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 مستخلص

ألخبار الشأن المصري  بين التماس الجمهور المصري العالقة الدراسة في محاولة توضيح تحددت مشكلة هذه   
, داخلًيا وخارجًيا من هذه المواقع اإلخبارية الموجهة بالعربية وانعكاس استراتيجيات االلتماس على مشاركتهم السياسية

نحو معالجة المواقع  جمهور المصريوقد استخدمت الدراسة المنهج المسحي من خالل االستبيان لقياس اتجاه ال
الدراسات كما اعتمدت الباحثة أيضا على منهج االخبارية الموجهة للموضوعات التي تتعلق بالشأن المصري. 

 الكترونًيا عبر مواقع التواصل االجتماعي مشاركته تم توزيع االستبيان على الجمهور المصري من خاللاالرتباطية 
وقد خلص العدد النهائي للمشاركين بعد استبعاد اإلجابات المتناقضة  إن, والواتس اب( ) فيس بوك , تويتر؛ لينكد

 مفردة . وتوصلت الدراسة الى  380وغير الصالحة إلى 
 في  الثانيةالمصرية في المرتبة االولى , جاء في المرتبة  اإلخباريةعلى المواقع  الجمهور المصري يعتمد

 2.163الموجهة بمتوسط حسابي  اإلخباريةالجمهور المصري المواقع ترتيب الوسائل التي يعتمد عليه 
,ثم جاء في المرتبة الرابعة  2.078بمتوسط حسابي  ,وجاء في المرتبة الثالثة الفضائيات الموجهة

 1.978الفضائيات المصرية بمتوسط حسابي 
 التماس الجمهور ذات داللة إحصائية بين دوافع  ارتباطيةعالقة  الفرض القائل بوجود ثبت صحة

 درجة المشاركة السياسية الموجهة بالعربية وبين اإلخباريةالمصري ألخبار الشأن المصري من المواقع 
 التماس الجمهور المصري  تثبتت صحة الفرض القائل بوجود عالقة ارتباطية جزئية بين استراتيجيا

ن حجم المشاركة السياسية للجمهور ألخبار الشأن المصري من المواقع اإلخبارية الموجهة بالعربية وبي
 المصري
 

language news -The Egyptian public's seeking for news from Arabic
websites and its reflection on their political participation 

The problem of this study has been determined in an attempt to clarify the relationship 
between the Egyptian public seeking internal and external Egyptian news from these 
news websites in Arabic and the reflection of the petition strategies on their political 
participation. The study used the survey method in the questionnaire to measure the 
Egyptian public's attitude towards addressing news websites Egyptian affairs. The 
questionnaire was also distributed to the Egyptian public via electronic participation 
through social networking sites (Face book, Twitter, LinkedIn, and What's up). The final 
number of participants was eliminated after excluding contradictory and invalid 
responses to 380 items. The study reached 

• The Egyptian public depends on the Egyptian news sites in the first. in second rank, 
the directed news sites came in the ranking of means on which the Egyptian public 
depends on the at an average of 2.163. The satellite channels ranked third with an 
average of 2.078, followed by Egyptian satellite channels with an average of 1.978 

• The validity of the hypothesis that there is a statistically significant correlation 
between the motives of the Egyptian public for the news of Egyptian affairs from the 
news websites in Arabic and the degree of political participation 

• The hypothesis that there is a partial correlation between the strategies of the 
Egyptian public seeking news from Egyptian news websites and the political 
participation of the Egyptian public 
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 مقدمة
 

أتاحت شبكة المعلومات الدولية بإمكانياتها المتزايدة, وباعتبارها على رأس قائمة الوسائل    
وسهولة والكفاءة, عددا غير محدود من المواقع اإلخبارية المختلفة  ااألكثر يسرً  االتصالية

والمرئية بما وفرته مقوماتها من بيئة خصبة لدمج الوسائط المسموعة  واالتجاهاتاالنتماءات 
والمقروءة بل وتحسينها عن مثيالتها في الوسائل اإلعالمية األخرى وبثها بشكل يتوائم مع 

 .في وسيلة واحدة يتسم استخدامها باليسر والسهولة االوسيلة الجديدة واختزالها جميعً 
وفي ظل الزخم غير المحدود لهذه المواقع نشأت موجة إعالم )المواقع اإلخبارية الموجهة    

من الدول األجنبية( وخاصة الغربية وذلك على وتيرة اإلذاعات األجنبية الموجهة التي غزت 
العالم العربي ومن بعدها القنوات الفضائية الموجهة والتي بدأت بثها بشكل متواصل منذ عام 

2002. 
 ورغم حداثة المواقع اإلخبارية الموجهة على شبكة المعلومات الدولية والتي كان صداها   

لإلذاعات والقنوات اإلخبارية األجنبية الموجهة إلى الجمهور العربي في ظل  اطبيعيً  اامتدادً 
استغالل الوسيلة الجديدة ومحاولة الوصول إلى أكبر عدد من المستهلكين لهذه األخبار على 

 . فإن انتشارها كان ملفتًا لألنظار .اختالف مستوياتهم
يئة العربية هي السبب األوحد لنمو هذه المواقع وزيادة ولم تكن ثقافة االستهالك في الب   

مراكز متقدمة في تصنيفات المواقع  احتاللهامن األسباب يقف خلف  اانتشارها بل إن عددً 
إلى الدور الذي  االنتباهاإلخبارية األكثر زيارة من قبل الجمهور العربي, األمر الذي يلفت 

جمهور العربي نحو القضايا التي تعرضها وتواليها تؤديه هذه المواقع في تشكيل اتجاهات ال
بالتحليل والمتابعة على مدار األربعة والعشرين ساعة خالل تحديثها المستمر, وقد أثبتت 
الدراسات العلمية أن طبيعة التغطية اإلعالمية التي تقدمها الوسائل اإلعالمية المختلفة 

لجمهور نحو مختلف القضايا واألحداث في استجابات ا مهًما اللقضايا المهمة تؤدي دورً 
وتتزايد هذه األهمية في الموضوعات السياسية والتي يتأثر , والقوى الفاعلة في هذه األحداث

 بها الجمهور العام .
والمتابع الجيد لهذه المواقع يدرك حجم القضايا العربية التي توليها المواقع الموجهة أهمية    

وبنظرة سريعة على المواقع  من أخبار العالم الغربي. تزيد عن حجم وأهمية ما تعرضه
اإلخبارية الموجهة نجد أن صانع الحدث هو الجمهور العربي وكذلك هو المستهلك األول 



  

 370   

)ما مدى التماس الجمهور المصري لألخبار الخاصة  والمستهدف األوحد, لذا كان التساؤل:
 لك على مشاركته السياسية؟(بدولته من هذه المواقع اإلخبارية وما مدى انعكاس ذ

: الدراسات السابقة:  أوًلا
 الدراسات التي ربطت بين وسائل اإلعالم الحديثة والنواحي السياسية 

للتعرف على اتجاهات الجمهور والنخبة نحو أداء  (1)2016دراسة عمر أحمد مجدي عبدالفتاح    
ا كمصادر للمعلومات عن المرشحين ومدى اعتمادهم عليه, وسائل اإلعالم في االنتخابات الرئاسية

ورصد المعالجة اإلعالمية التي تناولتها وسائل اإلعالم لتغطية الحدث االنتخابي, وكان من , السياسيين
أن القنوات الفضائية جاءت في مقدمة الوسائل التي اعتمد عليها المبحوثون في  :أهم ما توصلت اليه

قارب بين الفيس بوك والقنوات الفضائية من حيث اعتماد متابعة أحداث النتخابات الرئاسية. وجود ت
إيمان السيد  دراسةالمبحوثين على وسائل اإلعالم في الحصول على معلومات عن العملية االنتخابية, 

, بحث العالقة بين التعرض للمواقع االجتماعية )الفيس بوك التي سعت إلى (2) 2016جمعة رمضان
المغتربين بالدول  ىالجارية لد األحداث نحوي السياسي واالتجاهات وتيوب( وتنمية الوعالي, تويتر

 -واعتمدت في اإلطار النظري على التكامل بين عدة نظريات هي )التماس المعلوماتالعربية, 
من أفراد عينة  النسبة األكبرأن نظرية المجال العام, ومن أهم نتائجها  -االعتماد على وسائل اإلعالم

ويسعون اللتماس المعلومات السياسية من , انتقائيقراءة الموضوعات السياسية بشكل الدراسة اعتادوا 
وجود عالقة ارتباطيه بين معدل استخدام المصريين المغتربين ، كما أثبتت يمواقع التواصل االجتماع

 دراسة ممدوح شتلة، وحنان مرعي هم.يبالدول العربية للمواقع االجتماعية ودرجة الوعي السياسي لد
مات الشباب الجامعي لمواقع الشبكات االجتماعية على استخدعلى االتعرف وسعت إلى  (3)2015

.استعان الباحثان 2014االنتخابات الرئاسية المصرية  شبكة اإلنترنت, وعالقته بالمشاركة السياسية في
وتم اختيار العينة  واعتمدا على استمارة االستبيان كأداة لجمع بيانات الدراسة,, بمنهج المسح اإلعالمي

بأسلوب العينة العشوائية غير المنتظمة, وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج, تمثل أهمها في أن 
االنتخابات  استخدامات الشباب لمواقع الشبكات االجتماعية كان للمتابعة والمشاركة في أحداث أبرز

إلشباعات التي تحققت لدى الشباب كانت وأشارت النتائج أيًضا إلى أهم ا, 2014الرئاسية المصرية 
كما توصلت الدراسة إلى اإلشباعات السياسية, ومتابعة العملية االنتخابية, وما دار حولها من نقاشات, 

عالقة ارتباطية دالة إحصائيًّا بين تقييم الشباب لدور مواقع الشبكات االجتماعية في االنتخابات  وجود
م 2014(4)دراسة منى أحمد عمران  .لديهم من استخدام تللك المواقع الرئاسية, واإلشباعات المتحققة

هدفت إلى كشف دور الفيس بوك في إمداد الشباب الجامعي المصري بالمعلومات حول قضايا الفساد 
اإلعالمي والسياسي وانتهت الدراسة إلى أن األغلبية العظمى من الشباب الجامعي يتصفح الفيس بوك 

 2009 دراسة شريهان محمد توفيق, الفساد اإلعالمي والسياسي بدرجة متوسطة يوميا ويتابع قضايا
الصفوة المصرية السياسية واإلعالمية ى أهم العوامل التي تؤثر عل ىهدفت الدراسة التعرف علاست (5)
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وسعت , واألكاديمية وقيادات العمل األهلي في التماسهم المعلومات السياسية من شبكة اإلنترنت
لة او ومح, في إطار مدخل التماس المعلومات إلى قياس ورصد العالقة بين متغيرات الدراسةالدراسة 

أنماط ومعدالت عملية التماس المعلومات السياسية من شبكة اإلنترنت واالستراتيجيات  ىالتعرف عل
لبحث ا أوأن االستخدامات العملية المرتبطة بمجال العمل : الدراسة إلىقد توصلت و المتبعة خاللها

في حين , العلمي واالستخدامات المعرفية كانت صاحب النصيب األكبر في قائمة استخدامات اإلنترنت
جاء الحصول على المعلومات بكافة أنواعها من أهم , و تراجعت االستخدامات المتعلقة بالترفيه والتسلية

السياسي عبر  ىعن المحتو يجابي إها اتجاه يأن العينة لد, دوافع اعتماد الصفوة على شبكة اإلنترنت
وجود عالقة بين معدل اعتماد الصفوة عينة الدراسة على شبكة اإلنترنت كمصدر , و شبكة اإلنترنت

 Duثم تأتي دراسة داي يانج , للمعلومات السياسية ومعدل التماسهم المعلومات السياسية من خاللها

Ying 2008(6) اإلنترنت قد غيرت بالفعل الطريقة  استهدفت الدراسة التعرف على إذا ما كانت شبكة
, التي يستخدم بها المواطنون وسائل اإلعالم للحصول على المعلومات أثناء الحمالت االنتخابية

ومدى , والتعرف على مدى تأثير اإلنترنت على طبيعة المعلومات السياسية التي يتم الحصول عليها
وجود  - الدراسة إلى: قد توصلت, وةالتقليدي اختالفها عن المعلومات التي يحصل عليها من الوسائل

فروق ذات داللة معنوية بين مستوي المعلومات السياسية لدى األفراد الذين يستخدمون اإلنترنت 
وبين الذين ال يستخدمونها, وأن عينة الدراسة الذين يستخدمون اإلنترنت , للحصول على المعلومات

  م .2004معلومات حول الحملة االنتخابية لعام لديهم ميول الستخدامها في الحصول على ال

 الدراسات التي تناولت التماس المعلومات من شبكة اإلنترنت 

سعت هذه الدراسة إلى معرفة دور شبكات التواصل  72017دراسة محمد عبد الوهاب الفقيه    
خدمة مدخل االجتماعي في امداد الشباب العربي بالمعلومات واألخبار حول ظاهرة اإلرهاب مست

التماس المعلومات وكان من بين نتائجها أن الحاجة إلى المعرفة كانت على رأس العوامل المؤثرة على 
التماس الشباب للمعلومات من مواقع التواصل االجتماعي, وجاءت التأثيرات المعرفية في مقدمة 

تت الدراسة وجود عالقة التأثيرات الناتجة عن اعتماد الشباب على شبكات التواصل االجتماعي, واثب
طردية معتدلة بين التماس الشباب للمعلومات ودرجة اعتمادهم على شبكات التواصل االجتماعي, وقد 

كثافة تعرض الشباب  ىالتعرف علوالتي استهدفت  (8)2015الصادق حسن دراسة عبدسبقتها 
إدراك  ىذلك على مستو الجامعي الخليجي للمعلومات من المواقع اإللكترونية الشيعية وانعكاسات 

للمعلومات  عينة الدراسةدوافع واستراتيجيات التماس  التعرف علىو هم, يالقضايا والمضامين الدينية لد
وجود عالقة بين معدل تعرض العينة للمواقع : إلىالدراسة وقد توصلت .من المواقع اإللكترونية الشيعية

وجود , و القضايا والمضامين الشيعية من خاللهااإللكترونية الشيعية ومعدل التماسهم للمعلومات عن 
المواقع اإللكترونية الشيعية وبين حرصهم على التماس من عالقة بين ثقة الشباب في المعلومات 

عدم وجود عالقة ارتباطيه بين  , وخلصت الدراسة إلىالمعلومات عن القضايا والمضامين الشيعية
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 ةوالمضامين من المواقع اإللكترونية الشيعية واستراتيجي دوافع التماس الشباب للمعلومات عن القضايا
س, االلتما بعدة ما باستراتيجي يتعلق فيما عالقة قبل وأثناء االلتماس المعلومات من هذه المواقع ووجود

العوامل التي  ىاستهدفت الدراسة التعرف عل(9)2014اهلل محمود كامل الطرابيشي نورة عبد دراسة
, الجارية اب الجامعي للشبكات االجتماعية في إدراك القضايا واألحداثتعرض الشب على تؤثر

قد توصلت , و والمدخل التفاعلي, في إطارها النظري على مدخل التماس المعلومات الدراسة اعتمدتو 
ارتفاع درجة ثقة الشباب الجامعي في المعلومات التي يلتمسونها عبر الشبكات حول  الدراسة إلى:

التماس المعلومات حول القضايا  ىالمبحوثين عل حرصارتفاع درجة ة و الجاري ثالقضايا واألحدا
هدفت الدراسة فحص است (10)2013دراسة إيمان حسني  .الجارية من الشبكات االجتماعية واألحداث

االتجاهات التعصبية  ىومستو , سلوكيات التماس المعلومات السياسية من شبكات التواصل االجتماعي
قياس معدالت التماس الشباب للمعلومات السياسية من و طالب الجامعات المصرية السياسية لدى 

تقدير الشباب للصفحات كمصدر للمعلومات السياسية.  ىبيان مدو , شبكات التواصل االجتماعي
وخلصت  والتصنيف المعرفي في إطارها النظري., والتوازن, مستخدمة مدخل التماس المعلومات

يرات السلبية لالستخدام ال تنبع من معدالت التعرض بل بدوافع االلتماس أن التأث الدراسة إلى:
أن شبكات التواصل ليست وسيط , و ومصادره وأنماط واستراتيجيات التماس المعلومات السياسية ذاتها

, محايد اللتماس المعلومات السياسية بل تحمل ثقافة خاصة تعزز كونها أداة اللتماس الدعم والتأييد
 التماس بعد وما وأثناء قبل مااستراتيجيات بين  الداللة موجب شديد ارتباط وجودلدراسة وأثبتت ا

 المبحوثين لدى التعصبية االتجاهات ومستوى, االجتماعي التواصل شبكات من السياسية المعلومات
سة استهدفت الدرا (11) 2012دراسة دعاء فتحي سالم, سلوكيلوا والوجداني المعرفي الثالث بمكوناتها

الصفوة اللتماسها من المواقع اإللكترونية اإلخبارية  ىتحديد مصادر المعلومات والموضوعات التي تسع
 ن أحداثأالكشف عن العوامل المؤثرة في التماس المعلومات بشو , يناير 25ما بعد ثورة  ن أحداثأبش

نشاط  ىإلى مد إضافة, عوالتأثيرات التي تحدث للصفوة من متابعة هذه المواق, يناير 25ما بعد ثورة 
ترتيب  الدراسة إلى أنوقد توصلت , يناير 25ما بعد ثورة  ن أحداثأالصفوة في التماس المعلومات بش

كانت  يناير في المواقع اإلخبارية 25ما بعد ثورة  العوامل المؤثرة في التماس المعلومات بشان أحداث
توفير معلومات لخدمة , %24.96ةبنسب ةسمات الشخصي, %25.50)الحاجة للتنوع بنسبة : كاآلتي

التي  في مقدمة األسباب , أنه%24.96ة ة بنسبإشباع حاجات أساسي, %24.83ةة بنسبأهداف محدد
 الشعور بعدم الثقة فيما تقدمة من أخبار تعوق التماس عينة الدراسة لمتابعة المواقع اإللكترونية مستقباًل 

ل التماس الصفوة المصرية دجود عالقة بين معصحة الفرض القائل بو  بوثثو ,  %83.3بنسبة
,  من كثافة التعرضما بعد الثورة عبر المواقع اإلخبارية وبين كاًل  للموضوعات المرتبطة بأحداث
 (12) 2009 دراسة شريهان محمد توفيق اللتماس المعلومات. ىواالعتماد على مصادر أخر 

الصفوة المصرية السياسية واإلعالمية ى علأهم العوامل التي تؤثر  ىهدفت الدراسة التعرف علاست
وسعت , واألكاديمية وقيادات العمل األهلي في التماسهم المعلومات السياسية من شبكة اإلنترنت
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لة او ومح, الدراسة في إطار مدخل التماس المعلومات إلى قياس ورصد العالقة بين متغيرات الدراسة
علومات السياسية من شبكة اإلنترنت واالستراتيجيات أنماط ومعدالت عملية التماس الم ىالتعرف عل

البحث  أوأن االستخدامات العملية المرتبطة بمجال العمل : الدراسة إلىقد توصلت و المتبعة خاللها
في حين , العلمي واالستخدامات المعرفية كانت صاحب النصيب األكبر في قائمة استخدامات اإلنترنت

جاء الحصول على المعلومات بكافة أنواعها من أهم , بالترفيه والتسليةتراجعت االستخدامات المتعلقة 
أن نشاط االلتماس خالل مرحلتي)ما قبل االلتماس وما ,  دوافع اعتماد الصفوة على شبكة اإلنترنت

هدفت والتي تست (13)2007دراسة أميمه محمد عمرانوتأتي  من مرحلة )أثناء االلتماس( ىبعده( أعل
ومجاالت تلك , استخدام شبكة اإلنترنتى حرص الشباب في الصعيد عل ىمد ىالتعرف عل
ودوافع التماس المعلومات , للمواقع الدينية على شبكة اإلنترنت همومعدل تعرض, االستخدامات

% من عينة الدراسة كان الدافع الستخدامهم لإلنترنت هو إعداد 15.4أنإلى: الدراسة  وتوصلتالدينية.
انخفاض نسبة الثقة في ب, استخدام الحاس ىقدرتهم علبسبب تنمية % 14.3نأالبحوث الدراسية, و 

ثقة  %21.1مقابل , %74.6المعلومات التي يتعرضون لها عبر اإلنترنت حيث بلغت الثقة المتوسطة 
سعت هذه الدراسة إلى التعرف على Lee Alice, Soclement (2006)(14)دراسة:  مرتفعة.

اإلخبارية على شبكة اإلنترنت وعلى الكيفية التي يتعرض بها لهذه الجمهور الذي يتعرض للمواقع 
المواقع وكيفية التماسه للمعلومات, وقد استخدمت هذه الدراسة المنهج المسحي, حيث أجريت الدراسة 
الميدانية على عينة عشوائية من جمهور هذه المواقع بهونج كونج تم سحبها عن طريق الكمبيوتر وتم 

وتوصلت % إلجراء البحث(.75.1واستجاب  1.475)حيث بلغ قوام العينة  2004م إجراء المسح عا

% يدخلون 30% من المبحوثين يحصلون على األخبار عن طريق اإلنترنت. و41الدراسة إلى أن 
بغرض الحصول على األخبار, وأن معظم القراء يستخدمون المواقع اإلخبارية في الحصول على  ايوميً 

لبحث المتعمد, وتميز جمهور المواقع اإلخبارية على اإلنترنت بالنشاط في البحث األخبار من خالل ا
 عن المعلومات. 

المهاره  -تميز بها جمهور المواقع اإلخبارية انخفاض الفئة العمرية التيمن أهم السمات الديموجرافية 
لم يتمايز  -االقتصاديارتفاع المستوى  -ارتفاع المستوى التعليمي -في استخدام الكمبيوتر واإلنترنت

 العكس في تعرضهم للمواقع اإلخبارية.  أوالذكور عن اإلناث 

ا: مشكـلة الدراسة
ا
 :ثاني

على صناعة اإلعالم وما اختصت به من توجيه تلك الصناعة في ظل سيطرة الدول الكبرى       
نها بالشكل الذي يضمن سيطرتها ويحقق أهدافها على كل المستويات وخاصة ما يتعلق م

باألهداف المرتبطة بالمجتمعات العربية ومحاولة التأثير على مكونات الشخصية العربية؛ ازدهرت 
المواقع اإلخبارية الموجهة التي تتمتع بقدر كبير من الحرية في تناول قضايا الدول العربية غير 

اب حرية اإلعالم تسمح به من ب ال مبالية بمسألة األمن القومي للدول وما تسمح به هذه الدول وما
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وحرصها على مصداقية أوعيتها اإلعالمية مؤكدة على انفصالها الدائم عن سياسة دولتها وهو 
المواقع وتغطيتها اآلنية للمستجدات في العالم وفي داخل  هذه أداءاألمر المشكوك فيه, ولسرعة 

ا الدعم المالي الضخم كل دولة عربية وما تتسم به هذه المواقع من آليات إدارية وفنية يقف وراءه
األمر الذي جذب لها جماهير الوطن العربي ملتمسين أخبار شأن دولهم من هذه المواقع ولذا 

الدراسة في محاولة الربط بين التماس الجمهور المصري ألخبار الشأن  هذهتحددت مشكلة 
ذاك االلتماس على  المصري داخلًيا وخارجًيا من هذه المواقع اإلخبارية الموجهة بالعربية وانعكاس

 مشاركتهم السياسية
ا: أهمية الدراسة

ُ
 :ثالث

تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية اإلنترنت كوسيلة أصبحت عاماًل مهما من مكونات  -
الشخصية المصرية وتنامى استخدامها من الجماهير بمختلف فئاتهم العمرية المجتمعية بطريقة 

ؤكد كل لحظة على أهمية دراسة كل ما يتصل بهذه مطردة على جميع االصعدة األمر الذي ي
 الوسيلة وما يمكن ان يلتمسه الجمهور منها.

وتزداد أهمية الدراسة من تزايد أعداد المواقع اإلخبارية الدولية الموجهة إلى الجمهور العربي  -
ندتها والتي تحاول فرض سيطرتها عليه وتخلية المجتمع العربي من هويته واعادة تشكيله وفق اج

وكذلك زيادة المضمون المعني  بآخر أوالتي تخدم مصالح دولها وتهدد أمن المجتمع بشكل 
بالشأن المصري الذي يركز على أخبار المجتمع السلبية كما تشير الدراسات السابقة إلى شكل 

 المعالجة السلبية التي تتسم بها هذه المواقع في معالجة القضايا ذات الصبغة العربية .
ير الدراسات السابقة إلى ارتفاع نسبة مستخدمي هذه المواقع الموجهة بشكل يزيد من أهمية تش -

الدراسة ويدفعنا نحو معرفة انعكاس التماس الجمهور المصري ألخبار الشأن المصري من هذه 
 المواقع على مشاركتهم السياسية .

المصري والتماس المعلومات من  يزيد من أهمية الدراسة ربطها بين المشاركة السياسية للجمهور -
هذه األوعية الموجهة, حيث تعتبر المشاركة السياسية من أهم مظاهر الديمقراطية والتي تحاول 

 المجتمعات العربية رفع نسبها في فترات االنتخابات على اختالف مسبباتها.
جمهور المصري تنبع أهمية هذه الدراسة من تأكيد عدد من الدراسات السابقة على استخدام ال -

للمواقع الموجهة في الحصول على األخبار السياسية بالدرجة األولى, األمر الذي يزيد من أهمية 
 .الدراسة ويمنحها مدخال منطقيا الستكمالها
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ا: أه
ا
 ة: ـداف الدراسـرابع

مدى التماس الجمهور المصري ألخبار الشأن المصري الهدف الرئيسي للدراسة وهو التعرف على 
 .الخارجي من المواقع اإلخبارية الموجهة وانعكاس ذلك على مشاركاتهم السياسية أواخلي الد

  ويشتق من الهدف الرئيس عدة أهداف فرعية، هي:
التعرف على درجة اعتماد الجمهور المصري علي المواقع اإلخبارية الموجهة كمصدر  .1

 للحصول على األخبار المتعلقة بالشأن المصري .
افررة تعرررض الجمهررور المصررري للمواقررع اإلخباريررة الموجرره بهرردف الحصررول التعرررف علررى كث .2

 على أخبار تتعلق بالشأن المصري.

التعررررف علرررى نوعيرررة األخبرررار المتعلقرررة بالشرررأن المصرررري والتررري يحررراول الجمهرررور المصرررري  .3
 التماسها من المواقع اإلخبارية الموجهة

 الصري من المواقع الموجه دوافع التماس الجمهور المصري ألخبار الشأن التعرف على .4

توضيح اإلجراءات" االستراتيجيات" التي يقوم بها الجمهور المصري قبل وخالل التماسه   .5
 األخبار المتعلقة بالشأن المصري من المواقع اإلخبارية الموجهة .

معرفة مستوى المعرفة السياسية للجمهور المصري المعتمد على المواقع اإلخبارية الموجهة  .6
 ول على األخبار المتعلقة بالشأن المصريفي الحص

معرفة درجة المشاركة السياسية للجمهور المصري المعتمد على المواقع الموجهة كمصدر  .7
 من مصادر أخبار الشأن المصري

 (المعرفية والوجدانية والسلوكيةمعرفة نتائج االعتماد على المواقع اإلخبارية الموجهة ) .8

 نحو المواقع اإلخبارية الموجهةمعرفة اتجاهات الجمهور المصري  .9

(على درجة االقتصاديالمستوى  -التعليم -التوصل إلى درجة تأثير متغيرات )السن .10
 التماس أخبار الشأن المصري من المواقع اإلخبارية الموجهة.

ا: تساؤًلت الدراسة
ا
 خامس

 : اآلتيةتساؤالت على ال ةجابهداف من خالل اإلوتتحقق األ

هور المصري علي المواقع اإلخبارية الموجهة كمصدر للحصول على ما درجة اعتماد الجم .1
 األخبار المتعلقة بالشأن المصري؟

مررا كثافرررة تعرررض الجمهرررور المصررري للمواقرررع اإلخباريررة الموجررره بهرردف الحصرررول علررى أخبرررار  .2
 تتعلق بالشأن المصري؟

تماسرررها مرررن مرررا نوعيرررة األخبرررار المتعلقرررة بالشرررأن المصرررري والتررري يحررراول الجمهرررور المصرررري ال .3
 المواقع اإلخبارية الموجهة؟

 دوافع التماس الجمهور المصري ألخبار الشأن الصري من المواقع الموجه؟ ما .4
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ما اإلجراءات" االستراتيجيات" التي يقوم بها الجمهور المصري قبل وخالل التماسه األخبار   .5
 المتعلقة بالشأن المصري من المواقع اإلخبارية الموجهة؟

عرفة السياسية للجمهور المصري المعتمد على المواقع اإلخبارية الموجهة في ما مستوى الم .6
 الحصول على األخبار المتعلقة بالشأن المصري؟

ما درجة المشاركة السياسية للجمهور المصري المعتمد على المواقع الموجهة كمصدر من  .7
 مصادر أخبار الشأن المصري؟

 الموجهة )المعرفية والوجدانية والسلوكية ( ما نتائج االعتماد على المواقع اإلخبارية .8

 ما اتجاهات الجمهور المصري نحو المواقع اإلخبارية الموجهة؟ .9

 ا: فـروض الدراسـة:
ا
 سادس

توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين دوافع التماس الجمهور المصري ألخبار الشأن  .1
 المشاركة السياسية حجمالمصري من المواقع اإلخبارية الموجهة بالعربية وبين 

توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين استراتيجيات التماس الجمهور المصري ألخبار  .2
 الشأن المصري من المواقع اإلخبارية الموجهة بالعربية وبين حجم المشاركة السياسية

اقع اإلخبارية توجد عالقة ارتباطية بين نوعية األخبار التي يلتمسها الجمهور المصري من المو  .3
 الموجهة بالعربية وبين حجم المشاركة السياسية

توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين االعتماد علي المواقع اإلخبارية الموجهة  .4
 بالعربية وبين حجم المشاركة السياسية

تختلف درجة االعتماد علي المواقع اإلخبارية الموجهة بالعربية باختالف الخصائص  .5
 جرافية للمبحوثينالديمو 

 تختلف دوافع التماس األخبار من المواقع اإلخبارية الموجهة باختالف الخصائص الديموجرافية  .6

ا: نـوع الدراســة:
ا
  سابع

ألخبار  بالتماس الجمهور المصريالمرتبطة  والدوافع, السلوكيات هذه الدراسة توصيف تحاول      
ع اإلخبارية الموجهة وانعكاس ذلك على المشاركة واقالم من الشأن المصري الداخلي والخارجي

والتي تتيح من خالل شقها (15)وعليه فإن هذه الدراسة تندرج ضمن البحوث الوصفية السياسية 
الوصفي لإلجابة على التساؤالت المتعلقة بخصائص الجمهور عينة الدراسة, بينما يقدم الشق 

. كذلك يمكن من (16)مهور للتصرف على نحو معينتدفع الج التيلألسباب  ادقيقً  تحلياًل  يالتفسير 
من خالل تقدير  خاللها التعرف على طبيعة العالقة بين العديد من المتغيرات الخاضعة للدراسة.

مجموعة من الظواهر  أوارتباطها بظاهرة  ىومد, عدد مرات تكرار حدوث ظاهرة معينة
 , (17)ىخر األ
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ا: املناه
ا
 ج واألدوات املستخدمـة: ـثامن

عرف المنهج بأنه االستراتيجية التي يعتمد عليها الباحث لتحقيق أهداف معينة من خالل ي  
المنهج وقد اعتمدت الدراسة في هذا البحث على  (18) .اخطوات محدده ومعروفه ومختبره مسبقً 

واستخدمت الدراسة المنهج المسحي وهو ما يعرف بالجهد العلمي المنظم للحصول على المسحي: 
من خالل االستبيان لقياس مدى  (19)الظواهر محل الدراسة. أوأوصاف عن الظاهرة  وأمعلومات 

اعتماد الجمهور المصري عينة الدراسة على المواقع اإلخبارية الموجهة في الحصول على أخبار 
كما الشأن المصري واستراتيجيات التماسهم لألخبار وانعكاس ذلك على مشاركتهم السياسية. 

: والذى يسعى الباحثون من خالله إلى الدراسات االرتباطيةأيضا على منهج اعتمدت الباحثة 
على األسباب التي أدت إلى  التعرفدراسة العالقات بين الحقائق التي تم الحصول عليها بهدف 

, وقد تم توظيف (20)حدوث الظاهرة والوصول إلى استنتاجات لتحديد اتجاه العالقة بين متغيراتها 
لدراسة الحالية من خالل جمع البيانات الخاصة بكل متغير من متغيرات الدراسة, هذا المنهج في ا

وعرض هذه البيانات في صورة تعكس حركة المتغيرات ثم دراسة العالقة بين تلك البيانات 
 االختالف فيما بينها. أووالحقائق التي جمعها والتوصل إليها لمعرفة مدى االرتباط 

مصري من مستخدمي شبكة المعلومات الدولية حيث تم توزيع الجمهور ال :مجتمع الدراسة
 .االستبيان الكتروني

من الجمهور المصري على  اعتمدت هذه الدراسة في جمع البيانات :إجراءات الدراسة الميدانية
ولحساسية المحتوى  العنكبوتيةاالستبانة اإللكترونية باعتبارها الوسيلة االنسب لمستخدمي الشبكة 

 توجيهه إلى الجمهور بطريقة المقابلة. اذا ما تم

تم توزيع االستبيان على الجمهور المصري من خالل مشاركته الكترونًيا  :عينة الدراسة الميدانية
عبر مواقع التواصل االجتماعي )فيس بوك, تويتر؛ لينكدإن, والواتس اب( وقد خلص العدد 

 مفردة . 380غير الصالحة إلى النهائي للمشاركين بعد استبعاد اإلجابات المتناقضة و 
المتضاعفة؛ حيث كان من الصعب الوصول إلى  أوواستخدمت الباحثة أسلوب العينة المتكاثرة 

عينة عشوائية باستخدام االستبيان اإللكتروني دون تحيز؛ وهذا النوع من العينات يبدأ بمفردة واحدة 
باالتصال بعدد آخر من نفس الفئة  كل مفردة تتوالىمن مستخدمي شبكة المعلومات الدولية, ثم 

العمرية )التي يزيد عمرها عن العشرين عاما والتي يمكن لها فعليا المشاركة السياسية قبل ذلك 
ومتوقع منها الممارسة السياسية في الفترة المقبلة( إلى أن ينتهي الباحث من الوصول إلى العدد 

 (21) يزداد حجمها أثناء جريانها على الجليدالمستهدف, ولذلك يشبهها الخبراء بكرة الثلج التي 
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اعتمدت الباحثة في بناء مقاييس الدراسة على نظرية االعتماد على وسائل  :بناء مقاييس الدراسة
اإلعالم ومدخل التماس المعلومات وما خلصت إليه الدراسات السابقة, وقد شملت مقاييس الدراسة 

 : اآلتيةالمحاور 

ل اعتماد الجمهور المصري على المواقع اإلخبارية الموجهة في مقياس معد المحور األول:
  .االحصول على معلومات حول الشأن المصري داخليا وخارجيً 

مقياس التماس الجمهور المصري ألخبار الشأن المصري من المواقع اإلخبارية  المحور الثاني:
النشاط  -هور المصري الموجهة والذي يضم )نوعية أخبار الشأن المصري التي يلتمسها الجم

 .ناء االلتماس وبعد االلتماس(يقوم به الجمهور قبل االلتماس وأث الذي

مقياس تأثيرات اعتماد الجمهور على المواقع اإلخبارية الموجهة في الحصول على  :المحور الثالث
 لوكية [التأثيرات الس -التأثيرات الوجدانية  -التأثيرات المعرفية  أخبار الشأن المصري ويضم ]

 مقياس معرفة الجمهور السياسية داخليا وخارجيا  المحور الرابع:

 مقياس المشاركة السياسية للجمهور ويتضمن اربعة أسئلة  :المحور الخامس
 مقياس اتجاهات الجمهور المصري نحو المواقع اإلخبارية الموجهة: المحور السادس
المستوى التعليمي  -السن  -ة الدراسة ] النوع المعلومات االساسية المتعلقة بعين :المحور السابع

مكان اإلقامة [ وتم تصميم االستمارة في اطار المحاور  -المستوى االقتصادي االجتماعي  -
 السابقة

 خصائص عينة الدراسة
( 1جدول رقم )  

 % ك النوع

 45.3 172 ذكر

 54.7 208 أنثي

 100.0 380 اإلجمالي

 % ك العمرية الفئة

 50.8 193 اعام   30 من أقل

 33.7 128 .اعام  40 من أقل إلي 30 من

 11.1 42  اعام   50 من أقل إلي 40 من

 4.5 17 فأكثر. اعام   50

 100.0 380 اإلجمالي

 % ك الدراسي المؤهل
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 20.8 79 . متوسط مؤهل

 63.4 241 . جامعي مؤهل

 15.8 60 الجامعي فوق مؤهل

 100.0 380 اإلجمالي

 % ك اإلقامة

 39.7 151 ريف

 60.3 229 حضر

 100.0 380 اإلجمالي

أوضح الجدول السابق توصيف عينة الدراسة من حيث النوع والفئة العمرية والمستوى التعليمي 
 ومكان اإلقامة بين الريف والحضر

 التعريفات اإلجرائية.

بكة اإلنترنت شمن حاجاته سواء  المعلومات التي ترضي عن بحثه سلوك الفرد في: هو التماس -
, . وتترادف كلمة التماس مع كلمتي الحصول على المعلومات ومن مصادر االتصال المختلفةأ

 والبحث عن المعلومات
المقصود بها هنا في الدراسة األخبار المتعلقة بالشأن المصري داخليا وخارجيا وما  :األخبار -

 ا يخص عملية المشاركة السياسية.ايجاًبا فيم أويمكن من خالله التأثير على الجمهور سلًبا 
تقصد بها الباحثة المواقع اإلخبارية على اختالف اصولها  المواقع اإلخبارية الموجهة بالعربية: -

وأشكالها الصادرة عن دول اجنبية باللغة العربية وتهتم بالشأن المصري وتستهدف 
 الجمهور العربي.

  اإلطار املعريف للدراسة
  اتمدخل التماس المعلوم 

تستهدف هذه النظرية متلقي االتصال, وترتكز على سلوك الفرد في بحثه عن المعلومات من 
مصادر االتصال المختلفة, وتحاول التعرف على العوامل التي تؤثر في سلوكه وي عرف التماس 

كما , (22)المعلومات: بأنه"االكتساب الهادف للمعلومات من خالل اختيار مصادر معلومات مناسبة" 
أي  (23)المعلومات الحالية" عرف "بأنه عملية ذهنية إدراكية تتفاعل فيها المعرفة المسبقة بمصادري  

أن التماس المعلومات ليس مجرد عملية سلوكية تتمثل في السلوك الظاهر للبحث عن المعلومات 
 على سلوك التماس المعلومات المؤثرة العوامل من مصادرها المتاحة

 المعلومات:  عن البحث سلوكعلى  المؤثرة ومن العوامل
 اللتماس المعلومات صيةخالش الدوافع .1

 ةالمطلوب المعلومات أنواع .2
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 ول إلى المعلوماتصللو  تحتاجها التيق الطر   .3

 البحثع دواف  .4

 اإلنسان بها يعمل التي البيئة  .5

 لديه المتوافرة والمهارات المعلوماتية  .6

  (24)المعلومات المفضلة مصادر .7

  معدالت التحديث, المتاحة والموارد التكاليف .8

 (25).الخصائص التوزيعية للبيانات .9
 استراتيجيات االلتماس

-تشير بحوث تحليل عملية البحث إلى ثالث استراتيجيات اللتماس المعلومات وهي:   
وتدعم هذه المرحلة , : وتعتمد على التفاعالت االجتماعية للمستخدمينإستراتيجية قبل البحث -1

غيرهم . أوخالل توفير اآلراء والمشورة مع زمالء العمل جمع المعلومات من   
: وتستمر التفاعالت االجتماعية أيًضا مشتركة خالل عملية االلتماس إستراتيجية أثناء البحث -2

 نفسها ولكن يحدد الملتمس العناصر التي تقربه من تحقيق أهدافه
تائج البحث لتأكد من تحقيقها للمهام : يقوم المستخدمين غالًبا بتنظيم نإستراتيجية بعد البحث -3

وهنا يقف الملتمس عند نقطة يكتفي بطلب المعلومات فيقرر إغالق دائرة بحثه وذلك , (26)المطلوبة
ويتبع هذا التوقف المبادرة بنوع , بعد شعوره بأنه حصل على معلومات كافية تساعده في اتخاذ قراره

 أوبينها وبين الواقع, وقد ينتج عن ذلك إما تغييًرا  ومن المحتمل أن يربط, من العمل فيقيم نتائجه
(27)تدعيًما لمعتقداته حول استراتيجية يستخدمها في وقت آخر.  

 تأثير المواقع اإلخبارية الموجهة على الجمهور

الوسيط األساسي  األخبار على وجه الخصوص بما لها من سمت خاص؛عتبر ت     
يؤثر في عريضة للتأثير فيها وتشكيل الرأي العام الذي واإلستراتيجي للوصول إلى الجماهير ال

 صناعة األخبارفالعالقة بين  الحكام والمحكومينموقف تؤثر في قرارات الحكومات والدول و 
ال تنفك بل يزداد ارتباطهما كلما زاد النشر وزاد اهتمام الجمهور بالمحتوى والحياة السياسية 

 .اإلخباري
ة إلى أهمية صناعة األخبار في الوطن العربي وما يمكن ان تحققه وقد فطنت الدول الغربي    

من خالل التوجه اليهم عن طريق اإلعالم الموجه التي برعت في اشتقاق قنوات لها تتماشى مع 
اإلعالم الجديد ويدعمها ويقف خلفها الوسائل التقليدية والتي صنعت لها فيما مضى مصداقية 

ثم جاء اإلعالم الجديد وما اتاحته شبكة االنترنت ليزيد انتشار هذه  وجذورا في المجتمعات العربية,
 المواقع فيما يدعم ظاهرة العولمة 
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زيادة عملية التدفق اإلعالمي عبر الحدود وهو ما فعلته  فيوتتمثل أبرز مظاهر العولمة     
 العالم فيقة منط أيشركات وشبكات إعالمية عمالقة قادرة على الوصول بمادتها اإلعالمية إلى 

هذا  في اشبكة االنترنت من أشد الصور وضوحً  فيالمتمثلة  (29) , وتعد العولمة الرقمية(28)
جراء الحو   رات دون قيد يذكر. االمجال حيث مكنت الماليين حول العالم من تناقل المعلومات وا 

ة لتنفيذ السياسة باالهتمام باآلليات والوسائل واألدوات الثقافي اكبيرً  اوقد شهد العالم تزايدً 
خاصة العظمى من خالل مخاطبة شعوب  الخارجية وتحقيق أهداف الحكومات والدول الغربية؛

 يالدول األخرى ومحاولة التأثير عليهم عبر الوسائل الثقافية المختلفة وخاصة اإلعالمية منها؛ والت
آلليات الثقافية التأثير حيث تحاول الدول من خالل ا ,تحقيق األهداف السياسية فيأثبتت فعاليتها 

 يالدول األخرى والتأثير على سياساتهم وتوجيه سلوكهم الخارج فيعلى مدركات صناع القرار 
تتفق مع  التياتجاهاتهم وذلك عن طريق نشر نسق من األفكار والمفاهيم والتصورات  فيوالتحكم 

 (30)للدول المصدرة لها. العامةأهداف الدبلوماسية 
وخاصة الجماهيري الموجه للخارج والذي يسعى إلى ترسيخ مفاهيم معينة حيث يعد اإلعالم 

تتناسب مع حجم هذه الدول  يأهم وسيلة من وسائل تنفيذ السياسة الخارجية للدول الكبرى والت
حيث ال ينفك دور السياسة الخارجية واإلعالم الخارجي, بل يعتبر البعض أن العالقة بينهما 

 .يتوجه اإلعالم الخارج التي يرون أن السياسة هحيث يؤكد آخ فيمتبادلة, 
 فيومحترفه  مهولةوتمتلك اإلدارة األمريكية وحليفاتها من الدول الغربية, منظومة إعالمية 

فأنتجت وسائل  مجال الدعاية واإلعالم سخرتها على الدوام لتمرير مخططاتها ولم تكتف بذلك؛
 فيبالد المستهدفة, تهدف إلى إدارة حرب التأثير وأدوات ناطقه بالعربية وبلغات أخرى محلية لل

تعرف  يبل وفى أوقات السلم فيما ع رف بظاهرة الدبلوماسية اإلعالميه, والت (31) معظم صراعاتها.
تشكيل العالقات الدولية وذلك من خالل  فيعلى المستوى الدولي بأنها أحد الظواهر الحديثة 

مواقف وشعوب الدول وتشكيلها بما يتفق مع مصالح التأثير على  فياستخدام وسائل اإلعالم 
  (32) الدول وسياستها الخارجية.

ورغم أن انتشار مفهوم الدبلوماسية العامة لم يستطيع إخفاء أهداف اإلعالم الغربى الموجه 
البالد العربية كان لها ميل نحو الغرب بحكم تأثرهم بالثقافة  فيإلى الدول العربية إال أن النخب 

البلدان العربية يمثل حصيلة جهود المؤسسات  فيية وما كان للثقافة األمريكية من رصيد الغرب
 في ابارزً  اوقد لعب خريجو هذه المؤسسات دورً  الشرق العربي, فيانتشرت  التيالتعليمية األمريكية 

 ر.مراكز صنع القرا أووسائل اإلعالم المختلفة  فيصياغة الرأي العام الغربي من خالل عملهم 

(33)  . 
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 وظائف المواقع اإلخبارية الموجهة: 
السياسة الخارجية حيث ي ضاف إلى  في اهامً  اوتمارس المواقع اإلخبارية الموجهة دورً  -1

إلى الدول المعنية,  اوخارجيً  اوظائفها المعلومة من إعالم ونقل األخبار إلى الجماهير داخليً 
ل أطر تتفق مع أيدلوجيات وتوجهات محاولة صياغة وتقديم الصراعات واألزمات من خال

سياق تحمل ال التي"ضمن اطار الدبلوماسية اإلعالمية  المستخدمةالوسائل اإلعالمية 
 بهدف الحشد العام لمواقف الدولة. الساسي والثقافي واالجتماعي,

الحديثة وتحديد  التأثير على وسائل اإلعالم سواء كانت القديمة, أو فيوال ينفك دور السياسة  -2
يتم نشره وخاصة الموجهة منها إلى  يتدفق خاللها من أنباء وما مضمونها ونوعية دعم ما

أوقات ألزمات والصراعات الحادثة على نطاق  فيالعالم الخارجي وعلى وجه الخصوص 
  (34) دولي.

تكوين القيم  فيتشارك المواقع اإلخبارية الموجهة بشكل جزئي الدبلوماسية اإلعالمية  -3
خالل العمل بقنوات توصيل بين النخبة والجمهور والعكس مما يؤدي إلى تأكيد السياسية من 

للمضمون اإلعالمي الذي تنوي تعميمها  ةقيم الثقافة السياسية السائدة داخل الدولة المصدر 
 .اخارجيً 

دفع الجمهور المستهدف لالهتمام بأحداث معينة من خالل إثارة بعض القضايا وتركيز  -4
 ليها من خالل وسائل اعالمها.االهتمام االولى ع

للرؤية السياسية لدولتها ووجهاتها  اتشكيل الصورة اإلعالمية عن الدول األجنبية وتغييرها وفقً  -5
 فترة ما تجاه هذه الدول. 

مؤازرة المواقف المساند للحكومة الموجهة للمادة اإلخبارية والتي ينسب إليها الموقع  -6
 . اإلخباري

اطار التعامل الدولي األمثل,  فيهة للمضمون اإلعالمي تأطير سياسة الدول الموج -7
مخالفة للعرف الدولي, بل تؤكد على أن  أوعن المألوف  اتمثل خروجً  فتعامالت دولتها ال

سياستها هو الوضع األمثل للتعامل بل الوضع القيادي لدول العالم األخرى تؤكد الدبلوماسية 
  (35)اخلية لمجتمعها على أنها النموذج األمثل.على تأطير التقاليد والقيم الد ةاإلعالمي
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  نتائج الـدراســـة:
  :أوال: النتائج الخاصة باإلجابة على تساؤالت الدراسة

(2جدول رقم )  
 الوسائل اإلعالمية التي تعتمد عليها عينة الدراسة في الحصول على أخبار الشأن المصري

 الوسائل اإلعالمية

 درجة االعتماد
لمتوسط ا اإلجمالي

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

بدرجة  بدرجة كبيرة
 متوسطة

 ال اعتمد

 % ك % ك % ك % ك

دولية صحف  31 8.2 57 15.0 292 76.8 380 100.0 1.3132 .61583 

موجهه اذاعات  37 9.7 52 13.7 291 76.6 380 100.0 1.3316 .64612 

محلية صحف  32 8.4 110 28.9 238 62.6 380 100.0 1.4579 .64633 

محلية اذاعات  24 6.3 153 40.3 203 53.4 380 100.0 1.5289 .61357 

مصرية فضائيات  128 33.7 116 30.5 136 35.8 380 100.0 1.9789 .83434 

موجهه فضائيات  131 34.5 148 38.9 101 26.6 380 100.0 2.0789 .77839 

موجهه إخباريةمواقع   137 36.1 168 44.2 75 19.7 380 100.0 2.1632 .72985 

مصرية إخباريةمواقع   167 43.9 115 30.3 98 25.8 380 100.0 2.1816 .81618 

تشير بيانات الجدول السابق إلى أن الجمهور المصري يعتمد على المواقع اإلخبارية المصرية      
ر الشأن المصري في المرتبة االولى كأحد أهم الوسائل اإلعالمية التي يحصل منها على أخبا

شبكة المعلومات  تحملهالداخلي والخارجي, االمر الذي يشير وبقوة إلى أهمية اإلعالم الجديد وما 
في ترتيب الوسائل التي يعتمد  الثانيةالدولية من اوعية على اختالف اشكالها, جاء في المرتبة 

وبفارق بسيط عن  2.163عليه الجمهور المصري المواقع اإلخبارية الموجهة بمتوسط حسابي 
المواقع اإلخبارية المصرية مما يؤكد على تنامي هذه المواقع من حيث العدد ومحاولة السيطرة 

ه اإلعالمية الموازية لهذا ائلواهتمام القائمين عليها بالمحتوى الذي جذب الجمهور المصري من وس
 2.078موجهة بمتوسط حسابي عنه, وجاء في المرتبة الثالثة الفضائيات ال المختلفة كالوعاء وكذل

االمر الذي يؤكد على فعالية اإلعالم الموجه في المجتمع المصري وتوسعه حتى استحوذ على 
نسبة كبيرة من اعتماد الجمهور المصري عليه فيما يتعلق بأحوال الشأن المصري, ثم جاء في 

ة تفوق المواقع وتعتبر الباحث 1.978المرتبة الرابعة الفضائيات المصرية بمتوسط حسابي 
اإلخبارية على القنوات الفضائية من حيث قدرتها على اجتذاب الجمهور يمكن ارجاعه إلى سهولة 
االستخدام وتوافر الوسيلة لدى المستخدم في اغلب االوقات االمر الذي يسهل عملية االعتماد 

حتاج إلى شروط والتعرض الفوري عند الحاجة وهو الشق غير المتوفر للقنوات الفضائية التي ت
معينة للتعرض, وجاء في المرتبة الخامسة من بين الوسائل اإلعالمية التي يعتمد عليها الجمهور 
المصري في الحصول على أخبار الشأن المصري االذاعات المحلية تالها في المرتبة السادسة 

على الصحف  موجة االعتماد النكسارالصحف المصرية األمر الذي يتفق مع المؤشرات العالمية 
الورقية بتزايد االعتماد على الوسائل اإلعالمية الحديثة المعتمدة على شبكة المعلومات الدولية, 
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جاء في المرتبة السابعة االذاعات الموجهة, بينما احتلت الصحف الدولية المرتبة االخيرة في 
ى أخبار الشأن ترتيب الوسائل اإلعالمية التي يعتمد عليها الجمهور المصري في الحصول عل

المصري وترجع الباحثة ذلك إلى ثالثة أسباب أحدهما عام يتعلق بالصحف بوجه عام وهو عزوف 
االجمهور عنها, والثاني يعود إلى ارتفاع تكلفة الطبعات الدولية والثالث يعود إلى اللغة التي تصدر 

ة بدرجة جيدة لدى بها الصحف الدولية غير العربية بما يستلزم معه إجادة اللغات االجنبي
 المستخدم, االمر الذي يقصر االعتماد عليها في الفئات التي تجيد هذه اللغات فقط.

( مدى اعتماد عينة الدراسة على المواقع اإلخبارية الموجهة3جدول رقم )  

 النسبة المئوية ك مدى االعتماد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 30.3 115 ال اعتمد عليها

1.9447 .74053 
 45.0 171 أحيانا

 24.7 94 دائما

 100.0 380 اإلجمالي

تشير بينات الجدول إلى درجة اعتماد الجمهور المصري عينة الدراسة على المواقع       
اإلخبارية الموجهة بالعربية في الحصول على معلومات الشأن المصري الداخلي والخارجي حيث 

% من عينة 69.7من عينة الدراسة فقط وبما يعادل  380ين من ب 265أوضحت البيانات أن 
% من عينة 30.3الدراسة هم من يعتمدون على المواقع اإلخبارية الموجهة, بينما كانت اجابة 

الدراسة بأنها ال تعتمد عليها مطلًقا في الحصول على أخبار للشأن المصري . وانقسم الجمهور 
ة االعتماد إلى )يعتمدون أحيانا( وهم أصحاب النسبة من حيث درج -عينة الدراسة  -المصري 

 % من عينة الدراسة24.7%, )يعتمدون بشكل دائم(وكانت نسبتهم 45األكبر من عينة الدراسة 
( 4جدول رقم )  

ترتيب المواقع اإلخبارية الموجهة التي تعتمد عليها عينة الدراسة في الحصول على أخبار 
 الشأن المصري

ة الموجهةالمواقع اإلخباري  
 الترتيب

 الوزن المرجح
الرت
 الخامس الرابع الثالث الثاني األول بة

BBC العربي        

C[NN العربية        

        روسيا اليوم 

        دويتش فيله

        فرانس 24
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يوضح الجدول السابق ترتيب المواقع اإلخبارية الموجهة بالعربية طبقا لدرجة االعتماد عليها      
العربي(   BBC)ومن خالل الجدول يتضح تقدم موقع -عينة الدراسة  -لدى الجمهور المصري 

قع العربية( وفي المرتبة الثالثة مو   CNN)على المواقع اإلخبارية االخرى تاله في الترتيب موقع
 .(فرانس 24)روسيا اليوم( ثم موقع )دويتش فيله( االلماني وفي المرتبة االخيرة موقع )

 ( األوقات التي تتعرض فيها عينة الدراسة للمواقع اإلخبارية الموجهة5جدول رقم )

وقات التعرضأ  النسبة المئوية ك 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  27.55 73 عند حدوث األزمات

2.1547 .82723 
 29.43 78 أسبوعيا

 43.02 114 يوميا

 100.0 265 اإلجمالي

يوضح الجدول السابق أوقات تعرض الجمهور عينة الدراسة إلى المواقع اإلخبارية الموجهة        
% 43.02لمعرفة أخبار الشأن المصري ومن خالل الجدول يتضح أن النسبة األكبر وهي 

يومية, في حين بلغت نسبة عينة الدراسة التي تتعرض  ية الموجهة بصفةتتعرض للمواقع اإلخبار 
% من العينة أن تعرضها للمواقع 27.55% في حين ذكرت 29.43للموقع بشكل أسبوعي 

 .الموجهة مرتبط بحدوث األزمات

 ( عدد الساعات التي تقضيها العينة في متابعة المواقع اإلخبارية الموجهة6جدول رقم )

تعدد الساعا  ك 
النسبة 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 68.7 182 أقل من ساعة يوميا

1.3396 .52741 

إلى ثالث  -من ساعة 
 ساعات

76 28.7 

ساعات 3أكثر من   7 2.6 

 100.0 265 اإلجمالي

في  -دراسة عينة ال -يوضح الجدول السابقة الفترة الزمنية التي يقضيها الجمهور المصري       
متابعة األخبار التي تتعلق بالشأن المصري من خالل المواقع اإلخبارية الموجهة وتشير بيانات 

% من عينة الدراسة يتعرضون للمواقع اإلخبارية الموجهة أقل من ساعة 68.7الجدول إلى أن 
بمعدل ساعة  % من عينة الدراسة يتعرضون للمواقع اإلخبارية28.7يومًيا وتشير البيانات إلى أن 

نسبة الجمهور الذي يتعرض للمواقع اإلخبارية  انخفاضساعات يوميا, واشارت البيانات إلى 3إلى 
 %.2.6ساعات يومًيا حيث وصلت النسبة إلى  3الموجهة أكثر من 
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( مقياس اعتماد الجمهور المصري لألخبار من المواقع اإلخبارية الموجهة7جدول رقم )  

بة المئويةالنس ك مقياس االعتماد   
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 47.9 127 منخفض

1.6642 .71539 
 37.7 100 متوسط

 14.3 38 مرتفع

 100.0 265 اإلجمالي

تشير بيانات الجدول إلى مدى اعتماد الجمهور المصري على المواقع اإلخبارية الموجهة      
سة مستوى اعتمادها على المواقع الموجهة منخفًضا % من عينة الدرا47.9وكانت النسبة األكبر 

بما يمكن تفسيره بوفرة الوسائل اإلعالمية االخرى التي تؤدي نفس المهمة من وجهة نظر 
الجمهور, وثقة الجمهور في االعالم المحلي بأشكاله المتعددة األمر الذي قلل من فرصة اللجوء 

قنوات الفضائية الموجهة للمواقع االخبارية التابعة إلى اإلعالم الموجه بشكل عام وكذلك مزاحمة ال
لها بما ينفي تهمة االتجاه السلبي نحو المواقع الموجهة ويزيد من فرضية لجوء 

أخرى تتعلق بالوسيلة إلى  إشباعاتشاشات الفضائيات التي اعتاد عليها وتحقق لديه  إلى المواطن
المرتبة الثانية االعتماد المتوسط بنسبة  في جانب مضمون القنوات اإلخبارية الموجهة, وجاءت

 . .% من عينة الدراسة14% وفي المرتبة األخيرة مستوى االعتماد المرتفع بنسبة 37.7
( نوعية األخبار التي يلتمسها الجمهور المصري من المواقع اإلخبارية الموجهة8جدول رقم )  

 نوع األخبار
 درجة المتابعة

المتوسط  اإلجمالي
 الحسابي

نحراف اال
 المعياري

 ال أحيانا دائما

 % ك % ك % ك % ك
.          ()التعليمية واالجتماعية والصحية حوادث  

.          فساد إداري  

.          فتن طائفية  

.          سن تشريعات  -ديل قوانين تع  

.          تطبيق قوانين طارئة  

.          اعالنات دستورية  

.          الموازنة  

.          التضخم  معدالت  

.          الدين الداخلي والخارجي   

.          مصر والدول العربية  

.          مصر والدول الغربية  

.          ائيلمصر واسر  
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يوضح الجدول السابق الموضوعات اإلخبارية التي يلتمسها الجمهور المصري من خالل       
اإلخبارية الموجهة وتشير بيانات الجدول إلى أن أكثر الموضوعات التي يلتمس الجمهور المواقع 

تتعلق بعالقات مصر والدول العربية حيث كان المصري األخبار حولها هي الموضوعات التي 
تالها األخبار التي تتعلق بعالقات مصر والدول الغربية بمتوسط  2.657المتوسط الحسابي لها 

. وعلى 2.543ثم األخبار التي تتعلق بعالقات مصر واسرائيل بمتوسط حسابي  2.618حسابي 
ل خاص ما يتعلق بالعالقات الخارجية ذلك فإن الجمهور المصري توجه في التماسه لألخبار بشك

لما لها من وضع خاص ويعتبر  لإسرائي أو الغربية أو مع مصر سواء كانت مع الدول العربية
سلوك الجمهور المصري في التماسه لألخبار المرتبطة باألطراف الخارجية من المواقع اإلخبارية 

ث استقى األخبار ذات االهتمام الدولي الموجهة أمر يمكن تفسيره باللجوء إلى الوسيلة االنسب حي
 أو االقتصاديمن الوسيلة الدولية . يأتي في المرحلة الثانية مجموعة األخبار المتعلقة بالوضع 

الحالة االقتصادية, حيث احتلت أخبار الدين الداخلي المرتبة األولى في الموضوعات االقتصادية, 
لتمس الجمهور المصري حولها األخبار من المواقع والمرتبة الرابعة بين مجمل الموضوعات التي ي

يليه أخبار معدالت التضخم في مصر وما ارتبط به من  2.5اإلخبارية الموجهة بمتوسط حسابي 
سعر الجنيه المصري وأسعار المنتجات داخل السوق المحلي والقدرة الشرائية للجنية واسعار صرف 

بين كل الموضوعات المطروحة بمتوسط حسابي العمالت في مواجهة الجنية المرتبة الخامسة 
الموازنة العامة للدولة ما وتخصصه الدولة من موارد مالية للوزارات  بينما جاءت 2.350

 2.298والمؤسسات الحكومية المختلفة المرتبة السادسة بين كل الموضوعات بمتوسط حسابي 
اقع اإلخبارية الموجهة( دوافع التماس الجمهور المصري لألخبار من المو9جدول رقم )  

 دوافع االلتماس
 درجة الموافقة

المتوسط  اإلجمالي
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 معارض محايد موافق
 % ك % ك % ك % ك

اتخاذ القرارات المناسبة فيما يتعلق 
 )بالمشاركة السياسية (

133 50.2 116 43.8 16 6.0 265 100 .4415 .6072 

 6397. 4717. 100 265 7.9 21 37.0 98 55.1 146 ات مميزة مع االخرينالدخول في نقاش 

 5303. 5057. 100 265 1.5 4 46.4 123 52.1 138 زيادة كفاءتي في تقييم األحداث

 6369. 6642. 100 265 9.1 24 15.5 41 75.5 200 الحصول على أخبار تتوافق مع اتجاهاتي

قابة معرفة أخبار الشأن المصري بعيدا عن ر
 المصري البوابةحارس 

184 69.4 77 29.1 4 1.5 265 100 .6792 .4990 

 4808. 7057. 100 265 1.1 3 27.2 72 71.7 190 معرفة تفاصيل أكثر ال يتيحها اإلعالم المحلي

أخبار الشأن المصري من منظور معرفة 
 دولي

193 72.8 70 26.4 2 .8 265 100 .7208 .4660 

 4562. 7698. 100 265 1.5 4 20.0 53 78.5 208  لألحداثتباينة معرفة الخلفيات الم

تكوين رأي موضوعي عن الشأن المصري 
 بعيدا عن التيارات الداخلية المختلفة

210 79.2 52 19.6 3 1.1 265 100 .7811 .4408 
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واقع تشير بيانات الجدول السابق إلى أن أهم دوافع التماس الجمهور المصري لألخبار من الم    
فئات رئيسية وجعلت لكل منها عبارات خاصة بها  4 إلى الموجهة وقد قسمتها الباحثة اإلخبارية

والميول الشخصية ]الرغبة في المعرفة, وتوظيف المعلومات, والحاجة إلى التنوع,  كاآلتيوهي 
للمبحوثين[ ثم اتبعت هذا الجدول بمقياس للدوافع بوجه عام ثم مقاييس كل دافع من الدوافع 

: تالعبارا تتكراراالرئيسية على حدى ويوضح الجدول السابق دوافع االلتماس من خالل رصد 
في  (ا عن التيارات الداخليةحيث جاء دافع )تكوين رأي موضوعي عن الشأن المصري بعيدً 

تحت بند الدوافع الشخصية  المصنفةحد الدوافع أوهو  0.7811المرتبة االولى بمتوسط حسابي 
مع اتجاهاتها, في المرتبة الثانية كان  تتالءموالتي يحاول الجمهور بسببها اختيار المصادر التي 

تعتبر من  وهو احد دوافع التنوع التي 0.7698دافع )معرفة الخلفيات المتباينة( بمتوسط حسابي 
الدوافع االساسية لاللتماس, وجاء في المرتبة الثالثة )معرفة أخبار الشأن المصري من منظور 

وهي ضمن دوافع المعرفة والتي تعد ضمن المعارف االساسية 7208دولي( بمتوسط حسابي .
بي وجاء في المرتبة الرابعة دافع )معرفة تفاصيل أكثر ال يتيحها اإلعالم المحلي(بمتوسط حسا

وقد جاء في المرتبة األخيرة من دوافع االلتماس )اتخاذ القرارات المناسبة فيما يتعلق  7057.
 .وهو دافع يقع ضمن دوافع توظيف المعرفة 4415بالمشاركة السياسية(بمتوسط حسابي .

 
لألخبار المصرية من المواقع  -عينة الدراسة  -( مقياس دوافع التماس 10جدول رقم )

موجهةاإلخبارية ال  

 النسبة المئوية ك مقياس الدوافع 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 8. 2 منخفض

2.8717 .35695 
 11.3 30 متوسط

 87.9 233 مرتفع

 100.0 265 اإلجمالي

تشير بيانات الجدول إلى أن دوافع التماس عينة الدراسة لألخبار المتعلقة بالشأن المصري        
ن أ% من عينة الدراسة وهو ما يؤكد على 87.9اإلخبارية الموجهة كانت مرتفعة عند  من المواقع

من قبيل التجربة ولكن هو التماس مسبب لدى  أوالتوجه صوب هذه المواقع ليس محض الصدفة 
ساسية للفرد والتي بلورتها الباحثة في العينة له دوافعه المختلفة والتي تصب جميعها نحو الدوافع األ

, [غبة في المعرفة، وتوظيف المعلومات، والحاجة إلى التنوع، والميول الشخصية للمبحوثينالر ]
% وهي 0.8% من المبحوثين وانخفضت عند11.3هذه الدوافع متوسطة عند  وأوضح المقياس أن

نسبة ضعيفة جدا؛ األمر الذي يؤكد عقالنية اللجوء إلى هذه المواقع اللتماس األخبار ووجود دوافع 
في نفس الجمهور عينة الدراسة, وهو ما يستبعد مجال الصدفة والدخول العشوائي غير  يةحقيق

األخبار في المواقع غير معلومة الصفة بما قد ينتج عنه إهدار  أوالمخطط له والتماس المعلومات 
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تختلف توجهاتها وأهدافها عن ميول  أوالتعرض لمضامين تثير حفيظة المتلقي  أوالوقت 
 هذهالتي سعى إليها من خالل التماسه لألخبار من  االحتياجاتلمتلقي وال تحقق واتجاهات ا

 المواقع اإلخبارية.

(: مقياس دافع )الرغبة في المعرفة(التماس الجمهور المصري ألخبار الشأن  11جدول رقم )
 المصري من المواقع اإلخبارية الموجهة

مقياس الرغبة في 
 المعرفة

 ك
النسبة 
 المئوية

ط المتوس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 8. 2 منخفض

2.5849 .50879 
 40.0 106 متوسط

 59.2 157 مرتفع

 100.0 265 اإلجمالي

يقيس الجدول السابق حجم وجود ] دافع الرغبة إلى المعرفة[ لدى عينة الدراسة وتشير         
% من الجمهور المصري عينة 56.2بيانات إلى أن دافع الرغبة في المعرفة كان مرتفًعا عند 

الدراسة وهو ما يؤكد حرص العينة على التوجه صوب ما يرون فيه تحقيق المصلحة, بينما كان 
% من العينة وهو مؤشر يعطي 0.8% من عينة الدراسة ومنخفًضا عند 40الدافع متوسًطا عند 

ي المعرفة والذي يعد داللة قوية على ان نسبة ضئيلة من عينة الدراسة ال تخضع لدافع الرغبة ف
تفسر الباحثة ذلك بأن التماس و ساسية للتعرض لوسائل اإلعالمية بكل اشكالها, دوافع األلمن ا

األخبار ذات الطبيعة الجادة وما يتعلق منها بمصالح الفرد داخل دولته وعالقة دولته بما حولها 
بكل  واإلحاطة معرفةاالطالع عليها من قبيل ال إلى يعتبر ضمن الحدود التي يسعى الفرد

 التفاصيل المحيطة ببيئته والتي تساعده على أخذ القرارات المناسبة
( مقياس دافع )توظيف المعلومات( التماس الجمهور المصري ألخبار الشأن 12جدول رقم )

 المصري من المواقع اإلخبارية الموجهة
مقياس توظيف 

 المعلومات
 النسبة المئوية ك

المتوسط 
 الحسابي

راف االنح
 المعياري

 6.8 18 منخفض

2.4226 .61750 
 44.2 117 متوسط

 49.1 130 مرتفع

 100.0 265 اإلجمالي
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لدى عينة الدراسة, وتشير  ]توظيف المعلومات[يقيس الجدول السابق حجم وجود دافع       
عينة -% من الجمهور المصري 49.1بيانات إلى أن دافع توظيف المعلومات كان مرتفًعا عند 

% من 6.8% من عينة الدراسة ومنخفًضا عند 44.2, بينما كان الدافع متوسًطا عند -الدراسة
أشكال لتوظيف المعلومات التي تحصل عليها عينة الدراسة من  3العينة وقد حددت الباحثة 

, المواقع اإلخبارية الموجهة وهي ]اتخاذ القرارات المناسبة فيما يتعلق )بالمشاركة السياسية (
الدوافع  هذهالدخول في نقاشات مميزة مع اآلخرين, زيادة كفاءة الفرد في تقييم األحداث [ وجميع 

تعتمد بشكل كبير على تحقيق الدافع األول بالشكل الكامل )الرغبة في المعرفة( ثم يتأتى بعد ذلك 
بالعملية توظيف الحصيلة المعرفية في عدد من السياقات األخرى كاتخاذ القرارات المتعلقة 

 أوالدخول في نقاشات مع اآلخرين سواء كانت األطراف األخرى لها نفس القناعات  أوالسياسية 
مختلفة معها, وسواء كان الفرد الذي يلتمس األخبار من المواقع الموجهة يحاول التأثير في غيره 

ر من المواقع مجرد المشاركة. وعليه ترى الباحثة أن التماس العينة لهذا النوع من االخبا أو
الموجهة هو نتيجة لحدوث التأثيرات المعرفية التي خلقت دوافع أعلى وهي توظيف هذه المعارف 

 من خالل المزيد من التعرض
( مقياس دافع )الحاجة للتنوع( التماس الجمهور المصري ألخبار الشأن 13جدول رقم )

 المصري من المواقع اإلخبارية الموجه

مقياس الحاجة 
 للتنوع

 ك
النسبة 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 1.5 4 منخفض

2.6491 .50887 
 32.1 85 متوسط

 66.4 176 مرتفع

 100.0 265 اإلجمالي

لدى عينة الدراسة حيث يعتبر  ]الحاجة إلى التنوع[يقيس الجدول السابق حجم وجود دافع       
رتها الفطرة وزاد من فرصة نموها ما أتاحته الوسائل الحاجة إلى التنوع من الحاجات التي اق

اإلعالمية الحديثة المرتبطة باإلنترنت واألقمار االتصالية وأوعيتها المختلفة, ولعل ما زاد دافع 
الحاجة إلى التنوع لدى الجمهور المصري المحتوى الموحد الذي تنطق به وسائل اإلعالم المحلية 

وعية تضم اتجاهات مغايرة وآراء مختلفة مع الموجود محليا, وتشير بما زاد الرغبة في البحث عن أ
% من الجمهور المصري عينة الدراسة, 66.4بيانات إلى أن دافع الحاجة للتنوع كان مرتفًعا عند 

 % من العينة.1.5% من عينة الدراسة ومنخفًضا عند 32.1بينما كان الدافع متوسًطا عند 
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الميول الشخصية( التماس الجمهور المصري ألخبار الشأن ( مقياس دافع )14جدول رقم )
 المصري من المواقع اإلخبارية الموجهة

 ك مقياس الميول الشخصية
النسبة 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 5.3 14 منخفض

2.6151 .58627 
 27.9 74 متوسط

 66.8 177 مرتفع

 100.0 265 اإلجمالي

لدى عينة الدراسة, وتشير بيانات  ]الميول الشخصية[الجدول السابق حجم وجود دافع يقيس       
% من الجمهور المصري عينة 66.8الجدول السابق أن دافع الميول الشخصية كان مرتفًعا عند 

% من 5.3% من عينة الدراسة ومنخفًضا عند 72.9الدراسة, بينما كان الدافع متوسًطا عند 
عن مصادر معينة  االقتراب أول الفرد تجاه معالجات معينة تدفعه إلى البعد أن ميو حيث العينة 

وسائل اتفاًقا مع هذه الأفراد هذه العينة لتجربة  أووفقا لملكيتها,  أوالمعلنة, الوسيلة  وفًقا التجاهات
 اختالًفا.  أو

ة الموجهة( نشاط الجمهور المصري قبل التماس األخبار من المواقع اإلخباري15جدول رقم )  

شاط الذي تقوم به العينة قبل الن
لتماساال  

  
     

        
أحدد الموضوع وابحث عنه 
على محركات البحث أوال 

 ألصل

         .  

 اإلخباري اتصفح الموقع
 الموجه لذي اتابعه عادة

         .  

اتصفح عددا من المواقع 
الموجهة ألصل  اإلخبارية

 لألخبار التي ابحث عنها 

         .  

التماسها ألخبار الشأن  تشير بيانات الجدول إلى النشاط الذي تقوم به عينة الدراسة قبل       
ن الدراسة تتناول شقا يتميز بالثقل فقد ونظرا أل -المصري من المواقع اإلخبارية الموجهة بالعربية 

إلى هذه النوعية من  هتتناسب مع عقليات الجمهور المتج حددت الدراسة للمبحوثين أنشطة
ميل إلى التحديد والتركيز في األخبار ومع هذه الوسيلة فحددت خيارات بعيدة عن تضييع الوقت وت

تنفيذ قرار البحث بعيدا عن التشتت الذي قد يقع فيه الكثيرين عند البحث عن موضوعات أخرى 
وقد اظهرت البيانات ان النشاط الذي يسلكه جمهور هذه الوسيلة اللتماس هذه النوعية من األخبار 

وهو بذلك يؤكد على  2.43 هو )تصفح الموقع اإلخباري الذي يتابعه عادة( بمتوسط حسابي
حرص عينة الدراسة على االتجاه صوب الحفاظ على الوقت ومحاولة االبتعاد عن سلبية مهمة من 
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عينة  -المصري  مر الذي حاول الجمهورعملية البحث األ أثناءسلبيات الوسيلة وهو التشتت 
لتصفح وهو ما يعد تطورا تالفيه بتحديد موقع معين لاللتماس األخبار منه خالل عملية ا -الدراسة

في سمات جمهور الوسيلة . ثم جاء في المرتبة الثانية )تصفح المبحوثين لعدد من المواقع 
وجاء في المرتبة  2.14اإلخبارية الموجهة حتى الوصول إلى األخبار القصودة( بمتوسط حسابي

خبر االخيرة )تحديد الموضوع والبحث عنه على محركات البحث حتى الوصول إلى ال
اللتماس  هفي نشاط. وتشير هذه النتيجة إلى تدرج الجمهور  1.37المحدد(بمتوسط حسابي 

من التخصيص والتحديد بشكل كبير جدا إلى  ةاألخبار المصرية من المواقع اإلخبارية الموجه
 .التعميم وهو ما يعد ميزة في عينة الدراسة

 
(16جدول رقم )  

ور ألخبار الشأن المصري من المواقع اإلخبارية الموجهةالجمه سلاللتمامقياس النشاط القبلي   

 النسبة المئوية ك قبل االلتماس 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 26.4 70 منخفض

1.9283 .67318 
 54.3 144 متوسط

 19.2 51 مرتفع

 100.0 265 اإلجمالي

ر المصري اللتماس األخبار من المواقع تشير البيانات أعاله إلى أن نشاط التماس الجمهو        
% من العينة 26.4% من عينة الدراسة وكان منخفًضا عند 54.2الموجهة كان متوسًطا عند 

 % من العينة .19.2وكان مرتفًعا عند 
(17جدول رقم )  

لتماس األخبار من المواقع اإلخبارية الموجهةايوضح نشاط الجمهور أثناء    

 أثناء االلتماس
تابعةدرجة الم  

المتوسط  اإلجمالي
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 ال  أحيانا دائما
 % ك % ك % ك % ك

 اإلخباريأثناء تعرضي للموقع 
الموجه اكتفي بمتابعة عناوين 

 الموضوعات
103 38.9 91 34.3 71 26.8 265 100 2.1208 .8027 

أثناء التعرض استمع إلى الفيديوهات 
صورة المصاحبة واشاهد المادة الم

 ضافة إلى العناوينإ
67 25.3 164 61.9 34 12.8 265 100 2.1245 .6058 

أثناء التعرض اطالع كل المادة 
المصاحبة للموضوع الذي ابحث 

 أومتنا  أوعنه سواء كان عنوانا 
مقاطع فيديو واألخبار  وأصورا 

 المرتبطة

63 23.8 137 51.7 65 24.5 265 100 1.9925 .6962 
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النشاط الذي تقوم به عينة الدراسة أثناء التماسها ألخبار الشأن شير بيانات الجدول إلى ت   
المصري من المواقع اإلخبارية الموجهة بالعربية ويتبين ان النسبة االعلى من الجمهور أثناء 

إلى العناوين( بمتوسط  إضافةالتعرض )يستمع إلى الفيديوهات ويشاهد المادة المصورة المصاحبة 
 االطالع)قراءة العناوين فقط(وفي المرحلة االخيرة ) اآلتيةبينما يأتي في المرحلة  2.125حسابي 

على كل المادة المصاحبة المرتبطة بالخبر بداية من العناوين وحتى فتح الروابط المصاحبة 
تي , وهو ما يتوائم مع سرعة الوسيلة وقد يتفق مع حاجة الجمهور ال1.99للخبر( بمتوسط حسابي 

قد توفرها الصور والفيديوهات المصاحبة ويؤكد على ميول المتلقي للمادة المرئية المسموعة أكثر 
 من ميله للنصوص المكتوبة والتي تحتاج إلى جهد أكبر من المتلقي .

(18جدول رقم )  
أثناء التماس أخبار الشأن المصري من المواقع اإلخبارية الموجهة مقياس نشاط الجمهور  

نشاط أثناء مقياس ال
 االلتماس

 النسبة المئوية ك
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 27.5 73 منخفض

1.8906 .65663 
 55.8 148 متوسط

 16.6 44 مرتفع

 100.0 265 اإلجمالي

تشير البيانات اعاله إلى أن نشاط الجمهور خالل عملية التماس األخبار من المواقع      
% من العينة 27.5% من عينة الدراسة وكان منخفًضا عند 55.8ًطا عند الموجهة كان متوس
.% من العينة16.6وكان مرتفًعا عند   

(19جدول رقم )  
 النشاط الذي يقوم به الجمهور المصري بعد التماسه لألخبار من المواقع اإلخبارية الموجهة

النشاط الذي يقوم به 
 الجمهور بعد االلتماس

 درجة المتابعة
لياإلجما المتوسط  

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 ال أحيانا دائما
 % ك % ك % ك % ك

احتفظ بعناوين 
الموضوعات التي 

حصلت عليها للرجوع 
 اليها

55 20.8 79 29.8 131 49.4 265 100 1.713 .78866 

مشاركة الموضوع مع 
 آخرين ومناقشته معهم

39 14.7 190 71.7 36 13.6 265 100 2.011 .53288 

التأكد من صحة 
المعلومات بالرجوع إلى 
 مواقع إخبارية أخرى

54 20.4 122 46.0 89 33.6 265 100 1.867 .72399 
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النشاط الذي تقوم به عينة الدراسة أثناء التماسها ألخبار الشأن تشير بيانات الجدول إلى       
لنسبة االعلى من الجمهور أثناء المصري من المواقع اإلخبارية الموجهة بالعربية ويتبين أن ا

بينما يأتي في  2.011التعرض )مشاركة الموضوع مع آخرين ومناقشته معهم( بمتوسط حسابي 
بمتوسط حسابي  أخرى( إخبارية)التأكد من صحة المعلومات بالرجوع إلى مواقع  اآلتيةالمرحلة 
عليها للرجوع اليها( وفي المرحلة االخيرة )احتفظ بعناوين الموضوعات التي حصلت  1.867

, وبالنظر إلى األنشطة البعدية التي يمارسها الجمهور المصري فهي 1.713بمتوسط حسابي 
 ممارسات تتسم بالتفاعلية ما بين الدخول في النقاش وبين التحري عن دقة الخبر.

(20جدول رقم )  
ة الموجهةبعد التماس أخبار الشأن المصري من المواقع اإلخباري مقياس نشاط الجمهور  

 مقياس نشاط الجمهور
 بعد التماس األخبار

 النسبة المئوية ك
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 42.3 112 منخفض

1.6377 .59424 
 51.7 137 متوسط

 6.0 16 مرتفع

 100.0 265 اإلجمالي

لمواقع الموجهرة كران تشير البيانات أعاله إلى أن نشاط الجمهور خالل عملية التماس األخبار من ا
% مرن العينرة وكران مرتفًعرا عنرد 42.3% من عينة الدراسة وكان منخفًضا عنرد 51.7متوسًطا عند 

 % من العينة6

المصري رللجمهويوضح مستوى المعرفة السياسية  (21جدول رقم )  

مقياس المعرفة 
 ك السياسية

النسبة 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 5.7 15 منخفض

2.3434 .58307 
 54.3 144 متوسط

 40.0 106 مرتفع

 100.0 265 اإلجمالي

تشير البيانات أعاله إلى أن مستوى المعرفة السياسية لدى المبحوثين كان متوسًطا عند      
% من عينة الدراسة المعتمدين على المواقع اإلخبارية الموجهة في 40% ومرتفًعا عند54.3

 % من أفراد العينة. 5.7ألخبار المتعلقة بالشأن المصري ومنخفًضا عندالحصول على ا
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( تأثير اعتماد الجمهور المصري على المواقع اإلخبارية الموجهة22جدول رقم )  

دور المواقع اإلخبارية 
 الموجهة

 درجة الموافقة
المتوسط  اإلجمالي

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 معارض محايد موافق
 % ك % ك % ك % ك

حرصت على المشاركة في 
األعمال التطوعية التي تنادي 

 بها الحكومة
96 36.2 66 24.9 103 38.9 265 100 -.0264 .8678 

زادت من شعوري بالرضا 
 عن سياسات الحكومة القائمة 

102 38.5 59 22.3 104 39.2 265 100 -.0075 .8833 

شاركت في مجموعات نقاشيه 
االخرين  إلقناعللوصول 

 بوجهة نظري 
114 43.0 94 35.5 57 21.5 265 100 .2151 .7754 

دفعتني إلى االمتناع عن 
المشاركة السياسية على كل 

 المستويات
132 49.8 59 22.3 74 27.9 265 100 .2189 .8557 

جعلتني انفر من المبررات 
التي تبرزها الحكومة 

 للمشكالت القائمة
163 61.5 88 33.2 14 5.3 265 100. .5623 .5942 

اثارت لدي مشاعر القلق من 
الوضع الحالي وعدم جدوى 
الحلول المطروحة للمشكالت 

 من قبل الحكومة

175 66.0 72 27.2 18 6.8 265 100. .5925 .6154 

وفرت مقاطع الفيديو والصور 
وشهادات من داخل المجتمع 
المصري فزادت من إلمامي 

 بزوايا بالخبر

186 70.2 73 27.5 6 2.3 265 100 .6792 .5139 

قدمت لي الكثير من المعلومات 
الواضحة حول األحداث 
 المتعلقة بالشأن المصري

190 71.7 71 26.8 4 1.5 265 100 .7019 .4902 

اظهرت لي المواقع الموجهة 
وجهة نظر مختلفة عما يقدمه 

 اإلعالم المحلي
233 87.9 30 11.3 2 .8 265 100 .8717 .3569 

ت إلى أثار اعتماد الجمهور المصري على المواقع اإلخبارية الموجهة في اتشير البيان      
لجمهور كانت االتماس المعلومات حول الشأن المصري, ويوضح الجدول أن أكثر الدوافع لدى 

معرفية وجاء في مقدمتها )أن المواقع أظهرت وجهة نظر مختلفة عما يقدمه اإلعالم 
ن الموقع )قدمت لي الكثير من المعلومات الواضحة أتالها  0.8717بي المحلي(بمتوسط حسا

وجاء في المرتبة الثالثة: أن  7019.حول األحداث المتعلقة بالشأن المصري( بمتوسط حسابي 
المواقع )وفرت مقاطع الفيديو والصور وشهادات من داخل المجتمع المصري فزادت من إلمام 

الدراسة من  هذهما أظهرته نتائج وهو ما يتوافق  6792.حسابي  الجمهور بزوايا بالخبر( بمتوسط
زيادة الدوافع المعرفية, والرغبة في التنوع كأحد أهم دوافع التماس األخبار الخاصة بالشأن 
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المواقع من  هذهالمصري من المواقع اإلخبارية الموجهة وهو ما يبرر أيًضا زيادة اإلقبال على 
 يقيها اإلشباع المتوقع منها من قبل المتلقي الجمهور المصري نتيجة لتحق

( مقياس تأثير االعتماد على المواقع اإلخبارية الموجهة23جدول رقم )  

مقياس التأثيرات 
 بصفة عامة

 ك
النسبة 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 2.6 7 منخفض

2.4528 .54931 
 49.4 131 متوسط

 47.9 127 مرتفع

ياإلجمال  265 100.0 

تشير البيانات أعاله إلى أن نشاط الجمهور خالل عملية التماس األخبار من المواقع       
% من العينة 27.5% من عينة الدراسة وكان منخفًضا عند 55.8الموجهة كان متوسًطا عند 

% من العينة.16.6وكان مرتفًعا عند   

( 24جدول رقم )  
عينة الدراسة على المواقع اإلخبارية الموجهة مقياس التأثير المعرفي لالعتماد  

مقياس التأثيرات 
 المعرفية

 ك
النسبة 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 1.1 3 منخفض

2.7396 .46480 
 23.8 63 متوسط

 75.1 199 مرتفع

 100.0 265 اإلجمالي

لالعتماد على المواقع اإلخبارية الموجهة من  تشير البيانات أعاله إلى أن التأثيرات المعرفية      
% من العينة, ومنخفضة 23.1%, ومتوسطة عند 75.1قبل المبحوثين جاءت مرتفعة عند 

% من العينة األمر الذي يؤكد على أن المواقع الموجهة تحقق التأثيرات المتوقعة منها من 1.1عند
اسة إلى أن الدوافع المعرفية للجمهور هي قبل الجمهور المصري عينة الدراسة وقد أشارت هذه الدر 

 األعلى كذلك التأثيرات المعرفية بما يوحي بوجود عالقة بين نوع الدافع وتأثير االلتماس.
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( 25جدول رقم )  
 مقياس التأثير الوجداني لالعتماد عينة الدراسة على المواقع اإلخبارية الموجهة

 مقياس التأثيرات
 الوجدانية

 ك
النسبة 

مئويةال  
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 11.7 31 منخفض

2.3208 .67346 
 44.5 118 متوسط

 43.8 116 مرتفع

 100.0 265 اإلجمالي

تشير البيانات أعاله إلى أن التأثيرات الوجدانية لالعتماد على المواقع اإلخبارية الموجهة من       
% من العينة ومنخفضة 43.8% ومرتفعة عند 44.5قبل المبحوثين جاءت متوسطة عند 

% من عينة الدراسة .بما يؤكد فاعلية هذه المواقع وقدرتها على التماس المداخل 11.7عند
األمر الذي زاد من تأثيراتها الوجدانية سواء كانت هذه  المناسبة لمخاطبة الجماهير المصرية؛

 إلى زيادة التأثيرات السلوكية لهذه المواقع.  متوسطة وهو ما سيؤدي مستقباًل  ة, أوعالتأثيرات مرتف
 

(26جدول رقم )  
مدى التأثير السلوكي لالعتماد عينة الدراسة على المواقع اإلخبارية الموجهة   

مقياس التأثيرات 
 السلوكية

 النسبة المئوية ك
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 33.2 88 منخفض

2.0075 .82109 
 32.8 87 متوسط

 34.0 90 مرتفع

 100.0 265 اإلجمالي

تشير البيانات أعاله إلى أن التأثيرات السلوكية لالعتماد على المواقع اإلخبارية الموجهة من قبل 
% 32.8% من العينة ومتوسطة عند33.2% ومنخفضة عند 34مرتفعة عند  المبحوثين جاءت

 من عينة الدراسة. 
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(27جدول رقم )  

المبحوثين نحو دور المواقع اإلخبارية الموجهة في نقل أخبار الشأن المصرياتجاه مقياس   
مقياس اتجاه الجمهور المصري 
 نحو المواقع اإلخبارية الموجهة

 ك
النسبة 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 2.6 7 سلبي

.8038 .45973 
 14.3 38 محايد

 83.0 220 إيجابي

 100.0 265 اإلجمالي

يوضح الجدول السابق اتجاهات عينة الدراسة نحو دور المواقع اإلخبارية الموجهة في نقل       
ا يجابيً إ% من عينة الدراسة 83ا, وكان اتجاه ا وخارجيً األخبار الخاصة بالشأن المصري داخليً 

جاه محايد % من أفراد العينة ذي ات14.3نحو دور المواقع في تغطية أخبار الشأن المصري وكان 
% من أفراد العينة ذي اتجاه سلبي, 2.6ازاء الدور التي تقوم به في التغطية اإلخبارية بينما كان 

بسبب المهنية التي يحاول اإلعالم المواقع لدى المبحوثين دور وتفسر الباحثة ارتفاع ايجابية 
لتغطيات دون التقيد بأي بها من خالل األرقام واإلحصائيات الدقيقة والسرعة في ا االلتزامالموجه 

تأخيره بسبب القيود الداخلية التي قد تالقيها وسائل  أوالتراجع عن النشر  أوحسابات أخرى, 
اإلمكانيات المادية الهائلة لهذه الوسائل والتي تمولها الحكومات  هاإلعالم المحلية, كذلك ما تتيح

وما توفره لها من الدعم الفني  األجنبية وتعتبرها الجناح اإلعالمي لسياساتها في المنطقة
 االستعانةوما أتاحته هذه القدرة المادية من  االقتصاديةوالتكنولوجي المتصل اتصااًل وثيًقا بالقدرات 

بكوادر عربية تكتب وتتحدث إلى الجمهور بنفس لغته كما أن غالبية المعتمدين على هذه المواقع 
 ها الموقع.تتفق اتجاهاتهم مع طريقة المعالجة التي يقدم

السابقة االنتخابيةنسبة المشاركين في العمليات يوضح  (28جدول رقم )  

سابًقا االنتخابيةالمشاركة في العمليات   % ك 

 22.3 59 نعم

 77.7 206 ال

 100.0 265 اإلجمالي

السابقة من بين  االنتخابيةفي العمليات نسبة المشاركين  إلىتشير بيانات الجدول السابق       
 االنتخابيةلجمهور المصري عينة الدراسة, ويشير الجدول إلى أن نسبة الذين شاركوا في العمليات ا

% وهي نسبة 77.7% بينما وصلت نسبة األفراد الذين لم يشاركوا إلى 22.3على اختالفها كانت 
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جودة وتشابه برامج األحزاب المو غياب برامج حزبية واضحة مرتفعة لها العديد من األسباب منها: 
مستوياته, كذلك انتشار  اختالفعلى  االقتراععلى الساحة بما ال يحفز عملية المشاركة في 

األمية والبطالة بين فئات الجمهور المختلفة, ومن بين األسباب ايًضا للعزوف عن المشاركة تدني 
 مستوى المعرفة السياسية لدى الجمهور.

سية للجمهور المصري( يوضح مقياس حجم المشاركة السيا29جدول رقم )  

مقياس المشاركة 
 السياسية

 ك
النسبة 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 74.0 196 منخفض

1.2906 .51723 
 23.0 61 متوسط

 3.0 8 مرتفع

 100.0 265 اإلجمالي

صري كما يوضح الجدول السابق حجم المشاركة السياسية لدى عينة الدراسة من الجمهور الم     
رصدتها الباحثة من خالل المقياس التجميعي)مكون من أربعة أسئلة( للمشاركة السياسية وأظهر 

% من عينة الدراسة وتعزي الباحثة ذلك 74المقياس أن حجم المشاركة السياسية منخفًضا عند 
ثين من يناير وحتى بعد ثورة الثال 25طبيعة المناخ السياسي الذي مرت به البالد منذ ثورة إلى 

حداث سياسية متوالية ومتعددة لم يعتدها الشعب المصرى من من أيونيو بما تضمنته تلك الفترة 
لم به طيلة أمر الذى جعل المواطن يزهد المشاركة السياسية بعد كم الحماس الكبير الذى األ ؛قبل

ما كان حداث ويقف موقف المتفرج لها بعد أ أي فيهذه األحداث وجعله يعزف عن المشاركة 
حجم  اآلتية, جاء في المرتبة يانحكثير من األ فيحداث نفسها ا لأل بل وصانعً ا فعاالً عنصرً 

 % فقط من إجمالي العينة.3% من عينة الدراسة وكانت مرتفعة عند23المشاركة المتوسطة لدى 
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ا: فروض الدراسة
ا
 ثاني

الجمهور المصري ألخبار  توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين دوافع التماس .1
 الشأن المصري من المواقع اإلخبارية الموجهة بالعربية وبين حجم المشاركة السياسية

 (30جدول رقم )
 دوافع االلتماس حجم المشاركة

 معامل االرتباط 159.-
 مستوي الداللة

 العدد
 010. الرغبة في المعرفة

265 
 معامل االرتباط 125.-

 مستوي الداللة
عددال  

 042. توظيف المعلومات

265 
 معامل االرتباط 129.-

 مستوي الداللة
 العدد

 036. الحاجة للتنوع

265 
 معامل االرتباط 304.-

 مستوي الداللة
 العدد

 000. الميول الشخصية

265 

 )دالة  ارتباطية عكسية عالقة دل وجو و يوضح الجد: دافع االلتماس)الرغبة للمعرفة
على المواقع  حجم المشاركة السياسيةائيا بين دافع االلتماس)الرغبة للمعرفة( وبين احص

 أوبمعنى انه كلما زاد دافع االلتماس زاد حجم المشاركة السياسية اإلخبارية الموجهة 
حيث بلغت قيمة معامل االرتباط بيرسون العكس على المواقع اإلخبارية الموجهة 

 . 0.05وهي أصغر من القيمة اإلحصائية الدالة  0.010عند مستوى داللة  -0.159

 )دالة  ارتباطية عكسية عالقة دل وجو و يوضح الجد :دافع االلتماس )توظيف المعلومات
على  حجم المشاركة السياسية( وبين توظيف المعلوماتاحصائيا بين دافع االلتماس)
ادت المشاركة السياسية بمعنى أنه كلما زاد دافع االلتماس ز المواقع اإلخبارية الموجهة 

حيث بلغت قيمة معامل االرتباط بيرسون العكس؛  أوعلى المواقع اإلخبارية الموجهة 
  0.05وهي أصغر من القيمة اإلحصائية الدالة  0.024عند مستوى داللة  -0.125

 )دالة  ارتباطية عكسية عالقة دل وجو و يوضح الجد دافع االلتماس )الحاجة للتنوع
على المواقع  حجم المشاركة السياسية( وبين الحاجة للتنوعفع االلتماس)احصائيا بين دا

بمعنى انه كلما زاد دافع االلتماس زاد االعتماد على المواقع اإلخبارية اإلخبارية الموجهة 
 0.004عند مستوى داللة  -0.129حيث بلغت قيمة معامل االرتباط بيرسون الموجهة 

  0.05دالة وهي أصغر من القيمة اإلحصائية ال



             

 401       2ج /49ع -مجلة البحوث اإلعالمية                   

 )دالة  ارتباطية عكسية عالقة دل وجو و يوضح الجد :دافع االلتماس )الميول الشخصية
على المواقع  حجم المشاركة السياسيةوبين الميول الشخصية(احصائيا بين دافع االلتماس)

بمعنى أنه كلما زاد دافع االلتماس زادت حجم المشاركة السياسية على  اإلخبارية الموجهة
عند  -0.304حيث بلغت قيمة معامل االرتباط بيرسون اإلخبارية الموجهة المواقع 

  0.05وهي أصغر من القيمة اإلحصائية الدالة  0.000مستوى داللة 

عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين دوافع التماس  وعليه يتم ثبوت الفرض القائل بوجود
إلخبارية الموجهة بالعربية وبين درجة الجمهور المصري ألخبار الشأن المصري من المواقع ا

 المشاركة السياسية

. توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين استراتيجيات التماس الجمهور المصري ألخبار 2
 الشأن المصري من المواقع اإلخبارية الموجهة بالعربية وبين حجم المشاركة السياسية

 (31جدول رقم )

االلتماس استراتيجيات حجم المشاركة  

 معامل االرتباط 256.
 مستوي الداللة

 العدد
 000. االستراتيجية األولي

265 
 معامل االرتباط 317.

 مستوي الداللة
 العدد

الثانية االستراتيجية  .000 

265 
 معامل االرتباط 085.

 مستوي الداللة
 العدد

الثالثة االستراتيجية  .168 

265 

 تشير التحليالت اإلحصائية إلى وجود عالقة ولى )قبل االلتماس( االستراتيجية األ
القبلية لاللتماس وبين حجم المشاركة السياسية وكان معامل  ةاالستراتيجيارتباطية بين 

  0.000عند مستوى داللة  0.256االرتباط 

  )تشير التحليالت اإلحصائية إلى وجود عالقة االستراتيجية الثانية )خالل االلتماس
ارتباطية بين االستراتيجيات التي يقوم بها الجمهور المصري خالل االلتماس وبين حجم 

  0.000عند مستوى داللة  0.317المشاركة السياسية وكان معامل االرتباط 

  )تشير التحليالت اإلحصائية إلى عدم وجود عالقة االستراتيجية الثالثة )بعد االلتماس
 ة السياسيةكدية وبين حجم المشار البع ةاالستراتيجيارتباطية بين 

وعليه ثبتت صحة الفرض القائل بوجود عالقة ارتباطية جزئية بين استرتيجيات التماس 
الجمهور المصري ألخبار الشأن المصري من المواقع اإلخبارية الموجهة بالعربية وبين 

 حجم المشاركة السياسية للجمهور المصري
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3. توجد عالقة ارتباطية بين نوعية األخبار التي يلتمسها الجمهور المصري من المواقع اإلخبارية 
 الموجهة بالعربية وبين حجم المشاركة السياسية

( 32جدول رقم )  

 نوعية األخبار حجم المشاركة

 معامل االرتباط 167.-
 مستوي الداللة

 العدد
 006. األحداث الطارئة

265 
 معامل االرتباط 026.-

 مستوي الداللة
دالعد  

القرارات السياسية 
 الداخلية

.672 

265 
 معامل االرتباط 302.-

 مستوي الداللة
 العدد

 000. الحالة االقتصادية

265 
 معامل االرتباط 113.-

 مستوي الداللة
 العدد

 065. عالقة مصر بالدول األخرى

265 

  تباطية بين نوع يشير التحليل االحصائي إلى وجود عالقة ار األحداث الطارئة
الموضوعات التي يلتمسها الجمهور المصري )األحداث الطارئة( وبين حجم المشاركة 

 0.006عند مستوى داللة  -0.167السياسية وكان معامل االرتباط 
  يشير التحليل االحصائي إلى عدم وجود عالقة ارتباطية بين نوع  رات السياسيةاالقر

مصري )القرارات السياسية( وبين حجم المشاركة الموضوعات التي يلتمسها الجمهور ال
 السياسية للجمهور المصري

 يشير التحليل االحصائي إلى عدم وجود عالقة ارتباطية بين نوع  الحالة االقتصادية
الموضوعات التي يلتمسها الجمهور المصري )الحالة اإلقتصادية( حجم المشاركة 

 السياسية للجمهور المصري.
  يشير التحليل اإلحصائي إلى عدم وجود عالقة ارتباطية بين  األخرىعالقة مصر بالدول

نوع الموضوعات التي يلتمسها الجمهور المصري )عالقة مصر بالدول األخرى( وبين 
 حجم المشاركة السياسية للجمهور المصري.

ها وعليه ثبتت صحة الفرض جزئيا القائل )بوجود عالقة ارتباطية بين نوع الموضوعات التي يلتمس
الجمهور المصري عن أخبار الشأن المصري من المواقع اإلخبارية الموجهة بالعربية وبين حجم 

 المشاركة السياسية للجمهور المصري(.

4.توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين االعتماد علي المواقع اإلخبارية الموجهة بالعربية 
  :وبين حجم المشاركة السياسية



             

 403       2ج /49ع -مجلة البحوث اإلعالمية                   

( 33جدول رقم )  

 حجم المشاركة درجة االعتماد

.091 
 معامل االرتباط

 مستوي الداللة

 العدد

 141. حجم المشاركة

265 

وجود عالقة ارتباطية بين االعتماد على المواقع اإلخبارية عدم تشير التحليالت اإلحصائية إلى 
.السياسية لعينة الدراسة من الجمهور المصري حجم المشاركةالموجهة وبين   

و عليه لم يتم ثبوت صحة الفرض القائل )بوجود عالقة ارتباطية بين درجة اعتماد الجمهور 
 المصري على المواقع اإلخبارية الموجهة بالعربية وبين حجم مشاركته السياسية(

5.تختلف دوافع التماس األخبار من المواقع اإلخبارية الموجهة بالعربية باختالف الخصائص 
 الديموجرافية للمبحوثين.

: النوع  أوالا

( 34جدول رقم )  

 النوع دوافع االلتماس
 العدد

N 
 المتوسط الحسابي 

Mean  

االنحراف 
  Tقيمة المعياري

درجات 
 الحرية

df 

مستوى 
 المعنوية 

Sig 

الرغبة في 
 المعرفة

 43586. 2.7480 127 ذكر
5.253 263 .000 

 52606. 2.4348 138 أنثي

توظيف 
 المعلومات

 58914. 2.5118 127 ذكر
2.273 263 .024 

 63357. 2.3406 138 أنثي

 الحاجة للتنوع
 49633. 2.5748 127 ذكر

2.297 263 .022 
 51246. 2.7174 138 أنثي

 الميول الشخصية
 51790. 2.7165 127 ذكر

2.735 263 .007 
 63034. 2.5217 138 أنثي

صائًيا بين دوافع التماس األخبار المتعلقة بالشأن يتضح من بيانات الجدول وجود فروق دالة إح
 المصري من المواقع اإلخبارية الموجهة
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حيث بلغت قيمة  2.7480وبين النوع لصالح الذكور بمتوسط حسابي  )الرغبة في المعرفة( 
وبين النوع لصالح )توظيف المعلومات( وهي دالة إحصائًيا.  0.000عند مستوى معنوية 263ف

  0.024ومستوى معنوية  2.5118ط حسابي الذكور بمتوس

 0.022عند مستوى معنوية  2.7174( وبين النوع لصالح اإلناث بمتوسط حسابي )الحاجة للتنوع

ومستوى معنوية  2.735وبين النوع لصالح الذكور عند متوسط حسابي  )الميول الشخصية(
0.007 

 ار من المواقع اإلخبارية الموجهةوعليه ثبت صحة الفرض القائل باختالف دوافع التماس األخب 
 )النوع( بالعربية باختالف الخصائص الديموجرافية للمبحوثين

  ثانًيا: مكان اإلقامة
تختلف دوافع التماس األخبار من المواقع اإلخبارية الموجهة بالعربية باختالف محل إقامة 

 المبحوثين
(35جدول رقم )  

 اإلقامة دوافع االلتماس
 العدد
N 

الحسابيالمتوسط   
Mean 

االنحراف 
 Tقيمة المعياري

درجات 
 الحرية

df 

مستوى 
 المعنوية

Sig 

 الرغبة في المعرفة
 42768. 2.7931 116 ريف

6.293 263 .000 
 50912. 2.4228 149 حضر

 توظيف المعلومات
 59703. 2.4914 116 ريف

1.604 263 .110 
 62977. 2.3691 149 حضر

 الحاجة للتنوع
 53316. 2.5517 116 ريف

2.782 263 .006 
 47731. 2.7248 149 حضر

 الميول الشخصية
 53428. 2.6897 116 ريف

1.835 263 .068 
 61931. 2.5570 149 حضر

يتضح من بيانات الجدول وجود فروق دالة إحصائًيا بين دوافع التماس األخبار المتعلقة بالشأن 
 لموجهةالمصري من المواقع اإلخبارية ا

 2.7931وبين محل اإلقامة لصالح المقيمين في الريف بمتوسط حسابي  )الرغبة في المعرفة( 
وبين )الحاجة للتنوع( وهي دالة إحصائًيا.  0.000عند مستوى معنوية 263حيث بلغت قيمة ف

  0.006ومستوى معنوية  2.7248النوع لصالح سكان الحضر بمتوسط حسابي 

ال توجد فروف دالة احصائيا بين الدافعين عند  )الميول الشخصية(( ونوعاما دافعي )الحاجة للت 
 الجمهور المصري اللتماسهم لألخبار وبين محل إقامة الجمهور
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 وعليه ثبت صحة الفرض القائل باختالف دوافع التماس األخبار من المواقع اإلخبارية الموجهة
 مكان اإلقامة( جزئًيا) بالعربية باختالف الخصائص الديموجرافية للمبحوثين

 ثالًثا: )الفئة العمرية( 

 تختلف دوافع التماس األخبار من المواقع اإلخبارية الموجهة بالعربية باختالف الفئة العمرية

(36جدول رقم )  

دوافع 
 االلتماس

 العمر

 العدد
N 

المتوسط 
 الحسابي
Mean 

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

Df 
 Fقيمة 

مستوى 
 المعنوية

Sig 

الرغبة في 
 المعرفة

اعام   30أقل من   123 2.5203 .51771 

3 
261 

2.411 .067 

إلي أقل  30من
.اعام  40من   

105 2.6857 .48663 

إلي أقل  40من
اعام   50من  

32 2.5313 .50701 

فأكثر. اعام   50  5 2.4000 .54772 
 50879. 2.5849 265 المجموع

توظيف 
 المعلومات

 58206. 2.3333 123  اعام   30 أقل من

3 
261 

1.788 .150 

إلي أقل  30من
.اعام  40من    

105 2.4857 .63722 

إلي أقل  40من
  اعام   50من

32 2.5625 .66901 

فأكثر. اعام   50   5 2.4000 .54772 
 61750. 2.4226 265 المجموع

 الحاجة للتنوع

 45334. 2.7805 123  اعام   30أقل من 

3 
261 

6.906 .000 

إلي أقل  30من
.اعام  40من    

105 2.5810 .53315 

إلي أقل  40من
  اعام   50من

32 2.3750 .49187 

فأكثر. اعام   50   5 2.6000 .54772 
 50887. 2.6491 265 المجموع

الميول 
 الشخصية

 55318. 2.6667 123  اعام   30أقل من 

3 
261 

1.212 .306 

إلي أقل  30من
.اعام  40من    

105 2.6095 .62781 

إلي أقل  40من
  اعام   50من

32 2.4688 .50701 

فأكثر. اعام   50   5 2.4000 .89443 
 58627. 2.6151 265 المجموع



  

 406   

توضح بيانات الجدول السابق إلى وجود فروق دالة احصائيا بين دافع )الحاجة للتنوع( وبين الفئة 
عاًما عند مستوى حرية  30ليها المبحوثين لصالح الفئة العمرية االقل من إعمرية التي ينتمي ال

 0.000ومستوى معنوية  261
 رابًعا: )المستوى التعليمي(

 تختلف دوافع التماس األخبار من المواقع اإلخبارية الموجهة بالعربية باختالف المستوى التعليمي

( 37جدول رقم )  

دوافع 
 االلتماس

 المؤهل

 العدد
N 

المتوسط 
 الحسابي
Mean 

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

Df 
 Fقيمة 

مستوى 
 المعنوية

Sig 

الرغبة في 
 المعرفة

 24231. 2.9394 33 مؤهل متوسط 

2 
262 

10.005 .000 
 52017. 2.5450 189 مؤهل جامعي 
مؤهل فوق 
 الجامعي

43 2.4884 .50578 

 50879. 2.5849 265 المجموع

توظيف 
 المعلومات

 17408. 2.9697 33 مؤهل متوسط 

2 
262 

19.477 .000 
 56871. 2.3862 189 مؤهل جامعي 
مؤهل فوق 
 الجامعي

43 2.1628 .78468 

 61750. 2.4226 265 المجموع

 الحاجة للتنوع

 24231. 2.9394 33 مؤهل متوسط 

2 
262 

7.421 .001 
 50568. 2.6296 189 مؤهل جامعي 
مؤهل فوق 
 الجامعي

43 2.5116 .59250 

 50887. 2.6491 265 المجموع

الميول 
 الشخصية

 29194. 2.9091 33 مؤهل متوسط 

2 
262 

24.469 .000 
 54241. 2.6772 189 مؤهل جامعي 
مؤهل فوق 
 الجامعي

43 2.1163 .66222 

 58627. 2.6151 265 المجموع

يتضح من بيانات الجدول وجود فروق دالة إحصائًيا بين دوافع التماس األخبار المتعلقة بالشأن 
 المصري من المواقع اإلخبارية الموجهة

وبين )المستوى التعليمي( لصالح أصحاب المؤهل المتوسط بمتوسط حسابي  )الرغبة في المعرفة( 
)توظيف وهي دالة إحصائًيا.  0.000عند مستوى معنوية 262حيث بلغت قيمة ف 2.9394
ومستوى  2.5118وبين النوع لصالح أصحاب المؤهل المتوسط بمتوسط حسابي ( المعلومات
  0.000معنوية 
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عند 2.9394( وبين النوع لصالح أصحاب المؤهل المتوسط بمتوسط حسابي )الحاجة للتنوع
 0.001مستوى معنوية 

المؤهل المتوسط عند متوسط حسابي وبين النوع لصالح أصحاب  )الميول الشخصية(
 0.000ومستوى معنوية 2.9091

 وعليه ثبت صحة الفرض القائل باختالف دوافع التماس األخبار من المواقع اإلخبارية الموجهة 
 )المستوى التعليمي( بالعربية باختالف الخصائص الديموجرافية للمبحوثين

 خامًسا: )المستوى االقتصادي(

 تختلف دوافع التماس األخبار من المواقع اإلخبارية الموجهة بالعربية باختالف المستوى 
 االقتصادي

( 38جدول رقم )  

دوافع 
 االلتماس

المستوي 
 االقتصادي
 االجتماعي

 العدد
N 

المتوسط 
 الحسابي
Mean 

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

Df 
 Fقيمة 

مستوى 
 المعنوية

Sig 

الرغبة في 
 المعرفة

 16440. 2.9730 37 منخفض
2 

262 
14.488 .000 

 52232. 2.5434 173 متوسط
 50252. 2.4545 55 مرتفع

 50879. 2.5849 265 المجموع

توظيف 
 المعلومات

 16440. 2.9730 37 منخفض
2 

262 
20.245 .000 

 56948. 2.3584 173 متوسط
 75076. 2.2545 55 مرتفع

 61750. 2.4226 265 المجموع

الحاجة 
 للتنوع

 37368. 2.8378 37 منخفض
2 

262 
3.004 .050 

 51048. 2.6185 173 متوسط
 56078. 2.6182 55 مرتفع

 50887. 2.6491 265 المجموع

الميول 
 الشخصية

 39706. 2.8108 37 منخفض
2 

262 
27.083 .000 

 52097. 2.7225 173 متوسط
 65030. 2.1455 55 مرتفع

 58627. 2.6151 265 المجموع

يتضح من بيانات الجدول وجود فروق دالة إحصائًيا بين دوافع التماس األخبار المتعلقة بالشأن 
 المصري من المواقع اإلخبارية الموجهة

وبين )االقتصادي االجتماعي( لصالح أصحاب المستوى االقتصادي  )الرغبة في المعرفة( 
 0.000عند مستوى معنوية 262حيث بلغت قيمة ف 2.9730سابي االجتماعي المنخفض ح



  

 408   

وبين النوع لصالح لصالح أصحاب المستوى االقتصادي )توظيف المعلومات( وهي دالة إحصائًيا. 
  0.000ومستوى معنوية 2.9730االجتماعي المنخفض بمتوسط حسابي 

ماعي المنخفض بمتوسط وبين النوع لصالح أصحاب المستوى االقتصادي االجت)الحاجة للتنوع(
 0.001عند مستوى معنوية 2.8378حسابي 

 2.8108وبين النوع لصالح أصحاب المؤهل المتوسط عند متوسط حسابي  )الميول الشخصية(

يليه أصحاب المستوى االجتماعي المتوسط  0.000ومستوى معنوية  262عند درجة حرية 
 2.7225بمتوسط حسابي

 اختالف دوافع التماس األخبار من المواقع اإلخبارية الموجهةوعليه ثبت صحة الفرض القائل ب 
 )االقتصادي االجتماعي( بالعربية باختالف الخصائص الديموجرافية للمبحوثين

 خامتة الدراسة

الدراسة في محاولة الربط بين التماس الجمهور المصري ألخبار الشأن  هذهسعت 
ية الموجهة بالعربية وانعكاس ذاك االلتماس على المصري داخليا وخارجيا من هذه المواقع اإلخبار 

المطروحة من خالل الدراسة  تالتساؤالمشاركتهم السياسية, وقد خلصت الدراسة إلى إجابة 
 الوصفية

 ولى, جاء في على المواقع اإلخبارية المصرية في المرتبة األ الجمهور المصري يعتمد
ليه الجمهور المصري المواقع اإلخبارية في ترتيب الوسائل التي يعتمد ع الثانيةالمرتبة 

, وجاء في المرتبة الثالثة الفضائيات الموجهة بمتوسط 2.163الموجهة بمتوسط حسابي 
 1.978, ثم جاء في المرتبة الرابعة الفضائيات المصرية بمتوسط حسابي 2.078حسابي 

  راسة من % من عينة الد69.7من عينة الدراسة فقط وبما يعادل  380من بين  265أن
% من 30.3عينة الدراسة يعتمدون على المواقع اإلخبارية الموجهة, بينما كانت إجابة 

 عينة الدراسة بأنها ال تعتمد عليها مطلًقا في الحصول على أخبار للشأن المصري.
  توصلت الدراسة إلى أن أكثر المواقع اإلخبارية الموجهة التي يعتمد عليها الجمهور

العربي( على المواقع اإلخبارية األخرى, تاله في الترتيب موقع  BBCالمصري هي موقع )
(CNN  األلماني )العربية( وفي المرتبة الثالثة موقع )روسيا اليوم( ثم موقع )دويتش فيله

 فرانس( . 24وفي المرتبة األخيرة موقع )
 خبارية ان دوافع التماس عينة الدراسة لألخبار المتعلقة بالشأن المصري من المواقع اإل

ن التوجه صوب أ% من عينة الدراسة وهو ما يؤكد على 87.9الموجهة كانت مرتفعة عند 
من قبيل التجربة ولكن هو التماس مسبب لدى العينة  أوهذه المواقع ليس محض الصدفة 
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له دوافعه المختلفة والتي تصب جميعها نحو الدوافع االساسية للفرد والتي بلورتها الباحثة 
ي المعرفة وتوظيف المعلومات والحاجة إلى التنوع والميول الشخصية في الرغبة ف

% من المبحوثين وانخفضت 11.3للمبحوثين, بينما كانت هذه الدوافع متوسطة عند 
% وهي نسبة ضعيفة جدا؛ األمر الذي يؤكد عقالنية اللجوء إلى هذه المواقع 0.8عند

 . اللتماس األخبار ووجود دوافع حقيقي
  الدراسة إلى أن نشاط الجمهور خالل عملية التماس األخبار من المواقع تشير نتائج

% من 27.5% من عينة الدراسة وكان منخفًضا عند 55.8الموجهة كان متوسًطا عند 
 % من العينة.16.6العينة وكان مرتفًعا عند 

  من عينة الدراسة وكان حجم المشاركة 74أن حجم المشاركة السياسية منخفًضا عند %
 % فقط 3% من عينة الدراسة وكانت مرتفعة عند23سًطا لدى متو 

 فيما يتعلق بفروض الدراسة

 عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين دوافع التماس  ثبت صحة الفرض القائل بوجود
الجمهور المصري ألخبار الشأن المصري من المواقع اإلخبارية الموجهة بالعربية وبين 

 درجة المشاركة السياسية
  ثبتت صحة الفرض القائل بوجود عالقة ارتباطية جزئية بين استرتيجيات التماس

الجمهور المصري ألخبار الشأن المصري من المواقع اإلخبارية الموجهة بالعربية وبين 
 حجم المشاركة السياسية للجمهور المصري

 تي ثبتت صحة الفرض جزئيا القائل )بوجود عالقة ارتباطية بين نوع الموضوعات ال
يلتمسها الجمهور المصري عن أخبار الشأن المصري من المواقع اإلخبارية الموجهة 

 بالعربية وبين درجة االعتماد على المواقع اإلخبارية الموجهة(.
  لم يتم ثبوت صحة الفرض القائل )بوجود عالقة ارتباطية بين درجة اعتماد الجمهور

 ة وبين حجم مشاركته السياسية(.المصري على المواقع اإلخبارية الموجهة بالعربي
   ثبت صحة الفرض القائل باختالف دوافع التماس األخبار من المواقع اإلخبارية الموجهة

 )مكان اإلقامة( بالعربية باختالف الخصائص الديموجرافية للمبحوثين
 

                                        
ة المصرية نحو المعالجة اإلعالمية النتخابات الرئاسة في عمر أحمد مجدي عبدالفتاح, اتجاهات الجمهور والنخب-1

 (.2016)جامعة القاهرة: كلية اإلعالم, قسم العالقات العامة واإلعالن, رسالة ماجستير غير منشورة, مصر
دور المواقع االجتماعية في تنمية الوعي السياسي واالتجاهات نحو األحداث الجارية , إيمان السيد جمعة رمضان 2

, 5, المجلة العلمية لبحوث اإلذاعة والتليفزيون, عبحث منشوربية, شباب المصريين المغتربين بالدول العر  لدى
 .440 -373( ص ص2016مارس)جامعة القاهرة: كلية اإلعالم,  –يناير
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ت وعالقته بالمشاركة السياسية في االنتخابا استخدام مواقع الشبكات االجتماعية, ممدوح شتلة, وحنان مرعي 3

ري, دورية اعالم الشرق االوسط, دراسررة ميدانيررة على عينة من الشباب الجامعي المص 2014الرئاسية المصرية 
 2015, خريف 11العدد 

احمد مصطفى عمران, دور الفيس بوك في امداد الشباب الجامعي المصري بالمعلومات حول قضايا الفساد منى - 4
أكتوبر/ديسمبر  49كلية اإلعالم (, العدد  -)جامعة القاهرة  بحوث اإلعالمالمجلة المصرية ل, اإلعالمي والسياسي

2014 

شريهان محمد توفيق, العوامل المؤثرة في التماس المعلومات السياسية من شبكة اإلنترنت, ميدانية علي عينة  -5
 (.2010)جامعة أسيوط: كلية اآلداب, قسم اإلعالم,  رسالة ماجستير غير منشورةمن الصفوة, 

6 -Du Ying, The Role of Internet in Political Campaigns: Replacement, Displacement, 

or Supplement of Traditional News Media? Paper presented at the annual meeting of 
the NCA 94th Annual Convention, TBA.San Diego, CA, Nov20-2008, PP, 1-19. 

لوهاب الفقيه, دور شبكات التواصل االجتماعي في امداد الشباب العربي بالمعلومات واألخبار حول محمد عبد ا - 7
, 2017المجلة العربية لعلوم اإلعالم واالتصال  -ظاهرة االرهاب: دراسة مقارنة بين الشباب في اربع دول عربية 

 320- 273ص:  -ص
للمعلومات من المواقع اإللكترونية الشيعية, دراسة مقارنة عبد الصادق حسن, التماس الشباب الجامعي الخليجي  -8

, 9-10ع , المجلة العربية لبحوث اإلعالم واالتصال, بحث منشورعلي عينة منطالب جامعة البحرين والكويت, 
 .55-30ص( 2015, ديسمبر)جامعة األهرام الكندية -السنة الثالثة, يوليو

أثر التعرض للشبكات االجتماعية على اإلنترنت في إدراك القضايا  نورة عبد اهلل محمود كامل الطرابيشي, -9
)جامعة جنوب رسالة ماجستير غير منشورة واألحداث الجارية لدى عينة من الشباب الجامعي دراسة ميدانية, 

 (.2014الوادي: كلية اآلداب, قسم اإلعالم, 
االجتماعي وعالقته باالتجاهات التعصبية , التماس المعلومات السياسية من شبكات التواصل إيمان حسني -10

أبريل )جامعة القاهرة: 25-23, المؤتمر العلمي الدولي التاسع عشربحث منشورلدى الشباب المصري الجامعي, 
 . 163-115( ص ص 2013كلية اإلعالم, 

ث ما بعد ثورة فتحي سالم, اتجاهات الصفوة المصرية نحو معالجة المواقع اإللكترونية اإلخبارية ألحدا ءدعا 11
يوليو  3-1يناير دراسة في إطار نظرية التماس المعلومات, بحث منشور, المؤتمر العلمي الدولي الثامن عشر25

 .221-141( ص ص2012)جامعة القاهرة: كلية اإلعالم, 

عينة  شريهان محمد توفيق, العوامل المؤثرة في التماس المعلومات السياسية من شبكة اإلنترنت, ميدانية علي 12
 (.2010من الصفوة, رسالة ماجستير غير منشورة )جامعة أسيوط: كلية اآلداب, قسم اإلعالم, 

أميمه محمد عمران, التعرض للمواقع الدينية باإلنترنت وعالقته بمنظومة القيم لدى الشباب, بحث مقدم للمؤتمر  13
 .1361-1301( ص2007العلمي الثالث عشر مايو)جامعة القاهرة: كلية اإلعالم, 

(13
) Lee, Alice and So, Clement, "Consuming online News: Purposive News Seeking 

Mode and Types of users", available online at: www.allacademic.com.  
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(14

) Arthur Asa, Berger, "Media and Communication Research methods: An 

Introduction to quantative Approach", (USa: Sage publication, 2002), p. 111. 

 .213( ص1988)القاهرة, مكتبة وهبه, 2, طل البحث االجتماعيأصوعبد الباسط محمد حسن,  - 15

(16
) Wimmer, Roger D.J, Dominick, Joseph R. "Mass media Research: Ann 
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 . 11ص 
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22-Rajiv N. Rimalachievingimprovements In Overall Health Orientation Effects Of 

Compaing Exposure, Information Seeking And Health Media Use, Communication 

Research, vol .26No .3 June1999, p: 320.  
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