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 قواعد النشر                  

تقوم المجلة بنشر البحوث والدراسات ومراجعات الكتب 
 والتقارٌر والترجمات وفق القواعد اآلتٌة:

 واالنجلٌزٌة العربٌة باللغتٌن للنشر البحوث تقبل. 

 التدرٌس هٌئة معاونً بحوث المجلة تنشر 
 الماجستٌر درجتً على للحصول كمتطلب

 .والدكتوراه

 هٌئة ألعضاء العلمٌة المقاالت المجلة تنشر 
 .أستاذ بدرجة التدرٌس

 اإلعالم أساتذة من اثنٌن تحكٌم على النشر ٌعتمد 
البحث  تحته ٌندرج الذي الدقٌق التخصص فً 

 للنشر.صالحٌة المادة مدى تحدٌد ل

 .أال ٌكون البحث قد سبق نشره فً أي مكان آخر 

  ال ٌقل البحث عن خمسة آالف كلمة وال ٌزٌد عن
عشرة آالف كلمة ... وفً حالة الزٌادة ٌتحمل 

 الباحث فروق تكلفة النشر.

  ٌزود الباحث المجلة بثالث نسخ من البحث
، C Dمطبوعة بالكمبٌوتر .... ونسخة على  

احث وعنوان بحثه على على أن ٌكتب اسم الب
غالف مستقل وٌشار إلى المراجع والهوامش فً 
المتن بأرقام وترد قائمتها فً نهاٌة البحث ال فً 

 اسفل الصفحة.

  .... ال ترد األبحاث المنشورة إلى أصحابها
وتحتفظ المجلة بكافة حقوق النشر، وٌلزم 
الحصول على موافقة كتابٌة قبل إعادة نشر مادة 

 نشرت فٌها.

 نشر األبحاث بأسبقٌة قبولها للنشر .ت 

 .ترد األبحاث التً ال تقبل النشر ألصحابها 
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 ملخص الدراسة

فع استخدام المغتربين المصريين للمواقع االخبارية الصينية الناطقة باللغة العربية استهدفت الدراسة رصد دوا
واالشباعات المتحققة منها، واستخدمت الدراسة منهج المسح اإلعالمي على عينة عمدية من المصريين المغتربين 

الصينية الموجهه باللغة بجمهورية الصين الشعبية ) مقاطعتين بكين وشنغهاى( من مستخدمى المواقع االخبارية 
 ( مفردة، واعتمدت على استمارة االستقصاء كأداة لجمع البيانات.400العربية قوامها )

وأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية بين مدى استخدام المصريين المغتربين للمواقع االخبارية الصينية الموجهه 
الشباعات التي تحققها، كما أثبتت عدم صحة الفرض القائل باللغة العربية ودرجة الثقة في تلك المواقع من حيث ا

بوجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة الثقة في المعلومات التي يحصلون عليها من المواقع اإلخبارية الصينية 
هري(، الموجهة باللغة العربية باختالف خصائصهم الديموجرافية )الفئات العمرية ــ المستوى التعليمي ــ الدخل الش

وهذا يشير إلى أن المصريين المغتربين على اختالف مستوياتهم العمرية والتعليمة واالقتصادية لديهم ثقة في 
 المعلومات التي يحصلون عليها من المواقع اإلخبارية الصينية.

 
Study summary 

The study aimed to monitor the motivations of Egyptian expatriates using Chinese-

speaking news sites and the verifications obtained from them. The study followed the 

method of media survey on an intentional sample of expatriate Egyptians in the 

People's Republic of China (Beijing and Shanghai provinces) from users of Chinese 

news sites directed in Arabic with a strength of (400) singles. The study relied on the 

survey form as a tool to collect data. 
The results showed a correlation between the extent to which Egyptian expatriates 

used Chinese news websites directed in the Arabic language and the degree of 

confidence in those sites in terms of the saturations they achieve, with the lack of 

validity of the hypothesis that there are statistically significant differences in the degree 

of confidence in the information obtained from Chinese news websites directed In 

Arabic, according to their different demographic characteristics (age groups - 

educational level - monthly income), and this indicates that Egyptian expatriates of 

different age levels, education, and economic have confidence in the information they 

obtain From Chinese news sites. 
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أسهمت التطورات المتالحقة لشبكة اإلنترنت في إيجاد شكل جديد من اإلعالم أطلق علية 

 بديال   االعديد من المسميات من بينها اإلعالم البديل أو اإلعالم الجديد حيث أصبح يشكل إعالم  
التقليدية التي لم تستطع مالحقة تطورات وسائل اإلعالم الجديدة، تلك التي عن الوسائل  افعلي  

المعلوماتي وحرية الرأي  واالنفجاردعت العالم نحو عصر جديد من التفاعلية والتواصل اإلنساني 
 والتعبير.

ومنح اإلعالم اإللكتروني المواقع اإلخبارية بنوعيها التي لها نسخة مطبوعة واإللكترونية 
حد كبير في الوصول إلى  إلىل قدرات هائلة في كثافة المعلومات وتفاعلها وتكاملها وأسهم األص

إعالم المعرفة وفرض مفاهيم وفلسفات جديدة كما غير الكثير من المفاهيم المألوفة في اإلعالم 
التقليدي، ولعل أبرزها اإلخراج الصحفي اإللكتروني الذي يختص بتحويل المادة الصحفية إلى 

من  االستفادةفي  ال رقمي قابلة للقراءة تتالئم مع طبيعة شبكة اإلنترنت ويظهر ذلك واضح  شك
 (1)األدوات والتقنيات الجديدة التي توفرها التكنولوجيا الحديثة.

وفي ظل التطور الهائل المتالحق لوسائل اإلعالم الجديد )المواقع اإلخبارية اإللكترونية( 
ظاهرة يتبناها الكثير من  إلىيلة الماضية من كونها ظاهرة مستحدثة حيث انتقلت في السنوات القل

الملحوظ لمشاركة المستخدمين في هذه المواقع بأهدافهم  االزديادجمهور المستخدمين وقد ارتبط 
المتعددة ونمط وطبيعة استخداماتهم. وقد غيرت المواقع اإلخبارية اإللكترونية من توجهات 

ع شبكة اإلنترنت من مجرد مستهلكين سلبيين للمحتويات التي تقدم فيها المستخدمين في التعامل م
مشاركين بقوة في طرح وتبادل الموضوعات واألفكار مع أصدقائهم ومعارفهم ومستخدمين ال  إلى

 يعرفونهم.
ريين من مختلف فئات الشعب الذين ونظرا إلى أن هناك العديد من المواطنين المص

هؤالء الذين  الوطن، أوإلى العيش خارج نطاق  واالجتماعية ةاالقتصاديرتهم ظروفهم طضا
يستكملون دراستهم في الخارج، فأصبحت وسائل اإلعالم وخاصة الحديثة منها بالنسبة لهم النافذة 

من  مصروفي ظل التطورات المتالحقة التي تشهدها أوطانهم. التي تعكس كل ما يدور داخل 
ت عمالقة في مختلف المجاالت فإن المواطن المصري بنية تحتية وتنمية صناعية ومشروعا
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بالخارج لن يستطيع أن يلم بكل هذه األحداث الجارية إال من خالل متابعته المستمرة لتلك المواقع 
اإلخبارية الصادرة باللغة العربية والتي من خاللها يتابع اإلنجازات المختلفة في هذه المرحلة 

 (2).لوطن وتربطه بمصر وأخبارهال واالنتماءوتجعله يشعر بالفخر 

وتنبع أهمية هذه الدراسة من وجود ثورة تكنولوجية متطورة بصورة مستمرة تشهدها جمهورية 
الصين الشعبية في كل المجاالت باإلضافة إلى العالقات الوطيدة والمشروعات المتبادلة بين 

 البلدين ووجود شريحة كبيرة من المغتربين بها.
هذه الدراسة إلى التعرف على أهم دوافع جمهور المستخدمين سبق تسعى على ما  اوتأسيس  
ستخدام المواقع اإلخبارية الصينية الناطقة باللغة العربية واإلشباعات المتحققة منها، المغتربين ال

وتأمل الباحثة أن تمثل هذه الدراسة وما تتوصل إليه من نتائج خطوة إلى األمام نحو التقنيات 
جمهور المستخدمين للمواقع اإلخبارية  الحتياجاتالمستحدثة وكيفية تلبيتها التكنولوجية 
 اإللكترونية.

 :السابقةالدراسات 
الفضائية بعنوان: أطر معالجة مواقع القنوات  (3)( 2018دراسة راجية إبراهيم عوض اهلل ) -1

 لشباب نحوها: تشكيل اتجاهات ا فيوالناطقة بالعربية لقضايا األمن القومى ودورها  اإلخبارية
اهتمام مواقع القنوات الفضائية عينة الدراسة بقضايا األمن  هدفت الدراسة معرفة درجةاست   

مواقع  تستخدمها التيطر يتم التركيز عليها، وتحليل وتفسير األ التيالقومي العربي، وأهم القضايا 
ديد العوامل التي تؤثر في وتح الفضائيات اإلخبارية عينة الدراسة لقضايا األمن القومي العربي،

تشكيل اتجاهات الشباب عينة الدراسة حيال أطر معالجة المواقع اإلخبارية عينة الدراسة لقضايا 
الثقة في  -االهتمام درجة –المتابعة مدى -القومي العربي، والمتغيرات الديموجرافية األمن

خدمت الدراسة منهج المسح، واست) أسلوب المشاركة -عادات تصفح المبحوثين -مصداقية المواقع
خبار، والمنهج المقارن، واعتمدت على نظرية األطر اإلعالمية، وتم تحليل موقع قناة النيل لأل

لقناة روسيا اليوم لمدة ثالثة أشهر،  يخبار موقع اإلوال،  BBCوموقع قناة العربية، وموقع قناة
بالجامعات  يالجامع يلعربمن الشباب ا امبحوث   500ة علىالدراسة الميداني ةبقت عينوط  

جاءت المضامين السياسية في مقدمة المضامين  :المصرية، وتوصلت إلى عدة نتائج من أهمها
خبارية العربية والناطقة بالعربية، التي يحرص المبحوثون على متابعتها عبر مواقع الفضائيات اإل

جاء أهم ، و بالمواقع اإلخباريةسبة للقوالب الفنية المستخدمة بالنول الترتيب األ فيوجاء الخبر 
أسباب متابعة المبحوثين لمواقع الفضائيات العربية في معرفة ما يدور حولهم من أحداث في 

وثين، حيحرص على متابعتها المب التيصدارة القضايا  فيالترتيب األول، وجاءت القضية السورية 
 .خباريةبراز بالمواقع اإلاإل وسائلصدارة  فيرشيفية وجاءت الصور األ
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دور  بعنوان: Judith Moeller & Others2018 )(4) (وآخروندراسة جوديث مولر  -2
 .الرقمية في تعبئة الشباب تجاه المشاركة السياسية والواجب المدني وسائل اإلعالم

 وسائل فيالدراسة التعرف على إجراء تحليل متعمق بين تأثيرات محتوى الرسالة  رصدت    
على عينة  تحليليةالمواقع اإلخبارية اإللكترونية في إطار ذلك تم إجراء دراسة اإلعالم التقليدية، و 

كما تم  UN -nl اإلخباري( والموقع RT14المسائية المذاعة على محطة تليفزيون ) األخبارمن 
إلى 2013ديسمبر  2ثنين من الصحف الواسعة االنتشار في هولندا، وذلك خالل الفترة مناتحليل 
في عدة  امبحوث   1443م إجراء دراسة ميدانية على عينة من الشباب الهولندى تو  ،2014مايو 

لوسائل االعالم الرقمية مثل مواقع  توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:وقد محافظات، 
كلما  ،التقليديةعالم اإلنترنت تأثير كبير في دفع الشباب نحو المشاركة السياسية مقارنة بوسائل اإل

خبار المنشورة عبر المواقع اإلخبارية زاد حرصهم على المشاركة في المبحوثين لأل زاد تعرض
التقليدية، ومن أسباب استخدام وسائل اإلعالم الرقمية الحصول على المعلومات  الحياة السياسية

وطريقة  همبسرعة، وتختلف طريقة تأثير وسائل االعالم في الشباب باختالف طرق اعتماد
 الوسائل. هومات من هذاستقائهم للمعل

دور المواقع اإلخبارية اإللكترونية في تشكيل  :بعنوان (5)(2105دراسة وديع العزعزي ) -3
 .غتربين اليمنيين نحو قضايا الوطناتجاهات الم

دور المواقع اإلخبارية اإللكترونية في تشكيل اتجاهات المغتربين اليمنيين  معرفةالدراسة  كشفت    
عتماد على وسائل اإلعالم منهج المسح، واعتمدت على نظرية اإل استخدمتنحو قضايا الوطن، و 

( مفردة من اليمنيين المقيمين بالمملكة العربية 444وتم تطبيق الدراسة على عينة قوامها)
غلب المغتربين اليمنيين )عينة البحث( أالسعودية.وقد توصل البحث إلى عدة نتائج من أهمها: أن 

أن الوسيلة األولى التي و  %،84.7 بنسبة اوأحيان   هرية اإللكترونية بصفة دائمتتصفح المواقع اإلخبا
كما  %(،72.4تستخدمها عينة البحث في تصفح المواقع اإلخبارية كان الهاتف المحمول بنسبة)

الدراسة أن المغتربين اليمنيين يهتمون بمتابعة القضايا السياسية بدرجة كبرى عند أوضحت 
  .خبارية االلكترونيةتصفحهم للمواقع اإل

دور المواقع اإللكترونية للصحف  بعنوان: (6) (2015الرحمن ) دراسة محمود جمال عبد -4
والقنوات الفضائية اإلخبارية في إمداد الجاليات المصرية بالمعلومات حول األحداث 

 .السياسية في مصر
والقنوات الفضائية اإلخبارية الدراسة التعرف على دور المواقع اإللكترونية للصحف  استهدفت      

في إمـداد الـجـالـيـات الـمـصريـة بالـمعلومـات حــول األحـــداث السيــاسيـــة في مصر، وتم تطبيق العينة 
التحليلية على سته مواقع مصرية وعربية ودولية) موقع قناة النيل، وموقع العربية، والجزيرة، 

واستخدمت الدراسة منهح المسح، واعتمدت  ،لمانية(قناة األ Dwواإلخبارية السعودية، وموقع، 
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أن أسباب تفضيل إلى وتوصلت نتائج الدراسة  على نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم،
)انفرادها بتغطية  فيلدولة اإلقامة تمثلت  االمبحوثين استخدام المواقع اإللكترونية للصحف وفق  

قيام المواقع اإللكترونية  لى، كما توصلت ا51.4المقدمة بنسبة  فيبعض الموضوعات واألحداث( 
للص حف، والمواقع اإللكترونية للقنوات الفضائية اإلخبارية في إمداد أبناء الجالية المصرية في 
الدول العربية بالمعلومات حول األحداث السياسية في مصر، وذلك في ضوء تزايد االهتمام 

مكن أن تقوم به هذه المواقع لطرح هذه الموضوعات باألحداث السياسية وقضاياها والدور الذي ي
 .والقضايا وشرحها وتفسيرها والتعليق عليها بأسلوب يستهدف التأثير على الجمهور

دور المواقع اإلخبارية االلكترونية في تشكيل  : بعنوان (7)(2012الجمال) دراسة رباب -5
ي مصر للفترة ما بعد ثورة معارف واتجاهات المغتربين المصريين نحو األحداث السياسية ف

 نظرية المجال العام. إطاردراسة في - يناير 25
التعرف على طبيعة حجم استخدامات المغتربين للمواقع اإلخبارية، وتأثير  الدراسةأثبتت      

 بينتحديد مصادر المعلومات، والموضوعات التي يهتم المغتر و العوامل الديموجرافية على ذلك، 
والتوصل إلى تأثير كثافة استخدام المواقع اإلخبارية  ها عن مصر بعد الثورة،بمتابعت يينالمصر 

كمصدر للمعلومات على مستوي المعرفة باألحداث السياسية، وطبيعة االتجاهات التي تم تكوينها 
عن تلك األحداث، وذلك لكون الدراسة تسعى إلى التعرف على حدود وطبيعة تأثير وسائل اإلعالم 

اقع اإللكترونية(على تشكيل معارف واتجاهات المغتربين المصريين نحو األحداث الجديد )المو 
على عينة من المصريين المقيمين بالملكة  ايناير، تطبيق   25السياسية في مصر للفترة ما بعد ثورة 

مفردة، واستخدمت منهج المسح، واعتمد  900بقت الدراسة على عينة قوامهاالعربية السعودية، وط  
من و  Reception Model التلقي نموذجو  ،Public Sphere على نظريتي المجال العامالبحث 

للمعلومات التي تساهم في تشكيل اتجاهات  امهم   اأهم النتائج أن المواقع اإلخبارية تمثل مصدر  
يناير، وأن األحداث التي  25المغتربين نحو القضايا السياسية في بلدهم، وبصفة خاصة بعد 

تمع المصري دفع الكثير من المغتربين نحو البحث عن األخطار على نطاق واسع شاهدها المج
عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث في  تبين كما من خالل تصفح اإلنترنت،

 استخدام مصادر محددة للمعلومات

بارية المواقع اإلخ ربعنوان: دو  (8) ( 2012سماح الزمزمى وآخرون،) خلف ، دراسة اعتماد -6
 يناير. 25في حصول شباب المغتربين المصريين على المعلومات عن أحداث ثورة 

 ة شباب المصريين المغتربين المقيمين بدولة النمسامدى متابع رصدت الدراسة التعرف على      
يناير بمصر ومدى معرفتهم بها.  25للمواقع اإلخبارية للحصول على المعلومات عن أحداث ثورة 

واعتمدت  مفردة من شباب المصريين المغتربين بدولة النمسا. 101ينة الدراسة منوتكونت ع
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أداة استبيان لجمع البيانات من عينة من شباب المغتربين المصريين المقيمين بدولة الدراسة على 
ذات  يهارتباطوجود عالقة  ومن أهم نتائجها ،منهج المسح اإلعالميحيث اعتمدت على  النمسا.

ئية بين مستويات تعرض المبحوثين لإلنترنت ومستويات التعرض المختلفة للمواقع داللة إحصا
يه ذات داللة إحصائية بين مستويات ارتباطأثبتت عدم وجود عالقة ، كما اإلخبارية على اإلنترنت

، كما يناير25تعرض المبحوثين للمواقع اإلخبارية على اإلنترنت ومستويات المعرفة بأحداث ثورة 
بين مستوى ثقة المبحوثين بالمعلومات الموجود على المواقع  ادم وجود عالقة دالة إحصائي  أثبتت ع

أثبتت الدراسة أنه ال و  اإلخبارية على اإلنترنت وبين درجة االعتماد عليها كمصدر للمعلومات،
ع ذات داللة إحصائية بين مستويات الخبرة لدى المبحوثين باستخدام المواق يهارتباطتوجد عالقة 

 .اإلخبارية ودرجة االعتماد على المواقع اإلخبارية على اإلنترنت كمصدر للمعلومات

بعنوان: استخدامات واشباعات اإلنترنت لدى الطالب  (9) .(2003) عبد اهللدراسة رشا  -7
 ر.مص فيالعرب 

استخدام الطالب العرب لإلنترنت من منظور االستخدامات  رصدالدراسة  استهدفت     
 لمواقعاستخدام المواقع اإلخبارية، ورصد دوافع استخدام الطالب العرب و  المتحققة منه تواإلشباعا

 الصحف اليومية اإللكترونية، والتعرف على العوامل الديموغرافية المؤثرة على استخدام اإلنترنت،
بقت على عينة وط   واإلشباعات واستخدمت منهج المسح، واعتمدت على نظرية االستخدامات

 فيمريكية بالجامعة األ طالب، وتم توزيع االستمارة عن طريق اإلنترنت على الطالب 502 قوامها
هناك خمسة دوافع الستخدام اإلنترنت لدى المبحوثين وفى  أنالدراسة  من أهم نتائجالقاهرة، و 

واالستعمال الشخصى )أو األغراض  مقدمتها، البحث عن المعلومات، مراقبة البيئة، والتسلية،
ايجابى قوى بين مستوى  ارتباط، كما توصلت إلى أن هناك االجتماعي ية(، والتفاعلالشخص

الرضا عن اإلنترنت ودافع التسلية، مراقبة البيئة، والبحث عن المعلومات، والتعرض لإلنترنت 
والتسلية، والتعرض والرضا  االجتماعيمرتبط إيجابيا بدوافع األغراض الشخصية، والتواصل 

 فة لكنهما غير مرتبطين ببعضهما مباشرة.مرتبطان باألل

 مدى االستفادة من الدراسات السابقة:
نظرية االستخدامات واالشباعات، وأهم  فيالتعرف على اإلطار النظرى للدراسة والمتمثل  -1

 الدراسة. فييمكن تطبيقها  التياالفتراضات 

على استخراج  تها بشكل واضح مما ساعدغياصو  ادقيق   اتحديد مشكلة الدراسة تحديد   -2
 أهداف هذه الدراسة وأهميتها.

 الدراسات السابقة. فيأهم المناهج المستخدمة  على التعرف -3

 تسعى إليها الدراسة. التيصياغة فروض وتساؤالت الدراسة بشكل علمى يحقق األهداف  -4
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على استمارات بعض الدراسات السابقة والتعرف على أهم األسئلة وصياغة ما  االطالع -5
ضافة ما يتوافق مع هها مع طبيعة موضوع هذيتناسب من  .هاالدراسة، وا 

صياغة المشكلة، وتحديد  فيتوصلت إليها الدراسات السابقة  التيستفادة من النتائج اال -6
األهداف، والتساؤالت والفروض العلمية، والمقارنة بين نتائج هذه الدراسة، بما يضمن 

 تفسير النتائج بشكل أعمق.

غفلت عن  التيينبغى التركيز عليها ومناقشتها، ومعرفة الجوانب  التيمعرفة الجوانب  -7
 يةقهو جديد عن ب معالجتها الدراسات السابقة حتى تستطيع هذه الدراسة أن تقدم ما

تناولت استخدام المغتربين المصريين للمواقع اإلخبارية اإللكترونية، مما  التيالدراسات 
 اإلعالم.مجال  فيبناء التراكم العلمى  فييساهم 

 مشكلة الدراسة:
خيرة حتي أصبح ضرورة في المجتمع تزايد اإلقبال على استخدام اإلنترنت في السنوات األ     

له على اعتبار أنه  االحديث وقد لوحظ أن فئة جمهور المغتربين هم أكثر فئات المجتمع استخدام  
جعلهم ملمين بما يحدث في يساعدهم في إمدادهم بكافة المعلومات والبيانات التي تفيدهم وت

 .وطنهم
إلى السفر  االقتصاديةظروفهم  اضطرتهمإلى أن هناك أعداد كبيرة من أبناء الوطن  اونظر      

ستكمال دراستهم خارج حدود اخارج حدود الوطن لتحسين مستوي معيشتهم أو أنهم يرغبون في 
لهائل من أبناء الجالية المصرية جنبية تحتضن هذا العدد انجد أن هذه الدول األ اآلتيبلدهم، وب

 مجتمعهم األم والمجتمع المضيف. باختالفالتي تختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم وعاداتهم وتقاليدهم 
فكما سعت هذه المؤسسات الصحفية قبل ذلك نحو إصدار نسخا إلكترونية لها على شبكة     

كذلك إلى أن يكون لها نسخة ناطقة اإلنترنت بجانب المواقع اإلخبارية اإللكترونية األصل سعت 
باللغة العربية لكي ترضي كل رغبات جمهورها من المتابعين المغتربين وتجعلهم ملمين بكل ما 

من هنا و  يحدث داخل حدود وطنهم العربي وكذلك ما يحدث في العالم من أحداث وتطورات.
ينية الناطقة باللغة العربية في تتحدد مشكلة الدراسة في إمكانية نجاح هذه المواقع اإلخبارية الص

جذب عدد كبير من جمهور المغتربين لها واستخدامهم لهذه المواقع اإلخبارية الصينية الناطقة 
ويمكن بلورة مشكلة الدراسة في اإلجابة  باللغة العربية في ضوء التطورات التكنولوجية الحديثة.

 : اآلتيالتساؤل الرئيس  على
 ين المغتربين للمواقع اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة العربية ما دوافع استخدام المصري

 ؟ منها المتحققةواإلشباعات 
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 أهمية الدراسة:
تنبع أهمية الدراسة من أهمية المواقع اإلخبارية وقدرتها على جذب فئة جمهور  -1

حداث المستخدمين نحوها من خالل ما تقدمه من معارف ومعلومات وتطور في األ
 .كل مستمربش الجارية

قلة الدراسات العربية التي تناولت المغتربين المصريين وعالقاتهم بوسائل اإلعالم الجديد"  -2
المواقع اإلخبارية "ومحاولة التعرف على دوافع استخدامهم لهذه المواقع اإلخبارية 

 واإلشباعات المتحققة منها.

بمعرفة كل ما ة تمر مس رغبة أهمية دراسة جمهور المستخدمين المغتربين الذين لديهم -3
التي تربطنا بها عالقات  األخرىو عن الدول أيجري حولهم من أحداث سواء عن وطنهم 

 وطيدة. واقتصاديةسياسية 

خبار واألحداث الجارية من خالل المواقع سهولة حصول فئة جمهور المستخدمين على األ -4
 ألجهزة الكمبيوتر. الكبير لالنتشار ااإلخبارية نظر  

 سة:الدراأهداف 
 للمواقعدوافع استخدام المغتربين المصريين  علىالتعرف ي للدراسة في يسئالهدف الر  لتتمث 

 ويتفرع من الهدف الرئيسي، اإلخبارية الصينية الناطقة باللغة العربية واإلشباعات المتحققة منها
 أهداف فرعية تتمثل في:

ة العربية التي يفضل التعرف على أكثر المواقع اإلخبارية الصينية الناطقة باللغ -1
 جمهور المستخدمين المغتربين المصريين تصفحها على اإلنترنت.

التعرف على معدالت استخدام المغتربين المصريين عينة الدراسة للمواقع اإلخبارية  -2
  .الصينية الموجهة باللغة العربية

رصد أهم األسباب التي تجعل المصريين المغتربين عينة الدراسة من مستخدمي  -3
 لمواقع اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة العربية.ا

التعرف على عادات وأنماط متابعة المصريين المغتربين عينة الدراسة للمواقع  -4
  .اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة العربية

 االطالعالتعرف على أهم األحداث والموضوعات التي يسعى المغترب المصري  -5
 الصينية الموجهة باللغة العربية. عليها في المواقع اإلخبارية

تأثير المتغيرات الديموجرافية للمغتربين المصريين عينة الدراسة في  مدىقياس  -6
استخدامهم للمواقع اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة العربية والدوافع واإلشباعات 

 ستخدام.المتحققة من هذا اال
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 تساؤالت الدراسة:
ية الناطقة باللغة العربية التي يفضل جمهور المستخدمين ما المواقع اإلخبارية الصين -1

 ين تصفحها على اإلنترنت؟يالمغتربين المصر 

ما معدالت استخدام المغتربين المصريين عينة الدراسة للمواقع اإلخبارية الصينية  -2
 الموجهة باللغة العربية؟

رية الصينية الموجهة عينة الدراسة للمواقع اإلخبا المصريين ما أسباب استخدام المغتربين -3
 باللغة العربية؟

ما عادات وأنماط متابعة المصريين المغتربين عينة الدراسة للمواقع اإلخبارية الصينية  -4
 الموجهة باللغة العربية؟

عليها  االطالعما أهم األحداث والموضوعات التي يسعى المغترب المصري عينة الدراسة  -5
 باللغة العربية؟في المواقع اإلخبارية الصينية الموجهة 

ما تأثير المتغيرات الديموجرافية للمصريين المغتربين عينة الدراسة في استخدامهم للمواقع  -6
اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة العربية والدوافع واإلشباعات المتحققة من هذا 

 ؟ االستخدام
 :فروض الدراسة

ين مدى استخدام المصرين المغتربين ذات داللة إحصائية ب ةيارتباط: توجد عالقة الفرض األول
للمواقع اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة العربية؛ ودرجة الثقة في تلك المواقع اإلخبارية من حيث 

  .شباعات التي تحققهااإل
ين للمواقع يذات داللة إحصائية بين كثافة استخدام المصر  ةيارتباط: توجد عالقة الفرض الثاني

 المواقع اإلخبارية. في تلكهم للمحتوى المقدم يمالموجهة باللغة العربية، وتقياإلخبارية الصينية 
ين المغتربين يذات داللة إحصائية في مستوى رضي المصر  ةيارتباطتوجد عالقة  :الفرض الثالث

 ودرجة الثقة في تلك المواقع اإلخبارية. العربية؛للمواقع اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة 
المغتربين  استخدام المصرييندوافع  فيذات داللة إحصائية  ةيارتباطتوجد عالقة  :بعالفرض الرا

 شباعات المتحققة منها.للمواقع اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة العربية، واإل
 فين المغتربين عينة الدراسة يتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين المصري :الفرض الخامس

قع اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة العربية باختالف خصائصهم دوافع استخدامهم للموا
 الديموجرافية )الفئات العمرية ــ المستوى التعليمي ــ الدخل الشهري(.
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توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة الثقة في المعلومات التي يحصلون  :الفرض السادس
ة العربية باختالف خصائصهم الديموجرافية المواقع اإلخبارية الصينية الموجهة باللغ عليها من

 )الفئات العمرية ــ المستوى التعليمي ــ الدخل الشهري(.

 (نظرية االستخدامات واإلشباعات(اإلطار النظري للدراسة:
 أسس النظرية:

عن المنهج  Uses And Gratification Theory نشأت نظرية االستخدامات واإلشباعات    
لدراسات االتصال والتي تركز بشكل خاص على جمهور  Thefunctionlist approachالوظيفي

 Theirمن حيث احتياجاتهم وسلوكياتهم  mediaconsumersالمستهلكين لوسائل اإلعالم 

needs and behaviors.(10)، أكثر من تركيزها على قنوات وسائل اإلعالم التي يستخدمونها 
ما يعرض عليه من وسائل اإلعالم بل يمتلك غاية  يقبل كل اومعنى ذلك أن الجمهور ليس سلبي  

محددة من تعرضه يسعى إلى تحقيقها فأعضاء الجمهور هنا ليسوا على الدراية من النشاط في 
لهم وكلما  اتعاملهم مع وسائل اإلعالم، فهم باحثون نشطون عن المضمون الذي يبدو أكثر إشباع  

 (11)اد كلما زادت نسبة اختيارهم له.تلبية احتياجات األفر  اكان مضمون معين قاصد  
 مدخل االستخدامات واإلشباعات: مراحل تطور

االستخدامات  مدخل "Gureviteh"وجوروفيتش "Blumer"وبليمر"Katz "وصف كل من كاتز
 واإلشباعات بأنه أحد المداخل التي تهتم بــ:

 .The social and psychological originsاألصول االجتماعية والنفسية -1
 .Needsاالحتياجات  -2
 توقعات وسائل اإلعالم. -3

 تفاضل وفروق في أنماط التعرض لوسائل اإلعالم أو االنخراط في أنشطة أخرى. -4

 (12).الحاجة إلى إشباعات وعواقب أخرى ربما معظمها غير مقصودة -5

ومن هنا يمكن التطرق إلى المراحل الثالث التي مر بها مدخل االستخدامات واإلشباعات كما 
 يلي:

اهتمت هذه المرحلة بتقديم وصف عميق لتوجيهات  :Investigative : المرحلة الوصفيةأوال  
فيما يتعلق باختيارها لألشكال المختلفة من محتوى  اإلعالم،الجماعات الفرعية لجمهور وسائل 

 وسائل االتصال.
اصة حاولت توضيح المفاهيم الخ ث: حيOperationalization ةثانيا: المرحلة التطبيقي

 بالمتغيرات النفسية واالجتماعية التي تؤدي إلى نمط مختلف من استخدامات وسائل االتصال.
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 الجمهور،المرحلة التي تربط بين دوافع وتوقعات  : وهيExplanationالتغيرية  ة: المرحلاثالث  
 (13)وبين اإلشباعات المتحققة نتيجة التعرض لوسائل اإلعالم.

فروض لتحقيق ثالث أهداف رئيسية، مع وجود ست عناصر  تقوم النطرية على وجود خمس
 لتحقق النظرية.

 (14) الفروض الخمسة للنظرية: 

عالم التي تلبي احتياجاته )كثافة الجمهور بشكل عام جمهور نشط يستخدم وسائل اإل .1
 االستخدام(.

يعبر استخدام وسائل االتصال عن الحاجات التي يحتاج لها الجمهور، مع وجود  .2
في وجود اختالفات )االستخدامات والمحيط  اجتماعية تساهمات فردية وعوامل اختالف

 االجتماعي(.

اختيار الوسائل والمضمون راجع للجمهور الذي يشبع حاجاته من خالل استخدام تلك  .3
 الوسائل.

شباع تلك إللجمهور، فاالختيار مرتبط بمدى  ايض  أتحديد االحتياجات والدوافع راجع  .4
 االحتياجات.

شباعات التي تتحقق من استخدام الجمهور ن تحديد الثقافة السائدة من خالل اإليمك .5
 صال.تلوسائل اال

 (15)األهداف الثالثة للنظرية:
السعي لكشف كيف يستخدم األفراد وسائل اإلعالم، وذلك بالنظر إلى الجمهور النشط  -1

 الذي يستطيع أن يختار ويستخدم الوسائل التي تشبع حاجاته وتوقعاته.

شرح دوافع التعرض لوسيلة معينة من وسائل اإلعالم، والتفاعل الذي يحدث نتيجة هذا  -2
 التعرض.

 محاولة الوصول لإلشباعات التي تتم من خالل استخدام وسائل االتصال. -3

 

 (16)عناصر النظرية الستة:
افتراض الجمهور النشط: حيث يختار التعرض للوسائل التي تلبي حاجاتهم،  -1

 تفق مع توقعاتهم )قياس كثافة االستخدام(.والمضمون الذي ي

فراد ال يتعاملون مع وسائل فاأل، االستخدامات مرتبطة بالجوانب النفسية واالجتماعية -2
عالم بشكل فردي منعزل، بل من خالل بيئة اجتماعية متفاعلة )االستخدامات اإل

 والمحيط االجتماعي(.

 دوافع طقوسية(. -ة دوافع نفعي: )اإلعالمدوافع تعرض الجمهور لوسائل  -3
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صول النفسية واالجتماعية للفرد، وهي تتوقف على األ عالم:التوقعات من وسائل اإل -4
 وترجع للفروق الفردية.

عالم مع البحث عن عالم: حيث يزيد التعرض لوسائل اإلالتعرض لوسائل اإل -5
 شباعات.اإل

شباعات شباعات التي تحققت بالفعل وليس اإلإشباعات وسائل اإلعالم: وهي اإل -6
 المتوقعة.

 دوافع استخدام اإلنترنت:
تتشابه بعض مدارس وسائل االتصال في الرؤية لإلنترنت وما يقدمه للجمهور مثل المشاركة       

فاإلنترنت مثل البناء االتصالي ومن خالله يستطيع  المعلومات،في المعلومات أو البحث عن 
 التقليدية،يمكن بناؤها عن طريق وسائل اإلعالم  األفراد بناء عالقة على الشبكة بطرق مختلفة. ال

ومعظم مدارس االستخدامات واإلشباعات تتفق على أن النشاط والجمهور سوف يمكن تعديله من 
 (17)خالل التطبيق على اإلنترنت كوسيلة اتصالية وتختلف أسباب استخدام األفراد من فرد آلخر.

ت بشكل واسع تالئم مع استخدام اإلنترنت وطبيعة ونظرية االستخدامات واإلشباعات استخدم     
وسائل اإلعالم األخرى وتقترح هذه النظرية أن ببالمقارنة  امستخدمي اإلنترنت ألنهم أكثر نشاط  

الجمهور قادر على تنظيم أسباب اختياراته وأن القليل من مستخدمي اإلنترنت واجه المشكالت 
ياجاته، وأنها متاحة أمام اختيارات الجمهور وتتنافس في القليلة في استخدام اإلنترنت إلشباع احت

إشباع احتياجات األفراد وأكثر من ذلك فليس فقط المنافسة بين اإلنترنت ووسائل اإلعالم التقليدية 
 (18)ولكن بين خصائص اإلنترنت نفسها.

اإلخبارية كما دوافع استخدام الشباب للمواقع اإلخبارية وتعدد دوافع استخدامات الشباب للمواقع 
 يلي:

وتشير إلى تطلع الشباب للنصيحة وسعيهم للحصول  :Guidanceالتوجيه واإلرشاد  -1
 على المعلومات التي يمكن أن توجه قراراتهم في الموضوعات المختلفة.

أكثر عمدية  اويعتبر هذا الدافع نشاط   :Information seekingطلب المعلومات  -2
ث عن النشاط وعن معلومات معينة في مختلف من التوجيه واإلرشاد، ويعني البح

 الموضوعات.
نجد أن الشباب من أهم دوافع استخدامهم للمواقع  :Entertainmentالتسلية والترفيه  -3

اإلخبارية كما أشارت لها معظم الدراسات يميلون للبحث عن بعض المعلومات 
 المسلية ألغراض الراحة والترفيه.
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وتعني استخدام الشباب للمواقع اإلخبارية بهدف  :Social utilityالمنفعة االجتماعية  -4
تدعيم قراراتهم المختلفة، والتسلح بالمعلومات الكافية لالستخدام في المناقشة مع 

 اآلخرين.
ونجد أن الشباب يسعون الستخدام المواقع  :Convenienceالقرب وسهولة التناول  -5

ارنة بمتطلبات استخدام المصادر لسهولة تناول هذه المواقع مق اإلخبارية بدافع منهم
 (  19)التقليدية في الحصول على المعلومات.

 إشباعات اإلنترنت:
يفترض باحثو االستخدامات واإلشباعات أن يتوجه الشباب بطريقة نشطة مالحقه لوسائل اإلعالم 
 الجديد بما تعرضه من محتوى إعالمي إلشباع حاجاتهم واهتماماتهم الخاصة، وهم يفترضون أن

من الوعي الذاتي بحيث يمكنهم معرفة وتحديد  اعالي   االشباب المستخدم للمواقع اإلخبارية لديهم قدر  
وكل هذه النتائج نطلق عليها  ،اإلعالميأسباب استخدامهم للوسيلة أو المحتوى 

 (20).، حيث يمكن ربط محتوى الرسالة باإلشباعات المتحققةGratificationاإلشباعات
 اإلشباعات هما: ويوجد نوعان من تحققة من استخدام المواقع اإلخبارية:اإلشباعات الم
: وتقسم إلى نوعين على النحو Content gratification إشباعات المحتوى -1

 :اآلتي
: وتتمثل في الحصول على Orientation AL gratificationإشباعات توجيهية .أ

ترتبط بكثرة االستخدام واالهتمام المعلومات وتأكيد الذات ومراقبة البيئة، وهي إشباعات 
 بهذه المواقع ومتابعة مضمونها.

ويقصد بها ربط المعلومات التي يحصل  Social Gratification:إشباعات اجتماعية.ب
من  عليها المستخدم بشبكة عالقاته االجتماعية، حيث يستخدم الشباب المواقع اإلخبارية

هم وأسرهم من خالل تحقيق إشباعات أجل تحقيق نوع من االتصال بينهم وبين أصدقائ
 (21)مثل: إيجاد موضوعات للحديث مع اآلخرين.

تنتج إشباعات العملية عن  :Process Gratificationإشباعات العملية  -2
عملية االتصال نفسها واختيار وسيلة اتصال معينة وال ترتبط مباشرة بسمات 

 :اآلتيوخصائص المضمون، وتقسم إلى نوعين على النحو 
: وتتحقق من خالل تخفيف اإلحساس Para- orientation ALشباعات شبه توجيهية إ.أ

 بالتوتر والدفاع عن الذات وتنعكس في برامج التسلية والترفيه واإلثارة.
: وتتحقق من خالل التوحد مع شخصيات Para- socialإشباعات شبه اجتماعية .ب

رد االجتماعية وزيادة وسائل اإلعالم وتزيد هذه اإلشباعات مع ضعف عالقات الف
 (22)إحساسه بالعزلة.
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 االتجاهات الحديثة في بحوث االستخدامات واإلشباعات:
واإلشباعات وجد  من خالل مطالعة العديد من الدراسات السابقة التي عنيت بمدخل االستخدامات

 أنها ارتكزت على عدة محاور وهي:
 ئة الجديدة لوسائل التركيز على دراسة مفهوم الجمهور النشط في ضوء البي

 اإلعالم الجديد.

  وذلك من خالل الربط بين دوافع  الجديد،التركيز على مضمون وسائل اإلعالم
شباعات وسائل اإلعالم الجديد وسمات المضمون المقدم.  وا 

  شباعات واستخدام االستمرار في دراسة األصول االجتماعية والنفسية لدوافع وا 
 (23)وسائل اإلعالم الجديد.

نا يمكن القول بأنه إذا كانت الدراسات التقليدية كمدخل االستخدامات واإلشباعات ركزت من ه
على وسائل اإلعالم التقليدية والمضامين المقدمة لها، فإننا يمكن القول بأن االتجاهات الحديثة 

شباعات وسائل اإلعالم الجديد ومنها المواقع اإلخبارية اإللكتروني  ة.أصبحت تركز على دوافع وا 
 

 مدى استفادة الدراسة الحالية من مدخل االستخدامات واإلشباعات:

يعتبر مدخل االستخدامات واإلشباعات من أنسب المداخل للدراسة الحالية والتي تدور حول دوافع 
استخدام المصريين المغتربين للمواقع اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة العربية واإلشباعات 

 :يأتي المتحققة منها فيما
اإلخبارية الصينية الموجهة  المصريين للمواقعمعرفة وفهم كيفية استخدام المغتربين  (1

باللغة العربية، ومعرفة الحاجات النفسية واالجتماعية التي تدفعهم لهذا االستخدام، 
ودراسة مدى فاعلية المحتوى المعروض في المواقع اإلخبارية اإللكترونية إلشباع هذه 

 الحاجات.

مدخل االستخدامات واإلشباعات آلية الشرح وتفسير التغييرات التي طرأت على يقدم  (2
استخدام وسائل اإلعالم والتي صاحبت تبني وانتشار التقنيات الحديثة في االتصال 
 فاألفراد يستخدمون الوسائل اإلعالمية التي يعتقدون في قدرتها على تحقيق أهدافهم.

لخصائص المغتربين  اإلشباعات وفق  إمكانية توظيف مدخل االستخدامات وا (3
المصريين من خالل محاولة ربط الجانب النظري والتطبيقي وذلك من خالل معرفة 

 دوافع االستخدام للمواقع اإلخبارية واإلشباعات المتحققة من هذا االستخدام.

ومن هذا المنطلق يعتمد هذا البحث في إطاره النظري وبناء فروضه على مدخل االستخدامات 
واإلشباعات الذي يحاول في األساس تفسير وتصنيف األساليب التي من خاللها يوظف المستخدم 
عملية االتصال لخدمة حاجاته وتحقيق أهدافه كما يقدم هذا المدخل األساليب التي يتبعها إلشباع 
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حاجاتهم، ويفترض أن الجمهور إيجابي نشط في تعرضه للمضامين اإلعالمية التي يختارها 
 .ع حاجاته للحصول على معلومات جديدة أو الشعور بالتفاعل االجتماعيإلشبا

 مصطلحات الدراسة:
 خاللها للمواقعفراد عينة الدراسة من يقصد به الكثافة والفترة التي يتعرض األ ستخدام:اال -1

 اإلخبارية الصينية عينة الدراسة. 

يتم إصدارها ونشرها على هي صحف  المواقع اإلخبارية الصينية الناطقة باللغة العربية: -2
خبارية إوتصفحها والبحث داخلها وهي مواقع  باستدعائهاشبكة اإلنترنت ويقوم القارئ 

شبكة  -وكالة أنباء شينخوال )صينية موجهة باللغة العربية ومنها على سبيل المثا
المركز العربي  -شبكة الشعب -موقع إذاعة الصين الدولية -مجلة الصين اليوم -الصين

 (.علوماتللم
 :هاومنهج نوع الدراسة

تنتمي الدراسة الحالية إلى الدراسات الوصفية والتي تستهدف جمع البيانات عن الظاهرة      
وتصنيفها وتفسيرها وتحليلها واستخالص نتائج ودالالت مفيدة منها، حيث تعني الدراسة بوصف 

اإلخبارية الصينية الناطقة باللغة وتحليل استخدامات المغتربين المصريين عينة الدراسة للمواقع 
من خالل استخدام أسلوب المسح الميداني  surveyالعربية، وتعتمد على منهج المسح اإلعالمي 

بكين عاصمة الصين الشعبية ومقاطعة  على عينة من المصريين المغتربين المقيمين في مقاطعة
نية الموجهة باللغة العربية وذلك لرصد دوافع استخدامهم للمواقع اإلخبارية الصي شنغهاي،

 واإلشباعات المتحققة منها. 
 عينه الدراسة: 

من المصريين المغتربين من  Purposive Sampleتتمثل عينة الدراسة في عينة عمدية 
في أكثر من جامعة يدرس بها الموجهة باللغة العربية  الصينية مستخدمي المواقع اإلخبارية

يهانج / بكين للعلوم والتكنولوجيا/ تسينج هوا/ فودان بشنغهاي( )جامعة ب الطالب المصريين وهم 
() بهدف رصد ،  وذلك بمساعدة المستشار الثقافي بسفارة جمهورية مصر العربية بدولة الصين

شباعات المتحققة من استخدامهم للمواقع اإلخبارية الصينية الموجة باللغة العربية، حيث تم اإل
مفردة من المصريين المغتربين بجمهورية الصين الشعبية خالل  400ى إجراء الدراسة المسحية عل

                                        

   ن مع زوجها في مهمة قومية من قبل إدارة تم إجراء البحث في دولة الصين أثناء تواجد الباحثة في الصي
المخابرات الحربية بوظيفة مساعد ملحق دفاع بمكتب دفاع بكين بسفارة جمهورية مصر العربية بدولة الصين لمدة 

 م.2017/ 30/3عام ونصف وذلك اعتبارا من 
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"بكين وشنغهاي" واللتان تعدان من أهم المقاطعات  من مقطاعتين 2018فبراير ومارس وأبريل 
الصينية على المستوى السياسي واالقتصادي والثقافي والتعليمي، وتعدان من أكبر المقاطعات 

 ويتواجد بهما بكثافة المصريين المغتربين بهدف الدراسة والعمل. ،الصينية من حيث تعداد السكان
 أدوات الدراسة:

ستقصاء كأداة لجمع البيانات وقد تم تطبيقها على استمارة اال علىاعتمدت الباحثة في دراستها 
المصريين المغتربين في جمهورية الصين الشعبية وذلك لرصد دوافع استخدامهم للمواقع  منعينة 
 رية الصينية الموجهة باللغة العربية واإلشباعات المتحققة منها. اإلخبا
 الصدق والثبات: ااختبار 

 الثبات والصدق للدراسة الميدانية: اختبار
ستقصاء على أسلوب الصدق ستمارة االاالباحثة في قياس صدق  اعتمدت صدق القياس:-أ

رفة ما إذا كانت األسئلة ستقصاء لمعستمارة االا، حيث يتم دراسة Face Validityالظاهري 
أم أن هناك أسئلة يمكن حذفها، وتم التأكد من الصدق الظاهري عن  جميعها متسقة ومتصلة،

ستمارة على مجموعة من المحكمين والخبراء والمتخصصين في مجال البحث طريق عرض اال
غيرات وقدرتها على قياس مت ستمارة بأهداف الدراسة،اال ارتباط مدىواإلعالم للحكم على 

جراء التعديالت التي  االستمارةوبعد عرض ( 20) الدراسة  اقترحهاعلى المحكمين والخبراء وا 
 .ستمارة على عينة الدراسةتم تطبيق اال ()* هؤالء المحكمين والخبراء

 ثبات القياس:-ب
بعدي  اختبارالثبات وهو  اختبار ستقصاء عن طريق إجراءتحققت الباحثة من ثبات صحيفة اال

Te-Testستقصاء على مجموعة مفردات الدراسة بنسبة حيث يجري إعادة تطبيق صحيفة اال
بين  االتساق مدى ختبارعلى األقل بين التطبيقين ال -%( بفاصل زمني مدته أسبوعين10)

الثبات على  اختبارالبيانات التي تم جمعها في التطبيق األصلي والتطبيق الثاني، وأجرت الباحثة 
التطبيق البعدي  الباحثة ت، حيث أجر ةلتزاما بالقواعد المنهجياستقصاء اال جميع أسئلة صحيفة

                                        

  :أسماء السادة المحكمين 

 جامعة المنصورة.  -كلية اآلداب-عالم أ.د/ سامى السعيد النجار. أستاذ الصحافة ورئيس قسم اإل  -1

 جامعة المنصورة.-كلية اآلداب -د/ عبد الهادى احمد النجار. أستاذ الصحافة المساعد   -2

 جامعة المنصورة.-كلية التربية النوعية -د/ حازم محمد انور البنا. أستاذ اإلذاعة والتليفزيون المساعد   -3

 جامعة المنصورة.-كلية التربية النوعية  -لمساعدد/ أسامة عبد الرحيم على. أستاذ الصحافة ا  -4

 جامعة المنصورة. -كلية التربية النوعية -د/ ابراهيم محمد ابو المجد. أستاذ الصحافة المساعد  -5

 جامعة المنصورة. -كلية التربية النوعية-د/ وائل مخيمر مخيمر عبد النيى. مدرس االذاعة والتليفزيون  -6

 معهد االسكندرية العالي لإلعالم. -مدرس االذاعة والتليفزيوند/ سعيد النادي سعد عمارة.  -7

 جامعة المنصورة.-كلية التربية النوعية -د/ أحمد عادل عبد الفتاح. مدرس الصحافة  -8
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%( من العينة، وذلك خالل أسبوع من جمع البيانات من المبحوثين، وتم بعد ذلك إدخال 10على )
ستقصاء عينة الثبات للتحليل بالحاسب اآللي، وبلغ ستقصاء األصلية وصحف االصحف اال

 .%(95معامل الثبات الكلي )
بعد -بعد االنتهاء من جمع بيانات الدراسة، تم إدخالها  المعالجة اإلحصائية للبيانات:-ت

إلى الحاسب اآللي، ثم جرت معالجتها وتحليلها واستخراج النتائج اإلحصائية  -ترميزها
لـ:  ااختصار   SPSSباستخدام برنامج "الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية" والمعروف باسم 

Statistical Package for the Social Sciences وذلك باللجوء إلى المعامالت ،
 ة:اآلتيات والمعالجات اإلحصائية ختبار واال

 التكرارات البسيطة والنسب المئوية. 
 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري. 
 الوزن المئوي.  
  ارتباطمعامل ( بيرسونPearson Correlation Coefficient).  
 تحليل التبا( ين ذو البعد الواحدOneway Analysis of Variance). 
 ختبار اال( ات البعديةPost Hoc Tests) ( بطريقة أقل فرق معنويLSD: 

Least Significance Difference).  

 نتائج الدراسة الميدانية:
مفردة من المصريين المغتربين بجمهورية الصين الشعبية  400تم إجراء الدراسة المسحية على 

"بكين وشنغهاي" واللتان تعدان من أهم  من مقطاعتين 2018الل فبراير ومارس وأبريل خ
المقاطعات الصينية على المستوى السياسي واالقتصادي والثقافي والتعليمي، وتعدان من أكبر 

ويتواجد بهما كثافة المصريين المغتربين بهدف  المقاطعات الصينية من حيث تعداد السكان،
من المصريين المغتربين من  Purposive Sampleعلى عينة عمدية واعتمدت ل،الدراسة والعم

شباعات المتحققة من مستخدمي المواقع اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة العربية بهدف رصد اإل
استخدامات المصريين المغتربين للمواقع اإلخبارية الصينية الموجة باللغة العربية، وفيما يلي 

 راسة المسحية على المصريين المغتربين في جمهورية الصين الشعبية.عرض نتائج الد
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 :أوال: النتائج العامة للدراسة الميدانية

 (1جدول رقم )
 العربية اللغةتفضيل عينة الدراسة المواقع اإلخبارية الصينية الموجهة ب

 التكرار والنسبة                 
 % ك المواقع المفضلة

 77.3 309 ينخواوكالة أنباء ش
 75.3 301 شبكة الصين

 63.8 255 مجلة الصين اليوم
 62.5 250 موقع إذاعة الصين الدولية

 54.3 217 شبكة الشعب )موقع الصحيفة(
 46 184 المركز العربي للمعلومات

 400 االجمالى
إلخبارية تشير بيانات الجدول السابق إلى أن وكالة أنباء شينخوا جاءت في صدارة المواقع ا

%، يليها شبكة الصين 77.3 الدراسة بنسبةالموجهة باللغة العربية التي تفضل متابعتها عينة 
%، يليها موقع إذاعة الصين الدولية بنسبة 63.8%، يليها مجلة الصين اليوم بنسبة 75.3بنسبة 
 %.46المركز العربي للمعلومات بنسبة  ا%، وأخير  54.3%، يليها شبكة الشعب بنسبة 62.5

 (2جدول رقم )
 معدل استخدام المبحوثين للمواقع اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة العربية

 التكرار و النسبة              
 % ك ستخداماالمعدل 

 53.2 213 ااستخدمها دائم  
 36 144 ااستخدمها أحيان  
 10.8 43 ااستخدمها نادر  

 100 400 االجمالى
% من المبحوثين عينة الدراسة يستخدمون المواقع 53.2ابق إلى أن نسبة تشير بيانات الجدول الس

دائم، ويرجع ذلك لرغبه المغتربين في الحصول  بشكل اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة العربية
على معلومات عن وطنهم، فالمواقع اإلخبارية وسيلة اتصال جديدة ومؤثرة وبخاصة في توصيل 

وحرية التشارك والتعبير، وتشير أدبيات اإلعالم أن استخدام المواقع اإلخبارية المعلومات والتفاعلية 
فرضه التطور الذي يشهد النظام العالمي الجديد، وحتمية أقرتها العولمة  الم يعد اختياريا بل واقع  

وتكنولوجيا المعلومات وسيلة، واتفقت مع نتائج دراسة  االتي تتخذ من قانون اقتصاد السوق منهج  
استخدام مستخدمى المواقع األخبارية بشكل منتظم إلى  والتى توصلت(، 2105) يوديع العز عز 

 %. 10.8نسبة ب ا%، ويستخدم نادر  36نسبةبخبارية، ويستخدم أحيانا اإلالمواقع 
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 (3جدول رقم )
مستوى ثقة المبحوثين في المواقع اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة العربية في االشباعات 

 متحققة لديهمال
 درجة الموافقة    

 
 المواقع اإلخبارية

أثق بدرجة 
 كبيرة

أثق بدرجة 
 متوسطة

أثق بدرجة 
 قليلة

ال أثق فيها ولكنى 
المتوسط  أتابعها

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 % ك % ك % ك % ك

 22.8 91 4.8 19 16 64 56.4 226 وكالة أنباء شينخوا

3.06 1.23 76.5 

 24.8 99 12 48 14.5 58 48.7 195 شبكة الصين

2.87 1.26 71.8 

 25.2 101 17.8 71 24.8 99 32.2 129 مجلة الصين اليوم

2.64 1.18 66.0 

موقع إذاعة الصين 
 الدولية

140 35 89 22.2 45 11.3 126 31.5 

2.61 1.25 65.3 

 شبكة الشعب 
 الصحيفة( )موقع

148 37 42 10.4 27 6.8 183 45.8 

2.39 1.38 59.8 

المركز العربي 
 للمعلومات

101 25.2 58 14.5 67 16.8 174 43.5 

2.22 1.24 55.5 

 400 االجمالى

تشير بيانات الجدول السابق إلى أن مستوى ثقة المبحوثين في المواقع اإلخبارية الصينية الموجهة 
 :باللغة العربية في االشباعات المتحققة لديهم كما يلى

% من المبحوثين عينة الدراسة أنهم يثقون بدرجة 56.4نسبة  تأشار  كالة أنباء شينخوا:أوال: و 
كبيرة فيما تقدمه من معلومات، ويرجع ذلك إلى أنها وكالة رسمية تعبر عن سياسة الصين نحو 
الدول العربية وبخاصة مصر،وأنها تنقل األخبار لحظة بلحظة مما يلبى االحتياجات المعرفية 

%، 22.8عد وسيلة اتصال وتواصل المغتربين مع وطنهم، يليها ال أثق بنسبة ، كما ت  للمغتربين
 %. 4.8%، وأخيرا أثق بدرجة قليلة 16يليها أثق بدرجة متوسطة بنسبة 

% من المبحوثين عينة الدراسة أنهم يثقون بدرجة كبيرة 48.7نسبة  تأشار :ثانيا: شبكة الصين
من المواقع اإلخبارية الصينية الوطنية الرئيسية  إلى أنها فيما تقدمه من معلومات، ويرجع ذلك

ومعلومات بعشر لغات عبر تقنيات الوسائط المتعددة، وتهدف إلى  اعلى اإلنترنت، وتنشر أخبار  
الترويج لالقتصاد الصيني والتواصل الثقافي والحضاري وتحقيق الترابط والتالحم مع الدول ذات 

%، وأخيرا 14.5%، يليها أثق بدرجة متوسطة بنسبة 24.8 أثق بنسبة يليها ال ؛الثقافات المتقاربة
 %. 12أثق بدرجة قليلة 

% من المبحوثين عينة الدراسة أنهم يثقون بدرجة 32.2نسبة  تأشار : ثالثا: مجلة الصين اليوم
نسخ من  9مجلة الصين اليوم" تنشر "كبيرة فيما تقدمه من معلومات، ويرجع ذلك إلى أن 

نسخ من المجلة اللكترونية بسبع لغات وهى الصينية واالنجليزية والفرنسية  6المطبوعة والمجالت 
تعمل المجلة على  بلدا ومنطقة في العالم، 150واالسبانية والعربية واأللمانية والتركية وتوزع في 
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نشر وجهة نظر إيجابية الصين وحكومتها، وتكسب المغتربين معلومات متنوعة وثقافات وعادات 
%، 24.8%، يليها أثق بدرجة متوسطة بنسبة 25.2جديدة عن مجتمع جديد يليها ال أثق بنسبة 

 %. 17.8وأخيرا أثق بدرجة قليلة 
% من المبحوثين عينة الدراسة أنهم يثقون 35نسبة  تأشار : : موقع إذاعة الصين الدوليةارابع  

الصين الدولية تهدف إلى دعم  بدرجة كبيرة فيما تقدمه من معلومات، ويرجع ذلك إلى أن إذاعة
تبث إذاعة  ،العالم بين أبناء الشعب الصيني والشعوب األخرى حول الصداقة التفاهم وبناء جسور

اإلخبارية، واألحداث الجارية  ضوعاتلغة. تغطي برامج اإلذاعة المو  43الصين الدولية برامجها بـ
ة والصحية والبيئية والعلوم والمنوعات والشؤون االجتماعي والرياضة ،الثقافة ،االقتصاد السياسية،

والتقنية...وهكذا، مما يكسب المغتربين معلومات تلبى احتياجاتهم المعرفية، وتكوين رأى في 
الهتمام الصين بتعميق العالقات مع مصر فقد أنشئت الصين  االقضايا التي تشغلهم، ونظر  

فة الصينية وللتبادل الثقافي أستوديو إلذاعة الصين الدولية في مصر لتعريف الدول العربية بالثقا
وتعزيز الصداقة بين الشعبين الصيني والعربي  واالجتماعي بين الحضارتين العربية والصينية،

%، يليها 31.5وتعريف الشعب الصيني بالحضارة القديمة الباهرة في مصر، يليها ال أثق بنسبة 
 . %11.3%، وأخيرا أثق بدرجة قليلة 22.2أثق بدرجة متوسطة بنسبة 

% من المبحوثين عينة الدراسة أنهم 43.5نسبة  تأشار : : شبكة الشعب )موقع الصحيفة(اخامس  
ال يثقون فيما تقدمه من معلومات، ويرجع ذلك إلى أنها ناطق باسم الحزب الشيوعي الصيني، 

يليها أثق بدرجة قليلة % 25.2ومعبرة عن سياسته، ومتحيزة له، ويليه أثق بدرجة كبير بنسبة 
 %. 14.5%، وأخيرا أثق بدرجة متوسطة 16.8سبة بن

% من المبحوثين عينة الدراسة أنهم ال 45.8نسبة  تأشار  المركز العربي للمعلومات: :اسادس  
يليها أثق بدرجة متوسطة % 37يثقون فيما يقدمه من معلومات، ويليه أثق بدرجة كبير بنسبة 

 %. 6.4%، وأخيرا أثق بدرجة قليلة 10.4بنسبة 
ير نتائج الجدول السابق إلى أن المبحوثين عينة الدراسة أنهم يثقون بدرجة كبيرة في المواقع وتش

اإلخبارية الصينية الرسمية الموجهة باللغة العربية، لحرصها الشديد على الدقة في نشر المعلومات 
ار وتوثيقها من مصادر رسمية، فقد شنت هيئة ضبط االنترنت في الصين حملة على نشر األخب

لألخبار الكاذبة والشائعات، وحذرت المواقع اإلخبارية  امن مواقع التواصل االجتماعي، وتعتبره نشر  
نقلتها من مواقع التواصل االجتماعي، دون التحقق من صحتها، وأنه يمنع نقل  اأن تنشر أخبار  

ائق، األخبار من غير مصدر موثوق، ونشر تقارير مصطنعة مبنية على الخيال وتحريف الحق
  وطالبت إدارات المواقع اإلخبارية بتحمل مسؤوليتها والتحقق مما تنشره من أخبار.
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 (4جدول رقم )
 معدل استخدام المبحوثين للمواقع اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة العربية يوميا

 والنسب اتالتكرار            
 % ك ستخداماالمعدل 

 12.8 51 حسب الظروف
 24.2 97 مرة واحدة

 31 124 مرتين
 32 128 أكثر من مرة

 100 400 االجمالى

% من المبحوثين عينة الدراسة يستخدمون 32تشير بيانات الجدول السابق إلى أن نسبة        
لمواقع اأن  ويرجع ذلك إلى المواقع اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة العربية أكثرة من مرة،

باللغة العربية تتسم بالفورية في نقلها لألحداث، والتحرى والدقة فيما  اإلخبارية الصينية الموجهة
تنشره،وتتسم بالمهنية والحيادية والجرأة في طرحها للموضوعات والقضايا العربية وبخاصة 
المصرية، كما تراعى القيم والثقافة والعادات والتقاليد، مما دفع المغتربين إلى متابعتها إلشباع 

عرفية والترفيه للتواصل مع الوطن، وتشير أدبيات اإلعالم إلى أن المواقع اإلخبارية االحتياجات الم
اإللكترونية هي بمثابة منصات إعالمية لنقل األخبار لحظة وقوعها، وللتقارب والتفاهم بين 

في حين جاء استخدام المواقع  .الشعوب والتواصل فيما بينهم، وتختصر المسافات والزمن
االستخدام مرة واحدة للمواقع  ا%، أم32نية الموجهة باللغة العربية مرتين بنسبة اإلخبارية الصي

 حسب الظروف االستخدام ا%، أم24.2اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة العربية فقد جاء بنسبة 
 %12.8للمواقع اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة العربية فقد جاء بنسبة 

 (5جدول رقم )
ن في استخدام المواقع اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة والتي يقضيها المبحوث عدد الساعات

 العربية

 والنسب تالتكرار            
 % ك عدد الساعات

 29.2 117 اأقل من ساعة يومي  
 34.5 138 امن ساعة إلى ساعتين يومي  

 36.3 145 اأكثر من ساعتين يومي  
 100 400 االجمالى

انات الجدول السابق إلى تباين معدالت استخدام المبحوثين للمواقع اإلخبارية تشير بي       
الصينية الموجهة باللغة العربية بحسب عدد الساعات حيث أوضحت النتائج أن االستخدام الكثيف 

%، ويرجع ذلك إلى المغتربين 36.3( بنسبة اجاء في الصدارة بمعدل )أكثر من ساعتين يومي  
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وافع وحاجات تجعلهم يتعرضون للمواقع اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة المصريين لديهم د
العربية إلشباع حاجاته المعرفية سواء سياسية أو اقتصادية أو ثقافية أو علمية... وهكذا أو 

وهكذا، باإلضافة إلى  التعرض بقصد الترفيه والخروج من ضغوط الحياة، وعيشه االغتراب...
بالهواتف المحمولة ساعدت على االستخدام الكثيف للمواقع اإلخبارية الصينية التطبيقات اإلخبارية 

الموجهة باللغة العربية، ويطلق على الجمهور )بااليجابي( حيث يختار الجمهور المضمون الذي 
يفي بحاجاته، ويحقق له إشباعات معينة، ويهتم برسائل معينة ويدركها، ويميز بين ما هو مهم وما 

مع ما  وتختلفتحقق احتياجاته، و  عليهة، وينتقي استرجاع المعلومات التي تعرض هو أقل أهمي
 .قل من ساعةأ( أن معظم المغتربين تقضي 2105توصلت إلية نتائج دراسة وديع العزعزي )

% من المبحوثين عينة الدراسة يستخدمون المواقع اإلخبارية الصينية الموجهة 34.5يليها نسبة 
% من المبحوثين عينة الدراسة 29.2نسبة  ا، وأخير  اساعة إلى ساعتين يومي  باللغة العربية من 

 .ايستخدمون المواقع اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة العربية أقل من ساعة يومي  

 (6جدول رقم )
 الجاليات المصريةمعدل انتشار المواقع اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة العربية بين 

 التكرار والنسب                 
 % ك درجة االنتشار

 14.4 58 منتشرة إلى حد كبير
 37.8 151 منتشرة إلى حد ما

 47.8 191 غير منتشرة
 100 400 االجمالى

% من المعارف ال تنتشر فيما بينهم المواقع 47.8تشير بيانات الجدول السابق إلى أن نسبة       
ربية، ويرجع ذلك إلى اعتمادهم على مواقع إخبارية وصحفية اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة الع

وصفحات الهيئات والمؤسسات العالمية والعربية والوطنية الستقاء منها معلومات لسد احتياجاتهم 
قنوات  ديه بما يحدث حولهم، وتشير أدبيات اإلعالم إلى أن تعداالمعرفية، وتجعلهم على در 

بشأن الموضوعات والقضايا واألمور التي تشغلهم وتكوين رأى  المعلومات يكسب المغتربين الثراء
% من المعارف تنتشر فيما بينهم المواقع اإلخبارية الصينية الموجهة 37.8بشأنها، يليها نسبة 

% من المعارف تنتشر فيما بينهم المواقع اإلخبارية 14.4نسبة  اباللغة العربية إلى حد ما، وأخير  
 العربية إلى حد كبير. الصينية الموجهة باللغة

% من المعارف تنتشر فيما بينهم المواقع 52.2ويتضح من نتائج الجدول السابق إلى نسبة 
اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة العربية، ويرجع ذلك إلى ثقتهم في المواقع اإلخبارية الصينية 

 المعارف بشكل كبير.الموجهة باللغة العربية، ومن المفترض أن تكون قابلة لالنتشار بين 
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 (7جدول رقم )
 مصادر معرفة المبحوثين بالمواقع اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة العربية

 والنسب اتالتكرار                   
 % ك مصدر المعرفة

 50.5 202 من مواقع التواصل االجتماعي
 31.3 125 من األصدقاء

 18.2 73 من األسرة
 100 400 االجمالى

% من المبحوثين عينة الدراسة عرفوا المواقع 50.5ر بيانات الجدول السابق إلى أن نسبة تشي
 التواصل االجتماعي، ويرجع ذلك إلى مواقعاإلخبارية الصينية الموجهة باللغة العربية عن طريق 

تسمح للمستخدمين بالتواصل والتفاعل مع بعضهم البعض وتداول  االجتماعيمواقع التواصل  أن
مثل  مستجداتالالبحث عن  هدف"جماعات النقاش"، ب وتسمىدل للمعلومات بين األفراد، وتبا

التعرف على المواقع اإلخبارية األجنبية الموجهة باللغة العربية أو المواقع الصحفية األجنبية 
الموجهة بالغة العربية،...وهكذا بهدف حب االستطالع والمعرفة، مع العلم أن الجمهور النشـــط 

% 31.3ذي يســـتطيع أن يختار ويســـتخدم الوســـائل التي تشـــبع حاجاته وتوقعاته. يليها بنسبة ال
من المبحوثين عينة الدراسة عرفوا المواقع اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة العربية من األصدقاء، 

لصينية الموجهة باللغة % من المبحوثين عينة الدراسة عرفوا المواقع اإلخبارية ا18.2نسبة  اوأخير  
 العربية من األسرة.

 (8جدول رقم )
 المضامين التي يفضلها المبحوثين المواقع اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة العربية

 والنسب اتالتكرار                    
 % ك المضامين المفضلة

 30.2 121 األخبار الرئيسية
 17.5 70 أخبار الصين

 47.3 189 بيأخبار الوطن العر 
 5 20 صفحات الرأي

 100 400 االجمالى
% من المبحوثين عينة الدراسة يتابعون أخبار 47.3تشير بيانات الجدول السابق إلى أن نسبة 

% من 30.2وتليها نسبة  الوطن العربي بالمواقع اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة العربية،
الرئيسية بالمواقع اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة  المبحوثين عينة الدراسة يتابعون األخبار

% من المبحوثين عينة الدراسة يتابعون أخبار الصين بالمواقع 17.5نسبة  االعربية، وأخير  
 اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة العربية.
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 (9جدول رقم )
 ة باللغة العربيةتقييم المبحوثين للمضمون المقدم في المواقع اإلخبارية الصينية الموجه

 درجة الموافقة    
 طريقة التقييم 

تقييم 
 ايجابى

تقييم 
 محايد

تقييم 
المتوسط  سلبى

 الحسابى

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 % ك % ك % ك النسبى

للقضية المطروحة تجعل المتابع أكثر /  تضع حلوال  
 اجتماعيال تحظي بقبول 

32681.5 4210.5328 2.74 0.60 91.3 

تتناول كافة القضايا المهمة بدون أي ضغوط / 
تتجنب الحديث بالقضايا المهمة نتيجة بعض 

 الضغوط

32581.2 4010 358.8 2.73 0.61 91.0 

تستخدم أساليب تمنحها مصداقية أكبر / تعتمد 
 أساليب مختلفة ما يقلل من مصداقيتها

30576.2 6817 276.8 2.70 0.59 90.0 

ت المجتمعية بواقعية تامة / تتناول تتناول المشكال
 أخبار غير مفيدة

32180.3 348.5 4511.22.69 0.66 89.7 

 89.7 0.61 2.69 6115.2328 30776.8 تهتم بالموضوعية / تبحث عن االثارة

تناقش أهم القضايا الموجودة في الساحة / تناقش 
 أخبار قديمة

32180.330 7.5 4912.22.68 0.68 89.3 

 400 جملة ال

تشير بيانات الجدول السابق إلى تقييم المبحوثين للمضمون المقدم في المواقع اإلخبارية       
للقضية  جاء المضمون الخاص بـ " تضع حلوال   الصينية الموجهة باللغة العربية إلى ما يلى:

ن بأعلى درجات حيث حظي المضمو 91.3المطروحة تجعل المتابع أكثر" في المقدمة بوزن نسبى 
% من المبحوثين أن المواقع اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة 81.5التقييم اإليجابي فقد أكد 

العربية تقدم حلول للموضوعات والقضايا التي تنشرها، ويرجع ذلك إلى أن المواقع اإلخبارية 
يين وتستقطب الصينية الموجهة باللغة العربية تنشر تصريحات المسئولين الحكوميين الصين

مجموعة من المفكرين والكتاب والمحللين المشهود لهم بالكفاءة يحللون ويشرحون ويفسرون 
ويقدمون أطروحات للقضايا العربية وبخاصة المصرية وأبرز مثال فالصين تقدم لنا تجربة القضاء 

المسلمة  يانج الواقع شمال غربي الصين ذى األغلبية على ظاهرة اإلرهاب خاصة في إقليم شينج
عن طريق تحسين الوضع االقتصادي وضخ عشرات  1956والذي يتمتع بالحكم الذاتي منذ عام 

المليارات من الدوالرات في المشروعات لرفع مستويات المعيشة ألن الفقر هو أحد األسباب 
ن، الرئيسية لإلرهاب، فاألمية والجهل أحد أسباب اإلرهاب، والتعليم يوعى ويوسع مدارك المواطني

في المحافظات والمدن والقرى المحيطة حتى تمنع اإلرهابيين من التسلل وسط  األمن نشرو 
%، بينما جاءت التقييم 10المدنيين وتنفيذ عملياتهم اإلجرامية، بينما جاء التقييم المحايد بنسبة 

 %.8السلبي "ال تحظى بقبول اجتماعي بنسبة 
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ة القضايا المهمة بدون أي ضغوط بوزن نسبى جاء المضمون الخاص بـ "تتناول كافكما      
%، ويرجع ذلك إلى المواقع اإلخبارية الصينية الموجهة 81.2، وجاء التقييم ايجابي بنسبة 91.0

مصالحها  اباللغة العربية تناقش الموضوعات والقضايا العربية بموضوعية دون تحيز، وذلك حفاظ  
%، بينما جاء التقييم السلبي 10قييم المحايد بنسبة ومكاسبها في المنطقة العربية، بينما جاء الت

 %. 8.8لمضمون " تتجنب الحديث بالقضايا المهمة نتيجة بعض الضغوط" بنسبة 
، وجاء 90.0وجاء المضمون الخاص بـ "تستخدم أساليب تمنحها مصداقية أكبر" بوزن نسبى    

 هالمواد المنشورة، وكذلك فلتر  %، ومن هذه األساليب الرقابة على81.2يجابي بنسبة إالتقييم 
 األخبار الكاذبة والشائعات، تحرى الدقة، واإلبالغ عن وجود أخطاء بالمادة المنشورة... وهكذا،

% بينما جاء التقييم السلبي لمضمون "تعتمد أساليب مختلفة 17وبينما جاء التقييم المحايد بنسبة 
 %.6.8ما يقلل من مصداقيتها "بنسبة 

، 89.7مون الخاص بـ " تتناول المشكالت المجتمعية بواقعية تامة" بوزن نسبى وجاء المض    
% ويرجع ذلك إلى أن المواقع اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة 80.3وبتقييم ايجابي بنسبة 

عن التعقيد،  اوالواقعية، مبتعد   وتتسم بالبساطة والوضوح العربية تنقل مستجدات األحداث، العربية
ا للجميع. بينما جاء التقييم السلبي لمضمون "تتناول أخبار غير مفيدة "بنسبة هفهم حتى يسهل

 %.8.5%، في جاء التقييم المحايد بنسبة 11.2
يجابي إ، وبتقييم 89.7كما جاء المضمون الخاص بـ "تهتم بالموضوعية "بوزن نسبى    
إلى المواقع اإلخبارية  %، ويرجع ذلك15.2% بينما جاء التقييم المحايد بنسبة 76.8بنسبة

الصينية الموجهة باللغة العربية تتسم بالموضوعية والحيادية والنزاهة لكسب مزيد من المستخدمين 
المنطقة العربية وبخاصة مصر مثل مبادرة "حزام واحد، طريق  فيوالمؤيدين، للحفاظ مصالحها 

ما كان يسمى في الماضي بطريق واحد" والتي وترتكز هذه المبادرة االقتصادية على إعادة إحياء 
الحرير، وهو طريق عبور التجارة التي كانت تجمع إمبراطورية الصين بالعالم القديم ومصر هي 

 %.8في حين التقييم السلبي " تبحث عن اإلثارة " بنسبة  المنفذ الرئيسي للصين باتجاه أفريقيا،
، 89.3ي الساحة " بوزن نسبى جاء المضمون الخاص بـ " تناقش أهم القضايا الموجودة ف   

% فهي تتناول الشأن السوري واليمنى، ومكافحة مصر لإلرهاب، 80.3وبتقييم ايجابي بنسبة
والمشروعات التنموية المصرية... وهكذا في حين التقييم السلبي "تناقش أخبار قديمة " بنسبة 

 %.7.5%. بينما جاء التقييم المحايد بنسبة 12.2
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 (10جدول رقم )

 وافع استخدام المبحوثين للمواقع اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة العربيةد

 درجة الموافقة
 دوافع االستخدام

المتوسط  معارض محايد موافق
 الحسابى

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 % ك % ك % ك النسبى

تساعدني في متابعة ما يجري من أحداث 
 في مصر والمنطقة

27268 92 23 369 2.59 0.65 86.3 

 83.3 0.58 2.50 174.3 16641.5 21754.2 بديل حديث لوسائل اإلعالم التقليدية

 82.3 0.66 2.47 369 14235.5 22255.5 وسيلة للمتعة والتسلية

 82.3 0.66 2.47 389.5 13734.3 22556.2 عدم وجود إعالنات مزعجة ضمن المواقع

اآلخر في تكسبني القدرة على التحاور مع 
 شأن ما يجري من أحداث

19849.4 18546.3 174.3 2.45 0.58 81.7 

عن  اتهتم بمشاكل وهموم المواطن بعيد  
 جنسيته

21353.2 15037.5 379.3 2.44 0.66 81.3 

 فياالبتكار و التحديث بشكل مستمر 
 81.3 0.70 2.44 4912.3 12531.2 22656.5 الموقع

 80.3 0.67 2.41 4110.3 15438.5 20551.2 ت الفراغتساعدني في شغل أوقا

زيادة المعرفة باألخبار واألحداث اآلنية 
 المطروحة في مصر

14436 24862 8 2 2.34 0.51 78.0 

لمقارنتها بما يقدم من أخبار في المواقع 
 العربية

15939.8 21854.5 235.7 2.34 0.58 78.0 

 78.0 0.59 2.34 266.5 21453.5 16040 آلراءتوافر الحرية في التعبير عن ا

 77.7 0.74 2.33 6416 14135.2 19548.8 الهروب من الواقع واحباطاته

سرعة نقل األحداث وتفردها في نقل بعض 
 الحقائق غير المعلن عنها

17142.8 18045 4912.2 2.31 0.68 77.0 

 76.7 0.60 2.30 297.2 22355.8 14837 التعود على متابعتها

المحتوى الخاص بالمواقع يتناسب مع ما 
 76.0 0.72 2.28 6416 16040 17644 أفكر فيه

 74.7 0.73 2.24 7017.5 16441 16641.5 للبحث عن األشياء الجديدة أو الطريفة

 400 الىجماال

ع اإلخبارية الصينية تشير بيانات الجدول السابق إلى تنوع دوافع استخدام المبحوثين للمواق     
جاءت تساعدني في متابعة ما يجري من أحداث في الموجهة باللغة العربية والتي تتمثل فيما يلي: 

مصر والمنطقة في الترتيب األول من حيث دوافع تعرض عينة الدراسة من المصريين للمواقع 
، ويرجع ذلك إلى 86.3اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة العربية حيث جاءت بوزن نسبي بلغ 

حاجة المغتربين المصريين لمتابعة تطورات األحداث السياسية المتالحقة في األزمة السورية، 
والحرب في اليمن، وصراع القوى المتناحرة في ليبيا ومكافحة مصر لإلرهاب، والتظاهرات في 

والخبرات وجميع  السودان بسبب ارتفاع أسعار الخبز... وهكذا بهدف اكتساب المعرفة والمعلومات
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أشكال التعلم والتي تمكن المغتربين من تكوين رأى بشأنها يساعدهم على الحوار والنقاش مع 
من  ، واتفقت مع نتائج دراسات كال  Instrumental Motivesاآلخرين، وتسمى الدوافع النفعية 

العزعزي  ( ودراسة وديع2017( ودراسة أشواق عيسى رحمي )2018راجية إبراهيم عوض اهلل، )
( ودراسة رباب رأفت محمد 2018( ودراسة دراسة جوديث مولر وآخرون )2105)

( أنه من دوافع 2012( ودراسة واعتماد خلف معبد،سماح محمد الزمزمى وآخرون،)2012الجمال)
ات الفورية حول األحداث والقضايا، يليه بديل ماستخدام المواقع االخبارية الحصول على المعلو 

، ويرجع ذلك إلى أن المواقع اإلخبارية تتسم 83.3اإلعالم التقليدية بوزن نسبي بلغ حديث لوسائل
بالفورية، والفيديوهات الوسائط والتفاعل والروابط التي من شأنها تثرى القضايا وتزيد من وعى فهم 

كثير من أن  ى، ويرجع ذلك إل82.3وسيلة للمتعة والتسلية بوزن نسبي بلغ  يليه ،المغترب لها
فكان البحث عن نوع من التسلية  اآلتيلمصريين المغتربين أنهكتهم متابعة األحداث السياسية، وبا

فرته و عن توترات الحياة وتجاذبات السياسة، وصعوبة العيش في الغربة، وهو ما  اوالترفيه بعيد  
، ومتابعة بشده المواقع اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة العربية من تعليقات ساخرة،وفيديوهات

طرائف، وصفحات فنية، ورياضية... وهكذا، يليه "عدم وجود إعالنات مزعجة ضمن المواقع 
، يليه "تكسبني القدرة على التحاور مع اآلخر في شأن ما يجري من أحداث 82.3"بوزن نسبي بلغ
تكار عن جنسيته" و"االب اوتساوى دافعان "تهتم بمشاكل وهموم المواطن بعيد   ،81.7"بوزن نسبى 

"زيادة  :، وكذلك تساوى الدوافع اآلتية81.3والتحديث بشكل مستمر في الموقع " بوزن نسبي بلغ 
المعرفة باألخبار واألحداث اآلنية المطروحة في مصر" و"لمقارنتها بما يقدم من أخبار في المواقع 

لهروب من الواقع ، يلهم ا78.0العربية" و" توافر الحرية في التعبير عن اآلراء "بوزن نسبي بلغ 
، يليه "سرعة نقل األحداث وتفردها في نقل بعض الحقائق غير 77.7واحباطاته بوزن نسبي بلغ 

، يليه 76.7، يليه" التعود على متابعتها" بوزن نسبي بلغ 70.0المعلن عنها" بوزن نسبي بلغ
" للبحث عن ، وأخيرا76.0"المحتوى الخاص بالمواقع يتناسب مع ما أفكر فيه بوزن نسبي بلغ 

 .74.7األشياء الجديدة أو الطريفة" بوزن نسبي بلغ 
وتعكس النتائج الحالية في مجملها أن المواقع اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة العربية تضطلع  

بالنسبة لمستخدميها ويتفق ذلك مع نظريات اإلعالم الجديد  Cognitive Roleبدور معرفي مهم 
شباعاتهم من الوسائل الجديدة  الذين خدمين همالتي تؤكد على أن المست يقررون احتياجاتهم وا 

ومازال في األداء اإلعالمي للوسائل التقليدية وأبرزها الصحف  اوليس العكس كما كان سائد  
 والراديو والتليفزيون.
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 (11جدول رقم )

 ةمستوى رضي المبحوثين عن المواقع اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة العربي
 والنسب اتالتكرار            
 درجة الرضا

 % ك

 68.5 274 راضى تماما
 28.3 113 راضى إلى حد ما

 3.2 13 غير راضى على اإلطالق
 100 400 االجمالى

% من المبحوثين عينة الدراسة أنهم 68.5تشير بيانات الجدول السابق إلى أن نسبة        
لصينية الموجهة باللغة العربية، ويرجع ذلك إلى أنها تقدم عن المواقع اإلخبارية ا اراضين تمام  

تغطيات فورية لما يحدث في الدول العربية ومصر موثقه بالصور والفيديوهات، وتتحرى الدقة فيما 
من معاناة الغربة عن الوطن، اتفقت مع  للتخفيفتنشر، كما أنها تقدم موضوعات للتسلية والترفيه 

ى المواقع اإلخبارية راضين عن م( أن مستخد 2015د جمال)محمو ما توصلت إليه دراسة 
% من المبحوثين عينة 28.3يليه نسبة  ،تهمهم التيحول األحداث والقضايا  ةالمعلومات المقدم

نسبة  االدراسة أنهم راضين إلى حد ما عن المواقع اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة العربية، وأخير  
على اإلطالق عن المواقع اإلخبارية الصينية  ينلدراسة أنهم غير راض% من المبحوثين عينة ا3.2

 الموجهة باللغة العربية.
 (12جدول رقم )

 حدود ثقة المبحوثين في المواقع اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة العربية
 والنسب اتالتكرار               

 % ك درجة الثقة

 69.7 279 أثق فيها تماما
 28.5 114 حد ماأثق بها إلى 

 1.8 7 ال أثق بها
 100 400 االجمالى

% من المبحوثين عينة الدراسة أنهم يثقون 69.7تشير بيانات الجدول السابق إلى أن نسبة    
المواقع اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة العربية، ويرجع ذلك إلى أنها تساعد المغتربين  في اتمام  

رى من أحداث في مصر والمنطقة العربية لحظة بلحظة، وتتسم المصريين على متابعة ما يج
عن جنسيتهم، وتقدم  ابالوضوح والدقة والموضوعية، كما أنها تهتم بمشاكلهم وهمومهم بعيد  

معالجات لألوضاع في مصر والمنطقة العربية بدون تلوين أو ضغوط، اتفقت مع ما توصلت إليه 
المعلومات  فيالمواقع اإلخبارية يثقون فيها تماما ىمأن مستخد (2015) وديع العزعزيدراسة 
% من المبحوثين عينة الدراسة 28.5تهمهم.، تليها نسبة  التيحول األحداث والقضايا  ةالمقدم
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% 1.8ها إلى حد ما عن المواقع اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة العربية، مقابل فيأنهم يثقون 
 .يثقون بالمواقع اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة العربية من المبحوثين عينة الدراسة أنهم ال

 
 (13جدول رقم )

 االشباعات المتحققة للمبحوثين من استخدام المواقع الصينية الموجهة باللغة العربية

 درجة الموافقة        
 االشباعات المتحققة

المتوسط  ةضعيف ةمتوسط ةكبير 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 % ك % ك % ك بىالنس

 85.3 0.63 2.56 307.5 29 116 25463.5 اكتساب مهارات ومعلومات

تساعدني على المشاركة في األحداث 
 الجارية في المجتمع

22456 14736.8 297.2 2.49 0.63 83.0 

 82.3 0.51 2.47 0.8 3 20651.5 19147.7 إدراك ثقافات وعادات جديدة

 81.7 0.62 2.45 266.5 16842 20651.5 األحداث في الوطنزيادة التواصل مع 

واندماجا في  اتجعلني أكثر نشاط  
 المجتمع

19849.5 16741.7 358.8 2.41 0.65 80.3 

واكبت كل ما هو جديد وحديث في 
 المجتمع الصيني

19949.7 16340.8 389.5 2.40 0.66 80.0 

تشكيل اآلراء والتجاهات حول العديد 
 ن الموضوعاتم

18345.8 18145.2 369 2.37 0.64 79.0 

 77.7 0.63 2.33 348.5 20050 16641.5 التسلية وملء وقت الفراغ

تعزيز قدراتي عل إدارة النقاش من 
 اآلخرين في المواضيع العامة

16040 19448.5 4611.5 2.29 0.66 76.3 

 75.3 0.77 2.26 8020 13533.8 18546.2 الوصول للمعلومات بأقصى سرعة

 400 جملة من أجابوا

تنوع اإلشباعات المتحققة من استخدام المواقع الصينية  تشير بيانات الجدول السابق إلى     
جاء "اكتساب مهارات ومعلومات "في الصدارة من  الموجهة باللغة العربية والتي تتمثل فيما يلي:
ين للمواقع اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة العربية حيث دوافع تعرض عينة الدراسة من المصري

، ويرجع ذلك إلى حاجة المغتربين المصريين إلى معلومات 85.3حيث جاءت بوزن نسبي بلغ 
تساعدهم على تكوين خبرات  ، ليكونوا على دراية ووعى،المعرفة ما يجرى عالميا، وعربيا ومحلي  

 طمئنان والتواصل مع وطنهم،مل مع اآلخرين، واإلمعرفيه تمكنهم من الحوار والنقاش والتعا
باإلضافة فإن المواقع اإلخبارية تعلمهم مهارات مثل كيفية استخدام المواقع اإلخبارية وتصفحها، 
وكتابة التعليقات، وفتح الفيديوهات، والملفات، واستخدام الوسائط، ونشر أخبار بالموقع، واستخدام 

من اعتماد خلف  كال   ةمع نتائج دراس واتفقتالذكية... وهكذا التطبيقات اإلخبارية بالهواتف 
أن تكسبنى معلومات ومهارات حول ما يجرى  ،(2012) معبد،سماح محمد الزمزمى وآخرون،

 حققة من استخدام المواقع اإلخبارية، تحولى من أهم االشباعات الم
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 (14جدول رقم )
 اقع اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة العربيةمستوى اهتمام المبحوثين باألحداث المنشورة بالمو 

 والنسب اتالتكرار            
 % ك درجة االهتمام

 60 240 هتم بدرجة كبيرةأ
 28.7 115 هتم بدرجة متوسطةأ
 10.5 42 هتم بدرجة قليلةأ

 0.8 3 هتم على اإلطالقأال 
 100 400 االجمالى

% من المبحوثين عينة الدراسة أنهم يهتمون 60سبة تشير بيانات الجدول السابق إلى أن ن      
المواقع اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة العربية، ويرجع ذلك  في بدرجة كبير باألحداث المنشورة

إلى أن تلك المواقع تنشر األخبار المهمة التي تشغل بال المغتربين المصريين مثل، مكافحة مصر 
لل العناصر التكفيرية إلى األراضي المصرية، واستعادة مصر لإلرهاب، وحماية حدودها لمنع تس

الجديدة والتي تعد  اإلدارية لدورها اإلقليمي في الشرق األوسط، باإلضافة إنشاء مصر للعاصمة
نقله ثقافية وحضارية في مصر والشرق األوسط، باإلضافة إلى تدشين مصر لبنية تحتية قوية من 

كذا لجذب المستثمرين العرب واألجانب، والتي تساعد في حل وه شبكة طرق وكباري، ومرافق...
% من المبحوثين عينة 28.7من الشباب المصريين، يليها نسبة  آالفأزمة البطالة وتشغيل 

المواقع اإلخبارية الصينية الموجهة في الدراسة أنهم يهتمون بدرجة متوسطة باألحداث المنشورة 
ن المبحوثين عينة الدراسة أنهم يهتمون بدرجة قليلة باألحداث % م10.5باللغة العربية، يليها نسبة 

% من 0.8المقابل نسبة  فيالمواقع اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة العربية،  في المنشورة
المواقع اإلخبارية في المبحوثين عينة الدراسة أنهم ال يهتمون على اإلطالق باألحداث المنشورة 

 الصينية الموجهة باللغة العربية.
 (15جدول رقم )

 األفعال التي يقوم بها المبحوثين عند متابعتهم حدث مهم بالمواقع اإلخبارية الصينية

 والنسب اتالتكرار                       
 % ك األفعال 

 80.3 321 أتناقش مع أصدقائي على الموقع حول تفاصيل الحدث أو الخبر 
 65.8 263 قراءة الموضوع بأكمله

 53.5 214 استخدام الوصالت الفائقة لالنتقال من الموقع إلى مواقع أخرى 
 47 188 اختيار أجزاء من الموضوع لقراءتها قراءة متصفحة

 46 184 قراءة معظم الموضوع قراءة سريعة انتقائية 
 38.8 155 إلخبارية قراءة تعليقات المستخدمين اآلخرين على المواقع ا

 100 400 جملة من أجابوا
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تشير بيانات الجدول السابق تنوع األفعال التي يقوم بها المبحوثين عند متابعتهم حدث مهم       
بالمواقع اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة العربية، فجاء أتناقش مع أصدقائي على الموقع حول 

% وللنقاش مع األصدقاء حول األحداث فوائد 80.3بنسبة تفاصيل الحدث أو الخبر في الصدارة 
منها تداول المعلومات والمعارف، وفتح جوانب جديدة للموضوع المثار، ومعرفة الرأي اآلخر، 

% وتعزى الباحثة ذلك ألهمية الموضوع 65.8وتكوين رأى، يليه قراءة الموضوع بأكمله بنسبة 
خبارية، وحاجاتهم إلى معلومات تحقق لهم إشباع، يليه ه باهتمامات مستخدمين المواقع اإلارتباطو 

%، يليه اختيار أجزاء 53.5استخدام الوصالت الفائقة لالنتقال من الموقع إلى مواقع أخرى بنسبة 
%، يليه قراءة معظم الموضوع قراءة سريعة 47من الموضوع لقراءتها قراءة متصفحة بنسبة 

يقات المستخدمين اآلخرين على المواقع اإلخبارية بنسبة قراءة تعل ا%، وأخير  46انتقائية بنسبة 
38.3.% 

 (16جدول رقم )
 397ن= القضايا المهمة التي يناقشها المبحوثين مع الفئات األخرى

 والنسب اتالتكرار                                   
 % ك القضايا 

 65 258 القضايا الفكرية المطروحة على الساحتين العربية والدولية
 64 254 األخبار واألحداث المصرية

 63.7 253 األخبار واألحداث العالمية اليومية
 61 242 القضايا الفكرية المطروحة على الساحة المصرية

 60.7 241 تخصصك فيالمعارف العلمية المستجدة 
 58.9 234 القضايا األدبية والفنية

 58.4 232 اركة السياسية (المش -البطالة–قضايا الشباب المصري )التعليم 

 55.2 219 مجمل القضايا االجتماعية في البلدان األجنبية
 397 جملة من اجابوا

تشير بيانات الجدول السابق إلى تنوع القضايا المهمة التي يناقشها المصريين المغتربين مع      
جاءت القضايا  تمثل فيما يلى:الفئات األخرى بالمواقع اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة العربية وت

 ي% فيوجد تعاون مصر 65الفكرية المطروحة على الساحتين العربية والدولية في الصدارة بنسبة 
صيني العربي، والتعاون الوالمعهد  صيني على مستوى التعليم، مع جامعة اللغات والثقافة ببكين،

تعاون بين البوتقات الفكرية للدولتين في بين جامعة اللغات والثقافة ببكين وجامعة قناة السويس، وال
مجال الثقافي فقد قدمت فرقة اإلسماعيلية للفنون المجال الحوار الحضاري الصيني، والتعاون في 

الشعبية عروض للرقص المصري التقليدي والرقصات الشعبية، وكذلك تنظيم صالون حوار 
التبادل في الدراسة "إلبراز روح سعيا  2016الحضارات المصرية الصينية ببكين في مارس عام 
%، ويرجع ذلك لجاجة المغتربين المصريين 64واالستفادة،يليها األخبار واألحداث المصرية بنسبة 



                                                     

          837 

ية بكل التطورات الجارية واآلنية، يليها األخبار المعرفة ما يحدث في وطنهم ليكونوا على علم ودر 
لقضايا الفكرية المطروحة على الساحة المصرية %، يليها ا63.7واألحداث العالمية اليومية بنسبة 

% يليها بنسبة القضايا 60.7%، يليها المعارف العلمية المستجدة في تخصصك بنسبة61بنسبة 
المشاركة  -البطالة–%، يليها قضايا الشباب المصري )التعليم 58.9األدبية والفنية بنسبة 

 %.55.2ماعية في البلدان األجنبية بنسبة مجمل القضايا االجت ا% وأخير  58.4السياسية( بنسبة 
والحظت الباحثة من خالل متابعتها للمواقع اإلخبارية الصينية أنها تطبق السياسية اإلخبارية  

في تعاملها مع القضايا الفكرية مع الدول العربية وبخاصة مصر، ولذا تهتم بالقضايا  الهادئة
ها القضايا تليمي والفكري والحضاري، وتستبعد من أجندالفكرية االيجابية مثل التبادل الثقافي والتع

مصر مثل " تجديد الخطاب الديني، والصراع األيديولوجي بين  فيالفكرية المثيرة للجدل 
الجماعات الدينية، واللبراليين، والشيوعيين، والصراع حول الثقافات، من حيث طرق المعيشة، 

وتعكس . حها االقتصادية والتجارية والثقافية... وهكذاعلى مصال اوالحياة وأسلوبها... وهكذا حفاظ  
براز موضوعات تكون محل نقاش إقدرة على  اإلخبارية لديهاالنتائج الحالية في مجملها أن المواقع 

بين مستخدميها، ويتفق ذلك مع نظريات اإلعالم الجديد التي تؤكد على أن المستخدمين هم 
شباعاتهم من الوسائل الجديدة،يقررون ما يتناقشون فيه وفق احتياجا بعكس وسائل اإلعالم  تهم وا 

 التقليدية التي تفرض عليهم الموضوعات التي يناقشونها.
 (17جدول رقم )

 أسباب استخدام المبحوثين للمواقع اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة العربية
 درجة الموافقة               

 األسباب
المتوسط  وافقال أ إلى حد ما أوافق تماما

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 % ك % ك % ك النسبي

تسهم في التعرف على األوضاع المختلفة 
 في المجتمع المصري

29573.8 68 17 379.2 2.65 0.64 88.3 

تعتبر وسيلة لتعريف الشباب المغترب 
لحقوقهم ووجباتهم الوطنية وكيفية التمسك 

 بها
20350.8 17543.8 225.4 2.45 0.60 81.7 

أثق في صحة ما تنشره من معلومات 
وحقائق عن األوضاع في مصر بعد الثورة 

 حتى اآلن

20050 17744.3 235.7 2.44 0.60 81.3 

تساعد في تعليم المواطنين االنتماء الوطني 
 وتربطهم بمصر وأخبارها

20751.7 12932.3 6416 2.36 0.74 78.7 

ت مختلفة عما تنشره تتيح لي معلوما
 وسائل اإلعالم التقليدية

19849.5 14235.5 6015 2.35 0.73 78.3 

تعتبر أهم مصدر للمعلومات عن األوضاع 
المختلفة في المجتمع المصري وعالقتها 

 بالدول األخرى
17343.2 17443.5 5313.3 2.30 0.69 76.7 

تتيح أمكانية نشر صور وملصقات 
األحداث والقضايا  وفيديوهات لمتابع

 المختلفة على الساحة الدولية

18646.5 14035 7418.5 2.28 0.76 76.0 

تسهم في التعرف على األوضاع المختلفة 
في المجتمع الخارجي وعالقات مصر 

 بباقي الدول األخرى

11127.8 28471 5 1.2 2.27 0.47 75.7 

 400 جملة من أجابوا
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لسابق إلى تنوع أسباب استخدام المصريين المغتربين للمواقع اإلخبارية تشير بيانات الجدول ا      
"تسهم في التعرف على األوضاع  متغير جاء الصينية الموجهة باللغة العربية وتتمثل فيما يلى:

، ويرجع ذلك أن المواقع 88.3المختلفة في المجتمع المصري "في الصدارة بوزن نسبى بلغ 
ة باللغة العربية لديها مجموعة من المراسلين في مصر يغطون أخبارها اإلخبارية الصينية الموجه

لحظة بلحظة، بدقة وموضوعية ونقل حقيقي للواقع دون تضليل أو تزييف له موثق بالصور 
والفيديوهات، مما يساهم في التعرف على ما يجرى في مصر اتفقت مع ماتوصلت إليه نتائج 

أن من أسباب  (2018ودراسة جوديث مولر وآخرون ) م(2018دراسة راجية إبراهيم عوض اهلل، )
متابعة المتسخدمين للمواقع اإلخبارية هو الحصول على معلومات حول ما يدور حولهم من 

جباتهم الوطنية وكيفية التمسك اأحداث، يلية "تعتبر وسيلة لتعريف الشباب المغترب لحقوقهم وو 
ما تنشره من معلومات وحقائق عن األوضاع في ، يليه "أثق في صحة 81.7بها" بوزن نسبى بلغ 

، يليه "تساعد في تعليم المواطنين االنتماء 78.7مصر بعد الثورة حتى اآلن " بوزن نسبى بلغ 
، يليه " تعتبر أهم مصدر للمعلومات عن 78.3الوطني وتربطهم بمصر وأخبارها" بوزن نسبى بلغ 

، يليه" 76.7بالدول األخرى" بوزن نسبى بلغ األوضاع المختلفة في المجتمع المصري وعالقتها 
تتيح أمكانية نشر صور وملصقات وفيديوهات لمتابع األحداث والقضايا المختلفة على الساحة 

"تسهم في التعرف على األوضاع المختلفة في المجتمع  ا، وأخير  76.0الدولية " بوزن نسبى بلغ 
ومن استقراء النتائج السابقة  .75.6سبى بلغ الخارجي وعالقات مصر بباقي الدول األخرى" بوزن ن

العربية يتضح أن أسباب استخدام المصريين المغتربين للمواقع اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة 
 ات، وهو ما يتسق مع ما أشارت إليه نظرية االستخدامهإلى معرفة المستخدم بما يحدث حول يرجع

لوسائل اإلعالم لحاجته إلى المعلومات والمعرفة عن واالشباعات والتي تفترض أن الفرد يتعرض 
 .األحداث والوقائع التي تحيط به في المجتمع والعالم الخارجي، والتي تحقق له إشباع

طبيعة المواقع اإلخبارية من حيث كونها مع كما ترى الباحثة أن هذه النتائج تتسق أيضا     
مداد الجمهور بالمعلومات إا القدرة على الشأن اإلخباري، لديه فيوسيلة إعالمية متخصصة 

أمام  اأساسي   ا، مما يجعلها هدف  اأو دولي   اأو عربي   االمختلفة حول القضايا ذات األهمية سواء داخلي  
تحليالت ومواد الرأي،  تقدمجمهورها الكتساب تلك المعلومات والمعارف، كما أن المواقع اإلخبارية 

تاحة الفرصة لتعليقات القراء والمتابعين، وفتح نقاش مفتوح والمادة الفيلمية المتعلقة بالح دث، وا 
 احول المواد المنشورة أو بعض القضايا المثارة، كل تلك المتغيرات جعلت من استخدامها مقصد  

 لمجرد التصفح. اعابر   المستخدميها وليس استخدام   امتعمد  
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 (18جدول رقم )
 ن بالمواقع اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة العربيةالقضايا المهمة التي يتابعها المبحوثي

 والنسب اتالتكرار                                

 % ك  القضايا   

 24.0 96 االستثمارات الصينية المصرية المشتركة

 23.0 92 مبادرة التعاون الصيني العربي في " بناء الحزام والطريق "

 18.5 74 مكافحة مصر لإلرهاب

 18.0 72 التبادل التجاري للبضائع الصينية والعربية وعزوة لألسواق العربية والعالمية

 13.0 52 توسع الصين في استخدام الطاقة النووية واألقمار الصناعية

 12.0 48 األزمة السورية.

النهوض باالقتصاد وتحقيق  فياالستفادة من التجربة السكانية الصينية واالستفادة منها 
 مية المستدامة.التن

41 10.3 

عادة ترسيم الحدود.  10.0 40 تقسيم سوريا واليمن والعراق وليبيا إلى دويالت وا 

 9.5 38 الجامعة الصينية بمحافظة السويس

 8.8 35 القضية الفلسطينية

 8.3 33 العادات والثقافة الصينية وتقاربها من العادات والثقافة العربية

 8.3 33 ارتفاع األسعار في مصر

 7.0 28 تصدير العمالة الصينية المدربة للدول العربية.

 7.0 28 السياحة الصينية ورواجها

 6.8 27 عمل المرأة العربية

 6.5 26 استخدام الصين الدرجات كبديل للسيارات لتقليل التلوث

 4.8 19 البعثات العلمية العربية إلى الصين

 3.3 13 القضايا الفكرية واألدبية

 1.3 5 رة األمير السعودي على األمراء والوزراءثو 

 400 جملة من أجابوا

القضايا المهمة التي يتابعها المبحوثين بالمواقع تشير بيانات الجدول السابق إلى تنوع        
جاءت "االستثمارات الصينية المصرية  وتتمثل فيما يلى:اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة العربية 

من أهداف إنشاء المواقع أن  ، ويرجع ذلك إلى88.3" في الصدارة بوزن نسبى بلغ المشتركة 
الستثمار في ااإلخبارية الصينية الموجهة باللغة العربية، الترويج لقدرات الصين الفنية والمالية في 

المنطقة العربية وبخاصة مصر، بغرض فتح أسواق جديدة، فعلى سبيل المثال تتواجد العديد من 
مصر، كقطاع البترول واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات،  فيكات الصينية التي تستثمر الشر 

والنسيج، واإلنتاج الحيواني  ،ةوالتنمية العمرانية والعقارية، والسيارات والنقل والمواصالت، والسياح
والداجني والثروة السمكية، واستصالح واستزراع األراضي... وهكذا بهدف جعل مصر مركز 

نيعي وتصديري لكافة دول المنطقة وفي مقدمتها الدول األفريقية، وتليها " مبادرة التعاون تص
، تليها " مكافحة مصر لإلرهاب " 23.0"بناء الحزام والطريق" بوزن نسبى بلغ  فيالصيني العربي 
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عربية لألسواق اله زو غ، تليها "التبادل التجاري للبضائع الصينية والعربية و 18.5بوزن نسبى بلغ 
، تليها " توسع الصين في استخدام الطاقة النووية واألقمار 18.0والعالمية " بوزن نسبى بلغ 
، تليها" االستفادة 12.0بوزن نسبى بلغ  ، تليها "األزمة السورية"13.0الصناعية" بوزن نسبى بلغ 

بوزن نسبى بلغ  النهوض باالقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة " فيمن التجربة السكانية الصينية 
عادة ترسيم الحدود" بوزن نسبى بلغ 10.3 ،تليها " تقسيم سوريا واليمن والعراق وليبيا إلى دويالت وا 
والقضية  ،ة: "الجامعة الصينية بمحافظة السويساآلتيوجاءت بنسب قليلة القضايا  .10.0

وارتفاع األسعار في  ،لعربيةوالثقافة الصينية وتقاربها من العادات والثقافة ا الفلسطينية، والعادات
وعمل المرأة  ،والسياحة الصينية ورواجها ،المدربة للدول العربية العمالة الصينيةوتصدير ، مصر
والبعثات العلمية العربية إلى ، واستخدام الصين الدرجات كبديل للسيارات لتقليل التلوث، العربية
 سعودي على األمراء والوزراء.وثورة األمير ال ،والقضايا الفكرية واألدبية، الصين

 (19جدول رقم )
مستوى ثقة المبحوثين في المعلومات التي تضيفها المواقع اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة عن 

 القضايا المهمة

 والنسب اتالتكرار            
 % ك درجة الثقة

 69.8 279 أثق بها بدرجة كبيرة
 28.4 114 أثق بها إلى حد ما

 1.8 7 هاال أثق ب
 100 400 االجمالى

% من المبحوثين عينة الدراسة أنهم يثقون بدرجة 69.8تشير بيانات الجدول السابق إلى نسبة 
كبيرة في المعلومات التي تضيفها المواقع اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة عن القضايا المهمة، 

التي تحقق التفاعل مع الموقع إلى استخدام هذه المواقع كل أدوات التفاعلية ويرجع ذلك 
وتقدم مختلف وجهات النظر المختلفة  أنها تقدم تغطية شاملة لجميع األحداث،والمستخدم. 

% المبحوثين عينة 28.4، ويليها نسبة والصدق والموضوعية في طرحا للمضامين المنشورة
 .ا%ال يثقون فيها مطلق  1.8الدراسة أنهم يثقون بها، مقابل 

 
 الفروض العلمية للدراسة: اختبار ثانيا: نتائج

ين المغتربين ييه ذات داللة إحصائية بين مدى استخدام المصر ارتباطتوجد عالقة  :الفرض األول
للمواقع اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة العربية؛ ودرجة الثقة في تلك المواقع اإلخبارية من حيث 

 شباعات التي تحققها.اإل
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 (20جدول رقم )
ين المغتربين للمواقع اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة يالخطى بين مدى استخدام المصر  اطرتباال

 العربية، ودرجة الثقة في تلك المواقع اإلخبارية من حيث االشباعات التي تحققها.
  ودرجة الثقة في تلك المواقع  مدى االستخدام     

 اإلخبارية من حيث االشباعات التي تحققها
دام المصرين المغتربين للمواقع مدى استخ

 اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة العربية
 قيمة بيرسون

 * 0.127 وكالة أنباء شينخوا
 * * 0.365 شبكة الشعب )موقع الصحيفة(

 * 0.119 شبكة الصين
 ** 0.229 موقع إذاعة الصين الدولية

 ** 0.167 مجلة الصين اليوم

 ** 0.274 المركز العربي للمعلومات

 % 99ودرجة ثقة  0.01** دال إحصائيا عند مستوى معنوية 
 % 95ودرجة ثقة  0.05*دال إحصائيا عند مستوى معنوية 

ين يضعيفة بين استخدام المصر  ةيارتباطتشير بيانات الجدول السابق إلى وجود عالقة         
، ودرجة الثقة في وكالة أنباء شينخوا المغتربين للمواقع اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة العربية

، 0.127الخطى لمعامل بيرسون  رتباطشباعات التي تحققه، حيث بلغت قيمة االمن حيث اإل
كذلك تشير بيانات الجدول ؛ %95، ودرجة ثقة 0.05وهى قيمة داله إحصائيا عند مستوى معنوية 

المغتربين للمواقع اإلخبارية  ينيضعيفة بين استخدام المصر  ةيارتباطالسابق إلى وجود عالقة 
شباعات التي تحققها، الصينية الموجهة باللغة العربية، ودرجة الثقة في شبكة الصين من حيث اإل

، وهى قيمة داله إحصائيا عند مستوى 0.119الخطى لمعامل بيرسون رتباطحيث بلغت قيمة اال
يه ارتباطإلى وجود عالقة كما تشير بيانات الجدول السابق ؛ %95، ودرجة ثقة 0.05معنوية 

ن المغتربين للمواقع اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة العربية، يضعيفة بين استخدام المصري
شباعات التي تحققها، حيث بلغت قيمة ودرجة الثقة في موقع إذاعة الصين الدولية من حيث اإل

، 0.01مستوى معنوية  ، وهى قيمة داله إحصائيا عند0.119الخطى لمعامل بيرسون  رتباطاال
ضعيفة بين  ةيارتباطتشير بيانات الجدول السابق إلى وجود عالقة ؛ كما %99ودرجة ثقة 

ين المغتربين للمواقع اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة العربية، ودرجة الثقة في ياستخدام المصر 
الخطى لمعامل  تباطر شباعات التي تحققها، حيث بلغت قيمة االمجلة الصين اليوم من حيث اإل

كما  %.99، ودرجة ثقة 0.01، وهى قيمة داله إحصائيا عند مستوى معنوية 0.167بيرسون 
ين المغتربين يضعيفة بين استخدام المصر  ةيارتباطتشير بيانات الجدول السابق إلى وجود عالقة 

لعربي للمعلومات من للمواقع اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة العربية، ودرجة الثقة في المركز ا
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، وهى 0.167الخطى لمعامل بيرسون  رتباطشباعات التي تحققها، حيث بلغت قيمة االحيث اإل
 %.99، ودرجة ثقة 0.01قيمة داله إحصائيا عند مستوى معنوية 

الجدول السابق أال وهو قدرة شبكة الشعب) موقع الصحيفة ( في  ثمة اتجاه يطرحه نتائج     
"المصريين المغتربين " بتزويدهم بالمعلومات حول ما يحدث في وطنهم في إشباع مستخدميها 

مختلف المجاالت، السياسية، والعسكرية، واألمنية، واالقتصادية، والثقافية...وهكذا، حيث بلغت 
معتدل القوة وهى دال إحصائيا عند  ارتباط، وهو 0.365الخطى لمعامل بيرسون  رتباطقيمة اال

وبصفة عامة تؤكد نتائج الدراسة الحالية قدرة المواقع ؛ %99ودرجة ثقة  ،0.01مستوى معنوية 
اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة العربية على إشباع احتياجات المصريين المغتربين، بتوفير 
المعلومات واألخبار عن األحداث والوقائع التي تحيط بهم والعالم الخارجي، والهروب من المتاعب 

التعرف على ظروف اآلخرين والتوحد مع الغير وتحقيق االنتماء و واصل مع اآلخرين، التو  اليومية،
والتفاعل والتواصل االجتماعي، واكتساب الخبرات والمهارات، كما أنها تقدم معلومات ال تقدمها 
وسائل اإلعالم التقليدية بموضوعية وحيادية ومهنية مما يزيد من ثقتهم فيها، بمعنى يختارون 

ن المغربتين موقع من بين المواقع اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة العربية المتاحة أمامه المصريي
ومن مضامينها ما يمكن أن يشبع حاجته ويلبي رغباته، بهدف الحصول على نتائج خاصة يطلق 

 .عليها اإلشباعات
ئل بوجود عالقة وبصفة عامة فإن النتائج الحالية تؤكد صحة الفرض األول للدراسة والقا      
ن المغتربين للمواقع اإلخبارية الصينية يذات داللة إحصائية بين مدى استخدام المصري ةيارتباط

 شباعات التي تحققها.الموجهة باللغة العربية؛ ودرجة الثقة في تلك المواقع اإلخبارية من حيث اإل
 

ين للمواقع ياستخدام المصر  ذات داللة إحصائية بين كثافة ةيارتباطتوجد عالقة  الفرض الثاني:
 هم للمحتوى المقدم في تلك المواقع اإلخباريةماإلخبارية الصينية الموجهة باللغة العربية، وتقيي

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                     

          843 

 (21جدول رقم )
ن للمواقع اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة العربية، يالخطى بين كثافة استخدام المصري رتباطاال

 في تلك المواقع اإلخباريةهم للمحتوى المقدم موتقيي
 كثافة االستخدام    
 المحتوى المقدم في المواقع اإلخباريةتقييم 

كثافة استخدام المصرين للمواقع 
اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة 

 العربية

 قيمة بيرسون
 ** 0.160 تناقش أهم القضايا الموجودة في الساحة/ تناقش أخبار قديمة

 ** 0.217 لمجتمعية بواقعية تامة/ تتناول أخبار غير مفيدةتتناول المشكالت ا
تستخدم أساليب تمنحها مصداقية أكبر/ تعتمد أساليب مختلفة ما يقلل من 

 مصداقيتها

0.147 ** 
 ** 0.195 للقضية المطروحة تجعل المتابع أكثر/ ال تحظي بقبول اجتماعي تضع حلوال  

غوط/ تتجنب الحديث بالقضايا تتناول كافة القضايا المهمة بدون أي ض
 المهمة نتيجة بعض الضغوط

0.125 * 

 ** 0.131 تهتم بالموضوعية/ تبحث عن اإلثارة
 ** 0.235 المواقع اإلخبارية فيالقيمة التجميعية لتقييم المحتوى المقدم 

 % 99ودرجة ثقة  0.01** دال إحصائيا عند مستوى معنوية 
 % 95ودرجة ثقة  0.05*دال إحصائيا عند مستوى معنوية 

ين يضعيفة بين كثافة استخدام المصر  ةيارتباطتشير بيانات الجدول السابق إلى وجود عالقة      
الساحة،  علىللمواقع اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة العربية، ومناقشة أهم القضايا الموجودة 

داله إحصائيا عند مستوى ، وهى قيمة 0.160الخطى لمعامل بيرسون رتباطحيث بلغت قيمة اال
%، ويعنى ذلك أن المواقع اإلخبارية الصينية نشرت القضايا 99، ودرجة ثقة 0.01معنوية 

الموجودة على الساحة مثل " المشروع النووي اإليراني، األزمة السورية، والحرب في اليمن، واألزمة 
 ؛ ذاالليبية، والتظاهرات في السودان بسبب ارتفاع أسعار الخبز... وهك

يه ضعيفة بين كثافة استخدام ارتباطكما تشير بيانات الجدول السابق إلى وجود عالقة      
ن للمواقع اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة العربية، وتتناول المشكالت المجتمعية بواقعية يالمصري

يا عند ، وهى قيمة داله إحصائ0.217الخطى لمعامل بيرسون رتباطتامة، حيث بلغت قيمة اال
%. ويعنى ذلك أن المواقع اإلخبارية الصينية عالجت 99، ودرجة ثقة 0.01مستوى معنوية 

القضايا المصرية اآلنية مثل "مكافحة مصر لإلرهاب، ارتفاع األسعار، دعوة مؤسسة الرئاسة 
 ؛ المستثمرين العرب واألجانب لالستثمار وخلق فرص عمل للشباب... وهكذا

ضعيفة بين كثافة استخدام  ةيارتباطالجدول السابق إلى وجود عالقة تشير بيانات كما     
ن للمواقع اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة العربية، واستخدام أساليب تمنحها مصداقية يالمصري

، وهى قيمة داله إحصائيا عند 0.147الخطى لمعامل بيرسون رتباطأكبر، حيث بلغت قيمة اال
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%.ويعنى ذلك أن المواقع اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة 99ة ثقة ، ودرج0.01مستوى معنوية 
االستشهاد باألحداث و  صائيات،حالعربية تنشر األحداث والقضايا المهمة، مدعمة باألرقام واإل

  الربط بين األسباب والنتائج.و تفنيد وجهة النظر األخرى، و الجارية، 
ضعيفة بين كثافة استخدام  ةيارتباطد عالقة كما تشير بيانات الجدول السابق إلى وجو     

للقضية المطروحة  ين للمواقع اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة العربية، ووضع حلوال  يالمصر 
، وهى قيمة داله 0.195الخطى لمعامل بيرسون  رتباطتجعل المتابع أكثر، حيث بلغت قيمة اال

السكانية في  المشكلة وأبرز حل لزيادة %.99، ودرجة ثقة 0.01إحصائيا عند مستوى معنوية 
المصرية،  حوافز جديدة لألسرة تقدم سن قوانين مصر" نقل التجربة الصينية في إنجاب الطفل مع

ميدان الرعاية الصحية لكافة أفراد األسرة، وفي ميدان التعليم ورعاية الشباب، وااللتزام بتوفير و 
بل اقترح خبراء السكان والتنمية المصريين أن إنجاب فرص عمل ألبناء األسرة. والتمييز، في المقا

من طفل، ألن سياسة الطفل الواحد لها آثار سلبية مع ذلك، كانخفاض معدل  طفلين بدال  
  وانخفاض نسبة السكان القادرين على العمل. الخصوبة،

ين يالمصر ضعيفة بين كثافة استخدام  ةيارتباطوتشير بيانات الجدول السابق إلى وجود عالقة    
للمواقع اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة العربية، وتناول كافة القضايا المهمة بدون أي ضغوط، 

، وهى قيمة داله إحصائيا عند مستوى 0.125الخطى لمعامل بيرسون رتباطحيث بلغت قيمة اال
معالجة  على %. ويرجع ذلك إلى حرص المواقع اإلخبارية الصينية95، ودرجة ثقة 0.05معنوية 

القضايا المهمة والتي تشغل بال المصريين المغتربين بهدف قضاء ساعات أكثر واستقطاب 
 مستخدمين جدد.

ضعيفة بين كثافة استخدام  ةيارتباطكما تشير بيانات الجدول السابق إلى وجود عالقة    
ضوعية، حيث بلغت واالهتمام بالمو  ين للمواقع اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة العربية،يالمصر 

، وهى قيمة داله إحصائيا عند مستوى معنوية 0.131الخطى لمعامل بيرسون  رتباطقيمة اال
%.ويرجع ذلك لحرص المواقع اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة العربية 99، ودرجة ثقة 0.01

 مية والعربية.على الموضوعية والحيادية والمهنية اإلعالمية في طرحها للقضايا العالمية واإلقلي
ضعيفة بين كثافة استخدام  ةيارتباطبيانات الجدول السابق إلى وجود عالقة  كما أشارت  

ن للمواقع اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة العربية، والقيمة التجميعية لتقييم المحتوى يالمصري
، وهى 0.235ون الخطى لمعامل بيرس رتباطالمواقع اإلخبارية، حيث بلغت قيمة اال فيالمقدم 

 %.99، ودرجة ثقة 0.01قيمة داله إحصائيا عند مستوى معنوية 
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ويتضح من نتائج الدراسة الحالية أن تقييم المصريين المغتربين للمحتوى المقدم بالمواقع الصينية   
الموجهة باللغة العربية ايجابي، أدى إلى زيادة استخدام المصريين المغتربين لها ويعرف بالجمهور 

 نشط الذي يختار المضمون الذي يتناسب مع اهتماماته.ال
وبصفة عامة فإن النتائج الحالية تؤكد صحة الفرض الثاني للدراسة والقائل بوجود عالقة   

ين للمواقع اإلخبارية الصينية الموجهة ييه ذات داللة إحصائية بين كثافة استخدام المصر ارتباط
 قدم في تلك المواقع اإلخبارية.هم للمحتوى الممباللغة العربية، وتقيي

ين المغتربين يذات داللة إحصائية في مستوى رضي المصر  ةيارتباطتوجد عالقة  الفرض الثالث:
 للمواقع اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة العربية ؛ ودرجة الثقة في تلك المواقع اإلخبارية.

 (22جدول رقم )
 لمغتربين للمواقع اإلخبارية الصينيةين ايالخطى بين مستوى رضي المصر  رتباطاال

 الموجهة باللغة العربية ؛ ودرجة الثقة في تلك المواقع اإلخبارية
 مستوى الرضا         

 
 ودرجة الثقة  

مستوى رضي المصرين المغتربين للمواقع 
 اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة العربية

 قيمة بيرسون

 ** 0.907 الصينية الموجهة باللغة الغريبة درجة الثقة في المواقع اإلخبارية

 % 99ودرجة ثقة  0.01** دال إحصائيا عند مستوى معنوية 
ين يقوية بين مستوى رضي المصر  ةيارتباطعالقة  وجود وتشير بيانات الجدول السابق إلى      

ك المواقع المغتربين للمواقع اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة العربية، ودرجة الثقة في تل
، وهى قيمة داله إحصائيا 0.907. 0الخطى لمعامل بيرسون رتباطاإلخبارية، حيث بلغت قيمة اال

%، ويعنى ذلك أن المواقع اإلخبارية الصينية الموجهة 99، ودرجة ثقة 0.01عند مستوى معنوية 
تي تكون من تشغل المصريين المغتربين وال التيباللغة العربية تنشر األحداث والقضايا المهمة 

شباع والرضا عن المضمون المقدم، بمعنى اتفاق أجندة أن اإلأولويات اهتماماتهم مما يحقق لهم 
 المواقع اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة العربية مع أجندة الجمهور.

 ةيارتباطوبصفة عامة فإن النتائج الحالية تؤكد صحة الفرض الثالث للدراسة والقائل بوجود عالقة 
ين المغتربين للمواقع اإلخبارية الصينية الموجهة يات داللة إحصائية في مستوى رضي المصر ذ

 باللغة العربية؛ ودرجة الثقة في تلك المواقع اإلخبارية.
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ين المغتربين يدوافع استخدام المصر  فيذات داللة إحصائية  ةيارتباطتوجد عالقة الفرض الرابع:
 وجهة باللغة العربية، واالشباعات المتحققة منها.للمواقع اإلخبارية الصينية الم

 (23جدول رقم )
ين المغتربين للمواقع اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة يالخطى بين استخدام المصر  رتباطاال

 شباعات المتحققة منها.العربية؛ و اإل
 دوافع االستخدام 

 
 

 االشباعات المتحققة

لمواقع اإلخبارية الصينية دوافع استخدام المصريين المغتربين ل
 الموجهة باللغة العربية

 دوافع طقوسية دوافع نفعية

القيمة التجميعية 
 للدوافع

 قيمة بيرسون قيمة بيرسون قيمة بيرسون

 ** 0.745 ** 0.643 ** 0.702 اشباعات المحتوى

 ** 0.623 ** 0.561 ** 0.564 اشباعات الوسيلة

 ** 0.805 0.701 ** 0.753 القيمة التجميعية لالشباعات

 % 99ودرجة ثقة  0.01** دال إحصائيا عند مستوى معنوية 
 % 95ودرجة ثقة  0.05*إحصائيا عند مستوى معنوية 

ين المغتربين للمواقع يقوية بين المصر  ةيارتباطوتشير بيانات الجدول السابق إلى عالقة     
ت المحتوى، حيث بلغت قيمة معامل بيرسون اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة العربية؛ واشباعا

على التوالي، وهى قيمة داله إحصائيا عند مستوى 0.643، 0.702لدوافع نفعية، ولدوافع طقوسية 
 %.99، ودرجة ثقة 0.01معنوية 
ين المغتربين للمواقع يقوية بين المصر  ةيارتباطكما وتشير بيانات الجدول السابق إلى عالقة      

ينية الموجهة باللغة العربية؛ واشباعات الوسيلة، حيث بلغت قيمة معامل بيرسون اإلخبارية الص
على التوالي، وهى قيمة داله إحصائيا عند مستوى  0.564،0.561لدوافع نفعية، ولدوافع طقوسية 

 %.99، ودرجة ثقة 0.01معنوية 
ين المغتربين للمواقع يقوية بين المصر  ةيارتباطتشير بيانات الجدول السابق إلى عالقة كما      

شباعات، حيث بلغت قيمة معامل اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة العربية، والقيمة التجميعية لإل
على التوالي، وهى قيمة داله  0.701. 0، 0.753بيرسون لدوافع نفعية، ولدوافع طقوسية 

عالقة طردية ذات %، ويدل ذلك على وجود 99، ودرجة ثقة 0.01إحصائيا عند مستوى معنوية 
دالله إحصائية بين المتغيرين، بمعنى كلما زاد دوافع استخدام المصريين المغتربين للمواقع 

 اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة العربية كلما زاد االشباعات المتحققة منها.
ينية ويمكن تفسير ذلك في ضوء أن المصريين المغتربين يستخدمون المواقع اإلخبارية الص     

بهدف اكتسابهم معلومات  Instrumental Motivesالموجهة باللغة العربية وفقا لدوافع معرفية 
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لإللمام باألحداث والفعاليات المحلية والعالمية، وتكوين آراء وتحليالت بشأنها، كما تقدم 
ة الروابط،ودوافع طقوسي–الفيديو –التسجيالت الصوتية –الموضوعات بأشكال متنوعة )كالنصوص

Ritualized Motives  والتي تتعلق بالحاجة للتسلية والتنفيس، واالسترخاء، والهروب من
الروتين، والصداقة، والهروب من المشكالت، والتخلص من الشعور بالوحدة، والتفاعلية، وكتابة 

رسالها لنشر على موقع اإلخباري... وهكذا.  نصوص وا 
اه العام للفرض الرئيسي لنظرية االستخدامات تدعم االتج التيالنتائج الحالية  وتشير    

في سلوكه  اونشيط   اواإلشباعات الخاص بـ" استخدام وسائل اإلعالم حول اعتبار المتلقي ايجابي  
االتصالي مع هذه الوسائل، وأن قرار االختيار يكون في يد األفراد المتلقين بناء على مدى الحاجة 

أفضل مثال  وعد اإلعالم الجديد هيماعية التي لديهم "و إلى إشباع احتياجاتهم النفسية واالجت
للرسالة اإلعالمية التي يتسم جمهورها بالنشاط والتفاعلية في استخدامها، فالتحول داخل مواقع 

 الويب من أبرز األمثلة على ذلك.
وبصفة عامة فإن النتائج الحالية تؤكد صحة الفرض الرابع للدراسة والقائل بوجود عالقة      
ين المغتربين للمواقع اإلخبارية الصينية يية ذات داللة إحصائية في دوافع استخدام المصر ارتباط

 شباعات المتحققة منها.الموجهة باللغة العربية، واإل
 فيين المغتربين عينة الدراسة يتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين المصر  الفرض الخامس:

صينية الموجهة باللغة العربية باختالف خصائصهم دوافع استخدامهم للمواقع اإلخبارية ال
 الديموجرافية ) الفئات العمرية ــ المستوى التعليمي ــ الدخل الشهري (

 
 ( الفئات العمرية.1)

 (24(جدول رقم
الفروق في دوافع استخدام المبحوثين للمواقع اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة العربية 

 باختالف الفئات العمرية

الفئات  تغيراتالم
المتوسط  العدد العمرية

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الخطأ 
 المعياري

  درجة الحرية
 قيمة ف

 

مستوى 
بين  المعنوية

 المجموعات
داخل 

 المجموعات

 دوافع نفعية

 19تحت 
 0.282 2.760 13.938 96 سنة

3 396 2.750 
0.043 

دال 
 إحصائيا

إلى  20من 
 0.243 2.593 11414.000 سنة 34

إلى  35من 
 0.281 2.805 10014.010 سنة 49

أكبر من 
 0.842 7.985 15.522 90 سنة 50

دوافع 
 طقوسية

 19تحت 
 3.517 396 3 0.224 2.190 11.792 96 سنة

0.015 
دال 

 0.209 2.234 11411.561 20من   إحصائيا
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 34إلى 
 سنة

إلى  35من 
 0.194 1.936 10012.300 سنة 49

أكبر من 
 0.215 2.037 11.378 90 سنة 50

القيمة 
التجميعية 

 للدوافع

 19تحت 
 0.424 4.152 26.573 96 سنة

3 396 4.263 
0.006 

دال 
 إحصائيا

إلى  20من 
 0.369 3.945 11426.307 سنة 34

إلى  35من 
 0.358 3.580 10028.050 سنة 49

أكبر من 
 0.352 3.343 26.833 90 سنة 50

تشير بيانات الجدول السابق إلى أن وجود فروق ذات داللة إلحصائية بين متوسطى درجات     
النفعية الستخدامهم للمواقع اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة العربية،  همالفئات العمرية ودوافع
ودرجة ثقة ودرجة 0.043ستوى معنوية وهى دالة إحصائيا   عند م 2.750حيث بلغت قيمة )ف( 

 %.95ثقة 
كما تشير بيانات الجدول السابق إلى أن وجود فروق ذات داللة إلحصائية بين متوسطى     

الطقوسية الستخدامهم للمواقع اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة  همدرجات الفئات العمرية ودوافع
ودرجة  0.015إحصائيا   عند مستوى معنوية وهى دالة  3.517العربية، حيث بلغت قيمة )ف( 

 %.99ثقة ودرجة ثقة 
وتشير بيانات الجدول السابق إلى أن وجود فروق ذات داللة إلحصائية بين متوسطى درجات      

الفئات العمرية والقيمة التجميعية للدوافع الستخدامهم للمواقع اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة 
عند مستوى معنوية  4.263مة )ف( العربية، حيث بلغت قي ودرجة  0.006وهى دالة إحصائيا  

ويعنى ذلك تنوع دوافع استخدم المصريين المغتربين من المستويات العمرية  %.95ثقة ودرجة ثقة 
المختلفة للمواقع اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة العربية، فكل فئة عمرية لها دوافع تحقق 

لديهم دوافع معرفية تتعلق بالحصول  اعام   19قل من األمثال الفئة العمرية اإلشباع، فعلى سبيل ال
على معلومات حول األحداث والقضايا التي تجرى على الساحة العالمية والعربية والمصرية لتكوين 
لمام باألحداث والفعاليات المحلية والعالمية، في المقابل الفئة العمرية من  معلومات بشأنها وا 

لديها دوافع معرفية تتعلق في الحصول على معلومات على األحداث والقضايا  اعام   34إلى 20
لتكوين رأى بشأنها يساعده على النقاش وتداول المعلومات مع اآلخرين، ودوافع طقوسية تتعلق 

 بالتسلية والترفية، والتخلص من ضغوط العمل.
ن من الفئات العمرية المختلفة يطلق ويتضح من نتائج الدراسة الحالية أن المصريين المغتربي    

 عليهم الجمهور النشط الذي ينتقى المضمون الذي يحقق له اإلشباع.
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 (25جدول رقم )
الفروق في الدوافع النفعية للمبحوثين نحو استخدامهم للمواقع اإلخبارية الصينية الموجهة 

 باللغة العربية باختالف الفئات العمرية
 قارنةالفئة الم الفئات العمرية

الفروق بين 
 المتوسطات

 مستوى المعنوية

 سنة 19تحت 
 غير دال إحصائيا0.920 - 0.06250 سنة 34إلى  20من 

 غير دال إحصائيا0.910 - 0.07250 سنة 49إلى  35من 

 دال إحصائيا 0.016 * - 1.58472 سنه 50أكبر من 

 سنة 34الى  20من 
 غير دال إحصائيا0.920 0.06250 سنة 19تحت 

 غير دال إحصائيا0.9897 - 0.1000 سنة 49إلى  35من 

 دال إحصائيا 0.016 * - 1.52222 سنه 50أكبر من 

 سنة 49إلى  35من 
 غير دال إحصائيا0.910 0.7250 سنة 19تحت 

 غير دال إحصائيا0.987 0.1000 سنة 34غالى  20من 

 دال إحصائيا 0.021 * - 1.51222 سنة 50أكبر من 

شير بيانات الجدول السابق إلى وجود فروق ذات دالله إحصائية بين الفئة العمرية من أكبر ت    
، لصالح الفئة العمرية أكبر من خمسين، اعام   49إلى  35، والفئة العمرية من امن خمسين عام  

كما يتضح من الجدول ، %99، ودرجة ثقة0.01عند مستوى معنوية اوهى فروق دالة إحصائي  
، والفئة اود فروق ذات دالله إحصائية بين الفئة العمرية من أكبر من خمسين عام  السابق وج

 ا، وهى فروق دالة إحصائي  اعام   ، لصالح الفئة العمرية أكبر من خمسيناعام  19العمرية تحت 
 %.99، ودرجة ثقة0.01عند مستوى معنوية 

للمواقع  ااألكثر استخدام   اعام   50ويتضح من النتائج الدراسة الحالية أن الفئة العمرية أكبر من 
اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة العربية، ويرجع ذلك إن لديهم وقت فراغ يشغلونه، وللخروج من 

، ولكن قد يرجع ااألكثر استخدام   االوحدة، ومن المفترض أن يكون الفئات العمرية األصغر عمر  
 إلى االنشغال بالدراسة أو العمل.

 (26جدول رقم )
الفروق في الدوافع الطقوسية للمبحوثين نحو استخدامهم للمواقع اإلخبارية الصينية الموجهة 

 باللغة العربية باختالف الفئة العمرية

 الفئة المقارنة الفئات العمرية
الفروق بين 

 المتوسطات
 مستوى المعنوية

 سنة 34إلى  20من 

 غير دال إحصائيا0.431 - 0.23026 سنة 19تحت 

 دال إحصائيا 0.011 * - 0.73860 سنة 49إلى  35من 

 غير دال إحصائيا0.537 0.18363 سنه 50أكبر من 

 سنه 50أكبر من 

 غير دال إحصائيا0.182 - 0.41389 سنة 19تحت 

 غير دال إحصائيا0.537 - 0.18363 سنة 34إلى  20من 

 دال إحصائيا 0.003 * - 0.92222 سنة 49إلى  35من 
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 35انات الجدول السابق إلى وجود فروق ذات دالله إحصائية بين الفئة العمرية منتشير بي    
، وهى اعام   49إلى  35، لصالح الفئة العمرية اعام   19، والفئة العمرية تحت اسنة عام   49إلى 

%. ويرجع ذلك إلى الفئة العمرية 99، ودرجة ثقة0.01عند مستوى معنوية  افروق دالة إحصائي  
تحتاج إلى التسلية وقضاء وقت الفراغ، التخلص من الشعور بالوحدة،  اعام   49إلى  35من 

 والهروب من مشاكل الحياة اليومية وضغوط العمل.
 (27جدول رقم )

الفروق في دوافع القيمة التجميعية للمبحوثين نحو استخدامهم للمواقع اإلخبارية الصينية 
 يةالموجهة باللغة العربية باختالف الفئات العمر 

 مستوى المعنوية الفروق بين المتوسطات الفئة المقارنة الفئات العمرية

 سنة 19تحت 

 غير دال إحصائيا0.612 0.26590 سنة 34إلى  20من 

 دال إحصائيا 0.007 * - 1.47708 سنة 49إلى  35من 

 غير دال إحصائيا0.639 0.26042 سنه 50اكبر من 

 سنة 34الى  20من 

 غير دال إحصائيا0.612 - 0.26590 سنة 19تحت 

 دال إحصائيا 0.01 * - 1.74298 سنة 49إلى  35من 

 غير دال إحصائيا0.324 - 0.52632 سنه 50اكبر من 

 سنه 50أكبر من 

 غير دال إحصائيا0.639 0.26042 سنة 19تحت 

 غير دال إحصائيا0.324 0.52632 سنة 34إلى  20من 

 دال إحصائيا 0.027 * - 1.21667 سنة 49إلى  35من 

 35تشير بيانات الجدول السابق إلى وجود فروق ذات دالله إحصائية بين الفئة العمرية من      
، اعام   49إلى  35، لصالح الفئة العمرية اعام   34إلى  20، والفئة العمرية من اسنة عام   49إلى 

 %.99، ودرجة ثقة0.01عند مستوى معنوية  اوهى فروق دالة إحصائي  
ويتضح من بيانات الجدول السابق إلى وجود فروق ذات دالله إحصائية بين الفئة العمرية من     
 49إلى  35، لصالح الفئة العمرية اعام   50كبر من أ، والفئة العمرية اسنة عام   49إلى  35
%. ويرجع ذلك إلى 99، ودرجة ثقة0.01عند مستوى معنوية  ا، وهى فروق دالة إحصائي  اعام  
تتابع المواقع اإلخبارية الصينية بهدف التعرف على أراء  اسنة عام   49إلى  35ئة العمرية الف

واالستشهاد بها في النقاش والحوار مع اآلخرين، وكذلك  الخبراء والمتخصصين في القضايا المثارة
 الحاجة إلى التسلية والترفيه، والتواصل مع اآلخرين ومعرفة أرائهم.
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 لتعليمي.( المستوى ا2) 
 (28جدول رقم )

الفروق في دوافع استخدام المبحوثين للمواقع اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة العربية 
 باختالف المستوى التعليمي

المستوى  المتغيرات
 التعليمي

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الخطأ 
 المعياري

  درجة الحرية

 قيمة ف
 

مستوى المعنوية بين 
 المجموعات

داخل 
 المجموعات

 دوافع نفعية

 0.286 2.603 14.133 83 ثانوية عامة

2 397 1.884 
0.153 

غير دال 
 إحصائيا

 0.169 2.483 21614.056 مؤهل جامعي

 0.780 7.839 10115.079 دراسات عليا

 0.232 2.117 11.699 83 ثانوية عامة دوافع طقوسية

دال  0.025 3.732 397 2
 إحصائيا

 0.147 2.165 21611.556 مؤهل جامعي

 0.199 1.997 10112.248 دراسات عليا

القيمة التجميعية 
 للدوافع

 0.450 4.100 26.446 83 ثانوية عامة

دال 0.003 5.812 397 2
 إحصائيا

 0.266 3.914 21626.593 مؤهل جامعي

 0.315 3.167 10128.030 دراسات عليا

تشير بيانات الجدول السابق إلى عدم وجود فروق ذات داللة إلحصائية بين متوسطي درجات 
المستوى التعليمي ودوافع النفعية الستخدامهم للمواقع اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة العربية، 

ة ثقة ودرج 0.05وهى غير دالة إحصائيا   عند مستوى معنوية 1.884حيث بلغت قيمة )ف( 
 %. ويرجع ذلك إلى تجانس العينة في دوافعهم المعرفية والتي تحقق إشباع لديهم.95ودرجة ثقة 

كما تشير بيانات الجدول السابق إلى وجود فروق ذات داللة إلحصائية بين متوسطي درجات 
العربية،  المستوى التعليمي ودوافع الطقوسية الستخدامهم للمواقع اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة

ودرجة ثقة  0.01وهى دالة إحصائيا   عند مستوى معنوية  3.732حيث بلغت قيمة )ف( 
أن و %.ويرجع ذلك إلى كل مستوى تعليمي له دوافع طقوسية مختلفة عن المستوى اآلخر، 99

 األكثر استخدام للمواقع اإلخبارية الشباع دوافع نفعيه لديهم. األعليأصحاب المستوى التعليمى 
ير بيانات الجدول السابق إلى وجود فروق ذات داللة إلحصائية بين متوسطي درجات وتش

المستوى التعليمي ودوافع القيمة التجميعية الستخدامهم للمواقع اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة 
ودرجة ثقة  0.01وهى دالة إحصائيا   عند مستوى معنوية 5.812العربية، حيث بلغت قيمة )ف( 

 %.99ثقة ودرجة 
 
 
 
 
 
 



  
 

 852     

 (29جدول رقم )
 الفروق في الدوافع الطقوسية للمبحوثين نحو استخدامهم للمواقع اإلخبارية الصينية

 الموجهة باللغة العربية باختالف الفئات العمرية
 مستوى المعنوية الفروق بين المتوسطات الفئة المقارنة المستوى التعليمي

 مؤهل جامعي
 غير دال إحصائيا0.600 - 1.4324 ثانوية عامة

 دال إحصائيا 0.007 * - 0.69197 دراسات عليا

تشير بيانات الجدول السابق إلى وجود فروق ذات دالله إحصائية بين ذوى التعليم فوق الجامعى 
عند  اوذوى التعليم )ثانوية عامة (، لصالح ذوى التعليم فوق الجامعي، وهى فروق دالة إحصائي  

حتاج إلى يالتعليم فوق الجامعي  أن %. ويرجع ذلك إلى95درجة ثقة، و 0.05مستوى معنوية 
 التسلية وقضاء وقت الفراغ، والهروب من مشاكل الحياة اليومية وضغوط العمل.

 
 (30جدول رقم )

دوافع القيمة التجميعية للمبحوثين نحو استخدامهم للمواقع اإلخبارية الصينية  الفروق في
 الف الفئات العمريةالموجهة باللغة العربية باخت

 الفئة المقارنة المستوى التعليمي
الفروق بين 

 المتوسطات
 مستوى المعنوية

 ثانوية عامة
 غير دال إحصائيا0.764 -1.4681 مؤهل جامعي

 دال إحصائيا 0.005 * - 1.58392 دراسات عليا

 مؤهل جامعي
 

 غير دال إحصائيا0.764 1.4681 ثانوية عامة

 دال إحصائيا 0.002 * - 1.43711 دراسات عليا

تشير بيانات الجدول السابق إلى وجود فروق ذات دالله إحصائية بين ذوى التعليم فوق الجامعي 
عند مستوى  اوذوى المؤهل الجامعي، لصالح ذوى التعليم فوق الجامعي، وهى فروق دالة إحصائي  

ى وجود فروق ذات دالله تشير بيانات الجدول السابق إل؛ كما %95، ودرجة ثقة0.05معنوية 
وذوى التعليم )ثانوية عامة (، لصالح ذوى التعليم فوق  إحصائية بين ذوى التعليم فوق الجامعي

%. وينطبق نفس 99، ودرجة ثقة0.01عند مستوى معنوية  االجامعي، وهى فروق دالة إحصائي  
 الجدول السابق. فيالنموذج 
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 ( الدخل الشهري.3) 
 (31(جدول رقم

ق في دوافع استخدام المبحوثين للمواقع اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة العربية باختالف الفرو 
 الدخل الشهري

المتوسط  العدد الدخل الشهري المتغيرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الخطأ 
 المعياري

  درجة الحرية
 قيمة ف

 

مستوى 
بين  المعنوية

 المجموعات
داخل 

 المجموعات

 ع نفعيةدواف

 1000أقل من 
 0.204 2.618 16413.512 دوالر

دال 0.021 3.279 396 3
 إحصائيا

ألقل  1000من 
 0.235 2.112 14.840 81دوالر 5000من 

ألقل  5000من 
 10000من 

 0.230 1.721 15.268 56 دوالر

أكثر من 
 0.804 7.998 14.737 99 دوالر 10000

دوافع 
 طقوسية

 1000ن اقل م
 0.163 2.086 16411.348 دوالر

دال  0.002 4.868 396 3
 إحصائيا

ألقل  1000من 
 0.263 2.364 11.988 81دوالر 5000من 

ألقل  5000من 
 10000من 

 0.271 2.031 11.643 56 دوالر

أكثر من 
 0.193 1.916 12.323 99 دوالر 10000

القيمة 
التجميعية 

 للدوافع

 1000ن اقل م
 0.334 4.275 16425.659 دوالر

دال  0.01 11.658 396 3
 إحصائيا

ألقل  1000من 
 5000من 

 0.395 3.555 27.704 81 دوالر

ألقل  5000من 
 10000من 

 0.410 3.068 27.304 56 دوالر

أكثر من 
 0.298 2.962 28.172 99 دوالر 10000

وجود فروق ذات داللة إلحصائية بين متوسطي درجات المستوى تشير بيانات الجدول السابق إلى 
الدخل ودوافع النفعية الستخدامهم للمواقع اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة العربية، حيث بلغت 

وهذا يثبت %، 99ودرجة ثقة  0.01وهى دالة إحصائيا   عند مستوى معنوية  3.279قيمة )ف( 
 كثر استخدام للمواقع اإلخبارية الشباع دوافع نفعيه لديهمالدخل األعلى األ مستوىأن أصحاب 

كما تشير بيانات الجدول السابق إلى وجود فروق ذات داللة إلحصائية بين متوسطي درجات 
المستوى الدخل ودوافع الطقوسية الستخدامهم للمواقع اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة العربية، 

 %.99ودرجة ثقة  0.01الة إحصائيا   عند مستوى معنوية وهى د 4.868حيث بلغت قيمة )ف( 
كما تشير بيانات الجدول السابق إلى وجود فروق ذات داللة إلحصائية بين متوسطي درجات 
المستوى الدخل ودوافع القيمة التجميعية الستخدامهم للمواقع اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة 
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عند مستوى معنوية وه 4.868العربية، حيث بلغت قيمة )ف(  ودرجة ثقة  0.01ى دالة إحصائيا  
ويعنى ذلك أن المصريين المغتربين على اختالف مستوى الدخل يدركون أهمية استخدام  %.99

المواقع اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة العربية يختاروا المضامين التي تشبع احتياجاته المعرفية 
قليميا ودولي   ايات التي تحدث محلي  وتجعله ملم بجميع األحداث والفعال ، مما يزيد من ثقافته اوا 

دراكه حول ما يحدث حوله، ويوصف جمهور بأنه نشط  مهم للمواقع اوأن استخد Activeوا 
 لتحقيق أهداف معينه. ااإلخبارية الصينية الموجهة باللغة العربية، موجه  

 
 (32) رقم جدول

و استخدامهم للمواقع اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة الفروق في الدوافع النفعية للمبحوثين نح
 العربية باختالف الفئات العمرية

 الفئة المقارنة الدخل الشهري
الفروق بين 

 المتوسطات
 مستوى المعنوية

 دوالر 1000اقل من 

 دال إحصائيا 0.029 * - 1.32731 دوالر 5000ألقل من  1000من 

 دال إحصائيا 0.12 * - 1.75566 دوالر 10000ألقل من  5000من 

 دال إحصائيا0.032 * - 1.22518 دوالر 10000أكثر من 

تشير بيانات الجدول السابق إلى وجود فروق ذات دالله إحصائية بين ذوى درجات الدخل 
دوالر، لصالح ذوى  5000ألقل من 1000دوالر، وذوى الدخل من 10000ألقل من 5000من

، 0.05عند مستوى معنوية  ادوالر، وهى فروق دالة إحصائي   5000ألقل من 1000الدخل من
دوالر، ويعنى ذلك أن  5000ألقل من  1000%.ويعنى ذلك أن ذوى الدخل من 95ودرجة ثقة

دراك بالمضامين المعرفية التي تقدمها المواقع اإلخبارية  المصريين المغتربين لديهم ووعى وفهم وا 
 ع احتياجاتهم.بي تشالصينية الموجهة باللغة العربية والت

 (33) رقم جدول
الفروق في الدوافع الطقوسية للمبحوثين نحو استخدامهم للمواقع اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة 

 العربية باختالف الفئات العمرية
 مستوى المعنويةالفروق بين المتوسطات الفئة المقارنة الدخل الشهري

دوالر 1000قل من أ

 دال إحصائيا 0.025 * - 0.64009 دوالر 5000ألقل من  1000من 

غير دال 0.364 - 0.29530دوالر 10000ألقل من  5000من 
 إحصائيا

 دال إحصائيا 0.01 * - 0.97567 دوالر 10000أكثر من 

تشير بيانات الجدول السابق إلى وجود فروق ذات دالله إحصائية بين ذوى درجات الدخل من 
دوالر، لصالح ذوى الدخل من  5000ألقل من 1000ذوى الدخل من دوالر، و  10000أكثر من 
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%، 95، ودرجة ثقة0.05عند مستوى معنوية  ادوالر، وهى فروق دالة إحصائي   10000أكثر من 
ويرجع ذلك الن أصحاب الدخول المرتفعة قد يكونوا أصحاب شركات أو أعمال حرة... وهكذا 

 ن ضغوط الحياة.ويحتاجون إلى التسلية والترفية والخروج م
 (34) رقم جدول

الفروق في دوافع القيمة التجميعية للمبحوثين نحو استخدامهم للمواقع اإلخبارية الصينية الموجهة 
 باللغة العربية باختالف الفئات العمرية

 مستوى المعنويةالفروق بين المتوسطات الفئة المقارنة الدخل الشهري

دوالر 1000قل من أ

 دال إحصائيا 0.01 * - 2.04517 دوالر 5000 ألقل من 1000من 

دال  0.004 * - 1.64503 دوالر 10000ألقل من  5000من 
 إحصائيا

 دال إحصائيا 0.01 * - 2.51318 دوالر 10000أكثر من  

تشير بيانات الجدول السابق إلى وجود فروق ذات دالله إحصائية بين ذوى درجات الدخل من 
دوالر، لصالح ذوى الدخل  5000ألقل من  1000وذوى الدخل من دوالر،  10000أكثر من 

، ودرجة 0.01عند مستوى معنوية ادوالر، وهى فروق دالة إحصائي  10000من أكثر من 
 لنموذج في الجدول السابق.ا%، ويتكرر نفس 99ثقة

ن المغتربين يوالقائل بوجود فروق ذات داللة إحصائية بين المصري ثبت صحة الفرض الخامس
ينة الدراسة في دوافع استخدامهم للمواقع اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة العربية باختالف ع

   خصائصهم الديموجرافية ) الفئات العمرية ــ المستوى التعليمي ــ الدخل الشهري (
 

توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة الثقة في المعلومات التي يحصلون  الفرض السادس:
باختالف خصائصهم الديموجرافية  المواقع اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة العربية عليها من

 الفئات العمرية ــ المستوى التعليمي ــ الدخل الشهري()
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 ( الفئات العمرية.1)
 (35جدول رقم )

صينية الفروق في دوافع درجة الثقة في المعلومات التي يحصلون عليها من المواقع اإلخبارية ال
 الموجهة باللغة العربية باختالف الفئات العمرية

الفئات  المتغيرات
المتوسط  العدد العمرية

الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الخطأ 
 المعياري

  درجة الحرية
 قيمة ف

 

مستوى 
بين  المعنوية

 المجموعات
داخل 

 المجموعات

في درجة الثقة في 
المعلومات التي 
يحصلون عليها من 

لمواقع اإلخبارية ا
الصينية الموجهة 

 باللغة العربية

 19تحت 
 0.053 2.6460.523 96 سنة

3 396 1.192 
غير 0.313

دال 
 إحصائيا

إلى  20من 
 0.042 1142.7190.451 سنة 34

إلى  35من 
 0.056 1002.6200.565 سنة 49

 50أكبر من 
 0.049 2.7330.469 90 سنه

ت الجدول السابق إلى أن عدم وجود فروق ذات داللة إلحصائية بين متوسطى درجات تشير بيانا
الفئات العمرية دوافع درجة الثقة في المعلومات التي يحصلون عليها من المواقع اإلخبارية الصينية 

عند مستوى  1.192الموجهة باللغة العربية، حيث بلغت قيمة )ف(  وهى غير دالة إحصائيا  
%.ويرجع ذلك لتجانس العينة وهذا يبين أن الفئات العمرية ليست 95ودرجة ثقة  0.05معنوية 
معلومات التي يحصلون عليها من المواقع لللتحديد مستوى ثقة المصريين المغتربين  امقياس  

 .ةاإلخبارية الصينية الموجهة باللغة العربي
 
 ( المستوى التعليمي.2)

 (36جدول رقم )
لثقة في المعلومات التي يحصلون عليها من المواقع اإلخبارية الصينية الفروق في دوافع درجة ا

 الموجهة باللغة العربية باختالف المستوى التعليمي

المتوسط  العدد المستوى التعليمي المتغيرات
الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الخطأ 
 المعياري

  درجة الحرية

قيمة 
 ف
 

بين  مستوى المعنوية
 المجموعات

 داخل
 المجموعات

 فيفي درجة الثقة 
المعلومات التي يحصلون 
عليها من المواقع 
اإلخبارية الصينية 

 الموجهة باللغة العربية

 0.059 0.540 2.602 83 ثانوية عامة

غير دال 0.288 1.249 397 2
 إحصائيا

 0.033 0.480 2162.699 مؤهل جامعي

 0.052 0.520 1012.703 دراسات عليا

تشير بيانات الجدول السابق إلى أن عدم وجود فروق ذات داللة إلحصائية بين متوسطى درجات 
المستوى التعليمي دوافع درجة الثقة في المعلومات التي يحصلون عليها من المواقع اإلخبارية 
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عند  1.249الصينية الموجهة باللغة العربية، حيث بلغت قيمة )ف(  وهى غير دالة إحصائيا  
 %، ويتكرر نفس النموذج في الجدول السابق.95ودرجة ثقة  0.05ى معنوية مستو 

 
 ( الدخل الشهري.3)

 (37جدول رقم )
الفروق في دوافع درجة الثقة في المعلومات التي يحصلون عليها من المواقع اإلخبارية الصينية 

 الموجهة باللغة العربية باختالف الدخل الشهري
المتوسط  لعددا الفئات العمرية المتغيرات

الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الخطأ 
 المعياري

  درجة الحرية
قيمة ف

مستوى 
بين  المعنوية

 المجموعات
داخل 

 المجموعات

 فيدرجة الثقة  في
المعلومات التي 
يحصلون عليها من 
المواقع اإلخبارية 
الصينية الموجهة باللغة 

 العربية

 1000اقل من 
 0.038 0.492 1642.713 دوالر

3 396 0.817 
غير 0.485

دال 
 إحصائيا

ألقل  1000من 
 0.054 0.489 2.617 81دوالر 5000من 

ألقل  5000من 
 10000من 

 0.061 0.456 2.714 56 دوالر

أكثر من 
 0.056 0.556 2.657 99 دوالر 10000

لة إلحصائية بين متوسطي تشير بيانات الجدول السابق إلى أن عدم وجود فروق ذات دال    
درجات الدخل الشهري ودوافع درجة الثقة في المعلومات التي يحصلون عليها من المواقع 

وهى غير دالة إحصائيا 0.817اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة العربية، حيث بلغت قيمة )ف( 
ويتضح ؛ لسابق%، ويتكرر نفس النموذج في الجدول ا95ودرجة ثقة  0.05عند مستوى معنوية 

من نتائج الدراسة الحالية أن المصريين المغتربين على اختالف مستوياتهم العمرية والتعليمة 
لديهم ثقة في المعلومات التي يحصلون عليها من المواقع اإلخبارية الصينية، ويرجع  واالقتصادية

، لمنع نشر ذلك إلى أن الصين تضع قوانين لضبط نشر المعلومات على المواقع اإلخبارية
األكاذيب والشائعات، فعلى سبيل المثال تم إغالق موقع سينا ويبو الصيني عدة بواباته بعد نشر 
محتوى فاحش وموجه بشكل خاطئ، وقد شددت الحكومة الضوابط على محتوى اإلنترنت كجزء 

ة لعدم ثبوت وتشير نتائج الدراسة الحالي من الجهود الرامية إلى الحفاظ على االستقرار االجتماعي.
صحة الفرض السادس والقائل بوجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة الثقة في المعلومات 
التي يحصلون عليها من المواقع اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة العربية باختالف خصائصهم 

 الديموجرافية )الفئات العمرية ــ المستوى التعليمي ــ الدخل الشهري(
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 (38م )جدول رق
 توزيع عينة الدراسة وفقا لخصائصهم الديموغرافية

 % ك المتغيرات

 الفئات العمرية

 24 96 سنة 19تحت 
 28.5 114 سنة 34إلى  20من 
 25 100 سنة 49إلى  35من 

 22.5 90 سنه 50اكبر من 
 100 400 اإلجمالي

 20.8 83 ثانوية عامة
 54 216 مؤهل جامعي
 25.2 101 دراسات عليا

 100 400 اإلجمالي

 الدخل الشهري

 41 164 دوالر 1000اقل من 
 20.2 81 دوالر 5000ألقل من  1000من 
 14 56 دوالر 10000ألقل من  5000من 

 24.8 99 دوالر 10000أكثر من 
 100 400 االجمالى

ريين المغتربين طبقا تشير بيانات الجدول السابق إلى إن إلى تنوع عينة الدراسة من المص      
%، وجاءت والفئة 24بنسبة  اعام  19للفئات العمرية إلى أربعة فئات، فجاءت الفئة العمرية تحت

 25 اعام   49إلى 35%، وجاءت والفئة العمرية من 28.5بنسبة اعام   34إلى 20العمرية ومن 
ة الدراسة %، ويتضح مما سبق أن عين22.5سنة فأكثر  50بنسبة %، وجاءت الفئة العمرية 

، وتمثل تلك الفئة " الشباب الناضج" القادر على اعام   34إلى 20تتركز في الفئة العمرية من 
لدراسة أو العمل أو الطلب  االسفر وتحمل متاعب ومشقة السفر والغربة عن الوطن سعي  

يرة، وهذا فأكثر تأتى في المرتبة األخ 50السياحة... وهكذا، في المقابل نجد أن الفئة العمرية من 
حيث ينتشر استخدام وسائل اإلعالم الجديد ومنها المواقع اإلخبارية لدى الفئات صغار  امنطقي  

 السن والشباب ويطلق عليهم المستخدم النشط، ويقل بين كبار السن.
% ويرجع ذلك لقدرتهم 54جاءت أغلبية عينة الدراسة في المستوى التعليمي الجامعي بنسبة     

ارات التعامل مع وسائل اإلعالم الجديدة وتقنياته كالدخول على المواقع على اكتساب مه
رسال فيديوهات، والتعامل مع  اإللكترونية وتصفحها، والدخول على الروابط، واستخدام الوسائط، وا 
التطبيقات اإلخبارية عبر الهواتف الذكية...وهكذا، يليه المستوى التعليمي دراسات عليا بنسبة 

 %.20.8المستوى التعليمي ثانوية عامة بنسبة  ا%، وأخير  25.2
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تم تقسيم المستويات االقتصادية/اجتماعية للمبحوثين إلى أربعة مستويات، وجاء في الصدارة 
%، ويرجع ذلك إلى الفئة تمثل الشباب من طالبي 41دوالر بنسبة  1000مستوى الدخل اقل من 

%، يليه مستوى 24.8دوالر بنسبة  10000يليه مستوى الدخل من ـ أكثر من  العلم والعمل،
ألقل  5000مستوى الدخل من  ا%، وأخير  20.2دوالر بنسبة  5000ألقل من  1000الدخل من 

 %.14دوالر بنسبة  10000من 

 :مناقشة النتائج وتفسيرها
تنوعت المواقع اإلخبارية التي تحرص عينة الدراسة على متابعتها حيث جائت وكالة أنباء  -1

% 77.3صدارة المواقع اإلخبارية المفضلة الموجهة باللغة العربية بنسبةشينخوا في 
الرسمية والتي تعبر عن سياسة وتوجهات  الصينية وكالة األنباءويرجع ذلك إلى أنها 

ولذا تقدم تغطيات إخبارية فورية لما يحدث في العالم العربي  الصين نحو العالم العربي،
من أحداث سياسية واقتصادية وتجارية...وهكذا، في ظل اهتمام الصين بإقامة عالقات 

اكة اقتصادية وتجارية وثقافية مع الدول العربية وبخاصة مصر بهدف التمدد والتوسع شر 
%، يليها مجلة 75.3الصيني في المنطقة العربية واإلفريقية، يليها شبكة الصين بنسبة 

%، يليها 62.5%، يليها موقع إذاعة الصين الدولية بنسبة 63.8الصين اليوم بنسبة 
 %.46المركز العربي للمعلومات بنسبة  اخير  %، وأ54.3شبكة الشعب بنسبة

وتالحظ الباحثة اهتمام الصين بالمنطقة العربية وبخاصة مصر، لذلك تدشن مواقع إخبارية باللغة 
العربية للتقارب والتواصل مع المغتربين المصريين والمقيمين في مصر، ألن مصر لها ثقلها 

 في المنطقة العربية. ووزنها السياسي واالقتصادي والثقافي والتاريخي
% من المبحوثين عينة الدراسة يستخدمون المواقع 32توصلت الدراسة إلى أن نسبة  -2

من مرة، ويرجع ذلك إلى الحاجات  اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة العربية أكثر
لمواقع اإلخبارية الصينية الموجه اوالدوافع تجعل المصريين المغتربين يتعرضون إلى 

باإلضافة  خبرات والتواصل مع الوطن،الالعربية، بهدف الحصول على المعلومات و باللغة 
لى حاجاته في التعرف على األخطار والمشكالت المحيطة  إلى الهروب من الواقع، وا 

يربط بين  (Active) بالبيئة االجتماعية وكيفية مواجهتها، ويسمى الجمهور النشيط
ال، بحيث يستخدم الوسائل التي تحقق أهداف احتياجاته وبين اختياره لوسائل االتص

مقصودة تلبي توقعاته، في حين جاء استخدام المواقع اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة 
االستخدام مرة واحدة للمواقع اإلخبارية الصينية الموجهة  ا%، أم32العربية مرتين بنسبة 

للمواقع اإلخبارية  ب الظروفحس االستخدام ا%، أم24.2باللغة العربية فقد جاء بنسبة 
 %12.8الصينية الموجهة باللغة العربية فقد جاء بنسبة 
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% من المبحوثين عينة الدراسة يتابعون أخبار الوطن 47.3كشفت الدراسة إلى أن نسبة  -3
العربي بالمواقع اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة العربية، ويرجع ذلك إلى أن المغتربين 

ن بحاحة لمعرفة ما يجرى في وطنهم والعالم العربي من خالل ما المصريين في الصي
تنشره المواقع اإلخبارية الصينية من أخبار وتقارير وتحليالت، فعلى سبيل المثال وكالة 
أنباء شينخوا، تخصص صفحة باسم الصين والدول العربية، وأخرى بعنوان التقارير 

ك تخصص شبكة الصين صفحة والتحليالت، وصفحة بعنوان الشرق األوسط، وكذل
لألخبار الصينية العربية و أخرى للتبادل الصيني العربي، وصفحة بعنوان بنك للمعلومات 
عن الدول العربية.....وهكذا وتتحرى المواقع اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة العربية 

حتياجاته الدقة وتقديم الحقيقة مما يدفع المغترب في استقاء المعلومات التي تلبى ا
المعرفية، ويتفق ذلك مع الفرض الرئيسي لنظرية االستخدامات واالشباعات والتي تفترض 

ن دوافع التعرض لوســـائل اإلعالم تنتج أساسا عن الحاجـــات األساسية واالجتماعية أ
ألفراد الجمهور وتؤدي إلى توقعات يمكن إشباعها من اســـتخدام وسائل اإلعالم، وتليها 

% من المبحوثين عينة الدراسة يتابعون األخبار الرئيسية بالمواقع اإلخبارية 30.2نسبة 
% من المبحوثين عينة الدراسة 17.5نسبة  االصينية الموجهة باللغة العربية، وأخير  

 يتابعون أخبار الصين بالمواقع اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة العربية.

ات داللة إحصائية بين مدى استخدام المصرين يه ذارتباطوجود عالقة رصدت الدراسة  -4
المغتربين للمواقع اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة العربية؛ ودرجة الثقة في تلك المواقع 

حيث تؤكد نتائج الدراسة الحالية قدرة المواقع  ،شباعات التي تحققهااإلخبارية من حيث اإل
إشباع احتياجات المصريين المغتربين،  اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة العربية على

بتوفير المعلومات واألخبار عن األحداث والوقائع التي تحيط بهم والعالم الخارجي، 
التواصل مع اآلخرين، التعرف على ظروف اآلخرين  والهروب من المتاعب اليومية،

الخبرات د مع الغير وتحقيق االنتماء والتفاعل والتواصل االجتماعي، واكتساب اجوالتو 
والمهارات، كما أنها تقدم معلومات ال تقدمها وسائل اإلعالم التقليدية بموضوعية وحيادية 

ن موقع من بين المواقع يربتومهنية مما يزيد من ثقتهم فيها، بمعنى يختار المصريين المغ
اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة العربية المتاحة أمامه ومن مضامينها ما يمكن أن 

 بع حاجته ويلبي رغباته، بهدف الحصول على نتائج خاصة يطلق عليها اإلشباعات.يش
ن يية ذات داللة إحصائية في دوافع استخدام المصريارتباطوجود عالقة  أثبتت الدراسة -5

 شباعات المتحققة منها.المغتربين للمواقع اإلخبارية الصينية الموجهة باللغة العربية، واإل
إلى تدعيم االتجاه العام للفرض الرئيسي لنظرية االستخدامات  دراسةنتائج ال أشارت -6

في  اونشيط   ابـ" استخدام وسائل اإلعالم حول: اعتبار المتلقي ايجابي   واإلشباعات الخاص
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سلوكه االتصالي مع هذه الوسائل، وأن قرار االختيار يكون في يد األفراد المتلقين بناء 
م النفسية واالجتماعية التي لديهم "ويعد اإلعالم على مدى الحاجة إلى إشباع احتياجاته

أفضل مثال للرسالة اإلعالمية التي يتسم جمهورها بالنشاط والتفاعلية في  والجديد ه
 استخدامها، فالتجول داخل مواقع الويب من أبرز األمثلة على ذلك.

داللة نتائج الدراسة الحالية بعدم ثبوت صحة الفرض القائل بوجود فروق ذات  أظهرت -7
إحصائية في درجة الثقة في المعلومات التي يحصلون عليها من المواقع اإلخبارية 
الصينية الموجهة باللغة العربية باختالف خصائصهم الديموجرافية )الفئات العمرية ــ 

وهذا يشير إلى أن المصريين المغتربين على  المستوى التعليمي ــ الدخل الشهري(،
ية والتعليمة واالقتصادية لديهم ثقة في المعلومات التي يحصلون اختالف مستوياتهم العمر 

عليها من المواقع اإلخبارية الصينية، ويرجع ذلك إلى أن الصين تضع قوانين لضبط نشر 
المعلومات على المواقع اإلخبارية، لمنع نشر األكاذيب والشائعات، فعلى سبيل المثال تم 

باته بعد نشر محتوى فاحش وموجه بشكل إغالق موقع سينا ويبو الصيني عدة بوا
خاطئ، وقد شددت الحكومة الضوابط على محتوى اإلنترنت كجزء من الجهود الرامية إلى 

 الحفاظ على االستقرار االجتماعي.

 

 بحوث مقترحة: من دراسةثيره التما 
ة غدوافع استخدام النساء المصريات المغتربين للمواقع اإلخبارية الصينية الموجهة بالل -1

 شباعات المتحققة منها.العربية واإل

ة العربية وترتيب غتعرص المصريين المغتربين للمواقع اإلخبارية الصينية الموجهة بالل -2
 أولويات القضايا المجتمعية لديهم.

دور المواقع اإلخبارية االلكترونية األجنبية الموجهة باللغة العربية في تشكيل اتجاهات  -3
 سيناء. فيقضايا اإلرهاب نحو  باتالمصريات المغتر 

دور المواقع اإلخبارية االلكترونية األجنبية الموجهة باللغة العربية في تشكيل اتجاهات  -4
 مصر. فينحو قضايا التحول الديمقراطى  باتالمصريات المغتر 

بية باللغة العربية والمواقع المصرية، نتعرض المغتربين المصريين للمواقع اإلخبارية األج -5
 ويات القضايا المجتمعية لديهم.ولأوترتيب 

المواقع اإلخبارية اإللكترونية المصرية واألجنبية الناطقة باللغة اإلنجليزية  معالجة أطر -6
 للحقوق السياسية و المدنية للمرأة المصرية.

ة غدوافع استخدام كبار السن المصريات المغتربين للمواقع اإلخبارية الصينية الموجهة بالل -7
 عات المتحققة منها.شباالعربية واإل
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 همإنشاء مواقع إخبارية إلكترونية مصرية موجهة للمصريين المغتربين بالخارج ألمداد -1
 بمعلومات حول ما يحدث وطنهم.

 وطنهم. فيمداد المصريين المغتربين بمعلومات حول ما يحدث إقيام السفارات ب -2

بمعلومات  همن بالخارج ألمدادكترونية موجهة للمصريين المغتربييلإإنشاء مواقع صحفية  -3
 وطنهم. في حول ما يحدث

وطنهم حتى يكونوا  فياألزمات بعمل ندوات لتوضيح حقيقة ما يحدث  السفارات وقتقيام  -4
 عرضة للمعلومات المضللة.

على شبكة اإلنترنت موجهة للمصريين المغتربين بالخارج  نشاء قنوات تليفزيونية إخباريةإ -5
 ما يحدث وطنهم.بمعلومات حول  همألمداد
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