسبابها، ولكي تصل إلى ذلك فإنها  

 .)21(ستهدف الكشف عن االتفاق والتباين بني عدد من الظواهرت

    أداة الدراسة: 
االستبيان أداة  على  الدراسة  من   اعتمدت  عينة  على  بالتطبيق  البيانات،  جمع  يف 

اجلمهور املصري لرصد رؤاهم وتصوراتهم حول دور صحافة املوبايل يف تشكيل اجتاهات 
استمارة   على  الراهنة  الدراسة  واعتمدت  اجلارية،  األحداث  يف  املصري  اجلمهور 

  االستقصاء، وقد تضمنت املحاور اآلتية: 
  ة صحافة املوبايل. املحور األول: عادات وأمناط ومتابع -1
 املحور الثاني: االعتماد على صحافة املوبايل كمصدر لألخبار األحداث اجلارية.  -2
كمصدر   -3 املوبايل  صحافة  على  اجلمهور  اعتماد  على  املترتبة  التأثيرات  الثالث:  املحور 

 لألخبار يف األحداث اجلارية.
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  مجتمع الدراسة امليدانية وعينتها: 
ا  الدراسة  أعماره بني  يتمثل مجتمع  تتراوح  الذي  املصري،  مليدانية يف اجلمهور 
من   من    18أقل  أكثر  االجتماعية   40حتى  االقتصادية  املستويات  مختلف  من  سنة، 

العينة   الباحث عينة من اجلمهور املصري، وكانت طبيعة  والتعليمية وغيرها، وقد سحب 
 عمدية حصصية، ومت سحب العينة كما يلي:

بالطريقة    - اجلمهورية،  قطاعات  من  قطاًعا  محافظة  كل  متثل  محافظتني  اختيار  مت 
العمدية، هما محافظتا "الدقهلية وسوهاج"، متثل األولى الوجهة البحري، واألخرى متثل  
الوجهة القبلي، ومت سحب عينة عمدية من كل محافظة وفًقا لتمثيلها يف املجتمع األصلي  

محافظة كل  ومت  )22(داخل  واإلناث ،  الذكور  نسبة  متثيل  مت  كما  واحلضر،  الريف  متثيل 
قوامها   عينة  ومت سحب  املصري،  املجتمع  عدد    635بنسبتهم يف  استبعد   35مبحوًثا، 

الدراسة   عينة  أصبحت  هنا  ومن  صالحيتها،  لعدم  عن   600استمارة  أما  مفردة، 
  يلي:  خصائص عينة الدراسة التي أجرى عليها التحليل اإلحصائي فجاءت كما

  خصائص عينة الدراسة امليدانية من حيث النوع والسن: -
  )1جدول رقم (

  يوضح خصائص عينة الدراسة امليدانية من حيث النوع والسن 

  النسبة التكرار  اخلصائص من حيث النوع والسن

  النوع 
 51.0  306  ذكر

  49.0  294 أنثى

  السن

سنة 25إلى أقل من  20من   267 44.5  

سنة 20أقل من   92 15.3  

30إلى أقل من  25من   88  14.7  

35سنة لى أقل إ  30من   65 10.8  

سنة 40إلى أقل من  35من   48 8.0  

  6.7  40 سنة فأكثر   40

  100  600 اإلجمالي
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خصائص عينة الدراسة امليدانية من حيث النوع   السابقيتضح من بيانات اجلدول     
   النحو اآلتي:السن، وذلك على 

للنوع:  - وفًقا  الدراسة  عينة  (  خصائص  امليدانية  الدراسة  عينة  حجم    600بلغ 

نسبة  )مفردة أن  تبني  نسبة  51،  مقابل  ذكور يف  املشاركني  لإلناث،  49% من   %

ا املجتمع  يف  متثيلهم  نسبة  تساوي  التي  النسبة  إلحصائية  وهي  وفًقا  ملصري 

  . )23( اجلهاز املركزي للتعبئة واإلحصاء

إلى أقل من    20احتلت املرحلة العمرية (من    للسن:   وفًقاخصائص عينة الدراسة   -

بنسبة    25 املشاركني  عدد  يف  املقدمة  الثانية  44.5سنة)  املرتبة  يف  يليها   ،%

من   (أقل  العمرية  بنسبة    20املرحلة  للمرحلة  15.3سنة)  الثالثة  املرتبة  ثم   ،%

%، وجاءت املرحلة العمرية (من  14.7) بنسبة  30إلى أقل من    25العمرية (من  

من    30 أقل  بنسبة    35إلى  الرابعة  املرتبة  املرتبة  10.8سنة) يف  بينما يف   ،%

وأخيًرا   %،8.0سنة) بنسبة    40إلى أقل من    35اخلامسة املرحلة العمرية (من  

  . %6.7سنة فأكثر) بنسبة   40جاءت املرحلة العمرية (

 خصائص عينة الدراسة امليدانية من حيث مكان اإلقامة:
  )2رقم (جدول 

  يوضح خصائص عينة الدراسة امليدانية من حيث مكان اإلقامة 

  النسبة   التكرار   مج ك  مكان اإلقامة والبلد

  مكان اإلقامة 

محافظة 

  الدقهلية

  150  مدينة املنصورة
300  50.0  

  150  قرية نوسا بالغيط مبركز أجا 

محافظة 

  سوهاج

 150 مدينة سوهاج
300  50.0  

 150  مبركز جرجا قرية خارفة

  100 600  اإلجمالي

يتضح من بيانات اجلدول السابق خصائص عينة الدراسة امليدانية من حيث مكان  
    :على النحو اآلتي وذلكاإلقامة، 
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يتضح من بيانات اجلدول السابق أن خصائص عينة الدراسة وفًقا ملكان اإلقامة:   -

وهم  50.0هناك   الدقهلية،  محافظة  يف  يقنطون  الدراسة  عينة  أفراد  من   %

% من 50.0مقسمون يف مدينة املنصورة وقرية نوسا بالغيط مبركز أجا، ونسبة  

وقرية   سوهاج  مدينة  يف  مقسمون  وهم  سوهاج،  محافظة  يقطنون  العينة  أفراد 

  . خارفة مبركز جرجا

  عينة الدراسة امليدانية من حيث املستوى التعليمي واملهنة: خصائص -
 )3جدول رقم (

  يوضح خصائص عينة الدراسة امليدانية من حيث املستوى التعليمي واملهنة

  النسبة التكرار  اخلصائص من حيث املستوى التعليمي واملهنة 

املستوى 
  التعليمي 

 65.0  390  جامعي 

 20.3  122 أقل من جامعي

 14.7  88 جامعيفوق 

 الوظيفة

  51.2  307  ال يعمل

  48.8  293  يعمل

  100  600  اإلجمالي

اجلدول    بيانات  من  حيث    السابقيتضح  من  امليدانية  الدراسة  عينة  خصائص 
   :املستوى التعليمي، وذلك على النحو اآلتي 

التعليمي:   - للمستوى  وفًقا  الدراسة  عينة  عينة  خصائص  بيانات  من  يتضح 

% من 20.3% من حاملي املؤهالت اجلامعية، ثم نسبة  65.0الدراسة أن نسبة  

الثالثة   املرتبة  ثم  الثانية،  املرتبة  يف  اجلامعي  من  أقل  املؤهل  حاملي  من  العينة 

فوق  14.7بنسبة   التعليم  مستوى  من  وكانت  العينة  من  حملة  %  من  اجلامعي، 

  املاجستير والدكتوراه.
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يتضح أن ما أكثر من نصف عينة الدراسة،  :  خصائص عينة الدراسة وفًقا للمهنة -

  % هم من يعملون يف مهن مختلفة. 48.8% ال يعملون، ونسبة 51.2بنسبة 

  اختبارا الصدق والثبات: 

الصدق:  1  اختبار  لقياس.  األداة  أو  األسلوب  صالحية  بالصدق  مراد    ويقصد  هو  ما 

قياسه، أو مبعنى آخر صالحية أداة البحث يف حتقيق أهداف الدراسة، وينتج عنه ارتفاع  

مستوى الثقة فيما توصلت إليه الدراسة من نتائج بحث ميكن االنتقال منها إلى التعميم،  

الصحافة   أساتذة  من  مجموعة  على  االستبيان  استمارة  عرض  مت  ذلك  ولتحقيق 

من  )24( واإلعالم من ،  مجموعة  أبدوا  وقد  للتطبيق،  االستمارة  من صالحية  التأكد  أجل 

وتوضيح  أخرى،  تساؤالت  وإضافة  وحذف  التساؤالت،  بعض  صياغة  بإعادة  املالحظات 

مفهوم صحافة املوبايل يف أقل من سطرين، وكتابة الهدف من الدراسة يف اختصار، وقد 

  ى شكلها النهائي الذي مت تطبيقه.مت عمل التعديالت املطلوبة، حتى وصلت االستمارة إل

   اختبار الثبات:. 2 

الثبات  اختبار  ثابته، ومت  نتائج  التطبيق واحلصول على  بالثبات إمكان تكرار  يقصد 
بعد مضي شهر من إمتام تطبيق استمارة االستبيان على العينة موضع الدراسة، حيث مت  

عني من التطبيق األول، وبلغ  تطبيق الثبات على عشرين فرد من عينة الدراسة بعد أسبو
االرتباط   دقة  90ُمعامل  إلى  يشير  مبا  اإلجابات،  دقة  على  تدل  عالية  نسبة  وهي   ،%

  مؤشرات إجابة املبحوثني. 
للبيانات: .1 اإلحصائية  يف   املعاجلة  تطبيقها  مت  التي  اإلحصائية  اإلجراءات  شملت 

بيانات الدراسة من    الدراسة احلالية: اجلداول والتوزيعات التكرارية، حيث مت عرض

خاللها  من  يتم  التي  املئوية  والنسب  التكرارات  توضيح  إلى  تهدف  جداول  خالل 

 الوصول إلى النتائج اخلاصة باستمارة االستبيان. 
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 نتائج الدراسة
  )4جدول رقم (

 صحافة املوبايل يف احلصول على األخباريوضح مدى استخدام عينة الدراسة 

  االنحراف  املعياري  املتوسط احلسابي  %  ك  مدى االستخدام 

 51.3 308  دائًما

2.4 0.62 
 41.5 249 أحياًنا

 7.2 43 نادرًا 

  100 600 اإلجمالي 

% من عينة الدراسة يستخدمون صحافة 51.3يتضح من بيانات اجلدول السابق أن  
% من عينة الدراسة يستخدمون صحافة املوبايل  41.5املوبايل بشكل مستمر ودائم، وأن  

صحافة   استخدام  حيث  من  "نادرًا"  فئة  جاءت  بينما  األخبار،  على  احلصول  يف  أحياًنا 
 % من عينة الدراسة. 7.2املرتبة األخيرة بنسبة املوبايل يف احلصول على األخبار يف 
  –سعد إبراهيم ، و)25(   م)2019هاجر حبيش (كل من    وتتفق هذه النتيجة مع دراسات

) حسني  أحمد  و  )26( م)2019حيدر   ، )27()2018  (and Rong  ,Kyong Eun Oh
Tang  ،  االطالع على  التي أكدت على ارتفاع معدل استخدام صحافة املوبايل ودورها يف

 األخبار.
 )5جدول رقم (

  يوضح أسباب تفضيل صحافة املوبايل لدى عينة الدراسة 

  %  ك   أسباب  التفضيل
 31.0 395  سهولة االستخدام

  20.1 256 سرعتها يف نقل األخبار دون معوقات 

  13.4 171 اشتمالها على الصور والفيديو والصوت 

  11.8 150 جتعلني أكثر وصوًال لألحداث 

  10.4  132 املتابعة املستمرة ملا تقدمه من أخبار 

  7.8 99 تتيح مجاًال أوسع حلرية الرأي والتعبير 

  5.5 70 ثقتي يف املعلومات التي تقدمها 

    1273  100مجموع اإلجابات
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تبني نتائج اجلدول السابق أن فئة "سهولة استخدامها" جاءت يف املرتبة األولى من 
أسباب   بنسبة حيث  وذلك  الدراسة  عينة  للمبحوثني  بالنسبة  املوبايل  صحافة  تفضيل 

%، بينما جاءت يف املرتبة الثانية فئة "سرعتها يف نقل األخبار دون معوقات" بنسبة 31.0
بنسبة 20.1 والصوت"  والفيديو  الصور  "اشتمالها على  فئة  الثالثة جاءت  املرتبة  %، ويف 
الر13.4 املرتبة  يف  جاءت  بينما  بنسبة %،  لألحداث"  وصوًال  أكثر  "جتعلني  فئة  ابعة 
املرتبة اخلامسة 11.8 "املتابعة املستمرة ملا تقدمه من أخبار" يف  %، يف حني جاءت فئة 
"10.4بنسبة   فئة  وجاءت  املرتبة    كونها%،  يف  والتعبير"  الرأي  أوسع حلرية  مجاًال  تتيح 

 قتي يف املعلومات التي تقدمها" %، ويف املرتبة األخيرة جاءت فئة "ث7.8السادسة بنسبة  

وسارة شوقي   )28()2018دراسات كل من كرمي محمد عادل (%، وهو ما يتفق مع  5.5بنسبة  
بأن "سهولة استخدامها" من    Desmond lobo )30( م)2011و (  )29( )2016عبد الستار (

  أكثر أسباب استخدام صحافة املوبايل. 
  )6جدول رقم (

   عبر صحافة املوبايل عينة الدراسةيوضح درجة الثقة يف املوضوعات اإلخبارية التي تلقتها 

  %  ك املوضوعات

 36.0 216  متوسطة 

  28.0 168 عالية

  22.5  135 عالية جًدا

  10.5 63 منخفضة

  3.0 18 منخفضة جًدا 

  100  600 اإلجمالي 

املوضوعات اإلخبارية عبر   تثق يف  الدراسة  أن عينة  السابق  بيانات اجلدول  كشفت 
بنسبة   متوسطة  بدرجة  املوبايل  صحافة  36صحافة  يف  الثقة  أن  مع  يتفق  ما  وذلك   %

يف   الدراسة  عينة  تثق  بينما  اجلمهور،  على  جديدة  وسيلة  كونها  تدريجًيا  تأتي  املوبايل 
صحافة عبر  تلقتها  التي  بنسبة    املوضوعات  مرتفعة  بدرجة  عينة  28املوبايل  من   %

بنسبة   املوضوعات  يف  جًدا  عالية  الثقة  كانت  حني  يف  وبدرجة  22.5الدراسة،   ،%
بنسبة   املوضوعات  الدراسة يف  تثق عينة  تثق عينة  10.5منخفضة  األخيرة  وباملرتبة   ،%

املوبايل بدرجة منخفضة ج التي تتالقها عبر صحافة  املوضوعات  بنسبة الدراسة يف  ًدا 
دراسات كل من  3.0 أكدت عليه  ما  (%، وهو  بركات  محمد  و)31( )2016سالي  مجدي ، 
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) اجلمالو،  )32( )2017الداغر  وجود    )  33( م)2012(  رباب  إلى  يرجع  الثقة  سبب  بأن 
  الوسائط املتعددة، وأن الثقة يف املوضوعات عبر صحافة املوبايل تأتي بصورة تدريجية.

  )7اجلدول رقم (
يوضح الوسائل اإلعالمية التي اعتمدت عليها عينة الدراسة كمصدر لألخبار يف األحداث اآلتية:  

  األزمة الليبية) -فيروس كورونا -(قضية سد النهضة
الوسائل     

 اإلعالمية 

  نوع احلدث 

  صحافة املوبايل   التليفزيون   اإلذاعة   املجالت  الصحف
االتصال  

  الشخصي

الندوات 

  واملؤمترات

  %  ك  %  ك  %  ك %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

قضية سد  

 1.8 15  2.7 23  38.8 333  36.7 315 3.8 33 4.7 40 11.5  99  النهضة 

وباء فيروس  

  5.5 60  6.2 66  37.4 399  28.9 308  5.9 63  6.6 70  9.5  101 كورونا

 1.1 8  1.5 11  40.8 296  39.5 287  4.5 33  1.9 14  9.0  65 األزمة الليبية 

التي  اإلعالمية  الوسائل  أكثر  املوبايل  صحافة  أن  إلى  السابق  اجلدول  نتائج  تشير 
اعتمدت عليها عينة الدراسة، ففي قضية سد النهضة اإلثيوبي جاءت صحافة املوبايل يف  

% ثم الصحف  36.7، يليها باملرتبة الثانية التليفزيون بنسبة  38.8املرتبة األولى بنسبة  
%، ثم باملرتبة  4.7%، وباملرتبة الرابعة جاءت املجالت بنسبة  11.5ة  باملرتبة الثالثة بنسب

بنسبة   اإلذاعة  بنسبة  3.8اخلامسة  السادسة  باملرتبة  الشخصي  واالتصال   ،%2.7 %
الندوات واملؤمترات بنسبة   %، أما خالل فيروس كورونا فجاء االعتماد على  1.8وأخيًرا 

بنسبة   األولى  املرتبة  يف  املوبايل  التي 37.4صحافة  اإلعالمية  الوسائل  حيث  من   ،%
الثانية   املرتبة  التليفزيون  احتل  بينما  لألخبار،  كمصدر  الدراسة  عينة  عليها  اعتمدت 

%، يف حني كانت الصحف يف املرتبة الثالثة من حيث االعتماد عليها يف وباء 28.9بنسبة  
تبة الرابعة بنسبة % من عينة الدراسة، وجاءت املجالت يف املر 9.5فيروس كورونا بنسبة  

%، بينما كان االتصال الشخصي يف املرتبة اخلامسة من حيث اعتماد اجلمهور عليه  6.6
بنسبة   كورونا  فيروس  وباء  حيث  6.2خالل  من  السادسة  املرتبة  يف  اإلذاعة  وجاءت   ،%

 %. 5.5%، وباملرتبة األخيرة جاءت الندوات واملؤمترات بنسبة 5.9االعتماد بنسبة 

ويف األزمة الليبية أظهرت نتائج اجلدول السابق تفوق صحافة املوبايل على الوسائل  
بنسبة   عليها  االعتماد  خالل  عينة 40.8اإلعالمية  من  جاء الدراسة   %  حني  يف   ،

الثانية بنسبة   % من عينة الدراسة، بينما جاءت الصحف يف  39.5التليفزيون يف املرتبة 



 

 
1440 1440 

بنسبة   الثالثة  بنسبة  9.0املرتبة  اإلذاعة  جاءت  الرابعة  وباملرتبة  الدراسة،  عينة  من   %
% من عينة الدراسة، بينما  1.9%، يف حني جاءت املجالت يف املرتبة اخلامسة بنسبة  4.5

بنسبة   السادسة  املرتبة  يف  الشخصي  االتصال  جاءت  1.5جاء  األخيرة  وباملرتبة   ،%
إبراهيم  %، وهو ما أكدته دراسات كل من  1.1ة  الندوات واملؤمترات بنسب حيدر    –سعد 

) حسني  (و  )34( م)2019أحمد  العانية  على  أنوار      )35( م)2018أحمد  رمضان،  وتسامي 
) الستار   )36( م)2018عبده  عبد  شوقي  و)37()2016(  وسارة  سعيد ،  سائد 
الرحباني(،  )38( )2016رضوان(   Abdulkrimم)2015(  )40(،  )39( م)2016وعبير 

Ajmi Ziani. Mokhtar Elareshi    يف اإلعالمية  الوسائل  الهاتف  تصدر  من 
احلصول على األخبار ومتابعة األحداث وتفضيله لدى القّراء، وهو ما أكده اجلدول رقم  

 ) يف أن استخدام صحافة املوبايل بشكل دائم لدى عينة الدراسة. 4(
  

  )8جدول رقم (
  راسة على صحافة املوبايل كمصدر لألخبار بشكل عام اعتماد عينة الديوضح كثافة 

املتوسط   %  ك  االعتماد 
  احلسابي

االنحراف  
  املعياري 

 52.8 317  مرتفع 

2.47 0.60 
 41.7 250 متوسط 

 5.5 33 منخفض

  100  600  اإلجمالي 

كمصدر  املوبايل  صحافة  على  الدراسة  عينة  اعتماد  السابق  اجلدول  بيانات  تبني 
بدرجة   جاءت  املوبايل  صحافة  على  االعتماد  كثافة  أن  النتائج  كشفت  حيث  لألخبار، 

%، بينما  41.7%، ويف املرتبة الثانية جاءت درجة "متوسطة" بنسبة  52.8مرتفعة بنسبة  
%، ويرجع ارتفاع درجة االعتماد على  5.5ثة بنسبة  جاء بدرجة منخفضة يف املرتبة الثال

نسبي  بوزن  وذلك  كورونا  فيروس  أثناء  عليها  االعتماد  ارتفاع  إلى  املوبايل  صحافة 
بدرجة  74.70( النهضة  سد  قضية  يف  املوبايل  صحافة  على  االعتماد  كان  وكذلك   ،(

) نسبي  بوزن  وذلك  املوبا64.12مرتفعة  على صحافة  االعتماد  وارتفاع  يف )،  كذلك  يل 
) نسبي  بوزن  الليبية  دراسة  53.16األزمة  أكدته  ما  وهو  رضوان )،  سعيد  سائد 
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التي أشارت إلى أن االعتماد على صحافة املوبايل يف احلصول على األخبار   )41( )2016(
  كان مرتفًعا. 

  )9جدول رقم (
  عينة الدراسة يف متابعة يف األحداث  تفضلهايوضح أنواع صحافة املوبايل التي  

أنواع صحافة     

 املوبايل

  

  نوع احلدث 

التطبيقات 

  اإلخبارية 

تطبيقات 

التواصل 

  االجتماعي

خدمات 

mms. 

SMS  

متصفحات 

 املوبايل

تطبيقات 

  بريدية 

تطبيقات 

  مرئية 

تطبيقات 

  صوتية 

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

قضية سد  

  النهضة 
136  22.7 283 47.2  27 4.5 131 21.9 2 0.3  14 2.3  7 1.2 

  0.8 5  3.0 18  0.3  2  21.9 131 5.5 33  52.5 315  16.0  96 فيروس كورونا 

  1.8 11  3.0 18  0.7 4  24.4 146 4.3 26  47.5 285  18.3  110 األزمة الليبية 

تشير نتائج اجلدول السابق إلى أنواع صحافة املوبايل التي تفضلها عينة الدراسة يف 
أن   النتائج  كشفت  حيث  اإلثيوبي،  النهضة  سد  قضية  املبحوثني  47.2متابعة  من   %

يفضلون تطبيقات مواقع التواصل االجتماعي يف متابعة األخبار، ويف املرتبة الثانية جاءت 
بنسب اإلخبارية  بنسبة  22.7ة  التطبيقات  املوبايل  متصفحات  جاءت  الثالثة  وباملرتبة   ،%

21.9" رسائل  جاءت  الرابعة  املرتبة  ويف   ،%mms. SMS بنسبة األخبار  متابعة  يف   "
ال%،  4.5 جاءت  اخلامسة  املرئية وباملرتبة  املرتبة  2.3بنسبة    تطبيقات  يف  وجاء   ،%

رة جاءت التطبيقات البريدية  %، وباملرتبة األخي1.2بنسبة    تطبيقات الصوتيةالسادسة ال
سد   فقط%  0.3بنسبة   قضية  حول  األخبار  متابعة  يف  لها  املبحوثني  تفضيل  حيث  من 

 النهضة عبر صحافة املوبايل.
أما وباء فيروس كرونا، فجاءت تطبيقات مواقع التواصل االجتماعي باملرتبة األولى  

%، يف حني 21.9ايل بنسبة  %، وباملرتبة الثانية جاءت متصفحات املوب52.5وذلك بنسبة  
بنسبة   الثالثة  املرتبة  يف  اإلخبارية  التطبيقات  تفضيل  16جاءت  درجة  حيث  من   %

%، وجاء 5.5" وذلك بنسبة  mms. SMSاملبحوثني لها، وباملرتبة الرابعة جاءت خدمات "
بنسبة   املرئية  التطبيقات  اخلامسة  املرتبة  التطبيقات 3يف  جاءت  السادسة  وباملرتبة   ،%

بنسبة  الص بنسبة  0.8وتية  البريدية  التطبيقات  األخيرة جاءت  وباملرتبة  % فقط  %0.3، 
  من حيث تفضيل املبحوثني لها يف متابعة األخبار حول وباء فيروس كورونا.
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وخالل األزمة الليبية، اعتمد املبحوثون على تطبيقات مواقع التواصل االجتماعي يف 
%، وباملرتبة الثانية جاءت متصفحات  47.5سبة  املرتبة األولى من حيث درجة التفضيل بن 

وذلك   بنسبة 24.4  بنسبةاملوبايل  اإلخبارية  التطبيقات  جاءت  الثالثة  وباملرتبة   ،%
%، 4.3" وذلك بنسبة  mms. SMS%، يف حني جاءت يف املرتبة الرابعة خدمات "18.3

ة جاءت التطبيقات %، وباملرتبة السادس3يليها التطبيقات املرئية املرتبة اخلامسة بنسبة  
% فقط من  0.7%، وباملرتبة األخيرة جاءت التطبيقات البريدية وذلك بنسبة  1.8الصوتية  

  حيث تفضيل املبحوثني لها يف متابعة األخبار حول األزمة الليبية.
ما   دراستي  يتفقوهو  ،  and Rong Tang ,Kyong Eun Oh)  2018()42(  مع 

(و رضوان  سعيد  يف   ،)43(   م)2016سائد  االجتماعي  التواصل  مواقع  أن  إلى  أشارا  فقد 
التفضيل  درجة  يف  يليها  لها،  اجلمهور  تفضيل  حيث  من  املوبايل  صحافة  أنواع  مقدمة 

  متصفحات املوبايل. 
  )10جدول رقم (

 تفاعل عينة الدراسة عبر صحافة املوبايل يف املوضوعات أساليبيوضح 

أساليب  

  التفاعل

نوع 

  احلدث 

  نشر نص  نشر فيديو   نشر صوت  نشر صور   تعليقات  مشاركة
مجموع 

  اإلجابات

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  % ك  %  ك  %  ك

قضية سد  

  النهضة 
263  34.3 325  42.4  76  9.9  20  2.6  29  3.8  53  6.9  766  100 

وباء 

فيروس  

  كورونا

323  34.4 316  33.6  113  12.0  42  4.5  76  8.1  70  7.4  940  100  

األزمة  

  الليبية 
216  32.2 316  47.1  62  9.2  19  2.8  23  3.4  35  5.2  671  100  

تشير نتائج اجلدول السابق إلى أساليب تفاعل عينة الدراسة عبر صحافة املوبايل 
أوًال يف قضية سد النهضة، حيث كشفت النتائج أن تفاعل املبحوثني بالتعليقات يف املرتبة  

بنسبة   وذلك  بنسبة  42.4األولى  املشاركة  خالل  من  التفاعل  جاء  الثانية  وباملرتبة   ،%
املبحوثني من خالل نشر الصور وذلك   %، يف حني جاءت يف34.3 الثالثة تفاعل  املرتبة 
بنسبة  9.9بنسبة   النصوص  نشر  املبحوثني عبر  تفاعل  الرابعة جاء  وباملرتبة   ،%6.9 ،%
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بنسبة   وذلك  الفيديو  نشر  من خالل  املبحوثني  تفاعل  اخلامسة  املرتبة  %، 3.8وجاء يف 
% فقط  2.6نشر الصوت وذلك بنسبة  وباملرتبة األخيرة جاء تفاعل املبحوثني من خالل  

  من حيث التفاعل حول قضية سد النهضة. 
األولى  املرتبة  يف  باملشاركة  الدراسة  عينة  تفاعل  فجاء  كورونا  فيروس  وباء  يف  أما 

%، يف حني جاء يف املرتبة الثانية تفاعل املبحوثني من خالل التعليقات  34.4وذلك بنسبة  
لثة تفاعل املبحوثني من خالل نشر الصور وذلك بنسبة  %، وباملرتبة الثا33.6وذلك بنسبة  

%، وجاء يف 8.1%، وباملرتبة الرابعة جاء تفاعل املبحوثني عبر نشر الفيديو بنسبة  12.0
%، وباملرتبة  7.4املرتبة اخلامسة تفاعل املبحوثني من خالل نشر النصوص وذلك بنسبة  

% فقط من حيث  4.5لك بنسبة  األخيرة جاء تفاعل املبحوثني من خالل نشر الصوت وذ
  التفاعل حول وباء فيروس كورونا. 

املرتبة   يف  بالتعليقات  املبحوثني  تفاعل  أن  النتائج  فكشفت  الليبية،  األزمة  يف  أما 
بنسبة   وذلك  بنسبة 47.1األولى  املشاركة  التفاعل من خالل  الثانية  املرتبة  وجاء يف   ،%

تفاعل32.2 الثالثة  املرتبة  يف  جاء  حني  يف  وذلك   %،  الصور  نشر  خالل  من  املبحوثني 
بنسبة  9.2بنسبة   النصوص  نشر  املبحوثني عبر  تفاعل  الرابعة جاء  وباملرتبة   ،%5.2 ،%

بنسبة   وذلك  الفيديو  نشر  من خالل  املبحوثني  تفاعل  اخلامسة  املرتبة  %، 3.4وجاء يف 
% فقط  2.8وباملرتبة األخيرة جاء تفاعل املبحوثني من خالل نشر الصوت وذلك بنسبة  

 من حيث التفاعل حول األزمة الليبية.
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  )11جدول رقم (

يوضح التأثيرات املترتبة على اعتماد املبحوثني على صحافة املوبايل كمصدر لألخبار يف قضية سد  
  النهضة 

   قضية سد النهضة األثيوبي

  درجة التأثير 

الوزن 

  معارض   محايد   موافق  موافق جًدا  النسبي
معارض 

  جًدا

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

ية 
رف

ملع
ت ا

را
أثي

الت
  

التعرف على تصريحات  

احلكومة  حول سد 

  النهضة 

204  34.0  238 39.7  124  20.7  19 3.2  15 2.5  74.88 

متابعة رد فعل القيادة  

املصرية على تشغيل سد 

 النهضة 

227  37.8 197 32.8 132 22.0 28 4.7 16 2.7 74.63 

التعرف على إحصائيات  

 مياه النيل ومقياسه 
186  31.0 259 43.2 119 19.8 24 4.0 12 2.0 74.29 

متابعة ردود األفعال  

العربية والدولية حول 

 سد النهضة 

203  33.8 219 36.5 136 22.7 28 4.7 14 2.3 73.71 

معرفة آخر تطورات 

 أحداث سد النهضة 
197  32.8 230 38.3 124 20.7 31 5.2 18 3.0 73.21 

  74.14 الوزن النسبي للتأثيرات املعرفية 

ية
دان

وج
 ال

ت
را

أثي
الت

  

الشعور باحلزن حول  

نقص مياه الشرب 

  نتيجة لبناء السد

276  46.0 188 31.3 107 17.8 19 3.2 10 1.7 79.21 

الشعور بالقلق حول ما 

يدور يف قضية سد  

 النهضة 

227  37.8 201 33.5 125 20.8 29 4.8 18 3.0 74.58 

زيادة الكراهية ضد 

لألطراف املضادة لنا يف 

 السد 

205  34.2 192 32.0 145  24.2 42 7.0 16 2.7 72.00 

اخلوف من نشوب حرب  

ضد إثيوبيا بخصوص 

 السد 

220  36.7 174 29.0 142 23.7 35 5.8 29 4.8 71.71 

الشعور بالغيرة من  

الدول التي ليس لديها 

مشكلة كمشكلة سد 

 النهضة 

199  33.2 144 24.0 169 28.2 46 7.7 42 7.0 67.17 
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الوزن النسبي للتأثيرات  

 الوجدانية
72.93  

ية 
وك

سل
 ال

ت
را

أثي
الت

  

التطوع يف اجليش  

املصري عند نشوب 

  حروب

285  47.5 148 24.7 117 19.5 
27 

 
4.5 23 3.8 76.88 

التفاعل مع ما ينشر عن 

قضية سد النهضة من 

  خالل صحافة املوبايل 

206  34.3 224 37.3 146 24.3 17 2.8 7 1.2 75.21 

توثيق األحداث بالصور 

والفيديو التي ترصد  

آثار قضية سد النهضة 

 على مصر 

199  33.2 220 36.7 153 25.5 22 3.7 6 1.0 74.33 

املشاركة يف تعبئة الرأي 

 العام ضد سد النهضة 
200  33.3 178 29.7 162 27.0 40 6.7 20 3.3 70.75 

مشاركة املنشورات أو 

إعادة توجيه للرسائل  

البريدية أو إعادة  

التغريد أو مترير  

للوسائط التي تتناول 

 سد النهضة 

176  29.3 203 33.8 168 28.0 39 6.5 14 2.3 70.33 

  73.50 السلوكيةالوزن النسبي للتأثيرات 

على  املبحوثني  اعتماد  على  املترتبة  التأثيرات  إلى  السابق  اجلدول  نتائج  تشير 
التأثيرات   أن  النتائج  وتظهر  النهضة،  سد  قضية  يف  لألخبار  كمصدر  املوبايل  صحافة 
املعرفية املترتبة على اعتماد عينة الدراسة على صحافة املوبايل جاءت يف املرتبة األولى 

ة جيدة، حيث كانت أكثر التأثيرات املعرفية فئة "التعرف  ، وهي نسب74.14بوزن نسبي  
نسبي   بوزن  النهضة"  رد  74.88على تصريحات احلكومة حول سد  "متابعة  فئة  يليها   ،

، وحصل على املرتبة  74.63فعل القيادة املصرية على تشغيل سد النهضة" بوزن نسبي  
"التع فئة  تأثيًرا  األكثر  املعرفية  التأثيرات  ضمن  النيل الثالثة  مياه  إحصائيات  على  رف 

نسبي   بوزن  العربية  74.29ومقياسه"  األفعال  ردود  "متابعة  فئة  حصلت  حني  يف   ،
، وأخيًرا فئة "معرفة  73.71والدولية حول سد النهضة" على املرتبة الرابعة بوزن نسبي  

نسبي   بوزن  النهضة"  سد  أحداث  تطورات  بأن 73.21آخر  السابقة  النتائج  وتؤكد   ،
املبحوثون يف قضية  التصريح يتابعها  التي  املوضوعات واألخبار  ات احلكومية يف مقدمة 

  سد النهضة اإلثيوبي.  
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كما أشارت النتائج إلى أن الوزن النسبي للتأثيرات الوجدانية املترتبة على االعتماد  
، حيث  72.93على صحافة املوبايل كمصدر لألخبار يف قضية سد النهضة اإلثيوبي بلغ  

أكثر التأثيرات الوجدانية تأثيًرا فئة "الشعور باحلزن حول نقص مياه الشرب نتيجة  كانت  
، يليها فئة "الشعور بالقلق حول ما يدور يف قضية  79.21لبناء سد النهضة" بوزن نسبي  

بوزن نسبي   النهضة"  الكراهية ضد 74.58سد  "زيادة  الثالثة فئة  املرتبة  ، وحصل على 
، فيما حصلت فئة "اخلوف من نشوب  72.00لسد" بوزن نسبي  األطراف املضادة لنا يف ا

، أما عن أقل  71.71حرب ضد إثيوبيا بخصوص السد" على املرتبة الرابعة بوزن نسبي  
التأثيرات الوجدانية تأثيًرا فكانت فئة "الشعور بالغيرة من الدول التي ليس لديها مشكلة 

ث تقارب النسب بني التأثيرات  ، ويرجع الباح67.17كمشكلة سد النهضة" بوزن نسبي  
هو   تقدميه  ميكن  ما  أقل  ولكن  ليقدموه  كثيًرا  ميلكون  ال  املبحوثني  أن  إلى  الوجدانية 

 التعاطف. 
املترتبة على االعتماد  السلوكية  للتأثيرات  النسبي  الوزن  أن  إلى  النتائج  كما أشارت 

، حيث  73.50لغ  على صحافة املوبايل كمصدر لألخبار يف قضية سد النهضة اإلثيوبي ب 
كانت أكثر التأثيرات فئة "التطوع يف اجليش املصري عند نشوب حرب ضد إثيوبيا" بوزن  

، يليها فئة "التفاعل مع ما ينشر عن قضية سد النهضة من خالل صحافة  76.88نسبي  
، أما فئة "توثيق األحداث بالصور والفيديو التي ترصد آثار  75.21املوبايل" بوزن نسبي  

ا سد  نسبي  قضية  بوزن  الثالثة  املرتبة  على  حصلت  فقد  مصر"  على  ، 74.33لنهضة 
بوزن   النهضة"  العام ضد سد  الرأي  "املشاركة يف تعبئة  الرابعة فئة  املرتبة  بينما جاء يف 

، يف حني كانت فئة "مشاركة املنشورات أو إعادة توجيه للرسائل البريدية  70.75نسبي  
التي تتناول سد النهضة" يف املرتبة األخيرة من حيث  أو إعادة التغريد أو مترير للوسائط  

 . 70.33التأثير السلوكي بوزن نسبي  
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  يوضح التأثيرات املترتبة على اعتماد املبحوثني على صحافة املوبايل كمصدر لألخبار أثناء فيروس كورونا

  وباء فيروس كورونا 

  درجة التأثير 

الوزن 

  معارض   محايد   موافق  موافق جًدا  النسبي
معارض 

  جًدا

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

ية 
رف

ملع
ت ا

را
أثي

الت
  

معرفة أعراضه 

  وكيفية الوقاية منه 
363  60.5 153 25.5  73 12.2 9 1.5 2 0.3  86.08 

معرفة آخر تطورات 

 فيروس كورونا 
356  59.3  169 28.2  61 10.2  11 1.8  3 0.5  86.00 

التعرف على  
إحصائيات مصابي  

 فيروس كورونا 

317  52.8 190 31.7 75 12.5 16 2.7 2 0.3  83.50 

التعرف على القرارات 
احلكومية حول 

اإلجراءات االحترازية  
 لفيروس كورونا 

323  53.8 176 29.3 83 13.8 17 2.8  1 0.2 83.46 

التعرف على رد فعل  

القيادة املصرية حول  

التزام املواطنني 

 باإلجراءات االحترازية 

315  52.5 160 26.7 109 18.2 15 2.5 1 0.2 82.21 

الوزن النسبي للتأثيرات  

 املعرفية 
84.25  

ية
دان

وج
 ال

ت
را

أثي
الت

  

التعاطف مع مصابي  

  فيروس كورونا 
365  60.8 146 24.3 73 12.2 13 2.2 3 .5  85.71  

الشعور باحلزن حول  

 مصابي فيروس كورونا 
353  58.8 149 24.8 85 14.2 9 1.5 4 0.7 84.92 

اخلوف من إصابتك 

 بفيروس كورونا 
310  51.7 156 26.0 96 16.0 32 5.3 6 1.0 80.50 

الشعور بالقلق من أن 

تصاب  بفيروس  

 كورونا

303  50.5 165 27.5 97 16.2  27 4.5 8 1.3 80.33 

الشعور بالغيرة من  

الدول التي سجلت 

صفر إصابات  

 كورونا بفيروس 

252  42.0  119 19.8 140 23.3 44  7.3 45 7.5 70.38 

الوزن النسبي للتأثيرات  

  الوجدانية
80.37 
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ية 
وك

سل
 ال

ت
را

أثي
الت

 

االلتزام مبا تقرره  

الدولة من إجراءات 

  تخص الفيروس 

333  55.5  154  25.7 94 15.7 17 2.8 2  .3 83.29 

تقدمي املساعدات  

املادية والعينية  

للمتضررين من  

 فيروس كورونا 

319  53.2 162 27.0 98 16.3 15 2.5 6 1.0 82.21 

املشاركة يف أنشطة  

لتوعية الناس بفيروس 

كورونا وكيفية الوقاية  

 منه 

312  52 160 26.7 107 17.8 17 2.8 4 .7 81.62 

التفاعل مع ما ينشر  

عن آخر مستجدات  

فيروس كورونا ونشر  

الرسائل. (الصور. 

الصوتية. الفيديو.  

النصوص) التي تخص 

 فيروس كورونا 

264  44.0 174 29.0 137 22.8 20 3.3 5 .8 78.00 

توثيق حاالت املوت  

واإلصابة بفيروس  

كورونا بتصوير فيديو 

  وصور 

224  37.3 146 24.3 143 23.8 61 10.2 26 4.3 70.04 

الوزن النسبي للتأثيرات  

 السلوكية 
79.03  

على  املبحوثني  اعتماد  على  املترتبة  التأثيرات  إلى  السابق  اجلدول  نتائج  تشير 
صحافة املوبايل كمصدر لألخبار يف وباء فيروس كورونا، وتظهر النتائج أن الوزن النسبي 

، 84.25للتأثيرات املعرفية املترتبة على اعتماد عينة الدراسة على صحافة املوبايل بلغ  
رات املعرفية فئة "معرفة أعراضه وكيفية الوقاية منه" بوزن نسبي حيث كانت أكثر التأثي 

نسبي  86.08 بوزن  كورونا"  فيروس  تطورات  آخر  "معرفة  فئة  يليها  ، وحصل  86.00، 
إحصائيات  على  "التعرف  فئة  تأثيًرا  األكثر  املعرفية  التأثيرات  الثالثة ضمن  املرتبة  على 

ني حصلت فئة "التعرف على القرارات  ، يف ح83.50مصابي فيروس كورونا" بوزن نسبي  
نسبي  بوزن  الرابعة  املرتبة  على  كورونا"  لفيروس  االحترازية  اإلجراءات  حول  احلكومية 

، وأخيًرا جاءت فئة "التعرف على رد فعل القيادة املصرية حول التزام املواطنني  83.46
نسب بوزن  التأثيرات  يف  تأثيًرا  األقل  لتكون  االحترازية"  وتؤكد 82.21ي  باإلجراءات   ،

) رقم  اجلدول  جاء يف  ما  السابقة  األشكال 28النتائج  مقدمة  والتقرير يف  اخلبر  بأن   (
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يف  اإلحصائيات  متابعة  بأن  رقم  اجلدول  نتائج  وتؤكد  للمبحوثني،  املفضلة  الصحفية 
  مقدمة املضامني اإلخبارية التي تفضلها عينة الدراسة أثناء انتشار فيروس كورونا. 

اجلدول السابق إلى أن الوزن النسبي للتأثيرات الوجدانية املترتبة على تشير نتائج  
، حيث  80.37االعتماد على صحافة املوبايل كمصدر لألخبار يف وباء فيروس كورونا بلغ  

نسبي  بوزن  كورونا"  فيروس  مصابي  مع  "التعاطف  فئة  الوجدانية  التأثيرات  أكثر  كانت 
، 84.92مصابي فيروس كورونا" بوزن نسبي    ، يليها فئة "الشعور باحلزن حول 85.71

نسبي  بوزن  كورونا"  بفيروس  إصابتك  من  "اخلوف  فئة  الثالثة  املرتبة  على  وحصل 
املرتبة  80.50 بالقلق من أن تصاب بفيروس كورونا" على  %، فيما حصلت فئة "الشعور 

ة "الشعور  ، أما عن أقل التأثيرات الوجدانية تأثيًرا فكانت فئ80.33الرابعة بوزن نسبي  
 .70.38بالغيرة من الدول التي سجلت صفر إصابات بفيروس كورونا" بوزن نسبي 

على  املترتبة  السلوكية  للتأثيرات  النسبي  الوزن  أن  السابق  اجلدول  نتائج  تظهر 
، 79.03االعتماد على صحافة املوبايل كمصدر لألخبار يف وباء فيروس كورونا قد بلغ  

التأثيرات فئ الفيروس"  حيث كانت أكثر  ة "االلتزام مبا تقرره الدولة من إجراءات تخص 
تقدمي املساعدات املادية والعينية للمتضررين من فيروس    ، يليها فئة "83.29بوزن نسبي  

، أما فئة "املشاركة يف أنشطة لتوعية الناس بفيروس كورونا  82.21كورونا" بوزن نسبي  
الث املرتبة  على  فقد حصل  منه"  الوقاية  نسبي  وكيفية  بوزن  جاء يف 81.62الثة  بينما   ،

ونشر   كورونا  فيروس  مستجدات  آخر  عن  ينشر  ما  مع  "التفاعل  فئة  الرابعة  املرتبة 
(الصور. الرسائل. الصوتية. الفيديو. النصوص) التي تخص فيروس كورونا" بوزن نسبي 

بالتصوي 78.00 كورونا  بفيروس  واإلصابة  املوت  حاالت  "توثيق  فئة  كانت  حني  يف  ر  ، 
 . 70.04فيديو وصور" يف املرتبة األخيرة كأقل التأثيرات السلوكية تأثيًرا بوزن نسبي 
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  التأثيرات املترتبة على اعتماد املبحوثني على صحافة املوبايل كمصدر لألخبار يف األزمة الليبية

  األزمة الليبية 

  درجة التأثير 
الوزن 

  النسبي
معارض    معارض   محايد  موافق  موافق جًدا

  جًدا
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

ية 
رف

ملع
ت ا

را
أثي

الت
  

معرفة آخر تطورات 

  أحداث األزمة الليبية 
181  30.2 200 33.3  196 32.7 19 3.2 4 0.7 72.29 

التعرف على ردود فعل 

اجلمهور على األزمة  

 الليبية 

187  31.2 180 30.0 207 34.5 20 3.3 6 1.0 71.75 

متابعة ردود األفعال  

العربية والدولية حول 

 األزمة الليبية 

155  25.8 224 37.3 194 32.3 22 3.7 5 0.8 70.92 

التعرف على ردود الفعل 

للقيادة املصرية األزمة 

  الليبية 

177  29.5 186 31.0 199 33.2 30 5.0 8 1.3 70.58 

التعرف على قرارات 

مجلس النواب حول  

 الليبية األزمة 

155  25.8 189 31.5 217 36.2 28 4.7 11 1.8 68.71 

  70.85 الوزن النسبي للتأثيرات املعرفية 

ية
دان

وج
 ال

ت
را

أثي
الت

  

الشعور باحلزن حول  

املتضررين من األزمة 

  الليبية 

252  42.0 180 30.0 153 25.5 12 2.0 3 .5 77.75 

الشعور بالقلق حول ما 

 الليبية يدور يف األزمة 
183  30.5 200 33.3 187 31.2 24 4.0 6 1.0 72.08 

اخلوف من نشوب حرب  

 تخص األزمة الليبية 
203  33.8 185 30.8 168 28.0 27 4.5 17 2.8 72.08 

زيادة الكراهية جتاه 

األطراف التي ضدنا يف 

 األزمة الليبية 

149  24.8 197 32.8 198 33.0 39 6.5 17 2.8 67.58 

الشعور بالغيرة من  

الدول التي ليس لديها 

أزمات مثل األزمة  

 الليبية 

157  26.2 147 24.5 197 32.8 55 9.2 44 7.3 63.25 

الوزن النسبي للتأثيرات  

 الوجدانية
70.55  
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ية 
وك

سل
 ال

ت
را

أثي
الت

  

االلتزام مبا تقرره  

الدولة حول األزمة 

  الليبية 

223  37.2 169 28.2 164 27.3 31 5.2 13 2.2 73.25 

املشاركة يف أنشطة  

لتوعية الناس بأهمية  

 األزمة 

181  30.2 182 30.3 199 33.2 31 5.2 7 1.2 70.79 

التفاعل مع ما ينشر عن 

األزمة الليبية  

(اإلعجاب/ املشاركة/ 

 التعليق) 

179  29.8 171 28.5 212 35.3 22 3.7 16 2.7 69.79 

التطوع يف اجليش يف  

يف  حالة نشوب حرب 

 ليبيا 

194  32.3 136 22.7 192 32.0 41 6.8 37 6.2 67.04 

نشر (الصور. الرسائل. 

الصوتية. الفيديو.  

النصوص) التي تدور  

 حول األزمة الليبية 

152  25.3 175 29.2 212 35.3 41 6.8 20 3.3 66.58 

  69.49 الوزن النسبي للتأثيرات السلوكية

السابق   املوبايل يبني اجلدول  املبحوثني على صحافة  املترتبة على اعتماد  التأثيرات 
كمصدر لألخبار يف األزمة الليبية، حيث إن الوزن النسبي للتأثيرات املعرفية املترتبة على  

بلغ   املوبايل قد  الدراسة على صحافة  التأثيرات  70.85اعتماد عينة  أكثر  ، حيث كانت 
، يليها فئة  72.29ث األزمة الليبية" بوزن نسبي  املعرفية فئة "معرفة آخر تطورات أحدا

، وحصل على  71.75"التعرف على ردود فعل اجلمهور على األزمة الليبية" بوزن نسبي  
العربية   األفعال  ردود  "متابعة  فئة  تأثيًرا  األكثر  املعرفية  التأثيرات  ضمن  الثالثة  املرتبة 

نسبي   بوزن  الليبية"  األزمة  حول  يف  70.92والدولية  على  ،  "التعرف  فئة  حصلت  حني 
، 70.58ردود الفعل للقيادة املصرية جتاه األزمة الليبية" على املرتبة الرابعة بوزن نسبي  

وأخيًرا جاءت فئة "التعرف على قرارات مجلس النواب حول األزمة الليبية" ليكون األقل 
  .68.71تأثيًرا يف التأثيرات املعرفية بوزن نسبي 

السابق إلى أن الوزن النسبي للتأثيرات الوجدانية املترتبة على تشير نتائج اجلدول  -
،  70.55االعتماد على صحافة املوبايل كمصدر لألخبار يف األزمة الليبية قد بلغ  

من   املتضررين  حول  باحلزن  "الشعور  فئة  الوجدانية  التأثيرات  أكثر  كانت  حيث 
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نسبي   بوزن  الليبية"  ب70.75األزمة  "الشعور  فئة  يليها  يف ،  يدور  ما  حول  القلق 
نسبي   بوزن  الليبية"  من 72.08األزمة  "اخلوف  فئة  الثالثة  املرتبة  على  وحصل   ،

نسبي   بوزن  الليبية"  األزمة  "زيادة  72.08نشوب حرب تخص  فئة  فيما حصلت   ،
بوزن   الرابعة  املرتبة  على  الليبية"  األزمة  يف  ضدنا  التي  األطراف  جتاه  الكراهية 

قل التأثيرات الوجدانية تأثيًرا فكانت فئة "الشعور بالغيرة ، أما عن أ67.58نسبي  
 .63.25من الدول التي ليس لديها أزمات مثل األزمة الليبية" بوزن نسبي 

على   - املترتبة  السلوكية  للتأثيرات  النسبي  الوزن  أن  السابق  اجلدول  نتائج  تظهر 
،  69.49ية قد بلغ  االعتماد على صحافة املوبايل كمصدر لألخبار يف األزمة الليب

حيث كانت أكثر التأثيرات فئة "االلتزام مبا تقرره الدولة حول األزمة الليبية" بوزن  
، يليها فئة "املشاركة يف أنشطة لتوعية الناس بأهمية األزمة الليبية  73.25نسبي  

نسبي   بوزن  الليبية 70.79ملصر"  األزمة  عن  ينشر  ما  مع  "التفاعل  فئة  أما   ،
املش نسبي  (اإلعجاب/  بوزن  الثالثة  املرتبة  على  حصلت  فقد  التعليق)"  اركة/ 

فئة  69.79 الرابعة  املرتبة  يف  جاء  بينما  نشوب  "%،  حالة  يف  اجليش  يف  التطوع 
بوزن نسبي   ليبيا"  الرسائل.  67.04حرب يف  (الصور.  "نشر  فئة  كانت  ، يف حني 

امل يف  الليبية"  األزمة  حول  تدور  التي  النصوص)  الفيديو.  األخيرة الصوتية.  رتبة 
 .66.58كأقل التأثيرات السلوكية تأثيًرا بوزن نسبي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                1453 

  )14جدول رقم (
  يوضح مستويات التأثير بشكل عام لدى عينة الدراسة 

مستويات    طبيعة التأثيرات 
املتوسط    %  ك  التأثير 

  احلسابي 
االنحراف   

  املعياري
الوزن  
  النسبي 

  التأثيرات املعرفية

 72.3 434  مرتفع 
2.71 

 26.4 158 متوسط   76.41 0.48  

 1.3 8 منخفض 

التأثيرات 
 الوجدانية

 66.8 401  مرتفع 
2.65 

 32.2 193 متوسط  74.61 0.49  

 1.0 6 منخفض 

التأثيرات 
 السلوكية 

 65.0 390  مرتفع 

 34.0 204 متوسط  74.01 0.50 2.64

 1.0 6 منخفض 

 التأثيرات

 76.3 458  مرتفع 

 23.0 138 متوسط  75.10  0.44 2.75

 0.7 4 منخفض 

توضح نتائج اجلدول السابق مستوى التأثير بشكل عـام لـدى عينـة الدراسـة علـى الثالثـة -
ــا  –أحــداث (قضــية ســد النهضــة  ــروس كورون ــائج  –في ــة)، وتكشــف النت ــة الليبي األزم

أثنــاء األحــداث الثالثــة جــاء بدرجــة مرتفعــة وذلــك الســابقة أن مســتوى التــأثير املعــريف 
ــبة  ــابي (72.3بنســ ــط حســ ــاري (2.71% ومتوســ ــراف معيــ ــة 0.48) وانحــ ) وبدرجــ

 .%1.3%، وبدرجة منخفضة بنسبة  26.4متوسطة بنسبة  

تبني نتائج اجلدول السابق أيًضا مستوى التأثير الوجداني بشكل عام لدى عينة الدراسـة -
األزمـة الليبيـة)، وتكشـف   –فيـروس كورونـا    –سد النهضة  على الثالثة أحداث (قضية  

النتائج السابقة أن مستوى التأثير الوجداني أثناء األحداث الثالثة جاء بدرجة مرتفعـة 
)، ويليــه التــأثير 0.49) وانحــراف معيــاري (2.65% ومتوســط حســابي (66.8بنســبة 

ــك بنســبة  ــأثير بدرجــة م32.2بدرجــة متوســطة وذل نخفضــة بنســبة %، بينمــا جــاء الت
1.0%.  

وأظهر اجلدول السـابق كـذلك مسـتوى التـأثير السـلوكي بشـكل عـام لـدى عينـة الدراسـة   -
األزمــة الليبيــة)، وتبــني  –فيــروس كورونــا  –علــى الثالثــة أحــداث (قضــية ســد النهضــة 
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النتائج السابقة أن مستوى التأثير السلوكي أثناء األحداث الثالثـة جـاء بدرجـة مرتفعـة 
)، يليـه جـاء 0.50) وانحراف معيـاري (2.64% ومتوسط حسابي (65.0ة  وذلك بنسب

%، بينمــا جــاء التــأثير بدرجــة منخفضــة 34.0التــأثير بدرجــة متوســطة وذلــك بنســبة 
  .%1.0بنسبة  

كشفت نتائج اجلدول السابق كذلك مستوى التأثير بشكل عام لدى عينة الدراسة على    -
األزمة الليبية)، وتبني النتائج   –ورونا  فيروس ك  –الثالث أحداث (قضية سد النهضة  

وذلك  مرتفعة  بدرجة  جاء  الثالثة  األحداث  أثناء  العام  التأثير  مستوى  أن  السابقة 
(76.3بنسبة   حسابي  ومتوسط   %2.75) معياري  وانحراف  جاء 0.44)  يليه   ،(

بنسبة   وذلك  متوسطة  بدرجة  منخفضة  23.0التأثير  بدرجة  التأثير  جاء  بينما   ،%
بشكل ،  %0.7بنسبة   للتأثيرات  النسبي  الوزن  أن  أيًضا  السابق  اجلدول  نتائج  وتظهر 

عام املترتبة على االعتماد على صحافة املوبايل كمصدر لألخبار يف األحداث الثالثة  
%، وهي نسبة جيدة جًدا، حيث كانت أكثر التأثيرات تأثيًرا فئة "التأثير 75.10قد بلغ  

نسبي   بوزن  نسبي  76.41املعريف"  بوزن  الوجداني"  "التأثير  يليه  أما %74.61،   ،%
املرتبة األخيرة بوزن نسبي   السلوكي فقد جاء يف  %، وميكن تبرير أن  74.01التأثير 

التأثير السلوكي جاء يف أقل التأثيرات، بسبب أن التأثير السلوكي هو آخر اخلطوات  
) 44( م)2017رة سامي محمد (أمي  التي يقوم بها الشخص، وهو ما أكدته دراسة كل من

أن لصحافة املوبايل وتطبيقاتها املختلفة تأثيًرا ،  )45( م)2017لوجني محمد متولي (و
  مباشًرا إيجابًيا على التأثيرات املعرفية والوجدانية والسلوكية.

  )15جدول رقم (

  يوضح مقياس االجتاهات نحو األحداث الثالثة بشكل عام 

  االنحراف  املعياري  املتوسط احلسابي  %  ك  االجتاهات

 87.7  526  إيجابية

2.82 0.48 
 7.5 45 محايدة

 4.8 29 سلبية 

  100  600 اإلجمالي 

تبني نتائج اجلـدول السـابق مقيـاس االجتاهـات نحـو األحـداث الثالثـة املترتبـة علـى  -

ــائج الســابقة أن اســتخدام  ــل، وتظهــر النت ــة الدراســة لصــحافة املوباي اســتخدام عين

% ومبتوسط 87.7صحافة املوبايل كّون اجتاًها إيجابًيا نحو األحداث الثالثة بنسبة  
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%، وأخيــًرا تكــون االجتــاه الســلبي 7.5نســبة ، يليــه االجتــاه املحايــد ب2.82حســابي 

  .%4.8بنسبة  
  نتائج فروض الدراسة  

  حاولت الدراسة امليدانية اختبار مجموعة من الفروض، هي:

األول: اجلمهور   الفرض  اعتماد  درجة  بني  إحصائية  داللة  ذات  ارتباطية  عالقة  توجد 
األحداث اجلارية، ودرجة الثقة يف أخبار األحداث اجلارية   املصري على صحافة املوبايل يف

والختبار صحة هذا الفرض استخدم الباحث معامل التي يتابعونها عبر صحافة املوبايل،  

  آلتي:  بيرسون، وكانت النتائج على النحو ا

  )16جدول رقم (

  العالقة االرتباطية بني درجات االعتماد ودرجة الثقة

  

  االعتماد

 درجة الثقة 

 مستوى املعنوية  قيمة معامل بيرسون

 0.0001  0.444 االعتماد للحصول على األخبار بشأن سد النهضة 

  0.0001  0.351 االعتماد للحصول على األخبار بشأن فيروس كورونا 

  0.0001  0.409  االعتماد للحصول على األخبار بشأن األزمة الليبية

  0.0001  0.435  االعتماد للحصول على األخبار بشأن األحداث اجلارية

بني درجة اعتماد  عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية  وجود  يتضح من بيانات اجلدول  
اجلمهور املصري على صحافة املوبايل يف األحداث اجلارية، ودرجة الثقة يف أخبار األحداث  

املوبايل، صحافة  عبر  يتابعونها  التي  (  اجلارية  معنوية  مستوى  عند  )،  0.001وذلك 
) أنها عالقة طردية متوسطة القوة؛  0.435ويتضح من قيمة معامل بيرسون التي بلغت (

كلما  تلك    اعتمادزادت درجات    أي  ثقتهم يف  زادت درجة  املوبايل  اجلمهور على صحافة 
األخبار بدرجة متوسطة، والعكس صحيح، أما على صعيد النتائج التفصيلية فجاءت على  

  النحو اآلتي:  
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ثبت وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني درجة اعتماد اجلمهور املصري -

يف املوبايل  صحافة  علىا  على  ودرجة   حلصول  النهضة،  سد  قضية  بشأن  األخبار 

معنوية   مستوى  عند  وذلك  املوبايل،  صحافة  عبر  يتابعونها  التي  األخبار  يف  الثقة 

)0.0001) قيمته  بلغت  الذي  بيرسون  معامل  من  ويتضح  عالقة  0.444)،  أنها   (

يل طردية متوسطة القوة؛ أي كلما زادت درجات اعتماد اجلمهور على صحافة املوبا

 زادت درجة ثقتهم يف تلك األخبار بدرجة متوسطة، والعكس صحيح. 

ثبت وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني درجة اعتماد اجلمهور املصري   -

احلصول على األخبار بشأن فيروس كورونا، ودرجة الثقة يف  على صحافة املوبايل يف

)، 0.0001لك عند مستوى معنوية (األخبار التي يتابعونها عبر صحافة املوبايل، وذ

) أنها عالقة طردية متوسطة 0.351ويتضح من معامل بيرسون الذي بلغت قيمته (

القوة؛ أي كلما زادت درجات اعتماد اجلمهور على صحافة املوبايل زادت درجة ثقتهم  

 يف تلك األخبار بدرجة متوسطة، والعكس صحيح. 

صائية بني درجة اعتماد اجلمهور املصري ثبت وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إح  -

األخبار بشأن األزمة الليبية، ودرجة الثقة يف  احلصول على على صحافة املوبايل يف

) معنوية  مستوى  عند  وذلك  املوبايل،  عبر صحافة  يتابعونها  التي  )، 0.001األخبار 

ة ) أنها عالقة طردية متوسط0.409ويتضح من معامل بيرسون الذي بلغت قيمته (

القوة؛ أي كلما زادت درجات اعتماد اجلمهور على صحافة املوبايل زادت درجة ثقتهم  

 يف تلك األخبار بدرجة متوسطة، والعكس صحيح. 
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الثاني: أخبار   الفرض  يف  الثقة  درجة  بني  إحصائية  داللة  ذات  ارتباطية  عالقة  توجد 
املعرفية  التأثيرات  ودرجة  املوبايل،  صحافة  عبر  اجلمهور  يتابعها  التي  اجلارية  األحداث 

اجلارية لألحداث  والسلوكية  الباحث ،  والوجدانية  استخدم  الفرض  هذا  والختبار صحة 

  اآلتي:  معامل بيرسون وكانت النتائج على النحو 

  )17جدول رقم (

  العالقة االرتباطية بني درجة الثقة والتأثيرات

  

  الـتأثيرات

 درجة الثقة 

 مستوى املعنوية  قيمة معامل بيرسون

 0.001  0.150 التأثيرات املعرفية 

  0.001  0.146 التأثيرات الوجدانية 

  0.001  0.186 التأثيرات السلوكية 

  0.001  0.151 التأثيرات بشكل عام

بني درجة الثقة  عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية  يتضح من بيانات اجلدول وجود  
التأثيرات   ودرجة  املوبايل،  صحافة  عبر  اجلمهور  يتابعها  التي  اجلارية  األحداث  أخبار  يف 

والسلوكية لألحداث اجلارية والوجدانية  )،  0.001، وذلك عند مستوى معنوية (املعرفية 
) أنها عالقة طردية ضعيفة القوة؛  0.151قيمة معامل بيرسون التي بلغت (ويتضح من  

عبر   يتابعونها  التي  اجلارية  األحداث  أخبار  يف  اجلمهور  ثقة  درجات  زادت  كلما  أي 
املوبايل التأثيرات    صحافة  درجة  الثالث    بشكلزادت  التأثيرات  مستويات  على  أي  عام، 

على صعيد أما  والعكس صحيح،  النحو    بدرجة ضعيفة،  على  فجاءت  التفصيلية  النتائج 
 اآلتي:  
الثقة يف أخبار األحداث ثبت وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية  - بني درجة 

اجلارية التي يتابعها اجلمهور عبر صحافة املوبايل، ودرجة التأثيرات املعرفية والوجدانية 
)، ويتضح من معامل 0.0001عند مستوى معنوية (  وذلك،  اجلارية والسلوكية لألحداث  

) قيمته  بلغت  الذي  أنها  0.186،  0.146،  0.150بيرسون  التوالي،  على  تأثير  لكل   (
 عالقة طردية ضعيفة القوة. 
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الثالث: املوبايل   الفرض  استخدام صحافة  ذات داللة إحصائية بني  ارتباطية  هناك عالقة 
والختبار صحة  اجلارية،  ودرجة اعتماد اجلمهور املصري على صحافة املوبايل يف األحداث  

  هذا الفرض استخدم الباحث معامل جاما، وكانت النتائج على النحو اآلتي:  

  )18جدول رقم (

  العالقة االرتباطية بني كثافة االستخدام واالعتماد

  املقياس 
 االعتماد

 مستوى املعنوية  قيمة معامل جاما

 0.001  0.639 كثافة استخدام صحافة املوبايل 

بني كثافة استخدام صحافة املوبايل ثبت وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية  
اجلارية، األحداث  يف  املوبايل  صحافة  على  املصري  اجلمهور  اعتماد  عند    ودرجة  وذلك 

)، ويتضح  0.639) وعندما كانت قيمة معامل االرتباط جاما (0.001مستوى معنوية (
) بيرسون  معامل  قيمة  أنه0.612من  كثافة  )  زادت  كلما  أي  قوية،  طردية  عالقة  ا 

املوبايل صحافة  والعكس    استخدام  قوية،  بدرجة  الصحافة  على  جلمهور  اعتماد  زاد 
 صحيح. 

تأثير كثافة استخدام اجلمهور املصري لصحافة املوبايل يف احلصول على  الفرض الرابع:
 . األخبار حول األحداث اجلارية على اجتاهاتهم نحو تلك األخبار

  )19جدول رقم (

  نتائج حتليل االنحدار البسيط 

  املتغير التابع 

R  

معامل  

 االرتباط 

R2  

معامل  

  التحديد

 Fقيمة  
SIG 

معنوية  

 النموذج
  املتغير املستقل 

 (بيتا) 
Standard  

Coefficients 

B  

معامل  

  االنحدار 

 Tقيمة ت
SIG 

معنوية  

 املتغير 

  0.000 22.65 0.036  0.190 االجتاهات 

 Constant (  - 48.274 14.310 .000الثابت (

كثافة استخدام عينة  

الدراسة لصحافة  

 املوبايل 

0.190  .179 4.744 .000 

لصحافة   املصري  اجلمهور  استخدام  لكثافة  إحصائية  داللة  ذي  أثر  وجود  تبني 
األخبار، املوبايل يف احلصول على األخبار نحو األحداث اجلارية على اجتاهاتهم نحو تلك  
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 ) التحديد  معامل  استخدام 2R036 .0 =وبلغ  (كثافة  املستقل  املتغير  أن  يعني  وهذا   ،(
% من التغييرات التي حتدث يف تشكيل  3.6عينة الدراسة لصحافة املوبايل) يفسر حوالي  

  P- Valueاجتاهات اجلمهور نحو تلك األخبار، ويؤكد على معنوية هذا التأثير أن قيمة  
)، ومن خالل بيانات  22.62)، وكانت قيمة ف (0.000وبلغت قيمتها (،  0.05أقل من  

كلما زادت كثافة االستخدام بدرجة واحدة يؤدي ذلك إلى زيادة    اجلدول السابق يتضح أنه
حتليل االرتباط بيرسون تبني  ، وباستخدام  )B=.179اجتاهاتهم نحو اإليجابية، مبقدار ( 

كال   بني  القوة  طردية ضعيفة  عالقة  االرتباط  وجود  معامل  قيمة  كانت  حيث  املتغيرين؛ 
 ).0.000) وذلك عند مستوى معنوية (0.190(

  خامتة الدراسة:

  أهم النتائج العامة:
يف    كشفت نتائج امليدانية أن العدد األكبر من املبحوثني يستخدمون صحافة املوبايل -

  % من عينة الدراسة.51.3احلصول على األخبار بشكل دائم ومستمر بنسبة 
سهولة   - هو  املبحوثني  قبل  من  املوبايل  صحافة  تفضيل  سبب  أن  النتائج  كشفت 

 %.31االستخدام بالدرجة األولى بنسبة 
كشفت النتائج أن أكثر املبحوثني يثقون يف املوضوعات التي يتلقونها عبر صحافة   -

 %.36درجة متوسطة بنسبة املوبايل ب
املبحوثون   - عليها  اعتمد  التي  اإلعالمية  الوسائل  كأكثر  املوبايل  صحافة  جاءت 

األزمة    -فيروس كورونا  -كمصدر لألخبار يف األحداث اآلتية: (قضية سد النهضة 
 الليبية).

متابعة  - يف  املبحوثون  يفضلها  التي  املوبايل  صحافة  أنواع  عن  النتائج  كشفت 
أظهرت أن تطبيقات مواقع التواصل االجتماعي جاءت يف املرتبة    األحداث، حيث

 األولى.
األحداث  - التعليقات يف  واضحة على  اعتمدوا بصورة  املبحوثني  أن  النتائج  كشفت 

األزمة الليبية) كأكثر أساليب    –وباء فيروس كورونا    –اآلتية (قضية سد النهضة  
 ني من أساليب التفاعل. ، ثم املشاركة يف املركز الثاالتفاعل استخداًما

عليها   - اعتمادهم  املبحوثني من خالل  أّثرت يف  املوبايل  أن صحافة  النتائج  كشفت 
  –وباء فيروس كورونا    –قضية سد النهضة  كمصدر لألخبار يف األحداث اآلتية: ( 

الليبية) مرتفعة    األزمة  بدرجة  جاء  "املعريف"  أن  النتائج  وأوضحت  كبير،  بشكل 
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وتأثّ 72.3وبنسبة   مرتفعة  %،  بدرجة  الثالثة  األحداث  مع  وجدانًيا  املبحوثون  ر 
بنسبة   وبنسبة  66.8وذلك  مرتفعة  بدرجة  السلوكية  التأثيرات  جاءت  بينما   ،%

%، وإجماال يصبح التأثير الناجت عن صحافة املوبايل بدرجة مرتفعة وذلك  65.0
تؤث 76.3بنسبة   أنها  ويؤكد  املوبايل  صحافة  أهمية  على  يدلل  ما  وهو  يف  ،  ر 

 املبحوثني بدرجة كبيرة. 
كشفت النتائج أن االجتاهات التي تكونت من خالل االعتماد على صحافة املوبايل   -

) األحداث  متابعة  يف  النهضة  واستخدامها  سد  كورونا    –قضية  فيروس    –وباء 
الليبية بنسبة  األزمة  إيجابية  جاءت  الثانية  87.7)  املرتبة  يف  جاءت  بينما   ،%

املحاي بنسبة  االجتاهات  وذلك  االجتاهات 7.5دة  جاءت  منخفضة  وبنسبة   ،%
متابعة   يف  املوبايل  صحافة  على  املبحوثني  اعتماد  نتيجة  تكونت  التي  السلبية 

  %.4.8األحداث وذلك بنسبة 
  وأثبتت النتائج أنه:  

اعتماد اجلمهور املصري على  - ارتباطية ذات داللة إحصائية بني درجة  توجد عالقة 
األحداث اجلارية، ودرجة الثقة يف أخبار األحداث اجلارية التي    صحافة املوبايل يف

  يتابعونها عبر صحافة املوبايل.
األحداث   - أخبار  يف  الثقة  درجة  بني  إحصائية  داللة  ذات  ارتباطية  عالقة  توجد 

املعرفية  التأثيرات  ودرجة  املوبايل،  صحافة  عبر  اجلمهور  يتابعها  التي  اجلارية 
 ألحداث اجلارية. والوجدانية والسلوكية ل

ودرجة   - املوبايل  صحافة  استخدام  بني  إحصائية  داللة  ذات  ارتباطية  عالقة  هناك 
 . اعتماد اجلمهور املصري على صحافة املوبايل يف األحداث اجلارية

على   - احلصول  يف  املوبايل  لصحافة  املصري  اجلمهور  استخدام  كثافة  تأثير  وجود 
 . تهم نحو تلك األخباراألخبار نحو األحداث اجلارية على اجتاها

  توصيات البحث:

ميكن   امليدانية،  الدراسة  إليها  توصلت  التي  النتائج  ألهم  الباحث  استعراض  خالل  من 
اإلعالم  ونشطاء  اإلعالمية  للمؤسسات  واملقترحات  التوصيات  من  مبجموعة  اخلروج 
مصدرًا  لتكون  املوبايل  صحافة  تطوير  شأنها  من  التي  باإلعالم،  واملهتمني  واملختصني 

  يها، وجاءت التوصيات كما يلي: فاعًال لألخبار وزيادة الثقة ف 
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تطبيق صحافة املوبايل كمنهج تعليمي يدرس يف كليات اإلعالم املصرية، لتخريج   -1
  جيل جديد من اإلعالميني على دراية بهذا النوع اجلديد من اإلعالم.

الصدق يف نشر   -2 املوبايل لضمان  قانون لصحافة  بتشريع  املختصة  قيام اجلهات 
 ئعات.األخبار وعدم انتشار الشا

منح الرخص لصحفيي املوبايل وضمهم إلى نقابة الصحفيني ليتمكنوا من إمتام   -3
 عملهم الصحفي دون التعرض ملشكالت.  

 هوامش الدراسة: 
 
). تطبیقات صحافة الھواتف الذكیة وعالقتھا بمستوى معرفة المراھقین 2019) حبیش، ھاجر حلمي دسوقي. ( 1(

 غیر منشوره، كلیة اآلداب، جامعة المنوفیة، المنوفیة.  رسالة دكتوره باألحداث الجاریة، 
(2) Deen, A. (2019). Exploring Saudi Journalists’ Attitudes Towards Ethical 

Issues of Mobile Journalism, A Thesis master presented to the faculty of 
Arkansas State University 

(3) Chatikobo, T. (2019). Understanding the perceived role of mobile media in relation 
to development in a South African rural area .A thesis submitted in partial fulfilment 
of the requirements of the Master of Arts Degree in Journalism and Media Studies 
Rhodes University 

نحو استھالك األخبار المتنقّلة.   ). دور صحافة الموبایل في التحّول2019)أبراھیم، سعد. حسین، حیدر أحمد. (4(
 139ص129العدد السادس. صالمركز الدیمقراطي العربي،   -مجلة الدراسات اإلعالمیة بحث منشور ب

). دور الھاتف الخلیوي الذكي في تقلیل اعتماد طلبة الجامعة األردنیة على الصحافة  2018) العانیة، أحمد على (5(
 .افة واالعالم، جامعة الزرقاء، األردنغیر منشور، كلیھ الصح بحث المطبوعة  

اللوحیة وعالقتھا بالوصول إلى مواقع  ).  تطبیقات الھواتف الذكیة وأجھزة الكمبیوتر2018) عادل، كریم محمد. (6(
غیر منشورة كلیة االعالم جامعة بني    رسالة دكتوراهالصحف االلكترونیة والمواقع اإلخباریة ویسر استخدامھا، 

  سویف، بني سویف.
). صحافة المحمول وانعكاساتھا على الممارسة اإلعالمیة دراسة على عینة  2018) شاھین، ثناء یوسف. (7(

العدد الثالث  ص  –  بمجلة الدراسات اإلعالمیةالعرب بدولة االمرات العربیة المتحدة. بحث منشور  إعالمیین 
 . 392ص 354

). دور الصحف اإللكترونیة في تشكیل معارف طالب الجامعات المصریة نحو  2020ھیبھ، أحمد منصور. (  )8(
 182  - 125د الثالث والخمسون، ص العد بمجلة البحوث اإلعالمیة،اإلرھاب "دراسة میدانیة"، بحث منشور  

). تأثیر اإلغراق المعلوماتي في تطبیقات اإلعالم الجدید على اتجاھات الجمھور  2019یحیى، جیھان. (  )9(
، ص ص  52، ع 52مج بمجلة البحوث االعالمیة   م، بحث منشور2019المصري نحو التعدیالت الدستوریة  

22-56  
). التغطیة اإلخباریة النتخابات مجلس النواب في الصحف اإللكترونیة  2019عبد الحمید. ( الباسل، مي دیھوم )10(

والمواقع اإلخباریة المصریة وتأثیراتھا على اتجاھات الناخبین نحو المرشحین” دراسة تطبیقیة على انتخابات  
 ني سویف غیر منشوره، كلیة اآلداب، جامعة بني سویف، ب  رسالة ماجستیر،  2014مجلس النواب  



 

 
1462 1462 

 
م). أطر المعالجة اإلعالمیة للقضایا السیاسیة المحلیة في الصحافة الكویتیة  2019المطیري، عادل حمدي. (  )11(

غیر منشوره، قسم علوم االتصال واالعالم،   رسالة دكتوراهاإللكترونیة واتجاھات الجمھور الكویتي نحوھا. 
  كلیة اآلداب، جامعة عین شمس، القاھرة.

). صورة األجھزة التنفیذیة للدولة في الصحافة المصریة وعالقھا باتجاھات  2019د عطیة. ( شرف، محمو )12(
 جامعة القاھرة، القاھرة - غیر منشورة، كلیة اإلعالم  رسالة ماجستیرالجمھور،  

). اعتماد الشباب المصري على الصفحات اإلخباریة في مواقع التواصل  2018محمد، منة هللا مجدي. ( )13(
غیر منشورة، كلیة االعالم، جامعة    رسالة ماجستیر ي كمصدر للمعلومات حول األحداث الجاریة، االجتماع

 القاھرة، القاھرة
(14) Rubaltelli, E., Scrimin, S., Moscardino, U., Priolo, G., & Buodo, G. (2018). Media 

exposure to terrorism and people's risk perception: The role of environmental 
sensitivity and psychophysiological response to stress. British Journal of 
Psychology, 109(4), 656-673., retrieved from https//goo.gl/Mg.Ndd6, Accessed on 
15/2/2020 

) "اتجاه النخبة المصریة نحو اخالقیات التغطیة االعالمیة لالزمات األمنیة في مصر  2017الداغر، مجدي. ( )15(
بمجلة حولیات اآلداب  م (مواقع التواصل االجتماعي نموذًجا) دراسة میدانیة" بحث منشور  2013یونیة  30بعد 

 264-479:9، ص ص 38. الحولیةوالعلوم االجتماعیة
م). دور الصحافة اللبیة المحلیة في التوعیة بقضایا التنمیة البشریة، دراسة  2017محمد سالم موسي. ( نفي،الم)16(

غیر منشورة. كلیة اإلعالم، جامعة القاھرة ص رسالة دكتوراه مسحیة للمضمون والجمھور والقائم باالتصال، 
44  

الدیني بالفضائیات العربیة ودورھا في تشكیل   م) معالجة األسرة في البرامج2011یحیى، جیھان سید أحمد. ( )17(
غیر منشورة، كلیة الدراسات اإلسالمیة والعربي، جامعة   رسالة دكتوراه معارف الجمھور واتجاھاتھ نحوھا؛  

  57األزھر ص  
م). دور الرادیو والتلیفزیون في تشكیل معارف واتجاھات النخبة الیمنیة 2007مطھر، بشار عبد الرحمن. ( )18(

  5غو منشورة. كلیة اإلعالم، جامعة القاھرة. ص   رسالة دكتوراهنحو القضایا السیاسیة دراسة مسحیة 
لعربي للطباعة والنشر، القاھرة. ، دار الفكر ا2. ط األسس العلمیة لنظریات اإلعالمم).1978رشدي، جیھان.( )19(

  371ص 
، الطبعة األولى، القاھرة: عالم الكتب. ص البحث العلمي في الدراسات اإلعالمیة). 200عبد الحمید، محمد . ( )20(

153  
 159ص  . مرجع سبق ذكرهمحمد عبد الحمید )21(
 . صائي السنوي الكتاب اإلح). 2016الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء. (سبتمبر   )22(
)23 . ائي ال اب اإلح جع ساب) ال  .  م
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). تطبیقات صحافة الھواتف الذكیة وعالقتھا بمستوى معرفة المراھقین  2019) حبیش، ھاجر حلمي دسوقي. (25( 

 . مرجع سابق باألحداث الجاریة
.  ). دور صحافة الموبایل في التحّول نحو استھالك األخبار المتنقّلة2019) أبراھیم، سعد. حسین، حیدر أحمد. (26(

  مرجع سابق 
 ( 27)  Oh, K. E., & Tang, R. (2018). How Do University Students Receive, Read, Find, 

Share, and Store News? A Survey Study on Mobile News Behavior. Journal of 
Library & Information Studies, 16(1).  

  ) الدراسة وھو  أكبر من عینة  أكثر من  600إجمالي مجموع اإلجابات  باالختیار  السؤال یسمح  ان  ) وذلك بسبب 
 بدیل. 

لى  ).  تطبیقات الھواتف الذكیة وأجھزة الكمبیوتر اللوحیة وعالقتھا بالوصول إ2018عادل، كریم محمد. () 28( 
  مرجع سابق. مواقع الصحف االلكترونیة والمواقع اإلخباریة ویسر استخدامھا.

). استخدامات تطبیقات الھاتف الخلوي في نقل األخبار والمعلومات 2016) المقدم، سارة شوقي عبد الستار. (29( 
 غیر منشورة، كلیة اإلعالم، جامعة القاھرة، القاھرة.  رسالة دكتوراة ومستوى مصداقیتھا لدى الجمھور،  

 )30 ( Lobo, D., Kaskaloglu, K., Kim, C. Y., & Herbert, S. (2011). Web usability 
guidelines for smartphones: a synergic approach. International journal of 
information and electronics engineering, pp.33-37 available at:  
http://dro.deakin.edu.au/view/du:30036996 ,(accessed 20/2/2020  

باب على شبكات اتواصل االجتماعي وعالقھم بإدراكھم لخصائص ). اعتماد الش2016) بركات، سالي محمد. (31(
 غیر منشورة، كلیة اإلعالم، جامعة القاھرة، القاھرة. رسالة ماجستیرالشخصیة المصریة، 

). “اتجاه النخبة المصریة نحو اخالقیات التغطیة االعالمیة لالزمات األمنیة في مصر  2017) الداغر، مجدي. (32(
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). دور المواقع اإلخباریة االلكترونیة في تشكیل معارف الجمھور واتجاھات المغتربین 2012) الجمال، رباب. (33(
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 (40 ) Ziani, A. K., Elareshi, M., & Gunter, B. (2015). The use of mobile phone and the 
internet in obtaining local news in GCC regions: University Students’ perspectives. 
Donnish Journal of Media and Communication Studies, 1(1), 1-10.Available at : 
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