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شكل املحتوي اإلعالمي للتطبيقات اإلخبارية املصرية واألجنبية عرب 

  اهلواتف الذكية
 دراسة تحليلية

 *هالة أحمد الحسينيد.

 :الملخص

تهدف الدراسة إلى الكشف عن  شكل ومضمون الرسالة اإلعالمية المقدمة بالتطبيقات 

ل ت المستخدمة في كاإلخبارية للصحف المصرية واألجنبية عبر الهاتف الذكي، واآلليا

منهما، وتنتمي هذه الدراسة إلي الدراسات الوصفية، وفي إطارها استخدمت الباحثة منهج 

المسح، واستخدمت في ذلك آداه تحليل المضمون كأداة لجمع البيانات المطلوبة، اقتصرت 

الدراسة علي تحليل مضمون التطبيقات اإلخبارية التابعة للصحف المصرية واألجنبية 

ك في التطبيقات اإلخبارية لصحيفة اليوم السابع، وصحيفة المصري اليوم، وصحيفة وذل

 the wallوصحيفة   The Washington postالوطن والتطبيقات اإلخبارية لصحيفة 

street journal   وصحيفةThe New York times وصحيفة ،The Times. 

 وقد توصلت الدراسة إلي مجموعة من النتائج أهمها:

خالل تحليل شكل ومحتوي التطبيقات اإلخبارية المصرية واألجنبية عينة الدراسة من 

، The Washington postوالمتمثلة في تطبيق اليوم السابع، المصري اليوم، الوطن، 

The wall street journal ،The New York times ،The Times يتضح أن ،

ان يات الثورة الرقمية بشكل واسع فكالتطبيقات اإلخبارية المصرية لم تستفيد من تقن

استخدامها للتكنولوجيا الرقمية في عرض الرسالة اإلعالمية  في إطار )ألبومات صور، 

في حين أغفلت بعض التقنيات التي كانت نتاج للثورة الرقمية و التي ، فيديو، إنفوجراف(

ات غيرها من التطبيقاستخدامها التطبيقات اإلخبارية األجنبية مما جعلتها أكثر ثراء عن 

، خاصية الواقع االفتراضي، خاصية podcastالمصرية مثل )خاصية البث الصوتي 

الواقع المعزز، خاصية حضور الندوات اإلليكترونية عبر منصات إليكترونية تابعة 

، video liveخاصية البث المباشر  ، للتطبيق، خاصية الراديو اإلليكتروني التابعة للتطبيق

، كما أتاحت الصحف األجنبية عينة الدراسة آليات متابعة كتاب التطبيق chat liveخاصية 

following authors بينما لم تستخدمها التطبيقات المصرية. ، ومقاالتهم أول بأول 

الذكاء  -الهاتف الذكي  -الرسالة اإلعالمية  -: التطبيقات اإلخبارية الكلمات المفتاحية

 البودكاست -الواقع االفتراضي  - الواقع المعزز -االصطناعي 

                                                           
 مدرس بقسم الصحافة بمعهد الجزيرة العالي لإلعالم وعلوم االتصال *
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Media Content forms for Egyptian and foreign news 
applications on Smartphones: An analytical Study 

Dr. Hala Ahmed El Husseiny* 

Abstract 

The study aims to uncover the form and content of the media message 

presented by the news applications of the Egyptian and foreign newspapers 

via smartphone, and the mechanisms used in each of them, and this study 

belongs to descriptive studies, and within its framework, the researcher 

used the survey method and used the content analysis tool as tool to collect 

the required data.  

The study was limited to analyzing the content of news applications 

of the Egyptian and foreign newspapers, in the news applications of Al-

Youm Al-Sabea newspaper, Al-Masry Al-Youm newspaper, Al-Watan 

newspaper, the news applications of The Washington Post, The Wall 

Street Journal, The New York Times, and The Times. 

By analyzing the form and content of the Egyptian and foreign news 

applications, the Egyptian news applications did not benefit from the 

digital revolution in a broad way, so it used digital technology to display 

the media message in the framework of (photo albums - video, 

infographics), while it overlooked some technologies that were a product 

of the digital revolution and that foreign news applications used, making 

them richer than other  

 applications (such as the podcast feature, the virtual reality feature, 

the augmented reality feature, the feature for attending webinars through 

the electronic platforms of the application, the electronic radio feature of 

the news app, the video live broadcast feature, the live chat feature, and 

foreign newspapers provided mechanisms Following the author and their 

articles, while no Egyptian applications used them. 

Keywords: News applications - The media message – Smartphone - 

Augmented Reality - Virtual Reality - Citizen Journalism – Podcast - 

Artificial intelligence 

                                                           
 *Assistant Professor of Journalism at Al Jazeera High Institute For Media & 
Communication Sciences 



 املؤمتر العلمي الدويل السادس والعشرين

 )اإلعالم الرقمى واإلعالم التقليدى: مسارات للتكامل واملنافسة(

1573 

 مقدمة : 

لم يعد بوسع المعنيين بالعمل الصحفي واإلعالمي تجاهل التطبيقات الرقمية 

ن ووتحديثاتها، هذا يسري في معظم دول العالم األكثر نموا وثراء على األقل، ولكنه سيك

قريبا شامال للعمل الصحفي في جميع أنحاء العالم، ووسط هذه الظاهرة المتنامية تحقق 

التطبيقات اإلخبارية بدورها نمواً ملحوظاً، وهو أمر يتطلب مواكبته من قبل المهتمين 

بصناعة األخبار، خاصة مع التطبيقات المجانية التي تسجل الكثير من النجاح اآلن أو 

 .مستقبالً 

لتطبيقات اإلخبارية للصحف اإلليكترونية عبر الهواتف الذكية دوراً مهما تؤدي ا

سريع االنتشار يستخدم   Alternative Mediaفي استطاعتها في توفير إعالماً بديال 

بيسر وسهولة في أي مكان وزمان، وقادر على التفاعل مع مستخدميها، وهو ماينتج 

إعالمية  أداةالتفاعل، والتي جعلت منها عنه عديدا من المزايا المتعلقة بالسرعة و

متكاملة، وحرص مصممي التطبيقات اإلخبارية على الدمج بين عناصر يسر وسهولة 

االستخدام ومواكبة التطورات التكنولوجية في المجال اإلعالمي التي  أصبحت نتاج 

 في عرض الرسالة اإلعالمية . االصطناعيللثورة الرقمية وتوظيف الذكاء 

ء ذلك سعت الدراسة إلى الكشف عن شكل المحتوى اإلعالمي المقدم وفي ضو

عبر التطبيقات اإلخبارية المصرية واألجنبية، من خالل رصد السمات الشكلية واآلليات 

 لتياالتكنولوجية واألقسام والخدمات التي تميز كل تطبيق، و تحديد اآلليات التكنولوجية 

اها اإلخباري، حتى تتمكن من جذب أكبر عدد من تعتمد عليها التطبيقات في تقديم محتو

المستخدمين، كما تساهم تلك الدراسة في إبراز تأثير الثورة الرقمية في تطوير المحتوى 

اإلخباري، فعند دراسة التطبيقات اإلخبارية نجد أن كل تطبيق إخباري يتميز بعدد من 

 إذا تم مقارنته بغيره منيتمكن من أن يكون له األفضلية،  حتىيقدمها  التيالخدمات 

قدمها تتبعها والخدمات التي ت التيالتطبيقات، ومقارنة شكل الرسالة اإلعالمية واآلليات 

التطبيقات المصرية بالتطبيقات األجنبية مما تساعد الباحثة علي وضع توصيات خاصة 

 بسبل تطوير التطبيقات اإلخبارية المصرية .

 : الدراسات السابقة

إلي استنباط الخطوط اإلرشادية (lei Zhang)  2012 1تشانجلي سعت دراسة 

لتصميم تطبيقات الصحف على أجهزةالكمبيوتر اللوحية متمثلة في أجهزة أى باد بما 

قيق هذا ولتح، يساهم في تحسين تجارب قراءة الصحف اإلليكترونية علي تلك األجهزة

لصحف الورقية ومواقع الهدف قامت الدراسة بمراجعة األدبيات المتعلقة بتصميم ا

الويب وتطبيقات أجهزة األيباد ويسر استخدامهما ،وتم إجراء استبيان عبر اإلنترنت 

للتعرف على اتجاهات األشخاص نحو الصحف الورقية والتي تشمل مواقع الويب 

 وتم تحليل تصميم، وتطبيقات األجهزة المحمولة وباإلضافة إلى الصحف المطبوعة
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ت ( وهافينجتون بوس –يوإس إيه توداي  –) نيويورك تايمز ثالث تطبيقات لصحف  

ومن أهم النتائج هناك ، ومقارنة بتصميم مواقع الويب الخاصة بها على أجهزة األيباد

في بعض تطبيقات صحف ، clarity of navigationأوجه قصور متعلقة بالمالحة 

ديد قصة ،صعوبة تحالدراسة وتتمثل أوجه القصور في ) اختفاء المالحة في صفحة ال

المالحة الرئيسية حيث يضطر المستخدمون للبحث عن المالحة ،وعدم تسمية األقسام 

ينقص تطبيقي نيويورك تايمز ،ويواس ايه توداي إعطاء القراء القدرة ، على نحو واضح

علي الحصول علي لمحة عامة كافية عن محتويات أقسام الصحيفة في صفحتيهما 

، top newsهمما  في كل قسم واالكتفاء بعرض أهم األخبار بسبب عرض أ، الرئيسية

أو أحدث األخبار في التطبيقات أو خبر واحد من كل قسم ،استهدفت دراسة جيرجوس 

التعرف على جميع  2(ger joyce,and mariana lilley  ( )2014وماريانا ليلي ) 

ة من خالل معايير الحالياستدالالت يسر استخدام تطبيقات الهواتف الذكية ،وتم تقييم ال

من الخبراء في مجال  60،تم إرساله إلى  online surveyاستطالع عبر اإلنترنت 

من الباحثين  46دولة عبر العالم منهم  18تفاعل اإلنسان مع الحاسب اآللي، وذلك في 

فضال عن تطبيقات الهواتف الذكية بعد تحديد أوجه القصور والنقص في نظيرتها 

نت أبرزها : تقديم اإلشعارات على نحو فوري لتوضيح الوضع الذي عليه وكا، القديمة

تصميم واجهات ، للتطبيق  themeإتاحة إمكانية عرض أكثر من مظهر ، التطبيق

جذابة بصريا، السماح باستخدام الكاميرا والميكرفون وأجهزة االستشعارعند الضرورة 

بيئية لتطبيقات وفقا للظروف الللتخفيف من عبء عمل المستخدمين ،السماح بتشغيل ا

هدفت ، المختلفة ،وفي أي وقت وأي مكان ،إدخال المحتويات أكثر سهولة وغيرها

( إلى التوصل إلى كيفية تحقيق تفاعل بشكل إيجابي 20153دراسة هبة محمد فتحي )

 واعتمدت الدراسة على، مع التطبيقات التفاعلية الرقمية الخاصة باألجهزة المحمولة

 والمنهج الوصفي والمنهج، االستقرائي في جمع المعلومات في الجانب النظري المنهج

يقوم  أن استخدام التطبيقات، ومن أهم نتائج الدراسة، التجريبي للتأكد من فروض البحث

التوظيف الناجح لعناصر ، علي عامل المتعة واإلثارة والبساطة وسهولة االستخدام

م لتمثيل البصري الناجح يؤثر على شعور المستخدوأسس التصميم في واجهة التطبيق وا

وتصميم وجهة التطبيق بالطريقة التي تساعد المستخدم والمؤسسة ، بالمتعة والراحة

على تحقيق األهداف البد من مراعاة البساطة في تصميم التطبيق خاصة تطبيقات 

تناسب ه لكي يالهاتف المحمول وتجريده من أي عقبات تواجه المستخدم أثناء التفاعل مع

مع طبيعة الهاتف الجوال أثناء الحركة من خالل شاشات صغيرة الحجم في ظل عدم 

 ، توافر الوقت الكافي لدي المستخدم

 (Julia Nunew((2015كما سعت دراسة جوليانا نونيز ومانوبال كواريسما 

and Qaresma)4 إلى التعرف على عادات استهالك مستخدمي تطبيقات الصحف

ونية على الهواتف الذكية واتصالهم بالعالم ورؤيتهم ليسر استخدامها اإلليكتر

وقامت  ،واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي، وتفضيالتهم بخصوصها والثقة فيها
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الدراسة بتحليل أربعة تطبيقات لصحيفتي ) نيويورك تايمز األمريكية( و ) استادو دي 

 صحيفة وجميعها وخاصة بأجهزة أى فون ساو بالولو البرازيلية ( بمعدل تطبيقين لكل

 95كما قامت الدراسة باستخدام االستبيان لجمع بيانات من   iosالتى تعمل بنظام 

وتم تطبيق جزء من االستبيان من خالل االتصال ، مستخدم للصحف الرقمية والورقية

، ةيوتم تحليل البيانات من األساليب اإلحصائ، الشخصي والجزء اآلخر عبر اإلنترنت

ومن أهم نتائج الدراسة من أهم عوامل نتاج التطبيق عامل المتعة واإلثارة والبساطة 

التوظيف الناجح عناصر وأسس التصميم في واجهة التطبيق ، وسهولة االستخدام

والتمثيل البصري الناجح يؤثر على شعور المستخدم بالمتعة والراحة أثناء والتفاعل مع 

 طبيق بالطريقة التي تساعد المستخدم والمؤسسة في تحقيقوتصميم واجهة الت، التطبيق

األهداف، البد من مراعاة البساطة في تصميم التطبيق خاصة تطبيقات الهاتف المحمول 

وتجريده من أى عقبات تواجه المستخدم أثناء التفاعل معه لكي يتناسب مع توافر الوقت 

الجة التنسيق واجهة التطبيق الكافي لدى المستخدم، علي المصمم أن يضع قواعد لمع

 في جميع صفحاته وأجزاءه بتحقيق سهولة استخدام التطبيق 

رصد أنماط استخدام  5( 2016واستهدفت دراسةسارة شوقي عبد الستار المقدم )

تطبيقات الهواتف الخلوية في نقل األخبار والمعلومات بين مستخدمي الهواتف الذكية 

غيرات المستوى التعليمي واالجتماعي والسن في مصر، فضالً عن قياس تأثير مت

والنوع والهوس بالتكنولوجيا الحديثة في هذه األنماط من استخدام الهواتف الذكية 

ء وتم إجرا، الخلوية ،كما ترصد الدراسة مصداقية تلك التطبيقات لدي مستخدميها

النظري واعتمدت الدراسة في إطارها ، مفردة 277الدراسة على عينة متاحة قوامها 

كما اعتمدت علي المنهج ، على نظريتي نشر المستحدثات والشبكات االجتماعية

المسحي والتجريبي ،واستخدمت أداتين لجمع البيانات ،هما ) اليوميات ،واستمارة 

ومن أهم نتائج الدراسة يعتبر أكثر من نصف مستخدمي الهواتف الخلوية  ، االستبيان(

ف مع اختال، لمصدر األول في الحصول على األخبارأن تطبيقات الهاتف الخلوي هي ا

كشفت نتائج الدراسة أنه كلما زاد االتجاه اإليجابي نحو ، اتجاهاتهم لألخبار التي تصلهم

تطبيقات الهاتف الخلوي والمتمثل في التعامل معها وسهولة استخدامها فإنه يزيد 

صغير السن زاد من استخدامها، وأوضحت نتائج الدراسة أنه كلما كان المستخدم 

كما كشفت نتائج الدراسة أنه كلما قلل المستوى التعليمي زاد ، الحصول على األخبار

استخدام التطبيقات الهاتف الخلوي في الحصول علي األخبار، كما كشفت دراسةخلود 

تحليل الخصائص المتعلقة بالشكل والمضمون  6(2017بنت خميس بن عبدهللا )

ية للصحف والمجالت العمانية ومن أهم نتائج الدراسة عدم لتطبيقات الهواتف الذك

استثمار واجهة المستخدم في أغلب تطبيقات الهواتف الذكية للصحف والمجالت في 

وافتقاد الواجهة لعناصر جذب المستخدم ،وتشير ، السلطنة من ناحية الشكل والمحتوي

تخدم يشكل صعوبة على المس األمر الذي، النتائج أيضاً إلي سهولة التنقل داخل التطبيق

،ويحول ذلك دون بقائه فترة طويلة في التطبيق ،كما توصلت نتائج الدراسة إلي أن 
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يستخدمان قوالب فنية جديدة في عرض ، (what's Newsتطبيقا "واتس علوم " ،و)

كما أن التطبيقين يخصصان محتوى خاص بالتطبيق ومختلف ، محتواهما اإلخباري

نة أما لباقي تطبيقات العي، والموقع اإلليكتروني للصحيفتين عن النسخة الورقية

فاستخدمت قوالب صحفية تقليدية في عرض المحتوى الذي لم يختلف عن النسخة 

هدفت الدراسة التعرف  7(2018الورقية لها ،دراسة ندية عبد النبي محمد القاضي )

ات التراسل ة لتطبيقعلى مدى تبني القائم باالتصال في الصحف اإلليكترونية المصري

وانعكاس ذلك على أدائه المهني ،وعالقة ذلك ببعض ، ( عبر الهاتف الذكيIMالفوري )

نماذج النظريات اإلعالمية ،رصد أهم أسباب تبني القائم باالتصال في الصحف 

التعرف على و، اإلليكترونية عينة الدراسة لتطبيقات التراسل الفوري عبر الهاتف الذكي

 ،المبحوثين على تطبيقات التراسل الفوري عبر الهاتف الذكي في عملهممدي اعتماد 

ً من قبل القائمين   رصد أكثر تطبيقات التراسل الفوري عبر الهاتف الذكي استخداما

قائم والتعرف علي المعاييرالشخصية لل، باالتصال في الصحف اإلليكترونية المصرية

ل الفوري مرتبطة بتبني تطبيقات التراسباالتصال في الصحف اإلليكترونية المصرية ال

اعتمدت هذه الدراسة علي استخدام ، عبر الهاتف الذكي ،استخدمت الدراسة منهج المسح

بعض النظريات والنماذج العلمية التي ترتبط بالتكنولوجيا وتبنيها وانتشارها ،حيث 

 Theoryاستندت على عدة مداخل وهي نظرية وهي نظرية الفعل المبرر )  

reasoned of action ) ،ونظرية البناء ، ونموذج تقبل تكنولوجيا المعلومات

 ، of social construction)(Technologyاالجتماعي للتكنولوجيا  

. إلي SakshiGoblet(2018) (al8واستهدفت دراسة ساكشي وآخرون ) 

 في  mobile applicationالتوصل إلى معايير يسر استخدامات تطبيقات المحمول 

يث سعت ح، مختلف التخصصات حيث تختلف المعايير باختالف الغرض من التطبيق

الدراسة إلى التعرف علي يسر استخدام التطبيقات اإلخبارية ،والتطبيقات التجارية 

اإلليكترونية ،وتطبيقات األلعاب والتطبيقات االجتماعية ،والتطبيقات البنكية ،وتطبيقات 

اسة علي عدة مناهج لتصنيف معايير يسر واالستخدام الكتب والمراجع ،واعتمدت الدر

حسب تخصص كل تطبيق وتتمثل في اتخاذ القرار من خالل معايير متعددة ،والعملية 

ونظرية المنفعة متعددة السمات ،والنمذجة الهيكلية التفسيرية ، الهرمية التحليلية

لتقييم ومعامل ا، ،وأسلوب لتنظيم التفضيالت عن طريق التشابه للوصول لحل مثالي

 ونموذج يسر والسهولة. ، وتجربة وصنع القرار

رصد أنماط استخدام تطبيقات ، 20169)استهدفت دراسة سارة شوقي عبد الستار)

 ،الهواتف الخلوية في نقل األخبار والمعلومات بين مستخدمي الهواتف الذكية في مصر

والهوس  ليمي والسن والنوعفضالً عن قياس تأثير متغيرات المستويين االجتماعي والتع

بالتكنولوجيا الحديثة في هذه األنماط من استخدامات الهواتف الذكية الخلوية ،كما ترصد 

ينة وتم إجراء الدراسة علي ع، الدراسة مستوى مصداقية تلك التطبيقات لدى مستخدميها
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 واعتمدت الدراسة في إطارها النظري على نظريتي نشر، مفردة 277متاحة قوامها 

المستحدثات ،والشبكات االجتماعية كشفت نتائج الدراسة أنه كلما زاد االتجاه اإليجابي 

نحو تطبيقات الهاتف الخلوي والمتمثل في التعامل معها وسهولة استخدامها فإنه يزيد 

وأنه كلما كان المستخدم صغير في السن زاد من الحصول على األخبار ، استخدامها

إلى  201810ىالحفناوراهيم محمد إبوي،سعت دراسةعبر تطبيقات الهاتف الخل

الهاتف   مدى تبني الشباب للتطبيقات اإلخبارية للصحف اإللکترونية عبرالتعرف علي 

ورصد أوجه االستفادة منها والثراء المعرفي المتحقق منها , وعالقة ذلک ، الذکي

وقد استندت الدراسة في إطارها النظري إلى ، ببعض النماذج والنظريات اإلعالمية

مدت بتبني التکنولوجيا،واعت المرتبط نموذج قبول التقنية ، نظرية الثراء المعرفي

الدراسة على منهج المسح باستخدام أسلوب المسح بالعينة، حيث طبقت استمارة استبيان 

الذي ، مبحوث من الشباب من محافظتي القاهرة والجيزة 400على عينة مکونة من 

تائج أکدت ن، يمتلکون الهواتف الذکية ويستخدمون التطبيقات اإلخبارية للصحف

دراسة على المستوى العام على استفادة الشباب من التطبيقات اإلخبارية للصحف عبر ال

وفى هذا الصدد تشير نتائج الدراسة إلى تعدد أوجه ، کانت مرتفعة  الهواتف الذکية

استفادة الشباب من التطبيقات اإلخبارية للصحف عبر الهواتف الذکية ومن أهمها: توفر 

استخدام التطبيقات تفيدني فى التعرف على مايقدم فى ، دلى الکثير من الوقت و الجه

 ،تمکننى من الحصول على األخبار بسرعة ودقة غير تقليدية، مجموعاتها المختلفة

متابعة تطورات األحداث لحظة بلحظة، الوصول إلى مصادر متعددة بسرعة، السرعة 

ل على والجهد للحصو فى النفاذ إلىاألخبار و المعلومات، التطبيقات توفر عناء البحث

دوافع متابعة   فى صدارة  المعلومات. جاء "الحصول على األخبار من مصادر متعددة"

م مصدر مهم ث، الشباب للتطبيقات اإلخبارية للصحف اإللکترونية عبر الهواتف الذکية

وواسع للمعلومات، ثم اإللمام بالموضوعات و القضايا وتکوين رأى بشأنها،ثم توفر 

ثم متابعة تطورات األحداثأوال بأول، اتحکم في الوقت الذيأقضيةفي تصفح وقت وجهد،

التطبيقات،يمکن استخدامها فى أى وقت وفى أى مکان، ثم سهولة الحصول على 

المعلومات، ثم الفضول وحب االستطالع، ثم تعودت الدخول على التطبيقات 

م تقدمها وسائل اإلعالاإلخباريةثم معظم التطبيقات مجانية، ثم تعرض أخبار التى ال

التقليدية، ثم التفاعلية مع األخبار بالمشارکة و التعليق، الشعور بالتميزعن اآلخرين،جاء 

تطبيق اليوم السابع  فى مقدمة التطبيقات اإلخبارية التي يعتمد عليها الشباب في 

 ثم ،يلية تطبيق المصري اليوم، ثم تطبيق بوابة الشروق  الحصول على المعلومات،

تطبيق اخبارک، ثم تطبيق نبض، ثم تطبيق أخبار مصر العاجلة، ثم تطبيق أخبار مصر، 

ثم تطبيق الصحافة المصرية، ثم تطبيق خبر عاجل، تطبيق يالکورة، تطبيق سبورت 

التعرف  11( 2019نيوز، ثم تطبيق فى الجول،استهدفت دراسة كريم محمد عادل )

ية خبارية المصرية المخصصة للهواتف الذكعلى تصميم تطبيقات المواقع الصحفية واإل

وأجهزة الكمبيوتر اللوحية التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد ومقارنته بنظيره في 

https://sjsj.journals.ekb.eg/?_action=article&au=265622&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF++%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%89
https://sjsj.journals.ekb.eg/?_action=article&au=265622&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF++%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%89
https://sjsj.journals.ekb.eg/?_action=article&au=265622&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF++%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%89
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التطبيقات األجنبية المناظرة والتعرف على إذا ما كان التصميم يتيح لمستخدمي تلك 

إجراء  التطبيقات يسر استخدامها وسهولة الوصول لمحتواها من عدمه وذلك من خالل

اإلضافة ب، دراسة تحليلية لرصد بنية معلوماتها وأساليب التجول بها وتصميم واجهاتها

إلى إجراء دراسة ميدانية على الجمهور للتعرف على مدى رضائه عن يسر استخدامها 

وسهولة الوصول لمحتوياتها، فضالً عن التوصل إلى مجموعة من التوصيات لتصميم 

لتجنب مشكالت يسر استخدامها وسهولة الوصول إلى  تلك اإلصدارات من المواقع

محتواها ،وتمثلت أبرز النتائج التي توصلت لها الدراسة أن درجة موافقة المبحوثين 

كانت كبيرة فيما يتعلق بتقييمهم لعدد من سمات يسر استخدام التطبيقات التي سبق لهم 

ينما ولة التذكر، والرضاء( بوأن تصفحوها وتشمل )سهولة التعلم، الفعالية، الكفاءة، سه

كانت درجة موافقتهم عالية ولكن على نحو أقل على فيما يتعلق بسمتي )العبء 

المعرفي، وارتكاب األخطاء(، كما أظهرت نتائج المؤشرات اإلحصائية عدم وجود 

عالقة دالة إحصائياً بين جميع المتغيرات التي يمكن أن تؤثر على تقييم يسر استخدام 

 واقع الصحف والمواقع اإلخبارية وتقييم المبحوثين.تطبيقات م

 التعليق على الدراسات السابقة:

ماعدا دراسة سارة شوقي عبد ، استخدمت معظم الدراسات السابقة المنهج الوصفي .1

ودراسة هبة ، ، والتي اعتمدت على المنهج الوصفي والتجريبي2016الستار 

صفي والتجريبي واالستقرائي التي اعتمدت على المنهج الو 2015محمد فتحي 

بينما استخدمت دراسة ، المنهج المقارن 2012،واستخدمت دراسة لي تشانج 

عدة مناهج لتصنيف معايير يسر واالستخدام حسب  2018ساكشي جويل وآخرون 

ملية والع، تخصص كل تطبيق وتتمثل في اتخاذ القرار من خالل معايير متعددة

، ريةوالنمذجة الهيكلية التفسي، نفعة متعددة السماتونظرية الم، الهرمية التحليلية

 ونموذج يسر والسهولة .

بينما استخدمت دراسة ساكشي جويل ، معظم الدراسات استخدمت أداة اإلستبانه .2

ودراسة جوليانا ، 2017ودراسة خلود بنت خميس بن عبدهللا ، 2018وآخرون 

ة تحليل المضمون ودراسة لي تشانج صحيف، 2015نونيز ومانوبال كواريسما 

للتعرف على الخطوط االسترشادية التي تيسر وتسهل استخدام التطبيقات الصحفية 

 عبر الهواتف الذكية .

ودراسة هبة محمد فتحي ، 2017استخدمت دراسة خلود بنت خميس بن عبد هللا  .3

نموذج  2018ودراسة ساكشي جويل وآخرون ، 2012،ودراسة لي تشانج  2015

 اليسر والسهولة.

ركزت أغلب الدراسات السابقة علي التعرف على معايير يسر وسهولة استخدام  .4

بينما غفلت الدراسات عن الجانب الخاص ، التطبيقات اإلخبارية لدي المستخدم
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بشكل ومضمون التطبيقات اإلخبارية ماعدا دراسة خلود بنت خميس بن عبدهللا 

 التي اهتمت بدراسة هذا الجانب. 2017

نتائج ذات صلة بموضوع  البحث حيث توصلت دراسة تمثلت أبرز ال  .5

عدم استثمار واجهة المستخدم في أغلب ( إلى 2017خلودبنتخميسبنعبدهللا )

تطبيقات الهواتف الذكية للصحف والمجالت في السلطنة من ناحية الشكل 

ً إلي ، والمحتوي وافتقاد الواجهة لعناصر جذب المستخدم ،وتشير النتائج أيضا

األمر الذي يشكل صعوبة على المستخدم ،ويحول ، قل داخل التطبيقسهولة التن

ذلك دون بقائه فترة طويلة في التطبيق ،كما توصلت نتائج الدراسة إلي أن تطبيقا 

يستخدمان قوالب فنية جديدة في عرض ، ( what's News"واتس علوم " ،و)

ختلف يق ومكما أنالتطبيقين يخصصان محتوى خاص بالتطب، محتواهما اإلخباري

العينة  أما لباقي تطبيقات، عن النسخة الورقية والموقع اإلليكتروني للصحيفتين

فاستخدمت قوالب صحفية تقليدية في عرض المحتوى الذي لم يختلف عن النسخة 

 .الورقية لها 

 حدود االستفادة من الدراسات السابقة : 

 راء الوسيلة.التعرف علي اإلطار النظري للدراسة والمتمثل في نظرية ث .1

تحديد مشكلة الدراسة تحديداً دقيقاً وصياغتها بشكل واضح مما ساعد علي استخراج  .2

 أهداف هذه الدراسة وأهميتها .

 ،االستفادة من النتائج التي توصلت إليها الدراسات السابقة في صياغة المشكلة .3

 وتحديد األهداف والتساؤالت .

 لتركيز عليها ومناقشتها،ومعرفة الجوانبمعرفة الجوانب التي ينبغي علي الدراسة ا .4

التي غفلت عن معالجتها الدراسات السابقة حتى تستطيع هذه الدراسة أن تقدم ماهو 

 مما يساهم في بناء التراكم العلمي في مجال اإلعالم .، جديد عن باقي الدراسات

راسة دوفي ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسات السابقة يمكن صياغة مشكلة ال

 على النحو التالي .

 المشكلة البحثية :

يمكن تحديد إشكالية الدراسة من خالل النتائج المستقاه من الدراسات السابقة  في 

الكشف عن شكل المحتوى اإلعالمي المقدم بالتطبيقات اإلخبارية المصرية واألجنبية 

مي، و القوالب عبر الهاتف الذكي، واآلليات التي استخدمتها لعرض محتواها اإلعال

الفنية الجديدة المستخدمة في عرض محتواهم اإلخباري، باإلضافة إلى إبراز مدى تأثير 

الثورة الرقمية على محتوي الرسالة اإلعالمية  بالتطبيقات عينة الدراسة وتنتمي هذه 

الدراسة إلي الدراسات الوصفية التي تسعى إلى وصف شكل الرسالة اإلعالمية المقدمة 
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قات اإلخبارية، وفي السياق ذاته وصف شكل التطبيقات اإلخبارية والخدمات بالتطبي

التي يقدمها لمستخدميه، استخدمت الدراسة منهج المسح وذلك لمسح المحتوى اإلعالمي 

للتطبيقات اإلخبارية عينة الدراسة، واستخدمت في ذلك صحيفة تحليل المضمون كأداة 

)  خاصة بالصحف المصرية واألجنبية كتطبيقاتلجمع البيانات المطلوبة للتطبيقات ال

الوطن( ممثلة للتطبيقات اإلخبارية للصحف المصرية، ، المصري اليوم، اليوم السابع

 The Washington post ،The wall streetوالتطبيقات اإلخبارية لصحف )

journal ،The New York times ،The Times ممثلة للتطبيقات اإلخبارية )

 جنبية.للصحف األ

 أهمية الدراسة :

 تنبع أهمية الدراسة من خالل عدة نقاط :

  في مضمار التناول العلمي للدراسات التي تتناول المحتوى ً تسد الدراسة فراغا

اإلعالمي بالتطبيقات اإلخبارية، حيث أن أغلب الدراسات البحثية التي تناولت 

ارية ام التطبيقات اإلخبالتطبيقات اإلخبارية ركزت على دراسة عوامل يسر واستخد

لدى المستخدم، بينما أغفلت الجانب اآلخر الخاص بتحليل شكل الرسالة اإلعالمية 

 بالتطبيقات اإلخبارية.

  تساعد الدراسة في الكشف عن شكل المحتوى اإلعالمي المقدم بالتطبيقات

ن م اإلخبارية المصرية واألجنبية من خالل أداة تحليل المضمون، والمقارنة بينهما

خالل رصد العناصر األساسية المكونة لكل تطبيق وتشتمل علي ) واجهة التطبيق 

القوالب التحريرية  –اآلليات المستخدمة  -الخدمات اإلضافية  –األقسام  –

 المستخدمة ( وأهم مايميز كل منهما.

   إمكانية االستفادة من نتائجها وتوصياتها في تطوير محتوى تطبيقات الهواتف

 التابعة للصحف المصرية .الذكية 

 أهداف الدراسة :

تسعي الدراسة الحالية إلي تحقيق الهدف الرئيسي التالي وهو الكشف عن شكل المحتوى 

اإلعالمي المقدم عبر التطبيقات اإلخبارية المصرية واألجنبية، والذي ينبثق منه عدة 

 أهداف فرعية ومنها: 

 قات اإلخبارية المصرية واألجنبية .الكشف عن اآلليات التي تعتمد عليها التطبي .1

 المقارنة بين شكل الرسالة اإلعالمية المقدمة بالتطبيقات األجنبية والمصرية . .2

 المقارنة بين الخدمات التي تقدمها التطبيقات اإلخبارية المصرية واألجنبية. .3
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 التعرف على العوامل واآلليات التي تميز التطبيقات اإلخبارية وتجعلها أكثر ثراءً  .4

 عن غيرها .

إبراز مدى تأثير الثورة الرقمية على محتوي الرسالة اإلعالمية  بالتطبيقات  .5

 اإلخبارية عينة الدراسة.

 تساؤالت الدراسة :

تسعى الدراسة لإلجابة عن التساؤل الرئيسي التالي؛ ماهو شكل المحتوى 

رئيسي عدة ؤل الاإلعالمي بالتطبيقات اإلخبارية المصرية واألجنبية ؟، وينبثق من التسا

 تساؤالت فرعية:

ماهي اآلليات التي تعتمد عليها التطبيقات اإلخبارية المصرية واألجنبية في  .1

 تقديم محتواها اإلعالمي ؟

 ماهي الخدمات التي تقدمها التطبيقات اإلخبارية المصرية واألجنبية ؟ .2

ماهو الفرق بين شكل المحتوى اإلعالمي المقدم بالتطبيقات اإلخبارية  .3

 لمصرية واألجنبية ؟ا

ماهي القوالب الفنية الجديدة التي استخدمتها التطبيقات اإلخبارية عينة الدراسة  .4

 ؟

ماهي العوامل واآلليات التي تميز التطبيقات اإلخبارية عينة الدراسة وتجعلها   .5

 أكثر ثراًء عن غيرها؟

ات قكيف أثرت الثورة الرقمية علي شكل ومضمون الرسالة اإلعالمية بالتطبي .6

 اإلخبارية عينة الدراسة ؟

 اإلطار النظري للدراسة :

 نظرية ثراء الوسيلة 

وتذهب نظرية ثراء الوسيلة إلىإن وسائل اإلعالم تختلف فيما بينها حسب أوجه 

الثراء التي تمتلكها والتي تميزها عن بقية الوسائل اإلعالمية، و أوجه الثراء هنا هي 

شكل عوامل للثراء للوسيلة اإلعالمية على صعيد متصل السمات التي تمتاز بها والتي ت

معايير لقياس ثراء المواقع اإلليكترونية من AL.et,Qin Jialum 2006)وضع ) 

منطلق تعريف لثراء الوسيلة يرى أنه يعني كفاءة مواقع الويب في استخدام الوسائط 

المعلومات  الفيديو، ....(.في توصيل، الصور، المتعددة مثل )الروابط الفائقة

 الملفات القابلة، للمستخدمين ،ومحددا أربعة مؤشرات للثراء هي : الروابط الفائقة

 .12ملفات الصوت ،الفيديو، للتحميل ،الصور
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وتتميز التطبيقات اإلخبارية للصحف كأحد التقنيات اإلعالمية المبتكرة والحديثة 

اعلية ة واآلنية في النشر والتفبعدد من المزايا تميزها كوسيلة إعالمية وثرية وهي الفوري

وسرعة الحصول على رجع الصدى واستعمال النصوص الفائقة واستخدام الوسائط 

، (podcastالمتعددة والكلمات التشعيبية ،وخاصية البث المباشر، والتدوين الصوتي )

باإلضافة إلى أن بعض ، منصات التعليم اإلليكترونية، واإلذاعات اإلليكترونية

 Virtuallyاإلخبارية بدأت في استخدام خاصيتي الواقع االفتراضي التطبيقات

reality ، وخاصية الواقع المعززAugmented reality في عرض رسالتها

ويعمل البحث على دراسةالعوامل و السمات واآلليات التي تميز التطبيقات ، اإلعالمية

ل تحليل مضمون اإلخبارية  عينة الدراسة عن غيرها وتجعلها أكثر ثراءمن خال

 التطبيقات اإلخبارية عينة الدراسة . 

 اإلطار المنهجي :

 نوع الدراسة : 

تنتمي هذه الدراسة إلي الدراسات الوصفية التي التقف عند مرحلة جمع البيانات 

بل تمتد إلى تصنيفها وتحليلها وتوصيفها، كما تسعي لرصد العوامل واآلليات التي 

ثم  ،اإلعالمية بالتطبيقات اإلخبارية محل الدراسة تؤثرعلى شكل ومضمون الرسالة

 تفسير النتائج في ضوء أهداف الدراسة وتساؤالتها .

 منهج الدراسة : 

ويتم توظيفه في هذه   Surveyاعتمدت الدراسة على منهج المسح اإلعالمي 

المستوى األول وهو مسح الدراسات السابقة ذات صلة ، الدراسة من خالل  مستويين

ي وهو مسح المستوى الثان، ع البحثحتى يتثنى للباحثة تحديد المشكلة البحثيةبموضو

التطبيقات اإلخبارية المصرية واألجنبية عينة الدراسة بهدف الوصول إلي وصف 

وتحديد سمات الرسالة اإلعالمية المقدمة عبر التطبيقات ، للظاهرة موضوع الدراسة

ة ا يساعد منهج المسح في االختيار السليم لعيناإلخبارية واآلليات التي تعتمد عليها ،كم

  التطبيقات اإلخبارية محل الدراسة .  

 comparativeأسلوب المقارنة المنهجية   : 

 ويستخدم لتحقيق األهداف التالية : 

رصد أوجه االختالف بين اآلليات واألقسام التي تستخدمهاالتطبيقات اإلخبارية 

 اها اإلعالمي والخدمات التي تميز كل منهما .المصرية واألجنبية في عرض محتو
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 اإلطار اإلجرائي للدراسة : 

 أدوات جمع البيانات : 

 Content Analysisاستمارة تحليل المضمون 

ويعرف تحليل المضمون بأنه أحد األدوات البحثية التي تستخدم في وصف 

ياً، وهو أحد المحتوى الظاهر أو المضمون الصريح للمادة اإلعالمية وصفاً موضوع

المناهج المستخدمة في دراسة محتوى وسائل اإلعالم المطبوعة والمسموعة والمرئية 

باختيار عينة من المادة موضع التحليل وتقسيمها وتحليلها كميا وكيفيا علي أساس خطة 

وتوظفه الباحثة لتحليل شكل الرسالة اإلعالمية المقدمة عبرعينة من ،13منهجية منظمة 

 . المصرية واألجنبيةإلخبارية اإلليكترونية التطبيقات ا

 أهداف تحليل المضمون : 

  تميز التطبيقات محل الدراسة . التيتحديد فئات الشكل 

  تحديد األقسامsections  . التي يستخدمها كل تطبيق في تقديم الرسالة اإلعالمية 

 . تحديد اآلليات التي يستخدمها كل تطبيق في عرض رسالته اإلعالمية 

 صد تأثير الثورة الرقمية على شكل الرسالة اإلعالمية بالتطبيقات اإلخبارية .ر 

  عينة الدراسة لعرض الرسالة  اإلخبارية التطبيقات تقدمهارصد الخدمات التى

 اإلعالمية .

 سة .االمستخدمة بالتطبيقات اإلخبارية عينة الدرألساليب الحديثة تحديد ا 

 ت ن التطبيقات اإلخبارية المصرية والتطبيقاتحديد الفروق الشكلية والضمنية بي

 اإلخبارية األجنبية.

 مجتمع الدراسة : 

بعد مسح مجموعة من التطبيقات اإلخبارية التابعة للصحف المصرية واألجنبية،      

اختارت الباحثة عينة عمدية لبعض التطبيقات اإلخبارية المصرية واألجنبية، وهم 

اليوم السابع، المصري اليوم، الوطن( والتطبيقات التطبيقات اإلخبارية لصحف ) 

 The Washington post ،The wall streetاإلخبارية األجنبية لصحف )

journal ،The New York times ،The Times. ) 

 دراسة :لانتائج 

المصرية واألجنبية لتطبيقات اإلخبارية عينة من امن خالل  الدراسة التحليلية ل

وطن ( ال، المصري اليوم، بيقات اإلخبارية لصحف ) اليوم السابعفي التطالمتمثلة 
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 The Washington post،The wallوالتطبيقات اإلخبارية األجنبية لصحف )

street journal،The New York times ،The Times) ، رصدت الباحثة عدة

 سمات شكلية تميز التطبيقات اإلخبارية عينة الدراسة 

 ات الشكلية الخاصة بواجهة التطبيقات اإلخبارية عينة الدراسة( يوضح السم1جدول )

واجهة 

التطبي

 ق

تطبيق اليوم 

 السابع

تطبيق 

المصري 

 اليوم

 تطبيق

 الوطن

 تطبيق

The 

Washing

ton post 

 تطبيق

TheWall  

street 

journal 

 تطبيق

The 

New 

York 

times 

 تطبيق

The 

Times 

 غ م غ م غ م غ م غ م غ م غ م

                      شعار

عنوان 

التطبي

 ق

                     

                      أخبار

غالف  

الجري

 دة

                     

                      إعالن

صورة 

إخبار

 ية

                     

                      أخري

رصدت الباحثة عدة سمات شكلية الخاصة بواجهة التطبيقات اإلخبارية عينة  

طبيق إعالن خاص بت وبأسفلهباسم التطبيق  تطبيقاليوم السابع بدأت واجهة،الدراسة

دأ بينما يب، ، ثم شعار اليوم السابع  وهو ) لبلدنا والناس والحرية (اإلخباريزاجل 

م شعار الجريدة وهو) من حقك باسم التطبيق وبأعلى األستطبيق المصري اليوم 

باسم  تطبيق الوطننما يبدأ بي، في حين التحتوي بداية التطبيق علي إعالن، (تعرف

بينما يبدأ تطبيق ، حتوي بداية التطبيق علي أشكال إعالنيةت التطبيق وأقسامه في حين ال

postWashingtonThe ( بأسم التطبيق ثم شعاره وهوDemocracy dies in 

darkness ثم عبارة تحفيزية الستخدام التطبيق، ( وتعني الحرية تموت في الظالم 

( وتعني أفضل صحافة the best journalism is now in your pocket)   وهى

 hundreds of new storiesيليه عبارة وصف للتطبيق وهي ) ، اآلن في جيبك

every day ,customized alerts ,original podcasts and more) ، وتعني

 كاست ) محتويات صوتية (دإشعارات مخصصة ،وبو، مئات القصص الجديدة كل يوم

 The wallيبدأ تطبيق بينما،، ثم طلب االستمرار من المستخدم، والمزيد، أصلية

street journal  بينما يبدأ تطبيق ، بصفحة بيضاء بها اسم التطبيقnew York 

times Theالتطبيق ثم فيديو اليف مصحوب بتعليقات كتاب عن الفيديو باسم، 

بأخبار وأقسام   The Timesبينما يبدأ تطبيق   ، ومجموعة من األخبار المختلفة

 .مباشرة دون وجهة محددة  الجريدة
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 وجهة تطبيق الوطن           وجهة تطبيق اليوم السابع                    

                                           

 The Washington postق وجهة تطبي               اليوم  صريالم  وجهة تطبيق
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  The New york timesوجهة تطبيق         The wall street journalوجهة تطبيق 

 ( يوضح األقسام التي تقدمها التطبيقات اإلخبارية عينة الدراسة2جدول )

أقسام 

التطبيق 

 اإلخباري

تطبيق 

اليوم 

 السابع

تطبيق 

المصري 

 اليوم

 تطبيق

 نالوط

 تطبيق

The 

Washington 

post 

 تطبيق

the wall 

street 

journal 

 The تطبيق

New York 

times 

 تطبيق

The 

Times 

 غ م غ م غ م غ م غ م غ م غ م 

أهم  األخبار 

 /عاجل
                     

                      تحقيقات

                    سياسة

                      حوادث

المرأة 

 والمنوعات
                     

                      صحة وطب

                      تكنولوجيا

صحافة 

 المواطن
                   

ألبومات 

 صور
                     

                      مقاالت

                      كاريكاتير

                      اقتصاد

                     مجتمع

                      دينية

                      أخبار محلية

                      ميةأخبار عال

                     ثقافة

                      فن

                      تقارير

أخبار 
 الرياضىة

                     

                      كرة عالمية

                      تكنولوجيا

                      تليفزيون

                      أخرى
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 سة:األقسام التي تقدمها التطبيقات اإلخبارية عينة الدرا

محتواها  قدمتصحيفة اليوم السابع من خالل الجدول السابق يالحظ أن 

األخبار عاجلة ،تحقيقات ،سياسية، حوادث،  وهماألقساماإلعالمي عبر مجموعة من 

، ن، تليفزيوكرة عالمية، فن، أخبار الرياضة، تقارير، محافظات، اقتصاد وبورصة

تكنولوجيا، ، صحة وطب، لمنوعاتالمرأة وا، ثقافة، أخبار عالمية، أخبار عربية

 .ألبومات ،مقاالت ،كاريكاتير ، صحافة المواطن

أحدث  ،إلى عدة أقسام وهم الصفحة الرئيسية تطبيق المصري اليومنقسم يبينما 

محافظات وقسم خاص ، رياضة، حوادث، األخبار، األخبار، سياسة، اقتصاد، رأى

،وفنون وثقافة وعلوم وتكنولوجيا،  بالمرأة والرجل، وعرب وعالم،وتحقيقات وحوارات

، شكاوي المواطنين ،كاريكاتير،ألبومات وعات، وسط الناس، سياحة وطيرانمن

 لم يطرحها تطبيق اليوم صور،ويالحظ أن تطبيق المصري اليوم قدم مزيد من األقسام

سياحة وطيران، أيقونة، اعترافات ، منوعات ،وسط الناس، مثل ملحق السياراتالسابع 

، زي النهاردة، السكوت فيروس كورونا، شكاوي المواطنينقسم خاص ب ة،جريئ

ر أخبا عدة أقسام تمثلت فيتطبيق الوطنقدمينما ب، ممنوع، خدمات قصص مصورة

 ،، العرب والعالم، رياضة، فن وثقافة، اقتصاد، سياراتTVمصر، الرئيسية، الوطن 

ير متاحة غ أقسام إضافية لوطنا تقدمبينما ، ، حوادثتحقيقات وملفات ،ألبومات الصور

 قدم ،حكاوينا، حظ اليوم، خدمة أي، ملفات تفاعلية باليوم السابع والمصري اليوم وهم

 topأهم القصص  ممجموعة من األقسام وه postWashingtonTheتطبيق 

stories ،الرأيopinion ،التحقيقاتinvestigations أخبار عالمية، ،تكنولوجيا ،

،واقتصاد ،صحة وطب وقسم ديني ، لمجتمع وأسلوب الحياةص باوقسم خا، الرياضة

ألبومات صور وقدم التطبيق ، أخبار محلية، comicsكاريكاتير،وفنون وثقافة ،سياسة ،

 قسم خاص بالبيئة غير متاحة بالصحف المصرية السابق ذكرهاوهي أقسام إضافية

 USAتحدة األمريكية الواليات الم الكلمات المتقاطعة ،تاريخ، التعليم، والمناخ

history  الهجرة،immigration الوفيات والنعي ،obituaries ،وتدوين ، علوم

، national securityالطقس ،النقل ،قسم خاص باألمن القومي ، podcastsصوتي 

 roadطرق الوقاية والشفاء ، ) متاح فقط بالمصري اليوم ( قسم خاص بفيروس كورونا

to recovery ، م  يو 100أولfirst 100 days، وقسم آخر بعنوانlauncher  

 وقسم خاص بالبث المباشر، ويتناول معلومات خاصة باأللعاب اإلليكترونية

 The wallينما ينقسم تطبيق بthe Washington post liveلموضوعات متنوعة

street journal وأخبار ، وتكنولوجيا وأسواق، وقسم إدارة أعمال، إلي أهم األخبار

ل صحافة التواص، واألخبار الشائعة، ،فيديو إخباريةتقارير ، وأخبار محلية، المالع

 ، بينما يقدم التطبيق أقسام أخري مثل أخباراليوم السابع ( تطبيق) متاح ب االجتماعي 

روس وأخبار في، تقارير لوجيستية  ،قسم خاص باألزمات والشكاوي ، الصفحة األولي
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قسم  ،( The Washington postاليوم وتطبيق  متاح بتطبيق المصري)  كورونا

 مجلة وول ستريت، ( The future of every thing) شيءمستقبل كل خاصب

رير الخبرة اتقوقسم خاص ب،  وتتناول موضوعات متنوعة WSJMagazineحورنال

The experience report كافة الخبرات ويضم مجموعة من التقارير التي تتناول

، وقسم خاص بتوقعات السوق 2020ثرت على القطاعات المختلفة في أ التيوالتجارب 

توثيق وول ستريت جورنال   CMO Today ،WJS Notedالحالية االقتصادية  

قدم ، game stop maniaوقسم بعنوان ، ويتناول تقارير متنوعة خفيفة

، أخبار عالمية، األخبار، الرأي أهم عدة أقسام وهمtimesthe new Yorkتطبيق

، ةصح، تكنولوجيا، ، ألبومات صور، سياسة، اقتصاد، رياضة، فنونخبار محليةأ

كتب ( ،مجتمع، كما قدم أقسام إضافية  –أفالم  –شملت ) المسرح  والتيثقافة ، علوم

 realوهي فيديو وتشتمل على تقاريرمصورة فيديو ألحداث متنوعة، قسم العقارات 

estate ، قسم يسمىMagazine  طعام الوعات في مجاالت مختلفة ) ويتناول موض– 

ويعتمد  بشكل ، (tipإرشاديةموضوعات  –طب  -  ethicsاألخالقيات  –المستقبل 

ئي تطورها التاريخي بشكل بنااول أحداث مختلفة وأساسي على فن الفيتشر الذي يتن

  virtually realityخاص بالواقع االفتراضي immersiveباسم  قسم ، ومنظم

 The up shotوقسم يسمي ، Augmentedreality  (VR ،AR )عزز والواقع الم

ويتناول تعليق أو تقارير خاصة بالنتائج المترتبة على األحداث المختلفة بالواليات 

دن مترتبة على فوز جوبايالمتحدة األمريكية، سواء سياسية مثل النتائج أو األحداث ال

، ألمصال الذي تم تطويرها، ...إلخا، نتائج تفشي فيروس كورونا وتطوراته وبالرئاسة

، وتمارين من أكل صحي well :nutrition&fitnessوقسم يهتم بنمط الحياة الصحي 

 Climateوقسم آخر بعنوان ، وكيفية الوقاية من فيروس كورونا ...إلخ، رياضية مهمة

and Environment   هتم ي ) المناخ والبيئة ( ويهتم بالظواهر المناخية والبيئية ،وقسم

مثل أخبار وتقارير صادرة عن وكالة ناسا الفضائية،وتقارير علمية   sciencesبالعلوم 

، سفروال، وقسم خاص بالطعام، واالكتشافات واالختراعات، عن الطب والعلوم البيئية

وقسم خاص بقارة استراليا ،وقسم يسمي   ، والسيارات، والموضوعات الخاصة بالزواج

AlensThe world Through   وتعني العالم من خالل عدسة  ويضم مجموعة من

، ويقدم نبذة deal bookوقسم آخر يسمى  ، التقارير التي تركز علي األحداث العالمية

وتتناول نعي ، Obituariesوصفحة خاصة بالنعي ، عن كتب في موضوعات مختلفة

تناول ي  podcastsو قسم ، للعديد من الشخصيات وذكرى وفاتهم وأبرز أعمالهم

التدوين الصوتي أو التعليق الصوتي علي أحداث عالمية ومحلية مختلفة ومصحوب 

وقسم خاص بمهام األبوين والتربية السليمة لألطفال  ، بوصف نصي للحدث

Parenting وشبكة تعليمية  تشتمل على ورش عمل تعليمية مختلفة  وندوات ،

بمقابل مادي عبر المنصة  عن موضوعات مختلفة يتم حضورها Webinarإليكترونية 

ويتناول   Time insiderوقسم بعنوان ، York timesnewTheالتعليمية لتطبيق 
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قصص  –صحية  –مجتمعية  –سياسية  –تاريخية  –موضوعات عامة خفيفة )فنية 

الفنون التحريرية عبر عدة أقسام متمثلة في   The timesيقدم تطبيق فيما ، إنسانية (

ويشتمل علي ) ، Commentوقسم خاص بمادة الرأي باسم ، األخبار همقسم أ

وقسم خاص باألخبار العالمية ،قسم خاص ، رسائل القراء (، كاريكاتور، مقاالت

ويتناول  Times 2وقسم باسم ، قسم خاص بالرياضة، قتصاد وإدارة األعمالباال

 crossوقسم خاص بألعاب التسلية  ، وموضوعات خفيفة وإرشادية، مقاالت طويلة

words ،   . وقسمي خاص بأخبار اسكتلندا وإيرلندا 

، لوطنا، اليوم السابعمن خالل العرض السابق يتضح أن التطبيقات المصرية ) 

 ،قدموا رسائلهم اإلعالمية عبر أقسام ) أهم األخبار أو األخبار العاجلة، (المصري اليوم 

، ةأخبار عالمي، خبار محليةأ، الحوادث ،ألبومات الصور ،مقاالت ،اقتصاد، التحقيقات

تقديم  في تطبيقي اليوم السابع والمصري اليومبينما اعتمد ، الفن ،أخبار الرياضة

، المرأة والمنوعات ،التكنولوجيا، رسائلهم اإلعالمية من خالل أقسام ) السياسة

رسائله اإلعالمية عبر قسم  تطبيقي اليوم السابع والوطنبينما قدم ، كاريكاتير(

 زيون . التليف

على تقديم رسائله اإلعالمية عبر أقسام ) الصحة  تطبيق اليوم السابع فقطاعتمد 

قدم ، تطبيقي المصري اليوم والوطنقدمهما يلم وهو ما، صحافة المواطن (، والطب

قسم بعنوان وسط ، أقسام أخري وهي قسم خاص بالسيارات تطبيق المصري اليوم

سياحة وطيران ،أيقونة وهو قسم ، ي ومشاكلهالناس ويتناول أخبار المجتمع المصر

خاص  قسم، اعترافات جريئة، يتناول السيرة الذاتية لألشخاص المؤثرين بالمجتمع

خدمات قصص ، السكوت ممنوع، زي النهاردة، شكاوي المواطنين، بفيروس كورونا

حظ  ،دمةأي خ، بينما قدم تطبيق الوطن أقسام إضافية بعنوان ) ملفات تفاعلية، مصورة

 حكاوينا ( .، اليوم

 المصري اليوم والوطن واليوم السابعيالحظ أن التطبيقات المصرية الثالثة 

 خاصة أن الصورة، عبر قسم ألبومات الصور اإلعالميةحرصت على تقديم  رسائلهم 

 ،الصحفية تعد عنصر أساسي  في مجال التطبيقات اإلخبارية وتفرد له مساحات واسعة

ويتناول  ،بتقديم رسائله اإلعالمية عبر قسم صحافة المواطن السابعتطبيق اليوم تميز 

أبرز مايكتبه ويصوره المواطن المصري وتعليقاته علي أبرز األحداث الجارية  ،بينما 

بتصميم  قسم خاص يركز فقط علي أخبار جائحة كورونا  تطبيق المصري اليومتميز 

كز خاص بالملفات التفاعلية تر بتصميم قسم تطبيق الوطنوتميز ، في مصر والعالم

علي أبرز األحداث التي تهم المواطن المصري ويتفاعل معها واعتمد في ذلك علي 

وقسم آخر بعنوان أى خدمة ، الشكل النصي واإلنفوجراف في تقديم الرسالة اإلعالمية

 ويتضمن بعض النصوص اإلرشادية للمواطن في موضوعات متنوعة .    
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  The wall street journalوتطبيق Washington postTheقدم تطبيق 

رسائلهم اإلعالمية ،The timesوتطبيق YorktimesnewyorkTheوتطبيق 

، (اقتصادأخبار عالمية ،، أخبار محلية، عبر أقسام ) األخبار العاجلة أو أهم األخبار

  The wall street journalوتطبيق postWashingtonTheبينما قدم تطبيق

وقدم تطبيق ، إلعالمية عبر أقسام  ) التحقيقات ،تكنولوجيا (رسائلهما ا

postTheWashington   وتطبيقtimesThe new York رسائلهما اإلعالمية

 The timesو تطبيق timesnewyorkTheعبر أقسام ) المقاالت (، وقدم تطبيق 

قدم  ،قتصاد (ا، كرة عالمية، أخبار الرياضة، رسائلهما اإلعالمية عبر أقسام ) المقاالت

و تطبيق  timesnewyorkTheوتطبيق  The wall street journalتطبيق 

The timesبينما استخدم تطبيق ، رسائلهم اإلعالمية عبر قسم  االقتصاد

Washington postthe  واستخدم تطبيق ، فقط  قسم المرأة والمنوعاتthe wall 

streetjournalم تطبيق واستخد، فقط قسم خاص بصحافة المواطنnew York 

timesTheوالصحة ، فقط  عدة أقسام لعرض رسائلها اإلعالمية وهم )السياسة

 تليفزيون (  .، تكنولوجيا، ثقافة ،فن، ألبومات الصور ،مجتمع، والطب

، The Washington postقاتالمصري اليوم ،تطبييالحظ أن 

journalstreetWallThe)  بيقي ) قدم تط،قسم خاص بفيروس كوروناقدمواThe 

Washington post،timesNew york Theوالصحة ، ( قسم خاص بالسياسة

 والطب ،مجتمع ،ثقافة والفن ( 

 The Washington post،timesyorkThe New ،(the) قدم تطبيق 

wall streetjournal   تميزتطبيق ، قسم  خاص بالتكنولوجياThe Washington 

post  والدينبتقديم قسم خاص بالكاريكاتير  عن باقي التطبيقات األجنبية . 

 postThe Washington،yorktimesThe New  ،The)قدم تطبيق

Times) تطبيق تميز بينما ، أخبار الكرة العالمية، قسم خاص بالرياضةNew York 

timesThe  قسم خاص بتقنية الواقع المعزز والواقع االفتراضيفقط بتقديم ( 

VR/AR ) كما قدم ، إلعالمية وهو مالم تقدمه باقي التطبيقاتفي عرض رسالتها ا

بالتعليم عن بعد من  خالل ندوات قسم خاص  the New York timesتطبيق 

م دفعه بمقابل مادي يت منصة نيويورك تايمز التعليميةيتم حضورها عبر إليكترونية 

 the new York times،the Washington) يتميز تطبيق، بينما إليكترونية

tpos) بالتدوين الصوتي بتقديم قسم خاصpodcast. 

 الخدمات التي تقدمها التطبيقات اإلخبارية في عرض رسالتها اإلعالمية :اآلليات و 
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( يوضح اآلليات والخدمات بالتطبيقات عينة الدراسة في عرض رسالتها 3جدول )

 اإلعالمية

 تطبيق اليوم السابع وتطبيق المصري اليوم من خالل الجدول السابق يتضح أن

في حين لم يستخدمها تطبيق ، استخدم خدمة إرسال اإلشعارات بأهم األخبار الجديدة

الوطن، بينما قدم تطبيق اليوم السابع والمصري اليوم والوطن خدمة خاصة بعرض 

 بالمفضالت خدمة خاصة تطبيق اليوم السابع والمصري اليومقدم ، أهم األخبار

لتطبيقات ابينما لم يستخدمها تطبيق الوطن، أتاحت ، لدي القراء األخبارواالحتفاظ بأهم 

ومشاركة المحتوي اإلخباري على وسائل ، خدمات البحث في األرشيفالثالثة 

تخدم اس، مع الجريدة عبر اإليميل الخاص بالتطبيق لوالتواص، التواصل االجتماعي

ري اليوم المص بينما لم يتيحها تطبيقي، تطبيقخدمة تقييم ال تطبيق اليوم السابع

 .والوطن

خدمة باسم أهم األخبار وتعتمد تلك الخدمة على تقديم أكثر اليوم السابع قدم 

األكثر قراءة ،اليوم السابع وهي ) األخبار قراءة والعاجلة وتنقسم إلي ثالثة أقسام 

Trending ،مواده اإلخبارية  عاليوم السابكذلك عرض تطبيق ، ( تريندينج بلس

 وقسم آخر خاص، بألبومات الصوروتنقسم إلي قسمين قسم خاص ( ميدياعبرخدمة ) 

 .بالفيديو

يس اإلنستجرام ،والفتطبيق  حساباتهما على وطنتطبيقي اليوم السابع والأتاح 

 وتويتر ،بينما لم يتيح تطبيق المصري اليوم تلك الخدمة .، ويوتيوب، بوك

 الخدمات

 اإلضافية

تطبيق 

اليوم 

 السابع

تطبيق 

المصري 

 اليوم

 بيقتط

 الوطن

 تطبيق

The 

Washington 

post 

 تطبيق

the wall 

street 

journal 

تطبيق 

The New 

York 

times 

 تطبيق

The 

Times 

 

 

 غ م غ م غ م غ م غ م غ م غ م

                     إرسال اإلشعارات 

                      أهم األخبار 

    المفضالت
 

                 

خدمة البحث في 
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خدمات مشاركة 

 المحتوي اإلخباري 
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                      مقاالت 
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 الجريدة 
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 The wall streetوتطبيق  The Washington postتطبيقأتاح 

journal   وتطبيقThe New york times   وتطبيقThe Times  إرسال خدمة

خدمة ، وخدمة أهم األخبار ،خدمة البحث في األرشيف، اإلشعارات إلي المستخدمين

 Theفيما يقدم تطبيق عبر وسائل التواصل االجتماعي، اإلخباريمشاركة المحتوي 

wall street journal   وتطبيقThe New york times وتطبيقThe times  
، خدمة تقييم التطبيقفقط  The Washington postيتيح تطبيق ، خدمة المقاالت

 The Newو  The Timesيأتاح تطبيق، األجنبيةبينما التستخدمه باقي التطبيقات 

york times  .خدمة التواصل مع هيئة التحرير 

خدمة عرض أعداد الجريدة فقط   The Washington postيتيح تطبيق 

 The wallوتطبيق، The Washington postاتاح تطبيقكما، pdfالورقية 

street journal ( خاصية متابعة الكتاب بالجريدةfollowing authors) ، كما

بينما ، فقط نسخة من التطبيق باللغة اليابانية The wall street journalأتاح تطبيق 

 sixتوفير األخبارعلي مدار ستة أيام ويعرف ب )  خدمة The timesبيق تطيتيح 

days past، ) فيمايتيح التطبيق ذاته خدمة اإلذاعة اإلليكترونية لراديو التايمز عبر

،   Google play store)، يتم تحميله عبر  تطبيق)) Times radio(ابليكشين 

، حداث ،دوراتوتهتم بتقديم موضوعات متنوعة ) أ + Timeوخدمة 

 يةبيالكلمات التشعإلى جانب استخدامها لخاصية ، أحداث بارزة(، عروض،المسابقات

،فعند نقر المستخدم عليها يتم نقل المستخدم إلي مقالة تتناول نفس الموضوع المتصل 

 بالكلمة أو العبارة .

 نتائج عامة للدراسة :  

 باحثةتوصلت إليها ال التيج العامة يتضح العديد من النتائ التحليليةمن خالل الدراسة 

 :  تأثير الثورة الرقمية علي الرسالة اإلعالميةمدي  أظهرت 

  ةلتقليديابين استخدام القوالب التحريرية  التطبيقات اإلخبارية عينة الدراسةدمجت 

 ساليبواأل، تقرير (-مقال  –تحقيق  –) خبر  في عرض رسالتها اإلعالمية

التدوين  ،التقرير المرئي ) الفيديو (، تمثلة في اإلنفوجرافالتحريرية الجديدة الم

كان للثورة الرقمية دور في تطوير  ألبومات الصور ،كما،(  Podcastالصوتي )

عض تميزت بلعرض محتواها اإلعالمي، التي تقدمها التطبيقات اإلخبارية لياتاآل

ر الثورة نتاج لتأثي على آليات تكنولوجية كانتالتطبيقات عينة الدراسة باالعتماد 

 The New yorkكان أبرزها استخدام تطبيق  ، ةالرقمية علي الرسالة اإلعالمي

times  الواقع االفتراضي لخاصيتيvirtually reality   والواقع المعزز

realityAugmented (VR ،AR في عرض الرسالة اإلعالمية ) ،إمكانية و

تعد تلك اآللية ميزت التطبيق ، 360وتقنية ، ثالثية األبعادمشاهدة الفيديو عبر تقنية 

تقدم مادتها اإلعالمية في إطار نصي أو صورة أو  التيعن غيره من التطبيقات 
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 ،مما يعد ذلك من أبرز تأثيرات الثورة الرقمية على الرسالة اإلعالمية، فيديو

، يعيةالطب والظواهر، واستخدم التطبيق تلك التقنية بشكل واسع في المجال الرياضي

أن  ، والجدير بالذكرواأللعاب الترفيهية ،والمعالم السياحية والمجال الطبي وغيرها

 . التطبيق أتاح بعض المواد بتلك الخاصية بمقابل اشتراك شهري

  تطبيقتميزThe New york times مقابل  لخاصية التعليم عن بعدباستخدامه

ية ورش وندوات إليكترونمنصة تعليمية تابعة للتطبيق تقدم عبر  مادي اشتراك

 للمستخدمين .

  تطبيقتميزThe Washington post   تطبيق  وThe new York 

times خاصية باستخدامpodcast وتعد ، التدوين الصوتي أو البث اإلذاعي أي

 يمكن عن موضوعات متنوعة عبارة عن سلسلة وسائط متعددة أو حلقات صوتية

 بها ومتابعتها . االشتراكللمستخدم 

  عينة الدراسة وتطبيقيالتطبيقات المصرية استخدمتThe Washington 

post  وThe new york timesفي عرض محتواهم  ألبومات الصور

 The newالوطن ،، المصري اليوم، اليوم السابع)تطبيق  ماستخدكما ، اإلعالمي

york times ،The wall street  (journal   آلية الفيديو لعرض رسائلها

 مية .اإلعال

   قدم تطبيقThe Washington post  فقط قسم خاص بالبث المباشرThe 

Washington post liveحيث يتيح التطبيق البث الحي للعديد من البرامج ،، 

ويهتم بطرح موضوعات متنوعة  يتمكن  live chatsقسم كما يقدم التطبيق 

تم ي، وع المطروحالمستخدم من محاورة كاتبها وطرح أسئلة مختلفة خاصة بالموض

إرسالها عبر إيميل الصحيفة أو إيميل الكاتب أو المتخصص والذي يقوم بدوره بالرد 

 عليه . 

 المصري اليوم ، قدم تطبيقThe Washington post ،journalstreetThe 

Wallبينما دمجت باقي التطبيقات أخبار جائحة ، قسم خاص بفيروس كورونا

طب ، األخبار المحلية ،األخبار العالمية، كورونا ضمن أقسام )أهم األخبار

 . (والصحة

  بتقديم رسائله اإلعالمية عبر قسم صحافة المواطن تطبيق اليوم السابعتميز، 

ويتناول أبرز مايكتبه ويصوره المواطن المصري وتعليقاته علي أبرز األحداث 

 .الجارية

   ألخبار المفضلة عينة الدراسة خدمة حفظ ا اإلخباريةجميع التطبيقات أتاحت

 واإلطالع عليها في وقت الحق  .
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  تطبيق اليوم السابع والمصري اليوم أتاح كذلك،The Washington post، 

journalstreetThe Wall،  The new york times خدمة اإلشعار بأهم ،

 .The times و الوطن يتطبيق تيحهايبينما لم ، األخبار

  حساباتهما علي كافة مواقع التواصل  وطناليوم السابع والأتاح كذلك تطبيقي

باقي  اهيوتيوب (  بينما لم تتيح –اإلنستجرام  –الفيس بوك  –االجتماعي ) تويتر 

 عينة الدراسية.  اإلخباريةالتطبيقات 

  وى اإلخباري علي تعينة الدراسة خدمة مشاركة المح التطبيقات اإلخباريةأتاحت

 مواقع التواصل االجتماعي .

 الوطناليوم السابع والمصري اليومق أتاح تطبي ،  The new york times ،

The times،  لتلقي ، التواصل مع  هيئة التحرير عبر اإليميل أو األرقامخدمة

حها تطبيقي تييبينما لم ، شكاوي المستخدمين الخاصة بالتطبيق أو مقترحات تطويره

The Washington post ،The Wallstreet journal . 

  بيقي اليوم السابع ،تطأتاحpostThe Washington  خدمة تقييم التطبيق بينما

 لم تتيحها باقي التطبيقات عينة الدراسة .

  خدمة باسم أهم األخبار وتعتمد تلك الخدمة على تقديم أكثر األخبار  اليوم السابعقدم

قراءة والعاجلة وتنقسم إلي ثالثة أقسام وهي ) األكثر قراءة ،اليوم السابع 

Trending ،) كذلك عرض تطبيق اليوم السابع مواده اإلخبارية ، تريندينج بلس

وقسم آخر ، عبرخدمة ) ميديا( وتنقسم إلي قسمين قسم خاص بألبومات الصور

 خاص بالفيديو.

  يتيح تطبيقThe Washington post   خدمة عرض أعداد الجريدة الورقيةpdf  

 .نة الدراسة تلك الخدمة فيما التتيح باقي التطبيقات اإلخبارية عي

 يتطبيق أتاحThe Washington post ، وتطبيقThe wall street 

journal   ( خاصية متابعة الكتاب بالجريدةfollowing authors بينما لم تتيح ،)

 باقي التطبيقات عينة الدراسة تلك الخدمة.

  كما أتاح تطبيقThe wall street journal غة فقط نسخة من التطبيق بالل

 تلك الخدمة. اإلخباريةاليابانية  وهو ماالتتيحه باقي التطبيقات 

  كما  أتاح تطبيقThe times  مدار ستة أيام ويعرف ب )  األخبار عليتوفيرsix 

days past) ، فيما يتيح التطبيق ذاته خدمة اإلذاعة اإلليكترونية لراديو التايمز عبر

، Google play store)  تطبيق)  يتم تحميله عبر، (Times radio )ابليكشين 

، وتهتم بتقديم موضوعات متنوعة ) أحداث ،دورات + Timeوخدمة 

إلى جانب استخدامها لخاصية الكلمات ، أحداث بارزة(، عروض،المسابقات
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بية ،فعند نقر المستخدم عليها يتم نقل المستخدم إلي مقالة تتناول نفس يالتشع

 ة .الموضوع المتصل بالكلمة أو العبار

 طبيق يف التشأتاحت جميع التطبيقات اإلخبارية عينة الدراسة خدمة البحث في أر

 من خالل استخدام الكلمات المفتاحية . 

 حيث استخدمت واجهة تقليدية ، لم تستخدم التطبيقات عينة الدراسة واجهة مميزة

 يقتطبواجهة باستثناء ، تحتوي علي اسم الجريدة وشعارها أو أقسامها المختلفة

The Washington post   ( الذي يبدأ باسم  التطبيق ثم شعاره وهو

Democracy dies in darkness ثم عبارة ، ( وتعني الحرية تموت في الظالم

 the best journalism is now in yourتحفيزية الستخدام التطبيق  ) 

pocketيليه عبارة وصف للتطبيق وهي، ( وتعني أفضل صحافة اآلن في جيبك ( 

hundreds of new stories every day ,customized alerts ,original 

podcasts and more ،إشعارات ، وتعني مئات القصص الجديدة كل يوم

 .صوتية (  دوناتكاست ) مدمخصصة ،وبو

 خالصة الدراسة : 

  من خالل تحليل شكل ومحتوي التطبيقات اإلخبارية المصرية واألجنبية عينة

 The، الوطن، المصري اليوم، لمتمثلة في تطبيق اليوم السابعالدراسة وا

Washington post،The wall street journal،The New York times 

،The Times ، يتضح أن التطبيقات اإلخبارية المصرية وهي اليوم السابع

الثورة الرقمية بشكل واسع فكان  تقنيات والمصري اليوم والوطن لم تستفيد من

امها للتكنولوجيا الرقمية في عرض الرسالة اإلعالمية  في إطار )ألبومات استخد

في حين أغفلت بعض التقنيات التي كانت نتاج ، (إنفوجراف ، فيديو  –صور 

كثر مما جعلتها أ التطبيقات اإلخبارية األجنبية استخدمتهاالتي  للثورة الرقمية و

، podcastية البث الصوتي مثل ) خاص ثراء عن غيرها من التطبيقات المصرية

خاصية حضور الندوات ، خاصية الواقع المعزز، االفتراضيخاصية الواقع 

تروني خاصية الراديو اإلليك، اإلليكترونية عبر منصات إليكترونية تابعة للتطبيق

 chatخاصية ، video liveخاصية البث المباشر  ، التابعة للتطبيق اإلخباري

live ،جنبية عينة الدراسة آليات متابعة كتاب التطبيق كما أتاحت الصحف األ

following authors بينما لم تستخدمها التطبيقات ، ومقاالتهم أول بأول

 المصرية . 

  تميزت  بعض التطبيقات اإلخبارية المصرية بإتاحة حساباتها علي مواقع التواصل

ساب بيسر وسهولة إلي ح االنتقالالمستخدم  ىوهو مايسهل عل االجتماعي

قات بينما لم تهتم التطبي، يوتيوب ( –فيس بوك –التطبيق على أى موقع )تويتر 
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األجنبية بتلك الخاصية باستثناء تطبيق واشنطن بوست الذي أتاح حساباته علي 

استفادة كل التطبيقات من خاصية  إمكانية مشاركة ، االجتماعيمواقع التواصل 

أتاحت تطبيقات اليوم السابع ، جتماعياالالمحتوى اإلخباري على مواقع التواصل 

 The Washington post ،journalstreetThe Wall،والمصري اليوم 

وتعد تلك من أهم ، ، خدمة اإلشعار بأهم األخبارThe new york times  و

في  navigationعوامل يسر وسهولة استخدام التطبيق وتسهل عملية المالحة 

 حظياً . ل وتحديثاتهالمستخدم معرفة أهم األخبار حيث توفر تلك الخدمة ل، التطبيق

 توصيات الدراسة :

بل ستطوير التطبيقات اإلخبارية المصرية وخاصة بكيفية ضرورة إجراء دراسات  .1

االستفادة من تقنيات الثورة الرقمية وتحديثاتها، من خالل دراسات ميدانية على 

 . المستخدمين والقائم باالتصال

الرسالة اإلعالمية بالتطبيقات  شكلدراسات الخاصة بتحليل إجراء المزيد من ال .2

اآلليات والتقنيات التي استخدمتها في تطوير التطبيقات من  لالستفادةاألجنبية 

 اإلخبارية المصرية .

إجراء المزيد من الدراسات الميدانية علي مستخدمي التطبيقات اإلخبارية الستنباط  .3

 يسر وسهولة استخدام التطبيقات اإلخبارية . العوامل  واآلليات التي تساعد على

إجراء دراسات تتناول سبل استفادة التطبيقات اإلخبارية المصرية من تقنيات الذكاء  .4

 خاصة تقنية الواقع المعزز والواقع االفتراضي . االصطناعي
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