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ان ابلعقل اذلي يس ىل نور العمل ومّيز  طريقنا وييرس ريامحلد هلل اذلي هداان ا 

متام معلنا.  امحلد هلل اذلي أ عطاان من موجبات رمحته ال رادة والعزمية عىل ا 

 حنمدك اي رب محدا يليق مبقامك وجالكل العظمي 

 لرمحن"د.بن سبيع عبد احلق عبد ااملرشف " ل س تاذي الكرمي نياصتقدم ابلشكر والتقدير اخلأ  

مداد واذلي مل يتأ خر عن حرتامه متام هذا العمل ،وتشجيعهي يد املساعدة ل  ا   ادلامئ يل. وا 

ىل من سامه    "يرصف حاج" ادلكتور مبساعدته ادلامئة طوال مشواري اجلامعيوشكر كبري ا 

 وامحلد هلل ربز العاملني.

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ...داءـــــــــــــإه

 امحلد هلل كثريا عىل نعمه ، ومهنا نعمة العمل ، وصىل هللا عىل س يدان محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني  

 بعد أ ن وفقنا هللا عز وجل أ هدي هذا العمل املتواضع ...

ىل ا   خط  احلروف ال وىل ورمسوا يل طريق حب هللا و رسوهل...أ  ذلين علموين كيف لا 

ىل همج  أ ن أ وفهيام حقهام شكرا وعرفاان ما حييت س تطيعأ  قليب؛ الذلين ل  يتا 

 ."احلبيب أ طال هللا يف معرهام ورعاهام يــــــــــــأ ب،الغالية يــــــــــــمأ  "

حملرتم ا "زويج ؛"ىل اذلي اكن خري معني ومشجع يل عىل مواصةل طريق العمل و النجاحا  

 . حصمامهللاىل وادليه الكرميني أ دام ا  و 

 سالم"رعاه هللا.ا  بين احلبيب الغايل"محمد ا  ىل قرة عيين ،ا  

 . رمحه هللا ىل روح خايل الغايل الطاهرةا  

خويت أ مني،شهرزاد ،زين العابدين والربامع ايسني،مالك  ىل ا  حفظهم  وجود رهام، رماس ،ا 

 هللا.

ىل مجيع ال خوة وال خوات وال صدقاء ومن جيعل العمل مبدءا أ ساس يا يف احلياة.و   ا 
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  : مقدمة

وارا خمتلفة و أدت أد ،تصال لفرتة طويلةحتلت الصحيفة املطبوعة مكانة مهمة يف عملية اإلإ

لوظائف تصال اجلماهريي يف العديد من ا، و إذا كانت تشرتك مع بقية وسائل اإل يف تطور اجملتمعات

  "نرتنتاأل"فإهنا ظلت متميزة بقدرهتا على التوثيق، ومع ظهور شبكة املعلومات الدولية  ؛و األهداف

ات الرمسية ستخدامها و دخوهلا إىل كافة املؤسسإتساع إومع تزايد أمهيتها و  ،اليت فرضت نفسها إعالميا

لصحافة املكتوبة ا ستفادتإستخدام اجلمهور هلذه التقنية، إزدياد إو ما ترتب عليه من ،و غري الرمسية 

ض خرية ختو ألخذت هذه اأتصالية اليت تقدمها هذه الشبكة ،حيث عالمية و اإلمن اخلدمات اإل

سعينات لكرتونية يف النصف الثاين من القرن العشرين ،وقد تزايد هذا التحول يف التجتربتها مع الوسائل اإل

داية عداد الصحف واجملالت ،بإليات آهم ألكرتونية من صبحت احلاسبات اإلأين أ ؛من القرن املاضي

ير النصوص ىل حتر إخرى ،ووصوال أجهزة أعالمية واليت تتم عن طريق الفاكس و من مرحلة مجع املادة اإل

 لكرتونية.على شاشات احلاسبات اإل والصور

لكرتونية طلق عليها تسميات عدة منها:الصحافة اإلأخرى أوباملوازاة مع هذا التطور منت ظاهرة 

 ستفادت بعدد من اإلمكانيات اليت وجدهتا يفإ نرتنت ،صحافة على اخلط...اخل،حيثة األ،صحاف

تلك املتعلقة ؛ا هم مميزاهتأ،ولعل من خرا عن الصحافة املطبوعة على الورق آنرتنت فأضافت هلا بعدا األ

ستطاع أن استطاع القارئ أن يكتب رأيه بل و إخرا من اجلمهور ،حيث آبالتفاعلية اليت خلقت نوعا 

يف  بكتابة املقاالت املؤيدة أو املخالفة لوجهة النظر الواردة ،يشارك يف عملية صنع و إنتاج الصحيفة

ه و استطاع أمورا أخرى مل يكن بإمكان ،ستطاع أن حياور احملرر و يناقشه يف آرائهإاملقال األول،  و 



 

 ب
 

ملمارسات ت  كثري من املفاهيم يف االصحف الورقية اليت عهدها طوال حياته، و تغري  أعملها وهو يقر 

ىن املتكامل لكرتوين يف اإلصدار الصحفي ثورة باملعالصحفية و يف أمناط التعرض هلا .و يعد التحول اإل

الوضعية  ن الصحيفة الورقية تشهد هذهإيعين التحول من حالة إىل حالة أخرى ف ،فإذا كان مصطلح ثورة

 باله على شاشة.ستقإول من منتج مطبوع إىل منتج يتم بالضبط يف الوقت احلاضر حيث بدأت تتح

عصر  لكرتونية أضفى حتوال كبريا و حثيثا على كافة األصعدة خاصة يفإتطور اجملتمعات من ورقية إىل و 

 ،حيث شهدت األعوام األخرية زيادة أعداد  مستخدمي شبكة املعلومات الدولية،تداول املعلومات 

هلا أصل  لكرتونية ليسإمتدادا للنسخة الورقية أم صحفا إ اها سواءلكرتونية عليوظهرت الصحف اإل

 األمر الذي طرح العديد من التساؤالت اليت ،و تردد على هذه املواقع مجهور من املستخدمني،مطبوع 

لذي لكرتونية و تفضيالهتم هلا،و مدى اإلشباع استخدامات مجهور القراء للصحف اإلإتقتضي دراسة 

من خالل التعرف على اآلليات و احملددات اليت حتدد دوافع استخدامهم  ،ستخدامحيققه هذا اإل

لكرتونية و رؤيتهم لتحديد شكل عالقة التأثري املتبادل بني كل من الصحافة اإل ،للصحف االلكرتونية

 و الصحافة الورقية يف اجملتمع اجلزائري.

اساهتا على نعكإر و ئر القراء يف اجلزالكرتونية عند مجهو فة اإلحاستخدامات الصإتناول موضوع وسن

ثالثة من خالل ،-شباعاتستخدامات واإلدراسة وصفية حتليلية على ضوء نظرية اإل -الصحافة الورقية

 ؛اجلزء النظري الذي تضمن ثالثة فصولزاء أساسية؛اإلطار املنهجي والذي خصصناه يف فصل ،جأ

ما أ،"عاتشباستخدامات واإلنظرية اإل "وساس الذي بنيت عليه هذه الدراسة وهفصل خصصناه لأل

وحاهلا  ،سلط فيه الضوء على الصحافة الورقية بكل ما حتمله من مزايا ومفاهيم ومعاين ؛الفصل الثاين



 

 ت
 

ما الفصل أونية،كرت لنرتنت والصحافة اإلعالم اجلديد،من توضيح ملفاهيم  شبكة اإليف ظل تطورات اإل

ونية يف الوسط لكرت للقضايا والرهانات اليت تطرحها الصحافة اإلخري من اجلانب النظري فقد خصص األ

ص مجهور ئعالمي ،يف حماولة لرصد مستقبل املنافسة بني هتني الوسيلتني،وحتديد مفاهيم وخصااإل

 رخآحف ،و جتاهه هلذا النوع من الصإلكرتونية ملعرفة طبيعته املتحكمة يف منط ودوافع الصحافة اإل

 صوص.خلاالعربية على وجه  ةلكرتونيص لرؤية مستقبلية للصحافة اإلمبحث من هذا الفصل خص

وثني حمل الدراسة حاملب بةجو أ ين حللت فيهأ اجلانب التطبيقي ،ما اجلزء الثاين من الدراسة يتمثل يفأ

راء للصحافة ستخدام مجهور القإول خصصناه يف دراسة حتليلية لعادات ىل فصلني ،األإ،والذي قسمناه 

اسة من خالل ساسي للدر ما الفصل الثاين فعاجل الشق الثاين األأشباعات املتحققة منها ،اإلالورقية و 

منها،وذلك  شباعات املتحققةلكرتونية واإلستخدام مجهور القراء للصحافة اإلإدراسة حتليلية لعادات 

 .ستمارة وفقا حملاور اإل
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  : الدراسة شكلةم

شهد مطلع القرن الواحد والعشرين تطورا مذهال لتكنولوجيات املعلومات بفضل الدمج احلاصل         

بني أجهزة الكمبيوتر والربجميات وشبكات اإلتصال ،وأمام كل هذه التطورات سارعت الصحف 

بذلك  عاملطبوعة لإلنضمام إىل عامل التكنولوجيا ،حيث حجزت هلا مكانا عرب الشبكة العاملية، لتوس

من إهتماماهتا ومن مجهورها وتستفيد من أحدث تقنيات النشر اإللكرتوين املتطورة ،فخلقت هلا جماال 

على شاشات احلاسوب والشبكات الدولية ،لتثمر بذلك املولود اإلعالمي "الصحافة اإللكرتونية" الذي 

 من كثريا أن البعض يرىو  زعزع جمال الصحافة لدرجة جعلت الكثريين يتنبؤون بزوال النسخة الوقية،

 تصلح ال قد عام بشكل اإلعالم بوسائل اجلمهور عالقة يف ستخدمتإ اليت والنظريات النماذج

 أن الباحثني على نهأ يرى اآلخر البعض أن إال ، اجلديد اإلعالم بوسائل اجلمهور عالقة لدراسات

 عرب وأشكاله اإلعالم لوسائل اجلديد واقعمع ال وأقلمتها والنماذج النظريات هذه يف التفكري يعيدوا

حناول يف دراستنا إلستخدامات  ننافإ ذلك من طالقاإنو ؛متاما عنها والتخلي هجرها من بدال نرتنتاأل

 حمدداته أهم من الذي ، واإلشباعات ستخداماتاإل مدخل على عتمدن القراء للصحافة اإللكرتونية أن

 يف العمدية ، املنفعة حتقيق ، نتقائيةاإل يف أبعاده تتلخص الذي ، النشط اجلمهور األساسية

  زاوية من دخلحيث أننا نسعى إىل إختبار  هذا امل، املشاركةو  املرغوبة غري التأثريات مقاومة،ستخداماإل

 على "الصحافة االلكرتونية "سهاأاملعاصرة على ر  تصالاإل ستخدام مجهور القراء لتكنولوجياإ كيفية 

 جيابيته،والذيإو  النشيط للمستخدم الرئيسي املفهوم من ن هذه النظرية عززتأنرتنت،حيث شبكة األ

ضافة إ والتحكم، السيطرة من أعلى درجة وفق تصاليةاإل بالعملية القائمني بني األدوار تبادل إىل يشري

 . املستخدم أمام املتاحة واالختيارات املشاركة فرص تعدد اىل
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املستوى   ،لكرتونية بعدد من املتغريات املتعلقة باملستوى التعليمياإل و يرتبط التعرض للصحف

اإلهتمام بدراسة اجلمهور كطرف أصيل يف العملية االتصالية لذلك كان من األمهية  ،الثقايف ... اخل 

والذي ترعرع وتطور مع كل الثورات واإلكتشافات اليت طبعت وسائل اإلعالم ،من  ظهور الصحف 

 اإلذاعة إىل التلفزيون ووصوال إىل شبكة املعلومات الدولية،وما خلفته من وسائل جديدة  املكتوبة إىل

كالصحافة اإللكرتونية ،حبيث مل يعد ينظر للجمهور كطرف سليب يتأثر بكل ما تبثه وسائل االعالم 

من  و،بل أثبتت الدراسات اليت قامت هبا مدرسة التلقي منذ ستينات القرن املاضي؛ بأن اجلمهور ه

يتحكم يف املضامني اإلعالمية ،فتحول اإلهتمام إىل دراسة ما يفعله هذا اجلمهور بوسائل 

 اإلعالم،وتطورت هذه النظرة مع ظهور وسائل اإلعالم اإللكرتونية اليت من مميزاهتا التفاعلية.

 من هذا املنطلق سنحاول اإلعتماد يف هذه الدراسة يف إطارها النظري على مدخل اإلستخدامات      

حتياجاهتم تصال وفقا إلستخدام األفراد حملتوى وسائل اإلإوالذي يعتمد على فكرة ،شباعات و اإل

،حيث  باعهاشحتياجات خاصة يرغب يف إتصالية وفقا إلاملختلفة، إذ خيتار الفرد مضمون الوسيلة اإل

 نه نشط يسعى إىل حتقيق أهداف معينة تشبعأتنظر هذه النظرية إىل مجهور وسائل اإلعالم على 

طبيعة هذه  تصال احلديثة وستخدام وسائل اإلإحاجاته و تليب رغباته، ومن مت التعرف على دوافع 

صال . تسائل اإلضوء جمموعة من املتغريات و السمات املميزة لكل وسيلة من و  علىستخدامات اإل

ن أ كمكن ثري الأن هذا التإفكار ،فثري يف السلوك واألأعالم متارس نوعا من التل اإلئذا كانت وساإف

 فراد يتعرضون هلا قصد تلقي املعلومات ،وقصد مساعدهتم على الفهم والرتفيه ،لذلكن األيكون قويا ،أل
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ليه نتاج بعض القيم لديه ،وعإعادة إ وأقامة عالم إلل اإلئن اجلمهور حسب النظرية يستعمل وساإف

 هنا ال تليب حاجاته.أى أذا ر إنه يستغين عنها أعالم رهينة مجهورها،ما دام ل اإلئتصبح وسا

لى شبكة لكرتونية عستخدام الصحافة اإلإنطالقا من فكرة التعرف على طبيعة إتساؤالت الدراسة:

 املعرفة ويف رصد خمتلف املعلومات من جهة ،كأداة مهمة يف ،شباعات املتحققة منها نرتنت واإلاإل

 نعكاساهتا على مستقبل الصحافة املكتوبة الورقية من جهة أخرى.إو 

عى إليه لك عن طريق وضع ما يسذو  ،عتبار أن تساؤالت الدراسة تتضمن التوجه إىل لب املوضوعإوب

 :التايلسؤال الرئيسي ستفهامية واضحة كمكن صياغة الإبصيغ البحث 

لقراءة أنماط ا تأثير الصحافة اإللكترونية على مقروئية الصحف الورقية بناءا على ما مدى

 زائر؟في الجإلى تحقيقها  جمهور القراء  واإلستخدام ،ومظاهر الرضا واإلشباع التي يسعى

 األسئلة الفرعية التالية: هذا السؤالوتندرج حتت 

 ؟بوعةالمط ماهي دوافع تعرض جمهور القراء في الجزائر للصحف

 نترنت؟لكترونية على شبكة األلصحف اإلل الجزائري م القاريءاستخدإ ما مدى 

 لكترونية ؟ستخدام جمهور القراء للصحف اإلإشباعات المتحققة من ما هي اإل

 هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متغيري الجنس  ومطالعة الصحف الورقية؟

متغيري الجنس ،المستوى التعليمي ومطالعة الصحف هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بين 

 اإللكترونية؟
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هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بين المشاركة النشطة في الصحافة اإللكترونية لجمهور 

 القراء ومتغير السن؟

ي يف األصل اليت ه وكإجابة مؤقتة لتساؤالت الدراسة نقرتح الفرضيات :فرضيات الدراسة

  فروض نظرية "اإلستخدامات واإلشباعات" واليت حناول قياسها مع املوضوع حمل الدراسة.

 الفرضية الرئيسية :

 وسائل ن التطور اهلائل يفوإ إن مجهور القراء هو مجهور نشيط ،واعي،فعال يف العملية اإلتصالية   

حف متارس تأثريا قويا ومباشرا على مقروئية الصااللكرتونية لكرتونية جعل من الصحافة عالم اإلاإل

 .الورقية الذي ينعكس بالسلب على مستقبلها واستمراريتها

 الفرضيات الفرعية:

ستخدام إستخدامهم للصحف الورقية إتصال ،و عضاء اجلمهور فاعلون يف عملية اإلأن إ-

 .جتماعيةإشخصية ،نفسية و ن سلوكهم يف القراءة هو سلوك هادف وذو دوافع إجيايب،وبالتايل فإ

ن صحافتها تصال ،وجعلت ممناط القراءة و اإلأنرتنت ،غريت من ن التحديات اليت جلبتها شبكة األإ-

ستخدام اليت اء واإلنتقتصال املوجودة يف حميط الفرد يف عمليات اإللكرتونية منافسا قويا ملصادر اإلاإل

 .لكرتونية كمثل ركيزة يومية يف حياهتمصبح تعرض القراء للصحف اإلأيقوم هبا ،وبالتايل 



 الفصل االول                                                                          االطار املنهجي

6 
 

إن التحديات اليت جلبتها شبكة األنرتنت ،أظهرت أجياال جديدة ال تقبل على الصحف -

املطبوعة،وبالتايل فإن إختيار مجهور القراء يف اجملتمع اجلزائري للصحافة اإللكرتونية يكون هبدف إشباع 

 .إلكرتوين حاجات معرفية، ، و حاجات التسلية  فقط يف قالب

 فروق ذات داللة إحصائية بني متغريي اجلنس  ومطالعة الصحف الورقية؟ ال توجد-

 فروق ذات داللة إحصائية بني متغريي اجلنس ،املستوى التعليمي ومطالعة الصحف اإللكرتونية؟ توجد-

راء ومتغري قفروق ذات داللة إحصائية بني املشاركة النشطة يف الصحافة اإللكرتونية جلمهور ال توجد-

 السن؟

 :تحديد مفاهيم و مصطلحات الدراسة

عالم شرتاك جمموعة من الناس يف التعرض للرسائل اليت تقدمها وسائل اإلإنه أيعرف على :جمهورال

رة نه مصطلح يستعمل للداللة عن اجلمهور كظاهأشكاهلا ،ويف خمتلف مراحل تطورها ،كما أمبختلف 

 ثة.عالم يف اجملتمعات احلديستعمال وسائل اإلإنتشار إب رتبط ظهورها وتطورهاإسوسيولوجية 

يدية املطبوعة قراء الصحافة التقل؛جرائي للجمهور املقصود به ن املفهوم اإلإنطالقا من هذه التعاريف فإ

بة،ويقصد تصالية ،فهو ذلك املتلقي للرسالة اإلعالمية املكتو حد العناصر املهمة يف العملية اإلأ عتبارهإب

 شرتاك جمموعة من الناس يف التعرض للصحافة الورقية.إذه الدراسة الداللة على به يف ه

حدى شبكات إلكرتونية على بث مادة الصحيفة على ترتكز فكرة الصحافة اإل: لكترونيةالصحافة اإل

حديثة  نرتنت مستخدمة يف ذلك تقنياتخدمات املعلومات التجارية الفورية ،وخباصة  على شبكة األ
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تعني باحلاسبات هنا تلك الصحافة اليت تسأتصال ،فيعرفها الباحثون على كوليدة لتكنولوجيا اإلظهرت  

 لكرتوين.نتاج والنشر اإليف عمليات اإل

نرتنت، األ اليت يتم إصدارها و نشرها عرب شبكة الصحفلكرتونية يف دراستنا هذه نقصد بالصحافة اإل

ديها أصل ل لكرتونية ليست إة ورقية، أم صحيفة لكرتونية لصحيفإصدارة إسواء كانت نسخة  أو 

هنا تصدر أ، و سواءا كانت تسجيال دقيقا لنسخة ورقية أو ملخصات للطبعة الورقية ، طاملا مطبوع

 جنبية .أو أبشكل دوري و منتظم وقد تكون صحف وطنية عربية 

رق( و حيصل )حرب و و  هي الصحافة التقليدية املطبوعة اليت تتألف من مادة خام الصحافة الورقية:

 شرتاك.و اإلأعليها اجلمهور عن طريق الشراء 

ستخدام دوافع التعرض أي األسباب اليت تدعوا مجهور القراء إليف دراستنا  : بقصد هباستخداماتاإل

لكرتونية و تؤدي إىل توقعات معينة كمكن إشباعها من خالل سلوك التعرض للوسيلة الصحافة اإل

ثناء أقوم هبا الفرد طالع اليت يي عملية التصفح واإلأتصالية،التعرض للوسيلة اإلسلوك ،فهي تصاليةاإل

 نرتنت.لكرتونية على شبكة األستعماله للصحف اإلإ

ذا املصطلح هتمام،ونقصد هبكثر نوعية كالرغبة،احلافز واإلأيندرج حتت الدوافع عدة مفاهيم  :الدوافع

تخدام الصحافة ىل اسإىل التوجه يف املقابل إالورقية و  ىل الصحفإىل التعرض إما يدفع مجهور القراء 

 .شباعها من خالل ذلكإلكرتونية والرغبات اليت يريدون تلبيتها و اإل
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لكرتونية على ستخدامهم للصحافة اإلإهي النتائج اليت تتحقق لدى مجهور القراء نتيجة  شباعات:اإل

  ،ومن مطالعة الصحافة الورقية.شبكة املعلومات الدولية

هور :نقصد هبا يف دراستنا اآلثار اإلجيابية والسلبية اليت تطرأ على الصحافة الورقية نتيجة ظ نعكاساتاإل

 الصحافة اإللكرتونية وإستخداماهتا املختلفة.

 :  أهمية الدراسة

لكرتونية جديد من الصحافة و هو الصحافة اإل ستخدام شكلإتتضح أمهية الدراسة كوهنا تطرح 

نظار أعالمية جديدة كانت إوسيلة  ةيأنه مع ظهور أ ،كما ال خيفى على أحدنرتنت على شبكة األ

لى املتلقي ثريها عأتتحول لدراسة هذه الوسيلة،ومدى ت ،تصالعالم واإلالباحثني يف جمال علوم اإل

ن اجلمهور خرا مآنرتنت ،ما خلق نوعا عالم بفضل شبكة األ،خاصة مع التطور احلاصل يف وسائل اإل

هم الوسائل ألكرتونية اليت تعترب من ال حتده احلدود اجلغرافية  وال الزمنية ،خاصة الصحافة اإل الذي

العهد مقارنة  عتبارها حديثةإعالمية ،خاصة يف اجلزائر بعالمية اليت برزت مؤخرا وغريت اخلارطة اإلاإل

تصالية ملية اإلفعال يف الع دراستنا اليت تعىن بدراسة القراء كطرف مهيةأخرى،ومن هنا تكمن بالدول األ

شباعات ستخدامات واإلحدى فروض مدخل اإلإلكرتونية حسب ستخدامهم للصحافة اإلإومدى 

خدميها فرص أتاحت ملستاليت ستخدام تكنولوجيا االتصال إأن أفراد اجملتمع ينشطون يف الذي يرى 

أن " أحد الباحثني يقولكما حتكار الدول يف ملكية و إنتاج الرسائل اإلعالمية  إوكسرت ،املبادرة 

تصالية الشخصية برباعة  و يسخروهنا ألهداف مل ختطر على بال األفراد يستخدمون الوسائل اإل

 . "صانعيها
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 :الهدف من الدراسة

شباع ام واإلستخدلكرتونية ومجهورها يف اجلزائر من خالل مظاهر اإلمعرفة العالقة بني الصحف اإل-

 ية الصحف  الورقية. ئنعكاس ذلك على مقرو إ،ومدى 

شباعات موضع دراسة وفحص ونقد يف سياق اجلمهور اجلزائري  ستخدامات واإلوضع فروض نظرية اإل-

 الورقية ويستخدم الصحف االلكرتونية الصحف أالذي يقر 

 : ختيار الموضوعإأسباب 

يرجع السبب و  ،صالتالتعرف على تكنولوجيا اإلختيارنا هلذا املوضوع يف حماولة إسباب أتنحصر  

نامي ظاهرة  ىل تإ ،خرىتصال األعالم واإلل اإلئلكرتونية حتديدا من بني وساختيار الصحافة اإلإيف 

نرتنت، يف ظل ظهور معطيات جديدة جاءت هبا التكنولوجيا اجلديدة ،مع ستخدام شبكة اإلإكثافة 

 لكرتونية. ..اخلاللوحات اإل ،اهلواتف النقالة، ( 3G , 4G)لث واجليل الرابعانتشار تقنية  اجليل الثإ

ضحت  تتميز هبا أ ية اليتمهمع األ"،ري ئتمع اجلزااجمليف  نرتنتستخدام األإاحلوامل اليت يسهل فيها ؛"

إدراك طبيعة يف  و نتشارا واسعا ومتناميا يف العامل كلهإتصالية، واليت تعرف عالمية  اإلهذه الوسيلة  اإل

 .الصحف الورقية يف األصل اجملتمع اجلزائري الذي يقرألكرتونية عند و ميزة الصحافة اإل

دون ختصيص فئة الطالب أو الشباب  جراء هذه الدراسة ،بصفة معممة ،إل القراء ختيار مجهورإما أ 

خرى،هبدف عدم أة معينة على حساب ئفذلك حبا يف املوضوعية ،وعدم ختصيص فأو املثقفني مثال 

ستخدام إ مناطأىل الرغبة يف معرفة عادات و إضافة ستخدام ،باإلحكام مسبقة عن النشاط واإلأصدار إ

يت ما تزال ال "وشباعاتستخدامات واإلاإل"لى نظرية عستنادا إري للوسيلتني وذلك ئاجلمهور اجلزا
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لوجيا على هذه التكنو نتائجها و قياس ، نطالقا منهاإجراء الدراسات فروضها متثل حقال خصبا إل

 شكلهاتو اإلحاطة جبل التحديات اليت تتمخض عنها و املخاطر  اليت  -لكرتونية الصحافة اإل-احلديثة 

 .وصناعة الصحافة املكتوبةمهنة على 

بحث تدعيم رصيد ال ختيار هذا املوضوع تكمن أساسا يف حماولةإكانت األسباب املوضوعية وراء و 

 .اجلزائر  لكرتونية وطبيعة عالقتها مع اجلمهور يفالعلمي يف جمال الصحافة اإل

  : الدراسات السابقة

ستندنا على إج الدراسات السابقة ،ئن نتامستفادة ستمرارية يف البحث العلمي واإلحرصا منا على اإل

 .شكالية والفرضياتصلية لبحثنا وطرح اإلبعض الدراسات يف حتديد املشكلة األ

لكترونية في الجزائر بين تحت عنوان"الصحافة اإل 1006دراسة يمينة بلعاليا سنة             

يف  لكرتونيةشكالية حول واقع الصحافة اإلحيث متحورت اإل،1تحدي الواقع والتطلع نحو المستقبل

ين ،أسة احلالة ستعانت الباحثة مبنهج دراإاجلزائر وكيفية تطويرها نظرا ملا تقدمه من مساحة للحرية،وقد 

 ."يدة اخلربجر "و"جريدة الوطن"لكرتونية باجلزائر سلطت الضوء على منوذجني لتطور الصحافة اإل

رة النشر تتحقق بفك ،عالميةإعالميا لوسيلة إلكرتونية نوعا ن الصحافة اإلأىل إتوصلت الدراسة 

صحافة تسبب ظهور الو  داة ومصدر للمعلومةأنرتنت كلكرتوين ،الذي بدوره يتجسد من خالل األاإل

قة بينهما كبري بينها وبني الصحافة املكتوبة،من حيث طبيعة العال  لكرتونية عرب العامل يف خلق رهاناإل

                                                           

جامعة اجلزائر ،سنة ،ال تصعالم واإلعلوم اإل قسم ، ،الصحافة اإللكترونية في الجزائر بين تحدي الواقع والتطلع نحو المستقبل ا،بلعاليكمينة 1 
6002. 
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ىل اجلزائر كان عبارة عن حتمية فرضها الغزو التكنولوجي إلكرتونية ن دخول الصحافة اإلأ،حيث 

مع جتربة  لكرتونية يف اجلزائر متزامنة بشكل جد قريبتصال يف العامل،فتجربة الصحافة  اإللوسائل اإل

 لوطنية اليت ما زالت تعد بالكثري.وبة االصحافة املكت

ستكشافية إدراسة ،لكترونيةدراسة كريمة بوفالقة بعنوان"الجمهور المتفاعل في الصحافة اإل  

شكالية ،حيث متحورت اإل11020،لكترونية الجزائريةلعينة من القراء المتفاعلين في الصحافة اإل

 رية. لكرتونية اجلزائاملتاحة يف الصحف اإلستعمال القراء للوسائل التفاعلية إحول كيفية 

 : فرعية تساؤالتباإلضافة اىل 

 اجلزائرية؟ لكرتونيةاإل الصحافة يف املتفاعلون القراء هم من-

 اجلزائرية؟ الصحفية املواقع يف املتاحة التفاعلية للعمليات املتفاعلني ستعمالإ عادات هي ما-

 غريها؟ من أكثر املتفاعلني تستقطب اليت التفاعلية واخلدمات املواضيع هي ما-

 اجلزائرية؟ الصحفية املواقع يف التفاعلية للخدمات اجلمهور تقييم ما-

 مهنة، عائلية، حالة تعليمي، مستوى جنس، سن، من للمتفاعلني الشخصية املتغريات عالقة ما-

 االلكرتونية؟ الصحافة يف للقراء التفاعلية باملمارسة إقامة مكان جنسية،

 الصحافة يف املتفاعل اجلمهور دراسة خالل من املسحي املنهج على دراستها يف الباحثة عتمدتإ

 ىل جمموعة من النتائج:إوتوصلت  لقرائها، التفاعل وسائل تقدم اليت اجلزائرية لكرتونيةاإل

                                                           

جامعة  الجزائرية ، لكرتونيةاإل الصحافة يف املتفاعلني القراء من لعينة ستكشافيةإ دراسة ،لكترونيةاإل الصحافة في المتفاعل الجمهور ،بوفالقة كركمة1 
 0000،0002 اجلزائر
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عازبني  أفراده معظم، وجامعي،وشبايب، ذكوري اجلزائرية االلكرتونية الصحافة يف املتفاعل اجلمهورأن     

 .املهنية  فئاته أكثر املوظفون يشكلو  اجلزائر داخل مقيمون

 فيها، املبحوثني مشاركة حيث من األوىل املراتب نرتنتاأل على املطبوعة الصحف مواقع سجلت     

  ،الفرنسية باللغة الناطقة تليها ،املرتبة األوىل العربية باللغة الناطقة للصحف لكرتونيةاإل النسخ فتحصلت

هم ألكرتونية اجلزائرية كمجع املبحوثني على عنصري التفاعلية وحرية التعبري املتوفرين يف الصحف اإلأو 

 سباب اليت تدفعهم للتفاعل.األ

 جلمهور مسحية دراسة" القراء تجاهاتإو  الجزائرية لكترونيةاإل الصحافة "1بوثلجي إلهام دراسة

 ،حيث متحورت اإلشكالية الرئيسية : 6022سنة ،"الين أون الشروق جريدة

سئلة ىل األإضافة باإل؟ المطروحة القضايا نحو الين أون الشروق جريدة جمهور تجاهاتإ هي ما

 :الفرعية

 الين؟ أون الشروق لقراء العامة اخلصائص هي ما-

 الين؟ أون الشروق لكرتونيةاإل للصحيفة اجلمهور ينظر كيف-

 خلدماهتا؟ الشروق قراء استعمال عادات هي ما-

 ؟ الدكموغرافية باملتغريات الين ون أ الشروق قراء اجتاهات عالقة هي ما-

 ية:ىل النتائج التالإستبيان،وتوصلت واإل املقابلة أدايت ستخدمت إعلى منهج املسح  و  عتمدت الباحثة إ

                                                           

،كلية العلوم 3،جامعة اجلرائر الين أون الشروق جريدة جلمهور مسحية دراسة" القراء تجاهاتإو  الجزائرية لكترونيةاإل الصحافة ،بوثلجي إلهام1 
 .6022،6020السياسية واالعالم ،سنة 
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 املكانو  الين أون الشروق قراء من نسبة أكرب الشباب ذكوري،وكمثل الين أون الشروق مجهور    

 تراجع مع ، العمل يليه البيت هو الين أون الشروق لكرتونيةاإل للجريدة العينة أفراد لتصفح األول

 .تننرت األ مقاهي على القراء تردد لنسب

 يكتفون العينة أفرادوأن  الورقية النسخة قراءة بدل للشروق لكرتويناإل املوقع تصفح العينة أفراد يفضل   

 كلما للمبحوثني التعليمي املستوى زاد كلماو  رأيهم بإبداء فيها املشاركة دون هي كما األخبار بتلقي

 . أحسن وعيهم وطريقة أقوى جتاههم إكان

 اإللكترونية للصحافة المصرية النخب ستخداماتإ "عنوان تحت 1أمين الواجد عبد رضا دراسة 

 تعرض درجة قياس إىل الدراسة هذه هتدف، "2005 الورقية بالصحافة عالقتهم على وتأثيرها

 دوافع على والتعرف اإللكرتونية، للصحافة والدينية والسياسية واألكادكمية اإلعالمية املصرية النخب

 على التعرف إىل إضافة ستخدام،اإل هذا وراء من املتحقق اإلشباع وكذا اإللكرتونية، للصحافة همتعرض

 التعرض بني العالقة ودراسة مصر، يف الصحفية املمارسة بيئة على اإللكرتونية الصحف تأثري درجة

 .الورقية بالصحافة العالقة وشكل اإللكرتونية للصحف

 :التالية التساؤالت إىل تفكيكها خالل من حبثه مشكلة على اإلجابة الباحث حاول وقد

 اإللكرتونية؟ للصحافة تتعرض اليت املصرية للنخب الرئيسية واخلصائص السمات ما -

 املصرية؟ النخبة لدى اإللكرتونية للصحف التعرض دوافع ما -

 املصرية؟ اإللكرتونية للصحف املصرية النخبة استخدام من املتحقق اإلشباع ما -

                                                           

دراسة حة دكتوراه ،أطرو   ،للصحافة االلكترونية و تأثيرها على عالقتهم بالصحافة الورقيةستخدامات النخب المصرية إرضا عبد الواجد أمني، 1 
 .6002ميدانية،جامعة األزهر، شعبة الصحافة و النشر،سنة 
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 واألجنبية؟ والعربية املصرية اإللكرتونية الصحف مواقع يف املصرية النخبة لدى املفضلة املضامني ما -

 والورقية؟ اإللكرتونية الصحف تأثري درجة حنو املصرية النخبة جتاهاتإ ما -

 الورقية؟ للصحف وتعرضهم املصرية النخب استخدام بني عالقة وجود مدى ما -

 اإللكرتونية؟ للصحف التعرض وكثافة النخبة ألفراد العمرية الفئة بني عالقة وجود مدى ما -

 توصل حيث،للصحفاإللكرتونية؟ التعرض وكثافة النخبة ألفراد العمرية الفئة بني عالقة وجود مدى ما -

 لدى تفضيال أكثر املصرية الصحف، وتعترب  بكثافة نرتنتلأل يتعرضون النخبة أفرادأن  إىل ته دراسيف 

 املصرية اإللكرتونية الصحف ستخدامإ من حتققت اليت اإلشباعات،أما واألجنبية العربية من النخبة

 اإللكرتونية وللصحافة نرتنتاأل لشبكة النخبة تعرض ، واإلخبارية التحليالتي النخبة تزويد يف متثلت

 . الورقية الصحف مقروئية على حمدود بشكل ولكن أثر قد

م مربرات هأخبار واملعلومات من مداد النخبة باألإنية يف ن مسة الفورية واآلإىل أ توصلت الدراسة 

نت لكرتونية ،وما متثله هذه النخبة كبديل سهل للصحف التقليدية ،وبيقبال على قراءة الصحف اإلاإل

ة باالخبار لكرتونية متثلت يف تزويد النخبستخدام الصحف اإلإن االشباعات اليت حتققت من أالدراسة 

 .والتحليالت اليت يريدوهنا

ترونية لكستخدامات الصحافة اإلإ "تحت عنوان ،10021دراسة عببر شفيق جورج الرحباني    

التعرف  ىلإن هذه الدراسة هتدف أحيث  "ردنفي األ ةنعكاساتها على الصحف الورقية اليوميإو 

                                                           

،جامعة ة ماجستري مذكر  ،ردنفي األ ةنعكاساتها على الصحف الورقية اليوميإلكترونية و ستخدامات الصحافة اإلإ ،عبرب شفيق جورج الرحباين1 
 .6002،سنة ردن وسط للدراسات العليا ،األالشرق األ
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على  لكرتونية ،ودوافع تعرضهم هلا ،والتعرفعالميني للصحافة اإلمات الصحفيني واإلاستخدإعلى 

هتدف  ردن،من وجهة نظرهم ،كمانعكاساهتا على الصحف الورقية يف األإكرتونية و لمزايا الصحافة اإل

الورقية تبعا  لكرتونية على الصحفنعكاسات الصحافة اإلإجاباهتم حول ميزات و إبيان الفروق يف تىل إ

جابة ملتغري العمر ،املؤهل العلمي ،اخلربة،الوظيفة ،ومدى احلصول على دورات ،وقد حاولت الباحثة اإل

  السؤال الرئيسي املتمثل يف:عن 

 ؟ردننعكاساتها على الصحف الورقية اليومية في األإلكترونية و ت الصحافة اإلستخداماإما 

 :لة الفرعية التالية ئسيسي األئنبثق عن السؤال الر إو 

ستخدامات لكرتونبة ،وهل توجد عالقة بني اإلعالميون الصحافة اإلكيف يستخدم الصحفيون واإل-

 .؟اعيمجتوالنوع اإل

جتماعي الكرتونية ،وهل توجد فروق بني النوع اإلإعالميني للصحافة اما دوافع تعرض الصحفيني واإل-

  ؟.ودوافع التعرض

ذه عالميني ،وهل توجد فروق بني هلكرتونية من وجهة نظر الصحفيني اإلما مميزات الصحافة اإل-

 ؟.جتماعياملميزات ومتغري النوع اإل

 . ؟عالمينيهة نظر الصحفيني واإللكرتونية على الصحف الورقية من وجنعكاسات الصحافة اإلإما -

ف متغريات ختالإلكرتونية بنعكاسات الصحافة اإلإفراد العينة حول ميزات و أجابات إهل ختتلف -

 ؟الوظيفة،املؤهل العلمي،العمر،اخلربة ومدى احلصول على دورات
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ستمارة داة اإلأو ،ردن لكرتونية يف األة املواقع اإلأداة املقابلة للتعرف على نشأستخدمت الباحثة إ وقد

ذاعة سة اإلخباري يف مؤسية من الصحفيني واالعالميني العاملني يف اجملال اإلئمن خالل عينة عشوا

               :تاليةلج ائن النتاىل جمموعة مإت الدراسة لتوص، ردنردنية ،والصحف الورقية اليومية يف األوالتلفزيون األ

هلا يف  كثر من مخس سنوات ويتعرضونأرتونية يوميا منذ لكن الصحفينب يستخدمون الصحافة اإلأ-

على  خبار ،ويفضلون الصحف العربية املنشورةثناء النهار كمؤشر ملتابعة األأالعمل حسب الظروف ،و 

 املواقع العربية باللغة العربية.

فراد أخبار لدى فضل وسيلة يف احلصول على األأول كحتلت الرتتيب األإلكرتونية ن الصحافة اإلأ -

 العينة ،تليها الصحف الورقية يف الرتتيب التاين.

 املعرفة.لكرتونية كانت الدوافع النفعية اليت متثلت بن دوافع التعرض للصحافة اإلأظهرت الدراسة أ - 

باشر يف نقل مكانية التحديث املستمر واملإلكرتونية على الصحف الورقية اليومية بمتتاز الصحافة اإل- 

 ىل توفري الوقت واجلهد.إضافة خبار ،باإلاأل

لصحف ثرت على اأكثر من الصحف الورقية،و أراء املشاركة يف اآل  لكرتونيةسهلت الصحافة اإل -

 .ردن األخنفاض عدد قراء الصحف الورقية اليومية يفإىل إي والتعبري ،ومل تؤد أتساع حرية الر إالورقية ب
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 الفنية المعايير العربية، لكترونيةاإل الصحافة بعنوان"1 جابر الشيخ محمد جاسمدراسة         

،حيث حاول الباحث اإلجابة عن العربية لكرتونيةاإل الصحف من لعينة حتليلية دراسة ،والمهنية

 التساؤالت التالية:

 .والفنية؟ املهنية ومعايريها لكرتونيةاإل الصحافة خصائص ماهي -

 .واملعايري؟ اخلصائص هلذه مستوفية العربية لكرتونيةاإل الصحافة هل-

 إعتمد على منهج حتليل الباحث نإف سئلة،األ على جابةواإل البحث أهداف حتقيق جلأ منو    

 النسخ العينة تشمل مل،و  نرتنتاإل شبكة على املوجودة لكرتونيةاإل املواقع على العينة إقتصرتو ،احملتوى

 عن تصدر النسخ هذه نأ إعتبار على قائمة، ورقية صحف عن تصدر اليت لكرتونيةاإل الطبعات وأ

 ، والنمو التطور ظل يف لكرتونية،اإل الصحافة،وتوصلت الدراسة إىل أن  تقليدية صحفية مؤسسات

 وأفرزت مالحمها رمست قد و الصحافة أنواع من " رابع  "جديد كنوع وجودها ترسخ أن ستطاعتإ

 اليت لكرتونيةاإل املواقع من كبرية نسبة نأ وجد لكن يف الوقت ذاته فإن الباحث هبا، تتميز خصائص

 تنطوي اليت التفاعلية أنو ،واملعايري اخلصائص تراع مل " لكرتونيةإ صحف " صفة نفسها على تطلق

    .احلقيقية التفاعل حاجة تليب وال متدنية هي لكرتونيةاإل الصحف من العينة عليها

 مخسة ستثناءإب البحث خدمة وفرت قد العينة من ةكبري  نسبة بأن كذلك  البحث نتائج سفرتأ    

 موقع داخل البحث ولاأل مستويني على تكون هنا البحث خدمة أن اخلدمة، هذه توفر مل فقط منها

                                                           

حبث مقدم إىل  ونية العربية،لكرت ،دراسة حتليلية لعينة من الصحف اإللكترونية العربية ،المعايير الفنية والمهنيةالصحافة اإلجاسم حممد الشيخ جابر ،1 
 .6002افريل 2-7جديد،جامعة البحرين، عالم اجلديد :تكنولوجيا جديدة..لعاملحباث املؤمتر الدويل،اإلأ
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 .نرتنتاأل شبكة يف املعروفة البحث حمركات مع املوقع ربط هو الثاين واملستوى نفسها، الصحيفة

 مت الساعة،قد مدار على وحتديثهاة واملعلوم اخلرب مالحقة يف نيةاآلو  الفورية على ستداللاإل نإ  

 اجلاري التحديث ىلإ الصحيفة موقع إشارة ؛األول يتمثل يفعنصرين توفر خالل من للباحث بالنسبة

 لكرتونيةاإل الصحف تستخدمه الذي نباءاأل شريط خالل من والثاين زمنه، وبيان املوقع صفحات يف

 الفورية واملالحقة التحديث يعكس بضرورة ليس االخري أن رغم الرئيسة، صفحاهتا أسفل أو أعلى يف

 .االخبار آخر على ينطوي حياناأل من كثري يف أنه الإ حمدث غري يكون وقد

اإلنترنت"  على العربية الصحف فى التفاعلية " بعنوان 1النجار الغريب محمد دراسة سعيد       

 : جمموعة من األسئلة ىف وتتلخص

 نرتنت؟األ على العربية الصحف ىف الستة بأبعادها التفاعلية حتٌقق مامدى -

 يف ما بدرجة تعمل التزال اإلجتاه،أم متعدد لإلتصال   الطقوسي بالنموذج الصحف هذه تعمل هل- 

 .؟اإلجتاه يأحاد لإلتصال يالتقليد النموذج ظل

 جهة، من املطبوعة الورقية النسخ ذات اإلنرتنت على العربية الصحف بني جوهرية فروق مثة هل- 

 حيث من ورقية، نسخ هلا ليس اليت يأ ،أخرى جهة من اإلنرتنت على اخلالصة العربية والصحف

جابة على تساؤالت ولإلاإلنرتنت؟ على العربية الصحف من النوعني من كل يف التفاعلية مستوى

 مواقع لتحليل إستمارة تصميم مت اإلطار هذا الباحث على منهج حتليل املضمون وىفعتمد إالدراسة 

 ىل :إ،وتوصلت الدراسة  للتفاعلية الستة األبعاد تتضمن اإلنرتنت، على العربية الصحف

                                                           

 عالم اجلديدحباث املؤمتر الدويل،اإلأ أحباث املؤمتر الدويل،  ىلإحبث مقدم  ،على اإلنترنت العربية الصحف يف تفاعليةال ،النجار الغريب حممد سعيد 1 
 .6002 فريلأ2-7:تكنولوجيا جديدة لعامل جديد،جامعة البحرين،
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 إلكرتونيةا صحف كانت منها 25.4 % اإلنرتنت، على العربية الصحف من صحيفة 71  حتليل مت

 هلا كانت اإلنرتنت على العربية الصحف من 74.6 %و مطبوعة، ورقية نسخ هلا ليست خالصة

 . الستة أبعادها حيث من مجيعا العربية بالصحف التفاعلية حتليل ومت ،مطبوعة ورقية نسخ

  وبلغت الدرجات أعلى املعلومات عن البحث بإمكانية اخلاص للتفاعلية اخلامس البعد حقق وقد

 اخلاص األول البعد جاء الثاين الرتتيب وىف ،ةجمتمع الصحف ىف درجة 213 إمجايل من درجة 118

 اخلاص الثاين البعد جاء الثالث الرتتيب وىف ،)درجة 89 ( بلغت بدرجة املتاحة ختياراتاإل بتعدد

 ويف ،)درجة 87 ( بلغت وحمرريها،بدرجة الصحيفة ويلؤ ومس املستخدمني بني االتصال بإمكانية

 املوقع مراقبة ونظام يالشخص اإلتصال بتسهيل املتعلقان والرابع الثالث البعدان جاء الرابع الرتتيب

 إضافة بإمكانية اخلاص السادس البعد جاء األخري الرتتيب وىف ،)درجة 54 ( بلغت متساوية بدرجة

 .)درجة 49 ( بلغت بدرجة املعلومات،

إستخدامات الجمهور المصري للصحف اليومية ،1 دراسة مها عبد المجيد صالح       

ستهدفت التعرف إ،6002، دراسة حتليلية وميدانية ،جامعة القاهرةاألنترنت،اإللكترونية على شبكة 

يل مستوى ستخدامه هلا ،وحتلإلكرتونية،ودوافع على خصائص اجلمهور املصري املستخدم للصحف اإل

 نرتنت.لكرتونية على األمكانيات التفاعلية يف مواقع الصحف اإلاإل

مثلة يف تم،لكرتونية هي الدوافع النفعية ستخدام الصحف اإلهم الدوافع إلأن أىل إوتوصلت الدراسة 

ءت الدوافع حداث ،بينما جاخبار عن بعد ،الفورية يف متابعة تطورات األاحلصول على املعلومات واأل

                                                           

امعة القاهرة ،دراسة حتليلية وميدانية ، جستخدمات الجمهور المصري للصحف اليومية االلكترونية على شبكة االنترنتإ،مها عبد اجمليد صالح 1 
 .6002،كلية االعالم ،قسم الصحافة والنشر 
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ستخدام النسخ حلاحا إلإقل الدوافع أعالمية جديدة من إستخدام وسيلة الوقتية املتمثلة يف الفضول إل

 صحف الورقية.لكرتونية من الاإل

النسخ  يفة كثر من نصف املبحوثني يثقون بدرجة عاليأن أوفيما يتعلق مبدى املصداقية ،بينت الدراسة 

كثر من نبية أجلكرتونية من الصحف األلكرتونية من الصحف الورقية عموما ،ويثقون يف النسخ اإلاإل

رتونية كلم هذه النسخ اإلن اجلمهور يستخدأكدت من الصحف املصرية والعربية ،كما أنظريهتا 

 خرى كمصادر مكملة ملصادر املعلومات التقليدية وليست بديال عنها.  وخدمات املعلومات الفورية األ

 20جريت على أوقد ، 2226ين؟سنةألى إنطالق لكترونية واإلدراسة عن الصحافة اإل      

باملائة من كل الصحف اليومية  36والية خمتلفة،ومتثل نسبة  62مريكية تصدر من أصحيفة يومية 

 صدارات مطبوعة تقليدية.إنرتنت،وهلا مريكية الصادرة على األاأل

تندت الدراسة اىل سإلكرتونية،و ن التفوق املستقبلي سيكون لصاحل الصحف اإلأىل إوتوصلت الدراسة 

معدالت قراءهتا  خنفاض املستمر يفالعديد من التحديات اليت باتت تواجه الصحيفة املطبوعة،ومنها اإل

قدمه من قدر نرتنت وما تستفادة من شبكة األقبال اجلمهور على اإلإ،والذي يواجه الزيادة املستمرة يف 

طبوعة ىل جانب املشكلة الرئيسية اليت تواجه الصحيفة املإهائل من املعلومات بشكل سريع وفوري ،هذا 

وتوزع بشكل نتج نتاجها وتوزيعها يف مقابل الصحيفة الفورية اليت ت،وتتعلق بالتكلفة املالية املرتفعة إل

 كثر سرعة.أقل تكلفة وأكثر سهولة ،أ
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 التعليق على الدراسات السابقة:

 باستعراض الدراسات السابقة اليت متثل دعامة نظرية بالنسبة لنا سجلنا ما يلي:

ري ن موضوع البحث حىت االن غأال إ.انه مع كثرة الدراسات اليت تناولت الصحف االلكرتونية ،2

كرتونية لن هذا اجملال البحثي حباجة اىل معرفة خصائص مستخدمي الصحف االأواضح املعامل،كما 

 مناط االستخدام.أو 

ن غالبية  الدراسات العربية ركزت اثناء دراستها للجمهور املستخدم على فئة عمرية معينة وهي أ.6

-20العينات اليت خضعت للدراسة امليدانية تراوحت ما بني الشباب اجلامعي،كما ان معظم 

 مر الذي يالقي صعوبات علمية يف تعميم نتائج البحوث.مفردة،األ200

ن موضوع هذه الدراسة اليت هتتم باستخدامات الصحافة االلكرتونية عند مجهور القراء يف اجلزائر إ.3

ضيقة،كما ان قياس فروض نظرية االستخدامات ال يف حدود إ،مل يطرح على بساط البحث من قبل ،

 واالشباعات على الصحافة االلكرتونية هو الذي غاب متاما يف جل الدراسات.

دواهتا ونتائجها يف حتديد مشكلة الدراسة أوقد استفدنا من مداخل البحوث والدراسات السابقة و 

 البحثية ،ويف االجراءات املنهجية للبحث.

 :نوع الدراسة 

ييم خصائص تصوير وحتليل وتق ىلإ اليت هتدفالتحليلية  الدراسة من الدراسات الوصفية  تعد هذه

ستخالص إظاهرة أو موقف معني ، للحصول على معلومات كافية ودقيقة ،وتصنيفها وتفسريها و 
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 احلقائق جبمع تعىن هي وإمنا واحلقائق، البيانات مجع جمرد" ليست الوصفية لدراسات،فانتائجها

 وتناوهلا للبيانات، دقيق تصنيف بغري ذلك يأيت وال الدراسة، ألهداف طبقادالالهتا  ستخالصإو 

 وصف مبجرد البحوث هذه تكتفي ال وقد هذا،فيها الكامنة جتاهاتاإل عن تفصح جتعلها اليت بالصورة

 ."1البحث موضوع الظواهر أو األشياء عليه تكون أن ينبغي ما وبتقرير وتشخيصه، الواقع

ىل تصنيف إه الدراسة على وصف الظاهرة ومجع املعلومات والبيانات عنها ،بل سعت ذتقتصر هومل 

لكرتونية ستخدامات مجهور القراء للصحف اإلإما توصلت إليه من معلومات ،تعرب يف جمملها عن 

 .لالورقيةا مبا يفيد التعرف على طبيعة العالقة بني الصحافة الورقية والصحافةشباعات املتحققة منها،واإل

 : منهج الدراسة 

املالئمة  ميةنسب املناهج العلأنه أل ،ستعانة مبنهج املسح االجتماعيتقتضي طبيعة هذه الدراسة اإل

بعد مجع  ،يستهدف تسجيل وحتليل و تفسري الظاهرة يف و ضعها الراهن الذيللدراسات الوصفية ،

من خالل اإلجراءات املنظمة اليت حتدد نوع البيانات  ،البيانات الالزمة والكافية عنها وعن عناصرها

ات كتشاف العالقإحد املناهج العلمية املعينة على أ،كما يعترب من 2ومصادرها وطرق احلصول عليها

جب تقصي احلقائق مما يستو ،الناجتة عن تداخل عدد من املتغريات اليت تؤثر سلبا أو إجيابا على الظاهرة 

 للمجتمع املستهدف للبحث و الدراسة هلدف هنائي وهو القياس.عنها بإجراء مسح شامل 

خدامات ستإومسح ا املنهج كمكن الوصول إىل مسح الرتاث العلمي السابق ، دومن خالل تطبيق ه

شكال  حد األأنه أذا كان تعريف منهج املسح بإنرتنت ،و لكرتونية على شبكة األفراد العينة للصحافة اإلأ
                                                           

   35ص،2296القاهرة ،سنة  غريب، مكتبة ،االجتماعية العلوم في البحث مناهج :الفوال حممد صاحل1  

 23،ص2227، القاهرة ،عامل الكتب ،6،ط بحوث الصحافة،حممد عبد احلميد 2 
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كل  الرئيسي يضا الشأنه يعترب إجتاهاهتم ،فإفراد وسلوكهم ،و املعلومات على حالة األاخلاصة جبمع 

رداهتا ،مما يوفر تصال مبفعندما تكون العينة كبرية ومنتشرة ،بالشكل الذي يصعب اإل ،جلمع املعلومات

ا ذجانبا كبريا من الوقت ،والنفقات واجلهد املبذول من خالل خطوات منهجية وموضوعية ،وهو هب

ذلك فهو طارها الوصفي والتحليلي،وبإاملفهوم يعد املنهج الرئيسي لدراسة مجهور وسائل االعالم يف 

رتونية ،و رؤية لك،والتعرف على طرق تعرضهم للصحف اإليعيننا عن كشف خصائص جمتمع الدراسة  

 املبحوثني ملستقبل صناعة الصحافة بشكل عام يف ظل اإلمكانيات التكنولوجية .

ول يستخدم ىل نوعني :املسح الشامل،واملسح بالعينة،فالنوع األإاملسح من ناحية جمتمع البحث يقسم 

عرفة حجمها م ستطاعة الباحثإن املفردات اليت بلبحث اجملتمعات الصغرية املتكونة من عدد  حمدود م

كن كم هداف البحث املسطرة وهذه الطريقة الأخضاعها كلها للمالحظة العلمية ،وفق إالكلي  ،و 

 كادكمية.تطبيقها عمليا يف البحوث األ

ساس فدراستنا هذه عبارة عن مسح بالعينة ،وهذا نظرا حلجم مجهور قراء الصحافة الورقية على هذا األ

 الكبري يف اجلزائر ،الذي يستلزم الدراسة  اجلزئية للمفردات عن طريق العينة.

هلدف املرجو ىل اإلزامية للوصول إه الدراسة كيظهر يف هذنه أسلوب املقارن  حيث ستعانة باألمت اإل

الصحافة الورقية والصحافة ؛عالميتني خمتلفتني ومتشاهبتني يف الوقت ذاته إىل وسيلتني إ،نظرا لتطرقنا 

 جراءات منهج املسح االجتماعيسلوب املقارنة ،يعد تكملة إلأستخدام إن إا فنلكرتونية ،ومن هاإل

ملية عقلية تتم بتحديد ع نهأعرف ب،فهو يتتوصل اليها الدراسةستمكن من الربط بني النتائج اليت ن،حىت 
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طاع من خالهلا قتصاديتني... أو أكثر، يستإجتماعيتني أو إختالف بني ظاهرتني أوجه التشابه وأوجه اإل

 احلصول على معارف أدق يتميز هبا موضوع الدراسة، يف جمال املقارنة والتصنيف.

فيمكن القول أن األسلوب املقارن يشمل على إجراء مقارنة بني ظاهرتني، بقصد الوصول إىل 

حكم معني يتعلق بوضع الظاهرة يف اجملتمع، فهو منهج شبه جترييب خيترب كل من العناصر الثابثة، 

 1 والعناصر املتغرية، لظاهرة ما، يف أكثر من جمتمع أو أكثر من زمن.

  :أدوات جمع البيانات 

للمناهج العلمية أدوات جلمع البيانات، وهي الوسائل اليت يعتمد عليها الباحث يف قياس املتغريات أو 

جل اهلدف أتساق و الثبات والصدق والصالحية من مجع البيانات عنها بشكل منهجي يتوفر فيه اإل

 الذي أعدت له.

صول على دوات البحثية اليت متكننا من احلنسب األأك  ستبيان ختيار اإلإه الدراسة بذوسوف نقوم يف ه

سلوب أية ،من الناحية املنهجفهي تعترب  ،و عينة الدراسةأقدر هائل من املعلومات حول جمتمع البحث 

و أراء ،آفراد املبحوثني بطريقة منهجية ومقننة ،لتقدمي حقائق و ستشارة األإمجع البيانات تستهدف 

التقرير  هدافها دون تدخل من الباحث يفأتبطة مبوضوع الدراسة،و طار البيانات املر إفكار معينة، يف أ

 الذايت للمبحوثني يف هذه البيانات.

                                                           
 .227، ص 2297، سنة 6، منشورات عويدات، بريوت، لبنان، طأساليب البحث العلمي مجيل صليبا، :1
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فراد ن األىل عينة مإومن حيث الشكل،فهي عبارة عن مطبوع حيتوي على جمموعة من األسئلة موجهة 

 .1هداف الدراسةأول موضوعات ترتبط بح

ستمارة ترسل إنه جمموعة من األسئلة املرتبة حول موضوع معني يتم وضعها يف أستبيان على ويعرف اإل

أو جيري تسليمها باليد للحصول على أجوبة األسئلة الواردة فيها ،وبواسطتها  ،إىل األشخاص املعنيني

 2ىل حقائق جديدة عن املوضوع ،أو التأكد من معلومات متعارف عليها.إكمكن التوصل 

 : ختبار الصدقإ

ساتذة أرف ىل عملية التحكيم من طإخضاعها إستمارة ،هو جناز اإلإلتزمنا هبا يف إمن بني الشروط اليت 

للشروط  ناصرهاع لتها ،عرضت عليهم بغية معرفة مدى مطابقةئسأجنازها ،وتنظيم إخمتصني،فبعد 

تفقت يف إيت نسجامها مع املوضوع،واهلدف املرجو،وبناءا على مجيع املالحظات والإالعلمية ،ومدى 

ا النهائي ستمارة لتوزع يف شكلهجمملها على ضرورة ختصيص حمورين خاصني بكل وسيلة ،عدلت اإل

 على العينة حمل الدراسة. 

 : ستطالعيةالدراسة اإل

شخاص من والييت ختبارها على جمموعة من األإستمارة على كل املبحوثني،قمنا بقبل التوزيع النهائي لإل

تمارة سن اإلألة وسهولة فهم معناها ،خاصة و ئسكد من وضوح األأ،للت "بلعباستلمسان وسيدي "

                                                           

 .353ص ، 0222سنة ،(دون ذكر الطبعة)،عامل الكتب ،القاهرة،البحث العلمي في الدراسات االعالميةحممد عبد احلميد ،1 

 .202،ص 2222سكندرية ،دار املعرفة ،اإل3،ط جتماعيتصميم وتنفيد البحث العلمي اإلغريب ،محد أسيد 2 
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سؤال واحد يف  اجابات ،الحظنا غموضطالع على اإلاإل دفراد املثقفني وغري املثقفني،وبعىل األإموجهة 

 .جاهزة للتوزيع الكلي على العينة قصد دراستنااالستمارة لتصبح  قمنا بإعادة صياغته ،ف

 :البحث وعينة الدراسةمجتمع 

ن أه ،و البحث الذي نريد فحص عجناز ،ال بد من تعريف جمتملكي يكون البحث مقبوال وقابال لإل

 جل حصر هذا اجملتمع.أنوضح املقاييس املستعملة من 

بقا واليت و غري منتهية من العناصر احملددة مسأنه:"جمموعة منتهية أيعرف الباحثون جمتمع البحث على 

ن فمجتمع ذإ،نه مجيع مفردات الظاهرة اليت يدرسها الباحث أ،كما يعرف ب"عليها املالحظاتتركز 

 ائر.فراد والقراء الذين يطلعون على الصحف املطبوعة يف اجلز صلي يف دراستنا هو جمموع األالبحث األ

ف شخص لأن تقابل أسؤاال يعرب فيه عن مفهوم العينة قائال كيف كمكنك  Ar Jarabzطرح الكاتب 

،واملقصود هو كيف 1؟مريكيأمليون  620نك تعرف ما يفكر فيه أراءهم مث تدعي بآوتستطلع  ،فقط 

ج اليت ئنتاعمم الت،مث ؟كمكن دراسة جمتمع كبري من حيث عدد السكان عن طريق دراسة جزء منه فقط

صلي وحصر كل ألاىل اجملتمع إنظرا لصعوبة الوصول و ، فراد اجملتمع الكبريأعليها ،على كل  يتحصل

هنا "ذلك اجلزء من جمتمع البحث ،الذي سنجمع من أىل طريقة املسح بالعينة على إنا أاجلمهور ، جل

 ."و جمموعة فرعية من عناصر جمتمع حبث معنيأ خالله املعطيات

                                                           

 2227،سنة  عهلية للنشر والتوزي،تر.هشام عبد اهلل،عمان ،الدار األي العامأستطالعات الر إلى إ،دليل الصحفي يقانزويتإر جاوايزروجي،آشيلدون 1 

 .78،ص
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 وع من املعاينة فهيهنا نأستعنا بالعينة العشوائية البسيطة ،ويف هذا السياق تعرف إيف دراستنا هذه و 

فهي ،خذ عينة بواسطة السحب بالصدفة من بني جمموع عناصر جمتمع البحثأساسي يعين أجراء إ

 كذلك  تعرفو ختيار العشوائي ،حدى وسائل اإلإحتمالية اليت ختتار وحداهتا بتندرج ضمن العينات اإل

ظهور هنا العينة اليت ختتار بطريقة حتقق جلميع وحدات املعاينة باجملتمع الفرصة نفسها يف اإلختيار أو الأب

 العينة بل يتيح ايضا يفوهذا النوع من العينات ال يتيح فقط لكل فرد يف اجملتمع فرصة متساوية للظهور 

 .1لكل جمموعة من جمموعاته الفرصة ذاهتا

 :حدود الدراسة

بشكل تقريبا  استمارة  320حوايل  اأربعة واليات من الغرب اجلزائري، أين وزعت فيه مت اختيار

، على أفراد عينة البحث واملتمثلة يف مجهور القراء اجلزائريني أيا كان مستواهم أو وعشوائي متساوي

 قامتنا،إان من مك وظيفتهم لوالية تلمسان، مستغامن، سيدي بلعباس ووهران، لقرب منطقة الدراسة

 وكذلك ليسهل علينا التعامل مع جمتمع البحث.

 حصائية:ساليب اإلألا

ية ،مث ئحصاإساليب مجع البيانات وتنظيمها ،يف جداول أالعلم الذي يهتم ب هنأحصاء بيعرف علم اإل

بحث يف مجع نه العلم الذي يأعرضها بيانيا ،ومع تطور هذا العلم يف العصر احلديث كمكن تعريفه ب

                                                           
،العينات  ،الدراسات امليدانية ،حتليل احملتوىسلوب االحصائي واستخدامه في بحوث الراي العام واالعالم األاطف عديل العبد ،زكي امحد عزمي،ع1

 .227،222،ص،ص2222،)دون دكر الطبعة(،دار الفكر العريب ،القاهرة،سنة
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البيانات املتعلقة مبختلف الظواهر وتسجيلها يف صورة رقمية وتصنيفها وعرضها يف جداول منظمة 

 .1ية املناسبة ئحصاجياد املقاييس اإلإومتثيلها بيانيا ،و 

الظواهر  كستخدامها يف فهم حقيقة تلإنها و يجتاهات بمقارنة الظواهر املختلفة ودراسة العالقات واإل-

 تسري تبعا هلا. ومعرفة القوانني اليت

 ختاذ القرارات املناسبة.إج منها مث ئستخراج النتاإحتليل البيانات و -

عتمدنا يف إستعملنا الكمبيوتر ،حلساب وتنظيم وجدولة املعلومات املقدمة من طرف املستجوب ،و إوقد

 ستعماال يفإيل عالم اآلكثر برامج اإلأالذي يعد من  و العشرينالطبعة  (SPSS )ذلك على برنامج 

ختصار الوقت إة على ستمار املعلومات اليت حتتويها اإل غنه يساعد كثريا بعد تفريمثل هذه الدراسات ،أل

حساب ،جوبة وترتيبها وفق معايري حمددة مسبقا من طرف الباحثمر برتميز األخاصة ما تعلق األ

 ...اخل.يةو ئستخراج النسب املإجوبة و األ

نسانية دوات التحليل اإلحصائي يف العلوم اإلأهم أتعترب القواعد والقياسات اإلحصائية من و 

  .2يا ئحصاإهنا ضرورية ملعاجلة البيانات امليدانية أجتماعية ،كما واإل

 ساليب اإلحصائية الوصفية ،التكرارات،النسب املئوية، مقاييسستخدامها هي األإساليب اليت مت األ

عتمدنا منها على إ،ومقاييس التشتت و  "املتوسطات احلسابية واملنوال "ستخدمنا منهاإ  ،ةالنزعة املركزي

                                                           

،اجلامعة  النفسي،في البحث التربوي و جتماعيةية للعلوم اإلئستخدام الرزم االحصاإتطبيقات عملية ببو دقة،مسري خالد صايف ،أبراهيم إسناء 1 
 .7،ص 6023 االسالمية ،غزة،سنة

   .629ص ،  2292،دار املعرفة اجلامعية ،دون ذكر الطبعة،مصر ،سنة  ،تصميم البحث العلميمحد أغريب حممد السيد 2 
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للمقارنة بني " t-test "ت "ستعنا كذلك باختبار إ،و "ختالفحنراف املعياري ومعامل اإلاإل"

ة ختبار يقيس درجة التباين بني متوسطني ،فهو مقياس للمقارنة بني العينات الصغري إوهو املتوسطات 

ملبحوثني بسلوك افيما يتعلق مبتغريات الدراسة وعالقتها ، 1ان يكون حجم العينتني متساويا،وال يشرتط 

،وكل ذلك هبدف الدراسة الوصفية الوافية لكل املتغريات املعتمدة يف الدراسة ،قصد حتديد تصايلاإل

 .ا على الصحف الورقيةهنعكاسإلكرتونية ،وكذا شباع للصحافة اإلستخدام واإلمناط ومظاهر اإلأ

 

 

                                                           

،ص 2222مؤسسة الرسالة،)دون ذكر مكان النشر(،سنة ،2،الطبعة  (دون ذكر دار النشر)، ساسية في البحث العلميأقواعد سيين ، سعيد امساعيل 2  
262. 



  

 
 

 

 

 النظرياإلطــــــــــــــــــــــار 

 (ثانيالفصل ال)
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 شباعاتستخدامات و اإلستخدام الجمهور لوسائل اإلعالم من منطلق نظرية اإلإ.الثانيالفصل 

امات ستخداإللكرتونية، ومن بني هذه املداخل مدخل توجد عدة مداخل نظرية لدراسة الصحافة اإل

تصالية ستخدام مجهور القراء هلذه الوسيلة اإلإعتباره يساعد على التعرف على منط إب ،شباعاتو اإل

 ستخدام .شباعات املتحققة من وراء هذا اإلو اإل ،ستخدامهم هلاإو دوافع  ،اجلديدة

تصال حيث ل اإلئشباعات مبثابة نقلة فكرية يف جمال دراسة تأثري وساستخدامات و اإلو يعد مدخل اإل

تصال على تغيري يعد النموذج البديل لنموذج التأثريات التقليدي، الذي يركز على كيفية تأثري وسائل اإل

يات املتحدة األمريكية ظهر يف الوال اجديد افكري اجتاه و السلوك حيث تعترب هذه النظرية تيار املعرفة و اإل

 ،زار سفيلدو بول ال هذا التيار أمثال برنارد برلسون و قد عمل رواد ،يف األربعينات من القرن املاضي

 .1ستجابةىل التقليص من مصداقية منوذج املنبه و اإلإو هارولد السويل 

يستطيع من خالهلا حتديد أي الوسائل ،شباعات أن للجمهور إرادة ستخدامات و اإلو يؤمن مدخل اإل

لية لوسائل و يفرتض أن احملتوى األكثر فاع ،و يركز على الدوافع اخلاصة،و أي حمتوى خيتار  ،يستخدم

ماعي و النفسي جتاإل ري املستخدم للوسيلة يف اإلطارالشخص غ ىال يستطيع التأثري عل ،تصالاإل

 الذي يعيش فيه .

من حيث  ،شباعاتستخدامات واإلىل معرفة نظرية اإلإ ،ىل التطرق يف هذا الفصلإوهذا ما يدفعنا 

املبحث الثاين  امأول ،حيث املفهوم واخللفية املعرفية ،وذلك يف املبحث األ ة والتطور ،وكذلك منأالنش

                                                           
1 Charon Danielle, Une introduction à la communication, université du Quebec : collection  et communucation 
et société, 1994, p33 
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روض هم الفأليف عرض   ،شباعاتستخدامات واإلساسية ملدخل اإلفسندرج من خالله العناصر األ

قادات اليت تعرضت هلا نتهم اإلأىل إخري ساسية اليت بنيت عليها هذه النظرية،مث ننتقل يف املبحث األاأل

 شباعات.ستخدامات واإلجتاهات احلديثة يف حبوث نظرية اإلرية ،وكذا اإلالنظ

 :شباعاتستخدامات واإلول:ماهية  نظرية اإلالمبحث األ

ثري عوامل كثرية هو أبت ،تصالية عرضة للتغيري والتحديثهم املفاهيم اخلاصة بالعملية اإلأنه من بني إ

ن أ،وقد كانت البداية مع نظرية الرصاصة السحرية ،اليت ترى ب تصالواإل عالمل اإلئمفهوم مجهور وسا

الدعاية اىل  نه مبجرد وصول رصاصةأي أل اليت يتعرض هلا،ئثر مباشرة بالوساأعالم يتل اإلائمجهور وس

ثرة يف ذلك بالنظرية النفسية اليت كانت أمت، 1ن تلك الدعاية تصيب اهلدف الذي وضعتهإالفرد ،ف

 .2ستجابة مؤكدةإن كل منبه ،حيقق أاليت كانت تعتقد بو نذاك ،أعة ئشا

وظهور مربيقية على نطاق واسع ،حباث اإلبسبب بدء األ ،لكن سرعان ما مت التخلي عن هذه الفكرة

ج ئىل نتاإجتماع وعلماء النفس توصلوا ن علماء اإلأىل إضافة إالرصاصة السحرية ،و ج تتعارض ئنتا

 نسان.جتماعية لإلة واإلص الشخصيئجديدة متاما حول اخلصا

                                                           

     1 فريال مهنا ،علوم اإلتصال والمجتمعات الرقمية ،دار الفكر ،دمشق ،سوريا ،ط2،سنة 6006 ،ص 220.    .  
قاهرة ،مصر ل،دار الفكر العريب ،ا (عةكر الطبذ دون  ،)سهامات العربيةسس النظرية واإل،األ ي العامأتصال والر لى اإلإمدخل عاطف عديل العبد ، 2

  .229،ص  2227سنة
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نح من خالهلا مت ،ءيتت مببادأشباعات ،اليت ستخدامات واإلوبعد بروز عدة نظريات ،ظهرت نظرية اإل

هتمام اإل أي،مبدئنتقادراك اإلاإل إيف مبد ،عالميختيار املضمون اإلإللجمهور حيزا من السيادة يف عملية 

 .1يئنتقاالتصرف اإل أي ومبدئنتقاالتذكر اإل أي ،مبدئنتقااإل

،وكذلك تطورها شباعاتستخدامات واإلاإلىل تعريف نظرية إا املبحث ذوسنتطرق يف ه

 ول والثاين على التوايل.الكرونولوجي،وذلك يف مطلبيها األ

 .شباعاتستخدامات واإلول: تعريف نظرية اإلالمطلب األ

ائل الذي يتعامل مع وس،شباعات تطبيقا ملدخل الوظيفة الفردية ستخدامات و اإليعد مدخل اإل

 ،تمعتصال لتقدمها للمجتصال من وجهة نظر الفرد على أساس أنه ال وظائف لوسائل اإلعالم و اإلاإل

 ال من خالل الوظائف اليت تقدمها لألفراد .إ

ف وسائل أساس أن وظائشباعات بالتحليل الوظيفي، على ستخدامات و اإلو من هنا يلتقي مدخل اإل

ها ظهور  ذحاولت من هناأحيث ، تصال قد يكون إشباعا حلاجات موجودة لدى األفراداإلعالم و اإل

ستخدمت منظورا جديدا لدراسة العالقة إو لقد ،تصال اجلماهريي دراسة وظيفية منظمة أن تدرس اإل

شباعات هو أنه تناول و اإلستخدامات ، لكن اجلديد يف مدخل اإل2تصالبني اجلماهري و وسائل اإل

                                                           

  1أديب خضور ،دور اإلعالم في مكافحة المخدرات ،دار االيام،اجلزائر ،ط  2 ،سنة2222 ،ص  9. 
2 Attalah Paul, Théories de la communication : histoire, contexte, pouvoir ; collection et société ;télé, 
université du Qubec, canada, 1991, p51 . 
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ئل و ليس من خالل ما تفعله وسا ،تصال من منظور ما يفعله اجلمهور بوسائل االتصال وظائف اإل

 . 1تصال باجلمهوراإل

شباعات على منظومة تتضمن العديد من النماذج كما أنه يعتمد ستخدامات و اإلو يعرب مدخل اإل

سان جتماعية، لدى اإلنإعلى عدد من العناصر و العالقات ،عن تولد حاجات بيولوجية و نفسية و 

نتج عن يو تتفاعل هذه احلاجات مع اخلصائص الفردية و اإلطار االجتماعي الذي حييط بالفرد ،و 

الدوافع  دحد ذاهتا،و حلوال خمتلفة لتلك املشكالت ،و بالتايل تتولختتلف يف ،ذلك مشكالت فردية 

أو إلشباع احلاجات و ذلك من خالل التعرض لوسائل االتصال و ممارسة أنشطة ،ل املشكالت حل

ردية مبا يؤثر على اخلصائص الف ،و يؤدي ذلك إىل أمناط خمتلفة من اإلشباع ،أو عدم اإلشباع ،أخرى

 تتولد توقعات إضافية متر بذات املراحل السابقة يف شكل عملية مستمرة .و بناء اجملتمع، مث 

 :شباعاتستخدامات و اإلالمطلب الثاني: نشأة و تطور مدخل اإل

 ،يف مقال رد فيه على رؤية برنارد بريلسون 2222شباعات عام ستخدامات و اإلمدخل اإل زتطرح كا

ستهدفت إ حيث ،املرتبطة باإلقناع هو الذي ماتو قال بأن حقل األحباث ،مبوت حقل أحباث اإلعالم

تفعل الوسيلة  ماذا مبعرفة ،قناعية على اجلماهريختبار تأثري احلمالت اإلإأغلب األحباث يف ذلك الوقت 

قرتح "كاتز" إو ،تصال اجلماهريي يف إقناع اجلمهورو أظهرت نتائج األحباث ضعف تأثري اإل ،بالناس

سنة  Riely and Rielyالتحول إىل التساؤل حول ماذا يفعل الناس بالوسيلة االتصالية ،و طرح منوذج 

                                                           
ة ميدانية،جامعة القاهرة،كلية االعالم،قسم االذاع،دراسة حتليلية ستخدامات الجمهور المصري للقنوات الفضائية العربية إهبة امحد شاهني، 1

  .637،ص 6002والتلفزيون،سنة 



 ستخدام اجلمهور لوسائل اإلعالم من منطلق نظرية االستخدامات و االشباعاتإ       الثاينالفصل 

35 
 

شباعات إستخدام األفراد املستخدمني ملضمون الرسائل نفسها هبدف حتقيق إ الذي أكد  ،2222

نتخابات لإل 2222نة شباعات يف دراسة كاتز و بلوملر سستخدامات و اإلو تطور مفهوم اإل ،متباينة

و التعرف على أسباب مشاهدة أو جتنب مشاهدة احلمالت  ،م2222العامة الربيطانية عام 

ستخدامات ختصاص مدخل اإلإ ،م2272بلوملر و غورفيتش سنة  ،كاتز  ،وحددنتخابيةاإل

اليت  رىو املصادر األخ ،شباعات باألصول النفسية و االجتماعية و التوقعات من وسائل االتصالاإلو 

 ،شباعاتاإل حتياجات وندماج يف أنشطة تنتج من اإلتؤدي إىل مناذج خمتلفة للتعرض للوسيلة و اإل

 حول  1949عام وفيسك لولفوهناك دراسة ل ،  1باإلضافة إىل مناذج أخرى مل يكن خمطط هلا

 هذه هتمامإ وراء قفت الوظائف من جمموعة هناك أن الحظا ؛اهلزلية بالربامج األطفال هتمامإ أسباب

 ومتثل ، يقهر ال الذي البطل وتصور ، اخليالية العوامل يف التعمق وهي، الربامج من النوع هبذا الشرحية

 وسيلة على الرتكيز هو الدراسات هذه يف واملالحظ األطفال كوميديا متابعة خالل من احلقيقي العامل

 .2حمدد مجهور حتياجاتإ ودراسة ، معينة إعالمية

شباعات يف فرتة الثمانينات يف إطار املنهج التجرييب من خالل ستخدامات و اإلأحباث اإلو تطورت 

حيث أفادت النتائج بارتفاع تفضيل ، Briant ,Riccomini,Stanfard,Zillman املختصني دراسة

 ت اليت مت احلصولشباعاشباعات املتوقعة مع اإليف حالة توافق اإل،املبحوثني للوسيلة و التعرض هلا 

 عليها.

                                                           

  1 رضا عبد الواجد امني،الصحافة االلكترونية،دار الفجر للنشر والتوزيع،القاهرة،ط2،سنة6007 ،ص ،ص32،35

2 Jean- Pierre Meubier , Introduction aux théories de la communication , Bueck université ,2 
édition , 2004 ,p 37. 
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 :شباعاتستخدامات و اإلالمبحث الثاني : العناصر األساسية لنظرية اإل

و  ،رييتصال اجلماهستخدامات ال تعد اجلماهري جمرد مستقبل سليب لوسائل اإلمن خالل منظور اإل

املضمون الذي يليب  و نوع ،اليت يرغبون يف التعرض هلاواإلعالم تصال منا خيتار األفراد بوعي وسائل اإلإ

 .1جتماعية من خالل قنوات املعلومات و الرتفيه املتاحةحاجتهم النفسية و اإل

ختلق لدى  ،ينةجتماعية و نفسية معإتصال و اليت تنشأ يف بيئة ن حاجات الفرد املرتبطة بوسائل اإلإ

صال،ـ حيث تعالم و اإلغري وسائل اإل ،الفرد دوافع التعرض لوسائل االتصال فضال عن مصادر أخرى

 حتقيق هذه تصال يفو قد تنجح وسائل اإل ،شباعات حلاجاتهإيتوقع الفرد أن حتقق له هذه املصادر 

 .2شباعات و قد ال تنجح يف ذلكاإل

 .عالمفتراض الجمهور النشط و دوافع تعرضه لوسائل اإلإالمطلب األول: 

 : 3شباعات( يف النقاط التاليةستخدامات و اإلفرتاضات هذه النظرية)اإلإيلخص كاتز و زمالئه 

 ستخدام موجه لتحقيق أهدافإستخدامه لوسائل اإلعالم هو إو  ،مجهور املتلقيني مجهور نشط-2

 معينة.

 ختيار وسائل معينة .إكمتلك اجلمهور املبادرة يف حتديد العالقة بني إشباع احلاجات و -6

                                                           

 1حسن عماد مكاوي ،ليلى حسني السيد،اإلتصال ونظرياته المعاصرة،الدر املصرية اللبنانية،)دون ذكر الطبعة(،القاهرة،مصر،سنة6003،ص620.
 2222زيون،سنةاالعالم،قسم االذاعة والتلف،جامعة القاهرة،كلية استخدام الصفوة المصرية للراديو والتلفزيون المحليعادل عبد الغفار،فرج خليل، 2

  .2ص
  3 حممد عبد احلميد،نظريات اإلعالم واتجاهات التاثير،عامل الكتب،القاهرة،مصر،ط6،سنة6000،ص666.
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 أو املؤسسات ،تصال الشخصياحلاجات مثل اإل تنافس وسائل اإلعالم مصادر أخرى إلشباع-3

 األكادكمية...اخل .

هو حيدد  ألنه ،ستخدامه وسائل اإلعالماجلمهور هو وحده القادر على حتديد الصورة احلقيقية إل-2

 و بالتايل خيتار الوسائل اليت تشبع حاجاته . ،أو حاجاته و دوافعه ،هتماماتهإ

ستخدامه لوسيلة أو حمتوى معني ،جيب أن إحكام بني قيمة العالقة بني حاجات اجلمهور و اإل -2

ىل أن احملتوى إافة ضفراد قد يستخدمون احملتوى ذاته بطرق خمتلفة باإلألن األ ،حيددمها اجلمهور نفسه

 كمكن أن يكون له نتائج خمتلفة .

 : 1يسية هيشباعات ثالثة أهداف رئستخدامات و اإلو حيقق مدخل اإل

لذي يستطيع  اجلمهور النشط اىلإو ذلك بالنظر  ،ستخدام األفراد لوسائل االتصالإالتعرف على كيفية 

 ستخدام الوسائل اليت تشبع حاجاته .إختيار و إ

 و التفاعل الذي حيدث نتيجة هلذا التعرض . ،شرح دوافع التعرض لوسيلة معينة

 تصال اجلماهريي .االتصال هبدف فهم عملية اإلستخدام وسائل إالتأكيد على نتائج 

 أ/ افتراض الجمهور النشط:

 هي: رئيسية أبعاد ثالثة خالل من نشطا يكون اجلمهور أن Palmagreen يرى

 .هتماماتهإ و حتياجاتهمع إ يتفق ملا وفقا املضامني و اإلعالمية الوسائل اجلمهور ينتقي حيث :نتقاءاإل

                                                           
،دراسة مسحية مقارنة على عينة من طلبة اجلامعة،جملة حبوث شباعاته في سلطنة عمانإستخدامات التلفزيون و إحسن عماد مكاوي،1

  .79،ص6000،اكتوبر،سنة9االتصال،العدد
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  .1تصالاإل مضمون على التعليق و مناقشات يف الدخول مبعىن :اإليجابية

 . مضامني من الفرد إليه يتعرض ما مع ندماجاإل خالل من ذلك يتم و :ستغراقإلا

 اإلستخدام دراسة يف أن تراعى جيب اليت عتباراتاإل أهم من هو ، النشط( اإلفرتاض )اجلمهور هذا إن

ما و تتلخص األبعاد اخلمسة الرئيسية ك ،احلديثةلكرتونية اإلعالمي يف األجهزة خاصة األجهزة اإل

 :     يو الكتابات اليت تناولت مجهور وسائل االعالم فيما يل ،ليها كل الدراساتإأشارت 

و  ،توى املقدم هباو احمل ،عالمنتقائيا يف عالقته بوسائل اإلإكلما كان ،: يكون اجلمهور نشطانتقائيةاإل

 جتاه الضعيفنتقائية متثل اإلىل أن اإلإ ،1998سنة  Mequail الباحث املختص يف الوقت نفسه يشري

ن بعد يف رتبطت بظهور وسيلة التحكم عإنتقائية اليت مثل اإل ،يف نشاط اجلمهور يف بعض احلاالت

 نتقائية حيث أصبح التنقل السريع عرب القنوات بواسطة شكل من أشكال اإل ،قنوات التلفزيون

نسخة الورقية كتفاء بالختياره عدم اإل إستخدامه للصحف الفورية عن إنتقائية اجلمهور يف إو تبدأ 

و أيضا قد  ،حتفاظه ببعض املواقع ضمن قائمة املواقع املفضلة لديهإو يف  ،جتاه لالصدار الفورياإلو 

 رساهلا لصديق أو طباعتها .إو هتماماته حفض صفحات معنية من االصدار إيظهر يف 

                                                           
ص  ،،ص6002،القاهرة،مصر، ،سنة2ط، دار الفجرعالنات الصحفية،دراسة في االستخدامات واالشباعات،اإلمرزوق عبد احلكم العاديل،1

222،222.  



 ستخدام اجلمهور لوسائل اإلعالم من منطلق نظرية االستخدامات و االشباعاتإ       الثاينالفصل 

39 
 

 :في إإلستخدامالعمدية 

اجلمهور النشط هو الذي يشارك ويرتبط يف معاجلة املعلومات اليت يستقبلها، ويقوم  أنحيث 

ة للقيام بذلك، وتتحقق العمدية يف أسلوب تفاعل املستخدم مع راديبعدد من اإلختيارات الواعية اإل

 احملتوى وأشكاله املختلفة وبني مستوى تعمقه يف النص.

الدراسات السابقة إىل أنه بالنظر إىل كم املعلومات واألخبار الفورية املوجودة على كما أشارت 

وموجه  هو نشاط هادف ،شبكة اإلنرتنت، فإن النشاط الذي يبذله مستخدميها للبحث عن األخبار

لموسة عند يعد ظاهرة واضحة وم،وبالتايل فإن تعرضه بالصدفة لألخبار واملعلومات الفورية  ،وعمدي

 عامل مع األنرتنت .الت

ركته عالمية كلما إزدادت مشافكلما إستغرق أفراد اجلمهور يف خربة إستخدام الوسيلة اإلالمشاركة :

 وهو ما كمكن تسميته باإلستثارة اإلجيابية أو اإلستثارة الفعالة. ،وإرتباطه هبا

 واقع الصحف على األنرتنت ودافع املستخدم يف خربة احلدثموتتحقق املشاركة يف إستخدام 

أو من خالل وجود أشكال مبهرة ومؤثرة يف عرض مادة  ،إما بإتصاله مباشرة من مصادر املعلومات 

 احلدث.

 :مقاومة التأتيرات غير المرغوبة 

مة التأثريات و إن اإلستخدام النشط لوسائل اإلعالم يؤكد على أن اجلمهور لديه القوة الكافية ملقا

غري املرغوبة لإلستخدام وأن املستخدم يظل مسيطرا على هذه التأثريات قادرا على مقاومتها ،وبالتايل 
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فالوسائل اليت يشارك هبا املستخدمني يف الرد والتعليق فيما هو منشور يف مواقع الصحف على األنرتنت 

وقع و املنتديات  اإللكرتونية املتاحة على م،سواءا من خالل الربيد اإللكرتوين أو مجعيات املناقشة، أ

 ها إحدى وسائل تعبري املستخدمني عن آرائهم.فسالصحيفة ن

 يرتبط حتقيق املنفعة من إستخدام اإلصدارات الصحفية عل  األنرتنت باملميزات اليتتحقيق المنفعة:

ضافية اليت نفسها، أو اخلدمات اإلتنفرد هبا عن النسخ الورقية التقليدية ، سواءا يف اخلدمة اإلعالمية 

 توفرها أو يدرسها املستخدم ويتوقعها.

  افع تعرض الفرد لوسائل اإلعالم :و د -ب

 ،ن يشبعهاأرد و بصفة خاصة تلك اليت يتوقع الف ،تصالتعترب احلاجات و الدوافع من العوامل احملركة لإل

احلاجات و تلبية الدوافع ضرورة لدى الفرد عترب إشباع تو  ،1ها له اآلخرون للتكيف مع البيئةيأو يلب

هذا و  ،لبيئةستمرار التواصل مع الغري و التكيف مع اإالذي يساعده على  ،تزان النفسيحىت يتحقق له اإل

ر أو جتاهه إىل إشباع احلاجات اليت يفتقدها يف تعامله مع الغري بشكل مباشإما يفسر سلوك الفرد يف 

اع وجد طريقتان إلشبتستخدام وسائل اإلعالم ،و عليه إجوء إىل و ذلك من خالل الل ،غري مباشر

 . 2احلاجات و الدوافع

                                                           

  1 حممد عبد احلميد،نظريات اإلعالم واتجاهات التاثير،مرجع سبق ذكره،ص677.

،قسم علوم 3ائر ،جامعة اجلز تكنولوجيا االتصال على االذاعة وجمهورها،دراسة مسحية في االستخدامات واالشباعات لدى الشباب،أثر تسعديت قدوار 2
  .92،ص6020،سنة االعالم واالتصال
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 ، وضعية وجه لوجهتصال يفمن خالل اإل،جتماعي املتمثلة يف اللجوء إىل التفاعل اإلالطريقة الطبيعية: 

 ،نوادي ،أقارب،و أفراد اجلماعات الثانوية)أصدقاء ،مع أفراد اجلماعة األولية)أفراد األسرة(

 مقاهي...اخل(

ت وسائل الطريقة و كلما غاب ،،ستخدام وسائل اإلعالمإتتمثل يف  الطريقة البديلة للطريقة الطبيعية:

دما ال أي أن الفرد يستعمل وسائل اإلعالم عن ،إال و جلأ أفراد اجلمهور إىل الطريقة البديلة ،الطبيعية

ديل الوظيفي هو مبثابة فالب ،لرغبات اليت تتولد لديهإلشباع ا،ستعمال الطريقة الطبيعية جيد سبيال إل

هلذا  ،1إسرتاتيجية تليب حاجات الفرد اليت وجدت طريقا مسدودا لتلبيتها عن طريق السبيل الطبيعي

قدمان لألفراد جتماعي و النفسي ال يلبدائل الطريقة الطبيعية ما دام احمليط اإلخاضعني  األفراد  يبقى

 بطريقة كافية لتلبية حاجاهتم املوجودة .2الالزمة الفرص و  اإلمكانيات 

م ، أن األفراد يستخدمون  وسائل اإلتصال اجلماهريي   2273ه سنة ؤ وقد إعترب كاتز وزمال

حاجة من البحوث السابقة ، وذلك لتحديد الوظائف  32لإلتصال باألخرين ، وقاموا بتجميع 

 كمكن جتميعها يف مخسة فئات وهي: اإلجتماعية والنفسية لوسائل اإلتصال اجلماهريي،

 احلاجات املعرفية: إكتساب املعلومات، املعرفة ، الفهم. -

 احلاجات العاطفية: العواطف، اإلستمتاع ، اخلربة اجلمالية . -

 احلاجة للتكامل الشخصي: تدعيم املصداقية ، الثقة، اإلستقرار. -

                                                           

  1حممد عبد احلميد،نظريات االعالم واتجاهات التاثير،مرجع سبق ذكره،ص692.

  2رضا عبد الواجد امني ،الصحافة االلكترونية،مرجع سبق ذكره،ص،ص 39،02
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 واألصدقاء .لروابط  مع األسرة ااحلاجة للتكامل اإلجتماعي: تقوية  -

 احلاجة لتخفيف التوثر: اهلروب والرتفيه . -

أنه من  فهناك وجهة نظر ترى،وهناك خالف بني الباحثني يف دراسة التعرض لوسائل اإلعالم 

املمكن النظر إىل الدوافع على أهنا حالة داخلية ،كمكن للجمهور إدراكها وفهمها مباشرة، من خالل 

 ،ةدوافع الفرد للتعرض لوسائل اإلتصال تعكس سلوكا إجيابيا ذا قيممنظور مدخل القيمة املتوقعة فإن 

أو خصائص ذات  قيمة يف الوسيلة، تدفع اجلمهور للتعرض إليها،وبالتايل فإن الفرد يكون قادرا على 

 التعبري ،وبشكل لفظي عن أسباب إستخدامه لوسائل اإلعالم .

هم وإدراك دوافع اجلمهور مباشرة بينما هناك وجهة نظر أخرى ترى أنه ليس من املمكن ف

،فالدوافع الكمكن فهمها مباشرة نتيجة متتعها بدرجة عالية من التجريد، وبالتايل جيب إستنباط  الدوافع 

وبالتايل ختتلف احلاجات واملشكالت ،من املبحوث عن طريق إستخالصها من األفكار والسلوك

 والدوافع بإختالف األفراد واجلماعات.

جتاهات عديدة إ نساين ظهرتباحثني لتأثري احلاجة و حركة الدوافع و عالقتهما بالسلوك اإلو مع فهم ال

احلاجات  براهيم ماسلو" الذي صنفإيف علم النفس لتصنيف احلاجات و الدوافع و من أمهها تصنيف"

ىل األمن إمث تليها احلاجات الثانوية احلاجة  ،ىل مخس فئات، تبدأ باحلاجات األولية )فسيولوجية(إ

 الباحث ،و قد قام 1ىل تقدير الذاتإاحلاجة ،ىل تقدير األخرينإاحلاجة ،نتماءىل اإلإستقرار، احلاجة اإلو 

                                                           

  1حممد فرغلي فراج و آخرون،السلوك االنساني،نظرية علمية،القاهرة،دار الكتب اجلامعية،)دون ذكر الطبعة( ،سنة2227،ص222.
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Kail Rosengren  حدد فيه أمهية احلاجات اليت تقع يف  ،شباعاتستخدامات و اإلببناء منوذج اإل

 مقارنة باحلاجات العضوية  شباعاتستخدامات و اإلرتباطها بنموذج اإلإو مدى  ،أعلى هرم ماسلو

 النفسية األساسية .و 
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 عالمجتماعي بما فيهاإلالبناء اإل ردالخارجية للفو الخصائص الذاتية  الحاجات اإلنسانية

ينتج عن هذا التفاعل إحساس الفرد بالمشكالت و إدراك بدائل حلولها التي تتوحد مع 
 إلى المختلفة لإلشباع و تؤديالدوافع 

 أنماط سلوكية أخرى أنماط مختلفة الستخدام وسائل اإلعالم

 إشباع  عدم إشباع
   

 شباعاتستخدامات واإل:يوضح نموذج روزنجرين لإل2شكل رقم 
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 .1صالمعظم دراسات االتذلك حسب ما توصلت إليه ،و هناك من أدرج احلاجات و الدوافع يف فئتني 

كتساب املعرفة و املعلومات و اخلربات، إذ إ: تستهدف التعرف على الذات، و دوافع منفعية

 تعكسها )الدوافع( مضامني الواقع املتمثلة يف نشرات األخبار، الربامج التعليمية و الثقافية.

: تستهدف الرتفيه، اإلسرتخاء، اهلروب من املشكالت، قضاء الوقت،...إخل، إذ دوافع طقوسية

و حسب ،تعكسها مضامني اخليال، مثل األفالم، املسلسالت، املنوعات و برامج الرتفيه املختلفة 

 ات:باعشلورنس وينر، فإنه هناك نوعني من اإل

 2اإلعالم، و تنقسم إىل نوعني:: الناجتة عن التعرض  حملتوى وسائل شباعات المحتوىإ

 : تتمتل يف مراقبة البيئة و احلصول على املعلومات.شباعات توجيهيةإ

 جتماعية.ه اإلبشبكة عالقاتالفرد يقصد هبا ربط املعلومات اليت حيصل عليها  جتماعية:إشباعات إ

         رتباط بوسيلة حمددة، و ال ترتبط مباشرةتصال، و اإلتنتج عن عملية اإل شباعات العلمية:اإل

 خبصائص الرسالة، و تنقسم إىل نوعني:

نعكس اإلحساس بالتوتر، الدفاع عن الذات و ت فيف: تتحقق من خالل ختاشباعات شبه توجيهية-

 و التسلية و اإلثارة.الرتفيه يف برامج 

                                                           

 1 حممود عبداهلل اخلوالدة، علم النفس السياسي و اإلعالمي، دار احلامد للنشر و التوزيع،ط2، األردن، سنة 6002، ص622.

  2 تسعديت قدوار،مرجع سبق ذكره، ص 77.
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 وسائل اإلعالم، و تزيد هذه: تتحقق من خالل التوحد مع شخصيات جتماعيةإشبه  شباعاتإ

 جتماعية و زيادة إحساسه بالعزلة.شباعات مع ضعف عالقات الفرد اإلاإل

 ستخدامات وسائل اإلعالم و التوقعات منها:جتماعية إلالمطلب الثاني: األصول النفسية و اإل

 :ستخدامات وسائل اإلعالم جتماعية إلاألصول النفسية و اإل

جتماعية، التفاعل الذي حيدث ما بني مجهور وسائل اإلعالم و البيئة اإليتضح هذا العنصر من خالل 

و من خالله )التفاعل( تتولد لدى الفرد الكثري من الرغبات تشبعها له وسائل اإلعالم إما كليا أو 

جتماعية اليت يتصف هبا مجهور وسائل اإلعالم ،ال تؤثر فقط على سلوكه جزئيا، و هذه العملية اإل

تصالية اليت يتعرض ملعاين الوسائل اإل هبل تؤثر أيضا على تفسري  ،ستخدامه هلذه الوسائلإ تصايل يفاإل

 1هلا.

: لقد أجريت العديد من الدراسات هبدف الكشف عن العوامل و املتغريات األصول النفسية .أ

جدوا و ت املتحققة منها، و باعاشتصال، و اإلستخدام وسائل اإلعالم و اإلإالنفسية ،و أثرها على 

 ية.جتماعأن املراهقني املعزولني عن مجاعات األفراد أكثر عرضة للتأثر باملسلسالت اإل

 جتماعية يفأظهرت العديد من الدراسات اليت توضح دور احلالة اإل جتماعية:األصول اإل .ب

تماعية،  جتصال، و قدمت الدراسات دالئل على دور العوامل اإلحتديد دوافع التعرض لوسائل اإل

كاألسرة و األصدقاء، و العوامل الدكمغرافية )النوع، السن( يف التعرض هلذه الوسائل، و توصلت 

                                                           

  1 رضا عبد الواجد أمني، الصحافة االلكترونية ،مرجع سبق ذكره، ص32 .
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جتماعية( رتباط بني اخلصائص الدكموغرافية )السن، املهنة، احلالة اإلإبعضها إىل أن هناك عالقة 

 1شباعات التعرض لقنوات التلفزيون الدولية.إدوافع و و 

 :اإلعالمالتوقعات من وسائل 

تصال ناجتة عن دوافعه اليت ختتلف حسب األصول تعد توقعات اجلمهور من وسائل اإلعالم و اإل

و كمكن  ،تصاليف عملية التعرض لوسائل اإل اجتماعية لألفراد، كما تعد التوقعات سببالنفسية  و اإل

إىل التعرض  تؤدي اليتأن تساعد نظرية القيمة املتوقعة يف فهم دوافع اجلمهور،و املؤثرات األخرى 

ض ته، و سلوك التعر ا، و ذلك من خالل ربط العالقة بني دوافع اجلمهور أو حاجاالتصال لوسائل

 2تصال، ضمن متغريات أخرى، قد حتقق القيمة املتوقعة لألفراد.لوسائل اإل

الثقافات، تالف خو كذا وفقا إل ،تصال وفقا للفروق الفرديةكما ختتلف توقعات األفراد من وسائل اإل

عه لنتيجة نطالقا من مداركه أو توقإستخدام هذه الوسائل إو يندفع الفرد املستخدم لوسائل اإلعالم إىل 

ما من احملتوى اإلعالمي الذي يتعرض له، و من مث تقييمه لذلك احملتوى، و إن عملية التوقع و التقييم 

اس جتماعية و نفسية و يقوم على أسإيعد حمورا مهما مبنيا على أسس  تصالستخدام وسائل اإلإيف 

 3جتاهات هي نتاج ل:و اإل،السلوك الفردي

                                                           

راسة    د ستخدامات طالب الجامعات لمواقع الصحافة المصرية على شبكة االنترنيت و االشباعات المتحققة منهاإ،سوزان حممد عبده مجيل1 
  .29ص  6002الصحافة، جامعة طنطا، مصر سنة ميدانية مذكرة ماجستري يف 

، جامعة ه، رسالة دكتورا، استخدامات االسرة المصرية لوسائل االتصال االلكترونية و مدى االشباع الذي تحققهليلى حسني حممد السيد 2 
  206، ص 2223القاهرة،كلية  اإلعالم قسم االذاعة و التلفزيون، سنة 

ة القومية ، دراسة تطبيقية على مستخدمي الشبكو أثره على معدالت التعرض للتلفزيون المعلوماتاستخدام شبكة  ،ندى حمي الدين الساعي 3 
  . 29 ص 2227جامعة القاهرة )كلية اإلعالم( ،للمعلومات مذكرة ماجستري 
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عتقاد الفرد أو إدراكه أن موضوعا، أو سلوكا، أو حالة خاصة معينة سوف تؤدي إىل إ: التوقع .أ

 نتائج معينة.

 : و هو التقدير السليب أو اإلجيايب خلصائص معينة، أو نتائج معينة.التقييم .ب

 :ت المتحققة منهاباعاشالتعرض لوسائل اإلعالم و اإلالمطلب الثالث: 

 :التعرض لوسائل اإلعالم

تب عليها وسيلة رمبا يشري إىل عملية معقدة تتم يف ظروف معينة، يرت لستخدام الفرد لإأن الباحثني يرى  

 حتقيق وظائف ترتبط بتوقعات معينة لإلشباع، و لذلك فإنه ال كمكن حتديده يف إطار مفهوم التعرض

فقط، و لكن كمكن وصفه يف إطار كمية احملتوى املستخدم، نوع احملتوى، العالقة مع وسيلة اإلعالم، 

 .1طريقة االستخدام،...إخل

رض ات، و بني التعباعشرتباط بني البحث عن اإلإأشارت العديد من الدراسات أن هناك عالقات 

لوسائل اإلعالم، فكلما زاد تعرض اجلمهور لوسائل اإلعالم، دل ذلك على نشاط هذا اجلمهور ، 

تصال بالنسبة حتياجاته، و تتم عملية التعرض لوسائل اإلإختيار املعلومات اليت تليب إقدرته على و 

ديهم التعامل الطبيعي، فتكون للألفراد الذين ليست لديهم القدرة على إشباع حاجاهتم من خالل 

تصايل ،إلشباع هذه احلاجات ،و حيث أن احلاجات ستخدام أمناط معينة من املضمون اإلدوافع إل

 2خمتلفة من التعرض. اختتلف من فرد إىل آخر، و من مجاعة ألخرى، فإن ذلك ينتج عنه أمناط

                                                           

  1 حممد عبد احلميد، نظريات اإلعالم و اتجاهات التأثير، مرجع سبق ذكر ه ص 007

  2حممد العويين، نماذج االتصال و تطبيقاتها في اإلعالم الدولي، مكتبة االجنلو املصرية، دون ذكر الطبعة ،سنة 2222، ص 525
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 ي:نرتنت فيما يلاأل شباعات اليت تتحقق لدى اجلمهور املستخدم لشبكةو تتمثل أهم اإل

 اإلشباعات المتحققة من وسائل اإلعالم: 

 هناك ثالثة مراحل ليتحقق اإلشباع:

 .التعرض لوسيلة يف إطار ينتج عنه اإلستمتاع بالوقت واإلسرتخاء . المرحلة األولى:

يف إطار سياق إجتماعي يتسع احلاجة إىل التعامل اإلجتماعي واملنفعة  المرحلة الثانية:

 .اإلجتماعية

حتماال إيف إطار سياق إجتماعي لنوعية املضمون حيث أن كل مضمون أكثر  المرحلة الثالثة:

 .لتحقيق إشباع معني أكثر

 وهناك تالث قوى أساسية تعيق إشباع دوافع الفرد وهي:

  :قد يكون الواقع اخلارجي غري مالئم لإلشباع ، وقد يفرض للمجتمع قيودا صارمة ملنع الواقع

 أنواع اإلشباع. بعض

 :عادة ما تعارض الشخصية يف إشباع دوافعها خاصة إذا كان الواقع  األنا األعلى أو الضمير

 خيالف الضمري، كأن يضطر الفرد للسرقة إلشباع حاجاته.

 :مكانياته الذاتية ، مثل ضعف قدراته العقلية، أو إمكانياتهإنتيجة للقصور يف عجز الفرد 

 احلركية....إخلاحلسية ،املادية، طاقته 
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ستخدامات و اإلشباعات يتبني أن هناك عالقة ما بني من خالل العناصر األساسية لنظرية اإل

 و برزت عدة اجتاهات لتفسري هذه العالقة:،ستخدام و اإلشباع اإل

 جتاه يرى أن سلوك الفرد املتمثل يف التعرض ملضمون معني، يكون بشكل غري خمطط بدافع العادة.إ-

يرى أن الدافع هو شيء داخلي، يؤثر مباشرة يف الفرد، لذا فمن الصعب حتويله إىل شيء ما جتاه إ-

 متمثل يف سلوك معني.

 د أن يتم إشباعها.إال بع أهتدجتاه يرى أن الدافع يؤثر بشكل مباشر يف الفرد بوصفه حاجة ملحة ال إ-

 :التطورنتقاد و ستخدامات و اإلشباعات بين اإلالمبحث الثالث: نظرية اإل

على الرغم من اإلسهامات اجلادة اليت قدمتها نظرية االستخدامات و اإلشباعات، و بعد التطور 

شباعات خالل السبعينات و ما بعدها، و بعد أن ستخدامات و اإلامللحوظ يف البحوث اخلاصة باإل

زداد إدراك إ ،شباعاتهإستخدامات اجلمهور ،و إقدمت النظرية إسرتاتيجية جديدة لدراسة و تفسري 

ثر،  إحداث األعتباره عامال وسيطا يفإب ،ستخدام النشط للجمهور املتلقنيالباحثني بعد ذلك بأمهية اإل

ة املنهجي ،ستقصاءاتو على الرغم من تطور أساليب البحث و اإل ،سواء كان كبريا أم حمدودا

قوبلت بالرد  تطبيقاهتا كماو  ،إال أن صورا من النقد وجهت إىل هذه النظرية  ،املوضوعية يف هذا اجملالو 

 من قبل آخرين .
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 .نتقادات الموجهة للنظرية والرد عليهااإل:ولاأل المطلب

باعات شاإلو   ستخداماتمدخل اإل تعرض:شباعاتواإل ستخداماتنتقادات الموجهة لنظرية اإلاإل

 إىل عدد من االنتقادات منها:

جية جتمع يشباعات ال تزيد عن كوهنا إسرتاتستخدامات و اإليرى عدد من الباحثني بأن نظرية اإل-   

 اليت يكون عليها الفرد أثناء تعامله مع ،املعلومات من خالل التقارير الذاتية للحالة العقلية

شباعات ج اإلستنتا إمما جيعل عملية  ،تجاصعوبة قياس احلاوهناك من إنتقدها من زاوية 1،ستقصاءاتاإل

اإلشباع  ، احلاجةستخالص العالقة بنيإباإلضافة إىل التعقيد يف  ،اليت تقوم بإشباعها غاية يف الصعوبة

 . 2ستخداماإلو 

 ،لواعي و العقالينختيار اجتاه الوسيلة يعتمد على اإلإ األفراد ن سلوكفإهذه النظرية  وبالرجوع إىل فروض

نتقادات املوجهة هلذه النظرية و من بني اإل ،3ستخدام هي املوجهة لهإال أن املالحظ عادة أن عادات اإل

 .4صطفائيو إمنا هي إعادة صياغة خمتصرة لبعض أوجه نظريات التأثري اإل ،أيضا أهنا ال تشكل نظرية مستقلة

و بني تنوع  ،وذلك بسبب اخللط بني وفرة الكم اإلعالمي ،ختيار جمرد وهميرى هربرت شيلر أن حرية اإلو 

 . 5املضمون

                                                           

  1فضيل دليو،اإلتصال ،مفاهيمه،نظرياته،وسائله،دار الفجر للنشر والتوزيع،ط2،مصر ،سنة6002،ص32.

  2رضا عبد الواحد أمني، الصحافة االلكترونية ،مرجع سبق ذكره، ص22.

  3 فضيل دليو،املرجع نفسه، ص،ص 32،36
  4 فريال مهنا ،علوم االتصال والمجتمعات الرقمية ، مرجع سبق ذكره،ص222.

  5محدي حسن،الوظيفة االخبارية لوسائل االعالم،دار الفكر العريب،) دون ذكر الطبعة(،،مصر، سنة 2222،ص33.
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حالته و  ،لفردقتصادي لجتماعي و اإلعتبار مثل اإلطار اإلهناك العديد من املتغريات جيب أخذها يف اإل-   

وسيلة اإلعالمية ختيار األفراد للإاليت خيتلف على أساسها  ،التعليمية و غري ذلك من العوامل الدكموغرافية

 إىل جانب دوافعه و حاجاته .

يؤدي إىل إنتاج  و اهلروب ،احلرص على تلبية حاجات أفراد اجلمهور يف جماالت التسلية و الرتفيهإن -

 .1مستويات هابطة من املضمون مما يؤثر سلبا على اإلطار الثقايف

ختيار إو  ،يةنتقائو هذا النشاط مرتبط باإل،اجلمهور بالنشاط ،شباعاتستخدامات و اإلتصف نظرية اإل-

 ؛ملدخلخر هلذا اآفرتاض إن فكرة نشاط اجلمهور قد تتعارض مع أال إ ،وسائل اإلعالم مضمون من حمتوى

اىل  كما أن هناك بعض الدالئل تشري  ،جتماعيةهو أن الدوافع تتحدد بناءا على الظروف و اخلربات اإلو 

 .2أن عملية التعرض لبعض الوسائل اإلعالمية كالتلفزيون مثال غري انتقائية

مل تلق  ،الفعلتحقق له بتشباعات اليت و اإل ،عنها اجلمهورشباعات اليت يبحث اإلالتفرقة بني إن 

رغم  ،شباعاتالعناية الكافية حيث تناول الباحثون هذه الظواهر بدون التفرقة بني هذين النوعني من اإل

 3.أفراد اجلمهورنتقائية إباخلاص  ،فرتاض الذي يتبناه العديد من الباحثنيألهنا تتصل باإل ،التفرقة بينهم

. 

                                                           

  1 حممد عبد اهلل اخلوالدة، مرجع سبق ذكره،ص672.

  2رضا عبد الواجد أمني،الصحافة االلكترونية ،مرجع سبق ذكره،ص22 
  266ص،2222 ،جامعة القاهرة ،كلية االعالم،واقع استخدام الجمهور المصري لالعالن التلفزيوني و اشباعاته ،أشرف جالل حسن 3
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الذي  هل كمكن قياسه بالوقت ،ستخدام حسب بلوملرتطبيق هذا املدخل يطرح تساؤال حول قياس اإل-

افة العوامل املؤثرة تطلب عزال كامال لكييقضيه الفرد يف التعرض ؟ و هل تؤثر الكثافة على قوة الدافع؟ مما 

 . 1على كثافة التعرض

لفشل يف شباعات متثلت يف استخدامات و اإلاإل نظريةوجهها الباحثون لنتقادات اليت أهم اإل بني منو 

 حيققوهنا بالفعل شباعات اليتو اإل ،شباعات اليت يسعون لتحقيقهاو اإل،قياس الفرق بني توقعات اجلمهور

  .جتاهني السابقنيحيث مل يتمكن الباحثون عمليا من التمييز بوضوح بني اإل ،عالمستخدام وسائل اإلإبعد ،

من خالهلا  مفهالكن كم ،طارا و مفاهيما جديدةإتطلب ي ،دخول وسائل تكنولوجية جديدةإضافة إىل أن  

 . 2العالقة بني هذه الوسائل و مجهورها

 :شباعاتستخدامات و اإلنتقادات الموجهة لمدخل اإلالرد على اإل

ن إف،نه ليس وظيفيا بطبيعته أب،شباعات عن هذا املدخل ستخدامات و اإليدافع مؤيدوا مدخل اإل

وى هذه أو يف حمت،تصال عالم و اإلجتاه وسائل اإلإسواء يف سلوك اجلمهور  ،مصادر التغيري قائمة

أن كل ما أثري حول املدخل ال كمكن أن يلغي دوره يف دراسة عالقة ، 3الوسائل ،و يعترب هؤالء املؤيدون

اه الوسيلة جتإة حدوت تغيريات يف سلوك اجلمهور مكانيإو ينطلق هؤالء من  ،عالمالفرد بوسائل اإل

 رضاء املتلقي .إاليت كمكن أن يتغري مضموهنا و نوعها بغية  ،عالميةاإل

                                                           
 629ص،2223سنة  ،مصر ،الدار الدولية للنشر و التوزيع ،نظريات وسائل االعالم ،ترمجة: كمال عبد الرؤوف ،ملفني ديفلري ساندرا روكيتش1

  2سوزان حممد عبده مجيل،مرجع سبق ذكره،ص22.
  3حسن محدي،مرجع سبق ذكره،ص 602.
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 ،رييتصال اجلماهن هذا املدخل يربط بني النظريات اليت حتكم عمل مؤسسات اإلإو بالتايل ف

 املالحظات املستمدة من واقع هذه املؤسسات .و 

و أدت  ،شباعاتستخدامات و اإلخر بتطوير نظرية اإلآسامهت بشكل أو بإن كل االنتقادات -

فيما يتعلق بصعوبة قياس و 1ستدراك النقائص املسجلةيف حماولة إل ،جتاهات جديدةإإىل ظهور 

و ستخدام أكثر من أسلوب أإن هناك تطوير مستمر لإلجراءات البحثية عن طريق إف ،اجلمهور

ىت ح ،و هو ما يطلق عليه األسلوب النقدي ،شباعات اجلمهورإىل إللوصول  ،منهج للدراسة

 ستفادة من مميزات هذه األساليب جمتمعة .تضمن اإل

ال البسيطة تصبعيدا عن مناذج اإل ،من السعي املستمر لبحوث اإلعالم جزءا  عترب هذا املدخلوقد أ

العالقة بني القائم  و تقدما ملفهومحنو حماوالت أكثر تعقيدا  ،ستجابة(ذات التأثري املباشر)املثري...اإل

 باالتصال و اجلمهور و وضعهما يف إطار اجتماعي أوسع.

ىل ثالثة إته جيابيإوم اجلمهور النشط من خالل تقسيم كمكن التغلب على مفهومن جهة أخرى 

قاش بعد و زيادة املعرفة و الن هتمام أثناء التعرضاإل ،نتقاء قبل التعرضتتمثل يف اإل ،مراحل

 2التعرض.

                                                           
كلية   ،اجستري()مذكرة م،قسنطينة ،شباعات طلبة جامعة منتوريإدراسة في استخدامات و  ،جمهور الطلبة الجزائريين و االنترنت ،بادس لونيس 1

 .32ص ،6007سنة ،تصالقسم غلوم االعالم و اإل ،جتماعيةالعلوم اإلنسانية و العلوم اإل
 

ميدانية)رسالة  دراسة استخدامات النخب المصرية للصحافة االلكترونية و تأثيرها على عالقتهم بالصحافة الورقية,رضا عبد الواجد أمني،  0
 .22ص،6002ر،سنة شعبة الصحافة و النش ،دكتوراه(,جامعة األزهر
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وضع  عن طريق ،شباعاهتمإحتديد حاجاهتم و  لقد مت جتاوز الشكوى حول قدرة األفراد علىو -

 . 1شباعات و احلاجات اليت خيتار اجلمهور حتديدها عندما تقدم لهقائمة من اإل

شباعات ما تزال تطبق يف العديد من الدول يف العامل ستخدامات و اإلو من هنا يتضح أن نظرية اإل

ة تو إضاف ،نتقادات مل تقلل من حيوية املدخل و إثرائه للدراسات اإلعالميةو كل اإل،بشكل كبري و 

 زوايا جديدة .ل

 شباعاتستخدامات و اإلتجاهات الحديثة في بحوث اإلالمطلب الثاني: اإل

اهات جتإشباعات ظهرت ستخدامات و اإلنتقادات املختلفة اليت وجهت لنظرية اإلمن منطلق اإل

 ،ستخداماتاإل عجتاه يهتم بالربط بني دوافإبني ،ستدراك النقائص املسجلة عديدة)جديدة( يف حماولة إل

أثري العوامل جتاه يهتم بدراسة تإو  ،و طبيعة الوسيلة املستخدمة،و أنواع االشباعات و طبيعة املضمون

ة بني دوافع بالعالقات املتداخلخر يهتم آجتاه إو  ،جتماعية عند تعرض األفراد للوسائلالنفسية و اإل

 جتاهها .إستخدام و بني سلوكيات تلك الوسائل و اإل

دراسة مفهوم نشاط اجلمهور وأبعاده ،وخصوصا يف ضوء البيئة اجلديدة لوسائل اإلعالم  اإلتجاه األول:

ائل ساليت أتاحتها التكنولوجيا احلديثة، وتقدم البحوث إطارا نظريا إلكتشاف سلوك الفرد إجتاه و 

ل يرتكز على فرض أساسي هو أن اجلمهور نشيط، ويبحث يف مضمون وسائل خوأصبح املد، اإلعالم

                                                           
كلية   ،عة القاهرةجام ،استخدامات الشباب السوري للبرامج الثقافية في الراديو و التلفزيون و االشباعات المتحققة منها ،كمال ربيع احلاج5

 36.ص ،2229 ،االعالم

 



 ستخدام اجلمهور لوسائل اإلعالم من منطلق نظرية االستخدامات و االشباعاتإ       الثاينالفصل 

56 
 

اإلعالم إلشباع حاجاته ورغباته خاصة مع التطور اهلائل الذي حدث يف تكنولوجيا اإلتصال ، مما 

امني ضيسهل الوصول إىل كمية أكرب من الربامج لدى اجلمهور، وإستبعاد ماال يتوافق معهم من م

 والبحث عن املضامني اليت يفضلوهنا.

رتكز عليه عد الذي تبنشاط اجلمهور يف عملية اإلتصال اجلماهريي مل يعد نوعيا ووقتيا ،وال-

الدراسات احلالية هو البعد املؤقت الزمين، وهو تقسيم نشاط اجلمهور يف عملية اإلتصال على أساس 

 بذل هذا النشاط قبل وأثناء وبعد التعرض.

يهتم بدراسة تأثري العوامل واألصول اإلجتماعية والنفسية على تعرض األفراد للوسائل   تجاه الثاني:اإل

مثل : املتغريات الشخصية والسياق الذي يتم فيه التعرض، وكذلك النشاط اإلجتماعي والتعامل 

 الشخصي.

د ،ألن هذه ر واجلديد أن يدرس تأثري الظروف النفسية واإلجتماعية جمتمعة وليس بشكل منف

 العوامل تتفاعل مع بعضها  البعض لتشكل يف النهاية السلوك اإلنتقائي لألفراد.

إجتاه يهتم بالربط بني دوافع اإلستخدام وأنواع اإلشباعات، طبيعة املضمون وطبيعة  اإلتجاه الثالث:

دورها بدافع ب الوسيلة، فتعرض الفرد لوسيلة معينة، ومضمون معني سيؤدي إىل إشباعات معينة، ترتبط

 الفرد للتعرض للوسيلة اإلعالمية.

وهناك توجه جديد يف مدخل اإلستخدامات واإلشباعات أن املدخل خضع للتحديث والتعديل 

من بعض جوانبه، وإتضح ذلك يف الرتكيز على مفهوم إحتياجات اجلمهور نظرا لصعوبة البحث يف هذا 
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ملا هلا  ،اإلهتمام قي حبث ملذات ومتع أفراد اجلمهوراملفهوم،أوضحت اإلجتاهات احلديثة ضرورة تركيز 

 تتوافر لديه درجة من الوعي إلختيار الربامج . دو املشاه،من أمهية كربى يف هذا املعيار

ركز على عدد كبري من الدراسات اليت أجريت على وسائل اإلعالم املختلفة، والدوافع  اإلتجاه الرابع:

حملمول، حيث إجته عدد  ا التلفزيون، الربيد اإللكرتوين، األنرتنت، التيلفونوإشباعات إستخداماهتا مثل: 

كبري من الدراسات حاليا إىل دراسة هذه الوسائل اجلديدة اليت غريت يف عملية اإلتصال، وعالقة أفراد 

 اجلمهور هبذه الوسائل.

ر، فاجلمهور و بعض الدراسات إىل التعرض ملفهوم تكرار املشاهدة وربطه بنشاط اجلمه ذهبتو 

نشط وحمتوى وسائل اإلعالم متنوع دائما وهناك تساؤل حظي بإهتمام كبري يف السنوات األخرية، وهو  

كيف يقرر اجلمهور ماذا يشاهد؟مع اإلختالف والتغيري الواضح يف القنوات يف بيئة وسائل اإلعالم، 

 خدامات واإلشباعات ، فإنوزيادة الربامج داخل  عدد كبري يف القنوات، وبناءا على مدخل اإلست

 املستخدمني خيتارون املواقع حبذر وبشكل دقيق ، كما يتفق وحاجاهتم ورغباهتم.

 اإلتجاه الخامس: دراسة دوافع وإشباعات وسائل إتصال جديدة .

زيد من قدرة اجلمهور على اإلختيار تأظهرت إحدى الدراسات أن إستخدامات الفيديو 

 يشاهده، ويرتبط بعامل النشاط يف املشاهدة .مضمون الذي لواإلنتقاء ل

ورصدت بعض الدراسات العالقة بني إستخدام اجلمهور ألجهزة التليفون وحصوهلم على بعض 

 اإلشباعات الشخصية واجلماهريية، ودراسة تأثري بعض املتغريات على هذه اإلشباعات .
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 :نترنت ستخدام شبكة األإشباعات على ستخدامات و اإلالمطلب الثالث : تطبيق نظرية اإل

تصال ا اإلتصالية اجلديدة اليت أفرزهتا تكنولوجيتعد هذه النظرية من أنسب النظريات لدراسة املظاهر اإل

مليون  2,3ب  2227نرتنت بشكل كبري منذ سنة خاصة مع ازدياد عدد مستخدمي شبكة األ

مليون مستخدم  6,7رتفع هذا العدد إىل إو  ،مستخدم يف مسح شامل من الواليات املتحدة األمريكية 

ة يومية كقاعد،لكرتونية ستخدام هلذه الشبكة هو إرسال وتلقي الرسائل اإلإوكان أهم  ، 6000سنة 

أدت تكنولوجيا و  ،تضحت الرؤى بشأن هذه النظرية يف السبعينات من القرن املاضي إو لقد ،تصال لإل

 ،جتاه لكوهنا تقدم للجمهور فرصا أوسع من اخلياراتاإلهتمام هبذا ىل إحياء اإلإتصال املعاصرة اإل

شباعات، و نتيجة لذلك أجريت دراسات عديدة حول ستخدامات و اإلعددا أكرب من اإلو 

نرتنت بكة األخاصة ش ،تصال التقليدية و احلديثة بصفة خاصة شباعات لوسائل اإلستخدامات و اإلاإل

املولود لكرتونية كوجه جديد و حديث "يها الصحافة اإلمبا ف،له من خصائص و مميزات جديدة ممبا حت

فهوم الرئيسي تزامنية" وعليه عززت من املالصفة ال ،اإلعالمي اجلديد" خبصائصها املختلفة من "تفاعلية 

  1 .شباعاتستخدامات و اإلللمستخدم النشط الذي تقوم عليه نظرية اإل

رس ضمن جيب أن تد ،نرتنت( املعلومات الدولية )األيرى بعض الباحثني يف هذا اجملال أن شبكة 

زدياد حيث أصبح من الضروري دراستها مع اإل –كوسيلة جديدة   -سياق الوسائل اإلعالمية األخرى  

رتك جهاز أو ي ،فالفرد ينتقل بني عدد حمدود من القنوات التلفزيونية  ، 2الكبري يف عدد املستخدمني 

                                                           
 . 232ص ، 6009سنة  ،مصر ،عامل الكتب  ،الطبعة األوىل ، دراسات في اإلعالم و تكنولوجيا االتصال و الرأي العامبراهيم محادة ، إبسيوين  1

  2 سوزان حممد عبده مجيل ، مرجع سبق ذكره ، ص 22.
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تصال اإل،ستخدام مثل "اهلاتفذا كان عليه أن يدفع مقابل اإلإلكن  ، التلفزيون مفتوحا طوال اليوم

 يتعرض ختيار املضمون الذيإكيد على أنه سوف يقوم بأحتمال أكرب و إنرتنت"فسيكون هنالك باأل

  :ن السبعيناتبتداء مإشباعات ستخدامات و اإلو من بني الدراسات اليت أجريت بتطبيق نظرية اإل له.

ونية شباعات اليت حتققها املسلسالت التلفزيىل ترتيب اإلإتوصل  ، 2290كومبس عام دراسة رونالد  

وب من املشكالت اهلر  ،جتماعي حتقيق التفاعل اإل ،الفراغ  ءمل ،العادة  ،على النحو التايل : التسلية 

 .1احلصول على النصيحة وستكشاف احلقيقة إ ،اهلروب من امللل  ،زالة التوتر إ ،

اطية بني وجود عالقة ارتب ىلإ ،مت التوصل من خالل هذه الدراسةدراسة صونيا ليفنقسطن و بوبر: 

ة حيث كشفت الدراسة أن املراهقني األكرب سنا يستخدمون شبك ،ستخدام االلكرتوين و متغري السناإل

رتنت من نأما املراهقني األقل سنا فيستخدمون اال ،االنرتنت من أجل االتصال بشبكتهم الشخصية

دام ىل أنه من بني دوافع استخإكما توصلت الدراسة   ،و التالعب باهلويات ،أجل االتصال بالغري

طرف األخر وفقا لظروف ال،حيث يقوم األطفال بتمثيل أو جتريب عدة هويات  ،نرتنت هي اهلويةاإل

 . 2الذي يتواصل معه عرب شبكة املعلومات الدولية

ستهدفت قياس التفاعلية  املتاحة على مواقع الواب إاليت  :2229جيمس دراسة لويزاها و لينكولن 

النوعية من  نتشارا على هذهإو حاولت هذه الدراسة التعرف على أبعاد التفاعلية األكثر  ،قتصاديةاإل

                                                           
سنة  ،مصر  ،أيرتاك للطباعة و النشر و التوزيع  ،الطبعة الثانية  ،و الموجة الرقمية الثانية  ،وسائل االعالم الجديدة  ،أمني سعيد عبد الغفار  1

  065 ص ن 6009

  2السعيد بومعيزة،زعموم خالد،التفاعلية في االذاعة،أشكالها ووسائلها ،جملة احتاد االذاعات العربية،تونس،سنة6007.
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لت يف تفاعلية و اليت متثالأبعاد  حصقتصاديا و ذلك بغية فإموقعا  220حيث أجريت على  ،املواقع

 ،رفيهيا(وبعض احملتويات اإلعالمية اليت حتمل طابعا ت ،إتاحة بعض األلعاب الرتفيهية ىدالرتفيه )م

)الشعور رتباطاإل ،ختيار بني البدائل املختلفة املتاحة على املواقع االقتصادية()مدى إتاحة اإلختياراإل

) أي مجعها من اجلمهور حول جمع المعلومات، (بالقرب و إمكانية اإلحبار داخل املوقع و خارجه

 ،هذا اجلمهور( سائل إعالمية تتناسب و طبيعةر لصياغة ،ميوله و املستويات املعرفية ألفراده  ،هتماماتهإ

 .1)أي االتصال ذو االجتاهني(تصال التبادلياإل

يف  ،تصالية جديدة و حديثة نسبياإنرتنت كأداة اليت عنت بفحص األ ،10022سنة  دراسة سوزا

 ذلك املؤسسات حمددة يف ،لكرتونية يف نيجريياحيث ناقشت الدراسة حالة اجلرائد اإل ،القارة اإلفريقية

ىل وجود إهت الدراسة نتإحيث  ،و طبيعة عملية تلقي األخبار ،اليت تتيح التفاعلية على اخلط املباشر

ل الدراسة ن الصحف حمإىل إ ضافةإ ،لكرتونية و اجلرائد املطبوعةختالفات طفيفة بني اجلرائد اإلإ

 ،لكرتونيةخبارية اإلصدارات املطبوعة اليت تضعها يف طبعاهتا اإلخبارية املنشورة يف اإلستخدمت املواد اإلإ

للجريدة  ليديالتق دارة تكنولوجية أساسية لتحويل النموذجإو وجدت الدراسة كذلك أن التفاعلية تعد 

 ."لكرتونية إخبارية إبعات طىل "إ

                                                           
 ، 2ة،طللبنانيا،املكتبة االعالمية،الدار املصرية الصحافة االلكترونية،دراسات في التفاعلية وتصميم المواقعشريف درويش اللبان،2
  .99،ص6002كتوبرا 

  2املرجع نفسه،ص،ص 200،202.
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 :ات اإلعالم الجديد:مستقبل الصحافة الورقية في ظل تطور الثالفصل الث

 عالمية تكمن يف كوهنا حقل من احلقول املعرفية املسامهة يفإمهية الصحافة املكتوبة الورقية كمادة أن إ

فراد اجملتمع أاليت متارس دورا مهما وكامال يف حياة ،جتماعية تنمية العقول البشرية ،فهي املؤسسة اإل

خرية ونة األآل اتصال يفعالم واإلل اإلئحرزته وساأتصال احلديثة والتطور الذي ،ومع ظهور تكنولوجيا اإل

 ستخدامإلعالمية عن طريق اضفى حتوال كبريا ساهم يف تطوير الصناعة اإلأ ،نرتنتبكة األخاصة ش

ل اليت ئناة للرساعتبارها قإب،مهية يف اجملتمع أكثر أحتالل مكانة إللتقنيات قصد متكينها من  مثلاأل

ذ مل يعد من إفراد ،ثري على األأهتمام والسيطرة والتىل اجلماهري العريضة ،وهذا قصد جلب اإلإتوجه 

صبح أستخدام الشبكة ،حيث إخر ،بعد آىل إو من مكان أ ،خرىأىل إخبار من دولة الصعب نقل األ

 الصحيفة ،كما ىل احملررين يفإوبسرعة  ،و املقال الذي يرغب يف نقلهأمبقدور الصحفي كتابة املوضوع 

ضحت الصحافة أ خراج الصحفي واليتن هذه التكنولوجيا احلديثة سامهت يف تطوير وتغيري تقنيات اإلأ

 هدافها.أستفادة من هذا التطور خلدمة ىل اإلإخرى أو بأتسعى بصورة 

اخلاصة اليت  ساسية واملميزاتهم املفاهيم واملعايري األأىل إىل التطرق يف هذا الفصل إوهذا ما يدفعنا 

ما املبحث الثاين أل،و حثه األتتسم هبا الصحافة املكتوبة كذلك طبيعتها ،صناعة ،جتارة،رسالة ،يف مب

نرتنت هم جوانب األأبعرض  ،نرتنتفسندرج فيه العالقة الوظيفية ما بني الصحافة املكتوبة وشبكة األ

املتمثلة يف الصحافة  تصالية اجلديدةعالمية واإلقى املبحث الثالث خمصصا للوسيلة اإلبومزاياها وعيوهبا،لي

دمات اليت ىل خمتلف اخلإضافة صها ،كرونولوجيتها باإلئلكرتونية وذلك بعرض مفاهيمها وخصااإل

 تقدمها.
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 :ول:الصحافة المكتوبةلمبحث األا

خرية،متفقة ه األن انتهت هذأىل إ ،مرت مبحطات تارخيية اومفاهيم القد عرفت الصحافة الورقية تعاريف

هنا الفن أو ،ةخبارية الصحفيو املادة اإلأو الوظيفة أن الصحافة الورقية،هي ذلك اجلمع بني املهنة أعلى 

دمات اليت و جمموع اخلأهنا صناعة وجتارة ورسالة ،يف الوقت ذاته،كما يصعب حتديد اخلدمة أوالعلم،و 

 ابك حمتواها.ها وتشئىل اجلمهور،ويزيد من صعوبة حتديدها وتنوعها ،وتنوع قراإتقدمها الصحيفة 

مال يف جتماعية متارس دورا كاإت اليوم مؤسسة عالمية ال سيما الصحافة الورقية منها،غدة اإللفالوسي

قافية ن تقلل من حدة الفوارق الثأهنا أف تربوية وتعليمية من شئذ تؤدي وظاإفراد اجملتمع ،أحياة 

 خبارية .إ،وحتدث جتانسا فكريا من خالل ما تقدمه من مواد 

ملكتوبة للصحافة اول مفهوما ويف هذا املبحث مررنا بثالث مطالب حيتوي منها املطلب األ

خري فحمل ألما املطلب اأ،واملطلب الثاين بعنوان معايري تصنيف الصحافة املكتوبة وعوامل جناحها،

 .عنوان الصحافة املكتوبة صناعة،جتارة ورسالة

 . مفهوم الصحافة المكتوبة :ولالمطلب األ

ة هي كورقة ،فالصحيفن ظهرت  ألقد عرفت الصحافة الورقية تعاريف متعددة منذ : الجريدة -1

حيفتان و صأي صفحتان أو ورقة الكتاب بوجهيها،وورقة اجلريدة هبا وجهان ،أالقرطاس املكتوب ،

حد أصل أمن   Journalismفسميت صحيفة ومنها جاءت كلمة صحافة ،حيث تسمى باالجنليزية 
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ما اجلريدة فتسمى أ1،ساس يوميوكلمة جورنال يف الفرنسية تعين يف األ،ي يوم أ   ourJمشتقات كلمة 

جنليزية املركبة وهي كلمة من الكلمات اإل،   Newspaperجنليزية  ي يومية وباإلأ  Journalبالفرنسية 

و أراء وينشرها يف صحيفة خبار واآلي الورق ،ومعناها ورق األأ   Paperخبار وي األأ Newsمن   

بار سياسية خأو يف مواعيد منتظمة ،وتتضمن أجملة ،والصحيفة هي جمموعة صفحات ،تصدر يوميا 

راء خبار واآلهنا مهنة من جيمع األأحيث تعرف الصحافة  جتماعية،ثقافية،وما يتصل هباإقتصادية ،إ،

 و جملة.أوينشرها يف صحيفة 

خبار واملعلومات  مرتبطا بالطبع ،والنشر واألئا جنليزية مبعىن صحافة وتعين شياإل   Pressتستخدم كلمة  

 .2مبعىن صحفي   ournalistJ و مبعىن صحافة   ournalismJكذلك 

 :صطالحي للصحافة المفهوم اإل

ل ئاجملالت ،الرساد و ئخبار ونشرها ،ونشر املواد املتصلة هبا يف مطبوعات مثل اجلراالصحافة هي مجع األ

 . 3لكرتونيةباحلاسبات اإلخبارية،املطويات ،الكتب ،وقواعد البيانات املستعينة اإل

ن يتسع أن ن كان كمكإد ،وبعض اجملالت ،و ئعداد اجلراإع للصحافة ،فينحصر يف ئستعمال الشاما اإلأ

والصحافة كذلك هي صناعة الصحفي ،والصحافيون هم القوم ،خرى ليشمل باقي صور النشر األ

                                                           
 2،ص  2222،القاهرة ، 2، ط(دون ذكر دار النشر)يف مصر، ،تاريخ الصحافة والطباعة براهيم عبده،إ 1

 . 32،37ص، ص  2222،دار النشر للجامعات،القاهرة ،مقدمة في علم الصحافةسليمان صاحل ، 2

 .  2،ص 6000،دار العريب للنشر والتوزيع، القاهرة،سنة ثاتالصحافة في عصر المعلومات ،االساسيات والمستحدحممود علم الدين ، 3
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جنيب "الشيخ  كان  ،ناها احلايلستعمل لفظ صحافة مبعإول من أو  ،ليها ويعملون هباإالذين ينتسبون 

 .1ر الصحفيني بعد ذلكئومث قلده سا ،سكندريةمنشيء جريدة لسان العرب يف اإل "احلداد

ند دخول شكاهلا املختلفة ،فعأوروبيون عديدا من املصطلحات لوصف الصحافة بستخدم العرب واألإ

كما مساها ع املصرية ،ئالوقاول مرة يف مطلع القرن التاسع عشر،كان يطلق عليها لفظة الصحافة أل

طلق أىل قطعة من النقود كانت تباع هبا الصحيفة ،كما إرقاعة الطهطاوي ،ومسيت كذلك غازته نسبة 

وروبيني دا لألل عهدها ،تقليئواأطلق عليها العرب لفظ الغازته على الصحف يف أعليها جورنال ،وقد 

كانت تسمى غازته ،فشملت هذه     2222ول صحيفة ظهرت يف البندقية عامأن أ،حيث يقال 

يف ،خبار جريدة حديقة األ 2929خليل اخلوري عام  أشأناء،وعندما ستثنإالتسمية كل الصحف بال 

طلق عليها اللفظ الفرنسي جورنال ،وكان الكونت رشيد الدحداح اللبناين صاحب جريدة أبريوت 

 .2ختار لفظ صحيفةإول من أبرجيس باريس الباريسية هو 

غراضها أصدارات مبختلف و املطىبوع يشمل الصحف واإلأن مصطلح الدورية أويرى هاشم عبده هاشم 

رى دوريات خأو ،ة الدوريات الصادرة عن اجلامعات ئوال ف؛أات ئىل ثالثة فإوفرتات ترددها ويقسمها 

 العمل ودوريات جتارية.

                                                           
    22إبراهيم عبده،مرجع سبق ذكره،ص 1

 .62،63صص،املرجع نفسه، 2
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ميات اليت و اجمللة ،ومن املسأ ستعمل بعضهم كالقس لويس صابوجني لفظة النشرة مبعىن اجلريدةإو 

ر ئ اجلزاستعملتها جريدة املبشر يفإخبارية ،وقد خبارية ،والرسالة اإلطلقت على الصحافة الورقة اإلأ

 خبار جنيب ناذر صويا.طلقه للداللة على صحف األأسم الذي وراق احلوادث ،وهو اإلأوكذلك 

وجروت عام تأملاين شرتط هلا الباحث األإتصال مطبوعة تصدر بشكل دوري ،إهي وسيلة  :الجريدة 

 :تصال وهي ل اإلئساسية متيزها عن غريها من وساأمخسة معايري   2239

 سبوعا .أن تنشر بشكل دوري ال يتجاوز أ-

 ت الطباعة.ن تطبع باآلأ-

هنا أي أن يكون له حق احلصول عليها،أذ ينبغي إي شخص يستطيع دفع سعر هذه املطبوعة ،أن أ-

 .و مؤسسة ماأمتاحة لكل شخص وليس فقط لنخبة خمتارة 

 فها .ئن يتنوع ،ويشمل كل ما يهم اجلماهري ،بكافة طواأن حمتواها ينبغي أ-

افة ستمرارية ،وحيدد هذه املعايري مؤرخ الصحن تعاجل قضايا معاصرة لوقت صدورها ،مع شيء من اإلأ-

هتمام العام يف اجملاالت ذات خبار ذات اإلن تنشر األأضافة على إ Edouine Emriمريكي األ

ن مستقرة عرب ن تكو أن يستطيع قراءهتا كل من تلقى تعليما عاديا و أاملوضوعات املتخصصة ،وكذلك 

يومية  وغري ،قلسبوعيا على األأربع مرات أد كال من اجلريدة اليومية اليت تصدر ئوتشمل اجلرا .الوقت

صبحت أما الصحافة اجلزائرية يف معىن ما قاله جورج بريدو "،أاسبوعيأربع مرات أقل من أتصدر  اليت

 .1كثر مما توجه الطموحاتأنعكاسا للمجتمع ،تسجل طموحاته إ

                                                           
1 Burdeau George,Traité de science politique ,tome 2 ;la dynamique politique,Paris :librairie de droit et de 
jurisprud_1968 ,p 234. 
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 الكتابة  ،أو "عالماإل وسائل خالل من وتقدكمها األخبار وحترير مجع عملية " أهنا على الصحافة تعرف

 عمليةمجع  بأهنا الصحافة تعرفف بيطانيةرب ال املوسوعة أما واجملالت، الصحف يف للنشر املصممة

 خبارلأل دبيةاأل غري الكتابة  وكذلك  إعالمية وسيلة يف خرىاأل التحريرية واملواد األخبار ونشر وحتضري

1معروفة مصادر على تعتمد اليت
.  

خوذة عن كلمة خمزن  أامل    Magazinلمة الفرنسية   كىل الإ Magazineتعود كلمة جملة    :المجلة

،ليصف الصحيفة اليت هلا شكل    2732ول مرة عام  ستعمل هذا املصطلح تارخييا ألإالعربية ،وقد 

،بينما تقدم  خبار السريعة واحملليةن اجلريدة خمصصة ،بشكل حمدد لألوذلك أل،اجلريدة متنوعة احملتوى 

هو  ،كثر التعريفات قبوال أ،ولعل  2خرى للتسليةأجادة ومواد  اجملالت قصصا ومقاالت ودراسات

در وحيتوي و قصري يصأهنا مطبوع مغلف يصدر بشكل دوري طويل أب،تعريف فرانك لوثر للمجلة  

 .على مادة مقروءة متنوعة

 :خرىعالمية األمميزات الصحافة المكتوبة عن الوسائل اإل-

وهي طول مدة ممكنة ،أ لديهاعلومات اليت املحتفاظ بقدر على اإلأن الصحافة الورقية هي أال شك 

يعيد النظر اىل  كثر من مرة ،ولكيألكي يشاهد املطبوع  ،عالميةهبذا تتيح الفرصة ملستقبل الرسالة اإل

 :ن يركز عليها أبعض النقاط اليت يود 

                                                           

 .326ص مرجع سبق ذكره،حممد الشيخ جابر ،جاسم 1 
   . 32ص، براهيم عبده،مرجع سبق ذكرهإ 2
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فسه عليها ن يعرض نأعالم الوحيدة اليت يستطيع  القاريء املطبوعة هي وسيلة اإل الصحافة  نأ     

 الذي يناسبه  ويتفق مع ظروفه . يف الوقت

ي حجم أخرى بقدرهتا على التصرف يف املادة اليت تتضمنها يف أي وسيلة أكثر من أمتتاز املطبوعة     

 فضل وسيلة لتقدمي املوضوعات الطويلة واملعقدة .أليها،فهي إتظهر احلاجة  ،ية تفصيالتأوب

 و املعلمني .أتستخدم بنجاح مع اجلماهري املتخصصة ،مثل مجهور العمال والفالحني     

هنا تتميز أحبيث تتوافر هلا القدرة على قيادة القاريء ،كما ،وعباراهتا  لفاظهاأتتميز املطبوعات ب      

لكلمة املطبوعة ان هداف ألهنا تتميز بوضوح املقاصد واألأعالمي ،حيث بالقدرة يف تقدمي العنصر اإل

 .1طلب هذا الوضوحتت

 .معايير تصنيف الصحافة المكتوبة وعوامل نجاحها  :المطلب الثاني

 :معايير التصنيف 

سب عدد جملة حأم نواع متيز كل صحيفة ،سواءا كانت جريدة أىل عدة إ كمكن تصنيف الصحف :والأ

 :من املعايري هي كالتايل 

ما إوميا ،وهي اليت تصدر بصفة دورية ي،ىل الصحف اليومية إحيث تنقسم الصحف  :معايير الصدور

سبوعية ،والصحف نصف الشهرية ،الصحف الشهرية والصحف و الصحف األأية ،ئمساأو صباحية 

                                                           

 .2 ،ص  2299سنة ،عمان  6، ،دار الفرقان للنشر ، ط ة سؤال عن الصحافةئماطلعت مهام، 1 
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و ألمية و مراكز عأجهات  نخرى تصدر غالبا مأشهر و أ ة و الفصلية ،وتصدر كل ثالثأربع السنوية 

 كادكمية هتتم بالبحوث والدراسات .أ

و أدر هبا ،ىل مجيع القراء يف الدولة اليت تصإويقصد به مدى الوصول  :عيار مدى التغطية الجغرافيةم

 :ىل إوسع ليشمل عدة دول ،ومن مثة تنقسم الصحف أعلى مدى 

  و منطقة معينة.أحمافظة  هي اليت تصدر ليغطي توزيعها:  الصحف المحلية

قليم نتماء إلإفراد يف الدولة ،من دون هي الصحف اليت تصدر لتوزع على مجيع األ  :الصحف القومية

خبار الدولية خبار اليت حتدث يف الدولة ككل،كما هتتم بتغطية األو حمافظة معينة ،وهتتم بتغطية األأ،

 خرى والصحف الدولية.أذ اهنا قد توزع يف دول إوالعاملية 

لذي و ختصص املضمون اأويعتمد هذا املعيار على مدى عمومية : معيار المضمون وطبيعة الجمهور

ز الصحيفة خل،ومدى تركيإدب،الفن،الرياضة،...ة ،الطفل،األأقتصاديا،املر إتقدمه الصحيفة ،سياسيا ،

ىل صحف إطباء،وتنقسم و األأت معينة كالشباب واملهندسني ئاهتمامات اجلمهور العام ،وعلى فإى لع

 و متخصصة.أ ةعام

 ال تعرب عن و شبه مستقلة وهي اليتأىل صحف مستقلة إ وتنقسم :اسي للصحيفةيتجاه الساإل معيار

 يديولوجية.إو تتبىن أجتاه سياسي معني إ

و أو معارضة لتكون لسان هذا احلزب أحزاب معينة حاكمة أوهي صحف تصدر عن  :صحف حزبية

 .1جتاهه إ

                                                           
      .23ص  ،2272سنة  ،، ،دار الطباعة احلديثة، القاهرةيةئالصحافة المقروءة والمسموعة والمر جالل خليفة ،إ 1
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  :ىلإويقسم البعض الصحف : معيار حجم التوزيع

ضخم ،وتكون رخيصة الثمن وتركز على لهي ذات التوزيع ا :و الشعبيةأالصحف الجماهيرية 

 موضوعات هتم القاريء العادي.

بار خألل معاجلتها تزان يفىل اإلإهي صحف تتحرى الدقة واملوضوعية ومتيل : صحافة النخبة والمحافظة

عمق أدهتا قل ،ولكن مستوى ماأواملقاالت اجلادة وتوزيعها ،وتركز على التحليل والشرح ، واملوضوعات

 .1حئوال تنشر الفضا

هنما أهما وتتفق كل من،د واجملالت ئىل اجلراإالصحف  ذ تنقسمإ :معيار الشكل الفني للصحيفة

 :ختالف وهوإن هناك أال إ،يصدران دوريا 

و احلجم أ ،ما احلجم الكبري إخذ أفاجلريدة عبارة عن طيات لعدد من الصفحات ت: الشكل والحجم

 النصفي .

سبوع أما اجمللة فال تقل دورية صدورها عن أ ،سبوعأاجلريدة ال تزيد دورية صدورها عن  :دورية الصدور

د ئن كانت اجلراإشكال الصحفية املختلفة ،و وتستخدم كالمها األ،سبوع أما اجمللة فال تقل دورية عن أ،

 ىل مزيد من العمق يف معاجلتها الصحفية ،كما تعطيإن اجمللة متيل أي أ ،تركز غالبا على ماذا حدث

 .2كثر جودةأنواع من الورق أستخدام إلوان والصور و مزيدا من األ

 :يتوقف جناح املطبوعات على ثالثة عوامل، عوامل نجاح الصحافة الورقية: ثانيا

                                                           
 23،22 ص ،املرجع نفسه،ص 1

  22،22 ص ،نفسه،ص املرجع2
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 حتتويها ن املادة اليتأوهو املوضوع الذي تتناوله هذه املطبوعات وطريقة معاجلته،حيث : المضمون

رير املادة مانة والدقة يف حتمهية ،ومن هنا جيب مراعاة األىل من حيث األاملطبوعات حتتل املرتبة األ

 املطبوعة واليت مت كتابتها بلغة صحيحة.

ه اجلمهور نطباع املباشر الذي سيحكم عليب عليه اإلوهو الشكل الذي تظهر به والذي سيرتت :المظهر

 ول حلظة.أمن 

 .1ليهإيف التوجه  ويتم توزيع املطبوعات على ضوء معرفة اجلمهور الذي ترغب: التوزيع

 .تجارة ورسالة،الصحافة المكتوبة صناعة  :المطلب الثالث

لى عمال مضنية وجهود مرهقة عأتشارك فيها  ،ن الصحافة هي صناعة يبذهلا رجال الصحافةأال شك 

ووجوب املوازنة بني  ،ال سعي وراء الربحإصدار الصحف ما هو إن أربع وعشرين ساعة ،كما أمر 

تمع وبالتايل داة هامة يف بناء اجملأهنا أمر ال مفر منه ،ومما ال شك فيه يف الوقت نفسه أيراد واملنصرف اإل

 هي رسالة صادقة يف نشاطها لشىت امليادين.

 .الصحافة صناعة  :الو أ

ف من الس مال ضخم ،فهي تستهلك يوميا اآلأصبحت ال تقوم بغري ر أن ن صناعة الصحف اآلإ

اعة  ت الرباميل من حرب الطبئاطنان من الورق ،كما تستهلك هذه الصناعة وهي صناعة الصحف ماأل

الصحف  الصحافة غالية الثمن ،معقدة الرتكيب ،تقوم بطبع ليهاإالت اليت حتتاج ن هذه اآلإكل يوم ،مث 

                                                           
      .20طلعت مهام ،مرجع سبق ذكره،ص 1
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ن جهة الف يف الساعة مآنتاج العدد الوفري من النسخ مبعدل عشرة إو ،من جهة ،وطيها من جهة ثانية 

 .1ثالثة

حناء املعمورة ،ومن هذا املال تدفع رواتب أخبار من شىت صبح ضروريا جلمع األأن املال أكما 

،وامليكانيكيني  لكرتوين ،ومرتبات احملررينستقبال اإلجهزة لإلالربقيات اليت حتملها األجور أاملراسلني،و 

قامة مباين ضخمة للطباعة ،كما توظف جمموعة من إقتضى تطور الصحافة إدارة ،كذلك ،وموظفي اإل

 السيارات لتشارك مشاركة فعلية يف سرعة التوزيع.

حيث الصحافة صناعة بكل ما حتمل هذه الكلمة من معىن ،نتاج إصبح أكثر منه يف الواقع أهبذا كله وب

ر جريدة يومية صداإي شخص يف املستقبل من أنه لن يتمكن أقال نور ثكليف وهو صحفي بريطاين 

 .2جنليزيإس مال قدره مليون جنيه أقل من ر أب

مس األا حبيث ما صلح منه،خرى يف تطور مستمر وتقدم متواصل وعلى هذا ما زالت الصحافة هي األ

انت ن يتكهن مبستقبل صناعة الصحف ،ومن هنا كأحد أقد ال يصلح منها اليوم ،ومن مثة ال يستطيع 

 ستعدادا للتقدم.إكثر الصناعات احلاضرة قبوال للتطور و أصناعة الصحف من 

فقد كانت اجلريدة يف السابق عبارة عن مكتب واحد جيلس عليه حمرر واحد ،مث يدفع مبا يكتبه اىل 

 ن فان الصحيفة احلديثة يكفيها ثالثة من احملررين القاعدينما اآلأكانت تدار باليد الواحدة ،  مطبعة

 و العامل كله.أ حناء املدينةأاحملررين املتحركني يف شىت  نلفا مأن يكون معهم أبشرط ،على مكاتبهم 

                                                           
  .22،ص   6006 املصرية العامة،سنة  ئة،دون ذكر مكان النشر ،اهلي ازمة الضمير الصحفيعبد اللطيف محزة ، 1

 22،27 ص ،ملرجع نفسه، صا 2
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يوم وسيلة لصبحت يف صحف اأمس القريب ،مث يف صحف األ االصورة فكانت ال تعرف هلا مكان امأ

 .1بلغ كالمأطول مقال و أرمبا تستغين هبا الصحيفة عن ،عالم ل اإلئكرب وساأمن 

 :الصحافة تجارة 

نسان حر إصحاب الصحف ،فكل أن الصحافة ضربا من ضروب التجارة ،ليس ذلك نتيجة لرغبات إ

 ىل احلد الذي يريد ،وبالطريقة اليت يريد.إن يستثمر ماله كما يريد و أيف 

قات على اقل حبيث تتعادل هذه النف،ولكن كيف تدبر الصحيفة املال الذي حتتاج اليه يف نفقاهتا 

 :ذا به ال يتعدى ما يلي إيراد فهنا تنظر يف وجود هذا اإلإما مل تقل عنه ،،يراد تقدير من اإل

 يت من التوزيع.أيراد يإ-

 عالن .شهار واإليت من اإلأيراد يإ-

من نفقات  باملائة  20يت باكثر من  أن التوزيع ال يأصحاب الصحف أمجع أما من حيث التوزيع فقد أ

  .2من هذه النفقات   باملائة  20وهو   شهار هو الذي كمد الصحيفة بالباقين اإلأمجعوا أاجلريدة ،كما 

شهار ة اإلشهار كذلك الصحف كثريا ما تكون سيدكثري من الصحف عبدا لإل صبحأجل ذلك أمن 

 نتشار الصحيفة.إحيان وذلك على حسب سعة يف بعض األ

عتبارها إن الطبيعة التجارية للصحف واجملالت متنعها من حتقيق هدفها بأولكن ال خيفى على القاريء 

مضطرة  فالسن الصحافة بدافع من اخلوف الشديد من اإلأوصحيح ،مؤسسة توفرت خلدمة اجملتمع 

                                                           
    26 ،ص 2272،القاهرة ،دار القومية للطباعة والنشر ،سنة  خراجهاإطباعة الصحف و محد حسني الصاوي ،أ 1

 



 ديداإلعالم اجل اتمستقبل الصحافة الورقية يف ظل تطور                               :الثالفصل الث

74 
 

ن تتجاهل ولو قليال بعض واجباهتا حنو اجملتمع ،ولكن ليس معىن ذلك أو  ،شهارن تلهث وراء اإلأىل إ

ىل احلد الذي يشل حركتها يف هذا امليدان ،وهو ميدان اخلدمات إن الصحف تنساق وراء املال أمطلقا 

 . 1اليت تقدمها هلذا اجملتمع

 :الصحافة رسالة

و النظم  ل احلرية و الدكمقراطيةادورها يف جممنذ أن وجدت الصحافة و هي تقوم حبميع املهام، على أن 

الدستورية، و حترر اإلنسانية من أمراضها املعروفة اليت هي اجلهل و الفقر، فالصحافة مسؤولة عن تثقيف 

إن اإلنسانية يف جمموها ال تقرأ اليوم غري قال "  Paul Ghalleryاألديب الفرنسي  أنحىت  ،الشعب 

ن  ل اجلريدة حتليال و غربلتها، فذلك يف ذاته ريادة على أكرب جانب مالصحف، و أنه جيب لذلك حتلي

 . "الفائدة و القيمة

و الصحافة مسؤولة عن األخالق العامة و اخلاصة و العجيب من أن اجملتمع احلديث أصبح يرى أن  

حلديث امسؤولية الصحافة من هذا اجلانب، أكرب من مسؤولية املعهد و اجلامعة، فالصحيفة يف العصر 

 . 2هي املؤثر احلقيقي يف السمو باجلانب اخللقي يف األفراد و اجملتمعات أو االحنطاط هبا

كرون مجع الكتاب واملفأو الصحافة مسؤولة عن السالم، و هي قادرة على حتقيقه مىت أرادت، و قد 

                                                           
 .62، 60،ص  رجع نفسه،صامل 5

 .62،ص2222،سنة ،القاهرة   6، ،دار املعارف، ط    الصحافة رسالة استعداد وفن وعلمخليل صابات ، 0
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على أن الصحافة كانت مسؤولة عن قيام احلربني العامليتني السابقتني ، و قالوا إهنا مسؤولة عن قيام 

 حرب عاملية ثالثة يف املستقبل، و ال غرابة يف ذلك يف يدها سالحان كبريان: 

الطريق ن متهد أن متهد االذهان للقتال، وهبما تستطيع أمها سالح املعرفة وسالح الدعاية،هبما تستطيع 

ن وال أن تكو ،حوال أن تكون صناعة فقط معناه أن الصحافة ال كمكن حبال من األهذا ف . 1للسالم

 بل حيتم عليها أن تكون صناعة و جتارة و رسالة يف الوقت معا .،جتارة فقط 

 و يرى فاروق أبو زيد أن الصحافة تستخدم للداللة على أربع معان: 

 من رةان: جانب يتصل بالصناعة و التجالصحافة .مبعىن حرفة أو مهنة و هلا جانبا المعنى األول:

شخص و جانب يتصل بال واالشهار، خالل عمليات الطباعة و التوزيع و التسويق و اإلدارة و اإلعالن

 ختار مهنة الصحافة. إالذى 

لصحفية واملقاالت و التحقيقات ا: الصحافة مبعىن املادة اليت تنشرها الصحيفة كاألخبار المعنى الثاني

 و غريها من املواد الصحفية و هبذا املعىن تتصل بالفن و العلم.

وريات مطبوعة تصدر من عدة  د: الصحافة معىن الشكل الذي تصدر فيه، فالصحف المعنى الثالث

 نسخ وتظهر بشكل منتظم،ويف مواعيد ثابثة او متباعدة.

 هنا رسالة تستهدف أي كو  ،تؤديها يف اجملتمع احلديث يتالصحافة .مبعىن الوظيفة، ال المعنى الرابع:

 ادي يف قتصجتماعي و اإلخدمة اجملتمع و اإلنسان، و هي هبذا املعىن تتصل بطبيعة الواقع اإل

                                                           
 .32،30ص  ،املرجع نفسه،ص 5
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 . 1جتماعي القائماجملتمع الذي تصدر فيه الصحيفة، و نوعية النظام السياسي و اإل

ملعلومات فإمنا يأيت هو اآلخر عن طريق ا ،الصحافة حنو املشاركة يف تثقيف الشعوب مجيعهاواجب و  

 . حبيث تسعى الصحافة أن تقرب بني الشعوب واجلماعات،الكثرية اليت تقدمها الصحيفة لقرائها 

 :لكترونينعكاساتها على النشر اإلإنترنت و المبحث الثاني: شبكة األ 

ليه إوصلت حدث ما تأصعدة ،كيعيش ثورة رقمية ،تلقي بظالهلا على كافة األصبح العامل اليوم أقد 

تشار واسع للمهارات نإخص الشبكة العنكبوتية،وما تسببت فيه من تصال احلديثة،وباألتكنولوجيا اإل

نا نستدرج ساليب النشر احلديثة،ومن هأخص على طرق و نعكاساهتا باألإ،والتقنيات يف اجملاالت كافة،و 

ل تصال من خالنرتنت كعامل ومؤشر ملظاهر تكنولوجيا اإلخالل هذا املبحث ماهية شبكة األمن 

ديدة،يف نرتنت،من خالل مستويات عستفادة الصحافة الورقية من شبكة اإلإىل إول ،ونتطرق املطلب األ

 ستخدامها صحفيا.إخري نربز ظواهر تثريها الشبكة ومشكالت املطلب الثاين ويف األ

 : نترنتول: ماهية شبكة األاألالمطلب   

عتباره إت بنرتنسوف نتطرق يف هذا املطلب إىل الناحية الكرنولوجية و كذا اجلينيالوجية ملصطلح األ

 أحدث التقنيات إضافة إىل السمات املميزة له. 

 كرنولوجية االنترنيت : 

بإجياد قاعدة بيانات و تأمني عدم إتالفها إذا ما  "إيزهناور ": أمر الرئيس األمريكي2227يف عام  -

                                                           
 70،ص 2292،تر ساعد خضر العرايب احلارثي ،دار املريخ،الرياض، سنة ورسالةاالعالم وسيلة جون مريل ،رالف لويشتاين ،1
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 قامت حرب نووية.

 ( Arpaa)نشاء وكالة البحوث املتقدمة األمريكيةإ: مت  2222يف عام  -

 .Nazaفيها ناسا أننرتنت،  مبا ( هيئة و جامعة باأل15ربط مخسة عشرة)  مت 2272يف عام  -

 شبكة دولية.  (Arpaanet)نضمت بريطانيا و النرويج إىل الشبكة أصبحت إ:  1973يف عام  -

 الذي أتاح للحواسب التخاطب بنظام يونكس .  Ucpu: ظهر بروتوكول، 2272يف عام  -

 .11977الذي بدأ البحث يف تطويره منذ عام (، pIcp_Tل)و : ظهر بروتوك 1982يف عام  -

 مركز.  6000املعلومات املرتبطة بالشبكة إىل رتفع عدد مراكز إ2292يف عام  -

 مركز. 2200  : ارتفع عدد مراكز املعلومات املربوطة بالشبكة إىل  2299ام عيف  -

 دت، و بلغ عدنرتن: مت ربط) كمبيوسريف( للشبكة لتصبح أول شبكة جتارية باأل 1989يف عام  -

  احلواسب املرتبطة بالشبكة حوال مائة ألف حاسوب.

 ( .  Grapherنسخة من) وأول  (Waits)) : ظهور خدمة البحث 2222يف عام  -

 .wwwبدأت خدمة البحث بواسطة شبكة  1991يف عام  -

: توفرت إمكانية نقل الصور العالية اجلودة و الصوت عرب مسارات اتصال عالية 2223يف عام -

 السرعة. 

رتبطة اامل نرتنت بشكل واسع، و تزايد عدد املراكزستخدام الشخصي لألاإلأ : بد2222يف عام  -

                                                           
 .699،697جمدي أمحد عبد اهلل،مرجع سبق ذكره،ص،ص  2
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 ثالثة ماليني مركز.  ىلفيها إ

 نرتنت يف األقطار العربية بشكل جتاري.بدأ تواجد خدمة األ 2222يف عام  -

  نترنت ) المفهوم(:ية األججينيالو  

العاملية،  تصاالتلقد حظي هذا املصطلح مبفاهيم عدة و كلها تصب يف معىن واحد فهو شبكة اإل

لكرتونية اإل اتبستربط اآلالف من شبكة احلاسوب ببعضها و يستخدمها املاليني من مستخدمي احلا

 ( ساعة. 62على مدار أربع و عشرين) 

،أو مركزا كبريا لتجمع  توحة على اهلواء فأو يعد موسوعة م،انرتنت نظاما بريديا ضخمعتبار األإو كمكن 

كرة املشاركة نرتنت بشكل أساسي على فو يقوم األخبارية و اإلعالنية. الثقافية واإلاملعلومات العلمية و 

سسات ت على تعاون العديد من األفراد و املؤ رت نعتمد تطوير التكنولوجيا اليت يستخدمها األإحيث 

داري أو إقافية و الفنية، ولكن على الرغم من هذه املميزات إال أنه ال حيتوي على هيكل ثالعلمية و ال

 . 1ها البعض مما قد يسىء إليه كشبكة معلوماتية هامةضإشرايف ،لعمل آالف من الشبكات مع بع

ل علمي فعال حنفسه كما عرفها أحد اخلرباء أهنا صورة الطريق السريع للمعلومات، و هي يف الوقت 

 .2تصال مرن و علمي للمعطيات يف أدمغة إلكرتونية إهنا إملشكل يصعب حله ،

 تية:نرتنت يف النقاط اآلتتجلى مسات شبكة األنترنت:شبكة األ سمات

 

                                                           
     .20،ص 2222،دون ذكر مكان النشر ،مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع،سنةتكنولوجيا التعليم واالتصالعبد اهلل عمر الفرايب ،1

 .   226ص 6007،القاهرة   6، ط(دون ذكر دار النشر )،  مدخل الى االعالم وتكنولوجيا االتصال في عالم متغيرحممد نصر مهنا،  2
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  نتشار المعلومات:إسرعة  - 

ستخدام إأي مكان فإن ذلك يستغرق أياما ،و قد يفقد يف الربيد وب فلكي يرسل اإلنسان خطابا إىل

أن  رتضفإشوهة أو غري مقروءة، و إذا ق ،و من املمكن أن تصل املعلومة مئالفاكس يستغرق ذلك دقا

املعلومة سوف تبلغ إىل مليون شخص يف أماكن خمتلفة فإن ذلك سوف يستدعي إرسال مليون خطاب 

 ،أو مليون فاكس مع عدم ضمان وصول املعلومات إل املبلغني. 

 ميع وكاالت الطريان الكربى و احملالت العاملية و كذا املاليني جو هذا ما حيدث بالفعل اآلن ف

 . 1نتظار مواعيد نشرات اإلذاعة و التلفزيونإألخبار فورا و بدون من الناس تستقي ا

  سرية تبادل المعلومات: - 

،و بالتايل كمكن أن يرسل أي فرد رسالة  IPنرتنت له رقم خاص بهفكل جهاز كمبيوتر يف شبكة األ

ىل هذا الرقم و يضمن أن ختزن داخل هذا اجلهاز فقط ،و ال يستطيع أي فرد آخر معرفة حمتويات إ

الرسالة إال صاحب اجلهاز املرسل إليه ،و كذلك يستطيع املرسل معرفة ما إذا كان مت استقبال و قراءة 

 . الرسالة أم ال و تاريخ ذلك، و أيضا يستطيع املرسل إليه الرد الفوري على الرسالة

 :ستعمالسهولة اإل-

ي أمعقدة ،ف تصالإجهزة أو أيوتر خاصة بجهزة كمأىل شراء إنرتنت ستعمال شبكة األإحيث ال حيتاج 

مكن أطاملا ، نرتنتن يستعمل يف شبكة األأكمكن  ،و سرعتهأو حجمه أيوتر مهما كان نوعه بجهاز كم

                                                           
ماي )دون ذكر مكان النشر( ،الدار املصرية اللبنانية ، تصال ومستقبل صناعة الصحافة،تكنولوجيا اإلتصال والمعلومات واإل حممود علم الدين،  1

 .626،622،ص،ص .6007
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 .1فين للتشغيل وأىل مستوى علمي إنرتنت كذلك ستعمال شبكة األإربطه خبط تليفون  ،وال حيتاج 

 .نترنتالمطلب الثاني:الصحافة المكتوبة وشبكة األ

 نرتنت ومدى قدرته على التحكم بدرجة عالية يف تغيري املعلومات من وحداتتساع بروتوكول األنظرا إل

وتطور  تسعإن النشاط الصحفي أال إت ،ننرت هم ما كميز الصحافة على األأوهذا ،التخزين اخلادمة 

 خر وعرب خمتلف املؤسسات .آىل إنرتنت من زمن بتطور األ

مي اخلربي عالت املؤسسات الصحفية يف السعي لنشر احملتوى اإلألفية اجلديدة بدل األئواأفمع 

واقع ستعانة بالشركات املصممة ملت هذه املؤسسات يف اإلأرتنت ،وبدنشبكة األ ،علىشهاري هلاواإل

ادا ستعدإيضا يف حجز مساحات هلا على الشبكة أت أت ،كما بدنرتنالويب على شبكات األ

 ستضافة مواقعها اجلديدة عليها.إل

مر كان يعد مكلفا يف البداية عند حجز مساحات للمواقع وبداية تنفيد ذلك ،ولكن يف الوقت واأل

ن هذا النظام الذي تستخدمه املؤسسات الصحفية يتيح هلا املرونة يف التحكم الكامل يف أجد و ذاته 

عالمي دارة موقع النشر الصحفي هلا على الشبكة ،وجيعل هلا القدرة على التغيري املستمر يف احملتوى اإلإ

 خباري الصحفي ،وهذا هو ما يناسب العمل الصحفي.اإل

ن شبكة ستفادة من اإلكمكن للصحافة اآل ،نرتنت وخدماهتا األ ثر ذكر مساتإويف هذا الصدد وعلى 

 :نرتنت على عدة مستويات األ

                                                           
 .27،ص   6002،يناير     622،سلسلة عامل املعرفة،رقم الثقافة العربية وعصر المعلومات،رؤية للمستقبل للخطاب الثقافي العربينبيل علي ، 1



 ديداإلعالم اجل اتمستقبل الصحافة الورقية يف ظل تطور                               :الثالفصل الث

81 
 

  :1ول كمصدر للمعلومات وذلك من خاللالمستوى األ 

حداث ساسية لتغطية األو كمصدر من املصادر األأ،خبارية داة مساعدة للتغطية اإلأستفادة منها كاإل

ة والعاملية د واجملالت العربيئخباربة الكثرية سواءا للجراوذلك من خالل املواقع اإل ،خباريةالعاجلة اإل

والتلفزيون  ونباء ،وقواعد البيانات ،وحمطات الراديىل جانب مواقع وكاالت األإواحمللية وكذلك النشرات ،

 احلكومية.ية ات الرمسئ،اليت تقدم خدمات معلوماتية على الشبكة معظمها تفاعلي ومواقع بعض اهلي

 :وذلك من خالل تصالإكوسيلة   ستفادة منهااإل الثاني: المستوى

كرتوين لاإل ديتم عربها من خالل الربي ،تصال خارجية باملندوبني واملراسلنيإستفادة منها كوسيلة اإل   

 ة.الصحفية املختلفتصال مبختلف اجلهات وكذلك اإلتلقي رسائلهم املكتوبة واملصورة ،

نرتنت تصاالت الداخلية للمؤسسسة مع ربطه بشبكة اإلنرتنت كنظام لإلستفادة من تقنية األاإل     

 خبار .قسام املعلومات الصحفية وقسم األأخاصة يف 

اركة تصال التفاعلي مع الجمهور وتوسيع فرص المشستفادة منها كوسيلة لإلالمستوى الثالث اإل

نظمة ىل األإوصوال لكرتوين ،تصالية للجمهور عرب الربيد اإلقنوات اإلالمن خالل توفري :لقراء الصحيفة

 لكاملة .ا التفاعلية

ة نفسها صدار نسخ من اجلريدإمن خالل :ستفادة منها كوسيلة للنشر الصحفياإل :المستوى الرابع

رشيف أو ملخصا هلا ،وقواعد للبيانات ،و أو متحركا ،قد تكون اجلريدة نفسها أ،وقد تكون نصا ثابتا 

                                                           
 . 626حممود علم الدين،مرجع سبق ذكره،ص   1
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مثل  نرتنتىل الياء على األإلف د وجمالت كاملة من األئصدار جراإو أها السابقة،دعداأالصحيفة ،و 

 .1جملة املراسل

ن ىل املؤسسة مإشهاري يضيف دخال جديدا إستفادة من الشبكة كوسيط اإل :المستوى الخامس

 صداراهتا الصحفية املباشرة .إو أشهارات على موقع املؤسسة إشر نخالل 

و أع نشاء موقإمن خالل : ستفادة منها كوسيلة لتسويق خدمات المؤسسةالمستوى السادس اإل

 مر.جنازاهتا وحيدثها بشكل مستإوعن تارخيها وتطويرها و  ،ساسية عنهاأيقدم معلومات  ،كثر هلاأ

صحفية من خالل حتول املؤسسة ال :ستفادة منها في تقديم خدمات معلوماتيةالمستوى السابع اإل

رات عليها شصدار الصحف والنإي مشرتك ،وتقدمي خدمات تصميم املواقع ،و أىل إىل مزود خبدماهتا إ

 حلساب الغري.

 : ستخدامها صحفياإنترنت ومشكالت ظواهر تثيرها األ :لمطلب الثالثا

 : نترنت كوسيلة لنشر الصحفمزايا و عيوب األ 

سعت نرتنت اليوم وسيلة إعالمية هلا خصائص جعلت منه وسيلة لنشر الصحف، و قد أصبحت األ 

ستخدامه يف نشر صحفها من خالله، و جعلته منافسا حقيقيا إاملؤسسات الصحفية جاهدة وراء 

ل التقليدية، و على الرغم من أنه ليس وسيلة إعالم مجاهريية، و رمبا أنه ليس على درجة كفاءة ئللوسا

لطباعة اجلماهريية لنشر الصحف، لكنه يتمتع مبميزات خاصة جعلت منه منافسا قويا لطريقة وسيلة ا

النشر التقليدية، و لكن مع قدرته املتميزة فهو يواجه بعض املشكالت اليت يتعرض هلا، نتيجة كونه 

                                                           
 ..079،092محد حممد عبد اهلل جمدي ،مرجع سبق ذكره،ص،صأ 1
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 و تقنيات يف كبرية تطورات العشرين القرن من األخرية العشرية عرفت قدو  ،وسيلة إعالمية جديدة 

 ستثماراإل عامل األنباء وكاالت دخلته نفس السياق يف و مستخدميها أعداد تزايد و ، تاألنرتن برامج

 بدأتو  األنرتنت، على الوكاالت هذه عدد فتزايد أساسيا مستقبليا مشروعا منه اختذت و األنرتنت، يف

 1.واملعلومات لألخبار أساسي كمصدر الصحفية املؤسسات دور إىل تدخل

 لنشر الصحف:  و فيما يلي أهم مزايا و عيوب االنرتنيت كوسيلة

 أ/مزايا االنترنت:

ن معلومة فهو يتيح للمستخدم، أن يقوم بعمل حبث ع نترنت هو وسيلة إعالمية صحفية تفاعلية:األ 

 صحيفةستخدام لعملية تصفح السلوب اإلأو ،إخبارية معينة، و أن خيتار الوقت املالئم هلذا البحث 

نرتنت ، هذا باإلضافة إىل التفاعلية من خالل الصفحات اخلاصة اليت تسمح بالتفاعل بني على األ

 .2املؤسسات الصحفية و القراء

نرتنت من خالل تغطيتها لألخبار ال جتعل من املمكن فقط تقدمي شكل أكثر جاذبية إن شبكة األ

تاج إىل كثري من ق اليت تقدم ال حتئفاحلقا للصحافة، بل إهنا أيضا تضع رقابة أكرب يف أيدي اجلمهور،

صحفيني ص نتائجه اخلاصة منها، أي أن الالتصفية من جانب الصحفيني، فاجلمهور يستطيع استخال

وات ع تتحدث عن نفسها، و هي تسمح أيضا جملال أوسع من األصئنرتنت يستطيعون ترك الوقاعلى األ

صادر السنوات األخرية العديد من مالصحفية أن تتحدث جلمهور كمتد عرب العامل، فقد ظهرت يف 

                                                           
1 Tristan Mattelart, La modialisation des médias contre la censure, Institut national de 

l'audiovisuel . Bruxelles , 1es éditions , 2002 , p 57. 
 602كمال الدين،مرجع سبق ذكره،ص  مروة حممد   2
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قيها نرتنت، و يف عصره ال يوجد فصل بني مرسل املعلومات و متلاألخبار األصلية املوثوق هبا على األ

 .1يشارك يف الصحافةا يستطيع أن ، فإن كالمه

:من خالل اإلجابة عن األسئلة ايل يتم طرحها، فعن  إمكانية التعرف على رد فعل المستخدمين

طريق وضع املؤسسات الصحفية لبعض األسئلة اليت هتدف إىل التعرف على رد فعل اجلمهور إزاء خرب 

إضافة إىل ،عن رأي اجلمهور، و كذلك توصيله إىل املؤسسة الصحفية معني، من خالل عمل تصويت 

نرتنت، و تكون املؤسسة الصحفية قد أزالت بذلك أحد رأيه يف اإلعالنات املقدمة على شبكة اإل

وفر هذه جتاه قضية معينة، و بالتايل تإالعوائق املهمة اليت تواجهها ،و هي الوصول إىل رأي اجلمهور 

العملية الوقت و اجلهد املبذول ملعرفة آراء اجلمهور، و فيما تقدمه املؤسسة الصحفية بشكل خاص 

 الذي يؤثر بشكل فعال على درجة توزيع الصحف. و 

 شهاريإلا:و الذي يؤثر بشكل مرن يف احملتوى اإلخباري و  مكانية التعديل و التغيير بشكل خاصإ

بارية على إجراء هذه التغريات اإلخ نرتنت القدرةللصحيفة، و هو أهم ما كميز العمل الصحفي، و لأل

و اإلعالنية و إدخال معلومات جديدة عن األخبار املتطورة يف الوقت ذاته الذي يصل فيه اخلرب إىل 

 . 2املؤسسة الصحفية

صرها، مما اليت ال كمكن ح للشبكةمن جمهور المستخدمين  نترنت بحجم كبير و هائليتمتع األ

عاملية كوسيلة للنشر الصحفي من خالله، و عندما يقدم احملتوى اإلعالمي عليه، فإنه اليكسبه صفة 

يصل يف احلال إىل كل مكان حول العامل اليت تتصل بالشبكة، مما حيقق التواجد للنشر الصحفي عليه، 

                                                           
 .692حممود علم الدين،مرجع سبق ذكره،ص 1
 .620مروة حممد كمال الدين،مرجع سبق ذكره،ص   2
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ية الصحيفة هور، أو تغيري األخبار مما يزيد من شعبو جيعل الصحيفة تستفيد بوجود عدد كبري من اجلم

 . 1حول العامل

ة لبعض ، من الشركات املعلننترنتستفادة المؤسسات الصحفية الي تمتلك مواقع لها على األإ 

الصحف اليت تقوم  عنرتنت للنشر الصحفي ،يف مواقعلى شبكة األ شهارهاإالسلع اليت ترغب يف وضع 

 . 2ا جيعل منه وسيلة إعالمية إشهاريةممهبذا اإلعالن و اإلشهار، 

ر املتحركية أو ملفات الفيديو بداخل مواقع النش سهولة إدراج ملفات الصوت و الصورة الفيلمية 

عالمي، سواء كان ذلك لألخبار أو لإلعالنات املوجودة على املواقع الصحفية. و يشري للمحتوى اإل

  ي إل أن حبث املستخدمني عن مواقع الصحف و األحداث املصورة وصل عام  ئالتقرير اإلحصا

ه على يظهر تأثري  لذيحول العامل ،األمر الذي ال يتوافر و طباعة الصحف و ا باملائة90ىل إ6002

به لة صحفية تشنرتنت كوسياملستهدف لطرح احملتوى اإلعالمي عليه، فيظهر األ نتباه اجلمهورإجذب 

 مصادر من العديد وظائف بني اجلمع على الويب مواقع قدرة يف3التلفزيون يف توصيل احملتوى للجمهور

 .4املدجمة األقراص و اهلاتف ،التلفزيون ، كاإلذاعة املعلومات

 

                                                           

 262طارق حممود عباس،مرجع سبق ذكره،ص   1 

 .222،ص   6002،دون ذكر مكان النشر،دار املعرفة اجلامعية،سنة دراسة في األبعاد النظرية والعلمية لتكنولوجيا االتصالحممد حمفوظ ، 2

 .22. ،ص6002سنة  ،(دون ذكر املكان)،وميدانيةستخدام تكنولوجيا البث االذاعي والتلفزيوني،دراسة تطبيقية إ عبد الباسط حممد عبد الوهاب، 3

 .22،ص6002سنة ، ،مصر احلديث اجلامعي املكتب ، المعلومات وعولمة االتصال تكنولوجيا تطور ، الدناين ردمان املالك عبد4 
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 :  ب / العيوب)السلبيات(

العقبات اليت  بعض نرتنت، إال أنه مازال يواجهعلى الرغم من اإلجيابيات العديدة اليت يتميز هبا األ

 تالية: ال ئنتشار كوسيلة لنشر الصحف، و ذلك نظرا إىل وجود املساو تعوق طريقه السريع لإل

نرتنت إىل اخلاصة بنشر الصحف على شبكة األالسرعة المنخفضة لعملية تحميل بعض المواقع 

حتوى املوقع على صورة تكون ذات حجم كبري، و كذلك ملفات إجهاز املستخدم، و خاصة إذا ما 

الصوت و بعض ملفات الفيديو لعرض بعض األحداث اإلخبارية، وهذه اإلمكانات اليت تقدمها مواقع 

 .1مام العديد من املستخدمنيأالنشر الصحفي لألحداث) إخبارية، إشهارية( متثل عائقا 

مقارنة  ،يتمتع.بمستوى وصول كبير إلى الجمهور نترنت كوسيلة نشر صحفي الال يزال األ 

إللكرتونية ، فإهنا نرتنت ال النشر اإلعالمية و الصحفية املطبوعة، فنظرا إىل خصائص تقنيات األئبوسا

تستلزم مواصفات معينة يف خصائص مستخدميها، فيقف مستوى تعليم املستخدمني عائقا أمام حتقيق 

في اإلخباري و اإلشهاري إىل مجيع فئات اجملتمع و خاصة العريب، الوصول الكامل لرسالة النشر الصح

تناسب اجلمهور العريب ذو املستوى التعليمي  نرتنت التصال باألحيث أن خصائص عملية اإل

فهي تناسب فئة اجلمهور ذي املستوى ،2املنخفض، أو من ليس لديهم إال القدرة على القراءة فقط 

نرتنت املرتفعة، تصال باإلباإلضافة إىل تكلفة املكاملة التليفونية اخلاصة باإلالتعليمي املتوسط و العايل، 

فاألمر قد يستغرق ساعة لتصفح موقع لصحيفة معينة و تصفح األخبار و اإلشهارات اليت حيتويها 

                                                           
 626،623   مروة حممد كمال الدين،مرجع سبق ذكره،ص،ص 1

 .627، ص 2222العريب ،مركز دراسات الوحدة العربية،سنة   االتصال واالعالم في الوطنراسم حممد مجال ،  2
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نرتنيت  موقع الصحيفة، و على ذلك تكون وسيلة النشر الطباعية أرخص من تصفح األخبار على األ

مور كلها متثل عائقا و تقف كحاجز أمام هذه الشبكة اليت تعترب كوسيلة نشر صحفي و هذه األ

 . 1يسيةئإعالمية ر 

اص نرتنت للنشر الصحفي يف املكان املتواجد فيه احلاسوب اخليلزم وجود املتصفح على شبكة األ     

لصحفي او عند مقارنة هذا بطريقة النشر  ،تصال بالشبكة، سواء يف البيت أو يف مكان العملباإل

زل، املواصالت املنء الصحيفة و تصفحها يف أي مكان) املطبوعة، يظهر بأن املستخدمني كمكنهم شرا

ولة، نرتنت اآلن على أجهزة احلاسبات احملمالعامة، املكاتب، املقهى...اخ(، هذا على الرغم من توافر األ

 ه األجهزة ليست لدى مجيع األشخاص. و التليفونات احملمولة، إال أن هذ

نت نرت : هل األ"ل إعالم جديدة، صداع جديدئيف مقال له بعنوان" وسا (Aiden Whiteو يطرح )     

ري هناك جانبا مظلما يف ثورة املعلومات، فالكث نإ ،هو حقا القوة الدكمقراطية اليت يصوروهنا كذلك؟

 و غري موثوق هبا و تافهة، و يضيف أن الصحفيني جيب أننرتنت خاملة أو مملة منها املتاحة على األ

حداث املهمة حىت ال يتأثروا بالتحيزات ، أو ختدعهم األحاق للو هم على عجلة  ،يكونوا على حذر

مساء الكبرية يف صبحت بشكل متزايد مملكة األأاليت ،املعلومات الزائفة اليت تنشر حول هذه الشبكة 

 عالم العاملي.ساسيني يف سوق اإلبالالعبني األعالم املرتبطة اإل

 تثرياألنرتنت يف عالقتها بالصحافة عددا من الظواهر اهلامة منها:

                                                           
 .623مروة حممد كمال الدين،مرجع سبق ذكره،ص  1
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وهي حماوالت تصغري العامل ودجمه، من خالل التقليل من أمهية احلدود  العولمة أو الكونية:-

نت هو الرمز تمعات، ولعل األنرت اجلغرافية والسياسية ،مع إمكانية اإلتصال والتواصل بني األفراد واجمل

البارز للعوملة اإلعالمية اليت حتمل يف مضامينها حماولة عوملة اإلقتصاد والسياسة والثقافة وحماولة فرض 

 منط ثقايف وحيد.

 ومن إشكاليات العوملة يف جمال اإلعالم :

 أ/ اهليمنة األمريكية على اإلعالم الدويل وعلى مواقع شبكة األنرتنت .

عوملة اإلعالم التوفر حرية التبادل الثقايف، فال يزال التدفق اإلعالمي يأخذ منحى واحد ب/ 

 من الشمال إىل اجلنوب .

د/ تقلص دور الدول خاصة النامية يف شغل فضائها اإلعالمي، ومحايته من حماولة اإلخرتاق، 

 نظرا لضعف هياكلها التمويلية وختلفها التقين والفين.

: حيث رسخ األنرتنت مفهوم التبعية اإلعالمية ملصادر األخبار  اإلعالميةهـ / التبعية 

واملعلومات الغربية، وطبيعة توظيفها وهل يتم ذلك خلدمة اجملتمع أم لغري صاحله ؟وهل إخرتاقها للحدود 

 .1م ؟ أم جاء لصاحل اجملتمع وتطوره؟هنجاء على حساب إنتهاك خصوصية األفراد وحرما

                                                           
، دراسة مسحية إلدبيات اإلخرتاق حبث مقدم إىل ندوة اإلخرتاق اإلعالمي ، القاهرة ، معهد للبحوث  اإلختراق الثقافي البث الواقيندا أكمن منصور:  1

 2220اإلعالمية العربية ، نوفمرب
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لصحفي وقرائه ت يف العملية الصحفية، بني امن الظواهر اليت يثريها األنرتن ذلكك  التفاعلية:/ ن

 ضحى اإلتصال عملية تفاعلية ومل يعد املستقبل متلقيا سلبيا، بل يلعب دورا إجيابيا ومؤثرا يفأ،حيث 

العمل الصحفي، كما أصبح مبقدوره التحكم يف املضمون الصحفي، من خالل عمليات اإلنتقاء 

 1.واإلختيار، مما يعطيه بساطة أكرب على األداء الصحفي 

هلكيها ،وختلق ىل مستإخبار تعيد توزيع القوة من منتجي األ تأتصال بدإنرتنت كوسيلة ن شبكة اإلإ

ة قليلة ،بدال تصال بتكلفما باإلئو قاأن يصبح صحفيا أعالم ،يتيح لكل شخص منوذجا جديدا يف اإل

 حرتايف الذي تقدم فيه الشركات الكربى للجمهور ما تريد .من النموذج القدمي اإل

 :2نرتنت على النحو التايلة اإلفادة املتسعة للصحافة من شبكوجاءت اإل

 كوسيط نشر نسخ من الصحيفة املطبوعة.-

 داة فعالة يف عملية التغطية الصحفية.أك-

 لكرتونية على الشبكة.إطالق صحف كوسيط إل-

عالمية إلكرتونية من الصحيفة،ولكن تقدم خدمات إطالق مواقع جديدة ال تقدم نسخة كوسيط إل-

 ط.ئمتكاملة،ومتعددة الوسا

                                                           
 ة، دراسة حتليلية على عينة من الصحف املصرية ، جامعة األزهر ، كلية اللغ إتجاهات الصحافة المصرية نحو ظاهرة العولمةرضا عبد الواحد أمني:  1

 .32،ص 6006العربية، 

 .322،323،ص ص 6002،سنة   6،الطبعة (دون ذكر دار النشر)، ساسيات الصحافة في القرن الحادي والعشرينأحممود علم الدين ،2 
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 يف عملية تسويق الصحيفة.-

 جتماعية.يف التفاعل املستمر مع القراء من خالل املنتديات ،والشبكات اإل-

 عالمي جديد.إستيعاب املدونات كشكل إ-

 المبحث الثالث: الصحافة اإللكترونية على شبكة األنترنت:

ل يف شبكات اإلتصاالت واملعلومات املزيد من اإلنفتاح اإلعالمي ئقد أتاح التطور اهلال

واملعلومايت وجتاوز احلدود واحلواجز التقليدية، السيما وأن شبكة املعلومات اإللكرتونية )األنرتنت( تعد 

عد أهم يمن أبرز شبكات املعلومات حبيث جيمع العلماء واملتخصصون على أن إنشاء هذه الشبكة 

إذ إستطاع اإلنسان أن يلغي املسافات ، وخيتصر الزمن ، وجيعل من العامل أشبه  ،جي حتققإجناز تكنولو 

بكات شومات بني خبار ونقل املعلبقرية إلكرتونية صغرية، وبذلك أصبح اإلتصال إلكرتونيا، وتبادل األ

احلواسب حقائق ملموسة، حيث متثل إحدى املقومات األساسية للنمو اإلقتصادي، اإلجتماعي 

والثقايف، مما أتاح بروز وسيلة إتصال جديدة على الساحة كمكن لللمشرتكني فيها متابعة أحداث العامل 

ملرتامي ق العامل ائمن خالل شاشة احلاسوب بواسطة األنرتنت، بل يقف املرء على حقا،وتطوراته 

"الصحافة  يف ةوهو جالس يف منزله أو مكتبه وبأسرع من ملح البصر،  وتتمثل هذه الوسيل ،األطراف

 اإللكرتونية".  

وتشكل تكنولوجيا اإلتصال احلديثة حجر الزاوية يف الثورة اليت شهدهتا وسائل اإلعالم 

اجلماهريي يف الوقت الراهن، حيث يعود الفضل إىل هذه التكنولوجيات يف حالة التزاوج اليت شهدهتا 
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 ؛ة واملرئية عل املطبوعة ، والوسائل املسمو ئالوساالوسائل اإلعالمية ألول مرة يف التاريخ اإلنساين بني 

نعكس على شكل اإلتصال وحمتواه ، وأساليب إنتاجه ومتثلت هذه الثورة يف أهنا مكنت إاألمر الذي 

األشخاص واملؤسسات والدول من إرسال وإستقبال املعلومات عرب أي مسافة، يف أي وقت، وأي 

ا ملؤسسات الصحفية على إنشاء مواقع إلكرتونية لصحفهمكان، ويف ظل هذه الثورة حرصت أغلبية ا

 اإللكرتونية.  ةفاعلى الشبكة، ويف هذا اجملال ظهر ما يسمى بالصح

ية يف املطلب لكرتونبرز املفاهيم واخلصائص للصحافة اإلأوبناءا على هذا ،مت ادراج يف هذا املبحث 

اليت  خري فقد خصص للخدماتاملطلب األما أهتا وتطورها،أما املطلب الثاين فخصصناه لنشأول،األ

 لكرتونية.تقدمها مواقع الصحف اإل

 : ول: مفهوم الصحافة اإللكترونية وخصائصهاالمطلب األ

 :مفهوم الصحافة اإللكترونية

إن ظاهرة الصحافة اإللكرتونية احلديثة نسبيا شهدت إجراء العديد من األحباث والدراسات اليت تركز 

يلة سيف حماولة إلستكشاف طبيعة هذه الو  ،كانت دراسات عربية أم أجنبيةواءا  سالضوء عليها، 

التكنولوجية اجلديدة، وحتديد مفهومها، وخلصت الدراسات اليت أجريت إىل تنويع مفاهيم ورؤى 

شر يد وتعريف مفهوم الصحافة اإللكرتونية حبيث يعرفها أحد الباحثني أهنا تعد الندالباحثني يف حت

، الذي ال يعين فقط جمرد إستخدام أنظمة النشر املكتيب  Electronic Publishingاإللكرتوين  

املتكاملة، بل كمتد    Computer to Plate، أو أنظمة  Desk Top Publishingاإللكرتوين وأدواته 

أو توزيع   On line Publishingحقل النشر اإللكرتوين اآلن ليشمل أيضا النشر عرب األنرتنت 
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، أو من خالل تقنية  Telecommunicationاملعلومات واألخبار من خالل وصالت إتصال عن بعد 

 . 1اإلتصالية، اليت تعتمد على شبكات احلاسباتالوسائط املتعددة، وغريها من النظم 

وتعتمد أنظمة النشر اإللكرتوين عموما التقنية الرقمية اليت توفر القدرة على نقل ومعاجلة النصوص، 

 والصوت والصورة معا مبعدالت عالية من السرعة، واملرونة والكفاءة. 

بأهنا : " منشور إلكرتوين دوري حيتوي على  لكرتونيةاإلكما تعرف جنوى عبد السالم الصحافة 

رية، سواءا املرتبطة مبوضوعات عامة، أو موضوعات ذات طبيعة خاصة، ويتم قراءهتا من األحداث اجلا

 . 2خالل جهاز الكمبيوتر، وغالبا ما تكون متاحة عرب شبكة األنرتنت"

فيما يعرفها كل من خليل صابات ومجال عبد العظيم:"بأهنا تلك اليت يتم إصدارها بطريقة 

ألخبار من وكاالت األنباء، واملراسلني والبحث عن املعلومات، إلكرتونية متكاملة، بدءا من تلقي ا

والصور وإستسقائها من بنوك املعلومات الدولية، ومرورا مبعاجلة األخبار والتقارير، وكتابة املقاالت، 

وحتريرها وتصحيحها، وتصميم الرسوم والصور الفوتوغرافية، وإعدادها،  وترتيب الصفحات، وبثها إىل 

 . 3"يوتر متصل بالشبكةأي جهاز كمب

إن تعدد وإختالف التعاريف للصــــــــــحافة اإللكرتونية، يوضــــــــــح إختالف توصــــــــــيفات الباحثني 

                                                           
ملصرية،اجمللة املصرية ا،دراسة مقارنة يف املفهوم والسمات االساسية بالتطبيق على الصحف االلكرتونية الصحيفة االلكترونية والورقيةسعيد الغريب ، 1

 .297،ص  2222لبحوث االعالم،القاهرة ،جامعة القاهرة،كلية االعالم،سنة

 .602 ،ص2229،اجمللة العلمية لبحوث االعالم ،القاهرة ،كلية االعالم،ديسمرب   تجربة الصحافة االلكترونية المصرية والعربية جنوى عبد السالم  2

 23،ص 6002،القاهرة،االجنلو مصرية،سنة  2،ط ل االتصال ،نشاتها وتطورهائوساخليل صابات ،مجال عبد العظيم ، 3
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لظاهرة هذه الصــــحافة، حيث أطلقوا عليها مســــميات عدة )الصــــحافة اإللكرتونية، الصــــحافة الفورية، 

ن يرى أهنا هم مورقية، الصــــــحف التفاعلية( فمنالالنســــــخ اإللكرتونية، الصــــــحف الرقمية، الصــــــحف ال

 خلوسيلة إتصال عرب شبكة أو منشور دوري إلكرتوين، وآخرون يعتربوهنا نسخة كمبيوترية للصحيفة...إ

من التعاريف املختلفة هلا، وعليه من خالل جل التعاريف للصــــــــــــحيفة اإللكرتونية قد رصــــــــــــدت بعض 

 املؤشرات قد تصب إىل تعريف بسيط وموحد هلا منها: 

   .إهنا منشور إلكرتوين دوري حيتوي على األحداث اجلارية 

  ،وغالبا ما تكون متاحة عرب شبكة األنرتنت. يتم قراءهتا من خالل جهاز كمبيوتر 

وعندما صار األنرتنت ظاهرة ، وخرجت من إطار اإلستخدامات احلكومية واجلامعية احملدودة، ظهر ما 

الت ومواقع املعلومات، واألخبار، الذي أتاح الفرصة أمام يسمى بالنشر اإللكرتوين، الصحف، واجمل

الصحف لتوسيع نطاق تغطيتها اجلغرافية وذلك من خالل إصدار طبعات إلكرتونية من إصداراهتا 

اليومية، لتبث إىل املشرتكني يف منازهلم عرب شبكات حاسوبية خاصة، تتيح هلم اإلطالع على املواد 

 . 1شاشات العرض اخلاصة حباسباهتم الشخصية الصحفية املنشورة بإستخدام

 :لكترونيةخصائص الصحافة اإل

 لكرتونية بالعديد من اخلصائص واملميزات تتمثل يف:تتسم الصحف اإل

نرتنت إمكانيات التفاعل : فتتيح األinteractive coverage التغطية الصحفية التفاعلية:

جيايب بني القراء والصحفيني، حبيث تزيد من مشاركة القراء يف أداء األعمال الصحفية والرد على اإل

                                                           
 23.ص2229،دار عامل الكتب،الرياض،سنة    داء المهني للصحف المعاصرةثرها على األأالتقنيات الصحفية الحديثة و فهد العسكر ، 1
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و هي مدى قدرة الشخص على الدخول يف معاجلة إعالمية  ،اآلراء واملعلومات املنشورة واإلدالء برأيهم

 .1بصفة نشطة من خالل التفاعل مع الرسائل اإلعالمية أو املعلنني

من املواد  نرتنت العديدتوحبد على شبكة األ:  Digital Coverage حفية الرقميةالتغطية الص 

ون قابل للمعاجلة واإلستخدام الفوري، دي الصحفية، والصور والبيانات والرسوم بشكل  رقم

عادة إنتاجه كما كمكن  ختزينها يف األرشيف، وإسرتجاعها يف أي وقت، مما يوفر إاحلاجة إىل 

 نظيم.كثر سرعة وسهولة وتأي بطرق ويفتح آفاقا رحبة ألداء العمل الصحفاجلهد والوقت، 

ر املمارسة ت بشىت مفرداهتا بني أكثر من عنصر من عناصنرتنجتمع األ: الذاتية التغطية الصحفية 

الصحفية، إذ هي مصدر صحفي يزود باملعلومات وأداة إتصال باملصدر )كالتلفزيون، الربيد 

نقاش(، وهي وسيلة كتابة ومعاجلة للمعلومات، وأرشيف ضخم ، كل هذه ال، مجاعة يناإللكرتو 

 . 2العناصر متكن الصحفي من القيام بتغطية متكاملة حلدث ما دومنا مغادرة مكتبه أو موقعه

ل ائ: إنه ما توفره الشبكة من وسMulti Media Coverageالتغطية الصحفية المتعددة الوسائل  

ة الصورة، األلوان، اجلرافيكس، واللقطات املرئية املتحركة( قد تفعل عمليتفاعلية )مثل الصوت، 

اإلتصال الصحفي، كما تيسر أداء الوظائف الصحفية من أخبار، وشرح، وتفسري، فضال عن 

 . القدرة على التحكم يف طريقة العرض، واألحجام واخللفيات، واملساحات

ية التغط خالهلا توليف وتوفيق كمكن من : Customized Coverageالتغطية الصحفية المؤلفة

م هتتوفرها الشبكة، وفقا إلحتياجات القراء من األخبار واملعلومات، وتفضيال يتالصحفية ال

                                                           

 22ص مرجع سبق ذكره،خالد زعموم، السعيد بومعيزة، 1 

   222مل تربان،مرجع سبق ذكره،ص  اماجد س 2
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رتنت ن  تؤلف الصحيفة مصادر األنأوتنقالهتم، كما كمكن  ،الصحفية، وإهتماماهتم وأوقاهتم 

 مصادرها الصحفية الذاتية.حد أمبا  يتوافق وإحتياجاهتا الصحفية وتوظيفها ك،

تتواجد خمتلف املصادر اليت تتناول احلدث  :Objective Coverageالتغطية الصحفية الموضوعية

نرتنت ،حبيث كمكن مقارنة توجيهاهتا ،ورؤيتها ومعاجلتها له ،وهذا ما نفسه على شبكات األ

 .1ضوعاتو حداث وامليساعد على تكوين صورة موضوعية عن طبيعة األ

 : 2تتحدد ميزات اجلريدة اإللكرتونية بشكلها العام يف النقاط التالية

: وبالتايل تعرض القارئ هلا طوال اليوم، فيما ينتظر القارئ يوما كامال إمكانية إرسالها 

للحصول على العدد اجلديد من الصحيفة الورقية اليومية، مثال يف احلالة الفلسطينية قد 

بب احلصار اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية. ينتظر أسبوعاأو أكثر، بس  

 ، خاصة مع وجود خدمة التحديث اليت يتم مكانية متابعة الجديد من األخبار في أي وقتإ

 لكرتونية على مدار اليوم. إدخاهلا على الصحيفة اإل

طلبها ويف  دات عنع:حبيث قد تنقل له األخبار واملوضو  مكانية إنتاجها حسب طلب المستخدمإ

الوقت الذي حيدده ،كما متكنه من إختيار املعلومات اليت يريد مطالعتها من بني تلك كثرية 

 اليت تقدمها الصحيفة. 

ي تقليدي، :لكوهنا ال حتتاج إىل توزيع مجاهري  مكانية تعديلها لتلبي حاجات المستخدم الفرديةإ 

                                                           
 .222املرجع نفسه،ص 1

2 Yannick Estienne ,Le journalisme après l’Internet ,préface Derick neveu ,l’harmattan et 
civilisation,2007,p140 
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ليت خيتارها أن جيهز قائمة باألخبار ا فيما عرف بشخصنة الصحف اإللكرتونية، إذ كمكن ملنتجها

املستخدم مسبقا، لتكون جاهزة للعرض فوق قيامه بالدخول إىل موقع الصحيفة، كما كمكنه أن 

يطلب األخبار واملوضوعات اليت يريدها من قائمة العناوين الرئيسية، أو البحث داخل الصحيفة 

 بإستخدام كلمات مفتاحية. 

وغرافية : ومساعدة الصور الفوتلى الصحف الفورية تتضمن قراءة النصإن عملية اإلطالع ع      

واللقطات املصورة )الفيديو( واإلستماع إىل اللقطات السمعية ، وبالتايل كمكن القول إهنا عملية 

 داخل املوقع وليست جمرد قراءة مثلما حيدث للنسخة املطبوعة.   Navigationإحبار

تلف عن الوسائل اإلعالمية األخرى يف العديد من األمور اجلوهرية اإللكرتونية ختفإذا كانت الصحافة 

فإن القاسم املشرتك بني إهتماماهتا، يتمثل يف املضامني اليت تعترب مؤشر جناح األنباء فسيظل دائما هو 

وال، وأفضل وىل، وعليه فإن ما كميز اجلرائد اإللكرتونية هو تقدمي أكثر املعلومات مشصاحب األمهية األ

. وهذا كوهنا تعد من األكثر إستفادة من احلدود اجلغرافية للعامل بأسره ، وباتت 1الوسائل للوصول إليها

 تعين القمة يف التعبري عن حرية الرأي، بعيداعن مقص الرقيب وقوانني املطبوعات والنشر. 

 :لكترونية التي تسهل المقروئية مميزات الصحافة اإل

ن الدراسات م ان كثري ألكرتونية مقارنة بالصحافة التقليدية إال قصر عمر الصحافة اإلعلى الرغم من 

مود عالء حيث يقول حم ،أبرزت مميزات متعددة مرتبطة هبذا النوع من الصحافة العلمية و املالحظات 

لكرتونية متتلك جمموعة من املميزات يف مقدمتها التغطية اخلربية لألحداث الدين، أن الصحافة اإل
                                                           

ص 623،العدد  6000 سنة،جملة عامل املعرفة  وحياتكثورة االنفوميديا ،الوساءط المتعددة وكيف تغير عالمنا فرانك كليش ،تر حسام الدين زكرياء، 1
207. 
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وهناك مميزات أخرى غري موجودة بالصحافة الورقية مثل سرعة  ،بالصوت و الصورة من موقع احلدث

كانت   و هذه املميزات ،ساحات احلوار و أقسام املنتديات املختلفة ،غرف الدردشة ،رحتديث األخبا

 . 1لكرتونية حتماهم و استيعاب قراء الصحف اإلوراء زيادة ف

احة و ذلك نظرا لعمق املس ،لكرتونية بالعمق و الشمولحيث تتسم الصحف اإلالعمق المعرفي: 

حيث أهنا تقدم خدمات إضافية من شأهنا تقدمي خلفيات لألحداث  ،املتاحة هلذا النوع من الصحف

 : و بتمثل ذلك يف ،عملية الفهم لدى القارئمما يزيد من  ،و ربطها بالقضايا املتعلقة هبا

 صلة باملوضوع الذي يقرؤه.التصفح املستخدم الروابط ذات -

 طالع على األعداد السابقة لزيادة الفهم.إمكانية الرجوع ألرشيف الصحيفة لإل-

 . 2طالع على عدد من بعض الطبعات اليت تصدرها الصحيفةإل-

 :المطلب الثاني: نشأة وتطور الصحافة اإللكترونية 

 نشأة الصحافة اإللكترونية في الغرب: 

يعيد الكثري من الباحثني تاريخ والدة الصحافة اإللكرتونية إىل بداية السبيعنيات، وظهور خدمة 

 . BBC et LIndépendanteبالتعاون بني مؤسسيت  2272التيلتكست عام 

                                                           
 .209  لكرتونية،مرجع سبق ذكره،صني،الصحافة اإلأمضا عبد الواجد ر 1

لعرب،عمان،سنة ،حبوث الندوة العلمية للمؤمتر العام التاسع الحتاد الصحفيني ا مستقبل الصحيفة المطبوعة والصحيفة االلكترونيةسامة حممود شريف،أ  2
 .22،ص  6000
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اليوجد إتفاق حول أول صحيفة إلكرتونية مت إجنازها يف العامل ،لكن التاريخ احلقيقي لظهور  

،وهذا عندما قدمت شركة" كميو سرف" خدماهتا  2292الصحافة اإللكرتونية حسب شيدن  يف عام 

 صحيفة مشرتكة يف األسوسيدريس. 22مع  1اهلاتفية

 مهور هي كولومبس ديسباتش، أما الصحفكانت أول صحيفة إلكرتونية تقدم خدماهتا للج  

بعد  2296األخرى فتشمل واشنطن بوست ،ونيويورك تاكمز، إال أن هذه الصحف توقفت سنة 

اض الشراكة مع الشركة" كومربيسيف" وتبع ذلك ظهور خدمات صحفية يف قوائم األخبار ضإنف

 .2299،2292اإللكرتونية مثال: أل يب ب سي يف سنوات 

الت سرعان ما باءت بالفشل ومل تلق النجاح املنتظر منها ما يفسر اإلنطالقة لكن هذه احملاو 

 يف بداية التسعنيات . ،احلقيقية للصحافة اإللكرتونية 

السويدية أول صحيفة يف العامل اليت نشرت إلكرتونيا  Helzburg Dajiladوتعترب صحيفة 

يف دراسة له  Marc Dioza،  وحسب الباحث األمريكي 22220بالكامل على شبكة األنرتنيت سنة 

 هاتحول تاريخ الصحافة اإللكرتونية فإن أول صحيفة يف الواليات املتحدة األمريكية ، دشنت نسخ

مع نسختها " شيكاغو 2226ونية هلا على شبكة األنرتنت ، كانت " شيكاغو ترديبون عام رت اإللك

 ون الين". أ

                                                           
جامعة ، لفراغ العريب، ورقة حبث مقدمة ملؤشر الصحافة يف ا التطبيقات التقليدية والمستحدثة في الصحافة العربية وفي األنترنتعباس مصطفى : 1

 .3ص،6002نوفمرب  ،الشارقة 
 29،ص  6009،6007مذكرة ماجسري ، ات العربية اإللكترونية المكتوبة بين التعبير الحر والصحافة البديلةدونلم: احة نبينأمي  2
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أثرا بالغا يف تطوير بعض اجلرائد اإللكرتونية مع البدايات األوىل  Marie Curieكان ملركز أحباث 

لتكون 1، 2223هلذا النوع ، حيث أتاح املركز صحيفة " سان جوزيه مركيوري نيوز"  على اخلط مباشرة 

 يف مقدمة اجلرائد اإللكرتونية املنشورة على الواب، واليت أتاحت خدمات إضافية مثل : أرشيف األخبار،

 ولوحة النشرة اإللكرتونية للقراء، لإلتصال باحملررين وخدمات أخرى مل تكن معروفة من قبل.

اليت هي مبثابة نسخة إلكرتونية من صحيفة: ديلي   Electronic Telegraphكما أن صحيفة 

وتلتها  ،2 2222تليغراف" كانت من الصحف اإللكرتونية األوىل الرائدة يف بريطانيا واليت ظهرت سنة 

 يف سبتمرب من العام نفسه، حيث تضمنت أول ندوة نقاش تفاعلية . Timesصحيفة 

يف السياق ذاته كانت الصحف اإللكرتونية سابقة إىل مرحلة " الكل الرقمي" حيث سارعت 

 نرتنت، وهذا بالتعاون مع الشركاتالعديد من الصحف واجملالت إىل حجز مكان هلا على شبكة األ

 3التجارية مثل: أمريكا أون الين ، برودجيي" 

أسس املمثلون الثمانية الرئيسيون للصحف األمريكية مجعية الصحف  2222ففي شهر أفريل من عام 

وهتدف إىل مساعدة الصحف الصغرى على إنشاء  News Centry Net Workاإللكرتونية تسمى" 

 ; Advance Publications ,Ridderيتعلق األمر باحملتويات الصحفية التالية: طبعة على اخلط، و 

Times Miron , Tribune  . 

                                                           
 67الصحافة اإللكرتونية ،مرجع سبق ذكره،ص  ،شريف درويش اللبان  1
 69املرجع نفسه ،ص  2
 .26،ص  6007، 2، اجلزائر دار هومة طوسائل اإلعالم واإلتصال  الرقمية ،حممد لعقاب  3
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، بدأت تظهر أول صحيفة إلكرتونية مئة باملئة، واليت المتلك 2222أما يف فرنسا فمنذ عام 

املضغوطة  " اليت كانت توزع على األقراص la vague interactiveأصال طبعة ورقية وهي جريدة" 

 وتصدر أربع مرات يف السنة، مث تنشر على األنرتنت.

" لتسارع أغلبية Cyber sphereظهرت أو جريدة فرنسية على اخلط وهي"  2222يف جوان 

الصحف الكربى املعروفة بفرنسا إلنشاء مواقع هلا على شبكة األنرتنت، مكملة للطبعة الورقية، منها: 

Liberation, La croixro,,Le figa Le monde ،1 عدد الصحف املنشورة على  وهكذا فقد إزداد

، إىل يومنا هذا بشكل متسارع ومذهل، وجتدر اإلشارة هنا أن الصحافة 2222ت مند عام األنرتن

 2اإللكرتونية بشكلها احلايل مرت خالل مراحل تطورها بثالث موجات:

ع مطابقة نرتنت متلك مواقكانت كربيات الصحف اليت تنتشر على شبكة األ  الموجة األولى:

لنشر حمتوى الصحيفة الورقية، وهي نوعية امللفات  PDFللنسخة الورقية، حيث مت اإلستعانة مبلفات 

نفسها املستخدمة يف عمل التجهيزات الفنية يف الطباعة، مث حتميلها من قبل املتلقي لقراءاهتا ،ومتيزت 

رفع احملتوى بون من جمموعة من الفنيني املختصني الصحف اإللكرتونية يف هذه املرحلة بفريق عمل مك

على املوقع، بينما تقوم غرفة أخبار الصحيفة الورقية األم بكل مراحل العمل الصحفي، وتتسم أيضا 

 بكون زمن حتديث النسخة اإللكرتونية مرتبط بدورية صدور النسخة الورقية .

                                                           
1 Yannick Estienne , ouvrage précédent , p 60 

،ص ،ص  6020جانفي  2227، جملة القن واإلعالم، إحتاد اإلذاعة والتلفزيون، العدد الصحافة اإللكترونية السلطة الخامسة ،سالمة حممد 2
93،96. 
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تاج  خدمات أخرى حيث مت إعادة إنمت تطوير الصحف اإللكرتونية  بإضافة الموجة الثانية: 

،واليت تسهل عملية البحث يف النصوص وسهولة  Htmlاحملتوى اإللكرتوين وفقا للغة األنرتنت املعروفة ب

يف ربط املوضوعات واألخبار   Hypertextالتصفح دون التحميل وإستخدام خصائص النص الفائق 

 ذات الصلة.

ديد من املواقع ت ، حيث ظهرت العثف لتقنيات األنرتنإلستخدام املكمتيزت باالموجة الثالثة: 

اإللكرتونية اإلخبارية البحثة، وكذا حدوث شراكة بني الصحيفة اإللكرتونية واملتلقي من خالل إمكانية 

 التعليق على األخبار ،والتقارير املنشورة واملشاركة يف منتديات احلوار والنقاش.

 :لوطن العربينشأة وتطور الصحافة اإللكترونية في ا

توسع الوجود العريب يف الشبكة من جانب األفراد  ؛عندما دخلت األنرتنت العامل العريب

 واملؤسسات فأنشأت الشركات واملؤسسات املالية واإلعالمية مواقع هلا تعرب عن إهتماماهتا. 

سبوعية تتواجد الصحف العربية على األنرتنت كنسخة إلكرتونية للصحف املطبوعة اليومية أو األ

يف غالب األحيان، ومت حتديث معظمها يوميا أو دوريا بالنسبة للصحف األسبوعية، كما تتواجد 

 يعود الفضل يف ظهورها إىل األنرتنت دون تواجد نسخ ورقية هلا. و ،صحف اإللكرتونيةال

، أين صدرت أول  2222ت يف سبتمرب العربية على شبكة األنرتن كان أول ظهور للصحافة

 إلكرتونية لصحيفة الشرق األوسط، وكانت على شكل صور.نسخة 
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، والثالثة هي" احلياة " اليت صدرت يف 2222مت ظهرت جريدة " النهار" اللبنانية يف جوان 

الفاتح من جوان يف العام نفسه، والرابعة هي" السفري اللبنانية " وجريدة األيام البحرينية يف أواخر عام 

22221. 

ول صحيفة مصرية على األنرتنت مت تلتها األهرام، أهرت" اجلمهورية " كظ 2227ويف فرباير 

 .6000، فصحيفة األخبار سنة 2229

صحيفة  320وهكذا فقد إزداد عدد الصحف العربية على الشبكة، حيث مت رصد أكثر من 

 وهو عدد قد تضاعف بعدها.  6000وجملة دورية عربية مع حلول 

 العربية اخلالصة على األنرتنت واليت المتلك مقابال ورقيا كانجتدر اإلشارة أن ظهور الصحافة 

متأخرا نوعا ما ، حيث تعترب صحيفة " اجلريدة" أول صحيفة إلكرتونية عربية خالصة صدرت يف جانفي 

 من لندن. 6002، تلتها جريدة " إيالف"  اللبنانية اليت إنطلقت يف ماي 6000

طور الصحافة على األنرتنت بأن ذهنية النشر ضحت الدراسات اإلعالمية اليت رصدت تأو 

الورقي هي السائدة يف الصحافة اإللكرتونية العربية ،وأن أغلبية هذه الصحف اليتم حتديثها على مدار 

 .2الساعة بل هي نسخ إلكرتونية كربونية للصحف اليت صدرت بالصباح

                                                           
 79،ص  6007رخصة برس لطباعة والنشر،  2،طاإلعالم اإللكتروني بين التفاعلية والرقمية،حسني شفيق  1
 9، ص 6002،6002دراسة نظرية وصحفية جامعة اجلزائر ،  ،ة المطبوعةالنشر اإللكتروني ومستقبل الصحاف ،حممد  مليك  2
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حف حتتوي غالبية هذه الص كما تشري الدراسات  اخلاصة بالصحف  اإللكرتونية العربية إىل أن

، حيث تتابع دخول الصحف العربية إىل شبكة األنرتنت 1من املادة املتحررة املطبوعة %20على 

ليصبح لكل صحيفة عربية تقريبا موقعا على الشبكة ،كما ظهرت الصحف اإللكرتونية البحثة اليت 

 المتلك نسخة ورقية، وتوفر خدمات إتصالية وتفاعلية  متطورة.

مليون موقعا على األنرتنت حىت سنة  22اإلحصائيات احلديثة إىل وجود أكثر من  وتشري

 2موقعا باللغة العربية 7000، منها  6000

اليت قدمتها رابطة الصحف األمريكية، إىل أن عدد  6007وتشري اإلحصائيات لعام 

من تعداد  %5,2مليون أي حنو  28, 5مستخدمي األنرتنت املتكلمني باللغة العربية وصل 

املستخدمني يف العامل، كما شهد عدد مستخدمي األنرتنت باللغة العربية أكرب وثرية منو يف تارخيه بني 

مما يدل على مستقبل جديد يف عامل  %8 ,93حيث بلغت نسبة النمو  6007و  6000عامي 

 الصحافة اإللكرتونية باملنطقة العربية.

                                                           
 ، المرأة العربية والصحافة اإللكترونية دراسة تحليلية للحضور اإلعالمي للمرأة العربية في ثالث مواقع إعالمية إلكترونية،حممد إبراهيم عايش 1

 2،ص  6002الشارقة، جوان، 
ماع اخلرباء حول ورقة حبث مقدمة يف أشغال إجت،إسهام الصحافة اليومية المطبوعة في تعزيز المحتوى الرقمي العربي على األنترنت عماد بشري:  2

 3 ،ص 6002اإلقتصادي واإلجتماعي، بريوت، تعزيز احملتوى الرقمي العريب ، اجمللس 
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روحة لت تطور الصحافة اإللكرتونية العربية، توجد أطومن بني أهم األحباث احلديثة اليت تناو 

خلصت إىل أن الصحافة العربية على األنرتنيت الزالت بعيدة كل البعد عن نظريهتا   6020دكتوراه يف 

 .1يف العامل، وحتتاج إىل التقنني من خالل تشريعات تضبط هذا العمل اإلعالمي

حافة إىل مجلة من الصعوبات اليت تواجه الصويف هذا السياق يشري الباحثني يف هذا اجملال 

 اإللكرتونية العربية ومنها  :

واإلشرتاكات أو التسويق مثل: الذي توفره الصحافة  شهاراتاإلعدم وجود عائد مادي من  -

 .الورقية

ندرة وجود الصحايف اإللكرتوين املدرب وإملامه بالتقنيات الرقمية املتعددة ،اليت حتتاج إىل مهارة   -

 .ة وتدريب ودراس

 تأخر دخول الصحافة اإللكرتونية إىل الكثري من الدول العربية. -

عدم وجود قاعدة مجاهريية واسعة ملستخدميه وغياب األنظمة والقوانني العربية اليت تنظم  -

 الصحافة اإللكرتونية .

 .المطلب الثالث: الخدمات التي تقدمها مواقع الصحف اإللكترونية

با للقراء، نرتنت جذاإللكرتونية من أكثر املواقع املتواجدة على شبكة األتعد مواقع الصحف 

وهذا ما أكدته دراسة أعدهتا جمموعة رستون، أن مواقع الصحف العاملية ومواقع املعلومات هي األكثر 

                                                           
  62/02/6022، جريدة القدس العريب،  واإلنقالب في الخطابالصحافة اإللكترونية العربية بين اإللتزام  ،هيا صاحل 1
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منوا وحركة بني مواقع األنرتنت ،وهي نتيجة مل تكن متوقعة، خاصة وأن هناك تقارير حتدثت أن املواقع 

إللكرتونية للصحف لن تكون بذات األمهية والتأثري على الصحف املطبوعة، ووجدت لدراسة أن عشرة ا

صحف أمريكية  إستأثرت  بالنصيب األكرب للزوار ، حيث تضاعف عدد زوارها إىل الضعف يف ستة 

املزيد  قأشهر، متجاوزة بذلك مواقع عاملية شهرية، وأوضحت أهنا وجدت من قبل الزوار إستعدادا إلنفا

من األموال يف سبيل احلصول على املعلومات من تلك املواقع، إال أهنا أشارت إىل أن قراءة النسخة 

 اإللكرتونية سيؤثر على مبيعات الصحيفة املطبوعة نفسها.

 وتقوم الصحافة اإللكرتونية بتقدمي عدد من اخلدمات للجمهور املتلقي ومنها:

 لكرتونية  ملستخدميها خدمة البحث داخلها، وبعضحيث تتيح الصحيفة اإل خدمة البحث:

الصحف تتيح هذه اخلدمة لفرتة زمنية حمددة، وتقدم بعض الصحف رؤوس املوضوعات مث تطالب 

باحلصول على رسوم مالية  حمددة إىل تفاصيل املوضوعات، وتتفاوت قوة وكفاءة خدمة البحث من 

 صحيفة إلكرتونية إىل أخرى. 

وتنصب هذه اخلدمة على أرشيف الصحيفة الورقية يف املقام  شيف:خدمة البحث في األر 

األول، وهي ختتلف بذلك عن خدمة البحث اليت تنصب على البحث داخل الصحيفة اإللكرتونية 

،وتتعاون خدمات األرشيف اليت تقدمها الصحف اإللكرتونية سواءا من حيث املدة الزمنية اليت كمكن 

 فة املادية للمادة اليت يريد املتصفح الوصول إليها.البحث فيها، أو من حيث التكل



 ديداإلعالم اجل اتمستقبل الصحافة الورقية يف ظل تطور                               :الثالفصل الث

106 
 

وتقتصر هذه اخلدمة على الصحف  خدمة قراءة عدد اليوم أو األمس من النسخة المطبوعة:

اإللكرتونية الكاملة )املختلفة عن الصحيفة الورقية( إذ يتيح املوقع للمستخدم إمكانية مطالعة النسخة 

يل فة إىل حد كبري عن حمتويات الصحيفة اإللكرتونية، فعلى سبالورقية، وما هبا من موضوعات خمتل

ضمن ما قدم  Prink Editionاألمريكية هذه اخلدمة ، حتت عنوان  USA Todayاملثال تقدم صحيفة 

 من خدمات مرتبطة بالصحيفة الورقية  ويتيح فيها تصفح  عدد اليوم واألمس.

وختتلف هذه اخلدمة من صحيفة إىل أخرى ،  :Electronic mailخدمة البريد اإللكتروني  

فالصحف الصغرية يقتصر األمر على إتاحة الفرصة  للمستخدم لتوجيه رسائل  إلكرتونية إىل احملررين، 

أما الصحف اإللكرتونية الكبرية فإهنا توسع من نطاق هذه اخلدمة لتقدم خدمة إنشاء بريد إلكرتوين 

 ارية يتم إرساهلا يوميا على بريد املستخدم ،وهتدف من وراءشخصي على املوقع، كما تقدم نشرة إخب

ذلك إىل ربط املستخدم باملوقع أطول فرتة ممكنة خالل اإلستخدام ، حىت اليغادره للقيام بأنشطة الربيد 

 اإلكرتوين من مواقع أخرى .

  يااوهي خدمة تقدمها الصحيفة للقراء للتعبري، عن آرائهم يف القض خدمة مجموعات الحوار:

 واملوضوعات، اليت يهتمون هبا، وتنقسم جمموعات احلوار إىل :

 حوار حول آخر املوضوعات املنشورة يف العدد األخري.-

حوار حول موضوعات أخرى غري مرتبطة بعدد اليوم، وموزعة وفقا لألقسام الرئيسية للصحيفة، مثل: -

 األخبار ،اإلقتصاد ،الرياضة ،التكنولوجيا وغريها .
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وتقدم للمستخدم عناوين أهم األخبار خدمة اإلرشاد الى األخبار الجديدة والموضوعات الهامة: 

  .من وجهة نظر الصحيفة ،اليت كمكن أن يطالعها على الفور، ودون الدخول يف تفاصيل املوقع

وتعين هذه اخلدمة بتقدمي حمتويات املوقع بطريقة مبسطة وسهلة  Sit mapخدمة خريطة الموقع 

مستخدم خاصة إذا كان املوقع مزدمحا بالتفاصيل واخلدمات، مثل: مواقع الصحف اإللكرتونية لل

 الكبرية.

وتتضمن : FREQUENTIY ASKED QUESTION خدمة اإلجابة عن األسئلة األكثر طرحا

اإلجابة عن األسئلة اليت كمكن أن يطرحها املستخدم حول طريقة اإلستعراض او املشكالت اليت قد 

 يواجهها أثناء إستعراض املوقع.

ويف هذه اخلدمة تقرتح الصحيفة على املستخدم عددا من املواقع  اليت خدمة الربط بالمواقع األخرى:

تراها مهمة له، وغالبا ما تكون هذه املواقع ذات صلة بالصحيفة، أو بينها وبني الصحيفة إتفاق على 

 1تبادل إقرتاح املواقع على املستخدمني.

شهارات إستثمارات السيارات واملزادات، و إوتشمل هذه اخلدمة اإلشهارات المبوبة: خدمة 

 . 2العقارات، وخدمات التسوق....إخل

                                                           
 .263، ص 6003العني، مكتبة الفالح للنشر والتوزيع،  لكترونية،نترنت واإلعالم، الصحافة اإلاألحسني حممد نصر،   1
 .220ملرجع نفسه، ص ا 2
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ية (التفرقة بينها لكرتونتصالية اجلديدة )الصحافة اإلحاول العديد من الباحثني يف دراستهم للظاهرة اإل

لكرتونية حافة اإلم باالتصال يف الصئ،فبالنسبة للقاتصال وبني نظريهتا الورقية ،بناءا على عناصر اإل

ستخدام شبكة إستخدام الكمبيوتر ومجيع الربامج املتطورة املتعلقة بإن يلم بكيفيات أجيب عليه 

 ما احملرر يف الصحيفة املطبوعة فيكفيه فقط التحرير على الورقة ،وليس بالضرورة معرفتهأنرتنت،األ

ن مضموهنا ال إ،ف تصاليةما الرسالة بصفتها عنصرا مهما يف العملية اإلأ،نرتنتيوتر واألبستخدام الكمإ

ليها كذا إلكرتونية ،لكن الفرق يكمن يف سهولة التعامل معها والوصول خيتلف كثريا يف الصحافة اإل

تحركة حفظها وختزينها ،وذلك كوهنا غري جامدة مدعومة بصور ثابثة ومتحركة وحىت الصوت والرسوم امل

 .1تبقى نصية جامدة يف اجلريدة املطبوعة،فيما 

وبالنسبة للوسيلة فالشكل الذي تصدر فيه الصحيفة التقليدية يكون يف صيغة مطبوعة على الورق على 

عتمادها إتطورة ،بخراج مإلكرتونية فتعتمد على تقنية ما الصحافة اإلأشكل نصوص وصور ثابتة فقط،

ن املعطيات إتصالية ،فساسي يف العملية اإلأطرف على مستويات عديدة ،وفيما خيص املستقبل ك

مكان املتلقي إلكرتونية بشكلها املتطور متكن من ختطي مشكلة القراءة،فباملتاحة يف الصحيفة اإل

ية مبجرد لكرتونستعانة بتقنيات جهاز احلاسوب لقراءة مضمون املادة الصحفية داخل النسخة اإلاإل

ية ئن مر لكرتونية تكو ذلك فان التغدية العكسية يف الصحيفة اإل،زيادة على 2ستخدام لوحة املفاتيحإ

                                                           
  .22ص6002، عمان ،2ط ،دار اسامة للنشر، ،الصحافة االلكترونيةزيد منري سليمان، 1

 .27،مرجع سبق ذكره،صجنوى عبد السالم2
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 منقولة بالصوت والصورة ،ومباشرة بني املرسل واملستقبل ،عكس املطبوعة اليت يتم فيها فقط نقل املعلومة

 من املصدر اىل اجلمهور.

ستوى مبونية تسمح لكرت هم الفروق بني الوسيلتني ،فالصحافة اإلأىل خاصية التفاعلية بصفتها إضافة باإل

مكانية إنتهي بختيار فيما بينها ،ويبالبحث يف جمموعة من النصوص واإلدأ مسبوق من التفاعل ،الذي يب

 .1هنا تفتح اجملاالت للحوار واملناقشات للقاريءأي ألة املباشرة والفورية ،ئستوجيه األ

دورا ؛ىل دور الرقيب إة ضافمتارس باإلن ألكرتونية دفعت هبا بيت تتسم هبا الصحافة اإللفكل املميزات ا

احملتوى  وأاملصدر  نمامه فرصة االختيار املناسب مأ،الذي يساعد الفرد ويتيح  "القيادة "خر وهوآ

نتاج إع دورا يف صبح للجمهور واجملتمأو الصحفيني ،بل أصحف لن املبادرة مل تعد بني اأىل إضافة ،باإل

و أالقاريء  صبح يطلق علىأن هذا النوع اجلديد من الصحافة ،إفاحملتوى اخلربي واملعلومايت ،ولذلك 

معية الدولية للصحف فريل  اجلأصدرته يف أنتج املشارك،ويف تقرير و املأاملستخدم صفة املؤلف املشارك ،

 :جتاهات املستقبلية للصحافة من بينها،حددت جمموعة من اإل

       تمع واجلمهورتوى الذي ينتجه اجملتساع الصحافة املشاركة ،واحملإ

ل ئستخدام اجلمهور لوساإعالمية ،لدراسة طرق زيادة حبوث اجلمهور اليت تقوم هبا املؤسسات اإل

 .عالماإل
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 .عالميلكترونية في الوسط اإلالفصل الرابع :القضايا والرهانات التي تطرحها الصحافة اإل

ن أهلذا التوجه  نآىل املستقبل ،وقد إل من املرسل ئساسا على مهمة توجيه الرساأعالم يرتكز مفهوم اإل

له على ئب رساجتاه ،يصحادي اإلأعالم إيتغري يف ظل تكنولوجيا املعلومات ،ليصبح تواصال ال جمرد 

لة يف صناعة الطباعة واملتمث،تصال ستفادة الصحافة املكتوبة من تكنولوجيا اإلإمستقبله،فبالرغم من من 

لي الوقت واجلهد خاصة يف توفري عام،حدثث ثورة حقيقية يف جمال الطباعة أمنها الطباعة الرقمية،واليت 

لصحافة نرتنت ،فرضت افرزته شبكة األأنه يف ظل التحدي الذي أال إ،مع حتقيق اجلودة العالية،

كسبها صبغة أاملية والعربية بوجه عام، وظهرت يف شكل عالمية العلكرتونية نفسها على الساحة اإلاإل

املنافس القوي للصحافة الورقية ،نظرا ملا تتميز به من مميزات كثرية ،فقد تراجع توزيع الصحف وتقلص 

مام أا عالمي تواجه موقفا صعبإقدم وسيط أ-ضحت هذه الوسيلة أخاصة بني الشباب ،و ، هائعدد قرا

 هذه التحديات .

مكانية إكرة مدى ت تطرح فألكرتونية ،بدإصدار نسخ إىل إمل اغالبية الصحف الورقية يف العجتاه إومع 

لكرتونية بديال للصحافة املطبوعة الورقية ،وزادت حدة املنافسة بني الصحافة ن تصبح الصحافة اإلأ

 ملطبوعة.استمرار الصحافة إخرية خطرا على بقاء و صبحت هذه األألكرتونية ،بشكل املطبوعة واإل

  للتفاعلية ناهما املبحث الثاين فخصصأول،وهذا ما سيتم تبيانه  يف هذا الفصل حتديدا يف مبحثه األ

لية للصحافة طار النظري متضمنا رؤية مستقبخري يف اإللكرتونية،ليبقى املبحث األجلمهور الصحف اإلو 

 .كرتونية العربيةلاإل
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 :لكترونيةمستقبل المنافسة بين الصحف الورقية واإل :ول األالمبحث 

تها فها تفوق تلك اليت أحدثئووظا ،شكال الصحفأعرفت الصحافة حتوالت واسعة تطول 

ندحار إالطباعة ناقلة الكتابة من النسخ إىل التنفيذ اآليل، وباتت الصورة العامة تنذر بسقوط الكتابة و 

لنظر ختالف وجهات اإلكرتوين، وما يالحظ يف هذا اإلطار هو الصحافة سلطة رابعة يف العصر اإل

فة من املاضي ن الصحافة املكتوبة الورقية أصبحت حر أبالنسبة ملنظور مستقبل الصحافة، بني جهة ترى 

عالم من عصر الصناعة يف طريقها إىل الزوال، ووجهة نظر ترى عكس ذلك ،وبات السؤال إووسيلة 

نرتنت بصحافتها قد قتلت الصحافة املكتوبة أو أحيتها ؟ونظرا لإلحصائيات جديا حول ما إذا كانت األ

ن الصحافة املكتوبة هي وسيلة اإلعالم الوحيدة اليت يرتاجع وضعها يف كل أحناء العامل أاليت تشري إىل 

ة هذا النامي حتاد األورويب و كذلك يف البلدانالواليات املتحدة األمريكية ،اإل يف من حيث نسبة التوزيع

ما أثار مناوشات عدة من قبل خرباء خمتصني يف هذا اجملال حول مستقبل الصحافة الورقية يف ظل 

 نرتنت.وجود الصحافة الفورية املوجودة على شبكة األ

 : لكترونية بديال عن الصحف الورقيةالصحف اإل :ولالمطلب األ 

 ة جديدة ،ففي مثل هذه عادة ما تثار عدة مناوشات وقضايا كلما ظهرت وسيلة إعالمي

لكرتوين نتشار مفاهيم النشر اإلإاألحوال غالبا ما يكون هناك شك يف صمود القدمي أمام اجلديد، ومع 

ه على أساس أن جتاأثري قلق واسع النطاق بشأن الصحافة املطبوعة، ويقوم هذا اإل،بأنواعه املختلفة 

ات وسوف حتل حملها، وهناك عدة مربر ،لكرتونية متثل بديال مهما عن الصحف الورقية الصحف اإل

 جتاه.من يؤيد هذا اإل
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لكرتونية  ميالد مواقع كثرية تواكبها زيادة يف عدد زوارها وتستفيد من األزمات اليت تشهد الصحافة اإل

. فقد كانت السمة 1الصحفية من النشر متر هبا الصحافة التقليدية، ومن بينها الرقابة عليها، ومنع املواد

هي قدرته على نقل اخلواطر واألفكار، فعن طريق تدوين املعلومات أمكن ختزينها  ،املميزة للورق 

ن  ستيعاب وتداول كمية كبرية مإدرجة مكنته من  تسم باملرونة إىلإسرتجاعها حسب الرغبة ،و إو 

ستبدل إداه للجنس البشري عرب أالف السنني إال أنه املعلومات بكفاءة، ورغم كل هذه الفوائد وكل ما أ

لومات املطبوعة تكون املع د، فلم يعد الوسيط األمثل حلفظ املعلومات وتداوهلا وإدارهتا فق2بوسائل أخرى

ا وتنظيمها، إذا ما أريد تداوهل،مناسبة يف بعض األحيان ،إال أهنا ويف أحيان أخرى تكون غاية يف السوء 

ولعل عداد كبرية منها فهو أمر عسري للغاية ،أول جملة أو صحيفة واحدة أما نقل وتداول فمن اليسري تدا

نشوء ظاهرة تراجع وسائل اإلعالم املطبوعة يف العقود املاضية القليلة ،ومثال على  ذلك ما أدى إىل

مجايل توزيع الصحف األمريكية مستقرا عند إظل 2222وحىت عام 2220ذلك يف الفرتة مئ عام 

 290ة األمريكية من دعدد سكان الواليات املتح ويف الوقت نفسه زاد ،مليون نسخة 22ايل حو 

خنفاض معدل قراءة الصحف لدى الشعب إمليون نسمة وهي كلها أرقام دالة على  620مليون إل 

 . 3األمريكي مبقدار الثلث

وتشهد جممل البلدان أزمات الصحافة املكتوبة الورقية اليت تعاين من تراجع ملحوظ يف التوزيع ويف 
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عراض القراء الشباب عنها )نسبة قراءة الصحف تقل مبقدار الضعف عند أولئك إشهار ويف حصص اإل

اليت تسرق  كةالشب -أو يف اهنيار أو تراجع أمهيتها أمام األنرتنت (الذين تقل أعمارهم عن ثالثني عاما

 هنا تسرق مجهور الصحافة واهلاتف و التلفزيون ،ومنذ سنوات وليستأأي ؛مجاهري هذه الوسائل جمتمعة 

 . 1نرتنت حتضر قبل الصحافة املكتوبةبعيدة كان يسود خوف قوامه إن األ

قتصادي جه عدة حتديات خطرية من أكثرها إحلاحا التحدي اإلافالصحافة الورقية املطبوعة تو 

يئي املتمثل لكرتونية ،على شبكات املعلومات والتحدي البرتفاع أسعار الورق والتجهيزات اإلإاملتمثل يف 

ة ،سواء من خالل احلفاظ على الغابات وأشجارها أو التخلص من التأثريات ئيف دعاة احلفاظ على البي

ي الوسائل األخرى تصالية من باقواإل البيئية السلبية لطباعة الصحف الورقية ،حتدي املنافسة اإلعالمية

 .2وكذلك حتدي املصداقية 

نه يف أتصالية وما تفرزه من رهانات وحتديات إن املنظرين يف جمال التكنولوجيا اإلعالمية واإل

ن إ،ف و بدال من الرتكيز على مشكالت الطباعة املستقبل لن يكون الرتكيز على املنشدات الورقية ،

 رتوين يف املستقبل سيكون الزما عليهم الرتكيز على إنتاج وصالت متطورة لربطلكحمرتيف النشر اإل

 القارئ باملستند الذي يصل إليه يف منزله،مما كمكنه من رؤيته على الشاشة مباشرة .

ة املطبوعة نافس للصحافملكرتونية ،وبدأت تطرح نفسها كطار ظهرت الصحافة اإلويف هذا اإل

 كبديل هلذا مث،ستخدام أو التعامل معها من قبل اجلمهور يف مرحلة بدء اإلبشكلها التقليدي ،وذلك 

                                                           
,culture et  boulversement de paysage médiatiquee grand Lnternet:ISophie Boukharie,  1

1société,RFI,n 199,février 1998,p2 

الدار  (ةلتاثيرات االجتماعيوا صال )المخاطر والتحدياتتتكنولوجبا اإلمىن سعيد احلديدي،حسن عماد املكاوي،حسن حممد عبد الشافعي ،  2 
 ..79،72،ص،ص6000،القاهرة 2املصرية اللبنانية، ط



 القضايا والرهانات اليت تطرحها الصحافة االلكرتونية يف الوسط االعالمي.                              الفصل الرابع :

115 
 

 .1ىل مرحلة التبين من جانب القراءإالنوع من الصحافة عند وصوهلا 

خلدمات لكرتونية تتمثل يف توفري املادة الصحفية على إحدى شبكات اساسية يف الصحافة اإلوالفكرة األ

كرتونيا من لإكتشاف قيمة توصيل املعلومات إمن الصحف يف  ت عديدأالتجارية الفورية،وقد  بد

يه اخلدمة تصالية اليت تعطستخدام الوسيلة اإلن اإلنسان عادة ما كميل إلخالل شبكات الكمبيوتر ،أل

لصحافة املنشورة ن اإواألكثر جاذبية بأقل جهد مبذول منه وبأرخص تكلفة ،ومن مت ف ةتصالية الشاملاإل

ىل هذه اخلدمة إ ت تتفوق مبراحل على الصحيفة املطبوعة، ويف هذا الصدد فقد نظرعلى شبكة األنرتن

ن أيف البداية كخدمة مكملة ملا تقدمه النسخة املطبوعة من الصحيفة مث أثري نقاشا كبريا حول فكرة 

 .لكرتونية بديال للصحيفة  املطبوعةتكون الصحيفة اإل

 برزها: أسباب أويكمن وراء طرح هذه الفكرة عدة  

لذي أبدته احملطات التلفزيونية اإلخبارية يف تغطية األحداث، باإلضافة إىل عدم جناح ا التفوق

جتذاب القراء صغار السن ،حيث يرتكز معظم قرائها حاليا يف املرحلة العمرية إالصحف املطبوعة يف 

األجيال  تارخيية وثقافية عندن اجلريدة مازال هلا بريق خاص ألسباب أ،فبالرغم من 2املتوسطة واملتقدمة 

مع أجيال الشباب ؟ والدراسات  رحول ما إذا كان هذا الربيق سيستم يثار سؤال إال أن احلالية ، 

ومية مل مريكية وغريها ،أكدت على أن اجلريدة اليتصال يف الواليات املتحدة األعلى وسائل اإل امليدانية

، إضافة 3صباح كل يوم مثلما كان يف املاضي،ومات تعد الوسيلة املفضلة لديهم للحصول على املعل
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 رتفاع تكاليف اإلنتاج الطباعي وأسعار الورق. إإىل ذلك 

ال، حث أتاح تصلكرتونية هي احلقيقة الواقعة اليوم يف عامل وسائل اإلعالم واإلإن اجلريدة اإل

حف الورقية لكرتونية للصإرات دالكرتونية ،سواءا إىل إصنرتنت ظهور الصحف واجملالت اإلستخدام األإ

املطبوعة، حيث تكون املادة املبثة عبارة عن حمتويات كاملة للجريدة، أو ملخصات هلا من خالل تقدمي 

نبذة  قصرية عن كل موضوع ،أو كجرائد وجمالت  عموجز ألهم حمتوياها، مع فهرس للمحتويات م

ل اإلخبارية ئوتتضمن مزجيا من الرساصدارات عادية مطبوعة على الورق، إونية أصلية ليس هلا لكرت إ

واصل مات املرجعية، وعندئذ يسمح بإمكانية التبادل أو التدواملقاالت والقصص والتعليقات والصور واخل

أن يطلب املشرتك من الناشر أو مركز اإلرسال مزيدا من املعلومات عن موضوع مطلوب ، فيبادر 

اعلية أمامه مكونا بذلك جريدته الشخصية التف بالضغط على زر معني ليحصل على ذلك على الشاشة

السويدية أول صحيفة تنشر  "هيلز نبورج احبالد´´، وكانت صحيفة 1د اآلخرينئاملختلفة عن جرا

لكرتونية إصحف  معظمها يتحول إىل أنرتنت ، مث أعقبتها الصحف األمريكية اليت بدبالكامل على األ

حيث زاد عدد الصحف اليومية اليت هلا مواقع على الشبكة، من ستني  2222و2222خالل عامي 

واسط أصحيفة يف 329ىل إصحيفة مث  2222عام  (220ىل مائة ومخسنيإ2222عام 20صحيفة) 

احة مريكية متمريكية تبني أن معظم الصحف األ، ويف دراسة أجريت على الصحف األ2222عام 

ل كة بشئلبيم بصورة مباشرة يف التأثري على اصمت،ن كانت الصحافة أـوبذلك بعد نرتنت األ كةعلى شب

  .ل للورقئستهالك اهلايب نتيجة لإللس

                                                           
 .677املرجع نفسه،ص 1



 القضايا والرهانات اليت تطرحها الصحافة االلكرتونية يف الوسط االعالمي.                              الفصل الرابع :

117 
 

ذة لكرتونية ،طرح أساتنطالقا من هذا الواقع الذي يعكس تناميا ملحوظا يف الصحافة اإلإو 

قل خدمات ،من بينها الذي يرى ويتوقع أن تاإلعالم السيناريوهات املتعلقة مبستقبل صناعة الصحافة 

املوجودة على شبكة ،لكرتونية الفورية عتماد على الصحافة اإلالصحافة الورقية بشكل تدرجيي ليزداد اإل

تار الشخص فرتاضية الذي خيو اجلريدة اإلأ ،*اجلريدة حتت الطلب "نرتت، وصوال إىل ما يطلق عليه األ

، ويف هذا السيناريو يتوقع اخلرباء أن يصبح 1شبكات املعلومات املختلفةحمتواها بنفسه، يوميا من خالل 

اجلريدة التقليدية،  ختفاءإللكرتونية،متهيدا إصدار اجلريدة الورقية حمدودا جدا، يف حني تزدهر اجلرائد اإل

ت مرحلة جمتمع  جتاوز يتخاصة يف اجملتمعات ال ،وظهور اجلرائد اليت حيدد الشخص حمتوياها بنفسه

غرب فرتاضي، كما هو احلال يف الواليات املتحدة و مرحلة ما بعد املعلومات أو اجملتمع اإل املعلومات إىل

ل ،فتبعا لتقرير عفحنفاض بالاجملتمعات بدأ عدد قراء الصحف يف اإل ذهأوروبا واليابان، ففي مثل ه

قارئ سنويا، وخسرت  ألف، 200ن عدد القراء يتناقص مبعدل إف،صدر عن  مركز الصحافة األورويب 

مليون قارئ، وهو ضعف ما خسرته يف عام  2حوال  2227نة سالصحافة اليومية يف أوروبا يف 

د توشك لكرتونية واملطبوعة إل ح، وهذا ما يعد نتيجة مباشرة للمواجهة احلادة بني الصحافة اإل2222

 األخرية بالفورية التفاعلية.  هفيه هذأن تستبدل 

اليسري على ماليني األشخاص يف مجيع  أحناء العامل مطالعة عدد كبري من وقد أصبح من 

د واجملالت ستخدام شبكة األنرتنت، حيث تقوم اجلرائإد واجملالت املختلفة كل يوم جمانا عن طريق ئاجلرا

                                                           

ي موضوع يلقى اهتماما من القراء ،وهو ما ال تفعله اجلريدة التقليدية ،وهبذا فاهنا قد تنافس اجملالت أد تتيح مزيدا من املعلومات عن ئ* هذه اجلرا
 املتخصصة.

9:Anna Manikoska :Une révolution tranquille du journalisme,culture et société,RFI,n 201,février 

1998,p3. 
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ث جري اخلدمات املختلفة من أجل جذب القراء،مثل زيادة إمكانات البحفاملنشورة عربها بالتفنن يف ت

مكتوبة ستخدام كلمات رئيسية إعداد احلالية والقدكمة، أو من خالل اإلعالنات املبوبة بخالل األ من

 القراء.  دىكبريا لستحسانا   إوهذا ما لقي  ،داخل منوذج خاص على الشاشة

، بني مجهور القراء واملؤلفني والكتابتصال تفاعلي ،إكما يسهل من خالل هذه اخلدمة وجود 

لقارئ فرصة هنا تصدر يف الوقت احلقيقي لتحريرها، وتعطي األكرتونية تتفرد بالصحف اإلإضافة إىل أن 

وعة يف ط املتعددة  ، وتسبق الصحف املطبئمطالعتها يف أي وقت، وتستفيد من تكنولوجية الوسا

ة ضالصور، وتتجاوز كل احلدود الزمنية واملكانية يف جمال التغطية الصحفية، كما أهنا تعد وسيلة منخف

 . 1كلفة مقارنة بالصحيفة املطبوعةتال

نت لكرتونية على شبكة األنرت وهكذا أصبحت هناك لغة جديدة للنشر الصحفي للجرائد اإل

 ، واليت تشكل أسلوبا جديدا للعمل الصحفي. 

وعة الصحف املطبلكرتونية ومن إلكرتونية، وصدور طبعات الصحف اإل لة يف عددئالتطورات اهلا هوهذ

على املدى الطويل إىل خفض استهالك الورق بصورة كبرية، ألن مطالعة القراء للصحيفة  سيؤدي

لكرتونية سوف يغنيهم عن مطالعة الصحيفة املطبوعة، وسوف يؤدي خفض الورق املستهلك إىل اإل

 احلصول مت ميزانية متوازية لدور الصحف ، وسيؤدي كذلك إىل احلفاظ على البيئة، خاصة وأن الورق

وتصنيعا من العجينة اخلشبية ،مما يستدعي قطع مئات اآلالف من األشجار، وهذا ما يؤدي بدوره  عليه

                                                           
 .262،263،ص،مرجع سبق ذكره ،ص تكنولوجيا النشر الصحفي ،االتجاهات الحديثةشريف درويش اللبان ، 1
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جمتمع لديه وعي  ن أيإمما يضر بالتوازن البيئي، لذلك ف،ختفاء الغابات يف الدول املصنعة للورقإإىل 

دل الورق تلك ويستبلكرتونية مأخذ اجلد، بيئي سوف يكون جمربا على أن يأخذ الوسائل اإلعالمية اإل

بالصحافة الفورية التفاعلية ، ألنه سيكون إللغاء التعامل بالورق فوائد حمسوسة للغاية للناشرين أنفسهم 

لناشرين تذهب ل باهضة  تكاليفلكرتوين، فهناك ، إذ سيوفرون األموال وهم مقبلون على عامل النشر اإل

وين ،كمثل حقيقة لكرت النشر الالورقي أو النشر اإل نإإلنتاج وتوزيع الصحف واجملالت الورقية، وبذلك ف

 عر والنموذج بأسر ون هو املعياكبل سي ،واقعة اليوم ، وهو ليس من قبيل اخليال أو املستقبل غري املنظور

 ما يتوقع معظم ناشري الصحف الورق التقليديني . 

 الصحافة الورقية ،وأشار إىل  CNNنتقد " تريترينر" رجل األعمال األمريكى ومالك شبكة إ

خر آإن العامل سيشهد "لكرتونية نصدار الصحافة اإلإأن أيامها كحرب وورق باتت معدودة ،ويرى 

السمات  لكرتونية تفوقن السمات األساسية للصحف اإل،نظرا أل" 6029صحيفة ورقية يف عام 

 األساسية للمطبوعة ،وتتمثل هذه السمات يف : 

لكرتونية من خالل األنظمة الرقمية اليت تعمل يف ظلها الصحافة اإل ثروة المعلومات،ستفادة من اإل

 والنشر عموما. 

خر داخل ن موقع آلنتقال مها بالتعليق فيما وراء النص، واإلائ:حيث تسمح لقر  تقنية النص الفائق

 الشبكة. 

 وسائل عديدة، أكثربأشكال و  : تتيح هذه التقنية تقدمي األخبار،واملعلومات تقنية الوسائط الفائقة

 من تلك املتاحة للصحيفة الورقية املطبوعة. 
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ه،وحاجته بدرجة اكرب هتماماتإحيث تتيح للقارئ أن خيتار املواد الصحفية اليت تتفق و  نتقائية :اإل

  .وأوسع مما هو متاح يف الصحيفة الورقية

  واينها عرب الشاشة يتم يف ثحتصفليات اإلنتاج، كما أن آ: فيما يتعلق بددخار الوقت والجهإ

   .عديدة

لة إتصال متدفقة لكرتونية هي وسيحيث تتصف مضامينها باحلالية ، فالصحافة اإلالحالية واآلنية : 

 ومتحركة ال تعرف موعدا للتوزيع أو القراءة. 

أقل حيث أهنا تتيح فرصة للتعامل مع مجهور أكثر تنوعا، و  تلبية إحتياجات غير متجانسة للقراء:

جتانسا، وتتيح الفرصة لتلبية إحتياجات متنوعة وغري متجانسة للجمهور، وذلك من خالل إمكانيات 

 . 1النص الفائق، والوسائط الفائقة

 : لصحف المطبوعةل منافساالمطلب الثاني: الصحف اإللكترونية 

على أن الصحف اإللكرتونية بالرغم من اإلعرتاف بكل مميزاهتا فإهنا  يقوم أصحاب هذا اإلجتاه

ل بديال عن وسائل اإلتصال التقليدية خاصة الصحف املطبوعة، ويتبىن هذا اإلجتاه أكادكميون، كال تش

 :وصحفيون يعملون يف الصحف املطبوعة، وهناك كثري من املربرات تدعم موقفهم منها

نوات عديدة س الفخراين" أن الصحافة اإللكرتونية، حتتاج إىليرى الكاتب الصحفي "يسري 

ذه حىت يصبح هلا تأثري كماثل الصحافة املطبوعة، ويرفض متاما املقارنة بينها وبني الصحافة الورقية، ألن ه

أمام الصحافة  ، واملعوقاتعألنرتنت ال تزال غري متاحة للجمياألخرية هي األقوى، واألكثر تأثريا، ألن ا

                                                           
    .2،29629ماجد سامل تربان مرجع سبق ذكره،ص،ص 1
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لكرتونية كثرية ومتعددة، كما أن الصحف اإللكرتونية تعتمد على الصحف املطبوعة يف اإلعالن اإل

عنها، والوصول إىل املستفيدينن اجلدد، مبعىن أن املطبوعات إستفادت إعالنيا من إنتشار املواقع 

 :1اإللكرتونية املختلفة على شبكة األنرتنت

 ي مكان يف العامل. أعدم وجود بنية معلوماتية حقيقية يف  -

  .املواطن يثق أكثر باخلرب املنشور يف الصحيفة الورقية، حىت ولو كانت حمدودة التوزيع  -

 إن الصحافه الورقية هي األكثر تأثريا، وتأثرا بني وسائل اإلعالم، وخاصة بني فئة  -

حف اليومية العامل، فإن الصاملتعلمني فبالرغم من ثورة املعلومات، واإلنفجار اإلعالمي الذي يعيشه 

نت رت هي اليت حتفز املتعلمني على املشاركة يف احلياة املدنية، وليس جهاز التلفزيون وبراجمه، أو األن

ه، أو طاعة كل الناس إستخدامتاألنرتنت ليست بإس -ومعلوماته، حسب دراسة أجرهتا جامعة أوهايو

رب األنرتنت هي  تقرأ عيتالصحافة، والصحيفة ال إقتنائه باإلضافة إىل أن األنرتنت يزيد من إنتشار

 الصحيفة الورقية، وتظل القراءة عرب الورق أسهل، وأيسر، وأكثر عمقا من األنرتنت. 

لكرتونية ال تزال عالية يف العامل، لذلك سيحد هذا من اإلنتشار، والقبول الكبري مهية اإلإن األ       

كنت بتطوير التقليدية هلا دورها اإلجتماعىي والثقايف طاملا متلتلك الوسيلة، وبذلك ستبقى الصحافة 

 .2نفسها بصورة مستمرة

الصحافة التقليدية ويف اإلطار نفسه يؤكد بعض اخلرباء واألكادكميني أن الصحافة اإللكرتونية لن حتل حمل 

                                                           
 .292ص   ،  2222سنة  دون ذكر الطبعة ، ،مكتب جرير ،السعودية ،االنترنت،المرجع الكاملعبد الكرمي عقيل ، 1

 693،696،ص ماجد سامل تربان ،مرجع سبق ذكره،ص  0
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 لإلعتبارات التالية : ك املطبوعة، وذل

قة ستطاعت القضاء على الوسائل السابإوسيلة جديدة تاريخ وسائل اإلتصال يؤكد أنه ما من      

 عليها،  وإمنا تعايشت معها يف ظل خصوصية كل واحدة. 

الصحافة املطبوعة كمكن أن تعظم إستفادهتا من اإلنرتنت، وجتعل من هذه الشبكة قناة لإلرتقاء      

لى ة مواقع هلا عبالعمل الصحفي، وقناة للرتويج ، والوصول إىل أسواق جديدة من خالل إقام

 الشبكة. 

ى مل يؤثر بدرجة ملموسة عل ،الزالت الدراسات يف هذا اجملال تؤكد أن إستخدام األنرتنت      

معدالت قراءة الصحف املطبوعة يف خمتلف أحناء العامل، مثال الصحف املطبوعة اإليطالية ال زالت 

( مرة يف السنوات  63مبعدل )يطاليا إستخدام األنرتنت يف إتلقى رواجا كبريا رغم تضاعف 

 . 1األخرية

إن إنتشار األنرتنت له تأثريات إجيابية على العمل يف الصحف املطبوعة، فقد أتاحت اخلدمات         

املعلوماتية، وخدمات البحث اليت توفرها الشبكة للصحفيني احلصول على كم هائل من املعومات، 

 نه. و والبيانات اليت تساعدهم يف حتويد أعماهلم الصحفية، وبالتايل تزايد ثقة القراء فيما يكتب

الكثريون  وهذا أمر يتوقف عنده ،قراءة الصحيفة اإللكرتونية تتطلب تكلفة مادية إضافية        

 من حائزي أجهزة الكمبيوتر. 

ان  كن اءة الصحيفة العادية، إذ ممقراءة الصحيفة اإللكرتونية تتطلب ظرفا أصعبا من قر         

                                                           
ريب الثامن للمعلومات ع املؤمتر العئ،وقا تكنولوجيا المعلومات في المكتبات ،ومراكز المعلومات العربية بين الواقع والمستقبلحممد عبد اهلادي ، 1

      .302،الدار املصرية اللبنانية ،القاهرة،ص
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 أو القطار، أو املقهى أو أي مكان تتوافر فيهتقرأ الصحيفة الورقية يف املنزل ، أو العمل، 

متطلبات القراءة، بينما األمر أكثر صعوبة بالنسبة لقراءة الصحيفة اإللكرتونية من خالل جهاز 

الذي يتطلب مكانا يتصف يف الغالب بالثبات، واإلستقرار يف مكان معني ويف  ،الكمبيوتر

 ظروف معينة. 

ذا ما جيعل الصحيفة الورقية املطبوعة ،وه ة سنني طويلة على قراءتعودت األجيال احلالية عرب       

 . ةدلتخلي بني يوم وليلة عن هذه العامن الصعب ا

واألطفال  شرتاك يف األنرتنت محاية للشباباحملاذير اليت تفرض من قبل األسرة على مسألة اإل       

 . 1 تدعم مركز الصحيفة املطبوعةيتستظل أحد األمور ال

 : المطلب الثالث: الصحف اإللكترونية مكمال للصحف المكتوبة

ة بل قدكممل تلغ وسيلة إتصال متطورة الوسيلة ال ،إنه يف تاريخ وسائل اإلتصال منذ نشأهتا وحىت اآلن

تستوعبها وتطورها، وخيرج من تفاعل الوسيلتني وسيلة جديدة، تتيح إمكانات جديدة ومتعددة 

 دل املعلومات.اللجمهور يف اإلتصال وتب

ومع إنتشار مفاهيم النشر اإللكرتوين بأنواعه املختلفة، أثري قلق واسع النطاق بشأن الصحافة املطبوعة،  

وأصبح السؤال يكمن يف مستقبل الكلمة املكتوبة يف مواجهة الثورة التكنولوجية واجملتمع اإللكرتوين، 

ة مكملة هلا حىت تصبح هذه األخري ،ية وإستعاهبا ويف إمكانية الصحافة الورقية الصمود أمام اإللكرتون

 فقط. 

                                                           
 .302املرجع نفسه،ص 1
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ال احلديثة، والذي ل اإلعالم واإلتصئون باألنرتنت بإعتبارها الطليعة يف عصر وسالفتإن الكثريين حي

يقدم النشاط املتبادل، وهناية ندرة املعلومات واإلتصال، الكوين الفوري قليل التكاليف ،املتميز مبزايا 

دهار على اإلز  ،هذه الشبكة ماهي إال إحدى عناصر التكنولوجيا احلديثة مرة أخرى، ولكن 1عظيمة

لى الشبكة املوجودة، قد مت تكوينها بواسطة اإلعالم ع، وإن اآلالف من اخلمسة ماليني موقع 2والتطور

 التقليدي، وأن املؤسسات اإلعالمية التقليدية قد حتولت إىل الشبكة إلنشاء شبكات داخلية ثرية يف

املعلومات لإلستخدام يف داخل مكاتبها، والعديد منها يستطيع الوصول إىل جمموعات من السجالت 

 .3العامة أو املعلومات اخللفية بالنسبة لعدة موضوعات

أن الصحافة املكتوبة الورقية ،وهي من أهم وأقدم مصدر ؛ يف تقرير له حد املختصنيأيذكر 

فاعا متزايدا بالشبكات اجلديدة، حاملا تكون حولت بالكامل سوف تنتفع إنت،لألخبار واملعلومات 

عملياهتا اإلنتاجية إىل أرقام ، ويف حني أن الشبكات اإللكرتونية اجلديدة تنمي املنافسة اليت تعمل مبثابة 

حافز إقتصادي، فإهنا أيضا تتيح للصحافة فرصة كبرية ،حبيث تزيد من تنوع حمتوياهتا وتنمية خدمات 

وإنه يف شأن بقاء الصحافة التقليدية بعد ظهور اجلريدة اإللكرتونية فإنه أمر مضمون، ألن  ،4مستحدثة

ثبت هذا مع جل الوسائل اليت ظهرت بعد الصحافة املكتوبة واليت مل تقض على بريقها أالواقع قد 

ن إستخدامها، عومتيزها ،ألنه لكل وسيلة جاذبيتها وسحرها وإمكانياهتا اليت قد حتول دون اإلقالع متاما 

                                                           
      .620مروة حممد كمال الدين ،مرجع سبق ذكره،ص 1

 .62،ص 2227،دون ذكر مكان النشر ،دار الفجر للنشر والتوزيع،سنة   الحاسب االلي وتكنولوجيا صناعة الصحفمسري حممود ، 2

 .22،ص 2220،جملة الدراسات االعالمية ،سنة   تكنولوجيا ومستقبل طباعة الصحفحممد متبور عبد احلسيب ، 3

 .62،صنفسهرجع املمسري حممود ،:4
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ع بدا ، بشرط أن تكون قادرة على التجديد ،واإل1فكل وسيلة كمكنها البقاء إىل جانب غريها من الوسائل

،والتمتع باجلرأة واخليال الالزمني ملنافسة سواها من الوسائل، وبشأن الشك يف صمود الصحيفة املطبوعة 

ي على جييبون أن الصحافة اإللكرتونية لن تقضأمام الصحيفة اإللكرتونية، فإن اخلرباء اإلعالميني 

 نديات، فم تواجه فيها الصحافة التقليدية مثل هذه التحليتالصحافة الورقية، ألنه ليست املرة األوىل ا

، ورغم ذلك إزدهرت يف وجوده 2بدء اإلرسال التلفزيوين قبل أعلن الكثريون عن  موت الصحافة مع

ية بلغ يف كير تحدة األمعدد الصحف اليت صدرت يف الواليات امل حىت أن ،إزدهارا مل تشهده من قبل

املوت الوشيك للصحافة التقليدية قد حل حملها إدراك . ويف هذا 3صحيفة 2220يوم من األيام، 

اجلمهور حيتاج  إنو الناس الذين يعانون من كثرة املعلومات والفرق فيها بأهنم سيتعطشون للحقيقة، 

ني جدد ومهرة ليفرزوا كل هذا اخللط والفوضى يف جمتمع ب جامعأكثر من أي وقت مضى إىل

 . املعلومات...

يرى هذا اإلجتاه أن العالقة بني الصحيفة اإللكرتونية والورقية عالقة تكاملية، وهم ال يشاطرون تلك  

املواقف اليت ترى بأن عهد الصحافة التقليدية آيل للزوال، ويؤكدون على أن املواقع اإللكرتونية ما هي 

ون هلا موقعا وبة اليوم دون أن يكإال جزءا من العملية الصحفية احلديثة، وال يعقل أن توزع صحيفة مكت

 إلكرتونيا يستجيب للعادات اجلديدة يف جمال القراءة. 

، نشرت اجلريدة  6006جانفي  22الفرنسية يف عددها بتاريخ  LE MONDEحالة جريدة

                                                           
دون ذكر مكان ) ، دار الشروق، 6،ط صناعة الخبر في كواليس الصحف االمريكيةمحد حممود،أجون ماكسويل هاملتون،جورج ا.كركمسكي ،تر، 1

 .20،ص6006،سنة (النشر

2: Marc Tessier,Maxime Baffert,La presse au deffi du numérique,rapport au ministère de la culture 

et de la communication,Février 2007,p13. 
  .230نسيم خوري،مرجع سبق ذكره،ص   3
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ب اجلديدة يف جمال لياملفا خاصا حول التغريات اجلديدة يف السياسة التحريرية للجريدة، وتناولت األس

ريدة يف أن مل، وطموحات اجلتهدفها فرنسا وأوروبا وكذلك العاتحرير، إستجابة للتطورات اليت تسال

 تكون يف مستوى تطلعات للقارئ. 

  le mondeعنوان  حتتهو مبثابة عقد قراءة  التحريريle monde ة ترى أن منوذج ففالصحي

en ligne ،فة هو فرتى هيئة التحرير أن موقع الصحي، شرحت اجلريدة دوافع إنشاء املوقع اإللكرتوين

فرنسا، وقد شرعت اجلريدة يف تطوير موقعها بدءا من جانفي  موقع إلكرتوين لصحيفة مكتوبة يف أول

راء وإنتقل املوقع من حيث إهتمام الق،،خالل ثالث سنوات شهد املوقع إرتفاعا كبريا للزوار 6006

 . 1بالصحف الفرانكفونيةمن املرتبة الثالثة إىل األوىل فيما يتعلق 

ترى هيئة التحرير أن األنرتنت كشفت عن طريقة جديدة لقراءة صحيفة لومند، فالفريق العامل يسهر 

على جتديد املوقع خالل ثالث نشرات يوميا، كما يساعد املوقع على تطوير أسلوب التفاعلية إىل 

 .  2موضوعا من األرشيف 700000جانب عدة خدمات يقدمها املوقع منها ما يزيد عن 

الفت لكرتونية يكمل مقروئية النسخة الورقية ،والوتضيف هيئة التحرير أن قراءة الصفحات اإل

 سنة.  35من  زوار املوقع هم من الشباب الذي تقل أعمارهم عن باملائة 20ن ألإلنتباه هو 

اجلريدة  ، وهكذا فإن موقعكما يعترب املوقع مثابة جسم حنو قراءة النسخة الورقية من اجلريدة 

من حيث ا ، حيتل املرتبة التاسعة عاملي"للبحث يف شبكة األنرتنتاحملرك األول   ؛" Googleوفق ترتيب 

                                                           
 .260املرجع نفسه،ص 1

 .692ماجد سامل تربان ،مرجع سبق ذكره،ص 2
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 عدد الزوار. 

 ينملوقع اإللكرتو على ا عنسخة الورقية، فاإلطاللا رديف ليالحظ أن النسخة اإللكرتونية إمن وعليه

 Groupe leمرتبط مبدى مصداقية جريدة لومند الورقية ، كذلك وجود األنرتنت مل يؤثر على تطور 

monde  بل زاد يف عدد مطبوعتها ،. 

البحوث والدراسات يف كون تطور التكنولوجيات ال  نم´كل هذا يؤكد ما تصولت إليه العديد

يقضي على الوسائل بل تتطور املمارسات، وتتنوع التطبيقات ففي جمال الصحافة املكتوبة فإن الصحافة 

 فز لتطورها.حموعنصر  ،اإللكرتونية هي عامل دفع

 ا يلي: األمني العام السابق ملنظمة اليونسكو م Federico Mayorويف هذا السياق  يرى 

اإلعالم السريعة الكربى، سوف تتطور خدمات اإلعالم، وتثرى بفضل الزيادة اهلائلة يف تدفق  قمع طر "

من تنوع  فإن الصحافة املكتوبة سوف تزيدوهكذا  ، "اإلتصاالت، وإمكانية التنسيق بني الصورة والنص

راء جدد يف جديد وق مجهورحمتواها ،مع تنمية خدمات مستحدثة يف جمال التوثيق والتلخيص،ومثة 

 .1ن هي عرفت كيف  تؤدي عاجال مهمتها ،وتنجح يف تطوير ذاهتاإ،متناول الصحافة  

وهكذا، أصبح من املمكن بالنسبة للقارئ أن خيتار ما يريد قراءته، وأن ال حيصل عليه مطبوعا 

لومات، وهو كة املعلكرتوين من خالل شبفقط، بل يتزود به مرئيا أو مرئيا مسموعا على احلاسب اإل

لكرتونية اليت بدأت تطرح نفسها كمنافس للصحافة املطبوعة منذ ظهورها أو  ما يسمى بالصحافة اإل

  2.كبديل هلذا النوع من الصحافة عندما تصل إىل مرحلة النضج والتبين الكامل مع القراء

                                                           
     .505 ،مرجع سبق ذكره،صتكنولوجيا الطباعة والنشر االلكترونيشريف درويش اللبان، 1

 32ص  ،6002عابدين القاهرة،   شارع الشيخ رحيان، 20، دار الكتب العلمية للنشر و التوزيع، اإلعالم االلكترونيحسني شفيق، 2 
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 :لكتررونيةجمهور الصحافة اإل: المبحث الثاني

يه تناولت مفهوم اجلمهور، وإختلفت بإختالف السياق الذي نشأ فلقد تنوعت التعريفات اليت 

هذا األخري، الذي إرتبط تارة باحلدث الثقايف من خالل العروض املسرحية، وتارة أخرى بالسوق ،ولعل 

أهم سياق نشأ فيه اجلمهور هو ذلك املتعلق بنشأة وسائل اإلعالم واإلتصال على إختالف مراحلها، 

 راديو وتلفزيون إىل األنرتنت بكل ما محلته من مستجدات على وسائل اإلعالم.من صحافة مكتوبة و 

وذلك  لكرترونية من مفهوم وخصائصويف هذا املبحث حاولنا تسليط الضوء على مجهور الصحافة اإل

 .ذاته جريت على اجلمهورأما املطلب الثاين فقد خصص لبعض الدراسات اليت أول،يف املطلب األ

 .لكترونية وخصائصه:مفهوم جمهور الصحافة اإلول المطلب األ

 :مفهوم جمهور

وتعين وجبة الشعري، وقد إستخدمت للتعبري  Mazaهو مصطلح مستمد من الكلمة اإلغريقية 

 .1عن الكمية الكبرية غري القابلة للعد، وكذلك العدد الكبري من األفراد حشدا كان أو مجهرة

الكبرية من الناس يف كافة جماالت احلياة  وخمتلف يعرف حسب القاموس اإلعالمي، اجملموعة 

الطبقات اإلجتماعية، حيث تتضمن أفرادا خيتلفون يف مراكزهم ومهنهم، وثقافتهم وثروهتم ،واحلشد 

ليس له تنظيم إجتماعي أو عادات وطقوس، فهو جتمع ألفراد منفصلني ومتباعدين وجمهويل اهلوية 

 . اهرييلكنهم متألفني من ناحية سلوكهم اجلم

                                                           
 62،ص  6009، عمان عامل الكتب احلديث، 2، طسيكولوجية اإلتصال الجماهيري ،سعاد جرب سعيد 1
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 تعىن به دراستنا اليزال يستمد مفهومه  الذيبصفة عامة ، فمفهوم مجهور وسائل اإلعالم 

حيث كانت فكرة اجلمهور تعين جمموعة من املتفرجني ، Audienceمن األصل التارخيي ملصطلح 

 .1على عرض درامي أو لعبة أو أي إستعراض  عام يستقطب عددا من الناس

وسائل اإلعالم على أنه هو يف األصل مجاعة تنشأ إستجابة لنشاط عرف مجهور يوكمكن أن  

 .2إعالمي حمدد تقوم به وسائل اإلعالم

فاجلمهور جتمع يتم تشكيله إما من خالل اإلستجابة لوسائل اإلعالم  مبا حتمله من مضامني 

عالم، وسائل اإلوما توظفه من أدوات، أو من خالل القوى اإلجتماعية األخرى، اليت تعمل مبعزل عن 

 وذلك من خالل أدواهتا اإلتصالية اخلاصة.

 :لكترونيةالصحافة اإلخصائص جمهور 

البد من التعرف على خصائص هذا اجلمهور، ومساته قصد  لكرتونيةالصحافة اإللدراسة مجهور 

 جد:يو التوصل لنتائج ختصه وميوالته، ومن أهم اخلصائص اليت متيزه 

 وهي اليت تتوافر يف كل أفراد اجلمهور مبستويات خمتلفة، اليت الدخلالسمات األولية أو العامة، 

 .3للفرد يف إكتساهبا وغري قابلة للتغيري، مثل: السن، اجلنس، الساللة، مكان اإلزدياد

                                                           
 22،22،ص،ص  6006 احلزائر،، دار هومة لنشر والتوزيع ،2ج الوسيط في الدراسات الجامعية ،لطاهر بن خرف اهلل وأخرونا1
 2،ص  6002كر دار النشر ، ذ  ، القاهرة، دون 2،ط اإلذاعات والقنوات المتخصصة ،سامي الشريف2
 62،ص  6002،6002مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف علوم اإلعالم واإلتصال ، جامعة اجلزائر ، جمهور القنوات الفضائية العربية  ،ناجية مزيان 3
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دخل، مثل: اللغة والدين، مكان اإلقامة، الوظيفة، التعليم، ال السمات المكتسبة أو القابلة للتغيير

 احلالة الزوجية.....إخل.

وهذا من ،حيث شهدت املرحلة األوىل يف حبوث اإلعالم إهتماما هبذه السمات العامة وفئاهتا 

حيت أن عناصر بعض  ،1مع وسائل اإلعالم ومفرداهتا وحمتواها خالل عالقتها بأمناط سلوك اجلمهور

 التعليم والدخل كمكن أن تتماثل يف سلوكياهتا إجتاه الرسائل اإلعالمية.،النوع ،لفئات مثل: السن ا

 بالوسيلة اجلمهور عالقة يف حتما سيغري فذلك ، جديدة عالميةإ وسيلة ةيأ بظهور نهأ فيه شك ال مماو 

 كما ، التلفزيون وحىت االذاعة مجهور عن خمتلف املطبوعة الصحف فجمهور ، صهئخصا يف وحىت ،

 لكرتونيةاإل الصحافة مجهور فحىت هنا ومن ، صئوخصا عادات من كميزه ما له نرتنتاأل مجهور نأ

 :صهئخصا همأ ومن خرىأ لئوسا مجاهري عن خمتلف

 حيث ، تصالباإل مئالقا لدى بذواهتم معروفني غري لكرتونيةاإل الصحافة مجهور عناصر :المجهولية

 وكمتاز معروف غري اجلمهور من جعل ، الرقمية تصالاإل لئوسا على نرتنتاأل حدثتهأ الذي التغيري نأ

 بدولة خاص موقع يأ على طالعاإل ،العامل من مكان يأ يف فرد يأ مكانإب حيث ، التشتت خباصية

 فاجلمهور تصال،اإل عملية يف واملكانية اجلغرافية احلدود نرتنتاأل لغتأ فمثلما ، خرىأ ةئوهبي ، خرىأ

 صهئخصا يف جمهوال يبقى نهأ الإ اجلمهور هذا لقياس تقنيات توفر من وبالرغم ، باملكان حمدودا يعد مل

 .بعدده معروفا وتركيبه،

                                                           
 32،ص  2223القاهرة، عامل الكتب   2، طالجمهور في بحوث اإلعالم اتدراس ،حممد عبد احلميد  1
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 مئالقا وبني بينه احلواجز كل لكرتويناإل عالماإل لغىأ لقد :المرسل، وبين بينه الحدود ختفاءإ

 على مثال برزأو  ، عالميةاإل للرسالة صانعا اجلمهور حىت صبحأ لدرجة ، الرسالة ومستقبل تصالباإل

 نتاجإ عرب ،ليفأالت فعل ىلإ التلقي فعل من اجلمهور حتول لوصف ،الصحفي املواطن ظاهرة ذلك

 عالمإ الصحفي، املواطن منها ،اجلديد وينلكرت اإل الفضاء يف متنوعة ومضامني شكالأ ذات خطابات

 ختالفهاإ على املصطاحات هذه وتعرب املواطن، عالمإو  جتماعياإل عالماإل اجلماهري، عالمإ ، النحن

 اجلمهور تويل خالل من الغريب، لكرتويناإل عالماإل يف هاما تغريا مثلت اليت ، نفسها الظاهرة عن

 .الصحفي ملهنة ذلك هتديد من اخلوف ارص لدرجة ، املتلقي هو كان بعدما تصالباإل مئالقا مهمة

 لكرتونيةاإل الصحف مبواقع املقدمة التفاعلية اخلدمات تتيح حبيث :بعضه مع الجمهور تصالإ مكانيةإ

 ومنتديات ، حلقات عرب للجمهور تقدم اخلاصية وهذه ، والتفاعل بينهم فيما تصالاإل، اجلمهور فرادأل

 يف شخاصأ عدة مع ومناقشته يهأر  عن التعبري الفرد مكانإب صبحأ حبيث ، الربيدية مئوالقوا النقاش

 .لكرتويناإل عالماإل يف املتاحة التقنيات بفضل، الوقت ذات

 غلبأ تشري حيث ، شبايب مجهور نهأ هو كرتونيةاإل  الصحف مجهور متيز اليت صئاخلصا ومن

 يشكل حيث ،الشباب ئةف من هم الغالب يف لكرتونيةاإل الصحف فرادأ نأ ىلإ املنجزة الدراسات

 يشكل كرتونيةاإل  للصحف نصفهم قراءة نأو  ،منهم كبرية نسبة العامل حول العرب واملهاجرون الطلبة

 متكنهم هناأ كما ، رسوم دفع ىلإ حتتاج وال ،اليوم طوال متوفرة هناأل هذا وكل ،حياهتم من يومية ركيزة

 الشبكة حتواءإل ،مواقعهم تباعدت مهما ، كان بلد يأ وعن مكان يأ من خباراأل متابعة من

 .املختلفة العامل بلدان تشمل نيةو لكرت إ صحيفة الفآ مخسة من زيدأ على العنكبوتية
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 :لكترونيةاإل الصحافة في جمهورالالتفاعلية و : الثاني المطلب

 طالعاإل مكانباإل صبحأ حيث ، التقليدية عالماإل لئوسا على هامة تغيريات نرتنتاأل حدثتأ لقد

 الصحافة يف نرتنتاأل حدثتهاأ اليت تلك التغيريات برزأ ولعل ، وقت يأو  مكان يأ يف املعلومات على

 من ستفادةاإل ستطاعتإ ،لكرتونيةإ صحافة لتنتج لكرتويناإل النشر بتقنيات ستعانتإ اليت، املكتوبة

 ما"؛ونص ، صورة صوت "، املتعددة طئوالوسا ، الرقمي احملتوى خالل من العنكبوتية الشبكة صئخصا

 لئوسا يف ليجدها يكن مل ، مزايا عدة من ستفادإ الذي الوسيلة هذه مجهور على جياباإ نعكسإ

 عن للتعبري الفرصة لكرتونيةاإل املواقع ملتصفحي تاحأ الذي التفاعلية عنصر خاصة ، التقليدية عالماإل

 حاليا يطرحها اليت التحديات حول التساؤل كان هنا ومن، خدمات من هلم بدى ما ختيارإو  همئراآ

  .الرقمية التكنولوجيا ظل يف عالماإل لئوسا مجهور قياس

 سلوكيات نأ: Jacqueline Agliette الباحثة سهمأر  وعلى ، الباحثني بعض يرى السياق هذا يف

 مت ذلك ومع ، عالماإل لئوسا مستوى على املقدم العرض لتطور نتيجة تغريت عالماإل لئوسا مجهور

 الباحثني نتباهإ لفت الذي اجلمهور من خرآ انوع خلق مت نهأب تكشف احلقيقة نأ الإ ،بطيء بشكل

 وسلوكياته ومميزاته ، صهئخصا عن والبحث دراسته الضروري من فكان ، تصالواإل عالماإل جمال يف

 هامة مكانة حتتل تزال ال اجلمهور دراسات نأ خاصة ، عالميةاإل لئالرسا مع تفاعله وكيفية ، اجلديدة

 .عالماإل لئوسا قتصادياتإ يف
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 في الصحافة االلكترونية: التفاعلية

 وهيFeedback ، العكسية التغذية أو الرسائل تبادل ساسأ على القائم التفاعل متثل التفاعليةإن  

 املرسل أو املصدر بني التفاعل جهة من هبا، يراد والتفاعلية ، املؤثر تصالاإل عناصر من ساسيأ عنصر

 مت سواء نفسهم،أ اجلمهور وأ خدمنيتاملس بني التفاعل خرى،أ جهة ومن ،) يءالقار  (املستقبل وبني

 .بدونه أو ومشاركته املصدر بواسطة ذلك

 الصحافة أما للتفاعل، ةيوحقيق مباشرة فرص التوفر جيد أهنا التقليدية، للصحافة نظر ما ذاإ و

 اخلصائص أهم أحد متثل باتت امليزة هذه نأ بل التفاعلية، من واسع مبدى تتميز هناإف لكرتونية،اإل

 مسامها وإمنا ،فقط مستخدما ليس القارئ من جتعل فهي ؛الصحافة من النوع هلذا ساسيةواأل املهمة

 لكرتونيةاإل الصحف منتج وأ ناشر يد يف ليس املبادرة جيعل بدوره وهذا،واملعلومة اخلرب صنع يف ومشاركا

 .التقليدية للصحافة بالنسبة احلال عليه هو كما

 عامة بصورة لكرتونيةاإل الصحافة على التفاعلية مسة إطالق بأن يرون الباحثني بعض فأن ذلك ورغم

 تفاعلي إتصال هو نرتنتاأل يف تصالإ كل ليس إذ بصلة، للواقع التطبيقي، اجلانب ،من دالكم ومطلقة

 توفر املواقع بعض وهناك ،1ذلك اليفعلون وقد عليها يردون قد الرسائل مستقبلي من البعض ألن ،

 .التفاعلية من معني قدر فيها خرىواأل الكامل التفاعلي تصالاإل

 :مدرستني خالل من ليهاإ النظر كمكن لكرتونيةاإل الصحافة يف التفاعلية نأب وهناك من يعتقد

                                                           

1 Morris Ogan, “ The Internet as mass Medium, Journal ofCommunication, 46(1); (1996). 

p,p 39-50. 
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 وحتكمه القارئ جتربة لتوسيع الناشر يقدمها خيارات عن عبارة هي التفاعلية بأن ترى :ولىاأل

 وأ خرب كل حتت املخصص اجلزء يف واملقاالت، خباراأل على التعليق مثل للمحتوى، وإضافته

 .موضوع

 يكونا أن ،"واملستخدم الناشر ؛"ثننياإل من تتطلب احلقيقية، التفاعلية بأن ترى اليت وهي :ةالثاني

  .1باحملتوى التحكم حيث من متكافئ وقدرا مستوى على

 وإمكاناهتا اإلنرتنت على الصحف ىف والوضع تتناسب أبعاد ستة على لتفاعليةا تعريف ويشتمل

  :2هي التفاعلية

 :المستخدمين أمام المتاحة اإلختيارات تعدد

 زادت كلما املوقع، على الفائقة الوصالت زادت كلما بأن نرتنتاأل على الصحف ُمصممو يدرك

 مهمة املتعددة اإلختيارات هذه فإن ولذا الصحيفة، موقع خالل لإلحبار املستخدمني إختيارات

 يفضلون املستخدمني بأن جيدا يدركون اإللكرتونية املواقع ُمصممو أن كما التفاعلية، إلحداث

 ،يريدوهنا الىت اللغة املعلومات إستقبال َأو واملتحركة، الثابتة والصور النصوص تصفح بني ما اإلختيار

 .وغريها واحلركة والفيديو الفائق النص مثل اإلتصال بقنوات تتعلق اليت اخليارات إىل باإلضافة هذا
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 :ومحرريها الصحيفة يولؤ ومس المستخدمين بين اإلتصال إمكانية

 املستخدمني بني اإلتصال عملية ُتسهل أن كمكن الىت اإللكرتوين الربيد عناوين توافر ذلك على ويساعد 

 املستخدمني إتصال إمكانية وكذلك أخرى، جهة من نرتنتاأل على الصحف يف ولنيؤ واملس جهة، من

 .نرتنتاأل على الصحيفة موقع على اإلخبارية القصص مبحررى

 :يالشخص اإلتصال إمكانية

 على ويساعد البعض، بعضهم الواحدة اإلتصالية للوسيلة املستخدمني بني اإلتصال إمكانية به ويقصد

 موقع إىل القراء جذب على تساعد اليت النقاش وجمموعات الدردشة غرف أو منتديات توافر ذلك

 .1اجلارية واألحداث القضايا أهم جتاهإ القراءي رأ استطالعات وجود إىل إضافة أطول، لفرتة الصحيفة

 :للموقع المستمرة المراقبة

 وَأي املوقع زار من كل يسجل َأن للموقع كمكن حبيث الصحيفة موقع ملراقبة أكثر أو أداة توفر ويعىن

 إتاحة وتُعد املستخدمني، قبل من وتعليقا وحتميال قراءة املوضوعات وأكثر بزيارته، قام املوقع من جزء

 املستخدمني، إحتياجات تلبية على قدرة أكثر املوقع جتعل الىت الوسائل من للموقع املستمرة املراقبة

 .املوقع لتقييم فعالة وسيلة تُعد أهنا كما
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 :المعلومات عن البحث إمكانية

 لصحيفةا موقع عرب البحث سواء املستخدمني، أمام البحث حمركات أو وسائل توفر ذلك على ويساعد

 األعداد ىف والبحث باالطالع يسمح مبا للصحيفة، أرشيف وجود إىل إضافة نرتنت،األ عرب البحث أو

 .نرتنتاأل على الصحيفة من السابقة

 :المعلومات إضافة إمكانية

 تسهيل نرتنتاأل على الصحف مواقع على جيب إذ املوقع، حملرر مراسال مبثابة املستخدم يصبح حبيث

 تسمح نرتنتاأل على الصحف وبعض ،املستخدمني قبل من املوقع على املعلومات إضافة عملية

 .1للمعلومات التالية األنواع بإضافة للمستخدمني

 تدفق خالل من التفاعلية ىلإ ينظر للتفاعلية التعريف هذا أن السابقة الستة األبعاد من ويتضح

 املستخدم دور على تؤكد الستة األبعاد من أربعة أن إذ ،جتاهإ من كثرأواأ اجلانبني كال من املعلومات

 .اإلتصالية العملية ىف دوره من وتُعظم واضح بشكل

 :لكترونيةاإل الصحافة في جمهورالدراسات 

 يتعلق الذي التصنيف حسب لكرتونيةاإل الصحافة مجهور تكوين مراحل ىلإ ختصارإب التطرق كمكن

 .التفاعلية بعنصر

                                                           
  .9،32232املرجع نفسه ص،ص1
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 املنتديات كانت حيث ، مبسطة بصورة لكرتونيةاإل الصحافة يف التفاعلية تأبد :التفاعلية مرحلة

 النقاش، يف الراغب اجلمهور يد يف حرية كثرأ ، رينئالزا وسجالت الربيدية واجملموعات ستفتاءاتواإل

 تبادل على القدرة مستخدم لكل تتيح حيث ، الربيدية مئالقوا يف شرتاكاإل إىل اجلمهور تطور مث

 .غريه مع احملتوى

 عام تارخييا تأبد اليت التفاعلية بعد ما ملرحلة نطالقاإ السابقة املرحلة تعترب :التفاعلية بعد ما مرحلة

 من حدثتهأ وما العراق، على احلرب مع موازاة  2003م عا نتشرتإو  املدونات ظهور مع1995

 ،التفاعلية بعد ما خدمات دخالإ يف ملاالع يف كثرية لكرتونيةإ صحف تأبد حيث ، عالميإ صدى

 الذي BBC قناة موقع فعله ما وهذا ، املواطن صحافة سمإ عليه 0 .2بتقنية يعرف ما وفق مواقعها يف

 مجهورها شراكإ زيادة هبدف املوقع مجهور مراسالت على تعتمد اليوتيوب مع بالتعاون برامج خصص

 . حمتواها صنع يف

 لكرتونية وجبمهورها نستعرض منها ما يلي:هتمت بالصحافة اإلإوهناك العديد من الدراسات اليت 

 هم الصعوبات اليت تواجهأعرف على التب اليت قامت2221  خرين سنةآو  David Colorدراسة 

طبوعة ،حيث نرتنت ،يف مقابل الصحافة املاإلبتكار شبكة إلكرتونية يف بداية ظهورها عند الصحافة اإل

لكرتونية جتاهات اجلمهور حنو الصحافة اإلإستخدمت مدخل حتليل املستخدم لرصد وحتليل إن الدراسة أ

ت الدراسة امليدانية ثبتأوالورقية ،وذلك بغية التعرف على ما يريده اجلمهور من هتني الوسيلتني ،وقد 

ستعراض خمتلف إستخدام تتيح للقاريء إلكرتونية بواجهة صحف اإلن الصحف الورقية تتميز عن الأ،
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ها املستخدم لكرتونية اليت يضطر فيق معدودة ،بعكس  الصحف اإلئالصور والعناوين واملواضيع يف دقا

 .1وضوعاتاملق لتصفح ئستخدام النص الفاإىل إ

احة تإستهدفت التعرف على رجع الصدى الناتج عن إواليت  1000 سنة  Djefry Yongدراسة 

مع عينة من رواد غرف  ،سلوب مجاعات النقاش املركزةخالل أوقع صحيفة واشنطن بوست من م

طار إ عدادها يفإستبيان مت إستمارة إجراء دراسة ميدانية و إالدردشة املتاحة على موقع الصحيفة ،و 

لتفاعلية املباشرة ثار القياس اآل ،ظيف املنهج التجرييبعتمد على تو إالتصميم املنهجي للدراسة الذي 

التفاعلي  تصالن اإلأىل إبني العينة من رواد غرف الدردشة وحمرري الصحيفة ،حيث خلصت الدراسة 

ة اليت يتوقعها ىل التفاعل مع خمتلف املواضيع املطروحة باملوقع بالطريقإدى أاملباشر بني احملررين والقراء قد 

 .2دميهرري املوقع ومستخدوار بني حمىل تغيري األإدت هذه اخلاصية التفاعلية أاملوقع ،و  احمررو 

لكرتونية ستخدامات الصحف اإلإختربت فيها إحيث ، 2229 سنة  Suzan Mengezدراسة     

اعات شبستخدامات واإلى نظرية اإللعتماد عاملنشورة على شبكة املعلومات الدولية ،وذلك باإل

 ستهدفت من خالل ذلك معرفة توقعات مجهور املبحوثنيإطار نظري ،حيث إيم املتوقعة ك،وكذلك الق

ن أىل إنتهت الدراسة إخري ويف األ ،ستخدامهم هلا إحول الصحف املنشورة على الشبكة ،ومالحظة 

ستخدامات لكرتونية متشاهبة نوعا ما مع اإلستخدام الصحافة اإلإشباعاته بإستخدامات اجلمهور و إ

نه أ هنما تشبعان حاجة اجلمهور اىل التسلية واملعرفة ،حيثأذ إشباعات املرتبطة بالنظري الورقي ،واإل

                                                           
 .220مرجع سبق دكره،صالصحافة االلكترونية دراسات في التفاعلية وتصمبم المواقع،شريف درويش اللبان، 1

2 Seferry .R.Young,An analys of washighon post ;com’s live online journal of electronic publishing 

vol5,no,1 2000,(p,p)(1,8). 
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حف الفورية ما التعرض للصأن الصحف التقليدية تستعمل لغرض املعرفة،أجابات املبحوثني إحسب 

 فيكون هبدف التسلية .

غلب أهور يقضي ن اجلمإذاهتا ف ج الدراسةئنه حسب نتاإلكرتونية فوفيما يتعلق بشكل الصحيفة اإل

ي من النصوص ،يف مقابل ذلك يقضي ئو جز أالوقت يف مطالعة الصفحات املكونة بشكل كلي 

الصورة ،كما و املواد املستعينة بالصوت و أوقاتا قليلة للغاية يف مشاهدة العناصر الغرافيكية أاجلمهور 

يسية للموقع ئالتصفح املتوافرة يف الصفحة الر ل ئدوات ووساأستخدام إكثر وقته يف أيقضي اجلمهور 

 . 1نتظار حتميل الصفحة مبا تضمنه من عناصرإ،ويقضي  من وقت مطالعة املوقع يف 

نعكاسات التعرض للصحف إستهدفت التعرف على إاليت  6002سنة  مها الطرابيشي دراسة

ج التجرييب ستعانة باملنهاإلمن خالل  ،لكرتونية والورقية على الثقافة الصحية للشباب اجلامعياإل

قد ستبيان واملالحظة ،و ستمارة اإلإدايت أستعانة ب،باالعتماد على عينة من الطالب من خالل اإل

لكرتونية دراك املعلومات الصحية يزيد لدى الذين يتعرضون  للصحف اإلإن أىل إتوصلت الدراسة 

 2.و الصحف الورقية فقطألكرتونية فقط والورقية معا مقابل الذين يتعرضون للصحف اإل

 :لكترونية العربيةرؤية مستقبلية للصحافة اإل :لثالثالمبحث ا

ن العامل العريب يعيش يف ثالثة فجوات مهمة تتحدى جهوده يف سرعة اللحاق باحلضارة احلديثة ،وهي إ

لكرتونية الفجوة العلمية ،الفجوة التقنية،وفجوة نظم املعلومات ،وهذا ما يصعب من تطور الصحافة اإل

                                                           
 223مرجع سبق دكره،صالصحافة االلكترونية دراسات في التفاعلية وتصمبم المواقع،شريف درويش اللبان، 1
 .226املرجع نفسه،ص  2
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لكرتونيا إن الصحف العربية املطبوعة على الورق ،يفوق عدد الكثري من تلك املتوافرة أ،فعلى الرغم من 

ص الفارق مر لن يطول حىت يتقلن هذا األأن الباحثني يف هذا اجملال يرون أال إ ،نرتنتعلى شبكة األ

مر ألكرتونية لى الورق،ونسختها اإلندماج والرتابط بني الصحيفة املطبوعة عن اإلدىن مستوى ،ألأىل إ

 .1كة الدولية فقطلكرتونية على الشبمر لصاحل النسخة اإلال كمكن جتنبه يف املستقبل ،وقد ينسحب األ

الورقية  لكرتونية و ي موقع وواقع الصحافة اإلأرتاينا حصر هذا الواقع بشكل خاص إويف هذا الصدد 

جتاهات هم اإلأ ،لكرتوينالعربية ومستقبل النشر اإل ول للصحفكذلك العربية،فقد خصصنا املطلب األ

ص املطلب الثالث فقد ما خي امأدرجت يف املطلب الثاين ،ألكرتونية،اليت صحافة العربية اإللاملستقبلية ل

 .ر بصفة خاصةئلكرتونية يف اجلزاحوي واقع الصحافة املكتوبة وكذا اإل

 .( تحدي ورهان)لكتروني الصحف العربية ومستقبل صناعة النشر اإل :وللمطلب األا

لية مع النشر لكرتوين ،والعالقة املستقبن حيمله املستقبل لصناعة النشر اإلألقاء الضوء على ما كمكن إل

 :ىل حقيقتنيإشارة التقليدي يف العامل العريب ،ال بد من اإل

قدمي ىل التنويع يف تإن معظم شركات دور النشر الصحفية العاملية ،تتجه أ :ولىالحقيقة األ

لكرتونية نتاجها،وذلك بدخول جماالت الراديو والتلفزيون ،من خالل شركات تعىن بتوفري املعلومات اإلإ

                                                           
 .22،ص 6006،رؤية نقدية عربية ،دار هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ، المعلوماتية وحضارة العولمة السيد ، ياسني  1
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 ةظاهر ال نأنرتنت ،كما ؤمترات ،ومن خالل األعداد املإومن خالل املطبوعات واملالحق املتخصصة و 

 .1علوماتتصال واملعلومات يف جمتمعات املوهي جزء راسخ من واقع صناعة اإل ،تبلور يف الغربت تأبد

توى الذي حملودون ا ،تتعلق باحملتوى الذي توفره املطبوعات العربية على حد سواء:الحقيقة الثانية 

خدمات  له ،ال تنجح مؤسسات اقية ،ويتخذ من صحافة املعلومات شعار ئيعتمد على املعلومات احلقا

الغرب تزاوج  تصال الكربى يفن شركات اإلإنرتنت ،وهلذا فعلى شبكة األ املعلومات وال تستمد مواقعها

 ستخدام لذلك احملتوى.إمثل ألتقوم ب ،نواعها التقليدية وغري التقليديةأتصاهلا بإل ئبني ما تنتجه وسا

نرتنت بكة األلكرتونية على شإصدار طبعة إت يف أالسعودية بدوسط ن جريدة الشرق األأواجلدير بالذكر 

،ليصبح مبقدور مستخدمي هذه الشبكة العاملية مطالعة  2222  سبتمرب،وذلك يف التاسع من شهر 

ة ،واليت ال من تقدمي املادة الصحفي نصوصا مصورة لتتمكنستخدمت يف سبيل ذلك إهنا ألالصحيفة ،

 ة املطبوعة.ختتلف يف شيء عن مضمون املاد

،صحيفة  نرتنتنشاء موقع هلا على شبكة األإخرى اليت حرصت على ومن بني الصحف العربية األ

وجريدة الوطن   2227ول من يناير يف األ،لكرتونية هلا إول نسخة أصدرت أالراية القطرية اليت 

ا صدرت جريدة ردنية ،كمألردنية،وجريدة احلياة ااأل يأبحرينية،الدستور،البيان،الر ليام الكرتنية،واألاإل
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.وكمكن رصد جمموعة من التحديات اليت تواجه مستقبل  1 2227ريل  أف  22اجلزيرة السعودية يف 

 :احملاذير يف كلكرتونية العربية وتتمثل تلالصحافة اإل

 :2نرتنت هون ابرز ما يواجه العاملني يف مواقع األأحيث :  محاذير تعريفية

 كمكن  وما حدود اجملاالت اليت؟نرتنتمن يعمل مبوقع على شبكة األهل يطلق لفظ صحفي على كل 

 .؟نرتنتعليها عمل الصحفي على األ

ىل املهنة،وهل إتماء نىل نقابة الصحفيني ومن له اإلإنتماء تتعلق بطبيعة من له حق اإل :محاذير مهنية

 .؟م الأهو متخصص يف الصحافة 

قرب أتكون  ،صدار صحف جديدة وسط تعقيداتإحنصار فرص إوتتمثل يف  :محاذير سياسية

جتاه التيسري يف فك إتنبثق حتديات يدفع بعضها ب مىل القانون ،ويف ظل هذا الواقع الصار إللسياسة منها 

 نرتنت.على شبكة األ افرتاضيإ اليجد له متنفس،ناق املوجود يف عامل الصحافة الورقية اخل

هتمام و عدم اإلأنه ،لتفات عصبح عاملا ال جمال لإلأنرتنت األن أمبعىن : محاذير تتعلق بتغيرات الواقع

ل عن مام واقع يفرض نفسه على اجلميع فال بديأ صبحناأال يتجاوز الواقع كمهنة ،و أو جتاهله،و أبه ،

 جتهاد يف تطويره.التعامل مع هذا الواقع واإل

                                                           
 .267،االجتاهات احلديثة،مرجع سبق ذكره،صتكنولوجيا النشر الصحفيشريف درويش اللبان ، 1
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 :لكترونيةتجاهات المستقبلية للصحافة العربية اإلاإل :المطلب الثاني

اص خو تزايد مبيعات الصحافة املكتوبة ،يف العامل العريب بشكل أرقام خبصوص تراجع تتضارب األ

و أ"لكرتوينالواقع اإل "مام واقع يفرض نفسهأصبحنا أننا أوالعامل ككل،ولكن ما كمكن جزمه هو 

ونية ،ويف هذا لكرت عتبارات اإلىل جمموعة من اإلإشارة ، ويف هذا السياق كمكن اإل"لكرتونيةالصحافة اإل"

 :لكرتونية العربية مستقبال وهيتطوير الصحافة اإل

 هتمام بتكوين فريق عمل متكامل من احملررين،واملخرجني الصحفيني ،واملنذوبني،اإل جيب -

 لكرتونية يف كل الصحف واجملاالت.قسام خاصة بالصحافة اإلأنشاء إواملراسلني،فضال عن 

 ذه الوسيلة.تصال هبحىت يسهل على املستخدمني اإل على املواقع  لكرتوينتاحة خدمة الربيد اإلإ-

دمة ستخدامها لدى احملررين الصحفيني ،حىت تتاح اخلإجنليزية ،و هتمام برفع مستوى اللغة اإلاإل -

 جانب خارج حدود املنطقة العربية ،وحىت يتعرفوا على الصحف واجملالت العربية .الصحفية للقراء األ

ى البقاء لكرتونية العربية ،مبا يوفر هلا مصادر متويل تساعدها علسرتاتيجية حمددة للصحافة اإلإوضع  -

 كرب عدد ممكن من املتعاملني على الشبكة ونشرأوالتطور ،والتنافس مع الصحافة الغربية ،وجذب 

 .1النات واحلمالت الرتوجييةعشهارات واإلاإل
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كرب ملختلف أتصال حىت تتاح هذه اخلدمة بشكل بكات اإلهتمام بتطوير البنية التحتية لشجيب اإل-

 نرتنت.ات وزيادة عدد مستخدمي األئالف

  :رئلكترونية في الجزاواقع الصحافة المكتوبة واإل :المطلب الثالث

 ."ريةئالتجربة الجزا "رئواقع الصحافة المكتوبة في الجزا :والأ

 2220عالم  وقانون اإل   2292ومبقتضى دستورر ئن عهد التعددية يف اجلزاأثنان على إال خيتلف 

 جمال صدور نفجارا يفإذ شهدت فرتة التسعينات إر ،ئ،كان بداية جديدة للصحافة املكتوبة يف اجلزا

ومن ،الصدور ام تظنإمن حيث  عددية بتعدد الصحفتسبوعيات ،ومتيزت هذه الأالعناوين من يوميات و 

 حيث اللغة ومن حيث نظم امللكية.

خرى أة و خرى تابعة للدولأكاشفة عن صحف حزبية ،و ،ر ئعالمية يف اجلزاتنوعت اخلريطة اإلوهكذا 

ة ،والقاريء مازيغيخرى باألأجنليزية ،و خرى بالفرنسية واإلأخاصة ،وصحف ناطقة باللغة العربية و 

وضاع ألوتطلب ذلك مرور عشرية كاملة حىت تستقر ا ،بداية هذا التنوع والتعدداللف يف أواجلمهور مل ي

عالمية ،كمكن حتديد مفاصلها يف وجود نوعني من الصحف من حيث إ،وتكشف الوضعية عن خريطة 

امللكية ،صحافة عمومية ممولة من طرف الدولة ،وصحف خاصة ،ومل تستمر الصحف احلزبية يف الساحة 

قناع وعية واإلالتن تؤديه الصحافة يف أو لعدم وعي اجلهات احلزبية بالدور الذي كمكن ألنقص الدعم 

 .1بالربامج

                                                           
 36،33،ص،ص  6009دون ذكر مكان النشر سنة   2ط  ، ، ،دار اخللدونية ،الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية في الجزاءر نور الدين توايت ، 1



 القضايا والرهانات اليت تطرحها الصحافة االلكرتونية يف الوسط االعالمي.                              الفصل الرابع :

145 
 

كذلك كشفت العشرية عن وجود نوعني من الصحافة من حيث اللغة ،وهي الصحف الناطقة بالعربية 

ن التجربة إنرتنت ،فيضا ويف جمال التكنولوجيات احلديثة وخاصة شبكة األأ،والصحف الناطقة بالفرنسية

لكرتونية خالصة على ندرهتا ،وصحافة ورقية هلا يف غالبها إفرزت نوعان من الصحف،صحف أ

 .لكرتونيةإ

 نتشارا كمكن حتديدها يفإكثر ن الصحف األأال إواليوم هناك العشرات من اليوميات والدوريات ، 

 وصحيفة             ،ة العربيةلغـالشعب التابعة للدولة بال توجد صحيفيتالصحف العمومية ،وبالنسبة لليوميات ،

 ،جريدة اخلرب ،كثر الصحف رواجا بالنسبة للصحف اخلاصةأما ،أEl Moudjahid الفرنسية باللغة

 .تكتب بالعربية خل وهي صحفإوجريدة الشروق اليومي ...

تصال،فقد ر مبعزل عما شهده عامل التكنولوجيات احلديثة لإلئومل تكن الصحف الصادرة يف اجلزا  

ساحة قمار الصناعية نظرا لشساعة مالطباعة عن بعد بواسطة األوظفت هذه التكنولوجيات يف جمال 

د ئجلر يسية يف ارئىل الصفحات الإلوان دخلت األأحدث طرق الطباعة ،و أستخدمت إالبلد ،كذلك 

ا هو ىل جمموعات صحفية عمالقة،كمإ،كذلك توسعت بعض الصحف يف منشوراهتا ،وبعضها حتول 

ددا ما املالحق ىل جانب اليومية عإؤسسة كبرية تقدم مىل إاليت حتولت  اخلاصة  اخلرب احلال يف جريدة

زة ئسم جاإت زة سنوية حتئعالم ،وتقدمي جاىل جانب تنظيم دورات تدريبية لرجال اإلإسبوعيات ،واأل
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التوزيع خارج  ىلإجتهت الصحيفة إر وخارجها،كذلك ئعالميني من اجلزاىل كبار اإلإاخلرب اليت تقدم 

 .1رية واملغاريبية بصفة عامةئىل اجلالية اجلزاإقصد الوصول  وخاصة يف فرنسا،ر ئاجلزا

  :رئلكترونية في الجزاالصحافة اإل :ثانيا

 : كترونيةلالصحافة اإل

واخر التسعينات أال يف إومل تنتشر ،ها من البلدان النامية يف التسعينات ري نرتنت كغر ظاهرة اإلئعرفت اجلزا

نرتنت من خالل حتضان األإىل إ رئلفية الثالثة ،وسارعت اجلزامع بداية األ نتباهصبحت ملفتة لإلأو 

تصال عرب هذه ويتم اإل ، Ceristتتوىل تقدمي خدمات الشبكة ممثلة يف ،ة تابعة للحكومة ئنشاء هيإ

هور ما يسمى العملية مع ظ مث توسعت ،ر،وكانت بدايتها مع مراكز البحث واجلامعاتئالشبكة يف اجلزا

قدمي خدماهتا ماكن على تنرتنت،واليوم تشهد خمتلف املدن والقرى هتافت هذه األومقاهي األ ،اديبالنو 

لكرتونية ىل مجهور ها الذي يتطور ويزداد شغفا هبذه اخلدمة،وعلى صعيد النشر الصحفي والصحف اإلإ

ع عدد عناوين مهنا قليلة مقارنة أال إلكرتونية ،ر تشهد نشوء بعض الصحف واجملالت اإلئت اجلزاأ،بد

Algeria Interface لكرتونية متثلت يف صحيفةإول صحيفة أالصحف الورقية ،وقد ظهرت 
،ويرى  2

 الفعالة التقنية هذه مع بعد يندمج مل الزال اجلزائري اجملتمع  نأ الإأنه على الرغم من ذلك  الباحثون

 قريب،و البعيد جتعل و املكان و معها الزمان تلغي األرض،واليت مضارب أقصى من للمعلومة الناقلة

                                                           
 .262املرجع نفسه،ص 1
 .262املرجع نفسه،ص 2
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 من أخباره يستقي اجلزائري الفرد زال فالسفر  جواز بدون معها تسافر ،و بعضه على العامل تفتح

      .10  %1بنسبة نرتتاأل وأخريا 22بنسبة اجلرائد ،مث % 62بنسبة التلفزيون

          : Algeria Interfaceتجربة جريدة 

دار جريدة صكانت عبارة عن خطة إل صلريني ،وهي يف األئعالميني اجلزاحد اإلأسسها أهذه اجلريدة 

مبشاركة  ،ةجتماعيقتصادية واإلل السياسية واإلئخبار حول املساأ،تقدم تقارير و  2222مستقلة يف عام 

نشاء جريدة إىل التفكري يف إمث التخلي الحقا عن الفكرة وحتول املشروع   Sidaوكالة التنمية السويدية

مكانية قراءة اجلريدة إح نرتنت تتييضا ،فاألأوتوزيع جماين  ،قلأنتاج إتعين تكاليف  ،رتنتنشبكة األعلى 

 قل تكاليف.أفاق جديدة للتوزيع دوليا وبآويعين ذلك وجود  ،على الصعيد العاملي

السويديني  حدأوهو  لكرتوين ،ويرى جوفانجنليزية يف جمال النشر اإلختارت اجلريدة اللغتني الفرنسية واإلإ

 ،بل وكالة سيدال الصحيفة من قو ومت،بدا أمن الصدور  نرتنت ملا متكننه لوال األأسيس أاملشاركني يف الت

 الدويل وهو منظمة غري حكومية. "بامل ولفأ" ومساعدة مركز

ر ،وتتكون ئزاىل تكوين شبكة من املراسلني متواجدين باجلإالفريق بالعمل يف باريس ،وسعت اجملموعة  أبد

 مراسل. 26من حوايل    

خبار بشكل ،وكان شعارها نقل األ 2222يف العمل يف نوفمرب     Algeria Interface نطلقتإ

نسان إلا ساسية حلرية التعبري وحرية الصحافة،والدفاع عن حقوقموضوعي واحملافظة على املباديء األ

                                                           
 62،ص  2005واالتصال، اإلعالم علوم عنابة،قسم ،جامعةالجزائر في"المكتوبة"الورقية الصحافة ومستقبل االنترنيت ،صحافةشطاح حممد1
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سبوع ،ومن أكل   ىل مرةإ سبوعنيأحتولت اجلريدة الحقا للظهور من مرة كل ،و وتعزيز القيم الدكموقراطية

ن ا،والباقي مر ،ثلث بفرنسئىل ثلث باجلزاإن مجهورها يقسم إف،خالل املرتددين على موقع اجلريدة 

 رية املغرتبة.ئحيث تتواجد اجلاليات اجلزا،خمتلف بقاع العامل 

حد أ واليت يلخصها،هة اجلريدة للعديد من املشاكل لكن هذا التطور املتالحق ال يعين عدم مواج

 :العاملني هبا يف 

تصال التابعة للحكومة ،ويتم اإل  Ceristة    ئن هذه اخلدمة هيأر ،حيث ئنرتنت باجلزامشكلة األ   

 حيان بسبب صعوبة مشاكلها التقنية.عربها يف بعض األ

در مل يزر والعديد منهم كما يضيف املص ،نشغاهلم بصحفهمإشرتاك الصحفيني ،والسبب إصعوبة      

 صال.أموقع اجلريدة 

 يضا توفري ثليت تكاليف االنتاج.أنرتنت تعين مشكلة التمويل ،فاأل

 :لكترونية الصحافة المكتوبة ذات المواقع اإل

زميالهتا عض الشيء عن خرة بأنرتنت يف عامل الصحافة املكتوبة متستخدام األإر يف جمال ئتعد جتربة اجلزا

                02/02/2222نرتنت يفوسط على األت جريدة الشرق األأيف املنظمة العربية ،فقد بد

نشات موقعها أير للطباعة والنشر واليت ر ،وتبعتها بعض الصحف العربية منها جمموعة مؤسسة دار التح



 القضايا والرهانات اليت تطرحها الصحافة االلكرتونية يف الوسط االعالمي.                              الفصل الرابع :
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دة مث تبعتها جري" مصر اليوم"،"املساء"،"اجلمهورية  "،ويضم نسخا من مواقع ل 22/06/2227يف

  .12229 الصباحية يف  "هراماأل"

                                                           
 .267،مرجع سبق ذكره،ص  ،تكنولوجيا النشر الصحفي ،االتجاهات الحديثةشريف درويش اللبان  1
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 اإلطــــــــــار التطبيـــــقي   

  (خامسل الـــصلف)ا
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شباعات ستخدام جمهور القراء للصحافة الورقية واإلإدراسة تحليلية لعادات  :الخامسالفصل 

 :اهالمتحققة من

، يف وضع املباديء األوىل لشبكة هدفها 2229عندما شرعت الواليات املتحدة األمريكية يف عام 

توقع بأن هذه يكن أحد يربط الباحثني، واجلامعيني العاملني يف املشاريع ذات األهداف العسكرية، مل 

ادل كتشاف عظيم سيقلب قواعد البحث والنشر وتبالشبكة ستكون يف املستقبل النواة األوىل، إل 

 املعلومات رأسا على عقب.

كذلك ستخدامات واإلشباعات و وبعد أن تطرقنا يف اجلزء النظري من هذه الدراسة إىل نظرية اإل

ى لوسائل اإلعالم بصفة عامة، والدوافع واحلاجات اليت يسعفروضها املتعلقة بأمناط وعادات التعرض 

مقروئية  لكرتونية وتأثريها علىاملستخدم إلشباعها، زيادة على عرض مكونات وخصائص الصحافة اإل

حنن بصدد  اليت –نتقالنا إىل اجلزء الرابع من هذه الدراسة إالصحافة الورقية، ...اخل، سوف حناول ب

رقية واحلاجات لكرتونية وكذلك الصحافة الو طبيعة تعرض اجلمهور للصحافة اإل تقصي وحتليل –جنازها إ

 اليت يشبعها يف وسيلة على حساب أخرى.

ذان لجتماعي باإلضافة إىل األسلوب املقارن، والوسيتم وفقا لذلك االستعانة مبنهج املسح اإل

ينة البحث ستمارات على عاإلستخدام يف مثل هذا النوع من املواضيع، وعن طريق توزيع اإلبيسمحان 

املمثلة جلمهور قراء الصحافة، يف واليات الغرب اجلزائري "تلمسان" سيدي بلعباس"، "وهران"، 

ات كتشاف العالقة بني متغري إ"مستغامن"، بتجميع معلومات وبيانات كمية وإقامة املقارنات، و و
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متغري  بسيطة، وجداول مركبة ذات ستمارات يف جداولالدراسة، يتم هذا كله عن طريق تفريغ هذه اإل

 واحد، متغريين وثالث متغريات، مث القيام بتحليلها وتقدمي التفسريات للنتائج املتحصل عليها.

 جتماعي وتطبيقاته في الدراسات اإلعالميةالمبحث األول: منهج المسح اإل

لوسائل اليت سيستعملها اينبغي على الباحث أو الباحثة يف العلم، أن يتصور حبثه بالتفكري يف 

إعداد  اليت هي جمموع املناهج والتقنيات اليت توجه "املنهجية  "يف كل مرحلة من مراحله، واملقصور هو

البحث، وترشد الطريقة العلمية، ويف هذا الشأن سوف نتعرض يف هذا املبحث إىل مفهوم املنهج واملنهج 

جتماعي فسنحاول فيه وضع مفهوم منهج املسح اإل العلمي، وذلك يف مطلبه األول، أما مطلبه الثاين

املسح  ستمارة كتقنية من تقنيات منهجستخداماته، وكذلك التطرق إىل مفهوم األسلوب املقارن، واإلإو 

 االجتماعي.

 :ستخداماتهإجتماعي و المطلب األول: منهج المسح اإل

ختطيط العمل حول تصور و إن املنهج باعتباره "طريقة تصور وتنظيم البحث... ينص على كيفية 

نطالقا من ذلك فإنه كان من املنطقي أن ختتلف املناهج والتقنيات اليت يعتمد إ... و 1موضوع دراسة ما"

 ختالف مواضيع هذه الدراسات حىت داخل التخصص نفسه.إختالف التخصصات، و إعليها ب

ا قصد تصال، وهذستخداما يف دراسات اإلإجتماعي من أكثر املناهج ويعترب منهج املسح اإل

قرتاب من جعل هذا النوع من الدراسات علوما يعتمد فيها على القياسات املوضوعة والتجميع اإل

                                                           
جلزائر، ، تدريبيات عملية، ، دار القصبة للنشر منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية،تر بوزيد صحراوي  وآخرون،  ،جنرسأموريس   1

 .22ص ، 6002
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ض هبدف اإلملام جبوانب البحث، والتحقق من بع ،والتعبري الكمي عن الظواهر ،املنهجي للبيانات

 ختبار الفرضيات للوصول إىل نتائج قريبة من املوضوعية.إاملعطيات و 

جتماعي جتميع كميات كبرية من املعلومات عن عدد كبري من الناس، هذه تيح املسح اإلكما ي

ينة جتماعية...اخل، ألفراد العاملعلومات تضم جوانب عديدة عن اخللفية اإلعالمية والشخصية واإل

 موضوع الدراسة، فهو الطريقة العلمية، اليت متكن الباحث من التعرف على الظاهرة املدروسة من حيث

العوامل املكونة هلا، والعالقات السائدة داخلها، كما هي يف احليز الواقعي، وضمن ظروفها الطبيعية غري 

جتماعي قائما إلوما دام منهج املسح ا1املصطنعة، من خالل مجع املعلومات والبيانات احملققة لذلك.

عية، فهو يعترب ها الطبيعلى تصوير الظاهرة وحتليلها وتفسريها يف إطار وضعها الراهن، وضمن ظروف

ساسية للدراسات الوصفية، هذه األخرية اليت هتدف إىل توضيح خصائص أي ظاهرة، أحد املناهج األ

خر يتمثل يف حتديد سرعة ظهور أو تكرار أية ظاهرة، فهي آأي حدث، أي وضعية، إضافة إىل غرض 

 تركز على تفسري األوجه البارزة ألية ظاهرة.

ذا املنهج للبحث إتباع خطوات البحث العلمي، فهو يسمح بتحديد هإضافة إىل ذلك يتيح 

ثال" تصال"، على سبيل املختيار أداة القياس الصحيحة، ولعل دراسات علوم اإلعالم واإلإاملفاهيم، 

لكرتونية والصحافة املكتوبة" تكون أكثر إفادة من منهج املسح، كما أن الدراسات تزودنا الصحافة اإل

                                                           
 .076 ، ص6003، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، دون طبعة، سنة مناهج البحث العلمي في علوم اإلعالم واالتصالأمحد بن مرسلي،   1
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ىل التعرض إىل سباب اليت دفعت مجهور القراء إواأل تقييم الواقعبالعديد من التفاصيل اليت تساعد على 

 ختالفها وتأثريها.إ مدىو وسيلتني، وعادات هذه املمارسة ال

 :المقارن وشروطه سلوباألالمطلب الثاني: مفهوم 

 ه:مفهوم

 ختالف.هي املقايسة بني ظاهرتني أو أكثر ويتم ذلك مبعرفة أوجه التشابه واإل المقارنة لغة:

تني ختالف بني ظاهر هي عملية عقلية تتم بتحديد أوجه التشابه وأوجه اإل صطالحا:إ

قتصاديتني... أو أكثر، يستطاع من خالهلا احلصول على معارف أدق يتميز هبا موضوع إجتماعيتني أو إ

فيمكن القول أن األسلوب املقارن يشمل على إجراء مقارنة بني 1املقارنة والتصنيف.الدراسة، يف جمال 

  ظاهرتني، بقصد الوصول إىل حكم معني يتعلق بوضع الظاهرة يف اجملتمع، فهو منهج شبه جترييب خيترب

 كل من العناصر الثابثة، والعناصر املتغرية، لظاهرة ما، يف أكثر من جمتمع أو أكثر من زمن.

 2ط المقارنة:شرو 

  ا، رتباطها بالتغريات والظروف احمليطة هبإجيب أال تركز املقارنة على دراسة حادثة واحدة دون

 ثتني أو أكثر.ختالف بني حادلى دراسة خمتلف أوجه التشابه واإلعوإمنا جيب أن تستند املقارنة 

  انية.دراسة ميدجيب على الباحث أن جيمع معلومات دقيقة، إذا كانت املقارنة معتمدة على 

                                                           
 .227، ص 2297، سنة 6، منشورات عويدات، بريوت، لبنان، طأساليب البحث العلميمجيل صليبا،  1
 .229، 227ص  ،، ص2292املطبعة اجلديدة، دمشق، جتماع، المنهجية وطرائق البحث في علم اإلحممد صفوح األخرص،  2
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  أن يكون يف األصل وجود أوجه تشابه وتباين بني الظاهرتني حمل الدراسة، فال جيوز مقارنة ماال

 يقارن.

 وص يف اجلوانب األكثر عمقا، لفحص وكشف طبيعة الواقع غجتنب املقارنة السطحية ،إمنا ال

 املدروس.

 :جتماعيستمارة كتقنية من تقنيات منهج المسح اإلالمطلب الثالث: اإل

ستمارة إىل جانب بعض التقنيات األخرى، من بني إحدى تقنيات البحث املستعملة تعترب اإل

 جتماعي، واليت تستخدم يف مجع بيانات أولية أو أساسية أو مباشرة من العينة املختارةيف منهج املسح اإل

كما 1ا.واملعدة مسبقأو من جهة مفردات جمتمع البحث عن طريق توجيه جمموعة من األسئلة احملددة 

تصال باملخربين بواسطة طرح األسئلة عليهم واحدا، واحدا وبالطريقة نفسها إتعد وسيلة للدخول يف 

 2يها.نطالقا من األجوبة املتحصل علإ ،جتاهات وسلوكات جمموعة كبرية من األفرادإستخالص إهبدف 

ستمارة كوهنا تسمح ويالحظ من خالل هذا التعريف األخري، أن من أهم خصائص اإل

للمستجوب بالتصريح باملعلومات األكثر شخصية بالنسبة إليه، وتربير ذلك أن هوية املستجوب تكون 

ة عن األسئلة ن طبيعتها تسمح باإلجابأغري معروفة لدى القائم بالبحث، يف غالب األحيان، إضافة إىل 

 اليت تتضمنها بصفة منعزلة مع ضمان سرية اإلجابة.

                                                           
 . 232، ص 2227القاهرة،  ،عامل الكتب ،2ط الرأي العام، األسس النظرية والجوانب المنهجية،حممد مسري حسني،  1

 .020 موريس أجنرس، مرجع سبق ذكره، ص 2
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تصال بعدد  عتبارها وسيلة تقصي مالئمة بالنسبة ملن يريد اإلإستمارة عدة مزايا بفإن لإلوبالتايل 

ا تكون غري غالبا م ،كبري من األفراد، يف وقت قصري هبدف احلصول على معلومات دقيقة وبسيطة

حوثني ستمارات من طرف املبقابلة للمالحظة، فهي تقنية قليلة التكلفة نظرا إىل إمكانية ملء اإل

أنفسهم، وسرعة التنفيذ عكس ما هو عليه احلال يف مقابلة البحث حيث كمكن ملؤها يف وقت قصري 

نسبيا ،كذلك تتيح إمكانية تسجيل السلوكات غري املالحظة فعندما يتأكد املبحوث أن بإمكانه اإلجابة 

ية وأكثر ر عن األسئلة بصفة منعزلة مع ضمان سرية املعلومات، يستطيع أن يصرح مبعلومات أكثر س

 الصيغة بو ىل إمكانية مقارنة اإلجابات ،كون أن األسئلة ذاهتا تطرح على كل خمرب إشخصية، إضافة 

ألنه كلما طبقت املعيارية على األسئلة كلما أتيح جمال املقارنة وزيادة على التكاليف احملدودة نفسها ،

وآالف األشخاص  ستمارة على مئاتاإلوامليزانية املتساوية كمكن تطبيق  ،ووقت التنفيذ القصري نسبيا

بيان ستأو أكثر، وكذلك ال يفسح اجملال للباحث أن يتدخل يف إجابات من يطبق عليهم اإل

 1)االستمارة(.

 ستمارة البحث:الهيكل العام إل

 ( حماور أساسية.02ستمارة هذه الدراسة من حيث املوضوع، أربعة )عتمدنا يف تصميمنا إلإلقد 

  ستخدامات الصحف الورقية، احملور الثاين متعلق مبظاهر اإلشباع إخاص باحملور األول

حف ستخدام الصإاملتحققة من الصحف الورقية، أما احملور الثالث فقد سلط على أمناط 

                                                           
، األردن، سنة 6، دار حامد للنشر والتوزيع، طSPSSاإلحصاء في التربية والعلوم اإلنسانية مع تطبيقات برمجية نبيل مجعة صاحل النجار،  1

 .63، ص 6002
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لكرتونية، ستخدام الصحف اإلإلكرتونية، حيوي احملور الرابع مظاهر اإلشباع احملققة من اإل

 األسئلة املغلقة ذات أصناف متعددة. حبيث تشكل كل حمور من جمموعة من

  إجابة واحدة  ختيارإأسئلة مغلقة تنحصر إجابتها يف بديلني فقط، ويطلب من املبحوث

 فقط )نعم، ال(.

  ختيار إجابة واحد فقط.إهتا ويطلب من املبحوث اجابإأسئلة مغلقة تتعدد 

  ة أو أكثر.ة واحدختيار إجابإأسئلة مغلقة تتعدد إجاباهتا وتبقى احلرية للمبحوث يف 

  أسئلة تستهدف التعرف على شدة االجتاهات لدى املبحوث، وذلك باستخدام املقياس

 .املتدرج لشدة اإلجابات 

  ثل ستمارة الدراسة، متنفرد جبانب خاص من اهليكل العام إلإخر من األسئلة والذي آصنف

وقد أدرج هذا  عينة البحث،يف تلك املتعلقة جبمع البيانات واملعلومات األولية عن مفردات 

املنطقي  حرتاما، للتسلسلإستمارة وخارج إطار احملاور، وذلك الصنف من األسئلة يف بداية اإل

حنصر ذلك يف اجلنس، السن، مكان اإلقامة، واملستوى التعليمي، وهي متثل إلألسئلة، و 

 متغريات، كمكن تصنيف على أساسها اجلداول اإلحصائية املركبة.

 ستمارة ستمارة االستطالعية( من أجل اختبار اإلستمارة للتأكد من صالحيتها )اإلختبار اإلإ

للتأكد من صالحيتها، قمنا من خالل هذه اخلطوة بتوزيع مناذج منها، على عينة حمدودة 

ومماثلة للعينة األصلية اليت سوف جتري عليها الدراسة، وهذا قصد التأكد من درجة وضوح 

 ومدى جتاوب املبحوثني مع كل سؤال.األسئلة اليت تضمنتها 
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 طالع على اإلجابات املقدمة تبني مبدئيا أن هذه األسئلة ال حتتوي على أي غموض وبعد اإل

ستمارة إال يف سؤال واحد، فقط مما دفعنا إىل توضيحه أكثر، واحملافظة على شكل أسئلة اإل

 األخرى وصياغتها.

 ستمارة:ظروف توزيع اإل

ستمارة على أفراد عينة إ 320ستطالعية، قمنا بتوزيع ستمارة اإلتوزيع اإل يف املرحلة اليت تلت

ستمارات الصاحلة للدراسة مارس، بلغت عدد اإل 22فرباير إىل  22البحث، يف الفرتة املمتدة ما بني 

 ستمارات منها ما كانت ناقصة يف األجوبة )ملغاة( ومنها ما مل يسرتجع.ستمارة، ألن بقية اإلإ 302

  قريبا ستمارات بشكل تاإل اتيار أربعة واليات من الغرب اجلزائري، أين وزعت فيهخإمت

متساوي، على أفراد عينة البحث واملتمثلة يف مجهور القراء اجلزائريني أيا كان مستواهم أو 

وظيفتهم لوالية تلمسان، مستغامن، سيدي بلعباس، ووهران، لقرب منطقة الدراسة وكذلك 

 مع جمتمع البحث. ليسهل علينا التعامل

 ؛« SPSS »إجابات املبحوثني يف االستمارة عن طريق الربنامج اإلحصائي  بتفريغوقد قمنا 

Statisrical Packtage for Social Science ويعد االجتماعية للعلوم اإلحصائية احلزمة تعين واليت 

 كمكن حيث ، كبرية إمكانيات وله الوظائف متعدد برنامج وهو املشهورة، اإلحصائية الربامج أهم أحد

 يسمح كما املختلفة البحوث جماالت يف البحوث إجراء على الباحث مساعدة يف عليه عتماداإل

 البيانية الرسوم إنشاء و اإلحصائية والتحليالت احلسابية بالعمليات والقيام البيانات بتخزين الربنامج
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 إليها الرجوع لتسهيل البيانات حلفظ أداة يعترب كما وسريع، دقيق بشكل النتائج ستخراجإو  بسهولة

 . احلاجة عند

 .ا شباعات المتحققة منهفراد العينة للصحف الورقية واإلأنماط تعرض أالمبحث الثاني  :

تخدام وعادات سول الذي خيص الصحافة الورقية من حيث طبيعة اإلسندرج يف هذا املبحث ،احملور األ

املطلب الثالث  ماأمناط ،وذلك يف املطلب الثاين ،املرتبطة هبذه األ سئلةالقراءة من خالل جمموعة من األ

ع املتحقق لدى شبا فسنعرض فيه احملور الثاين املتعلق دائما بالصحافة الورقية ،ولكن من حيث اإل

يف و الدوافع واحلاجات اليت يسعى املبحوث لتحقيقها،أاملبحوثني من خالل التعرض هلذه الصحف،

 فراد العينة.أول يتضمن البيانات اخلاصة بن املطلب األأحني 
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 .بيانات شخصية عن مجتمع الدراسة  ول :المطلب األ

 نس،ىل بعض اخلصائص املميزة جملتمع الدراسة واملتمثلة يف اجلإسوف نقوم يف هذا املطلب بالتعرض 

 املستوى التعليمي. قامة،مكان اإل السن،

 .العينة وفق متغير الجنسفراد أ: يبين توزيع 2لجدول رقم ا

 

 ستمارة البحثإعتمادا على إعداد الطالبة إالجدول من  المصدر:

مفردة،موزعة حسب اجلنس  302فراد عينة البحث هو أن جمموع أ ، 2يتضح من خالل اجلدول رقم  

ن أناث،وبذلك يظهر إ.%  22 .2ذكور و 20.2ي ما يقابل% أناث ،إ 292ذكور،و 262ىل إ

،حيث أن املتوسط احلسايب الكلي يساوي ناثنوعا ما بني نسبة الذكور ونسبة اإل اهناك تفاوت

  املفردات تكرارا،بالنسبة ألفراد الدراسة.؛وهي تشري إىل فئة اإلناث كأكثر 6،وقيمة املنوال 2.20

 

 

 الجنس التكرار النسبة% المتوسط الحسابي المنوال

6 2.20 

 ذكر 125 40.5

 نثىأ 184 59.5

 وعاجملم 309 100.0
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 فراد العينة حسب متغير السن.أ: يبين توزيع 1الجدول رقم 

المتوسط  المنوال

 الحسابي

 السن التكرار  % النسبة

6 6.36 

 سنة 60 سنة إىل22من 36 11.7

 سنة 62ىل إسنة  60من  176 57.0

 سنة 32ىل إسنة  30من  58 18.8

 سنة فما فوق 20من  39 12.6

 المجموع 309 100.0  

 ستمارة البحثإعتمادا على إعداد الطالبة إالمصدر:الجدول من 

 لقد قمنا بتوزيع مستويات السن حسب الفئات التالية:

سنة 32ىل إ 30من  الفئة الثالثةسنة ، 62ىلإ 60من  الفئة الثانية سنة، 60قل منأ ولىالفئة األ

مفردة بنسبة%  32وىل ب فراد يف الفئة األسنة فما فوق ،حيث قدر عدد األ 20من  والفئة الرابعة،

سنة فيشكلون 62ىل إ60 ما الفئة الثانية والذين يرتاوح سنهم ما بنيأفراد العينة ،أمن جمموع  22.7

ىل إ30ا بنيهم مفراد الذين يرتاوح سنما الفئة الثالثة واليت متثل األأفراد العينة ،أمن جمموع  %   27نسبة

 سنة . 20فردا من الذين يفوق عمرهم  32ي مبجموعأ  %   29.9سنة فتشكل نسبة32
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غلبية مبا يتجاوز العينة  سنة  هي اليت تشكل األ 62-60ن فئة أويالحظ من خالل هذا التقسيم 

  60قل من أخريا فئة أسنة فما فوق ، ،و 20فالثالثة من   32-30ككل ،تليها الفئة الثانية من   

،واملنوال 6.36،ولقد بلغت قيمة املتوسط احلسايب االمجايل هلدا املتغري سنة وهي نسب متقاربة نوعا ما

فراد العينة أىل ان معظم إسنة ،وهو ما يشري 62ىل إسنة 60ىل الفئة العمرية ما بني إ،وهو يرجع 6

 شباب.
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 فراد العينة حسب متغير مكان االقامة.أيبين توزيع  2الجدول رقم 

 

 

 

 

 ستمارة البحثإعتمادا على إعداد الطالبة إالجدول من  المصدر:

من  % 72.2مفردة بنسبة   662فقد بلغ عدد املقيمني باملدينة     قامة،اإلفيما يتعلق مبتغري مكان 

  99مفردة ،بينما بلغ عدد املقيمني خارج املدينة ) الريف (   302مجايل عينة الدراسة البالغ تعدادها إ

ملقيمة يف فراد العينة اأ،وطبقا ملقياس النزعة املركزية فقد بلغ متوسط  %   69.2مفردة بنسبة مئوية  

فراد أكثر حضورا يف ن املقيمني باملدينة هم األأ،ما يبني  2ما املنوال فقد قدر أ،2.69يف واملدينة الر 

 العينة حمل الدراسة.

  % 22.2ة  كرب نسبة كانت لذوي املستوى العايل بنسبأن أويف قراءة لنتائج اجلدول الرابع ، يتبني لنا 

صحاب ما أاب املستوى الثانوي ،فيما كمثل صحأل   % 27.9مفردة ،تليها نسبة  222ي ما كمثل أ

من جممل العينة  %  2.6بتدائي فمثلوا نسبةما ذوي املستوى اإلأ، % 23.2بعد التدرج نسبة 

صحاب املستوى التعليمي العايل هم الذين شكلوا أن املبحوثني أ،ويالحظ من خالل هذا التوزيع 

 قامةمكان اإل التكرار  لنسبةا المتوسط الحسابي المنوال

2 2.69 
 مدينة 221 71.5

 ريف 88 28.5

 اجملموع 309 100.0  
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وى التعليمي ن متوسط املستأاجلدول املوضح  بوتشري نتائج ،غلبية بنسبة تفوق نصف العينةاأل

 كثرصحاب املستوى العايل األأن أىل إ،وهو ما يشري 3فقد قدر بما املنوال أ،6.97للمبحوثني بلغ 

 حضورا يف العينة ،باملقارنة مع بقية املستويات التعليمية.

 فراد العينة حسب متغير المستوى التعليمي.أتوزيع  : يبين1الجدول رقم

 

. 

 

 

 

 

 ستمارة البحثإعتمادا على إعداد الطالبة إالمصدر:الجدول من 

 
 

 

 المستوى التعليمي التكرار  %النسبة المتوسط الحسابي المنوال

3 6.97 

 /أساسيبتدائيإ 13 4.2

 ثانوي 55 17.8

 عايل 199 64.4

 ما بعد التدرج 42 13.6

 المجموع 309 100.0
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 فراد العينة للصحف الورقية.أستخدام إ الثاني: كيفيةالمطلب 

من النقاط اليت توضح طبيعة قراءة املبحوثني للصحف  ةىل جمموعإن نتطرق أوسنحاول من خالله 

 ستخدامهم هلا.إمناط أالتقليدية و 

 : يبين مدى مطالعة الصحف الورقية.5الجدول رقم 

 ستمارة البحثإعتمادا على إعداد الطالبة إالجدول من  المصدر:

من املبحوثني يطالعون الصحف الورقية املطبوعة، يف  % 92ن أيتضح من خالل اجلدول اخلامس 

وا نسبة الذين صرح نأذلك، من خالل  الصحف، ويالحظمنهم نفوا مطالعتهم هلذه     %22مقابل 

ال تتعرض ة اليت نسبة كبرية مقارنة مع الفئ العينة، وهيفراد أثلثي  الورقية، فاقتمبطالعتهم للصحف 

حنراف معياري يساوي إ،ب2.22مجايل قدر ملتوسط احلسايب اإلن اأ إذىل الصحف التقليدية،إ

ىل إويتعرض  أملن يقر فراد العينة تكون ن القيمة الشائعة ألأ،واليت تؤكد 2،وقيمة املنوال تساوي 0.029

 .ا النوع من الصحفذه

 مطالعة الصحف الورقية. العدد  النسبة% المتوسط الحسابي نحراف المعيارياإل المنوال

2 0.029 2.22 

 نعم 672 89.0

 ال 33 11.0

 المجموع 309 100.0
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 الورقية.مطالعة الصحف  يرةتو : يبين 6الجدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 ستمارة البحثإعتمادا على إعداد الطالبة إالجدول من  المصدر:

 هنم يطالعونأفراد العينة ،بأفردا من  32صرح  املطالعة، فقدواملتعلق بطبيعة    2وفيما خيص اجلدول رقم 

منهم هذه الصحف   % 29.2،بينما يطالع   % 26.2ستمرار، وذلك بنسبة  إهذه الصحف ب

ولئك الذين يقدمون على مطالعة الصحف بالنسبة أل %  26.2حيان ،تليها نسبة  الورقية يف بعض األ

رة وقات نادأين يطالعوهنا يف ولئك الذبالنسبة أل %2.2وقات نادرة ،بينما بلغت نسبة أاملطبوعة يف 

شكلون خر يولئك الذين حيرصون على مطالعة الصحف الورقية من وقت آلأن أوبذلك يتضح ،جدا

 وقات النادرة والنادرة جدا. ستمرار ويف األإفراد الذين يطالعوهنا بفئة عالية مقارنة مع األ

 الصحف الورقية وتيرة مطالعة التكرار  النسبة%

 ستمرارإب 39 26.2

 حيانيف بعض األ 182 29.2

 وقات نادرةأيف  40 26.2

 نادرة جداوقات أيف  15 2.2

 المجموع 276 100.0
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 : يبين مكان قراءة الصحيفة المفضلة.7الجدول رقم  

 مكان القراءة التكرار النسبة%

 يف املنزل 607 %22.23

 يف مكان العمل 22 %22.22

 يف النوادي واماكن الرتفيه 63 %7.32

 صدقاءعند األ 66 %7.06

 يف املكتبات العامة 22 %2.72

 المجموع 323 %200

 ستمارة البحثإعتمادا على إعداد الطالبة إمن  المصدر: الجدول

ختيار إمكان قراءة املبحوثني للصحيفة املفضلة ،حيث كمكن لكل واحد منهم  7يوضح اجلدول رقم 

د ن يكون مساويا لعدد مفردات العينة ،وقأن جمموع التكرارات ال كمكن إكثر من بديل ،وبالتايل فأ

شري ،كذلك ت  % 22.23تنوعت خيارات املبحوثني  ولكنها برزت بشكل رئيسي يف املنزل بنسبة  

ن طبيعة اجملتمع اجلزائري وخاصة أحيث % 22.22ىل مطالعتها يف مكان العمل بنسبة إالبيانات 

ماكن أساتذة منهم، من كمارسون هذه العادة وهم جالسني على مكاتبهم،تليها النوادي و داريني واألاإل
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مشاهبة ملن يقرؤون ،وهي   % 7.32راد الفرد ،وذلك بنسبة أالرتفيه نظرا لسهولة محلها وتصفحها مىت 

خر آخرية املكتبات العامة كيت يف املرتبة األتأ  ،مث ٌ%  7.06صدقاء  بالصحف املطبوعة عند األ

 .   % 2.72مكان تتصفح فيه الصحف املطبوعة  بنسبة 
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 هم الجرائد الوطنية المطلع عليها.أ : يبين9رقم الجدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ستمارة البحثإعتمادا على إعداد الطالبة إمن  المصدر: الجدول

 هم الجرائد المطلع عليهاأ التكرار  النسبة%

 اخلرب اليومي 79 28.6

 الشروق اليومي 103 37.3

 الفجر 3 1.1

 النهار 48 17.4

 اجلمهورية 3 1.1

9.8 27 le Quotidien d’Oran 

2.9 8 le Soir d’Algérie 

1.4 4 El watan 

0.4 1 l’Expression 

 المجموع 276 100.0
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على نسبة من أستحوذت على إن جريدة الشروق اليومي، قد أويالحظ من خالل اجلدول الثامن، 

،تليها   %37.3هنم يطالعون اجلرائد الوطنية املطبوعة مبا يقدر ب أهتمامات اجلمهور الذين صرحوا بإ

، مث اجلرائد   % 27.2النهار بنسبة  ، فجريدة  %69.2بدرجة متقاربة نوعا ما جريدة اليومي بنسبة 

                                                       le quotidien d’ Oranالناطقة باللغة  الفرنسية   خرى منهاالوطنية األ

ة خرية بنسب متقارب،لتليها يف املقامات األ%6.2بنسبة    le Soir d’ Algerieوجريدة  %2.9بنسبة 

  l’ Expressionخريا صحيفة وأ%2.2،جريدة  اجلمهورية بنسبة %2.2بنسبة   El Watanجريدة 

ممن يطالعون اجلرائد الوطنية اليومية ،وكل   672ي ما يعادل فردا واحدا من جمموع  أ  %0.2بنسبة 

 فراد عينة البحث.   اختالف ميول ورغبات وتوجهات إهذه النسب ختتلف ب
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خرى في حالة عدم الحصول على أفراد العينة على جرائد أطالع إ: يبين مدى 2الجدول رقم 

 .الجريدة المفضلة

 ستمارة البحثإعداد الطالبة اعتمادا على إالمصدر:الجدول من 

 خرى ،يفأىل مطالعة جرائد إفراد العينة يلجؤون أمن   %70.7ن نسبة أظهرت نتائج الدراسة كذلك أ

هنم ال يطالعون أممن صرحوا  % 62.3حالة عدم متكنهم من احلصول على جريدهتم املفضلة ،يف مقابل 

جراء مقارنة بسيطة بني إ( ،وهكذا يالحظ من خالل 2خرى يف هذه احلالة  )  اجلدول رقمأجرائد 

ىل اجلريدة إخرى عندما يتعذر عليهم الوصول أفراد العينة يطالعون صحفا أن جل أالنسبتني املقدمتني، 

حنراف معياري قدر إ،ب2.62ن املتوسط احلسايب الكلي هو أىل إ،وتشري النتائج املفضلة عندهم

اب اجلريدة ستبيان تطالع اجلرائد وقت غياملستجوبني حسب نتائج اإلغلبية أن أ،واملنوال يؤكد 0.06

 املفضلة لديهم.

 

التكرا  النسبة% المتوسط الحسابي االنحراف المعياري المنوال

 ر

 خرىأمطالعة جرائد 

2 0.06 2.62 

 نعم 195 70.7

 ال 81 29.3

 المجموع 276 100.0
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 يبين الوقت المستغرق في قراءة الصحيفة الورقية. 20الجدول رقم :

 مدة قراءة الصحيفة الورقية. التكرار  النسبة%

 نصف ساعة  173 62.7

 ساعة واحدة 72 26.1

 ساعتنيمن ساعة اىل  25 9.1

 من ساعتني أكثر 6 2.2

 المجموع 276 100.0

 ستمارة البحثإعتمادا على إعداد الطالبة إمن  المصدر: الجدول

خنفاض نسبة من يطالعون اجلريدة املطبوعة ملدة زمنية تزيد إلتوضح   20جاءت نتائج اجلدول رقم  

 2.2ىل ساعتنيإفقط،ونسبة من يقرؤوهنا مدة ساعة  % 6.6عن الساعتني ،حيث قدرت نسبتهم ب  

فراد العينة املطالعة للصحف الورقية ساعة واحدة ،و أمن  %62.2،يف مقابل ذلك يقضي    %

وثني ىل ضيق الوقت عند املبحإعرض، وهو الذي يشري قصى للتأمنهم نصف ساعة  كحد    % 26.7

ذي يقضيه ن الوقت الأمتالكهم وقت فراغ كايف للتعمق يف قراءة ما طبع يف اجلريدة ،حيث إوعدم 

و تباينا يف أالتفضيل،هتمام و اإلستخدام ،الذي يعكس تباينا يف ىل التباين يف اإلإالفرد يف القراءة يشري 

 الدوافع.
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 :يبين كيفية الحصول على الجريدة.22الجدول رقم 

 كيفية الحصول على الجريدة التكرار النسبة%

 شرتاكاتعن طريق اإل 8 2.5

 كشاكعن طريق األ 127 39.7

 صدقاء والزمالءمن األ 96 30

 من املكتبات 38 11.9

 من موزعي الصحف 51 15.9

 المجموع 320 100

 ستمارة البحثإعتمادا على إعداد الطالبة إمن  المصدر: الجدول

 اختالفإو  ان هناك تباينأيتبني من خالل هذا السؤال املتعلق بكيفية احلصول على اجلريدة عند املبحوثني، 

وىل ملرتبة األكشاك تتصدر ان احلصول عليها عن طريق األأىل النسخة الورقية ،حيث إمناط الوصول أيف 

،تليها احلصول  %32.7قتناء جرائدهم بنسبة العملية إلىل هذه إفردا يلجؤون    267ن ،نظرا أل

من املبحوثني  % 22.2،يف مقابل ذلك تايت نسبة   %30صدقاء والزمالء بنسبة عليها من طرف األ

من املبحوثني يتحصلون %  22.2ما املكتبات فنسبة أالذين يفضلون شراءها من موزعي الصحف ،

بغية  شرتاكفراد املبحوثني يستخدمون تقنية اإلمن األ   %   6.2على جريدهتم  من خالهلا ،وفقط  

و احلاجة هو الذي يتحكم بنمط صياغة عادة أختالف يف الدافع احلصول على اجلريدة،ويبقى اإل

 احلصول على اجلريدة.
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 فراد العينة.أوقات مطالعة عند األ أكثريبين  21الجدول رقم :

 وقات مطالعةاأل أكثر التكرار  النسبة%

 صباحا 105 38.0

 ثناء الظهريةأ 73 26.4

 مساء 98 35.5

 المجموع 276 100.0

 ستمارة البحثإعتمادا على إعداد الطالبة إمن  المصدر: الجدول

طار وكسعي ملعرفة مظاهر القراءة من خالل وقت القراءة ،جاءت نتائج السؤال املطروح يف هذا اإل

املبحوثني يطالعون الصحف الورقية صباحا ،يف املقابل بنسبة فراد من جمموع األ %39ن   أ،لتبني 

 % 62.2ما وقت الظهرية فكان بنسبة أ،  % 32.2متقاربة متارس عملية املطالعة يف املساء  بنسبة

ىل إضافة تفضيل،باإلهتمام والستخدام يعكس التباين يف اإلممن يقرؤون فيه صحفهم،وهذا التباين يف اإل

الصحيفة يف  أالصحف الورقية يرتبط كذلك بالوقت املخصص للقراءة ،فالذي يقر  ذلك فان فرتة قراءة

 ،بينما كربأىل العمل ،عادة ال يتاح له الوقت الكايف لقراءة مساحة إثناء الذهاب أو أالصباح قبل 

كثر تفصيال ىل املنزل مساءا ،يسمح له وقت القراءة بقراءة املواضيع األإاجلريدة بعد العودة  أالذي يقر 

 و الصور ...اخل .أال بقراءة بعض العناوين إول الذي ال يسمح الوقت و عمقا باملقارنة مع األأ
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 فراد العينة.أهتمام إ: يبين المواضيع التي تحظى ب22الجدول رقم 

 المواضيع التكرار النسبة%

 خبار وتقاريرأ 200 30.12

 مقابالت 36 5.42

 مقاالت وحتليالت 64 9.63

 حتقيقات 119 17.92

 عالناتإ 62 9.33

 شهاراتإ 54 8.13

 رسوم كاريكاتورية 129 19.42

 المجموع 664 100

 ستمارة البحثإعتمادا على إعداد الطالبة إمن  المصدر: الجدول

يع كثر من نوع من املواضأختيار إمكانية إتيح فيه للمبحوثني أ،والذي  23تشري نتائج اجلدول رقم  

،تليها الرسوم الكاريكاتورية بنسبة   %30.26وىل بنسبة   خبار والتقارير تصدرت املرتبة األن األأ،

ما املقاالت أ،  % 27.26هتمام   إ،يف مقابل ذلك التحقيقات الصحفية حظيت ب  22.26%
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عالنات ،جاءت ما املواضيع اخلاصة باإلأ،  %2.23والتحليالت فبلغت نسبة املبحوثني املهتمني هبا   

دىن نسبة خاصة أ،وك 2.26هتمت به نسبة%إشهار ،واحملتوى اخلاص باإل   % 2.33بنسبة  

  .%2.26ي بنسبة أمفردة ، 32هتمام والقراءة فقد كانت للمقابالت مبا يعادل  باملواضيع اليت تلقى اإل

الشكل الذي  ىلإيضا أكمتد  فقط، ولكنههتمام القراء ال يقف على موضوع احملتوى إن أواملالحظ هو 

ينة مثال نسبة   خالل النتائج املب الصحفية، ومنشكال القوالب الفنية للتحرير واأل يأالنص، يقدم فيه 

حثون يف ن هؤالء يبأمن املبحوثني الذين يفضلون قراءة املقال التحليلي هو مؤشر على  % 2.23

منهم واليت هتتم  %22.26ني  ح واملعلومات، يفكتساب املعرفة إقراءهتم على املواضيع اجلادة و 

 ن هذه الفئة تبحث عن التسلية والرتفيه واملوضوعات اخلفيفة.أبالرسوم الكاريكاتورية تبني 

الم عىل اإلإفراد خبار والتقارير تعرب عن دافع األمهتمي األ من %30.26نسبة خرى أومن جهة 

 ة الوقت لديهم.وقت ذاته تعرب عن قلال اجملتمع، ويفحداث احمليطة هبم يف والتعرف على الوقائع واأل
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 :ستنتاجاإل

 من خالل حتليل بيانات اجلداول اإلحصائية البسيطة السابقة نستنتج ما يلي:

يطالع أغلبية املبحوثني الصحف الورقية، والطابع العام الذي كميز هذه القراءة هو أن نسبة كبرية      

من هؤالء األفراد يطالعون هذه اجلرائد يف بعض األحيان، فعلى الرغم من الرسالة اليت حتملها هذه 

، وعلى الرغم قتصادية ... إخلإجتماعية و إالصحف واألخبار اليت حتيط جبل اجملاالت من سياسية، 

التعرض هلذه  نتظام  يفسابقا، إال أن عدم اإل املبينةمن قراءهتا حسب النسبة املرتفعة  دمن التعو 

 ،ة الورقيةإىل مطالعة الصحف الوطني العينةعند معظم أفراد  امليلإىل ضعف  حيالصحف الورقية يو 

 لعملية.نظرا لضعف احلاجات اليت يرغبون يف إشباعها من خالل ممارسة هذه ا

تطالع نسبة عالية من مجهور الصحافة املكتوبة جرائدهم يف املنزل كأفضل مكان للقراءة بالنسبة      

قتنائها ومطالعتها إالطابع املميز الذي ختتص به الصحف املطبوعة يف سهولة  ني، وهو ما يبليهمإ

سكن القراءة كاملنزل الذي ييف أي مكان يفضله الفرد، حيث ال يوجد مكان أريح للفرد ملمارسة 

 ععمل أو مقراءهتا بصفة مجاعية يف ال بحي فيه، وهو ما يشري إىل حب املطالعة الفردية، عكس من

 األصدقاء.

جلمهورية " اجريديت " الفجر " وجريدة   لع نسبة قليلة جدا من مجهور الصحافة الورقيةاتط      

الناطقتني باللغة  « l’Expression »الوطن " و الناطقتني باللغة العربية، إضافة إىل جريدة "

أمهية بالغة واليت يان بظالفرنسية،  وهذا يف مقابل جريديت " اخلرب " و "الشروق اليومي " اللتان حت

 هتماما بالغا مبطالعتها، ورمبا يرجع السبب يف كثافة هذا التعرض إىل احملتوى اجليدإيظهر أفرادها 
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  د اجملتمع اجلزائريهتمام أفراإختطى ب يتع الية الشروق، واخلرب، واملواضالذي جيدونه حاضرا يف جريد

ة هي اليت جتماعيع اإليوالشك أن املواض ،الذي حيتاج إىل قراءة مضامني تقرتب أكثر من حياته

هتماماته، كمواطن بسيط، عكس اجلرائد املذكورة سابقا واليت حظيت إتشكل احملور األول من 

 ،جلرائدهو كون هذه ا عزوفيف املطالعة، وكمكن أن يكون السبب وراء هذا البنسب منخفضة جدا 

عمومية فغالبا ما تسلط الضوء يف مضموهنا على أخبار تتعلق بالدولة )طابع سياسي حمض(، إضافة 

ما خيص ر الذي ال حيبذه غالبية اجلمهور، وفيماأل ؛لموسة بكثرة يف طريقة املعاجلةىل الذاتية املإ

لغوي، فكون الدراسة ق الئاألخرى الناطقة بالفرنسية فرمبا يكون سبب ضعف املطالعة إىل العااجلرائد 

أجريت على خمتلف شرائح اجملتمع اجلزائري )مثقف، غري مثقف ... إخل( فهو بالدرجة األوىل جمتمع 

 رب، خاصة الشباب، وذوي املستويات التعليمية املنخفضة )أساسي، ثانوي( ...عم

م من اإلقبال املتزايد، والتفضيل الواضح جلريديت الشروق اليومي، واخلرب اليومي، إال أن ولكن بالرغ

قتناء ومطالعة جرائد أخرى، حالة تعذر حصوهلم على إون إىل ؤ نسبة كبرية من جمموع األفراد يلج

عادة  تغناء عنسال كمكن اإل نهأجريدهتم املفضلة، وكمكن أن نفسر هذا اإلقبال وهذه املطالعة على 

عتبارها إب ،ود على ممارستها من طرف املبحوثنيعا أضحت سريورة تاملطالعة الورقية للصحف، وإهن

رى اليت هتمهم من جهة، ومن جهة أخ ،مصدرا أساسيا وسهال يف املعرفة واحلصول على املعلومات

س رغبة ككتفاء بقراءة صحيفة واحدة فقط، وهو ما يعإىل التنوع ، وعدم اإل  حيهذا اإلقبال يو 

ألفراد املبحوثني يف تعدد مصادر املعرفة واملعلومات، وتعكس كذلك قدر الثقة يف الصحف الوطنية  ا

 كمصدر للمعرفة والثقافة. 
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تطالع نسبة عالية من مجهور القراء الصحف الورقية يف مدة زمنية ال تتعدى النصف ساعة،       

يف مقابل نسبة منخفضة جدا منهم من تطالع هذه الصحف يف مدة تزيد عن ساعتني، وهو ما 

شر على ضيق رتفاع النسبة األوىل مؤ إحيث أن  املراد،يشري إىل التباين يف طريقة التعرض واهلدف 

ند القراء، وتعرضهم حملتوى الصحف يكون بشكل سطحي غري معمق، كأن يقرؤوا األخبار الوقت ع

املقاالت واألنواع الصحفية املطولة نوعا ما، أو  توجههم إىل جانب واحد  يف تعمقفقط دون ال

فقط، مثال الرياضة أو السياسة، أو قراءة الصفحة األوىل، فاألخرية ... إخل، حيث يظهر أن احلاجة 

 لقراءة الصحيفة. ولاألمعرفة شيء معني فقط، هو الدافع  إىل

 منهم منفهناك تباين يف أمناط وصول أفراد العينة املطالعة للصحف الورقية إىل جريدهتم،      

الذين  مع هؤالء رنةمقا،حيصل عليها عن طريق األكشاك وكذا األصدقاء والزمالء بنسب مرتفعة 

 ، وكمكن إرجاع السبب يف ذلك إىل حتكم مستوى الدافع إىل شرتاكيتحصلون عليها عن طريق اإل

قراءة الصحف يف صياغة عادة احلصول عليها، فالفرد الذي يشرتي اجلريدة من األكشاك أو 

ة، فحكم فيه الصدبل تت ، عمدي غرييتحصل عليها من الزمالء يكون تعرضه إىل الصحيفة وحمتواها 

عة هتمام أكرب بأمهية مطالإدرجة  يبدي اآلخر الذيطريق السري، عكس الفرد  هأو يتحكم في

ستمرارية شرتاك فيها، وهو ما يبني يف الوقت ذاته اإلوتصفح مضمون جريدة معينة عن طريق اإل

 نتظام يف القراءة.واإل

باين يف ، أن هناك تالدراسةختالف يف وقت القراءة الصحفية عند جمتمع يظهر من خالل اإل      

مطالعة حمتوى الصحيفة، فعلى الرغم من تقارب النسب بني من يقرؤون اجلريدة يف الصباح، وبني 
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من يطالعوهنا أثناء الظهرية، وبني الفئة الثالثة اليت متارس هذه العملية يف املساء، إال أن لكل منهم 

ح هلم الوقت ا اليتعادة ما  فالذين يقرؤون صحيفتهم يف الصباح، ،وقت حمدد خمصص للتعرض

عرفة أحدث األخبار العاجلة مالكايف لقراءة مساحة أكرب، ويف الوقت ذاته، مؤشر على حب 

راءة اخلرب وقت ا أمر قوالسريعة، بينما املبحوثني الذين يقرؤون صحفهم يف املساء ال يهمهم كثري 

لعناوين أو عكس من يقرأ فقط ا ،ع األكثر تفصيالييف قراءة املواض عمقالت مما يهمهر قدبنشره، 

اح له قراءة تيكتفاء فقط بقراءة جزء فقط، بل يعطي وقتا كافيا حىت يشاهد الصور، أي عدم اإل 

 الكل أو أكرب  قدر ممكن من املضمون الذي حتويه الصحيفة. 

بني  بهاسجتاه املواضيع اليت تعرضها الصحف الورقية، وتتفاوت نإهتمامات املبحوثني إختتلف       

ا نسبة املطالعة وموضوعات أخرى تنخفض، وهو ما يدل على تأثري دوافع هموضوعات ترتفع في

 ختيار املوضوع، والشكل الصحفي، والذي يتأثر أيضا بوقتإوحاجات جمتمع الدراسة يف ترتيب 

يف  عرب منطهميالقراءة، والوقت املخصص للقراءة كذلك، فاملهتمني أكثر بقراءة األخبار والتقارير 

عن دافع اإلعالم والتعرف على الوقائع واألحداث احمليطة هبم يف اجملتمع، وكذلك تعرب  ،التعرض

 فيه، الرت يبحث من هذا التعرض على التسليةالكاريكاتورية م بالرسوم تعن قلة الوقت لديهم، وامله

ع يقراءهتم على املواض يفحلياة اليومية، واملفضلني قراءة املقاالت ... إخل، يبحثون اواهلروب من روتني 

ع يوالتعرف على أبعاد ودالالت املواض ،كتساب معارف ومعلومات، ومهارات جديدةإاجلادة و 

 بغرض تكوين رأي معترب ويف ذات الوقت داللة على كفاية الوقت للمطالعة. ،املطروحة 
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 فراد العينة من الصحف الورقية.شباع المتحققة ألاإل الثالث: مظاهرالمطلب 

لورقية، اهم الدوافع واحلاجات اليت جتعل املبحوثني يقدمون على مطالعة الصحف أدراج إوفيه سيتم 

 مهيتها بالنسبة هلم.أ لديهم، ومدىاحملققة  والفوائد

 يبين دوافع قراءة الجريدة الورقية.  21الجدول رقم :

 دوافع قراءة الجريدة الورقية التكرار  النسبة%

 حداث الداخلية و اخلارجيةمتكنين من متابعة األهنا أل 115 41.7

 حداث الداخلية و اخلارجية بدقةهنا تغطي األأل 21 7.6

 هتابعادها و دالالأملام بتفاصيل الوقائع و التعرف على لإل 57 20.7

 راء الكتاب وحتليالهتم للقضايا و االحداثآطالع على لإل 32 11.6

 موقف من القضايا اليت تعاجلهاو أي أتساعدين يف تكوين ر  13 4.7

 للهروب من متاعب احلياة اليومية و للرتفيه 38 13.8

 المجموع 276 100.0

 ستمارة البحثإعتمادا على إعداد الطالبة إالمصدر:الجدول من 
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فراد أع بساسية اليت تدفهم الدوافع األأن من أول من احملور الثاين للدراسة، ظهرت نتائج السؤال األأ

  % 22.7حداث الداخلية واخلارجية بنسبة  العينة ملطالعة الصحف الورقية ،هي متكنهم من متابعة األ

من  ما دافع اهلروبأملام بتفاصيل الوقائع ،منهم برروا قراءهتم هبدف اإل    %  60.7،يف مقابل 

ن هذه العملية لغرض ،ممن كمارسو   % 23.9متاعب احلياة اليومية فقد متركز يف املرتبة الثالثة بنسبة 

غلب احلاالت ،ومربر أالتسلية والرتفيه واهلروب من نظام احلياة اليومي، الذي يتسم باجلدية والصرامة يف 

   36ما يعادل    %22.2حداث، فقد بلغ نسبة  راء الكتاب وحتليالهتم للقضايا واألآطالع على اإل

خريا أ،و  % 7.2ة بدقة فقد قدرت نسبته  حداث الداخلية واخلارجيمفردة ،يف حني دافع تغطية األ

 .  %2.7خرية بنسبة   حتل املرتبة األإو موقف أي أمساعدة قراءة الصحف الورقية يف تكوين ر 
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 يبين الفوائد المحققة من مطالعة الصحف الورقية. 25الجدول رقم :

 ستمارة البحثإعتمادا على إعداد الطالبة إمن  المصدر: الجدول

جتماعي عند واصل اإلالت وسعيا منا ملعرفة الفوائد احملققة من خالل التعرض للصحف الورقية برز حتقيق

هم الدوافع املرتبطة أ،حيث تعترب من بني % 36.6ول الفوائد حتقيقا ،وذلك بنسبة  أاملبحوثني ك

ناقشة كتساب املعلومات واملعارف، اليت جتعل الفرد قادرا على املإباحلاجات الفردية ،وهي مرتبطة دائما ب

ساب املعارف كتإ ثر حتقيقا عند املبحوثني ،كانتكخرين ،والفائدة الثانية األراء مع اآلوتبادل اآل

،تليها حاجة  %29.2عجاهبم وتقديرهم بنسبة  إخرين،واليت تنال واملعلومات اليت متيز الفرد عن اآل

شخاص واملتعلقة دائما بكم ذ تعترب حاجة فردية مهمة عند األ؛إ  % 27.2حتقيق الذات بنسبة 

 فوائد مطالعة الصحف الورقية التكرار  النسبة%

 وتقديرهم عجاهبمإوتنال خرين عن اآل ومعلومات متيزينكتسب منها معارف أ 51 18.5

 والتوجيه واالرشادالنصح  والقدرة علىتوفر يل حاجة حتقيق الذات  48 17.4

 الناس هتمامإعلى املشكالت و من خالل التعرف  جتماعيالتواصل اإلحتقق يل  89 32.2

 نتماء اىل جمتمعيتعرضي للصحف يشعرين باإل 46 16.7

 احداثو كتساب املعلومات مبا جيري حويل من وقائع إخالل  ستقرار منواإلمن شعر باألأ 42 15.2

 المجموع 276 100.0
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دير بصفة عامة ،والصحافة املكتوبة خاصة ،حىت ينال الفرد التقعالم املعلومات املكتسبة من وسائل اإل

 رشاد.خرين ،ويكون قادرا على النصح والتوجيه واإلمن نفسه ومن اآل

ي ما يعادل أفردا،   22فراد العينة مبجموع  أهتمام إىل اجملتمع، لقيت إنتماء وحتقيق فائدة الشعور باإل

كتساب املعلومات واملعرفة اليت تدعم عضويته يف اجلماعة، إىل إن الفرد دائما يسعى أل   %  22.7

هدافها أهتماماهتا و إفكارها و أىل ذلك لتجعله قريبا من اجلماعة ،يشاركها إحيث تستمر حاجته 

،فاملبحوثون   %22.6ولويات املطالعة بنسبة أستقرار كان ضمن من واإلجتاهاهتا،وكذلك الشعور باألإو 

يف ،حداث أات واملعرفة اليت جتعلهم على علم مبا جيري حوهلم من وقائع و كتساب املعلومإىل إيسعون 

مهيتها عند أ ينفي ن ذلك الأال إخر الفوائد ترتيبا ،آهنا أطار البيئة اليت يعيشون فيها ،وعلى الرغم من إ

 اجلمهور.
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 فراد العينة للصحف الورقية.أ: يبين مبررات تعرض 26رقم الجدول 

 ستمارة البحثإعتمادا على إعداد الطالبة إمن  المصدر: الجدول

من املبحوثني يرجعون املربر الرئيسي لقراءة   % 39ن نسبة أ،   22يظهر لنا من خالل اجلدول رقم  

وهو مربر لكرتونية ،وذلك مقارنة بالصحف اإل سهل للعنيأخرية ن قراءة هذه األأالصحف الورقية ،هو 

وضوح الرؤية  لكرتونية هو عدمن من سلبيات الصحافة اإليولوجية للفرد ،ألز متعلق جبانب الصحة الف

ري من مر الذي ال حيبذه الكثاأل؛جهادا بصريا إيل غالبا ما يسبب مام شاشة احلاسب اآلأن اجللوس أل

ساسية األ هم املربراتأفراد خاصة متقدمي السن،ويلي ذلك التعود على قراءة الصحف املطبوعة من األ

سئلة للمطالعة ،على الرغم من عدم مطالعتها عند غالبية املبحوثني بصفة مستمرة ،وهو ما ثبت يف األ

 مبررات التعرض للصحف الورقية. التكرار  النسبة%

 غناء عنهاستاإل أستطيعنين تعودت قراءة وتصفح الصحف الورقية وال أل 78 28.3

 و بعض حمتوياهتاأرشيفا ورقيا هلذه الصحف أعد أنين أل 13 4.7

 ن جهة العمل توفرها يلأل 14 5.1

 للعني وأفضل أسهلن قراءهتا أل 105 38.0

 ال يف الصحف الورقيةإبواب ال تنشر األ ن بعضأل 66 23.9

 المجموع 276 100.0
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سمح عالم اليت تكثر وسائل اإلأهنا من أن الصحف الورقية دائما متتاز بأال إالسابقة من الدراسة ،

ن أن مرة ،حيث كثر مأعالمية للقاريء بالسيطرة على التعرض،كما تتيح له الفرصة لقراءة الرسالة اإل

 خرى.أيلة ي وسأتقدكمها يف  علىن املواد املعقدة يفضل تقدكمها مطبوعة أىل إالتجارب تشري 

بواب األ ن بعضأته ن تعرضها للصحف الورقية حجأهؤالء املبحوثني ب من % 63.2نسبة وصرحت 

م عربية ال تنشر ألكرتونية جزائرية كانت ن بعض الصحف اإلأ الورقية، وحقيقةال يف الصحف إال تنشر 

نشر بعض كذلك ال ت  خرىأالشبكة، و لكرتوين على خبار اخلاصة باحلوادث واجلرائم على موقعها اإلاأل

 والعقارات...اخل. السيارات، سواقأشهارات، اإلبواب مثل األ

 ،ملربرين ترتيباخر اآرشيف الورقي عداد األإ الورقية، ومربروكان مربر جهة العمل هي اليت توفر الصحف 

من جيد هذه الصحف متوفرة باجملان  التوايل، فهناكعلى % 2.7و  %2.2وذلك بنسبتني متقاربتني   

داخل الصحيفة على ب رشيفا ملواضيع معينةأخر يعد اآل لكرتونيا، والبعضإدون حتمل تكلفة مطالعتها 

االلكرتوين،  ف رشيمتكن املستخدم من البحث يف األ لكرتونية، اليتاإلالرغم من يسرها يف الصحافة 

عداد إسلوب التقليدي يف البحث و توفر خدمة البحث عن موضوعات معينة بسرعة تفوق األ كما

 امللفات.
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 :ستنتاجاإل

 خالل هذا املطلب كمكن أن نستنتج ما يلي:بتحليلنا للبيانات اليت مت التوصل إليها  

تعترب الدوافع و احلاجات الفردية من العوامل احملركة لعملية قراءة الصحف الورقية عند أفراد  

حيث أن احلصول على املعلومات هو الدافع األساسي للتعرض إىل الصحافة املطبوعة بنسبة  ،العينة

راد و الذي تصدر املرتبة األوىل و الذي يعكس مراقبة األفمعتربة عند املبحوثني، لكن دافع اإلعالم ه

ل يتفاصبع اإلملام يف حني داف ،املبحوثني للبيئة طبقا لدور ووظائف الصحافة الورقية كوسيلة إعالمية

 ينذلو هو ما يوضح حاجة األفراد املبحوثني إىل الشرح و التفسري الالثاين الوقائع متوقع  يف املركز 

يف املقابل التسلية ظهر كدافع مهم نوعا ما عند أفراد  ،جيدونه يف هذا النوع من الوسائل اإلعالمية

و  ،العينة، و الذي يرتبط مبدى حاجاهتم إىل قضاء الوقت، و الرتفيه و اهلروب من نظام احلياة اليومي

وجيه  مهمة تالذي وجدوه حاضرا يف الصحافة الورقية، يف حني ظهر عدم جناح هذه الصحف يف

دة يف تكوين رض للصحافة الورقية هبدف املساععاألفراد، بدليل إخنفاض مستوى إهتمام املبحوثني بالت

 آراء و مواقف.

غبون لتحقيق فائدة التواصل اإلجتماعي كأول إهتمام ير  "الصحافة الورقية "لع مجهور القراءاو يط 

امنة ىل باحلاجات الفردية، كذلك من الدوافع الكيف إشباعه، حيث أن هذا الدافع يرتبط بالدرجة األو 

ستعمال الصحف الورقية كمصدر للحصول على املعرفة و املعلومات، هو تعظيم اجملتمع لألفراد إوراء 

خرين  لآل دمي النصح و التوجيه و اإلرشادقو تقديرهم و يف السياق ذاته حتقيق الذات و القدرة على ت

 إكتساب املعلومات و اليت يستمدها املبحوثون من الصحافة.و هو ما يكون دائما متعلقا ب،
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اع من للصحف الورقية إرتف املستجوبني يظهر من خالل النتائج املوضحة ملربرات تعرض 

هتا الالورقية، فهم بذلك يقارنوهنا بصفة غري مباشرة مع نظري  ،يطالعوهنا بدافع حتقيق الراحة و سالمة العني

يف البصر، و اليت تزعجهم شاشة احلاسوب، و إن التعرض  اخاصة عند األشخاص الذين يعانون ضعف

 %69.3للصحف الورقية ال يكون دائما خمططا و ذو دافع، مبعىن أنه حيكمه السلوك التعودي بنسبة  

إليه أدبيات اإلستخدامات و اإلشباعات اليت تفرتض بأن عملية تعرض و هو ما يناقض ما ذهبت  ؛

اجلمهور لوسائل اإلتصال واعية و عقالنية يسعى من خالهلا إلشباع حاجات حمددة إال أن املالحظ 

 عادة أن عادات اإلستعمال هي املوجهة له.

عديد من داث للتفاصيل األح واألخبار ولتقدميإن الصحافة الورقية مصدر أساسي للمعرفة  

رى، و هو ما يدل يف باقي وسائل اإلعالم األخ تغيبو أغلبيتهم يعتربوهنا مقدمة لتفاصيل  املبحوثني،

أن األفراد يعتمدون عليها كوسيلة أوىل و تفاصيلها حمتواها املقدم أوىل أولياهتم، إضافة إىل الطريقة 

اع يف دل على حب مجهور القراء إىل اإلستمتهنا تعاجل هبا أحداثها، و هو ما يأالشيقة اليت يعتقدون 

و هو راجع إىل القوالب و األشكال املختلفة اليت تكون حاضرة يف أغلب الصحف الورقية  ،التعرض

 إىل املساحة املتاحة. انظر 

معظم  ، نظرا ألنواخلدمات األخرىبينما جند مستوى اإلهتمام ينخفض عند املعلومات املتخصصة 

الصحف اجلزائرية )الوطنية( هي صحف عادية تلم مبختلف اجلوانب، نظرا ملخاطبتها كل اجملتمع بلغة 

بعض اجلرائد  عضاليت ت وحىت العربيةبعض البلدان األجنبية األخرى  عكسوسطى غري متخصصة 

املتخصصة جلمهور متخصص.
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كترونية  لشباعات جمهور القراء للصحافة اإلإستخدامات و : دراسة تحليلية إلالسادسلفصل ا

 . لكذمتغيرات بوعالقة ال

جنزت يف أشباعات ،دراسة زيلمان اليت ستخدامات واإلهتمت بنظرية اإلإنه من بنب الدراسات اليت إ

عالم ،فامللل اإل لئختيار وساإله يف  ةاملوج ين حالة الفرد ومزاجه هأىل إشارت أهنا أالثمانينات ،حيث 

لى اختيار ،والتوتر يشجع عختيار احملتوى املثري إيساعد على و عالم،ل اإلئختيار وساإيساعد على 

،فمن بني  1متنوعني فرادن يشبع حاجات خمتلفة بالنسبة ألأن احملتوى نفسه كمكن إسرتخاء ،و حمتوى اإل

تلفة من بينها عالم املخل اإلئستخدام وساإشباعات اليت حتققت يف الدراسات السابقة على مستوى اإل

اث والظروف حدطالع على األعالم يف حماولة اإلاإلخل :إة واملسموعة ...ئيالصحافة الورقية واالذاعة املر 

يقية ،اهلروب هتمام العام،نيل بديل عن املرافقة يف احلياة احلقشباع الفضول واإلإاهلامة يف احمليط القريب ،

ف حناول بدورنا ويف هذا الفصل سو ، خلإسرتخاء ،احلصول على املتعة الثقافية واجلمالية ...،التسلي ،اإل

شباعها من خالل ممارسة عملية التصفح إىل إالدوافع واحلاجات اليت يسعى املبحوثون هم أرصد 

لكرتوين للصحف ،حماولني بذلك القيام بعملية مقارنة غري مباشرة عن ما حتقق يف القراءة الورقية وما اإل

 للربط صناهما املبحث الثاين فخصأول من هذا الفصل ،لكرتونيا وذلك يف املبحث األإجتسد حتقيقه 

ني التقليدية واحلديثة ىل كل من الوسيلتإمناط ودوافع تعرضهم أبني اخلصائص الدكموغرافية جملتمع الدراسة ب

 .وذلك بغية التعرف على مدى االرتباط والتحكم

                                                           

عالم علوم اإل طروحة دكتوراه يفأستطالعية مبنطقة البليدة ،إ،دراسة  والسلوكات لدى الشبابعالم على القيم ثر وسائل اإلأالسعيد بومعرية،1 
 .27،ص 6002تصال،جامعة اجلزائر ،سنة واإل
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 شباعاتنترنت واإللكترونية على شبكة اإلستخدام الصحف اإلإنماط أول: المبحث األ

 :المتحققة من ذلك

نرتنت، األحدثتها أاليت  تلك ؛وعمقهان ينكر خطورة الثورة التكنولوجية أحد يستطيع أن ال أكمكن القول 

بدراسة  صبح املطلب اخلاصأ لكرتونية، لذلكاإلبينها ظاهرة الصحافة  اجملاالت، ومنكثري من   يف

ة فشباع عند الفرد املستخدم هلا"الصحاتفسري حالة الرضا واإل ضروريا، وكذلكستخدامها إمظاهر 

 و حاجات.أتصاليا ،يرتبط مبا حتققه القراءة من دوافع إن هذا التعرض سلوكا أعتبار إلكرتونية"باإل

لكرتونية، اإلصحافة فراد العينة للأستخدام إمناط أىل احملور اخلاص بإول وعليه سيتم التطرق يف املطلب األ

ض ملطلب الثاين فسنحاول فيه عر ا ماأ، اإلستخدامثناء عملية أالعادات واملظاهر السلوكية  بدراسة

 ىلوحمتواها،لرصد مدى رضا اجلمهور اجلزائري من خالل العينة ع لفوريةستخدام الصحف اإمظاهر 

 ؟يستخدمجابة عن السؤال ملاذا لكرتونية ،واإلداء الصحف اإلأمستوى 

 .لكترونية عند جمهور القراءستخدام الصحف اإلإ نماطأول: األالمطلب 

لكرتونية على اإل ىل مواقع الصحفإثناء تعرضهم أىل سلوك املبحوثني وطبيعته إوفيه سنحاول التطرق 

سباب جتنب أشكال التفاعلية ،كذلك معرفة ىل معرفة مدى مشاركتهم يف األإ ضافةإنرتنت، األشبكة 

 ستخدامهم هلذه الصحافة الفورية.إوعزوف البعض عن 
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 .نترنتفراد العينة لشبكة األأستخدام إ: يبين مدى 27لجدول رقم ا

 ستخدام شبكة االنترنتإ التكرار  النسبة% المتوسط الحسابي

2.09 

 نعم 692 92.2

 ال 63 7.8

 اجملموع 309 100.0

 ستمارة البحثإعتمادا على إعداد الطالبة إمن  المصدر: الجدول

فراد عينة البحث يستخدمون شبكة أمن جمموع  % 26.6 نأيتضح  27من خالل اجلدول رقم 

 7.9ستخدام هذه الشبكة  إحنصرت نسبة الذين نفوا إ،بينما    692عددهم     نرتنت، والبالغاأل

بني ستخدامها ،وهذا ما يإمن جمموع املبحوثني ،وهي نسبة منخفضة جدا مقارنة مع من صرحوا ب  %

،وقد خلإو الرتفيه....أتقدمها هلم ،سواءا يف املعرفة هتمام املبحوثني هبذه الشبكة نظرا للخدمة اليت إزيادة 

 .2.09ستخدام املتوسط احلسايب هلذا اإلقدرت 
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 نترنت.ستخدام شبكة األإ: يبين كثافة 29رقم الجدول 

 كثافة إستخدام األنترنت التكرار النسبة

 كل يوم 124 43.4

 سبوععدة مرات يف األ 80 28.0

 سبوعمرة يف األ 36 12.6

 قل من ذلكأ 46 16.1

 المجموع 286 100.0

 ستمارة البحثإعتمادا على إعداد الطالبة إالمصدر:الجدول من 

نا من خالل حيث تبني ل ،نرتنتستخدام املبحوثني شبكة األسجلت الدراسة نسبة كثافة عالية إل

فراد العينة يدخلون على الشبكة كل يوم ،يف حني جاء أمن  % 23.2ن أ،  29اجلدول رقم  

نرتنت ،بينما جاء التجوال عرب األ % 69سبوع يف املرتبة الثانية بنسبة ستخدامها عدة مرات يف األإ

خنفضت نسبة من يدخلون على شبكة الويب مرة إ،و   %22.2مرات نادرة يف املرتبة الثالثة بنسبة  

 ثيف.نرتنت بشكل كن جل املبحوثني يستخدمون األأمن ذلك سبوع ،ويتضح واحدة فقط يف األ

 



  لكذتغريات بلكرتونية  وعالقة املللصحافة اإل شباعات مجهور القراءإستخدامات و : دراسة حتليلية إلالسادسالفصل 

194 

 نترنت.ستخدام األإ: يبين مكان 22الجدول رقم 

 نترنتستخدام األإمكان  التكرار النسبة %

 ماكن العملأيف  49 %13.4

 نرتنتيف مقاهي األ 56 %15.3

 يف املنزل 203 %55.6

 يف املكتبات 57 %15.6

 المجموع 365 %100

 . ستمارة البحثإعتمادا على إعداد الطالبة إمن  المصدر: الجدول

نرتنت ،فقد ظهر من خالل نتائج الدراسة املبينة يف اجلدول رقم ستخدام شبكة األإماكن أوخبصوص 

فراد أنرتنت يف منازهلم ،وهو ما يتجاوز نصف فراد يستعملون األمن جمموع األ  % 22.2ن  أ،22

ممن يستخدموهنا يف مقاهي   %22.3ممن يستخدموهنا يف املكتبات و  % 22.2العينة ،يف مقابل  

 ستخدامها يفإىل إ أقلية اليت تلج،فهي متثل األ %23.2ما النسبة املتبقية واملقدرة ب  أنرتنت ،األ

ماكن العمل ،وهو ما يثبت ضرورة وجود هذه الشبكة يف احلياة املهنية يف تيسري املعامالت وتسهيل أ

ؤكد تصال ،وهذه النسب كلها وبالرغم من تباينها ،تى املعلومات املطلوبة ،ويف سهولة اإلاحلصول عل

 على ضرورة وجود شبكة املعلومات الدولية يف اجملتمع املعاصر.
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 فراد العينة.أكترونية عند ل: يبين مدى مطالعة الصحافة اإل10الجدول رقم 

 كترونيةمدى مطالعة الصحافة اإل  التكرار % النسبة

 نعم 622 76.0

 ال 67 69.0

 المجموع 692 100.0

 ستمارة البحثإعتمادا على إعداد الطالبة إمن  المصدر: الجدول

لكرتوين على نسب املطالعة الفعلية للجرائد املفضلة من خالل موقعها اإل توزيع 60رقم يوضح اجلدول 

 من 622عددهم  والبالغ %76ىل إوصلت نسبة الذين صرحوا هبذه املطالعة  نرتنت، حبيثاألشبكة 

ن أوهذا ما يبني  ،  % 69قروا عدم مطالعتهم هلا أحنصرت نسبة الذين إ العينة، بينمافراد أجمموع 

نسبة الفئة كثري ب لكرتونية فاقتاإلكدوا تعرضهم للصحف أنرتنت والذين نسبة الذين يستخدمون األ

 .غري املستخدمة هلذا النوع من الصحف
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 فراد المبحوثين.األخرى عند أكترونية لإ: يبين مدى مطالعة جرائد 12الجدول رقم 

 رىخأكترونية لإمطالعة جرائد  العدد  النسبة%

 نعم 171 22.72

 ال 222 20.6

 المجموع 692 100.0

 ستمارة البحثإعتمادا على إعداد الطالبة إمن  المصدر: الجدول

ة  املفضلة عند كرتوين عدا اجلريدلخرى على موقعها اإليتعلق مبطالعة اجلرائد األ الصدد، وفيماويف هذا 

  %22.72خرى بأكتفاء جبريدة واحدة ومطالعتهم جلرائد قروا عدم اإل أاملبحوثني ، بلغت نسبة الذين 

 أي ،فليس هلا على االطالق  %20.6ما النسبة املتبقية واملقدرة ب أمفردة   ، 272مبا يوافق      

قل عن ن نفسر هذه النسبة واليت تأخرى ،وكمكن طالع على اجلرائد األنرتنت بغية اإلقبال على اإلإ

الع على طخرى ويكتفون فقط باإلأغراض نرتنت ألن هؤالء املبحوثني يستخدمون األأالنصف ،

 جريدهتم املفضلة.
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 .لكترونيةيبين طبيعة مطالعة الصحف اإل :11الجدول رقم 

 ةلكترونيطبيعة مطالعة الصحف اإل العدد %النسبة

 ستمرارإب 61 28.5

 حياناأ 97 45.3

 نادرا 56 26.2

 المجموع 214 100.0

 ستمارة البحثإعتمادا على إعداد الطالبة إمن  المصدر: الجدول

ن نسبة كبرية أ،  66لكرتونية ،يتضح من خالل اجلدول رقم  وفيما يتعلق بطبيعة املطالعة للنسخ اإل

لكرتونية" ،من وقت يطالعون هذا النوع من الصحف " الصحافة اإل  % 22.3  فرادمن هؤالء األ

دامهم هلا ستخإخر ،وهو ما يدل على معرفة املبحوثني بوجود تلك املواقع على الشبكة ،وعلى آل

ي أ،  % 69.2حيانا،بينما جند نسبة قليلة نوعا ما منهم يطالعوهنا بصفة مستمرة واليت قدرت ب أ

وقات أ نرتنت يففراد يطالعون جرائدهم على شبكة األاألن بقية أفردا،بينما يالحظ   22ما يعادل 

منتظمة ،بالنسبة  وقاتأن عملية املطالعة ،مل تتم يف أنادرة  ،وكتعقيب على هذه النتائج كمكن القول ب

ه هتماماهتم يف هذإاثل نسبة ىل عدم متإ،ويرجع ذلك ذه الوسيلة الالورقيةهل املستخدمة فراد العينة ألكل 
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طبيعة  عالم التقليدية "الصحافة املكتوبة" علىىل وسيلة اإلإهذه الكيفية ،وقد تؤثر درجة تعرضهم 

 نرتنت.مناط املطالعة الواقعة على شبكة األأو 

 .لكترونيةفراد العينة للجريدة اإلأعادات تصفح  : يبين12الجدول رقم 

 لكترونيةالجريدة اإلعادات تصفح  التكرار  النسبة%

 خرىلكرتونية األطالع على بعض املواقع اإلبعد اإل 86 40.2

 خرىلكرتونية األطالع على بعض املواقع اإلثناء اإلأ 71 33.2

 رىلكرتونية االخطالع على بعض املواقع اإلقبل اإل 57 26.6

 المجموع 214 100.0

 ستمارة البحثإعتمادا على إعداد الطالبة إمن  المصدر: الجدول

ين للجريدة لكرتو وقات (اليت يتم فيها تصفح املوقع اإلالفرتات الزمنية  )األ  63يبني اجلدول رقم  

طالع على مبمارسة هذه العملية بعد اإل تفراد قامكرب نسبة من جمموع األأن أاملفضلة،حبيث جند 

فراد الذين يتصفحون املوقع ألنسبة ا  %33.6،بينما متثل    % 20.6خرى بلكرتونية األاملواقع اإل

فراد الذين األ خرى ،وتشكل فئةلكرتونية األطالع على املواقع اإلثناء اإلألكرتوين للجريدة املختارة اإل

 .       % 62.2 خرى نسبةلكرتونية األىل املواقع اإلإلكرتونيا قبل املرور إىل مطالعة جرائدهم إيلجؤون 
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 .فراد العينةألكترونية تفضيال عند الجرائد اإل أكثر: يبين 11الجدول رقم 

 

 ستمارة البحثإعتمادا على إعداد الطالبة إمن  المصدر: الجدول

ة تفضيال بنسبة كرتونيلكثر الصحف اإلألكرتونية اجلزائرية، كانت ن الصحف اإلأظهرت نتائج الدراسة أ

 %9.2جنبية بنسبة لكرتونية األ،مث الصحف اإل %66،تليها الصحف العربية بنسبة     22.2%

ىل إة، لكرتونية اجلزائريمقروئية الصحف اإلرتفاع نسبة إ،ويرجع    62،وهو ما يوضحه اجلدول رقم   

خبار حملية، أهتمام املستخدمني مبا تنشره من إلكرتونية احمللية هي غالبا ما جتذب ن الصحافة اإلأ

لرغم من لكرتونية االجنبية ،على اخنفاض نسبة تفضيل الصحف اإلإما عن سبب أضافية ،إوخدمات 

غالبا ما تشكل  هو اللغة اليت ؛خراج الصحفي وطريقة عرضها مقارنة بالصحف اجلزائرية حرتافها يف اإلإ

من املعلومات املتواجدة على % 90ن ما يقارب  أشارة ،نرتنت ،واجلدير باإلعائقا هاما ملستخدمي اإل

لكرتونية إلة اهنا تدل على خاصية الصحافأال إخنفاض النسبة إجنليزية ،ولكن مع الشبكة تكون باللغة اإل

 اللكترونية تفضيالجرائد اإل أكثر التكرار % النسبة

 لكرتونية اجلزائريةالصحف اإل 149 69.6

 لكرتونية العربيةالصحف اإل 47 22.0

 جنبيةلكرتونية األالصحف اإل 18 8.4

 لمجموعا 214 100.0
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ي أصحف ويف طالع على خمتلف النكسار القيود املكانية  واليت تسهل على املستخدم اإلإاملتمثلة يف 

 رقعة جغرافية كانت.

 .ينةفراد العألكترونية عند هم المضامين المفضلة في الصحافة اإلأ : يبين15لجدول رقم ا

 مستوى التعرض ستمرارإقرؤها بأ قرؤها احياناأ قرؤهاأال 

 المواضيع التكرار % التكرار % التكرار %

 خبار السياسيةاملواضيع واأل 80 37.42 104 48.6 30 14.0

 قتصاد والبورصةخبار اإلأ 20 9.30 75 35.0 119 55.6

 بيةداملواضيع الثقافية واأل 89 41.6 93 43.5 32 15.0

 املواضيع الرياضية 78 36.4 74 34.60 62 29

 املواضيع الفنية 74 34.6 91 42.5 49 22.5

 املواضيع احمللية 63 29.4 98 45.8 53 24.8

 ستمارة البحثإعتمادا على إعداد الطالبة إمن  المصدر: الجدول

ني كثر مضامأدبية مثلت ن املواضيع الثقافية واألأ، 62ظهرت هذه الدراسة من خالل اجلدول رقم  أ

،ممن حيافظون على مطالعتها   %22.2لكرتونية شعبية لدى املستخدمني، وذلك بنسبة  الصحف اإل
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فقط منهم   % 22خر ،يف حني آىل إمنهم من يتصفحوهنا من وقت   % 23.2بصفة مستمرة ،و  

 ال يقبلون على قراءهتا. 

ضيالت املبحوثني تفخبار السياسية ،جاءت يف املركز الثاين من حيث ن املواضيع واألأوبينت النتائج 

    نتظام ،ونسبةإهنم حيرصون على قراءهتا بأ  %37.2لكرتونية ،حيث ذكر   املستخدمني للصحف اإل

،ويتضح من ذلك عدم مطالعتها %22حيانا ،يف حني مل يذكر سوى أمنهم ذكروا قراءهتا  %  29.2

لكرتونية تفضيال،فالصحف اإلكثر حداث والشؤون السياسية هو األخباري املتعلق باألن املضمون اإلأ

ىل املواقع إنرتنت ،ففي حالة وقوع حدث مهم يتوجه املستخدمون  متثل املصدر الرئيسي ملستخدمي األ

 ة.ويف مقدمتها مواقع الصحف الكربى للحصول على املعلومات السياسي ،خبارية مباشرة على الشبكةاإل

ستمرار إا بوهنمني يقرؤ من املستخد  %32.2 ن أويف املرتبة الثالثة جاءت املواضيع الفنية حيث 

 ،منهم يعزفون عن قراءهتا   % 66.2خر ،يف حني حيرصون على قراءهتا من حني آل  % 26.2،و

 % 32.2ن املواضيع الرياضية جاءت يف املرتبة الرابعة،وينتظم يف قراءهتا   أ،ويوضح اجلدول كذلك 

هذه  يطلعون على مثلهنم ال أ  62 حني ذكر %،يف   % 32.22حيانا أ،ويقرؤها   من املستجوبني

هنا أىل إرتفاع نسبة من يفضلون املوضوعات الرياضية إ يالحظلكرتونية ،و املواضيع يف الصحف اإل

الثابتة عن  بواب والصفحاتهتمام قطاعات كبرية من اجلمهور ،وال ختلو صحيفة من األإتستحوذ على 

دف هتماما خاصا بالقسم الرياضي هبإ هلاي صحيفة عندما تصدر ،يعطي املشرفون أن أالرياضة ،بل 

 كرب قدر من التعرض.أاحلرص على 
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 62.2على قراءهتا  ذ حيرصإىل املرتبة اخلامسة ،إخر املواضيع احمللية أوكشفت الدراسة  يف نتائجها عن ت

ن هذا أ،وعلى الرغم من   %62.9حيانا ،يف حني ال يقرؤها أيقرؤوهنا   % 22.9بانتظام ،و %

خرى هتماما وشعبية لدى املستخدمني غالبا يف الدراسات العلمية األإكثر النوع من املواضيع هو األ

 زالوا يشعرون ن املستخدمني الأىل إننا ملسنا غيابه يف هذه النتائج ،ولعل السبب يف ذلك يرجع أال إ،

خر املواضيع أذلك توبينت النتائج ك،خبار حمليةأائرية من لكرتونية اجلز بعدم الرضا عما تقدمه الصحافة اإل

بصفة حيرص على قراءهتا من   %2.3فقط  فىل املركز السادس، إخبار البورصة أقتصادية و اإل

ىل طبيعة إال يقرؤوهنا، ورمبا يرجع ذلك   %22.2نتظام ،  و إيطالعوهنا ب 32مستمرة،ونسبة %

 ىل حد كبري.     إقتصادية اليت تتسم باجلدية والتخصص املوضوعات اإل
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 لكترونية.فراد العينة في الصحف اإلأفضاءات تفاعل  : يبين16الجدول رقم 

 مستوى المشاركة غالبا حياناأ ستخدمهاأال 

 التفاعلية التكرار % التكرار % التكرار %

 غرف احلوار 13 6.07 38 17.75 163 76.16

 خدمة املراسل 38 17.75 58 27.10 118 55.14

 لكرتوينالربيد اإل 69 30.37 83 38.78 66 30.84

 القوائم الربيدية 10 4.67 44 20.56 160 74.76

 ستمارة البحثإعتمادا على إعداد الطالبة إمن  المصدر: الجدول

فاعلية شكال التاألكثر من أو أواحد  شكل ستخدامإىل إيشري مفهوم اجلمهور النشط يف هذا السياق 

شكال التفاعلية ثر األكأن أبينت نتائج الدراسة قد و الورقية، لكرتونية عن مثيلتها اليت متيز الصحف اإل

الذي يتيحه املوقع لكرتوين ،لكرتونية ،كانت الربيد اإلستخداما من املبحوثني املستخدمني للصحافة اإلإ

ستخدامه إمن املبحوثني على  % 30.37،حيث حيرص  % 22.22التابع للصحيفة بنسبة 

،ورمبا يرجع عزوف الفئة  30.92حيانا ،يف حني  ال تستخدمه نسبة أ  %39.79غالبا،ويستخدمه 

جملانية لكرتوين اخرى تقدم خدمات الربيد اإلأماكن أن هناك أىل إستخدام هذا الشكل التفاعلي إعن 
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ستفادة لكرتونية من تشرتط اإلاإل ن هناك بعض الصحفأىل إضافة كرب،باإلأمكانيات ومساحات إب

 من هذه اخلدمة الدخول على اخلادم اخلاص مبوقع الصحيفة.

 %22.92خدمة املراسل جاءت يف املركز الثاين بنسبة   نأ،    62ويتبني من خالل اجلدول رقم 

ممن يستخدمون   % 67.20فقط من حيرصون على ممارسة هذه العملية ،و    % 27.72منهم 

من املبحوثني ال يستخدمون هذه اخلدمة  ،وهي   % 22.22حيان ،يف حني ة يف بعض األهذه اخلدم

 فراد املستخدمني .نسبة تفوق نصف األ

ممن يلجؤون اىل  %2.27كما دلت نتائج الدراسة قلة مشاركة املبحوثني يف القوائم الربيدية بنسبة

حني نسبة كبرية من  يانا، يفحأمنهم من يستخدمها  % 60.22 حيان، واألغلب أستخدامها يف إ

 .      .%72.72بنسبة صل لكرتونية ال يعتمد عليها يف األاجلمهور املستخدم للصحافة اإل

، %63.96احلوار ضعيفة جدا، حيث قدرت ب املبحوثني لساحاتستخدام إوتبقى نسبة املشاركة و 

حيانا أمن يستخدمها  %27.72من حيرصون عليها يف الغالب ،و  منهم %2.07بني  منشطرة

 ن كثريا من مواقع الصحفأىل إمكانية ،ويرجع ذلك اإلال تستخدم هذه  % 72.22،بينما تبقى نسبة 

هنا ال تستفيد  أمر الذي يبني ملستخدميها ،األ شكالاأل لكرتونية خاصة اجلزائرية منها ال توفر هذهاإل

 نرتنت.ت التفاعلية اليت تتيحها شبكة اإلمكانيامن اإل كليا

جتذاب إن على لكرتونية خاصة اجلزائرية غري قادرة حىت اآلن مواقع الصحف اإلأوتؤكد هذه النتائج على 

 عداد كبربة من القراء، الذين يفضلون مثل هذه املمارسات التكنولوجية التفاعلية على الشبكة.أ
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 نترنت.لكترونية على شبكة األالصحف اإل سباب عدم قراءةأ: يبين 17الجدول رقم 

 لكترونيةسباب عدم قراءة الصحف اإلأ التكرار النسبة %

 عرف مواقع هذه الصحفأنين ال أل 22 22.2

 من النسخة الورقية أفضلن ال شيء أل 20 22.22

 للمواظبة على قراءة الصحف الورقية 15 60.93

 نيةلكرتو من مواقع الصحف اإل أفضلن هناك مواقع أل 03 2.22

 المجموع 76 100.0

 ستمارة البحثإعتمادا على إعداد الطالبة إمن  المصدر: الجدول

فراد املبحوثني الذين من األ  % 69نسبة  نأ، 67يظهر من خالل النتائج املبينة يف اجلدول رقم   

رجعون املربر نرتنت ،يلشبكة األستخدامهم إلكرتونية ،على الرغم من ستخدام الصحف اإلإيعزفون عن 

سبة تفوق النصف  لك بنتفضيلهم املطلق للصحف الورقية ،وذ إىللكرتونية ول لعدم قراءة الصحف اإلاأل

نه أيهم هو أهنم يكتفون بقراءة النسخ املطبوعة  ولعل السبب يف ذلك حسب ر أ،حبيث  %  22.22

 املطبوعة .لكرتونية عن نظريهتا ليس هناك ما كميز الصحف اإل

هنم يرغبون يف املواظبة على قراءة الصحف الورقية حبكم التعود عليها أمنهم ب  %60.93وذكر 

نقطاع عن عملية ليها ،لذلك فهم يفضلون عدم اخللط بني هتني الوسيلتني ،وعدم اإلإ،وسهولة التعرض 
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م ية ،سببه عدم معرفتهلكرتونمنهم عن قراءة الصحف اإل %22.2حجام  إالقراءة الورقية،يف حني كان 

هتمام  سببه ن عدم اإلأن نسبة ضعيفة منهم عللت أملواقع هذه الصحف،يف املقابل بينت النتائج 

ىل شدة إري مر الذي يشاأل؛لكرتونية فضل من مواقع الصحف اإلأوجود مواقع على الشبكة العنكبوتية 

فق أتساع إىل إ خرى ،مبا يشري بدورهاأل ةتصاليلكرتونية من املواقع اإلاملنافسة اليت تلقاها الصحف اإل

 املنافسة.
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 :ستنتاجاإل

 بعد حتليل البيانات اإلحصائية اليت وردت يف اجلداول البسيطة كمكن إستنتاج ما يلي:

عتبارها أحدث التقنيات اإلتصالية، قد جنحت يف جلب إهتمامات اجلماهري إب تن األنرتنإ      

تشكل ظاهرة فرضت نفسها على الوسائل اإلعالمية و اإلتصالية األخرى، هبم، فقد أضحت استقطإو 

إىل درجة أكسبتها شعبية عاملية عالية، نظرا للمميزات اإلستثنائية املتميزة هبا، من تفاعلية ، سرعة و 

، من أفراد العينة،  %20ستخدام ، و هو ما أكدته نتائج دراستنا و اليت فاقت نسبة سهولة يف اإل

 دراسة.حمل ال

شكل يومي، ستخدامه تكون بإمرتفع عند جل املبحوثني، و كثافة  تإن التعرض لشبكة األنرتن      

األسبوع، و هو ما يفسر مدى زيادة اإلهتمام إجتاه هذه الوسيلة، نظرا للكم اهلائل  يفأو مرات عديدة 

إضافة خدمات التواصل  ،  (youtube)من املعلومات و املعارف، و شىت األنواع ، صور، صوت فيديو 

.... إخل، كذلك الربيد اإللكرتوين و الدردشة، بصفة عامة  face book ،Twiterاإلجتماعي من 

 اخل الشبكة.د Navigation "عملية إحبار"

ال تكون يف أغلب األحيان غري متاحة عند اجلميع، إ رتفاع تكلفتها، و اليت و على الرغم من إ       

أن نسبة كبرية من هؤالء املبحوثني، و اليت فاقت النصف يلجؤون إىل إستخدام هذه الشبكة يف منازهلم، 

فيه  رادواأ يتسين هلم  اإلستفادة من خمتلف اخلدمات اليت تتيحها بأكرب قدر ممكن، و يف أي وقت أين

ث لتكنولوجي يف الوسائل اإلتصالية و تعدد احملامل احلديثة، و تقنية اجليل الثالخاصة مع التطور ا ،ذلك
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(3G)،  4))واجليل الرابعG ، الإ ، و كلها ال حتتاجالذكي اهلاتفكذلك ظهور اللوحات اإللكرتونية، و 

لشبكة، استخدام هذه إو بذلك زاد يسر  ،بدون أن يوصل مع احلاسوب كما كان يف السابق "wifiإىل "

 )الشبكة( بلغة العصر. او تنوعت فيه كذلك أماكن إستخدامه ، و هو ما أطلق عليه

ك يف التعرض رتفاعا كذلإ،  تيظهر من خالل إرتفاع نسبة إستخدام أفراد العينة لشبكة األنرتن 

ة كإىل الصحافة اإللكرتونية املوجودة على هذه الشبكة، و هو ما يبني بأن املبحوثني يستخدمون شب

بغرض مطالعة الصحف اإللكرتونية، و يف الوقت ذاته يشري هذا التعرض إىل إرتفاع مستوى  تاألنرتن

 إهتمام هؤالء األفراد هبذا النوع من الصحف الالورقية.

أوضحت الدراسة أن غالبية املبحوثني ، ال يكتفون مبطالعة جريدهتم املفضلة فقط إلكرتونيا بل و      

 ونية أخرى على الشبكة، األمر الذي يربز مدى إهتمام الفئة املستخدمةكرت إل ئديلجؤون إىل تصفح جرا

 و هو ما يتفق مع كثري من الدراسات اليت أثبتت أن مواقع الصحف،مبحتوى الصحيفة اإللكرتونية 

 من تفضيال، ال يسبقها يف ذلك سوى إستخدام الربيد اإللكرتوين تاإللكرتونية من أكثر مواقع األنرتن

املستخدمني على الشبكة، و كمكن أن نفسر نسبة األفراد الذين ال يتعرضون إىل مطالعة جرائد  قبل

ى ألغراض أخرى، و يكتفون فقط باإلطالع عل تشبكة األنرتن نأخرى إلكرتونيا، بأهنم يستخدمو 

 جريدهتم املفضلة.

عكس ، منتظمة ني بصفة غريمتارس عملية القراءة الصحفية للجرائد إلكرتونيا عند معظم املبحوث       

تعرضهم إىل الصحف الورقية و الذي متيز باإلستمرارية و بشكل يومي ، و هذا التباين يف التعرض إىل 
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هتمامهم هبا، و قد تؤثر درجة تعرضهم إىل وسيلة اإلعالم إالصحافة اإللكرتونية يعكس مستوى 

 .تالواقعة على شبكة األنرتن مناط املطالعةأالتقليدية "الصحافة املكتوبة" على طبيعة و 

لقد تباينت آراء أفراد عينة الدراسة، و تفاوتت درجة إهتماماهتم فيما خيص منط تصفح اجلريدة          

و ما يدل لمواقع اإللكرتونية األخرى، و هلاإللكرتونية، فمنهم من يقوم باإلطالع عليها وقت تصفحه 

اإلعالمية اإللكرتونية للجريدة، بشكل جدي، و قد يكون على قلة اإلهتمام ، أو اإلحاطة باملادة 

اإلهتمام بتصفح املواقع األخرى أكرب من تصفح موقع اجلريدة، و أغلبية املبحوثني يلجؤون إىل مطالعة 

تمام عند و هو ما يشري إىل قلة اإله ،ء من تصفح املواقع األخرىتهاصحيفتهم اإللكرتونية بعد اإلن

ن أن هلا دورا فعاال غم مف رغبتهم يف تتبع األحداث و ترقب املستجدات ، بالر هؤالء املبحوثني و ضع

الرؤية  و هو ما يبني عدم وضوح،املعلومات و خدمة القضايا املختلفة بأسرع وقت ممكن ل يف توصي

دهتا لصحافة اإللكرتونية ، يف مقابل ذلك هتتم فئة قليلة مبطالعة جريعن الدى الكثري من املبحوثني 

ة اجلريدة فسر ذلك أن مطالعنتم قبل التوجه إىل اإلطالع على املواقع األخرى، و تاملفضلة، و اليت 

 تإلكرتونيا حتتل األولوية األوىل عندهم و هي ما متثل حمور إنشغاهلم، حيث أن إستخدام شبكة األنرتن

لغرض أويل، و هو حتمسهم ملطالعة صحفهم إلكرتونيا، حيث أن اخلرب يأيت إليهم بكل تفاصيله يكون 

 الصوتية و املرئية و ذلك عكس رقابة الصحف املطبوعة و اليت تعتمد على املنت و بعض الصور فقط.

 كشفت نتائج دراسة مجهور املستخدمني للصحف اإللكرتونية ، أن الصحف اإللكرتونية         

اجلزائرية كانت أكثر تفضيال لديهم عن الصحف اإللكرتونية العربية و األجنبية، و يرجع السبب يف 
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ذلك ألمهية األخبار احمللية لدى املستخدمني و هي ما تقل نسبة تواجدها يف كل من الصحف 

، على الرغم ة لغوية فيما يتعلق بالصحف األجنبيالاإللكرتونية العربية و األجنبية، و كذلك الصعوبات 

من متتعها جبودة عالية يف الشكل و احملتوى مقارنة ببقية الصحف العربية و كذا اجلزائرية، و لكن يف 

املقابل بالرغم من إخنفاض نسبة التعرض للجرائد اإللكرتونية العربية و األجنبية، إال أنه يدل على دراية 

ية،و اليت تسهل ملتمثلة يف إنكسار القيود  املكاناملبحوثني و إستيعاهبم خلاصية الصحافة اإللكرتونية، ا

 للمستخدم ، و متنح له فرصة اإلطالع على خمتلف الصحف، و يف أي رقعة جغرافية كانت.

هر الصحافة اإللكرتونية ظ هوم املشاركة النشطة من مستخدميأظهرت نتائج الدراسة أن مف          

وين، و خدمة املراسل)إجراء حوار مباشر مع أحد بشكل واضح أثناء مشاركتهم يف الربيد اإللكرت 

األشخاص على موقع الصحيفة( الذي توفره مواقع الصحف اإللكرتونية ملستخدميها، و قل هذا النشاط 

و اإلجيابية يف أشكال تفاعلية أخرى، كاملشاركة يف غرف احلوار، و القوائم الربيدية، و هو ما يشري 

يز إللكرتونية  اجلزائرية ال توفر كثريا من األشكال التفاعلية اليت متبشكل أو بآخر ، إىل أن الصحف ا

الشبكة من  يحهاتملستخدميها، و ال تستفيد من اإلمكانيات التفاعلية املتعددة اليت ت تشبكة األنرتن

جهة، و من جهة أخرى يلمس تقصريا من طرف املبحوثني لقلة إهتماماهتم ، أو مستوى ثقافتهم 

شباع احلاجات يكون حاضرا لديهم، لكن يف أماكن أخرى على إفة اإللكرتونية ، فملعطيات الصحا

 الشبكة، هبدف الدردشة ، و بناء عالقات إجتماعية بالدرجة األوىل.
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، تإن األفراد غري املتصفحني للجرائد اإللكرتونية على الرغم من إستخدامهم شبكة األنرتن         

ري ثوىل على النسخ الورقية، للحصول على املعلومات و األخبار اليت تكما  يتضح يعتمدون بالدرجة األو 

إهتماماهتم و إنشغاهلم، حبيث يرون أن ال شيء يضاهي قيمة و أفضلية  الصحف الورقية بنسبة فاقت 

راءة ية احلفاظ و املواظبة على قغب االنصف، و كذلك عدم التعرض اإللكرتوين للصحف كان عمدي

املبحوثني، يف حني عدم معرفة مواقع الصحف اإللكرتونية، ووجود مواقع أفضل من الصحف ورقيا عند 

و لكن يف ذات الوقت مؤشر على عدم جناح الصحافة  ،مواقع الصحف كانت يف آخر املراتب

تفكريا  هذه الفئة العازفة عن التعرض ، و هو ما يتطلب باجتذا علىاإللكرتونية مبواقعها على الشبكة 

 داء و إسرتاتيجيات لتقوية العالقة بني املستخدم و القائم باالتصال بصفة عامة.يف حتسني األ
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حف ستخدامهم للصإفراد العينة من أشباع المتحققة لدى الرضا واإل الثاني: مظاهرالمطلب 

 .لكترونية اإل

 نرتنت، وكذاألالكرتونية على شبكة طالع على الصحيفة اإلفراد العينة لإلأسباب جلوء أوفيه سندرج 

يف ظل  ىل حماولة معرفة موقع الصحف الورقيةإ ضافةإاملمارسة، الدوافع والفوائد احملققة لديهم من هذه 

 لكرتونية.الصحافة اإل اسهأالتطور التكنولوجي وعلى ر 

 .نترنتلكترونية على شبكة األسبب مطالعة الجريدة اإل : يبين19الجدول رقم 

 ستمارة البحثإعتمادا على إعداد الطالبة إمن  المصدر: الجدول

بحوثني لكرتونية عند املن الدافع الرئيسي وراء التعرض للصحيفة اإلأىل إ  69رقم تشري نتائج اجلدول 

ونية لكرت ،وهي اخلاصية اليت تتميز هبا اجلريدة اإل  %26.33يتمثل يف ربح الوقت، وذلك بنسبة   

 لكترونيةالجريدة اإلسبب مطالعة  التكرار النسبة%

 ماكن البيعأنفاذ النسخ الورقية يف  37 7.6

 قيةلكرتونية على النسخة الور تفضيلك للنسخة اإل 38 17.8

 رحبا للوقت 226 26.33

 رحبا للمال 27 26.22

 المجموع 622 100.0
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ما  نتظارها يو إرساهلا ،وبالتايل تعرض للقاريء طوال اليوم ،بدال من إمكانية إحبيث تتيح للمستخدمني 

كامال للحصول على العدد اجلديد من الصحيفة الورقية اليومية،ويف مقابل ذلك صرح بعض املبحوثني 

لكرتونية كانت نتيجة تعذر حصوهلم على النسخة الورقية للجريدة  نظرا لنفاذها يف ن املطالعة  اإلأب

رتونية على لكبتفضيل النسخة اإل  % 27.9قر  أ،ويف مقابل ذلك  %27.6ماكن البيع بنسبة أ

لتفاعل و القدرة على األكرتونيا ،إطالع على الصحف ن يكون سبب ذلك سهولة اإلأالورقية ،وكمكن 

ىل دافع ربح املال،نظرا إنسبوها أفراد العينة  أمن   %26.22تصال مع حمرري اجلريدة ،يف حني واإل

حيان ،والصحيفة غلب األأكشاك يف ء من األيللفرق بني مطالعة اجلريدة املطبوعة اليت يشرتيها القار 

 نرتنت.لكرتونية اليت تعرض للقاريء باجملان مبجرد توفر خدمة األاإل
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 .كترونية لاإل صحفال: يبين دوافع قراءة 12الجدول رقم 

 كترونيةاإل  صحفالدوافع قراءة  التكرار النسبة

 ساير تكنولوجيا العصرأن أنين ال بد أل 54 25.2

 قراءهتا نتهي منأهنا ال تكلفين الكثري من املال حىت أل 18 8.4

 هنا متثل يل بديال سهال للصحف التقليديةأل 32 15.0

 خبار بشكل فوريهم األأحدث و أهنا متدين بأل 59 27.6

 سواقمتكن من قراءة الصحيفة قبل نزوهلا يف األأنين أل 42 19.6

 هنا تفيدين يف جمايلأل 4 1.9

 الصحف املطبوعة على الورق أاقر نين ال أل 5 2.3

 اجملموع 214 100.0

 ستمارة البحثإعتمادا على إعداد الطالبة إمن  المصدر: الجدول

ذي كنا لكرتونية ،والفراد العينة املستخدمة للصحافة اإلأ،الذي طرح على   62من خالل السؤال رقم  

ن الفورية أهندف من خالله التعرف على مربرات تعرضهم هلذه الصحف ،جاءت نتائجه لتؤكد على 

نية مهية مسة اآلأمر الذي يؤكد األ؛ % 67.2وىل الدوافع بنسبة  أخبار واملعلومات هي مدادهم باألإيف 
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اصة مع ي وقت،خأخبار يف من األمكانية متابعة اجلديد إيف ،والفورية يف هذا النوع من الصحف 

املتغري الذي  وهو،لكرتونية على مدار اليوم دخاهلا على الصحيفة اإلإوجود خدمة التحديث اليت يتم 

 يغيب يف الصحف الورقية نظرا للتكلفة العالية وصعوبات التوزيع.

لكرتونية إلاستخدامهم الصحف السبب الثاين يف نظر املبحوثني إل العصر، هوومسايرة تكنولوجيا 

تصال لذلك عالم واإل،خاصة وحنن نعيش يف عصر السرعة ،والتطورات املستمرة يف تكنولوجيات اإل

بتكارات احلديثة وذلك تصايل متيزا ،ومتتعا بروح التجديد ومعاصرة اإلفهم يرون يف تبين هذا السلوك اإل

 .         .    %62.6بنسبة  

بنسبة سواق وذلك تخدمني من قراءة الصحيفة قبل نزوهلا يف األوجاءت يف املرتبة الثالثة متكن املس

ين يصعب سواق ،خاصة الذة يف األتاحن تكون مأيستطيع قراءهتا وتصفحها قبل  ، حيث   % 22.2

 كشاك البيع بسبب بعدهم عن هذه االخرية .أىل إعليهم الوصول 

لت يف كوهنا لكرتونية متثالصحف اإلهم املربرات اليت صرح هبا بعض املبحوثني لقراءة أحد أن أكما 

ال إكرتونية كوهنا ال تتطلب لاإل،نظرا لسهولة العملية  %22سبة  بديال سهال للصحف التقليدية بن

هد ن يكلفهم ذلك الكثري من اجلأنرتنت ومواقع الصحف ،دون األ خدامستإدراية بسيطة بتقنيات 

ة ،واملتمثلة يف لكرتونيىل التعرض للصحف اإلإ خرى دفعتهمأواملال ،يف املقابل جاءت ثالثة مربرات 

ملن ال يقرؤون الصحف  %6.3،و  %9.2نتهاء من القراءة بنسبة عدم تكليف الكثري من املال لإل

 هنا تفيدهم يف جماهلم .أملن يعتقدون  %2.2نسبة  و صل ،املطبوعة يف األ
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 .لكترونية الجزائريةداء الصحف اإلأفراد العينة على مستوى أ: يبين مدى رضا 20الجدول رقم

غير موافق على  ي ليأال ر 

 طالقاإل

 الرضا موافق بشدة موافق غير موافق

 المهام التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار %

 حتياجايت الصحفيةإتليب كافة  23 10.7 113 52.8 41 19.2 11 5.1 26 12,1

 يدهار أخبار والتحليالت اليت يزودين باأل 50 23.4 112 52.3 27 12.6 2 9 23 10.7

 كتسب منها مهارات جديدةأ 43 20.1 105 49.1 32 15.0 15 7.0 9 8.9

 .اعمتوسيلة جديدة من وسائل التسلية واإل 42 19.6 119 55.6 21 9.8 12 5.6 20 9.3

 ستمارة البحثإعتمادا على إعداد الطالبة إالمصدر:الجدول من 
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كثر حتقيقا عند مجهور القراء يف اجلزائر من شباعات األن اإلأ،يتضح   30من خالل اجلدول رقم 

ديدة من نرتنت ،كانت بصفتها وسيلة جلكرتونية على شبكة األالصحف اإل أخالل العينة اليت تقر 

دوا أك  %22.2من املبحوثني ،منهم   72.6متاع ،حيث وافق على ذلك   %وسائل التسلية واإل

فقط   2.9عرتض عليه إصرحوا مبوافقتهم على هذا الدافع،يف حني   %22.2موافقتهم بشدة و 

 يهم يف هذهأبداء ر إكتفوا بعدم إمن املبحوثني %  2.3،يف املقابل   %2.2عرتض عليه بشدة إ،و 

شباعات واليت ات واإلستخداممهية التسلية اليت بنيت عليها نظربة اإلألة ،وتؤكد هذه النتيجة على أاملس

كد فيها كاتز وزمالءه على حاجة ختفيف التوثر للهروب من الضغوطات اخلارجية من خالل التعرض أ

 اللكرتونية" .عالم "الصحافة الوسائل اإل

خبار والتحليالت اليت شباع الثاين الذي يتحقق لدى املبحوثني فقد متثل يف تزويدها باألوخبصوص اإل

،وموافق بنسبة  % 63.2مفردة بنسبة    20،بني موافق بشدة حوايل  %  72.7يريدوهنا بنسبة  

طالق بنسبة ى اإل،وعدم موافقتهم عل26.2عرتاضهم بنسبة %إ،يف حني عرب البعض عن   % 26.3

حتقيق  شباعات على قيمةوتؤكد هذه املرتبة من اإل؛يهم يف ذلكأمنهم مل حيددوا ر    %20.7،و  2%

ليها شباعات  اليت بنيت عستخدامات واإلشباعات املعرفية لدى املبحوثني وطبقا ملدخل اإلاإل

هما املواضيع وفهمها فخبار ،معرفة خمتلف زوايا كتساب املعلومات ،األإىل إالدراسة،يف احلاجة 

،   %23.2حتياجات الصحفية، فقد جاءت يف املركز الرابع وذلك بنسبة ما تلبية كافة اإلأ ،صحيحا

 على عرتضوا إما هؤالء الذين أعلى التوايل ، %  20.7و   %26.9بنب موافق وموافق بشدة بنسبة  

طالق  موافقة على اإلغري% 2.2غري موافقة على ذلك ،و   %22.6هذه اخلاصية فكانت نسبة 
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ال تصيهم ،وهذه النتيجة جاءت للتوافق مع وظائف وسائل اإلأمل يقدموا ر  %26.2،يف حني  

ة الدراسة من كما تشري نتيج ،لكرتونية بصفة خاصة اليت حددها الكثري من املختصنيوالصحافة اإل

من كذلك ض  ونية كانتلكرت اإلكتساب مهارات جديدة من الصحافة إ نأاملطروح، خالل هذا السؤال 

من املبحوثني   % 22.6ن نسبة   ألثالثة ،حيث ولويات التعرض هلا،على الرغم من متركزها يف املرتبة  اأ

صرحوا موافقتهم كذلك  %22.2منهم ذكروا موافقتهم الشديدة ،و % 60.2شباع بني كدوا هذا اإلأ

 %9.2لتزم إطالقا ،و إنفوه  من % 7شباع،يف مقابل من عارضوا هذا اإل % 22،و تبقى نسبة  

 احلياد حيال ذلك.

 خرى ،وكوهناألعالمية اعالمية احلديثة مقارنة بالوسائل اإللكرتونية من الوسائل اإلالصحافة اإل أن فكون

وقت حبذ ذاته يكسب املستخدم مهارات يف التعامل ،ويف الفهذا  تنشر عرب شبكة املعلومات الدولية 

جديدة مل يعهدها يف الصحيفة التقليدية ،من مهارة يف التحميل ،التخزين خرى أذاته تكسبه مهارات 

ضافة اىل خاصية التفاعلية من مهارة يف التواصل مع احملررين إسرتجاع وقت ما يرغب يف ذلك،واإل

اج اىل لكرتونية خاصة اجلزائرية منها حتتراء....اخل،ولكن يف مقابل ذلك ال زالت الصحافة اإلبداء اآلإو 

صل طبق األ ،حىت ال تكون فقط نسخة ائهادأكرب قدر من املستخدمني وحتسني مستوى أيف جلب  متيز

 من نظريهتا الورقية.    
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لى لكترونية عالفوائد التي يحققها الدخول على مواقع الصحف اإل : يبين22الجدول رقم 

 .نترنتشبكة األ

 الفوائد المحققة التكرار النسبة %

 راءمهارات املناقشة واحلوار وطرح اآلتنمية  87 22.53

 تنمية قدرات البحث عن املعلومات 125 32.38

 لعاملحناء اأتكوين صداقات متعددة يف خمتلف  44 11.39

 توفر يل خاصية التفاعلية 62 16.06

 خراجهاإمتتع بفنيات أ 14 3.62

 تشغل وقت فراغي 54 14

 المجموع 386 100

 ستمارة البحثإعتمادا على إعداد الطالبة إمن  الجدول المصدر:               

لكرتونية تتيح ملستخدميها عدة فوائد بشكل ن الصحافة اإلأ،لتؤكد  32جاءت نتائج اجلدول رقم 

 36.39بنسبة  وىل ،وذلكحتلت املرتبة األإن فائدة تنمية قدرات البحث عن املعلومات أمتباين، حيث 

،يف مهارات التعامل مع املواقع الصحفية ،ومهارات التعامل مع املنشور عليها ،خاصة مع شكل  %
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لومة مكتوبة ن املستخدم جيد املعألكرتونية من تقنية النص الفائق ،وامللتيميديا ،حيث الصحافة اإل

 66.23راء ،فقد قدرت بنسبة ر وطرح اآلما تنمية مهارات املناقشة واحلواأخل،إومصورة ومسموعة ....

حوثني من هم الفوائد اليت تتحقق للمبأ،فاملناقشة عرب الندوات وجمموعات املناقشة على الشبكة من %

 ستخدام مواقع الصحف االلكرتونية على الشبكة .إ

   %22.02  بةساسية اليت يستفيد منها املبحوثون بنسويف السياق ذاته كانت التفاعلية من اخلصائص األ

والربيد  ستفتاءات الربيدية ،خدمة املراسلشكال ،من غرف احلوار ،اإل،وذلك ملا يتاح هلم عرب خمتلف األ

راء ،كذلك بداء اآلإتصالية ،واملشاركة يف صناعة اخلرب ،و مكانية لتغيري منط العملية اإلإلكرتوين ،من اإل

 املية .و عربية او عألصحف سواءا حملية خل ،ويف خمتلف اإتقدمي مواطن القوة ومواطن الضعف ...

،وتكوين صداقات متعددة كذلك كانت  % 22ما شغل وقت الفراغ فقد متركز يف املوقع الرابع بنسبة  أ

،  لتبقى خاصية 22.32لكرتونية بنسبة  %مكانيات الصحافة اإلإمن الفوائد اليت حيققها التعامل مع 

 .   .          . %3.26فائدة بنسبة  ولويات املبحوثني أخر آخراج فنيات اإل
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 .لكترونية على قراءة الصحف الورقيةثير تصفح الصحف اإلأ: يبين ت21الجدول رقم 

 

 ستمارة البحثإعتمادا على إعداد الطالبة إمن  المصدر: الجدول                  

الورقية  مقروئية الصحفلكرتونية على ثري الصحف اإلأفيما خيص هذا السؤال الذي يهدف رصد ت

ن تصفحهم للصحف أمن املبحوثني صرحوا ب  %32ن  أ، 36،يتبني لنا من خالل اجلدول رقم  

طالق على قراءهتم للصحف املطبوعة ،وهو مؤشر على مكانة الصحافة لكرتونية مل يؤثر على اإلاإل

ال اهنا مل تستطع إه ،مبا متيزت ب لكرتونيةالورقية يف اجملتمع اجلزائري ،وعلى الرغم من بروز الصحافة اإل

 ي املبحوثني .أخذ مكان الصحافة التقليدية حسب ر أ

عتمادهم على الصحف إن تصفحهم للصحف الفورية قلل أمن اجلمهور  % 63.2كد أيف حني 

حداث مع ة األبالصوت والصورة يف معاجل ستعانةاحلديثة، واإلللتطورات  كبري، نظراالورقية اىل بشكل  

 لكترونيةثير تصفح الصحف اإلأت التكرار  النسبة%

 عتمادي متاما على الصحف الورقيةإهنى أ 29 13.6

 ريشكل كببعتمادي على الصحف الورقية إقلل  22 63.2

 ىل حد ماإعتمادي على الصحف الورقية إقلل  51 23.9

 طالقا على قراءيت للصحف الورقيةإمل يؤثر  83 39.0

 اجملموع 622 100.0



  لكذتغريات بلكرتونية  وعالقة املللصحافة اإل شباعات مجهور القراءإستخدامات و : دراسة حتليلية إلالسادسالفصل 

222 

ن هذا أترى فئة من املبحوثني     % 63.2كثر دقة ،وبالنسبة ذاهتا   أاحلرص على تقدمي معلومات 

 ىل حد ما .إعتماد على النسخ الورقية قلل اإل االستخدام االلكرتوين للصحف

   % 23.2كانت نسبتهم   الورقية، فقدعتمادهم على الصحافة إهنوا تعاملهم و أما املبحوثون الذين أ

باقي النسب خنفاضها مقارنة بإالرغم من  لكرتونية، وعلىاإلفراد العينة املستخدمة للصحافة أع من جممو 

عادة إ  تتطلب اليتعلى املدى البعيد و  الصحف املطبوعة  وضعيةن هذا يعترب مؤشرا خطريا على أال إ،

 دائها املهين.أالنظر يف شكل تقدكمها والتحسني من مستوى 
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 :ستنتاجاإل

 خالل التحليالت السابقة للجداول البسيطة كمكن أن نستنتج ما يلي:من 

ائح ستيقاء ، و نقل األخبار و املعلومات ملختلف شر تعترب الصحافة اإللكرتونية وسيطا هاما إل      

إختالف  الرغم منوعلى اجملتمع، و هذا ما تبني من خالل الدراسة اليت أجريت على جمتمع البحث، 

ا حموريا لديهم، ا تشكل فضاءا ثقافيهنأمط الذي تستخدم فيه الصحافة اإللكرتونية ، إال الكيفية و الن

و قد جاءت إجابات املبحوثني على السؤال املتعلق باألسباب اليت كانت وراء مطالعة اجلريدة إلكرتونيا 

الدرجة ب ستخدام يتمثل يف ربح الوقتأن نسبة مرتفعة منهم  ترى بأن السبب الكامن وراء هذا اإل

مداد املبحوثني باألخبار و املعلومات هو من إنية يف و هو ما يفسر بأن مسة الفورية و اآل ،األوىل

و حنن نعيش يف عصر التكنولوجيا و عصر السرعة، و التدقق ،قبال اإللكرتوين خاصة ضاعف اإل

أن من  رعة، حيثاملعلومايت، إضافة إىل إمكانيات مطالعة أي صنف من اجلرائد يف وقت واحد و بس

اخلصائص اإلتصالية املتميزة للصحافة الالورقية هو سهولة و سرعة حتميلها، باإلضافة إىل تقدكمها 

مللخصات تتوافق و خصوصياهتم، كما أهنا تتيح ملستخدكمها النفاذ املباشر ملراكز املعلومات الصحافية 

مع  و اليت تزيد من تفاعل الفرد مع جريدته،إذا ما أرادوا اإلستزادة من معارف حول املواضيع املنشورة، 

بشكل  ،إمكانية إطالعه على األرشيف اإللكرتوين للصحف اإللكرتونية الرقمية لألعداد السابقة منها

ون هذا هو و رمبا يك،مع البحث فيها بكل سرعة  ،أسرع و أسهل من خالل البيانات اخلاصة باجلريدة

النسخة  األخرى و اليت تفضل فيها النسخة اإللكرتونية على السبب يف النسب اليت أظهرهتا النتائج

الورقية من طرف املبحوثني، و كمكن أن تتوصل إىل أن هذا التفضيل مرده أن هؤالء األشخاص مرتبطني 



  لكذتغريات بلكرتونية  وعالقة املللصحافة اإل شباعات مجهور القراءإستخدامات و : دراسة حتليلية إلالسادسالفصل 

224 

 ،هتماماهتمإ" و بالتايل فاملطالعة اإللكرتونية للصحف تنبع من جدول تأصال بالعامل اإللكرتوين "األنرتن

ة بالنسبة األخرى اليت تصدرت املرتبة الثالثة و املتعلقة بأن السبب هو نفاذ النسخ الورقي أما ما يرتبط

حوثني ستهالك النسخ الورقية من قبل مجهور املبإيف أماكن البيع فهذا مفاده أن هذا النفاذ مؤشر على 

 لورقية.ة امن جهة، و من جهة أخرى هذا العجز ساعد الصحافة اإللكرتونية يف جلب مجهور الصحاف

، من تنإن الطريق السريع للمعلومات الذي تتميز به الصحافة اإللكرتونية على شبكة األنرت           

أقوى الدوافع قراءة من قبل املبحوثني، و هو ما يؤكد السؤال الذي سبقه، حيث أن الوقت أضحى 

من الصحف  مقومات هذا النوعستخدام التكنولوجيا و يعترب أحد إضروريا جداً عند اجليل املتمرس على 

تم هبا إرسال األخبار و املعلومات للمستقبل، و كذلك يف الوقت بمدى السرعة اليت  ين، و الذي يع

املستخدم يف البحث عن املعلومة، ووقت التحميل املستغرق يف حتميل احملتوى  هفي تغرقالذي يس

املبحوثني  ذلك أنه من الدوافع اليت يسعىاملعروض على موقع الصحيفة اإللكرتونية، و بينت الدراسة ك

إشباعها يف إستخدامهم للصحف إلكرتونيا، هو ضرورة مسايرة تكنولوجيا العصر، و ما حيمله من 

تطور، حيث أهنم يشعرون بإستخدامهم هلذه الوسيلة املستحدثة بنوع من التميز و التمتع بروح التجديد، 

هو و حف الورقية سهال للص هنا متثل لديهم بديالأ، إضافة إىل و القدرة على مسايرة اإلبتكارات احلديثة

 ما تبني من خالل السؤال ذاته.

ستخدامهم للصحف بصفة رئيسية عن إشباع احلاجات الرتفيهية ، إيبحث أفراد العينة يف           

ستخدامات و اإلشباعات، يف حاجة ختفيف ما أكدته نظرية اإلكذلك   هو  ،والنتائج  ههو ما أكدتو 
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على الرغم من إنتشار عدة مواقع على شبكة املعلومات  ،التوثر للهروب من الضغوطات  اخلارجية

الدولية اليت توفر للمستخدمني التسلية و الرتفيه، أحسن مما توفره الصحافة اإللكرتونية ، و نظرا ألمهية 

كيز على ية لإلتصال جلأت بعض املواقع الصحفية العاملية إىل الرت الرتفيه الذي يعد أحد األهداف الرئيس

ث قامت بعض ي أكثر، حيفيهيهذا العنصر الذي يهم  الشباب بصفة رئيسية، إىل تقدمي حمتوى تر 

ستعراض إاملواقع بإعادة تصميمها، لتضمن تصميمها اجلديد تغطية موضوعات التسلية و الرتفيه، و 

صدها الشباب،و اهلدف من ذلك كله هو جذب القراء من الشباب، و قد األندية اليت كمكن أن يق

شباعات اليت ، كما أن من أهم اإل 1حاولت بعض املواقع أن جتذب القراء األصغر سنا بتقدمي األلعاب

زويدهم ستخدام الصحف اإللكرتونية متثلت يف إشباع احلاجات املعرفية يف تإحتققت لدى املبحوثني من 

 ملعلومات و معرفة خمتلف زوايا املواضيع و فهمها فهما صحيحا.باألخبار و ا

من اإلشباعات ض اكانت  ،حتياجات الصحفيةإكتساب مهارات جديدة، تلبية كافة اإل ؛قابلامليف        

هو ما  شباعات األخرى، واملتحققة لدى املبحوثني لكن بنسب متباينة و منخفضة مقارنة مع اإل

 عدد زال حيتاج إىل متيز يف جلب أكربييد من الصحف خاصة يف اجلزائر ال يوضح أن هذا النوع اجلد

قية اليت وجدها غائبة عند ب اجلمهور، ومن املستخدمني، و يف إشباع احلاجات اليت يبحث عنها 

 الوسائل اإلعالمية األخرى و خصوصا الصحافة التقليدية) الورقية(.

                                                           
 .22،22ص،صمرجع سبق ذكره ،، دراسات في التفاعلية وتصميم المواقعشريف درويش اللبان، 1
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 اأظهرت نتائج الدراسة أن هناك فوائد عدة حققتها الصحافة اإللكرتونية للمبحوثني، حيث أهن       

ستطاعت تنمية قدرات البحث عن املعلومات لديهم، بالدرجة األوىل، و كذلك حققت لديهم إ

عنصر لستغالل خاصية التفاعلية و تنمية مهارات املناقشة و احلوار و طرح اآلراء، و نظرا ألمهية هذا اإ

الضوء على تفاعلية الصحافة اإللكرتونية من خالل تقدمي بعض النماذج لطرق  "سلط "ميلسون

أساليب التفاعل بقوله" يستطيع القراء و املشاركون اإلستجابة اللحظية للمادة املقدمة من الصحفي و 

كمكن  و اإللكرتوين للمحرر، و هو ما يشبه اخلطاب التقليدي للمحرر يف اإلصدرات املطبوعة،

ظية للصحفيني العاملني يف املواقع اإللكرتونية أن يستفيدوا من املناقشات اليت تتيح للقراء اإلستجابة اللح

كمكن و خرين، فيما يشبه أسلوب النقاش على اللوحات اإلخبارية، ملوضوع ما، و للتعليقات من القراء اآل

حيث  ركني يف خلق البيئة التحريرية،الوصول إليها يف أي وقت، كما كمكن للقراء أن يصبحوا مشا

 1قرتاح، ما يتم تغطيته ، أو املوضوعات اليت كمكن أن يعاجلها الكاتب يف مقاالته.إيسامهون يف 

فاملناقشة عرب الندوات و جمموعات املناقشة عرب الشبكة من أهم الفوائد املتحققة، إضافة إىل  

لية ل و الربيد اإللكرتوين هي من اإلمكانيات التفاعغرف احلوار، اإلستفتاءات الربيدية، خدمة املراس

املتاحة يف أغلب الصحف اإللكرتونية، الوطنية، العربية و العاملية منها، و لكن على العموم يالحظ بأن 

هذا الشكل التفاعلي ال زال غري مستخدم عند عدد من املبحوثني، إضافة إىل أن بعض السمات 

                                                           
 .22املرجع نفسه، ص 1



  لكذتغريات بلكرتونية  وعالقة املللصحافة اإل شباعات مجهور القراءإستخدامات و : دراسة حتليلية إلالسادسالفصل 

227 

لى مواقع الصحف اجلزائرية، لتبقي اجلمالية، و اإلبداع ، و الفن ع التفاعلية ال زالت غري منتشرة

 .اإلشباعات احملققة لدى املبحوثنياإلخراجي الصحفي آخر 

هذا التأثري احملدود ال يقطع بأن يظل على هذا القدر من التأثري يف املستقبل، خاصة مع زيادة إنتشار 

كرتونية اليت يشهدها العامل يف جمال التقنيات احلديثة و احملامل اإلل وكذلك التحوالتتكنولوجيا اإلتصال 

 ضمونا.و م ال، و حتسني نوعية الصحافة اإللكرتونية شكتاألنرتن دفقاملتطورة يف زيادة لت

حجامها املطلق لقراءة الصحف إمن املبحوثني عن  %20و يف املرتبة األخرية أفادت نسبة تفوق 

مكانيات و كمكن أن يعود السبب يف ذلك إىل املزايا، و اإل،لصحافة اإللكرتونية بعد تعرضها ل الورقية،

املتاحة على الصحافة اإللكرتونية و اليت تكون أفضل من نظريهتا الورقية، أو عدم إمتالكهم الوقت 

 ستبدلت باإللكرتونية.إلشراء و مطالعة الصحف الورقية ف

م، و لكن هتم و رغباهتة اإللكرتونية متفاوتة حسب ميوالهتمام مجهور الصحافإتبقي درجة           

األفراد و كما يتضح من خالل السؤال الذي يهدف رصد تأثري التصفح اإللكرتوين للصحف على 

مقرؤية الصحف الورقية، أن تعرضهم للصحف الفورية مل يؤثر على اإلطالق على عالقتهم القوية 

دم لصحافة الورقية يف اجملتمع اجلزائري، و كمكن أن نفسر عبالصحف الورقية، و هو مؤشر على مكانة ا

حجام الورقي و هذا التمسك يف املزايا اليت تتمتع هبا الصحافة، يف سهولة محلها و إمكانية مطالعتها اإل

يف أي مكان، و يف احلاجات الصحية كوهنا أفضل للعني من الصحف اإللكرتونية، إضافة إىل خاصية 

كذلك بينت الدراسة أن تعرض أفراد العينة للصحف إلكرتونيا، قد أثر بشكل ،ا التعود على قراءهت
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حمدود على املقروئية الورقية للصحف ، و أثر بشكل كبري من جهة أخرى عند بعض املبحوثني، و هذا 

 .التأثري احملدود و الكبري ظهر بنسب متساوية عند أفراد العينة
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ية لكترونية والورقستخدام الصحافة اإلإعالقة متغيرات الدراسة بعادات  الثاني:المبحث 

 . شباعات المتحققة منهاواإل

سوف حناول من خالل هذا املبحث  معرفة العالقة اليت جتمع متغريات السن ،اجلنس،مكان االقامة 

حف الورقية ىل مطالعة الصإا فراد عينة دراستنا بالكيفية اليت يتعرضون هبأواملستوى التعليمي اخلاصة ب

 كن ترتبط هبذه املتغريات ،وكذلأشباع اليت كمكن ىل مظاهر الرضا واإلإضافة إوالصحف االلكرتونية ،

دام والقراءة ستخىل ربط اجوبة املبحوثني بعضها بالبعض بغية التعمق يف فهم طبيعة اإلإسوف نعمد 

كثر ،وذلك أو أحيانا متغريين أي متغريا واحدا ،و حيانا حتو أباملادة الصحفية من خالل جداول مركبة 

.ما املطلب الثاين فخصص لالستناجات العامةأول يف املطلب األ  

 :بيانات الجداول المركبة ول: تحليلاألالمطلب 

اه جتإستجابات الفرد السلوكية إن أشباعات ستخدامات واإلحدى مسلمات نظرية اإلإنه حسب إ

نة يف هذا نه وتقصيه من خالل اجلداول املبيما سنحاول تبيا الشخصية وهوعالمي خصائصه احملتوى اإل

حصائيا بإستخدام إختبار القيمة إىل حماولة معرفة مدى وجود الفروق الدالة إضافة إاملطلب ،

حد أرتباطه بمدى إو  والذي يعين الفرق بني املتوسطني لعينة واحدة وفق متغري خيدم الدراسة1التائية"ت"

 .ل الدراسةمناط حماأل

 

                                                           
1 Léo Mignot ; Comprendre, construire et interpréter les statistiques, AEC (agence des initiatives 
numérique,mars2012,P : 07   
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 .نترنتستخدام شبكة األإلكترونية ومكان : يبين العالقة بين مطالعة الصحافة اإل22الجدول رقم 

 ستخدام إ      

    نترنتاأل          

 المجموع في المكتبات في المنزل نترنتفي مقاهي األ في أماكن العمل

 المطالعة
 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار

  نعم
22 22.9% 30 20.9% 222 27.60% 22 22.29% 679 200% 

 ال  
2 2.72% 62 62.20% 22 20.27% 26 23.90% 97 200% 

عتمادا على استمارة البحثإالمصدر: الجدول من إعداد الطالبة 
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املنزل هو من أكثر األماكن اليت يطالع فيها أفراد العينة ، أن 33يظهر من خالل اجلدول رقم 

فهي نسبة تفوق النصف، تليه  %27.60نرتنت وذلك بنسبة لكرتونية على شبكة األالصحافة اإل

، أما %22.9، ويف املركز الثالث جند أماكن العمل بنسبة %22.29املكتبات يف املرتبة الثانية بنسبة 

( مفردة، وهي 30مبا يعادل ثالثني ) %20.9مؤخرة الرتتيب بنسبة نرتنت فقد أتت يف مقاهي األ

يف املقابل جند أن املنزل كذلك هو من أكثر األماكن  ،نسبة ضعيفة مقارنة مع األماكن األخرى

ولكن بالنسبة هلؤالء األفراد الذين ال يتعرضون للصحافة  %20.27نرتنت بنسبة ستخداما لشبكة األإ

نرتنت كانت من األماكن اليت يزداد فيها اإلحبار يف شبكة املعلومات هي األلكرتونية، كذلك مقااإل

 قلألالكرتونية، لتبقى املكتبات، وأماكن العمل دون تصفح مواقع اجلرائد اإل %62.20الدولية بنسبة 

 ينعلى التوايل. وعلى الرغم من تبا %2.72و %23.9نرتنت، وذلك بنسبة ألا ستخداميف إعتيادا إ

فح الصحف فيها تصيغيب لكرتونية، أو األماكن اليت اءا يف أماكن التعرض للصحافة اإلالنسب سو 

دامها تساع استخإنرتنت، و )النسب( مؤشرا واضحا على ضرورة وجود شبكة األهنا ألكرتونيا، إال إ

 بالنسبة للمبحوثني.   
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 .لكترونيةمطالعة الصحافة اإل ىنترنت بمدستخدام األإ: يبين العالقة بين كثافة 21الجدول رقم 

 ستخدام إكثافة              

 نترنتاأل                  

 مطالعة الصحافة

 لكترونيةاإل 

 المجموع في المكتبات في المنزل نترنتفي مقاهي األ كل يوم

 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار

 %72.96 622 %26.22 62 %22.7 62 %62.6 22 %20 207 نعم

 %62.27 76 %62.2 22 %22.70 26 %33.2 62 %63.2 27 ال

 %200 692 %39.79 22 %69.20 37 %22.9 90 %73.2 262 اجملموع

 ستمارة البحثإعتمادا على إالمصدر: الجدول من إعداد الطالبة 
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ل نرتنت بشكمن املبحوثني الذي يستخدمون شبكة األ %20أن ، 32يظهر لنا اجلدول رقم 

ضحى من أحد لكرتونيا أإلكرتونية كذلك، وهو ما يبني أن تصفح الصحف يومي يطالعون الصحافة اإل

أهم األمناط السلوكية عند هؤالء األفراد، كذلك متارس هذه العملية عدة مرات يف األسبوع، عند بعض 

، أما الفئة اليت %62.6الشبكة مرات عديدة يف األسبوع، وذلك بنسبة األفراد الذين يستخدمون 

لكرتونيا إنرتنت مرة يف األسبوع، وأقل من ذلك، فقد بلغت نسبة تصفحهم للصحف تستخدم شبكة األ

 ة التعرض لشبكة املعلوماتدوهو ما يبني مدى العالقة بني عا ؛على التوايل 26.22، 22.7%

كلما زادت   كثف وقت اإلحبار يف الشبكة  مالكرتونية، فقد تبني أنه كلاإل ستخدام الصحافةإالدولية و 

 لكرتونية للصحف والعكس صحيح.عملية املطالعة اإل
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 .نترنت مع متغير الجنس، والسنستخدام شبكة األإ: يبين العالقة بين كثافة 25الجدول رقم 

 الجنس السن         

 

 ستخدام إ ثافةك

 نترنتاأل

 الســــــــــن الجنــــــــس

 سنة فما فوق 10من  سنة 22-20من  سنة 12–10من  سنة 10أقل من  أنثــــى ذكـــر

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

 %29.2 21 %51.51 20 %11.11 71 %11.11 9 %25.99 62 %51.22 62 كل يوم

 %29.2 21 %20.20 27 %11.92 27 %26.26 21 %12.12 50 %15.96 20 األسبوععدة مرات في 

 %5.55 1 %2.92 2 %25.12 15 %11.11 9 %22 11 %21.06 21 مرة في األسبوع

 %26.66 6 %21.71 7 %27.19 19 %25.25 5 %12.76 27 %7.75 2 أقل من ذلك

 %200 26 %200 55 %200 261 %200 22 %200 270 %200 226 المجموع

 ستمارة البحثإعتمادا على إالمصدر: الجدول من إعداد الطالبة 
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تت نتائج اجلدول نرتنت، فقد أثبستخدام األإفيما يتعلق بالعالقة ما بني متغري اجلنس وكثافة 

د كال ستخدامها عنإة يف اجملتمع اجلزائري، و ينرتنت أضحت وسيلة ضرور (، أن شبكة األ32رقم )

تخدام بنسبة سنتظاما يف اإلإحيث يربز اجلدول أن الذكور أكثر ، تكنولوجية حتميةاجلنسني كذلك 

نرتنت أكثر عدة مرات يف األ ن)اإلناث( يستخدمهنلإلناث، و  %32.99مقابل  22.32%

للوايت عند فئة اإلناث ا %62.27ومرة يف األسبوع عندهن كذلك بنسبة  %62.22األسبوع بنسبة 

 يتعرضن للشبكة العاملية بصفة غري مستمرة.

، لتكشف أن فئة السن اليت ترتاوح 32أما ما يرتبط مبتغري السن، فقد جاءت نتائج اجلدول رقم      

، %22.22ستخداما لشبكة اإلنرتنت بشكل يومي بنسبة إسنة أكثر الفئات  32سنة إىل  30ما بني 

سنة فما فوق،  20، ففئة من %22.22سنة بنسبة  62سنة إىل  60تليها يف املركز الثاين فئة من 

 .%62.62سنة بنسبة  60أخريا فئة أقل من و 

ن نرتنت عدة مرات يف األسبوع بصفة كبرية عند أصحاب السن ميف املقابل تستعمل شبكة األ

، يف حني تستخدم مرة يف األسبوع فقط عند من تقل أعمارهم %39.2سنة فما فوق بنسبة  20

عند املبحوثني الذين يرتاوح سنهم  %27.69وأقل من ذلك بنسبة  %62.62سنة بنسبة  60عن 

 سنة. 62إىل  62من 
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 .،الجنسمييعلتالمستوى البلكترونية : العالقة بين مدى مطالعة الصحافة اإل26الجدول رقم 

 ، الجنس      المستوى    

          

 

 اإللكترونيةالمطالعة 

  أنثى  ذكر ما بعد التدرج عالي ثانوي إبتدائي/أساسي

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

 %55 000 %43 20 %05100 30 %66120 043 %05150 33 %0102 6 نعم

 %55 40 %43 30 %00100 2 %55 40 %0316 05 %214 6 ال

 ستمارة البحثإعتمادا على إالمصدر: الجدول من إعداد الطالبة 
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رتباط قوي بني املبحوثني ذوي املستوى التعليمي إ(، أن هناك 32شري بيانات اجلدول رقم )ت

، يف %22.90نرتنت حيث بلغت النسبة بـ لكرتونية على شبكة اإلالعايل، ومطالعتهم للصحافة اإل

، %22بة أفراد العينة أصحاب مستوى تعليمي ما بعد التدرج بنسقارب بني تاملقابل تنخفض النسبة وت

ممن يتعرضون إىل الصحف  %22.2واملبحوثني اآلخرين أصحاب املستوى الثانوي كذلك بنسبة 

( ممن 02ـستة أفراد )ب مقدرةخر مرتبة بنسبة ضعيفة آبتدائي يف الفورية، يف حني يأيت املستوى اإل

، وهذا ما يوضح أن أصحاب املستويات %6.29ي ما يعادل نرتنت أيطالعون الصحف على األ

 عن غريهم من املستويات التعليمية.لكرتونية ستخداما للصحافة اإلإر ثاجلامعية أك

لكرتونية ويف الوقت ذاته يربز لنا اجلدول أن املبحوثني الذين يعزفون عن مطالعة الصحف اإل

، أما فئة ذوي املستوى %27تزيد عن النصف ك أصحاب املستوى اجلامعي )العايل( بنسبة لهم كذ

بة ل فئة ما بعد التدرج املركز الثالث بنست، يف املقابل حت%63.2نية بنسبة االثانوي فتأيت يف املرتبة الث

 .%9.2، لتبقى فئة املستوى األساسي يف آخر مرتبة بنسبة 22.22%

ويات يمي أن ذوي املستفعلى العموم يظهر جليا من خالل الربط مع متغري املستوى التعل

ستخدام إاحملدودة )األساسي( هم أكثر األفراد بعدا عن التكنولوجيا احلديثة سواءا ما تعلق األمر ب

يلجأ إىل ن ماملستوى الثانوي فقليل منهم  ئةنرتنت، أما فستخدام شبكة األإلكرتونية، أو اإلالصحف 

كذلك أظهرت   نرتنت،هم تستخدم شبكة األلكرتونيا على الرغم أن نسبة متواضعة منإمطالعة الصحف 

نتائج اجلدول أن حىت األفراد املتحصلني على شهادات جامعية عليا )ما بعد التدرج( يطالعون الصحافة 
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د أصحاب املستوى لي عنجلكرتونية فيتستخدام املكثف للصحافة اإللكرتونية بنسب قليلة، أما اإلاإل

ي كذلك عدم التعرض هلذا النوع من الصحف يظهر بشكل جل  ،العايل بغية مواكبة التطور التكنولوجي

 عند الفئة ذاهتا )العايل( وقد يكون ببغية احلفاظ على العادة التقليدية )مطالعة الصحف ورقيا(.

، أن هناك إقبال جيد من طرف (37أدناه )اجلدول رقم  يظهر لنا جليا من خالل اجلدول املبني

عة لكرتونية من خمتلف الفئات العمرية، لكن يالحظ أن الفئة العمرية الراباملبحوثني على الصحافة اإل

، وهي أعلى بقليل من تلك اليت %92.22سنة فما فوق( سجلت نسبة زيادة تقدر بـ  20)من 

، يف املقابل نسبة املطالعة %79.29سنة( املقدرة بـ  32سنة إىل  30سجلتها الفئة العمرية الثالثة )

ومن تقل أعمارهم  %22.22سنة  62ىل إسنة  60ونية عند من ترتاوح أعمارهم بني لكرت الصحفية اإل

، وهو ما يشري إىل مواكبة أفراد العينة للتكنولوجيات اإلعالمية %26.2سنة بنسبة بلغت  60عن 

 تصالية اجلديدة، ومنها الصحافة الفورية نظرا ملا تتيحه من خدمات ومميزات.واإل

عترب نسبتهم لكرتونية واليت تويف اجلانب املتعلق بعزوف املبحوثني عن مطالعة الصحافة اإل

(، أن األفراد الذين يقل سنهم عن %67.22اإلمجالية منخفضة مقارنة مبن يتعرضون هلذه الصحف )

ن الكثري يرجع هذا العزوف إىل ألكرتوين للجرائد، فيمكن أن سنة، هم األقل تعرضا للتصفح اإل 60

ار ستيعاب ما يقدم من أخبمن الشباب يف هذا السن، ال يزالون يف مرحلة الدراسة، أو أقل نضجا إل

 من التلفزيون،أوم هلوغالبا ما تقدم ،لكرتوين، فهم يفضلون األمور الرتفيهية أكثر يف هذا املستوى اإل

نرتنت.      األ
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 .لكترونيةالعالقة بين متغير السن ومدة مطالعة الصحافة اإل: يبين 27لجدول رقم ا

 الســــن           

 مدى مطالعة 

 لكترونيةالصحافة اإل

 المجموع سنة فما فوق 10من  سنة22سنة إلى 20من  سنة  12سنة إلى  10من  سنة 10أقل من 

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

 %26.23 602 %92.22 32 %79.29 23 %22.22 226 %26.2 60 نعم

 %67.22 23.99 %23.99 2 %62.92 23 %30.23 22 %37.2 26 ال

 %200 692 %200 32 %200 22 %200 222 %200 36 اجملموع

 عتمادا على استمارة البحثإالمصدر: الجدول من إعداد الطالبة 
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 .المستوى التعليمي ،بمتغير السن لكترونيةاإل الصحافة ستخدامإ: عالقة كثافة 29الجدول رقم  

ستمارة البحثإعتمادا على إالمصدر: الجدول من إعداد الطالبة 

 المتغيرات        

 

 الطبيعة

 التعليميالمستوى  الســـــــن

 ما بعد التدرج عالي ثانوي أساسيإبتدائي/ فما فوق 10 22إلى  20من  12إلى  10من  سنة 10أقل من 

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

 %37.2 26 %62.27 39 %62.62 9 %22.22 2 %69.26 2 %22.22 60 %62.32 62 %63.90 2 استمرارب

 %32.62 20 %22.22 22 %22.22 29 %22.22 2 %22.97 22 %32.32 22 %22.62 23 %22.20 23 أحيانا

 %32.62 20 %69 20 %62.62 7 %22.22 2 %62 9 %29.29 9 %33.33 32 %22.69 3 نادرا

 %200 36 %200 223 %200 33 %200 2 %200 36 %200 22 %200 227 %200 62 المجموع
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، أن فئة السن اليت ترتاوح ما 39البيانات اإلحصائية املبينة يف اجلدول رقم ويالحظ من خالل 

بة لكرتونية بصفة منتظمة ومستمرة بنسسنة أكثر تعرضا ملطالعة الصحافة اإل 32سنة إىل  30بني 

سنة.  60لمبحوثني الذين يقل سنهم عن ل ألوىلمن الفئة ا %22.20، وأحيانا بنسبة 22.22%

انية من لكرتونية بصفة نادرة، فقد كانت للفئة العمرية الثمتارس عادة تصفح اجلرائد اإلأما الفئة اليت 

 .%33.33سنة بنسبة قدرت بـ  62سنة إىل  60

وفيما يرتبط مبتغري املستوى التعليمي، فتشري النتائج املبينة يف اجلدول ذاته، أن أصحاب 

، يليها %37.2 لكرتونية بنسبةض للصحافة اإلنتظاما يف التعر إثر كاملستويات ما بعد التدرج هي األ

، فاملبحوثني ذوي املستوى %62.27يف املركز الثاين، أصحاب املستوى العايل )اجلامعي( بنسبة 

ألخرية بتدائي( فجاءت يف املرتبة ا، أما فئة املستوى األساسي )املتوسط أو اإل%62.62الثانوي بنسبة 

 .%22.22مبا يعادل فردا واحدا بنسبة 

أما األفراد الذين يتعرضون هلذا النوع من الصحف بصفة متقطعة )غري منتظمة( فهم أصحاب 

أما صفة الندرة يف التعرض للجرائد على ، %22.22املستوى التعليمي األساسي بنسبة تفوق النصف 

 .%32.62املستوى التعليمي ما بعد التدرج بنسبة  ذوينرتنت فكانت لشبكة األ

، وهو أن األشخاص أكثر 37هذا اجلدول جاءت لتؤكد نتائج اجلدول رقم واملالحظ أن نتائج 

 32ىل اسنة  30نرتنت هم أصحاب الفئة العمرية من لكرتونية على شبكة األمطالعة للصحف اإل

يف الوقت ذاته، هم أكثر األفراد تعرضا هلذه النوع من الصحف بصفة و سنة فأكثر،  20ومن ،سنة 
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تخداما سإأثبتت النتائج أهنم أقل األفراد ف ؛سنة 60حوثني الذين يقل سنهم عن مستمرة، ويف املقابل املب

سن هو الذي ني أن عامل البلكرتونية واملتقطعني يف مطالعتهم هلذه اجلرائد، وهو ما يللصحافة اإل

يقل  لكرتونية، فالتعرض العرضي وغري املنتظم عند منستخدام الصحافة اإلإيتحكم بعادة وبطبيعة 

 نلك ،نرتنتىل الوسائل احلديثة كاألإجتاه هذه الفئة إسنهم عن العشرين سنة يرجع بالدرجة األوىل إىل 

وقت ذاته باأللعاب املتنوعة املتوفرة بكثرة على هذه الشبكة، ويف ال فيهبغية مثال تعلم الدروس أو الرت 

خدمها، ستخدام وسيلة إعالمية حمددة، ولكن تتعدد وتتنوع الوسائل اليت تستإ تكتفي بفإن هذه الفئة ال

 معرفة ما هتماما يفإيزيد سنهم عن هذه الفئة، فهم يكونون أكثر نضجا، وأكثر  ذينعكس األفراد ال

لية تصايف ذلك األوعية اإلعالمية، واإل مواكبني،يدور حوهلم من أخبار ومعلومات يف شىت امليادين 

تعرض لك متغري املستوى التعليمي ضروري يف عملية الذك،لكرتونية اجلديدة ومن بينهما الصحافة اإل

حيث أثبتت النتائج أن أصحاب املستويات اجلامعية، وخاصة ذوي املستوى ما ،لكرتونية للصحافة اإل

يت جيدوهنا، يف سهولة لستخداما وتصفحا للصحافة الفورية، وذلك للفوائد اإكثر املبحوثني أبعد التدرج 

ا هو من خمتلف أحناء العامل، وكذا يف معرفة كل مو وسرعة احلصول على آخر األخبار وبشىت األساليب 

 جديد ومفيد يف جماالهتم...اخل. 
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 .مطالعة الصحف الورقية بطبيعة: عالقة متغير السن والمستوى التعليمي 22الجدول رقم 

 المتغيرات          

 

 طبيعة

 مطالعة ال

 

 المستوى التعليمي الســـــــن

 ما بعد التدرج عالي ثانوي أساسيإبتدائي/ فما فوق 10 22إلى  20من  12إلى  10من  سنة 10أقل من 

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

 %2.72 6 %22.39 62 %22.29 9 %0 0 %66.66 9 %36 22 %2.32 20 %22.22 2 ستمرارإب

 %72.69 62 %22.20 227 %22.92 62 %72.26 26 %23.99 63 %26 62 %72.33 226 %23.23 62 أحيانا

 %22.69 2 %22.26 62 %27.22 2 %7.22 2 %9.33 3 %22 9 %22.00 62 %26.26 2 في أوقات نادرة

 %2.72 6 %3.39 2 %2.90 2 %22.39 6 %2.22 6 %0 0 %2.32 20 %22 3 جدا  نادرة

 %200 32 %200 277 %200 22 %200 23 %200 32 %200 20 %200 227 %200 33 المجموع
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، ومن خالل عالقة متغري السن بطبيعة 32يتجلى من خالل النتائج اليت حيويها اجلدول رقم 

سنة، هم الذين يقرؤون الصحف  20مطالعة الصحف التقليدية، أن األشخاص الذين يزيد عمرهم عن 

 62سنة إىل  60يف حني املبحوثني الذين يرتاوح سنهم ما بني  %66.66ورقيا بشكل مستمر بنسبة 

سنة 30فكانت للفئة ذاهتا وفئة  %22، أما %72.33، يطالعون هذه الصحف أحيانا بنسبة سنة

سنة واليت تطالع الصحف املطبوعة يف أوقات نادرة، لتبقى األوقات النادرة جدا منسوبة لألفراد  32إىل 

على  %2.32و  %2.2سنة بنسبة  62إىل  60وكذلك من ،سنة  60الذين يقل عمرهم عن 

 التوايل.

ويتبني كذلك من خالل اجلدول، أن هناك عالقة بني متغري املستوى التعليمي وعادات قراءة 

بشكل مستمر منخفضة جدا مقارنة مع  هنالعو االصحف املطبوعة، حيث يالحظ أن نسب من يط

 لكرتونية، حيث تتقدم النسبة عند األفراد ذوي املستوى التعليمي األساسي، وفئة مامطالعة نظريهتا اإل

، أما املستوى الثانوي فيطالع أصحابه %2.72بعد التدرج تطالع الصحف الورقية باستمرار بنسبة 

، لتبقى النسبة املرتفعة نوعا ما مقارنة بالنسب األخرى لألشخاص ذوي %22.29الصحافة بنسبة 

، ويبني اجلدول كذلك أن النسب ترتفع لدى املبحوثني عند مطالعة %22.39العايل بنسبة  املستوى

 %72.69عند من لديهم مستوى أساسي، و  %72.26اجلرائد الورقية يف بعض األحيان، بنسبة 

بالنسبة ملن لديهم  %22.92عند أصحاب املستوى العايل، و % 22.20عند مستوى ما بعد التدرج

 لتنخفض نسب مطالعتها يف األوقات النادرة والنادرة جدا عند كافة املستويات. ،مستوى ثانوي
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بطبيعة مطالعة الصحف  ن، املتعلقا32، واجلدول 39وعلى ضوء النسب الواردة يف اجلدول رقم 

لكرتونية، والصحف الورقية أنه على الرغم من وجود نسبة معتربة من املبحوثني الذين يقل عمرهم اإل

نرتنت، إال أن ثقافة مطالعة سنة من رواد شبكة األ 62سنة إىل  60وكذلك من  سنة، 60عن 

لصحف الورقية وكذلك قراءهتم ل ،نتشارها بعد عند هؤالءإلكرتونية بصفة مستمرة مل يتوسع الصحف اإل

م وسائل متعددة ستخدامهإالفئات األخرى، ورمبا يرجع السبب إىل ب ستمرارية ال يزال منخفضا مقارنةإب

هذا األمر  Marc Prenskyتفرغ للقراءة، ويف هذا اإلطار يعترب ال الوقت نفسه، وبالتايل ال يتسىن هلم يف

 ستخدام العديد من الوسائل يفإفالشباب حاليا كملكون القدرة على  الرقميإحدى خصائص اجليل 

ضوعة دائما على مقربة املو الوقت نفسه ألعاب فيديو، التلفزيون، اإلنرتنيت، اهلواتف النقالة وغريها،... 

 1ستخدام املتقاطع عادة راسخة يف حياهتم اليومية.منه، وعلى حد تعبريه أصبح هذا اإل

سواءا ورقيا أم الكرتونيا عكس اإلعالم املسموع واملرئي يتطلب قدرات  قروءومبا أن اإلعالم امل

مستوياهتا كذلك  خنفاضإقني من خالل اجلدولني الساب نيستيعاب حمتوياهتا، فقد تبفكرية معينة إل

بصفة مستمرة عند األفراد ذوي املستويات األساسية، وترتفع لدى أصحاب املستويات التعليمية وما 

عمق وحتليل فكرية الالزمة للقراءة والتالقدرات البعد التدرج وكمكن أن تفسر ذلك كون هذه الفئة لديها 

 وتفسري جل ما يقدم من أخبار ومقاالت.

 

                                                           
 .632 مرجع سبق ذكره،،  ڤدوار تسعديت 1
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 .السن والجنس تغيري: يبين العالقة بين دوافع قراءة الصحف االلكترونية وم10لجدول رقم ا

 المتغيرات

 دوافع المطالعة

 سنة 10أقل من  فما فوق 10 22إلى  20من  12إلى  10من  أنثـــى ذكـــر

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

 %19.60 6 %15 9 %17.2 21 %11 19 %16.1 22 %12.52 12 البد أن أساير تكنولوجيا العصر ننيال 

ألنها ال تكلفني الكثير من المال حتى انتهي من 
 قراءتها

2 20.22% 2 7.1% 22 2.10% 1 1.50% 0 0% 5 12.90% 

 %21.20 2 %29.90 6 %29.29 9 %21.20 25 %21 25 %22.20 27 ألنها تمثل لي بديال سهال للصحف التقليدية

 %21.20 2 %15 9 %17.20 21 %20.90 26 %20.1 29 %12.60 12 ألنها تمدني بأحدث وأهم األخبار بشكل فوري

ألنني أتمكن من قراءة الصحيفة قبل نزولها في 
 األسواق

26 29.00% 16 10.90% 11 29.90% 9 29.29% 2 19.21% 2 21.19% 

 %1.76 2 %0 0 %1.20 2 %2.70 1 %2.6 1 %1.11 1 ألنها تفيذني في مجالي

 %0  0 %2.21 2 %1.20 2 %1.56 2 %2.6 1 %2.27 2 ألنني ال أقرأ الصحف المطبوعة على الورق

 %200 12 %200 21 %200 11 %200 227 %200 215 %200 92 المجموع

ستمارة البحثإعتمادا على إالمصدر: الجدول من إعداد الطالبة 



  لكذتغريات بلكرتونية  وعالقة املللصحافة اإل شباعات مجهور القراءإستخدامات و : دراسة حتليلية إلالسادسالفصل 

247 

يلعب متغري السن دورا هاما يف حتديد الدوافع اليت تكمن وراء تعرض املبحوثني للصحافة 

ط هبذا كذلك لنتائج اجلدول البسيط السابق املرتب  الكرتونية، حيث أن ترتيب الدوافع جاء مطابقاإل

العنصر، لكن النسب تباينت يف الفئات العمرية، حيث أن ميزة الفورية يف إرسال أحدث األخبار طوال 

اهلا على اليت يتم إدخ ،اليوم، وإمكانية متابعتها مىت أراد املستخدم خاصة مع وجود خدمة التحديث

 62سنة إىل  60ر اليوم، هي من دفعت بالشباب الذين يبلغ سنهم من لكرتونية على مداالصحيفة اإل

رت بـ دسنة بنسبة مقاربة ق 32سنة إىل  30الشباب الثانية من  ئة، وكذلك ف%30.90سنة بنسبة 

67.30%. 

هتمامات يف املقام الثاين ضرورة مسايرة التكنولوجيا احلديثة واليت كانت كذلك أبرز اإلتأيت ل

ة،، خاصة ت على نسب متقاربة من خمتلف الفئات العمريذستحو إلكرتونيني، واليت اإل عند املستخدمني

، عند الفئة العمرية من %67.30، ونسبة %69.20سنة، بنسبة  60عند من تقل أعمارهم عن 

، يف %62سنة فقد بلغت نسبتهم  20سنة، أما املبحوثني من يزيد سنهم عن  32سنة إىل  30

 سنة. 62ىل اسنة  60للفئة العمرية  كانت  %62املقابل نسبة 

فقد كانت ضمن حاجات ممارسة  كشاكاألأما التمكن من قراءة الصحيفة قبل وجودها يف 

سنة، بنسبة بلغت  20نرتنت، خاصة عند األفراد الذين يفوق سنهم عملية التصفح عرب األ

سنة، ترى  32إىل  سنة 30سنة فما فوق(، وفئة  20الفئة ذاهتا ) نإف ، ويف نظر البعض69.26%
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 %29.90لكرتونية بديال سهال عن الصحف املطبوعة وذلك بنسبتني متقاربتني جدا أن الصحف اإل

 على التوايل. %29.29و 

 %63.90لغت لكرتونية بنسبة بيف املقابل الدافع املادي هو سبب تبين البعض الصحافة اإل

اإلفادة يف جمال الدراسة، أو العمل،  سنة، واملالحظ هو أن خاصيتها 60عند من تقل أعمارهم عن 

هتمامات عند معظم أفراد العينة وافع واإلدوكذا عدم قراءة الصحف املطبوعة كانت من أضعف ال

، وقد يرجع %6ت أقصاها غبنسب ضئيلة جدا، كما أهنا تنعدم أحيانا عند بعض الفئات، إذ بل

صص البعد عن مهمة الصحافة، أو عن ختالسبب يف ذلك أن معظم أفراد العينة املدروسة بعيدين كل 

يالت لكرتونية يكون لسبب معرفة األخبار والتحلتصال، وكون تعرضهم للصحافة اإلعلوم اإلعالم واإل

خنفضت نسبة جدا، إدهم يف اجملتمع، كذلك العزوف عن قراءة الصحف الورقية واليت فيلتكوين ثقافة ت

ائمة على يقها حاضرا، ومكاهنا ومكانتها وأمهيتها الزالت قيثبت بأن، هذه الصحافة التقليدية ال يزال بر 

 الذي يعيشه العامل اليوم مع هذه التكنولوجيات احلديثة. زخمالرغم من ال

ت النتائج لكرتونية، فقد أظهر فيما خيص العالقة بني متغري اجلنس ودوافع قراءة الصحف اإل

وأهم األخبار بشكل فوري هو من تصدر حدث أىل إ، أن دافع الوصول 20املوضحة يف اجلدول رقم 

جلداول حد اأشبكة، وهو ما ثبت كذلك يف القائمة حاجات التعرض هلذه الصحافة الفورية على 

، يف %30.2سابقا، لكن النسبة عند اإلناث فاقت نظريهتا عند الذكور، حيث بلغت بينة البسيطة امل

واألمر ،ة ا العصر فقد متركزت يف املرتبة الثاني، أما مسايرة تكنولوجيللذكوربالنسبة  %63.20املقابل 
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 ا، ولكنه %63.22والذكور بنسبة  %62.2خر بنسبة قدرت بـ ذاته عند اإلناث فاق اجلنس اآل

 نسب متقاربة نوعا ما.

أما خاصية التمكن من قراءة الصحيفة قبل نزوهلا يف األسواق فقد كان ضمن أهم الدوافع وراء 

 .%29.00والذكور  %60.90ين بنسبة بلغت عند اإلناث لكرتو ستخدام اإلهذا اإل

باب لكرتونية بديال سهال للصحف الورقية أحد األسيف حني يبقى دافع أن تكون الصحافة اإل

مقارنة باإلناث واليت  %22.20دمت فيه النسبة عند الذكور قإذ ت،لكرتوين ملمارسة عملية التصفح اإل

 .%26بنسبة  262( أنثى من أصل 22قدرت )

فقد  ،أما التكلفة املادية املنخفضة حني التطلع وتصفح اجلرائد على شبكة املعلومات الدولية

عند كال اجلنسني، حيث بلغت عند الذكور  %22ال تتعدى  ةحتلت املركز اخلامس ولكن بنسبإ

 عند اإلناث. %7.6، و20.22%

خر آ املطبوعة على الورق،ليبقى يف األخري دافعا اإلفادة يف اجملال، وعدم قراءة الصحف 

حيث بلغ الدافع األول  %2لكرتونية بنسب ال تفوق هتمامات عند مستخدمي الصحافة اإلاإل

دائما عند اإلناث، و  %2.2عند اإلناث، أما الدافع الثاين   %2.2عند الذكور و  6.62%

 عند فئة الذكور.  3.37%
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 .لكترونية ومتغير المستوى التعليمي من الصحافة اإل ةالعالقة بين الفوائد المحقق: يبين 12الجدول رقم 

 المتغيرات                     

 ةالفوائد المحقق

 ما بعد التدرج عالـــي ثانــوي ساسيأإبتدائي/ 

 % العدد % العدد % العدد % العدد

 %29.22 26 %67.92 52 %20.21 2 %2.11 2 تنمية مهارات المناقشة والحوار وطرح االراء 

 %22.6 27 %72.1 92 %22.6 27 %2.6 1 تنمية قدرات البحث عن المعلومات

 %22.26 5 %70.15 22 %25.20 7 %1.17 2 تكوين صداقات متعددة من مختلف انحاء العالم

 %11.59 21 %66.21 12 %22.12 7 %0 0 توفر لي خاصية التفاعلية

 %7.21 2 %21.95 22 %0 0 %0 0 تمتع بفنيات اخراجهاأ

 %21.26 7 %71.11 22 %21.92 9 %0 0 تشغل وقت فراغي

ستمارة البحثإعتمادا على إالمصدر: الجدول من إعداد الطالبة 
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ونية على لكرت إلعالم واالتصال، وعلى رأسها الصحافة اإلللقد قدمت التكنولوجيا احلديثة 

قاء األخبار، وقدمت طرقا ووسائل عديدة للجمهور من أجل التواصل يستاإلنرتنت مزايا عديدة إلشبكة 

زمنة مل بأشكال ويف أ ،مع املرسل، مما أتاح للمستخدم إمكانيات خمتلفة للمشاركة والتعامل واحلوار

 تسبق معرفتها من قبل.

رتباط قوي إالله أن هناك ، يالحظ من خ22على البيانات املوضحة يف اجلدول رقم  اوتأسيس

ستخدام الصحافة إلديهم من خالل  ققةبني األفراد الذين يتمتعون مبستوى تعليمي عايل، والفوائد احمل

، واليت تشغل وقت فراغ هؤالء %26.92لكرتونية، كوسيلة مجالية حيرتف فيها اإلخراج، بنسبة اإل

 املعلومات وتنمية القدرات فيه بنسبة، باإلضافة إىل فائدة البحث عن %76.66املبحوثني بنسبة 

للمبحوثني اجلامعيني الذين يستفيدون من أمهية تكوين صداقات  %70.22، لتكون نسبة 72.6%

اليت توفرها  ،املناقشة واحلوار وطرح اآلراء هاراتمتعددة من خمتلف أحناء العامل، زيادة على فائدة تنمية م

والتفاعلية كأهم خاصية يف هذه الوسيلة واليت بلغت  ،%27.92ذه الصحافة احلديثة، بنسبة ههلم 

 فاقت النصف بكثري. بةا نسب متقار ه، وكل%22.26نسبتها عند املبحوثني اجلامعيني 

مي العايل، صا مع ذوي املستوى التعليو فعلى ضوء هذه النسب الواردة يف اجلدول واملتعلقة خص

لدوافع لكرتونية فقط معرفة األخبار، بل ااإل ياهتا يف التعرض للصحافةو ن هذه الفئة ليس من أولأ

ات اليت ستغالل كل اإلمكانيإستهالك فقط، لتحاول بذلك ستخدام تتعدى حدود اإلاألساسية هلذا اإل

تتصف هبا هذه الوسيلة، خاصة مع توفر األوعية املختلفة ملطالعتها، مثال يف اهلواتف النقالة، كذلك 
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نرتنت ، معناه يف أي مكان تتوفر فيه األلكرتونية...اخلاإل لوحات، على الG3 تقية اجليل الثالثمع 

نت، وبالتايل نرت اإل غابتوكذلك كمكن حتميلها ليتمكن املستخدم من تصفحها مىت شاء حىت وإن ،

ب يف ستغالل الفرص، ويرغإ لكرتوين اجلامعي هو مجهور نشط، حيسنكمكن القول بأن اجلمهور اإل

 إشباعها يف الصحافة الورقية على وجه اخلصوص.إشباع حاجات مل يتمكن من 

نرتنت اإل اهوكما يقول أحد الكتاب اإلعالميني، أن أهم ما تتميز به الوسائل احلديثة، ويف مقدم

ية واخليارات العديدة اليت متنحها للمستخدم من أجل التفاعل مع القائم باالتصال "فبعد أن  نهو اآل،

ام الشبكات الرقمية ستخدإكان رد الفعل يأيت متأخرا عرب الرسائل املكتوبة أو االتصاالت اهلاتفية، لكن 

تفاعل بني عنصرين النرتنت، يف السنوات القليلة املاضية، فتحت قنوات التواصل واحلوار و وباألخص األ

عنصرين يف حماولة لا تصالية ومها املرسل واملستقبل، ما مكن من سقوط احلواجز بني هذينيف العملية اإل

 1."تصال إىل طبيعتها املباشرةعادة عملية اإلإل

واملالحظ كذلك من خالل البيانات اإلحصائية اليت يشري إليها اجلدول أن املبحوثني ذوي 

ضة نوعا مقارنة لكن بنسب منخف ،لكرتونيةالصحافة اإلبهتماما وفائدة إطون يالتدرج حيمستوى ما بعد 

 .%66.29حتلت فيه خاصية التفاعلية املركز األول بنسبة إمع الفئة اجلامعية ولقد 

هتماماهتم إخر آأما املبحوثني ذوي املستوى التعليمي األساسي واملستوى التعليمي الثانوي ف

نيات لكرتونية، فيما خيص عنصر التفاعلية، واحلوار وطرح اآلراء، فهذه املزايا اليت حتققها الصحافة اإل

                                                           
 .97ص ،حممد فلحي، مرجع سبق ذكره  1
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توى خاصة أصحاب املس همنعدمت فيها النسب عند معظمإالفراغ، واليت  وقت اإلخراج، كذلك شغل

مواضيع خمتلفة  تماعي يفجاألساسي، ورمبا يستخدمون عنصر التفاعلية فقط عرب شبكات التواصل اإل

هذا النوع تصني يف خمدود وغري كوهنم أفراد مستواهم حم،تصال بعيدة عن العالقة بينهم وبني القائم باإل

الصحفية. من الوسائل
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 .لكترونية ومتغير السن والمستوى التعليمي: يبين العالقة بين المضامين المفضلة في الصحافة اإل11الجدول رقم  

 استمارة البحثالمصدر: الجدول من إعداد الطالبة اعتمادا على 

 السن         

 المستوى              

 التعليمي                                   

 ،المواضيع

 مستوى التعرض

 التعليميالمستوى  السن

 ما بعد التدرج عالي ثانوي /أساسيبتدائيإ سنة فما فوق 10 سنة 22إلى  20من  سنة 12إلى  10من  سنة 10أقل من 

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

المواضيع 
واألخبار 
 السياسية

 %52.21 27 %27.07 2 %17.17 2 %26.66 2 %52.21 22 %12.29 22 %22.61 27 %12.7 5 ستمرارإب

 %21.27 22 %12 70 %57.57 22 %66.66 1 %22.15 20 %12.29 22 %52.2 62 %57.17 21 أحيانا

 %21.5 1 %21 10 %25.25 5 %26.66 2 %2.27 2 %22.52 6 %21.51 27 %22.01 1 ال أقرؤها

أخبار 
االقتصاد 
 والبورصة

 %21.7 1 %9.22 21 %2.2 2 %26.66 2 %2.21 2 %22.62 6 %7.62 2 %22.01 1 ستمرارإب

 %19.21 2 %12.15 52 %29.29 6 %26.66 2 %27.5 21 %26.26 26 %29.16 15 %2.51 1 أحيانا

 %22.27 22 %50.21 71 %71.71 11 %66.66 1 %52.27 22 %50 11 %52.91 62 %72.11 25 ال أقرؤها

المواضيع 
الثقافية 
 واألدبية

 %20.27 22 %22.2 57 %52.52 27 %66.66 1 %27.5 21 %29.7 27 %12.01 19 %57.25 21 ستمرارإب

 %0697 25 %11.75 61 %26.26 21 %22.22 1 %12.75 21 %21.2 25 %17 55 %12.95 2 أحيانا

 %29.75 6 %25.29 11 %21.21 1 %0 0 %29.75 06 %17.2 21 %21 21 %20 0 أقرؤهاال 
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المواضيع 
 الرياضية

 %21.5 9 %29.16 55 %22.1 22 %22.22 1 %19.21 2 %26.26 26 %25.2 11 %51.1 22 باستمرار

 %72.97 7 %27.76 51 %26.26 21 %26.66 2 %10.61 22 %26.26 26 %22.22 22 %19.6 6 أحيانا

 %52.21 27 %12.77 21 %11.11 9 %50 2 %22.1 20 %17.17 21 %20.76 26 %22.01 1 ال أقرؤها

المواضيع 
 الفنية

 %22.15 20 %26.26 51 %20.21 20 %22.22 1 %15 9 %29.62 27 %26.75 12 %50 6 باستمرار

 %22.19 20 %16.25 66 %22.22 22 %66.66 1 %21.27 22 %50 11 %10.27 17 %51.1 21 أحيانا

 %27.5 21 %27.19 15 %26.26 21 %0 0 %10.61 22 %22.26 5 %12.07 17 %22.01 1 ال أقرؤها

المواضيع 
 المحلية

 %65.65 12 %60.22 96 %15.15 25 %92.22 5 %61.5 10 %65.90 12 %52 62 %11.95 2 باستمرار

 %15 9 %22.15 15 %11.11 21 %0 0 %15 9 %12.51 22 %21.29 10 %19.57 6 أحيانا

 %10.27 2 %9.10 21 %21.21 1 %26.66 2 %21.5 1 %1.51 1 %6.92 9 %19.57 6 ال أقرؤها
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ختالف أولويات إ(، إىل توضيح 26دف من خالل هذا الرتتيب املوضح يف اجلدول رقم )هن

 تعليمي.لكرتونية، بالربط مع متغريي السن واملستوى الهتمام والتفضيل لدى مستخدمي الصحافة اإلاإل

ألخبار احمللية تفضل يف املرتبة األوىل املواضيع واتشري بيانات اجلدول إىل أن كل الفئات العمرية 

، مقابل %22.20سنة، بنسبة تقدر  32سنة إىل  30رتفاع نسبة الفئة العمرية املمتدة من إمع ،

 62سنة و 60بني  سنهمملن يرتاوح  %22سنة فما فوق، و  20للفئة العمرية املمتدة من  26.2%

، واملميز كذلك أن هذا %26.92 نسبتهمبلغت  سنة، فقد 60سنة، أما من تقل أعمارهم عن 

 ستمرارية.االرتفاع يف نسب التعرض هلذا النوع من املواضيع ترافقه خاصية اإل

الفئات العمرية  عند خمتلفمستمر أما الرتبة الثانية فكانت للمواضيع واألخبار السياسية بشكل 

، وكذلك من %22.37فما فوق، بنسبة  األربعني سن خاصة بالنسبة للفئة العمرية األكرب سنا من

 .%23.29كمتد عمرهم من سن الثالثني إىل سن التاسع والثالثني بنسبة 

 60يف املرتبة الثالثة جند املواضيع الرياضية بالنسبة للمبحوثني الشباب الذين يقل عمرهم عن 

كل النسبة هلم كذلك وبشواملواضيع الثقافية واألدبية ب %26.2ستمرار بنسبة إسنة والذين يتابعوهنا ب

، %22.06سنة نسبة  62سنة إىل  60، وكذلك بالنسبة للفئة العمرية من %27.22مستمر بـ 

عند سن  %37.2سنة، و 32سنة إىل  30عند  %39.7فنسبتهما متقاربة بـ  املتبقيتانوالفئتان 

 سنة فما فوق. 20



  لكذتغريات بلكرتونية  وعالقة املللصحافة اإل شباعات مجهور القراءإستخدامات و : دراسة حتليلية إلالسادسالفصل 

257 

ألوىل يف نسبته بالدرجة ايظهر من خالل اجلدول ذاته، أن مستوى التعرض والتفضيل تزيد 

املواضيع احمللية، عند خمتلف املستويات التعليمية بنسب متباينة، حيث بلغت أقصاها عند املبحوثني 

عند أصحاب  %22.22هي نسبة مرتفعة جدا، مقابل  %93.33ذوي املستوى األساسي، بنسبة 

الثانوي، فقد بلغت نسبة عند األفراد اجلامعيني، أما املستوى  %20.23مستوى ما بعد التدرج و

 .%22.22تعرض أصحابه، 

اءا لكرتونية مبواضيعها وأخبارها السياسية برزت بشكل واضح، سو ة التعرض للصحافة اإليوخاص

ما تعلق األمر مبتغري السن، وكذلك مبتغري املستوى التعليمي فهذا األخري، جند فيه أن نسبة التعرض ملا 

املستويات التعليمية الدنيا، إىل العليا، وهذا بالنسب التالية نتقلنا من إهو سياسي تزداد كلما 

بالنسبة  %37.02لدى املستويات الثانوية،  %67.67للمستويات األساسية،  22.22%

ملستويات ما بعد التدرج وعلى العكس من ذلك جند خاصية عدم  %23.26للمستوى العايل و 

العليا، حبيث  ىلإنتقلنا من املستويات الدنيا إ ماكلستمرارية للمواضيع ذاهتا تقل نسبة تفضيلها  اإل

عند املستويات  %27.27و،لدى أصحاب املستوى األساسي  %22.22سجلت الدراسة، نسبة 

 لدى مستوى ما بعد التدرج. %32.37عند أصحاب املستوى العايل ويف األخري  %22الثانوية، 

يات األساسية صدرت املرتبة الثانية عند املستو وجتدر اإلشارة إىل أن املواضيع الثقافية واألدبية ت

بالنسبة للمستوى الثانوي،  %22.22، و%22.22بعد املواضيع اإلخبارية السياسية، وذلك بنسبة 

انوية بنسبة أمهية عند املستويات الثهم أستمرارية يف التعرض للمواضيع الرياضية من بني لتكون اإل
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 %32.2املواضيع الثقافية واألدبية يف املركز الثاين بنسبة ، أما املستوى اجلامعي قد جاءت 32.2%

، لتحتل أخبار االقتصاد والبورصة آخر %39.22رة بـ دواملواضيع الرياضية يف املركز الثالث، بنسبة مق

 .%9.32األولويات ترتيبا لديهم بنسبة 

صدر قائمة تتأما املبحوثني ذوي مستوى ما بعد التدرج، فإن املواضيع واألخبار السياسية 

كز يف املر  كانتواملواضيع الثقافية واألدبية   %23.26هتمامات بعد األخبار احمللية وذلك بنسبة اإل

، لتبقى %32.62جاءت يف املرتبة املوالية بنسبة  فقد، أما املواضيع الفنية %32.37الثالث بـ 

ر خبااأل كانت ستويات التعليمية  ، وأخريا مثل باقي امل%62املواضيع الرياضية يف املركز الرابع بنسبة 

 .%26.2خر مرتبة بنسبة آقتصادية يف اإل

من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول الذي يضم متغريي السن واملستوى التعليمي، يظهر لنا 

فراد التعرض ملضامني الصحافة الفورية، حيث أن أ تهتماماإأن تأثري متغري السن واضحا يف حتديد 

ر مألا األدبية، فيمكن أن يرجع هذا سنة، هتتم أكثر باملواضيع الثقافية 60الفئة العمرية اليت تقل عن 

إىل أن الكثري من هؤالء املبحوثني ال يزالون يف مرحلة الدراسة، وبالتايل فإن هذا النوع من املواضيع قد 

سنة، أما الفئة العمرية  62سنة إىل  60ذاته بالنسبة للشباب الذين يرتاوح سنهم من  رميساعدهم، واأل

سنة، فهي متيل إىل املواضيع  20عن سنة، وأزيد  32إىل  30الثالثة والرابعة واليت كمتد سن أفرادها من 

هذه الفئة أكثر  نأ خل، وقد يفسر هذا بكونإاإلخبارية السياسية أكثر من املواضيع األدبية والرياضية ...
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نضجا فكريا، وكمكن إرجاع ذلك كذلك إىل أن هذه الفئة )الثالثة والرابعة( لديها قدرات فكرية أكثر 

 .من املواضيعمن الفئة العمرية األوىل والثانية لفهم وحتليل حمتوى هذا النوع 
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 .نترنتستخدام شبكة األإلكترونية وكثافة في الصحف اإل العينة: بين العالقة بين مدى تفاعل أفراد 12دول رقم الج
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كاد تتشابه يف تصالية الراهنة تتصالية اليت أفرزهتا التكنولوجيا اإلعلى الرغم من أن الوسائل اإل

ة احلديثة تصاليالعديد من السمات مع الوسائل التقليدية، إال أن هناك مسات مميزة هلذه الوسائل اإل

كون فيها لكرتونية، واليت تطلق على الدرجة اليت ياإلأبرزها عنصر التفاعلية املتوفرة يف الصحافة 

يطلق على القائمني  تصاليا، حيثإتصال تأثريا على األدوار ويستطيعون تبادهلا للمشاركني يف عملية اإل

ل، تصال مثتصال مشاركني بدال من مصادر، وبذلك تدخل مصطلحات جديدة يف عملية اإلباإل

 ...اخل.1التحكم، املشاركنياملمارسة، الثنائية، التبادل 

ستخدامهم إوبناءا على ذلك مت ربط هذا العنصر )التفاعلية( ومستوى مشاركة املبحوثني بكثافة 

ستخدام إلنا من خالله أن  يتبني (، حيث23اجلدول )جدول رقم يف  نرتنت، كما هو موضح لأل

أفراد العينة اليت  لكرتونية عندإلالصحافة استخداما يف إلكرتوين كان أكثر األشكال التفاعلية الربيد اإل

، وأحيانا بـ %32.02غالبا  يتفاعلوننرتنت بشكل يومي، حيث بلغت نسبة من تستخدم شبكة األ

 .%22.20، أما اليت ال تستخدم هذا الشكل التفاعل فقد بلغت 26.20%

رات يف م كذلك تبقى هذه النسب مرتفعة عند من يستخدمون شبكة املعلومات الدولية عدة

د االلكرتوين، يف ري ال تستخدم الب %32أحيانا ونسبة  %32.72غالبا،  %30.32األسبوع، بـ 

 نرتنت مرة يف األسبوع وأقل من ذلك.حني تنخفض نسبة املشاركة عند من يستعمل شبكة األ

                                                           
 .673ص  مرحع سبق ذكرهد علم الدين، و حمم  1
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ت نرتنإلة مستخدمي ات نسبلتتمركز يف املرتبة الثانية خدمة املراسل عند املستجوبني، حيث بلغ

يف بعض األحيان، واألمر مشابه نوعا ما ملن  %69.70يف الغالب،  %67.9يوميا هلذه التقنية 

ة متاما، عند يستخدم هذه اخلدم يستخدم الشبكة عدة مرات يف األسبوع، يف حني ترتفع نسبة من ال

على %22.63، و%70.2مستعملي الشبكة العنكبوتية مرة يف األسبوع، وأقل من ذلك بنسبة 

 التويل.

 %9.33، فقط املبحوثني لدىوفيما يتعلق بغرف احلوار فهي ثالث األشكال التفاعلية معرفة 

أحيانا، حيث تبقى  %62.07نرتنت يوميا يشاركون يف هذا النوع أو ممن يستخدمون شبكة األ

ت عدة مرات يف األسبوع ال نرتناألفراد املتعرضني لشبكة األملن ال يستخدمها، أما  27.2%

 .%99.20ومرة يف األسبوع  %92.72تخدموهنا بنسبة يس

، وكذلك  عدمهة يف ستخدام، مرتفعلتبقى يف آخر مرتبة القوائم الربيدية بنسبة منخفضة يف اإل

ب املشاركة هبذه خنفضت فيها نسإنرتنت عند املبحوثني، كلما كلما قلت املرات اليت يستخدم فيها األ

التقنية بنسبة  هنرتنت يوما، ال يستعني هبذمثال من يستخدم األلتنعدم يف بعض األحيان، ف ،القوائم

ة ستخدام القوائم الربيدية بنسبإيف األسبوع، يعزف عن مرة  والذي يستخدم الشبكة  72.3%

93.33%. 
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 االقامة مكانو  السن، الجنس متغيريلكترونية و : بين العالقة بين أسباب عدم قراءة الصحف اإل11الجدول رقم 

 المتغيرات      

 

 أسباب

  المطالعة عدم  

 مكان اإلقامة الســــــن الجنــــس

 ريف مدينة سنة 10من سنة22-20من سنة 12-10من  سنة 10أقل من  أنثى ذكر

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

 %29.29 6 %11.10 20 %22.22 1 %22.22 2 %11.20 20 %12.50 2 %10.50 2 %12.2 7 ال أعرف مواقع الصحفنني  أل

ألن ال شيء أفضل من النسخة 
 يةالورق

22 26.66% 12 51.2% 1 19.60% 26 25.55% 1 11.60% 1 66.66% 29 11% 26 29.50% 

ة على قراءة الصحف ظبللموا
 %25.25 5 %11.10 20 %0 0 %11.11 1 %27.90 9 %25.90 5 %11.71 20 %26.70 5 الورقية

ألن هناك مواقع أفضل من مواقع 
 %29.29 6 %7.20 2 %0 0 %11.11 1 %11.50 22 %21.20 1 %1.60 1 %12.22 7 لكترونيةالصحف اإل

 %200 22 %200 12 %200 6 %200 2 %200 15 %200 21 %200 11 %200 20 المجموع

حثستمارة البإعتمادا على إالمصدر: الجدول من إعداد الطالبة 
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(، الذي يدرج العالقة بني متغري السن، اجلنس ومكان اإلقامة بعدم 22يتبني من اجلدول )

ىل إلكرتونية، أن أكثر الدوافع اليت تدفع باملبحوثني الذكور واإلناث بعدم التعرض قراءة الصحف اإل

 ذلك أن ال فهم يعتقدون يف ،هذا النوع من الصحف يرجع بالدرجة األوىل، لتفضيلهم النسخة الورقية

هبذا الرأي من  ا، ويتبني أن اإلناث أكثر تشبث%99.22شيء أفضل من الصحافة املطبوعة بنسبة 

 بالنسبة للذكور. %32.22، يف املقابل %26.3الذكور، إن بلغت نسبتهن 

 لكرتونية لعدمفون عن القراءة اإلعز من الذكور واإلناث ي %23.9الثاين يتضح أن ويف الرتتيب 

لإلناث، وجاء يف الرتتيب الثالث، سبب  60.20للذكور و %63.3درايتهم مبواقع الصحف بنسبة 

عند اإلناث  %66.76لكرتونية بنسبة املواظبة على قراءة الصحف الورقية دافع عدم ممارسة العملية اإل

 عند الذكور. 22.70و

يف املراتب املتأخرة جاء مربر وجود مواقع على شبكة اإلنرتنت أفضل من مواقع الصحف و 

 عند اإلناث. %2.20بالنسبة جلنس الذكور، و %63.33لكرتونية، بنسبة اإل

لكرتونية الصحافة اإلب مقارنةوكذلك تبقى املرتبة األوىل منسوبة إىل األفضلية للصحافة الورقية 

 20، وذلك عند مجيع الفئات العمرية، باخلصوص املبحوثني الذين يفوق سنهم صاخلصو على وجه 

سنة إىل  60والشباب ذوي سن ،سنة  32سنة إىل 30 العمرية ، وكذلك الفئة%22.22 ،بنسبةسنة

 .%69.20 ة، ويف األخري نسب%32.22سنة بلغت نسبتهم  62
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سنة،  60بشكل رئيسي عند فئة أقل من لكرتونية عدم تصفح اجلرائد اإل ولوياتأبوما يتعلق 

سنة(  62سنة إىل  60، والفئة العمرية )%32.90ة على قراءة الصحف الورقية بنسبة ظبهو املوا

وجود مواقع أفضل  ؛للمبحوثني ال يتعرضون هلذه الصحف بالدرجة األوىل إىل جانب األفضلية الورقية

سنة  30، أما األشخاص الذين كمتد عمرهم من %62.20بنسبة ،لكرتونية من مواقع الصحف اإل

ية ة على قراءة الصحف الورقظب، دائما إىل جانب األفضلية للصحف الورقية، هو املوا سنة32إىل 

 .%66.66لكرتونية بنسب متعادلة نسبة ووجود مواقع أفضل من مواقع الصحف اإل

ثاين األسباب مرتبة عندهم لعدم قراءة  كانتسنة، فقد   20 سنهمأما عند األفراد من يفوق 

ني ببنعدمت النسب بالنسبة للسإ، و %33.33بـ عهاعدم معرفتهم مواق هولكرتونيا، إ فالصح

 اآلخرين.

توضح البيانات اإلحصائية املبينة يف هذا اجلدول وجود عالقة بني مكان إقامة املبحوثني وعدم 

تربيرا  ية األوىل للصحف الورقية كانت أقوى الدوافععتقاد األفضلإلكرتونيا، حيث أن إمطالعة الصحف 

 .%29.20وسكان الريف بنسبة  %22عند سكان املدينة بنسبة 

، لعدم معرفة مواقع الصحف، %62.20أما املرتبة الثانية عند سكان املدينة، فكانت بنسبة 

ريف فهم يعللون عدم تعرضهم للجرائد على ة على قراءة الصحف الورقية، أما سكان البظوللموا

.%29.29لكرتونية بنسب متساوية قدرت بـ عدم معرفتهم كذلك املواقع اإلهو  نرتنت، األ
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 .لكترونية على قراءة الصحف الورقيةمتغير السن والمستوى التعليمي بتأثير الصحف اإل عالقة : يبين15لجدول رقم ا

ستمارة البحثإعتمادا على إالمصدر: الجدول من إعداد الطالبة 

 المتغيرات            

 

 تصفحتأثير 

 الصحف االلكترونية

 المستوى التعليمي الســــن

 ما بعد التدرج عالي ثانوي /أساسيبتدائيإ فوقسنة فما  10 سنة10إلى 20من  سنة12إلى  10من  سنة 10أقل من 

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

أنهي اعتمادي تماما على 
 %62.92 7 %22.99 27 %26.26 2 %60 2 %26.26 2 %22.20 7 %23.70 22 %20 6 الصحف الورقية

عتمادي على الصحف إقلل 
 %69.26 2 %63.07 33 %62.62 7 %60 2 %26.26 2 %67.67 26 %63.07 67 %32 7 الورقية بشكل كبير

عتمادي على الصحف إقلل 
 %62.97 7 %63.07 33 %62.62 9 %20 3 %62.62 7 %62 22 %62 69 %62 2 الورقية إلى حد ما

على قراءتي  الم يؤثر إطالق
 %69.26 2 %22.22 20 %26.26 22 %0 0 %22.22 29 %32.2 22 %32.32 22 %30 2 للصحف الورقية

 %200 36 %200 223 %200 33 %200 2 %200 33 %200 22 %200 227 %200 60 المجموع
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ائمة إىل يومنا التقليدية الزالت قيتضح من خالل اجلدول أن عالقة أغلبية املبحوثني بالصحافة 

من و  لكرتونية على الشبكة املعلوماتية، حيث أن غالبية املبحوثنيعلى الرغم من بروز الصحافة اإل ،هذا

ية حيث لكرتونية على قراءهتم للصحف الورقخمتلف الفئات العمرية يؤكدون عدم تأثري الصحافة اإل

، والفئة العمرية من %22.22بلغت أقصاها عند األفراد الذين يزيد عمرهم عن سن األربعني بنسبة 

للشباب الذين كمثل سنهم من  %32.32، يف املقابل نسبة %32.2سنة بنسبة  20سنة إىل  30

ل لكرتونيا قلإتعرضهم لتصفح الصحف سنة، فإن  60سنة، أما الشباب أقل من  62سنة إىل  60

ترى عكس ذلك نظرا  %30، ونسبة %32عتمادهم على الصحف الورقية، بنسبة إبشكل كبري 

سنة،  62سنة إىل  60طالعة الصحف الورقية، ويف املقام الثاين عند الفئة العمرية مبلعالقتهم الدائمة 

، وأفراد %62.00ة إىل حد ما بنسبة عتمادهم على املطبوعإلكرتونية قللت أن الصحف اإلبيرون 

لكرتوين عتماد اإلمنهم أن اإل%67.67الثالثني حىت األربعني، ترى نسبة  من نهمسكمتد  الذينالعينة 

 للصحف قلل بشكل كبري من مقروئية الصحف املطبوعة.

وى تأما عالقة املستوى التعليمي بتأثر الصحف الورقية، فيظهر لنا اجلدول ذاته أن يف فئة املس

ى الصحف الورقية إىل عتمادهم علإلكرتونية قللوا بتدائي غالبية املبحوثني أثناء تعرضهم للصحافة اإلاإل

عتماده إهنى أ، أما النسبة املتبقية منهم من %20بنسبة فاقت اخلمسني باملائة حيث بلغت  ،حد ما

 %60درت بـمتساوية ق نسبببشكل كبري  عليها عتمادهإمن قلل  ممتاما على الصحف الورقية، ومنه

لكرتونيا إ ستخدامهم للصحفإلكل واحدة، يف املقابل فئة املستوى الثانوي، فلم يؤثر على اإلطالق 
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ات حتلت املرتبة الثانية عند ذإ، أما نسبة التأثري اليت %26.26بنسبة  لصحف املطبوعةا ةعلى مقروئي

 وكان فيها التأثري حمدودا. %62.62الفئة، فقدرت بـ 

 بثاثاتؤثر  مللكرتونية أصحاب املستوى اجلامعي أكدوا يف أجوبتهم على أن الصحافة اإل كذلك

نشطرت أراء إفئة ما بعد التدرج فقد  ماأ، %22.22على عالقتهم بالصحف التقليدية بنسبة 

نرتنت أثر بنسب متعادلة إىل فئة تعتقد أن ممارستهم لتصفح الصحف على شبكة األ فيها املستجوبني

، وفئة أخرى ترى عكس ذلك يف أن %69.26قراءهتم للصحف الورقية بشكل كبري بنسبة على 

     .(% 69.26ة ذاهتا )بالنسبالفورية مل تنقص من نسبة تعرضهم للصحف التقليدية  تعرضهم للصحافة
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يبين المتوسط الحسابي ،اإلنحراف المعياري ومعامل اإلختالف ألكثر الوسائل  :16 الجدول رقم

 .أفراد العينة عندإستخداما 

 المقاييس

 

 ستخداماإل

المتوسط 

 الحسابي

نحراف اإل

 المعياري
 الترتيب ختالفمعامل اإل

 وىلاأل %2.26 0.067 2.67 الصحف الورقية

الصحف 

 لكترونيةاإل

 الثانية 6.26% 0.029 2.22

 ستمارة البحث.إعتمادا على إعداد الطالبة إالمصدر :الجدول من 

وكذلك احلديثة كمصدر مهم للمعلومات ،عالم التقليدية ل اإلئعاله رياضيا دور وساأيؤكد اجلدول 

كمتوسط حسايب      2.67ن    إ،ف   22ذ وكما يوضح اجلدول رقم إفراد العينة املدروسة ،ألدى 

ه اجلداول كدتأوهو ما ،ستخدام ختيار لديهم يف القراءة واإلإول أيظهرها ك ،نالته الصحف الورقية 

 الرتتيب الثاين لكرتونية فهي يفما الصحف اإلأرتفاع نسبة املمارسني هلذه العملية،البسيطة السابقة إل

للصحف الورقية ، و    0.067  فيساوي يحنراف املعيار اإلأما ،   2.22مبتوسط حسايب قدر  

خدام عند ستهتمام واإلد الورقية يف مراتب اإلئلكرتونية  ،وهذا ما نالته اجلراللصحف اإل 0.029
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ف ختالن معامل اإلأختالف لكال الوسيلتني ، املبحوثني ،واملالحظ من خالل حساب معامل اإل

 2.26بخدام الورقي تسختالف لإلاإلكرب من معامل أ   %6.26لكرتونية ستخدام الصحف اإلإل

 ستعمال الورقي اخلاص بعينة الدراسة.كثر تشتتا من اإلألكرتوين ستعمال اإلوبالتايل اإل،
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يبين المتوسط الحسابي ،اإلنحراف المعياري ومعامل اإلختالف ألكثر  :17  الجدول رقم

 .أفراد العينة عندالصحف الثانوية إستخداما 

 المقاييس

 

 مطالعة 

 اخرى جرائد

 الترتيب ختالفمعامل اإل نحراف المعيارياإل المتوسط الحسابي

 وىلاأل %6.07 0.062 2.20 خرىأجرائد ورقية 

 جرائد

 خرىألكترونية إ

 الثانية 6.62% 0.062 2.62

 ستمارة البحثإعتمادا على إعداد الطالبة إالمصدر :الجدول من 

خرى زيادة على مطالعة صحفهم املفضلة أن املبحوثني يطالعون صحفا أىل إ 27يشري اجلدول رقم 

ة قاجلداول الساب ثبت يفأنرتنت ،وهو ما لكرتونية على شبكة اإلم النسخ اإلأسواءا الصحف التقليدية ،

انت كثر مطالعة عند مجهور املبحوثني كخرى األد األئاخلاصة مبحاور الدراسة التطبيقية ،لكن اجلرا

خرى لكرتونية األد اإلئمقارنة مع متوسط اجلرا  2.20 الصحف املطبوعة مبتوسط حسايبصيب لن

، 0.062حنرافهما املعياري بقيمة إ،واملالحظ هو تساوي يف ثاين مرتبة   2.62املتقارب الذي قدر 
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معامل ن ،ألـتشتتا من مطالعة نظريهتا اإللكرتونية قلنتائج اجلدول توضح أن مطالعة اجلرائد الورقية أو 

 .6.62 ختالفعامل اإلمقارنة مب 6.07الورقي  ختالفاإل

 .:يبين مطالعة الصحف الورقية من طرف افراد العينة وفق متغير الجنس19الجدول رقم 

 المطالعة          

  

 الجنس

 مطالعة الصحف الورقية

 المتوسط النسبة العدد

 الحسابي

 نحرافاإل

 المعياري

 Tقيمة 

1*sig 

 الداللة

 الجنس
 0.32 2.02 32.23% 209 ذكر

 دالة 0.02
 0.62 2.22 20.92 229 نثىأ

   0.67 2.22 %200 672  المجموع

 ستمارة البحثإعتمادا على إعداد الطالبة إالمصدر :الجدول من 

يا عند ئحصاإوهي قيمة دالة   0.02بلغت   "ت "ختبارإن قيمة أيتبني لنا من خالل هذا اجلدول 

لق ناث ،فيما يتعية بني الذكور واإلئحصاإ،ما يعين وجود فروق ذات داللة   0.02مستوى داللة   

ناث ،ولكن لصاحل اإل 2.22ذ بلغ املتوسط احلسايب الكلي إمبدى مطالعة الصحف املطبوعة ورقيا ،

 سط الذكور ب،مقارنة مبتو    0.62حنراف معياري  إو    2.22وىل  مبتوسط حسايب يف املرتبة األ

                                                           

 وع من االختبارات االحصائية حول الفرق بني متوسطني )متوسط اداء العينة االوىل مستقل عن متوسط اداء العينة الثانية(،اي ال يوجد بنيهو ن* 
 INDEPENDENT SAMPLES  T.TESTلعينتني مستقلتني Tالبيانات ارتباط ما يسمى اختبار 
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وعة كثر تعرضا للصحف املطبأقل تشتتا و أناث ن اإلأ،وهذا يعين     0.32حنراف معياري  إو    2.02

  .ن الصحف للرجالأثانية مقولة لوبالتايل خنالف للمرة ا

المستوى و  فراد العينة وفق متغير الجنسأمن طرف  اإللكترونيةيبين مطالعة الصحف  :12الجدول رقم  

 التعليمي.

 ةلكترونيمطالعة الصحف اإل   

 المتغيرات

 لكترونيةمطالعة الصحف اإل

المتوسط  النسبة العدد

 الحسابي

نحراف اإل

 المعياري

قيمة 

Sig  

 الداللة

 الجنس
 0.026 2.69 %23 26 ذكر

 دالة 0.02
 0.032 2.67 %27 266 نثىأ

 المستوى

 0.22 2.2  6.29% 2 ساسيأبتدائي/إ

 دالة 0.03
 0.70 2.63 %22.2 33 ثانوي

 0.02 2.20 %22.9 223 جامعي

 0.02 2.37 %22 36 مابعد التدرج

 ستمارة البحثإعتمادا على إعداد الطالبة إالمصدر :الجدول من 
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 ناث ،وكذلك ما يتعلقية بني الذكور واإلئحصاإىل وجود فروق ذات داللة إ  22 تشري نتائج  اجلدول

ت،حيث بلغت قيمة نرتنلكرتونية على شبكة األفراد املستخدمني للصحافة اإلباملستوى التعليمي لأل

،ما يعين وجود فروق ذات داللة   0.02يا عند مستوى داللة ئحصاإوهي قيمة دالة  0.03   "ت"

سني لكرتونيا ،وذلك لكال اجلنإستخدام ومطالعة الصحف إناث يف درجات يا بنب الذكور واإلئحصاإ

 تناث بلغ،ومتوسط اإل  0.026حنراف معياري   إب    2.69توسط الذكور تقريبا ،حيث بلغ م

ن ابديتناث اإل أمتني سواءا الذكور ئن كال الفأ،هذا يعين    0.032حنراف معياريإب   2.67قيمته 

 ة الذكور.ئقل تشتتا من فأناث ة اإلئن فأهتماما مبطالعة الصحافة على الشاشة ،لكن املالحظ هو إ

حصائية عند إاللة ات دذتت النتائج من خالل اجلدول وجود فروق بأث،ووفقا ملتغري املستوى التعليمي 

وي ذفراد ،لكن الواضح هو أن األ0.03ختبار "ت"بلغت القيمة إ،ألنه وحسب 0.02مستوى داللة 

وي ذبحوثني ملاملستويات العلمية العالية هم األكثر تعرضا وإستخداما للصحافة اإللكرتونية ،حيث أن ا

واملركز  ،0.02وإحنراف معياري  2.20املستوى اجلامعي متركزوا يف املقدمة مبتوسط حسايب يساوي 

،واملالحظ هو 0.02وإحنراف معياري يساوي  2.37الثاين ألصحاب مستوى ما بعد التدرج مبتوسط 

ى عكس فئة املستوى لإقرتاب اإلحنرافني من متوسطهما احلسايب،وبالتايل نلمس جتانسا يف الفئتني،ع

خر املراتب آ،أما 2.63ومتوسط حسايب  0.7الثانوي اليت حتصلت على ثالث مرتبة بإحنراف يساوي 

،ومتوسط حسايب 0.22ساسي بإحنراف معياري ر إىل املستوى األاإستخداما للصحافة الالورقية يش

 وبالتايل يظهر تباينا يف هتني اجملموعتني األخريتني.  2.29يساوي 
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مكان  متغيرو فراد العينة أمن طرف العالقة بين مكان إستخدام شبكة اإلنترنت يبين : 50الجدول رقم 

 اإلقامة.

  اإلقامة مكان

 

 ستخداماإلمكان 

 الداللة T قيمة ريف مدينة

المتوسط 

 الحسابي

نحراف اإل

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

نحراف اإل

 المعياري

sig  

 دالة 0.06 0.03 2.90 0.067 2.99 ماكن العملأفي 

 دالة 0.02 0.022 2.92 0.062 2.70 نترنتفي مقاهي اإل

 دالة 0.06 0.027 2.60 0.069 2.29 في المنزل

 دالة 0.02 0.22 2.93 0.062 2.72 في المكتبات

  0.06 0.22 2.22 0.062 2.22 المجموع

 .ستمارة البحثإعتمادا على إعداد الطالبة إالمصدر :الجدول من 

فراد العينة سكان املدينة أية بني ئحصاإىل وجود فروق ذات داللة إ   20ج اجلدول رقم ئتشري نتا

فيما   "ت"نرتنت،حيث بلغت قيمة ستخدام شبكة اإلإريف حمل دراستنا،فيما يتعلق مبكان لوسكان ا

ا عند مستوى داللة   ئيحصاإوهي قيمة دالة  ،0.06 ماكن العملأحبار عرب الشبكة يف يرتبط باإل

رتنت يف العمل نستخدام اإلإ،ما يعين بوجود فروق بني سكان املدينة وسكان الريف يف كثافة   0.02

    2.90و   2.99،وذلك لصاحل سكان املدينة مقارنة بسكان الريف مبتوسطني متقاربني قدرا ب 



 لك.ذ: دراسة حتليلية الستخدامات واشباعات مجهور القراء للصحافة االلكرتونية  وعالقة املتغريات بالسادسالفصل 

276 

تغالهلم فرصة سإنرتنت لدرجة ستخدام شبكة اإلإهتمام املبحوثني بإعلى التوايل وهو ما يعين مدى 

 غراض خمتلفة.تواجدهم يف العمل حىت يستخدموا الشبكة أل

نرتنت ية ،ما يرتبط بالتعرض للشبكة يف مقاهي اإلئحصاإج كذلك وجود فروق ذات داللة ئظهرت النتاأ

وخيتلف هذه    0.02يا عند مستوى معنوية ئحصاإوهي قيمة دالة     0.02قدرت ب  "ت"،بقيمة 

حنراف معياري إو  2.92ماكن العمل ليكون لصاحل سكان الريف مبتوسط حسايب  قدر بأرة عن امل

حنراف إو   2.70ستخدام ن هذا اإلأما سكان املدينة فقد بلغ متوسط حساهبم بشأ،   0.022

 وىل ،ورمبا يعود سبب هذاة األئقل تشتتا من الفأة خري ن هذه األأ،واملالحظ هو 0.062 معياري 

نرتنت يف ماكن بالنسبة للمقيمني يف الريف هو قلة توفر خدمة اإلاملكثف يف مثل هذه األالتعرض 

 0.02داللة وى يا عند مستئحصاإود الفروق الدالة جو  بينة يف اجلدول ذاته ج املئمنازهلم،لتشري النتا

دينة ملن سكان اأنرتنت يف املنزل ،حيث ستخدام اإلإفيما يتعلق ب  0.06قدرت ب"ت  "ن قيمةأل،

مقارنة بسكان الريف  0.069حنراف معياري إو  2.29 ستخداما  مبتوسط حسايب قدرإكثر هم األ

 نياملعياري نيحنرافن اإلأويظهر  ،0.027حنراف معياري إو  2.60 حتلوا املرتبة الثانية مبتوسط قدرإالذين 

رياف يف وبالتايل نلمس جتانسا،وهو ما يعلل كثرة تواجد سكان األ ،ا احلسايبمقرتابا من وسطهإكثر أ

ج ئ ،وتثبث النتاتنيئقبال الشبكي لكال الفما املكتبات فقد حظيت هي كذلك باإلأنرتنت ،مقاهي اإل

ن أواملالحظ   0.02 "ت"،حيث بلغت قيمة  0.02يا عند مستوى داللة ئحصاإوجود فروق دالة 

 حنراف معياري قدرإو  2.93 وىل عند سكان الريف مبتوسط حسايبجة األستخدام جنده بالدر هذا اإل

 .       .0.062قل تشتتا قدرأحنراف إو   2.72مقارنة  بسكان املدينة الذي بلغ متوسطهم  0.22
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ة ملتغري املدينة  نرتنت بالنسبستخدام اإلإماكن ن املتوسط احلسايب الكلي ألأج اجلدول كذلك ئتبني نتا

قامة فقد ما متغري الريف كمكان لإلأ ،0.062حنراف املعياري الكليواإل   2.22قامة بلغ إكمكان 

ثر تشتتا أكوهو   0.22حنراف معياري إوهو مقارب للمدينة،و   2.22مجايل    بلغ بلغ املتوسط اإل

يت لواية مجالاإل "ت"داة الثانية ،وبالتايل حسب قيمة كرب من األأني طن كال املتوسأ،واملالحظ هو 

بكة ستخدام شإقامة و ية بني متغري مكان اإلئحصاإنستنتج وجود فروق ذات داللة   0.06قدرت 

 نرتنت.اإل
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صحف جابات أفراد العينة المرتبطة بأشكال التفاعل في الالمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية والقيمة التائية إل:يمثل  22 الجدول رقم

 اإللكترونية وفق متغير السن.

 السن    

  

 التفاعلية

 فما فوق 10من  سنة 22لى إسنة  20من  سنة 12لى إسنة  10من  سنة 10قل من أ
 Tقيمة

sig 

 الداللة

المتوسط 

 الحسابي

نحراف اإل

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

 نحرافاإل

 المعياري 

المتوسط 

 الحسابي

المتوسط  نحراف المعيارياإل

 الحسابي

نحراف اإل

 المعياري

 دالة 0.03 0.09 6.92 0.09 6.72 0.02 6.72 0.02 6.23 غرف الحوار

 غير دالة  0.23 0.26 6.20 0.22 6.32 0.076 6.33 0.29 6.62 خدمة المراسل

 دالة 0.03 0.79 2.22 0.26 6.20 0.072 6.32 0.22 2.97 لكترونيالبريد اإل

 غير دالة  0.62 0.09 6.92 0.02 6.72 0.02 6.29 0.02 6.27 القوائم البريدية

 المصدر :الجدول من إعداد الطالبة إعتمادا على إستمارة البحث
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ما يتعلق بعنصر غرف احلوار ،وهي قيمة   0.03تساوي  "ت  "ن قيمةأ، 22تربز نتائج  اجلدول رقم 

ية يف هذا الشكل ئحصاإ،مبعىن هناك فروق ذات داللة    0.02يا عند مستوى داللة  ئحصاإدالة 

رتنت تبعا ملتغري ناإللكرتونية على شبكة ستخدامهم للصحافة اإلإالتفاعلي من طرف املبحوثني يف 

  6.92يساوي مبتوسط حسايب   يفوق سنهم األربعنيالسن،وذلك  لصاحل املستجوبني الشباب الذين 

  سنة 32ىلإسنة  30ما املرتية الثانية فكانت ملن يرتاوح سنهم من  أ،  0.09حنراف معياري  إو 

    0.09 نيمعياري نيحنرافإو  6.72 مبتوسطني متساويني        ،سنة 62سنة اىل  60ا بني فراد مألل،و 

حنراف إو    6.23،مبتوسط حسايب  هم عن العشرينسن يقل خري فقد كان ملن ما املقام األأ،  0.02و 

 .      0.02 معياري

وفيما خيص الشكل التفاعلي خدمة املراسل فقد كشفت نتائج  اجلدول بعدم وجود فروق ذات      

القيمة التائية،  نأذ تبني إاملبحوثني من مجيع الفئات العمرية  ،فراد ستخدام األإية ،يف ئحصاإداللة 

مر ذاته املتعلق ،كذلك األ 0.02يا عند مستوى داللة  ئحصاإ،وهي قيمة غري دالة   0.23بلغت

ذا النوع يا ،فيما خيص تفاعل املبحوثني هبئحصاإذ تبني عدم وجود فروق دالة إبالقوائم  الربيدية،

   .0.62ذ بلغت القيمة التائية  إلكرتونية ،الصحافة اإلتصايل ،يف اإل

 60سنة،من   60قل من أيا بنب املبحوثني من ئحصاإىل وجود فروق دالة إوتشري نتائج  اجلدول       

ربعني سنة ،فيما خيص الربيد سنة، ومن يفوق سنهم األ 32سنة اىل   30سنة،من   62سنة اىل

جلداول السابقة  وىل يف ان متركز يف املرتبة األأعلية ،والذي سبق و شكال التفاألكرتوين كشكل من اإل

ت" "لكرتونية ،حيث قدرت قيمة كثر اجملاالت اليت يتفاعل من خالهلا مستخدموا الصحافة اإلأك
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ات ئ،مما يعين وجود فروق بني خمتلف الف 0.02يا عند مستوى داللة ئحصاإ،وهي قيمة دالة     0.03

مبتوسط سنة،62ىل  إسنة   60العمرية حمل الدراسة ،ولقد جاءت هذه الفروق لصاحل الشباب  من 

  32سنة اىل30ما املرتبة الثانية فقد كانت لفئة       أ،  0.072حنراف معياري إو 6.32حسايب 

 يفوق ملن  ما املرتبة الثالثة فكانت أ ،  0.26حنراف معياري   إو    6.20سنة،مبتوسط حسايب   

هم يقل سنخري فئة  ،لتبقى يف األ    0.79حنراف معياري إو    2.22مبتوسط حسايب ربعني  سنهم األ

 على التوايل.   0.22و 2.97حنراف معياري قدرا ب  إو   ،مبتوسط حسايب عن العشرين سنة

،وهم ة لكرتونيح اإليستخدام املفاتإن الشباب هم من حيسنون أج ئواملالحظ من خالل هذه النتا

  .ونية لكرت هتماما بالتفاعلية اليت تتيحها الشبكة بصحافتها اإلإكثر متكنا وحتكما و األ
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 .ستنتاجات المتعلقة بالجداول المركبةالمطلب الثاني: اإل

 تنتاجات التالية:سمن خالل حتليل البيانات اإلحصائية الواردة يف اجلداول املركبة توصلنا إىل اإل 

الفضاءات اليت يستخدم فيها أفراد العينة لشبكة املعلومات الدولية، من منزل، مقاهي تتعدد         

، مكتبات، وحىت يف أماكن العمل،و هو ما يبني الدور اهلام الذي أضحت تتميز به هذه تاألنرتن

و أن هالوسيلة احلديثة عند املبحوثني نظرا لإلمكانيات املتطورة و املتنوعة اليت حتملها، لكن املالحظ 

ستخدام )نسبة نسبة مرتفعة من املبحوثني تستخدم هذه الشبكة يف املنزل كأكثر األماكن تفضيال يف اإل

 إال أهنا ال تعرف ترددا يف إدخال خدمتها يف ت(، فعلى الرغم من إرتفاع تكلفة األنرتن% 20تفوق

لع املبحوثون اه يط الوقت ذاتبإعتبارها وسيلة ليست بالكمالية يف ممارستهم اليومية، و يف،أماكن السكن 

لعالقة يف املنزل  كذلك و هو ما يوضح ا تاملستخدمون للصحافة اإللكرتونية جرائدهم ، عرب األنرتن

ة ستعماله و مكان مطالعة الصحافة اإللكرتونيإو مكان  تستخدام األنرتنإرتباطية ما بني كثافة اإل

إلكرتونيا  يف املنزل كلما زادت فرصة مطالعة اجلرائدت ستخدام األنرتنإكثافة تصفحها، حبيث كلما زاد و 

يف املكان ذاته، و كمكن أن نفسر طبيعة هذا التعرض املكثف للصحافة اإللكرتونية يف املنزل، هو كون 

أن األفراد غالبا ما يكونون يف إنشغال دائم خارج املنزل منهم من يعمل ، و منهم من يدرس، و منهم 

ومية بعيدا عن إمكانية إستيقاء األخبار... إخل، و لكن القاسم املشرتك الذي جيمع من كمارس أشغاله الي

هذه الشرائح هو العودة إىل املنزل، بإعتباره منبع اإلسرتخاء و الراحة و اهلدوء أين يستطيع الفرد التعرض 

 ملختلف الوسائل اإلعالمية و اإلتصالية و الرتكيز يف التصفح اإللكرتوين و التثقف.
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كشفت الدراسة  أن مجهور املستخدمني يقبلون على التعرض إىل الصحافة اإللكرتونية بدون          

 تصال بالعديدزدحام و الزخم الذي يشهده عامل اإل، فعلى الرغم من اإل %20إنقطاع )يوميا( بنسبة 

أضحى مكثفا   ةرتوني، و ممارسة منط القراءة اإللك تتصالية، إال أن التعرض إىل األنرتنمن التقنيات اإل

ستخدام ، و هو ما يبني العالقة الطردية بني اإل الشبكةكلما زاد تعرض املبحوثني إىل استخدام 

 اإللكرتوين و املطالعة الالورقية للصحف.

فسر نمن اإلناث  بصفة مستمرة و يومية، و كمكن أن  تإن الذكور أكثر تعرضا لشبكة األنرتن       

ستعمال هذه هتمام الذي يدفع كال من اجلنسني إلتعرض ، هو التباين يف اإلهذا التباين يف نسب ال

عند اإلناث هو البحث العلمي و قراءة الكتب إلكرتونيا، أو حتميل  هتمام األويلالشبكة، فقد يكون اإل

امللفات و هو ما ال يكون بشكل مستمر، كما قد يكون سبب اإلحبار داخل الشبكة عند النوع الثاين 

 دردشة و إقامة العالقات مع الزمالء و األصدقاء ، أو األلعاب اإللكرتونية ...إخل.هو ال

ر ثكشفت الدراسة كذلك أن املبحوثني الذين ترتاوح أعمارهم من الثالثني إىل تسع و ثالثني أك        

نهم من سبشكل يومي )غري متقطع( ، إىل جانب فئة الشباب املرتاوح  تاألفراد تعرضا لشبكة األنرتن

سنة، يف حني تنخفض نسبة التعرض اإللكرتوين عند املبحوثني من تقل أعمارهم  62سنة إىل  60

حتياجات اخلاصة عند كل فئة عن سن العشرين، و كمكن أن نفسر هذا اإلختالف النسيب هو اإل

ثبت ولوع ي ،عمرية، و لكن يف الوقت نفسه هذا التعرض اليومي املتقارب عند خمتلف الشرائح و اليومي

ديد، كذلك ، و امليل إىل التغيري و التجبين احلاضر لكل ما هو حديث املبحوثني هبذه الشبكة، و الت

من العمر، و هو ما ال  30ستخدام هذه التكنولوجيا عند الشباب و كذلك من يتعدى سنهمإإتقان 
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" يف فرنسا، و كذلك دراسة مجال عبد العظيم حول املتغريات Credocيوافق الدراسة اليت قام هبا مركز "

نسبة  إذ أن النتائج أكدت يف كلتا الدراستني أن ،يف البحرين نتستخدام األنرت إاملؤثرة يف معدالت 

سنة ، عكس الفئة العمرية  62سنة إىل  29ترتفع عند الفئة العمرية من  تستخدام شبكة األنرتنإ

نكبوتية  الشبكة العرب( و بالتايل أثبت الدراسة أن النشاط اإللكرتوين غفما فوق 62األخرى، )من 

ليس مقتصرا على فئة دون سواها بل هو حاضر و لكن حسب احلاجات احملددة اليت يرغب فيها كل  

 مبحوث إىل حتقيقها مبا يتوافق و عمره.

ية و مدى التعرض يلة اإللكرتونتربز النتائج أن املستوى التعليمي له أثر واضح يف حتديد الوس        

هلا، حبيث أن ممارسة منط القراءة اإللكرتونية تزداد لدى املستويات اجلامعية، و تنخفض لدى املستويات 

األساسية و الثانوية، خبالف أصحاب مستوى ما بعد التدرج الذين ال يقبلون على املطالعة الالورقية 

 ئد يف األدبيات، بأن مشاهدة وسيلة التلفزيون )اإلذاعةعتقاد السابصفة مرتفعة، و هو ما يؤكد اإل

املرئية( ترتفع كلما كان املستوى التعليمي للفرد منخفض ، لكن يكون املتعلم و املثقف أكثر قدرة على 

النسب  عرب الصحافة بصورة أكثر، أما عن اإلخنفاض يف يةتصالستيعاب املقصود من الرسائل اإلإفهم و 

ة العادة ية هؤالء األفراد احلفاظ على ممارسغا بعد التدرج فيمكن أن يفسر يف بعند أصحاب مستوى م

 التقليدية املتمثلة يف مطالعة الصحف ورقيا، و ليس يف عدم مواكبة التطور التكنولوجي.

ستحوذت إتربز النتائج كذلك أن نسبة اإلناث من أفراد العينة املستخدمة للصحافة اإللكرتونية          

عند الذكور(  %23مقابل  %27و اليت فاقت نسبة الذكور ) ما سبة قراءة إلكرتونية مرتفعة نوعاعلى ن

، كذلك األمر ذاته فيما يتعلق هبذا املتغري )اجلنس( و مطالعة الصحف ورقيا، يف أن نسبة اإلناث فاقت 
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ملطالعة عند الذكور( ، و هو ما يفسر بأن ا 32.23إناث مقابل  %20.92نسبة الذكور بكثري )

الصحفية أضحت عادة عند كال اجلنسني سواءا كانت ورقية أم إلكرتونية، و هو ما خيتلف مع املقولة 

الشعبية الشائعة بأن "الصحف للرجال" ، إذ أن اإلقبال األنثوي  أضحى منافسا قويا وفاق اإلقبال 

 و الورقية(. لني )اإللكرتونيةبهتمام كال النوعني هبتني الوسإو هو ما يبني ،الذكوري 

يظهر جليا مواكبة أفراد العينة للتكنولوجيات اإلعالمية و اإلتصالية و أبرزها الصحافة الفورية          

نظرا ملا تتيحه هلم من خدمات و مميزات، حيث أن هناك عالقة بني التعرض إىل الصحف اإللكرتونية 

لومات نة ملطالعة اجلرائد على شبكة املعو متغري السن، فكلما تقدم العمر كلما زاد تبين أفراد العي

الدولية، و هو أمر منطقي ألن الفرد عندما ينتقل من سن املراهقة إىل مرحلة ما بعد املراهقة، ... 

تفاصيل و يصبح أكثر نضجا من قبل، و أكثر قابلية لإلستقرار و الستيعاب ما يقدم  من أخبار  هكذاو 

 وع من الوسائل اإلتصالية ، عكس الفئات العمرية الصغري اليتا من هذا النهمعمقة ، و بالتايل يستقي

 األلعاب ... إخل. و إىل تغالبا ما متيل إىل اخليال فتتعرض أكثر إىل التلفزيون و كذا شبكة األنرتن

تعكس نتائج الدراسة وجود عالقة قوية بني متغريات السن و  املستوى التعليمي و طبيعة          

سنة  20و كذلك من  32سنة إىل  30لكرتونية، حيث هتتم الفئة العمرية من مطالعة الصحف اإل

فما فوق ، بالتعرض إىل الصحف الالورقية و بصفة مستمرة دون تقطع ، يف حني األفراد الذين تقل 

أعمارهم عن الثالثني سنة يستخدمون هذه الوسيلة بنسب منخفضة و بصفة غري منتظمة متاما، و هو 

امل السن هو املتحكم بنمط التعرض و درجة االهتمام و التفضيل ، و كمكن أن يعود ما  يوضح بأن ع

وسيلة واحدة،  ستخدامإالسبب يف ذلك يف أن الشباب خاصة من يقل سنهم عن العشرين ال يكتفون ب
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أشياء أخرى مثال البحوث،  تعلم الدروس ، لقضاء  فيكون ذلك  تستخدموا شبكة األنرتنإو إذا ما 

ستخدام ، و أكثر يف اإل او التسلية، عكس الفئات العمرية املتقدمة، و اليت تكون أقل تذبذب الرتفيه

وهلم من متكنهم من معرفة ما يدور ح او معلومات ااحملامل اليت تقدم أخبار ىل وفاءا يف التعرض خاصة إ 

 وقائع يف شىت امليادين.

 ،نتظمالتعرض إىل الصحافة الالورقية بشكل مرتباط إجيايب بني املستوى التعليمي و إهناك         

هو و  ،حوثنيزادت نسبة التصفح اإللكرتوين عند املب مارتفعت املستويات إىل ما بعد التدرج  كلإفكلما 

األمهية و املزايا اليت تقدمها هذه الصحف يف سهولة و سرعة و التعمق، بما يشري إىل إدراك هؤالء 

 امل.التفاعل يف من خمتلف أحناء العو 

عة الالمستمرة )بعض األحيان( يف مطالعة الصحف الورقية هي اليت غلبت عند يإن  الطب         

املبحوثني  يف خمتلف الفئات العمرية، و كذلك املستويات التعليمية، حيث أن عند األفراد الذين يزيد 

،  ما ة نوعاخفضإال بنسب من ،لعون الصحف املطبوعة بشكل مستمراعمرهم عن سن األربعني ال يط

فنسبهم  ؛سنة فأقل 62كذلك األمر ذاته ملن يرتاوح سنهم بني الثالثني و التاسع و الثالثني عاما من 

ضئيلة جدا يف املطالعة اليومية للجرائد، و املعروف يف عادات التصفح الورقي هو أن األشخاص 

ية أو سواءا الناطقة بالعرب املتقدمني يف السن عادة، أو املتقاعدين هم أكثر الناس قراءة للصحف

بالفرنسية ، و هو األمر الذي مل يظهر بشكل كثيف عند هذه الفئات العمرية، و يف املقابل يظهر  

كذلك أن عدم اإلنتظام يف قراءة الصحف املطبوعة طغى عند املبحوثني من خمتلف املستويات التعليمية، 

، إذ  ض إىل هذا النوع من الصحف يكاد يغيبحيث تبني أن صفة الدكمومة و عدم اإلنقطاع يف التعر 
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 أحيانا عند مستويات تعليمية معينة و يف اجلهة األخرى ترتفع النسب إىل حد تفوق به هتتنعدم نسب

بشكل غري منتظم )أحيانا( عند مجيع الفئات التعليمية )األساسي، الثانوي، العايل، ما بعد  20%

 خر يتدخل يف املمارسات اليومية عند أفراد العينة جيعلهمآ التدرج( ، و هو ما يشري إىل أن هناك منط

بكة و كمكن أن نفسر ذلك بأن النظري اإللكرتوين للصحف عرب ش،يقللون تعرضهم إىل الصحف الورقية

عند أفراد العينة، خاصة عند من يزيد سنهم  الصحف قروئيةمعادة  ما هو الذي غري نوعا تاألنرتن

ظهر تمتعون مبستوى تعليمي عايل، و ما بعد التدرج، فباملقارنة بني النتائج ييسنة، و من  ثالثنيعن 

األمر الذي يبني  ؛ستمرارية يف التصفح اإللكرتوين للصحف، هو الشيء الطاغي عند هذه الفئاتأن اإل

لفكري إىل ستقرار امدى األمهية اليت حتتلها الصحافة بصفة عامة عندهم، بامتالكهم النضج، و اإل

القدرات الفكرية الالزمة للقراءة و التحليل و التفسري ملا يقدم من حمتوى يف الرسائل اإلتصالية  جانب

لمس ن، أما املستويات التعليمية املنخفضة ، و ذوي األعمار املنخفضة كذلك )املراهقني، و الشباب( ف

دهم لقراءة الصحف، يف عنستمرارية حاضرة يف كلتا الوسيلتني ، و هو ما يبني عدم النضج الكاإصفة الال

،  تستخدام وسائل متنوعة و يف وقت واحد، من تلفزيون، هواتف نقالة، أنرتنإإىل جانب النشاط يف 

 ألعاب فيديو... الذي أضحى عادة راسخة يف حياهتم.

ختتلف دوافع تعرض أفراد العينة املدروسة للصحافة اإللكرتونية بإختالف أعمارهم، حيث أن          

ية اليت تتميز هبا الصحيفة اإللكرتونية املتمثلة يف الفورية يف إرسال أحدث األخبار على مدار اخلاص

تخدام الشباب سإهي الدافع األساسي الذي يكمن يف  ،راء املستقبلآو إمكانية متابعة ذلك مثل  ،اليوم

ع ضرورة سنة( ، أما داف 32سنة إىل  30سنة(، و كذلك من ) 62سنة إىل  60هلذه الوسيلة ) 
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تصال هو أساس تعرض املبحوثني من تقل أعمارهم عن سنة العشرين مسايرة التكنولوجيا احلديثة لإل

يف حني السبب الرئيسي يف تعرض األشخاص الذين كمتد عمرهم عن األربعني فما فوق ميزة التمكن ،

ظ هنا أن كل املالحمن قراءة الصحيفة قبل نزوهلا يف األسواق كوهنا بديال سهال للصحف الورقية، و 

ها، هذا التباين يف الدوافع يرجع إىل التباين يف اإلهتمام و يف اإلحتياجات اليت يرغب املستخدم يف حتقيق

ملوجودة يف الصحافة ستثنائية اإال أن القاسم املشرتك يف هذه التفضيالت أهنا اقتصرت على اخلصائص اإل

 رقية.اإللكرتونية ، و الغائبة متاما يف الصحافة الو 

ستقبال احملتوى بشكل فوري إىل جانب مسايرة تكنولوجيا العصر إإن خاصية احلداثة و          

اءة اإللكرتونية ( إىل ممارسة عملية القر ىضرورته، هي أوىل اإلهتمامات اليت تدفع كال اجلنسني )ذكر، أنثو 

 إىل اجلديد املرافق ، و هذا األمر مؤشر على ميل الذكور و اإلناثتللصحف عرب شبكة األنرتن

بالسرعة، فالعامل اليوم يشهد ثورة تقنية فاقت مجيع احلدود، و تدفق حاد يف املعلومات و األخبار ملس 

الشكل و احملتوى، لذلك يتبني من هذه اإلهتمامات أن الصحافة اإللكرتونية حققت هذه اإلحتياجات 

 نظرا إلقرتاهنا الوطيد هبذا التطور.

 رتباط قوية بني املستوى التعليمي و الفوائد اليت حيققها الدخول إىل مواقع الصحفإتوجد عالقة         

ميزات اليت تتمتع مللمهية و ألرتفع املستوى التعليمي، كلما زاد إدراك الفرد لإاإللكرتونية ، حبيث كلما 

و أخرى، و املالحظ ه هتم هبا أكثر من جهةإستغالهلا و إهبا هذه الوسيلة من جهة، و كلما أحسن 

ة ، حيث هتماما بالصحافة اإللكرتونيإأكثر شرائح اجملتمع  مأن أصحاب املستوى التعليمي العايل ه

ن طريق احلصول على )ع البيئةتبني أهنا حتقق هلم مجيع الفوائد بنسب مرتفعة جدا، من فوائد مراقبة 
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ارات املناقشة احلوار هت الفراغ ، فوائد تنمية ماألخبار و املعلومات(، فوائد التسلية و الرتفيه و شغل وق

و طرح اآلراء، فوائد التواصل اإلجتماعي )تكوين صداقات عاملية(، باإلضافة إىل اخلاصية اإلستثنائية 

 املتمثلة يف التفاعلية و اليت لقت إهتمام و أمهية بارزة عند هذه الفئة، عكس الفئات التعليمية املنخفضة

الفوائد ال يرغب يف حتقيقها من طرفهم، و بالتايل يظهر بأن تعرض اجلامعيني  تبني أن هذه واليت

للصحافة اإللكرتونية تعدى حدود إستيقاء األخبار فقط، كما هو معهود يف الصحافة الورقية بل ذهب 

هذا  جتاهات، حتول فيهإتصال ، من إجتاه واحد إىل عدة بإستغالل كل يقدم و هو ما غري شكل اإل

ستغلته هذه الوسيلة من شبكة إم إىل مرسل، و ناقد، و مناقش ... إخل، و هو األمر الذي املستخد

اليت تبث من خالهلا " و كما يقول أحد الكتاب اإلعالميني:" أن أهم ما تتميز به الوسائل  تاألنرتن

أجل التفاعل  ننية و اخليارات العديدة اليت متنحها للمستخدم مهو اآل تاحلديثة ، و يف مقدمتها األنرتن

ية" رد الفعل يأيت متأخرا عرب الرسائل املكتوبة أو اإلتصاالت اهلاتف نفبعد أن كا"مع القائم باإلتصال 

نوات يف السنوات القليلة املاضية ، فتحت ق تستخدام الشبكات الرقمية و باألخص األنرتنإ... لكن 

قبل، ما مكن و مها املرسل و املست:صالية التواصل و احلوار ، و التفاعل بني عنصرين يف العملية اإلت

 1من سقوط احلواجز بني هذين العنصرين ، يف حماولة إلعادة عملية اإلتصال إىل طبيعتها املباشرة.

هو و أفراد العينة يف تعرضهم إىل مضامني الصحافة اإللكرتونية املواضيع و األخبار احمللية،  ليفض        

تمرارية هلذه سالفئات العمرية اخلاصة بدراستنا إىل جانب خاصية اإل لذي مجع كلااإلهتمام املشرتك 

العملية اإللكرتونية، يف حني تتباين مستويات تفضيلهم لبقية املضامني، و املالحظ كذلك أن املواضيع 
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عت نسبة رتفإإذ كلما تقدم العمر كلما ،السياسية كذلك حتظى بإهتمام املبحوثني بشكل طردي  

راد عينة ين من أفري هتمام الكثإالنوع من املضامني ، كذلك املضمون الرياضي حظي ب هتمام هبذااإل

سنة( ، باإلضافة  62سنة إىل  60سنة( و فئة الشباب ) 60الدراسة خاصة فئة املراهقني )أقل من 

هة أخرى، و ختلفت مستويات تفضيالهتا من جإخنفضت نسبتها من جهة، و إإىل بقية املضامني اليت 

ع املبحوثني من مجيع وافق متز كذلك أن هذه التفضيالت املتعلقة باحملتوى اإللكرتوين للجرائد، تاملمي

املستويات التعليمية، من األساسية إىل ما بعد التدرج حيث حازت املضامني احمللية أوىل اإلهتمامات ، 

نتقلنا إما سي يزداد كلفأخبارها السياسية ... إخل، و أظهرت النتائج أن التعرض ملا هو ذو طابع سيا

و كمكن أن نفسر  ،و العكس صحيح امن املستويات التعليمية الدنيا، إىل املستويات التعليمية العلي

التوافق الذي مجع عالقة التفضيل املضموين للصحف اإللكرتونية مبتغريا السن و املستوى التعليمي مبا 

يشرتك فيه مع باقي  يرجع إىل أن كل فرد يعيش يف جمتمعيتعلق باملرتبة األوىل اليت حازها احملتوى احمللي، 

األفراد يف الكثري من العادات و املشاكل و األوضاع السائدة فيه، )بيئة واحدة( بأوجه خمتلفة: سياسية، 

جتماعية ...إخل، كذلك جند كل فرد يسعى إىل معرفة كل ما يتعلق هبذه البيئة اليت يقطن إقتصادية، إ

ية منها و هلذا جند أن خمتلف الصحف اإللكرتونية خاصة الوطن،إنتمائه احلقيقي هلا فيها، حىت يشعر ب

تضع هذا األمر يف عني اإلعتبار، ألن خاصية القرب أمر ضروري يف اجملتمع اجلزائري، و قد أكدت 

وثيقا  رتباطاإالعديد من الدراسات يف الواليات املتحدة األمريكية أن التعرض للربامج و املواضيع يرتبط 

بالسن، حبيث يفضل صغار السن املواد الرتفيهية أكثر من املواد اجلادة، و كلما تقدم العمر حتول إهتمام 

املستوى  رتباط إجيايب بنيإالفرد من املضمون اخليايل إىل املوضوعات الواقعية اجلادة، كذلك هناك 
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استيعابه  الفرد الذهنية، و درجةالتعليمي و التعرض للمواضيع اجلادة، حيث توجد عالقة بني مقدرة 

 و هو ما ينطبق مع النتائج املبينة.، 1للرسالة اإلتصالية

ة، أضحى حتمية فرضتها التكنولوجيا اإلتصالية احلديث تستخدام األفراد لشبكة األنرتنإإن           

حث ستعمال املكثف هلذه الوسيلة عند جل أفراد عينة البهو ما أكدته نتائج الدراسة املتمثلة يف اإلو 

من حيث متغريات النوع، السن، و املستوى التعليمي، و لعل أهم خاصية متيزت هبا هذه الشبكة هي 

 ستغلتها الصحافة، اإللكرتونية "هي التفاعلية ذاهتا كذلكإ" التفاعلية" ، و لعل كذلك أهم خاصية 

ية، ألن األمر يتعلق هنا باحملتوى و الشكل الذي يتواصل على لكن بشكل خمتلف و أكثر خصوص

أساسه املرسل)القائم باإلتصال( و املستقبل)املستخدم و املتعرض للصحف إلكرتونيا( ، معناه السياق 

املرتبط بالصحافة ، لكن املالحظ من خالل النتائج اليت كشفتها الدراسة أن هناك أشكال تفاعلية 

ألشكال أخرى،  ستخدام املبحوثني ذاهتمإنعدم إمعتربة من  املبحوثني يف حني  حظيت بإستغالل نسبة

بشكل مستمر،   و املستجوبنيمن طرف  استخدامإفالربيد اإللكرتوين تصدر أوىل املراتب تفضيال و 

قي ستخداما عند هؤالء األفراد حمل الدراسة، لتبإكذلك خدمة املراسل متركزت ثاين األشكال تفضيال و 

مي من طرف مستخد اهتمامإستخداما و إر األشكال التفاعلية خآاحلوار، و القوائم الربيدية غرف 

و املتعرضني يف ذات الوقت إىل الصحف اإللكرتونية ، و هو مؤشر على أن هذه  ت،شبكة األنرتن

ربة خنفاض خإاخلدمات التفاعلية ليست متوفرة عند جل الصحف اإللكرتونية الوطنية، و يف الوقت ذاته 

الصحف اجلزائرية الالورقية مقارنة بالدول املتقدمة ، فهي حلد اليوم ال زالت غري قادرة على جلب الفئة 
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 هتمام مبا خيص حب التعرف على خمتلف األشكالالعازفة عن مطالعتها أصال، و من جهة أخرى قلة اإل

 التفاعلية األخرى.

 لكرتونية هو الدافع األول الذي جعل املبحوثنيإن تفضيل النسخة الورقية على النسخة اإل          

إناث عينة  ، عند كال النوعني سواء ذكور وتيعزفون عن التعرض للصحافة الالورقية على شبكة األنرتن

الدراسة، كذلك دافع عدم معرفة هؤالء املبحوثني مبواقع الصحف إلكرتونيا تصدر املركز الثاين بنسب 

ة، و ما يبني على أنه بالرغم من بروز و أمهية مسايرة  التكنولوجيا احلديثمتقاربة عند كال اجلنسني، و ه

معظم املبحوثني هذا املولود اإلعالمي اجلديد "الصحافة الفورية" إال أن نسبة ال بأس هبا، تقر  تبينو 

رى بأن حتياجاهتا من الصحف املطبوعة، و تإعدم التعرض هلذه النوعية من الصحف ، حبكم أهنا تليب 

ة هو ستبداهلا ، و عدم دراية أفراد العينة باملواقع اإللكرتونيإ ال شيء يضاهي اجلرائد الورقية و ال كمكن

دافع غري كايف لعدم قراءة الصحف اإللكرتونية ، بل هو مربر يعكس عدم فضول املبحوثني إىل التعرض 

هذا التخوف  الورقية، وستبداهلا بالصحف إ ةفيهلذا النوع من الصحافة و التعرف على خصائصها خ

 مفردة من جل أفراد العينة. 72يشري إىل مكانة الصحافة الورقية عند 

إن أكثر الدوافع إحلاحا لعدم تصفح اجلرائد على الشبكة العنكبوتية، هو تفضيل النسخة          

اين نسبها من فئة بالورقية دائما عند مجيع الفئات العمرية األربعة حمل الدراسة، أما الدوافع األخرى فتت

 عمرية إىل فئة أخرى، و لكن الكل أمجع على املكانة اليت حتتلها الصحافة الورقية، و األمر ذاته بالنسبة 

سكان املدن و سكان األرياف ، فهم يرون أن ال شيء أفضل من النسخة الورقية، فالظاهر أهنم إىل 

فرد، و مطالعتها يف أي مكان أراده ال يستفيدون كثريا من حمتوى هذه الصحف، كذلك سهولة محلها
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و بالتايل فهم يرغبون يف املواظبة على هذا النمط اإلعالمي، و هو ما يشري إىل درجة اإلهتمام هبذه 

 الوسيلة التقليدية على الرغم من وجود الوسائل األخرى األكثر تطورا و على رأسها الصحافة اإللكرتونية.

ختالف أنواعها )صحافة مكتوبة، صحافة إلكرتونية(، إتصال على إن وسائل اإلعالم و اإل        

ستيقاء األخبار و املعلومات اليت هتم األفراد، و لقد كشفت نتائج الدراسة أن إتلعب دورا مهما يف 

التعرض للصحافة اإللكرتونية بكل ما حتمله من سرعة و حركية  مع تنوع و تطور احملامل اليت يتم 

لف الفئات العمرية، ومن خمت،طالقا على مقروئية الصحافة الورقية عند جل املبحوثنيتصحفها ، مل يؤثر إ

 سنة 62) شبرية،حيث أن نسب متواضعة من اليف املقابل مسألة التأثري تتفاوت بتفاوت الفئات العم

اد عتماد الورقي إىل حد ما، يف حني األفر سنة( رأوا بأن التعرض اإللكرتوين للصحف قلل اإل 62إىل

ما مقروئية الصحف الورقية، أ على عتمادهم الالورقي بشكل كبريإ، قلل  سنة20 مالذين يفوق سنه

متغري املستويات التعليمية و عالقته مبكانة الصحف الورقية بعد التعرض هلا إلكرتونيا، فقد تباينت 

إخل، و هذا   ...اقويم من كان ه، و من اعتماد، و نسبا أخرى كان التأثري ضعيفاإل ىاألجوبة فيمن أهن

كله كمكن أن يفسر بأن لكل وسيلة ميزاهتا اخلاصة، و أنه ال كمكن على األقل يف الدول السائرة يف 

 تحتتل األنرتن نأ( تطريق النمو )مثل اجلزائر اليت كانت متأخرة نوعا يف إطالق صحفها عرب األنرتن

بني كلتا  أن التأثري كان نسبيا، و العالقةبصحافتها اإللكرتونية مكان الصحافة املكتوبة، و كما ظهر 

بد دية ال هنت التعامل و التعرض إىل الصحف التقليأالتصرحيات اليت لكن  ال زالت قائمة،  تنيالوسيل

 أمور أخرى تطور من خالهلا هذه يفالتفكري  من، إذ البد من أخذها مأخذ اجلد ويف عني اإلعتبار

 الصحف ) شكال و حمتوى(.  
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 :الثالث: الخالصة العامة للدراسةالمطلب 

 تصاليا، سواءا كانت قراءة ورقية أم قراءة إلكرتونية، ترتبطإعتبارها سلوكا إإن قراءة الصحف ب 

 امبدى ما حتققه هذه القراءة من دوافع وحاجات يستهدفهو ستخدامها والتعرض إليها، إبأمناط ومظاهر 

الفرد، إذا ما جاءت هذه الصحف وحمتواها ومفرداهتا ملبية هلذه الدوافع واحلاجات " أو يتجنب القراءة، 

، 1إذا مل ترض بشكل أو بآخر دافعا لدى الفرد أو حاجة من حاجاته اليت يستهدفها من التصفح "

 ام الصحف. ستخدإر ختالف يف عادات القراءة ومظاهإختالف الدوافع واحلاجات فإنه من املتوقع إومع 

يقي مارات الدراسة، يف الفصل التطبستإاملتحصل عليها من خالل تفريغ ومتدنا البيانات  

جموعة من النتائج مب ،عتماد عليها لتحليل اجلداول اإلحصائية البسيطة واملركبةاملخصص، واليت مت اإل

نعكاس على مع اإل ،تحققة منهاستخدامات املبحوثني للصحافة اإللكرتونية واإلشباعات املإاملتعلقة ب

 ستخداماهتا، ومن خالل التحليالت السابقة نستنتج ما يلي: إالصحف الورقية و 

توصلت الدراسة إىل أن معظم أفراد العينة يتعرضون إىل الصحافة املطبوعة، لكن الطابع         

زدحام املشهد إويفسر ذلك بالعام الذي ميز هذه القراءة هو النمط غري املنتظم يف عملية املطالعة، 

تصايل بالعديد من الوسائل اإلعالمية واالتصالية، واليت تنافس الصحافة التقليدية، خاصة مع اإل

مكانية اليت تظل تتميز هبا الصحف الورقية هي إ ،التطور التكنولوجي الذي نعيشه اليوم وامليزة
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راءهتا يف املنزل ية املبحوثني يفضلون قمطالعتها يف أي مكان يرغب فيه املستخدم هلا، حيث أن أغلب

 مبفردهم.

كشفت الدراسة وجود تفاوت يف مستويات التفضيل لطبيعة اجلرائد الوطنية، حيث غالبية          

شروق الصحافة اخلاصة وعلى اخلصوص جريديت " اخلرب " و " ال:جتاهاهتم إاملبحوثني يفضلون يف 

وجهة احملتوى املالمس ألرض الواقع يف الرسائل اإلعالمية املني، ويعود السبب يف ذلك إىل ت" اليومي

ل اجلرائد اخلاصة األخرى، فيما يبقى مشك رجتماعية، على غراوعلى رأسها املواضيع اإل،للقارئ 

اللغة )الفرنسية( حاضرا عند املبحوثني إذ تبني أن نسبة قليلة منهم فقط تلجأ إىل مطالعة اجلرائد 

ستخدام حتضر اإل نتقائية اليتإلقبال يف نوعية املطالعة، يعكس وجود خاصية اإلالفرانكفونية، وهذا ا

 الورقي لدى املبحوثني. 

تشري الدراسة كذلك إىل أنه على الرغم من اإلقبال الشديد على جريديت الشروق اليومي،          

حلصول على تعذر ا واخلرب اليومي، إال أن منط القراءة يستمر عند هؤالء املبحوثني حىت يف حالة

صحفية رتباط الوثيق بني اجلمهور القارئ والوسيلة الهذه اجلرائد املفضلة، وهو ما يفسر طبيعة اإل

على القراءة بدافع القراءة، وهو ما خيالف الفرض الذي بنيت التعود الورقية، الذي يعكس خاصية 

ستخدامات واإلشباعات يف كون أن اجلمهور نشط، إذ تتفق هذه النتيجة مع وجهة عليه نظرية اإل

والذي يرى أن تعرض اجلمهور لوسائل اإلعالم، ليس له أي  Barouالنظر اليت يتبناها أوسنت بارو 

لى وجود ، وال يعتمد عددافع، ويتفق ذلك مع النظر للسلوك اإلنساين على أنه مرتبط بالتعو 

جتاه ضا اإلوهو ما يوافق أي، امنة داخل الفرد، واليت تدفعه بدورها لسلوك التعرضحاجات داخلية ك
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 نيستخدام واإلشباع، يف أن سلوك الفرد املتمثل يف التعرض ملضمون معالذي يفسر العالقة بني اإل

 يكون بشكل غري خمطط بل بدافع العادة. 

للصحف الورقية ال يتعدى مدة  كشفت نتائج هذه الدراسة أن متوسط مطالعة اجلمهور        

إىل ضيق الوقت عند هؤالء، والتعرض السطحي  غري املعمق، حي نصف ساعة زمن، وهو ما يو 

د ذاهتا تتعارض وهذه النتيجة يف ح ،ورمبا يكون سببه امللل يف قراءة كل األخبار واملضامني املكتوبة

لزمنية بعاد اجلمهور النشط، حيث أن املدة اأستخدامات واإلشباعات فيما يتعلق بوفروض نظرية اإل

يهدف القارئ  هتمام، والدوافع اليتعظم املبحوثني للصحف، يوحي بضعف اإلمالقليلة يف تعرض 

باعات، رتباط بني البحث عن اإلشإإىل إشباعها، ألنه حسب النظرية اليت تعتقد أن هناك عالقة 

مهور لوسائل اإلعالم دل ذلك على نشاط وبني التعرض لوسائل اإلعالم، فكلما زاد تعرض اجل

ا ما يف حتياجاته، وهو الذي يغيب نوعإختيار املعلومات اليت تليب  إقدرته على ،و هذا اجلمهور 

 النتائج املتعلقة بالتعرض للصحف الورقية.

راء الكامنة و  ختالف الدوافعإإن منط الوصول إىل اجلريدة الورقية خيتلف عند أفراد العينة ب         

هذا التعرض، حيث طغت طريقة التحصل عليها من األكشاك واألصدقاء على طريقة من حيصل 

يلة وحمتواها نوعية الوس التعرض إىل خرية هي من تبني أكثر العمدية شرتاك، فهذه األعليها باإل

ألساس انتظام املهمني يف القواعد اليت تبىن عليها يف ستمرارية واإلاإل يإضافة إىل عامل ،وأمهيته

 ستعمال الصحف الورقية.إالنظرية، لكن هذا الفرض مل يكن حاضرا بشدة يف 
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كشفت النتائج تقاربا يف الفرتات اليت يتعرض إليها اجلمهور للصحف املطبوعة بني          

ارئ إىل ختالف يف الدوافع اليت تدفع بالقالصباح، الظهرية واملساء، وهو ما يكشف حبد ذاته اإل

 لنمط يف وقت التعرض، يف من يرغب مبعرفة األخبار فقط السريعة، ومن يرغب يف التعمقتبين هذا ا

ختالف يف مبعرفة احليثيات والتفاصيل، ويف من يرغب يف التسلية واألنس ... إخل، إضافة إىل اإل

هتمامات أفراد العينة املطالعة للصحف الورقية، حسب ما تبني يف الدراسة امليدانية، يف نوعية غ

 املضامني اليت تعكس تبين األهداف اليت يطمح كل مبحوث إىل حتقيقها. 

ة ستخدامات واإلشباعات يوصفون بأهنم مدفوعني مبؤثرات نفسيإن األفراد وفقا لنظرية اإل          

بغية احلصول على نتائج خاصة واليت يطلق عليها مصطلح  ،ستخدام وسائل اإلعالمجتماعية إلإو 

وحسب املدخل الوظيفي كونه أحد املداخل األساسية يف ،كشفته الدراسة   ااإلشباع، وبناءا على م

 يف إطار الوظائف واألدوار اليت تقوم هبا ،ستخدام اجلمهور لوسائل اإلعالمإالبحث عن أسباب 

ية يف معرفة أن رغبة قراء الصحف الورق لنا تبني ،وبصفة خاصة " الصحافة املكتوبة "، هذه الوسائل

تطالع )وظيفة سما يدور من وقائع وأحداث حتيط هبم يف اجملتمع والعامل اخلارجي، والرغبة يف اإل

اإلعالم(، هي أهم األسباب اليت تدفع هبم للتعرض إىل هذا النوع من الصحف، إىل جانب وظيفة 

هلؤالء على اهلروب  نظرا ملساعدهتا ،بين القراءة من طرف أفراد العينةتاليت كانت سببا مهما ل فيهرت ال

لى كتساب املتعة، وبالتايل تساعدهم عإملئها ألوقات الفراغ و إىل  من املشاكل اليومية، إضافة 

ا لتعرض أفراد بسرتخاء، وهو ما يؤكد بأن الوظائف اليت تقوم هبا الصحف املطبوعة سبالراحة واإل
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عينة الدراسة هلذه الصحافة، إال وظيفة املساعدة على تكوين اآلراء واملواقف مل تنجح يف حتقيقها 

 خنفاض درجة اهتمام املبحوثني هبا.إبدليل  "الصحافة املكتوبة  "

كشفت نتائج الدراسة كذلك أن ممارسة عملية القراءة للصحف الورقية كان نتيجة حاجة           

نتماء للجماعة، وحتقيق اإل ،والتوحد مع الغري ،أغلبية املبحوثني إىل التعرف على ظروف اآلخرين

جتماعي والقدرة على التواصل مع اآلخرين، وبذلك تعترب الصحافة بديال م الدور اإلدعإضافة إىل 

يفة ظعن األلفة يف احلياة احلقيقية، وهو ما يؤكد كذلك على جناح هذه الوسيلة، يف جتسيد و 

 التماسك والتفاعل االجتماعي.

هتمت بضرورة التمييز بني اإلشباعات اليت إستخدامات واإلشباعات ومبا أن نظرية اإل          

النتائج أن  تضح من خاللإشباعات احملققة بالفعل، القارئ )الصحافة املكتوبة( واإل هايبحث عن

سالة املقدمة كانت تلك املرتبطة مبحتوى الر اإلشباعات اليت حتققت بالفعل عند جل أفراد العينة،  

الذي ميز بني نوعني من اإلشباعات، فإن اإلشباعات التوجيهية  Wenerيف هذه الوسيلة، وحسب 

د املتمثلة يف مراقبة البيئة واحلصول على املعلومات هي اليت حتققت عند املبحوثني واليت تعترب أح

 أنواع إشباعات احملتوى. 

ابل كذلك حتققت لدى معظم املبحوثني اإلشباعات العملية اليت ترتبط بالدرجة ويف املق       

 فيفخاألوىل بالوسيلة )الصحافة املكتوبة( وخصوصا اإلشباعات شبه التوجيهية املتعلقة بت

 اليت وجدوها حاضرة يف الصحافة الورقية.  فيهساس بالتوتر من خالل التسلية والرت حاإل
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ختيار وتفضيل مجهور القراء للصحافة الورقية إن الدوافع الكامنة وراء كشفت الدراسة أ         

وجية، ومن جهة لو أي حتقيق الراحة الفيزيعني ،يكمن بالدرجة األوىل يف حتقيق الراحة والسالمة لل،

السلوك  أن تعرض املبحوثني للصحف الورقية حيكمه،أخرى جاءت نتائج الدراسة لتؤكد للمرة الثانية 

اليت بنيت عليها  ألدبياتانتقاء، وبالتايل هذا النمط يناقض متاما وليس خمطط يف عملية اإلالتعودي 

 ستخدامات واإلشباعات.نظرية اإل

نرتنت من طرف نسبة عالية جدا من رتباط القوي بشبكة األكشفت الدراسة اإل           

لسمعية املطبوعة، اة فيها، ندماج خمتلف الوسائل اإلعالمياملبحوثني حمل الدراسة وهذا راجع إل

األفراد نظرا  هتمام املرتفع عند جلإخل، واليت تسحر املستخدمني، إضافة إىل درجة اإلوالبصرية، ...

لتنوع حمتواها من حبوث علمية، ألعاب فيديو، أفالم، وقنوات أخرى للتواصل االجتماعي والدردشة 

خدام اليومي ستإليه الدراسة يف منط اإل ... إخل، واليت تتفق مع كل فئة عمرية، وهو ما توصلت

 وكثافته عند جمتمع البحث.  

وقد أشارت الدراسات السابقة إىل أنه بالنظر إىل كم املعلومات واألخبار الفورية املوجودة         

نرتنت، فإن النشاط الذي يبذله مستخدميها للبحث عن األخبار هو نشاط هادف، على شبكة األ

وبالتايل فإن تعرضه بالصدفة لألخبار واملعلومات الفورية يعد ظاهرة واضحة وموجه، وعمدي، 

 يف تهنرتنيت، وهو ما يربهن نشاط اجلمهور من خالل عمديوملموسة عند التعامل مع األ

 ستخدامات و اإلشباعات اليتستخدام، وهو كذلك أحد الفروض األساسية املهمة يف نظرية اإلاإل

 بنيت عليها دراستنا. 



 لك.ذ: دراسة حتليلية الستخدامات واشباعات مجهور القراء للصحافة االلكرتونية  وعالقة املتغريات بالسادسالفصل 

299 

ف شرائح ء ونقل األخبار واجملريات ملختليقاستتعترب الصحافة اإللكرتونية وسيطا هاما إل         

هتمام ستوى اإلأن م،اجملتمع، وهو ما تبني من خالل نتائج الدراسة اليت أجريت على جمتمع البحث 

ن أغلب أنرتنت، وكشفت الدراسة كذلك هتمام باألبالصحافة الالورقية يكون مماثال نوعا ما لإل

جرائد أخرى على  تصفح ون إىلؤ املبحوثني ال يكتفون مبطالعة جريدهتم املفضلة فقط، بل يلج

على  باإلسقاطألنه  ،الشبكة، وهو ما يشري إىل نشاط اجلمهور خاصة مع التطور التكنولوجي

ة ستخدامه للصحف اإللكرتونيإنتقائية اجلمهور يف إن فإ ستخدامات واإلشباعات نظرية اإل

 احتفاظه جتاه لإلصدار الفوري، ويفكتفاء بالنسخة الورقية، واإلختياره عدم اإل إلفورية( تبدأ من )ا

ام الصحافة ستخدإنتظام يف ببعض املواقع ضمن قائمة املواقع املفضلة لديه، لكن منط عدم اإل

تبني  ذيالة نتظام يف التعرض للصحافة الورقيعكس اإل ،نيثاإللكرتونية ظهر جليا عند أغلب املبحو 

شاركة ستخدام اإللكرتوين للصحف الالورقية خيالف مبدأ امليف نتائج الدراسة، فهذا التقطع يف اإل

ستغرق إه كلما ة املستخدمة اليت تعتقد أنييف النظر ،عتمد عليها أبعاد مفهوم اجلمهور النشط ياليت 

 ا. رتباطه هبإركته و زدادت مشاإستخدام الوسيلة اإلعالمية، كلما إأفراد اجلمهور يف خربة 

ستخدام الصحافة اإللكرتونية عند أفراد العينة، فمنهم من إكشفت الدراسة تباين أمناط          

سبة ىل عدم جدية التعرض، ونإوهو ما يشري  ،يقوم بعملية التصفح وقت تصفح مواقع أخرى

على  يف تصفح اجلرائد الالورقية نظرا إلعطائها أولوية الدخول اهتماما كبري إمنخفضة منهم من تويل 

التفضيل  فهذا النمط يؤكد مستوى ،مواقع هذه الصحف قبل التوجه إىل اإلحبار يف املواقع األخرى

يف حني ترتفع نسب من يقدمون على القراءة اإللكرتونية للصحف بعد االنتهاء الكلي ،اإللكرتوين 
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ذا النوع من توى هوهو ما يؤكد ضعف الرغبة يف تتبع حم؛ومات الدولية ستخدام شبكة املعلإ من

 الصحف.  

ة، ستخدام التكنولوجيات احلديثة على مجهور الصحافة اإللكرتونيح إلضيتجلى التأثري الوا        

يف تغري عادات املطالعة، وظهور عادات جديدة وأشكال جديدة مل تكن موجودة من قبل، إذ 

 حمامل متنوعة ومتعددة، فبعدما كان القارئ علىمكان و أي  وقت، و أيم يف ستخداأصبح اإل

تصالية اليت متيز اخلصائص اإل صبح اليوم وبفضلأيكتفي فقط بشراء جريدته ويقوم مبطالعتها ،

الصحف الفورية، يف سهولة وسرعة حتميلها، وطريقة تصميمها وإخراجها، ضف إىل إمكانية 

عداد السابقة، بشكل أسرع وأسهل من خالل كرتوين للصحف لألطالع على األرشيف اإللاإل

يف  ،د املكانيةنكسار القيو إالبيانات اخلاصة باجلريدة، وزيادة على كل هذه املزايا، خاصية العاملية، و 

وهو ،مقدرة األفراد اإلطالع على خمتلف اجلرائد ويف أي رقعة جغرافية يف العامل يرغب يف حتميلها 

اه بعض جتإيف الصحف التقليدية، لكن كشفت الدراسة، أنه وعلى الرغم من ما يغيب متاما 

ه من مميزات وإمكانيات ا تتصف باملبحوثني إىل الصحف العربية، واألجنبية، وتفضيلهم تصفحها، مل

زائرية نظرا إىل الصحف اإللكرتونية اجل تتجهو  لعالية يف معظمها، إال أن النسبة األكثر كانت تفض

لشعور ، وهو ما يؤكد على حاجة احمليةوالتعطش ملعرفة ما يدور من أحداث وأخبار وطنية و  ،لألمهية

 أغلبية املبحوثني.  دنتماء عنبالوطنية واإل

حف  صحافة اإللكرتونية تتمثل هذا النوع من الصلأظهرت الدراسة أن أفراد العينة املستخدمة ل      

سياسية، وكذلك املعرفة عن الثقافة واألدب، كوسيلة للحصول على معلومات حول املواضيع ال
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هتمام رجات اإل(، الرياضة  واملواضيع احمللية، حيث ختتلف دفيهع الفنية )هبدف الرت يإضافة إىل املواض

فئة  ختالف حاجات ودوافع كلختالف مستويات التفضيل، وإلإبكل نوع من هذه املضامني، ب

 إلشباعها. 

احلديثة لإلعالم واالتصال وسائل عديدة للجمهور من أجل لقد قدمت التكنولوجيا          

التواصل مع املرسل، مما أتاح للمستخدم يف مواقع الصحف اإللكرتونية، إمكانيات عديدة للمشاركة 

ة نوعا ينأزمنة مل تسبق معرفتها، لكنها بالنسبة لعينة الدراسة تبقى متد و والتفاعل واحلوار بأشكال

اإللكرتوين وخدمة املراسل، ولكن على الرغم من هذه احملدودية يف إتقان  ما، وحمصورة يف الربيد

أشكال التفاعلية إال أهنا حاضرة يف الدراسة واليت تساهم يف عملية تفعيل وإشراك املتلقي يف العمل 

ر تصال، وهو ما يشري على العموم إىل مفهوم اجلمهو الصحفي، ومتكنه من التواصل مع القائم باإل

ستقبال للمعلومة أن يبقى م الإاليت ال يسعه )اجلمهور( ،بيا، مقارنة مع الصحف التقليدية النشط نس

فقط، فاملنتديات اإللكرتونية املتاحة على موقع الصحيفة نفسها إحدى وسائل تعبري املستخدمني 

 فهي ما توضح بعد اجلمهور ونشاطه. ،عن آرائهم

 املبحوثني بالعامل الورقي وتفضيلهم املطلق رتباط بعضإكشفت الدراسة عن مدى             

م دستخدامهم الشبكة العنكبوتية، وكانت الدوافع املربرة لعإللصحافة التقليدية، على الرغم من 

ة الورقية والتعرض نتقاء الوسيلإا تصب يف إطار العمدية يف هالتعرض للصحف الالورقية خمتلفة وكل

 حملتواها فقط.
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يعتمد مجهور املستخدمني على الصحافة اإللكرتونية بالدرجة األوىل بغية ربح الوقت           

اعات نوع من اإلشب "ستخدام هذه الوسيلة، وكمكن القول بأن هذاإبشدة يف و الذي وجدوه حاضرا 

تصال جلبت م واإلالعاحلديثة لإل ، فهذه التكنولوجيا"اجلديدة اليت ظهرت مع الصحافة اإللكرتونية

ية يف نلفورية واآلااملتمثلة يف عما كانت عليه يف الوسائل التقليدية،  خصائص خمتلفة متاما، معها

ضله ي مكان وزمان يفأيف  ىل إمكانية تصفح اجلرائدإستقباهلا، إضافة إإرسال األخبار وكذا 

لصحف اوحمدودية الوقت، واملراحل التقليدية اليت يتميز هبا اقتناء  املستخدم...اخل،عكس الرقابة

الورقية، وبالتايل اجلمهور املستخدم للصحف الفورية يواكب السرعة اليت يشهدها العامل اليوم، 

 رتباطه بالعامل اإللكرتوين.غإضافة إىل 

ستغالله إتوصلت الدراسة أنه على الرغم من إدراك املبحوثني لقيمة الوقت والقصد يف           

 عنددا ئتماد على الصحف الورقية ال يزال ساعإال أن اإل،عه يف أمناط أخرى للقراءة يوعدم تضي،

نفاذها يف أماكن ل نظراب للتوجه إىل قراءة الصحف اإللكرتونية ببعض املبحوثني، وهو ما جاء كس

 البيع. 

ة ستخدام أفراد العينإتصال تظهر جليا يف دوافع إن مالمح تكنولوجيا اإلعالم واإل          

ستخداما إع من أقوى الدواف"ضرورة مواكبة تكنولوجيا العصر و الوقت "للصحافة الالورقية، فعاملي 

تمع فرتاضي، هو أحد اإلشباعات الرئيسية اليت يسعى جمهلذا النوع من الصحف، وحتقيق الوجود اإل

خدم بالتواجد نية، فشعور املستستخدام شبكة الويب، والصحافة اإللكرتو إالبحث إىل حتقيقها، من 

هبا، حتقق  فرتاضية تتيحها له الشاشة، واليت ختتلف متاما عن البيئة املادية الفعلية اليت يوجدإيف بيئة 
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ل للصحف هسجد بالصحافة اإللكرتونية كبديل له إشباعا من نوع خاص ومتتعا بروح التجديد، مما و 

 الورقية عند املبحوثني.

ئج الدراسة إىل أن االجتاه الغالب يف درجة رضى املبحوثني على مستوى أداء توصلت نتا         

ل هذا ستثناء أن بعض أفراد العينة حتفظوا على اإلبداء برأيهم حو إالصحف اجلزائرية كان إجيابيا، ب

ستخدامهم إيهية، فاحلاجة الرتف ياملستوى، لكن احلاجة الرئيسية اليت يبحث عنها معظم املبحوثني ه

 خفيففرتاضي لتستمتاع والتسلية، واهلروب إىل العامل اإلحف اإللكرتونية هو بالدرجة األوىل لإلللص

 التوتر والضغوطات اخلارجية.

نرتيت  أظهرت الدراسة أن أفراد عينة الدراسة يتمثلون الصحافة اإللكرتونية على شبكة األ            

كتساب مهارات جديدة(، األمر الذي إ) وتعلم أشياء جديدةنكوسيلة للحصول على املعلومات 

ال يتحقق هلم من خالل تعامالهتم وتفاعالهتم اليومية، وهو ما يوافق الدراسات املختلفة اليت 

 ىعنرتنت، وهو ما يدتوصلت إىل تعيني اإلشباعات املتحققة لدى اجلمهور املستخدم لال

 ث.ستخدام والبحرة أثناء اإلستكشاف كل ما هو جديد يف العامل اخلارجي، والشعور باإلثاإب

إن نشاط اجلمهور يظهر من خالل مشاركته يف معاجلة املعلومات اليت يستقبلها، وكذلك            

يف املعلومات اليت يقوم بالبحث عليها عن قصد وليس مبجرد الصدفة، حبيث يقوم بعدد من 

ختيارات الواعية اإلرادية للقيام بذلك، حيث أن هذه العمدية تتحقق يف أسلوب تفاعل املستخدم اإل

وثني الذين رتفاع نسب املبحإمع احملتوى وأشكاله املختلفة، ونتائج الدراسة أثبت ذلك من خالل 

يت قدمت لاليت تتيحها هذه التقنيات احلديثة يف جمال الصحافة، ا ،يسعون إىل حتقيق هذه اخلصائص
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من خالل ،نت نرت واقع الصحف على األماملشاركة يف الرد والتعليق فيما هو منشور يف  فرصةله 

الربيد اإللكرتوين، وخدمة املراسل كأكثر األشكال التفاعلية املستخدمة من طرف املبحوثني، وبالتايل 

 تصال ومل يعد أحادي االجتاه كما هو اإلعالم الورقي.تغري شكل اإل

راد نرتنت لدى أفستخدام وسيط األإتوصلت الدراسة أنه على الرغم من ارتفاع نسبة          

افة اإللكرتونية نتباه املتلقني للتعلم والتثقيف والرتفيه، إال أن الصحإهتمام و إالعينة، وقدرته على جلب 

مل تستطع  أهنا الستثنائية اليت تتمتع هبا، إالرقمية املوجودة على هذه الشبكة ومع كل املميزات اإل

ستبدال الصحف الورقية إمنهم من قرروا  %20نسبة ال يف إالتأثري املطلق على مجهور القراء 

خص إىل هتمام تبقى متفاوتة من شأن لكل دوافعه، ودرجة اإل نيبالصحف اإللكرتونية، وهو ما يب

 .ية لكل مبحوث ردشخص ومن فئة إىل فئة، حسب املتغريات، واخلصائص الف

يزا هاما ح كمثلتصال ستخدام التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واإلإكشفت الدراسة أن             

، وذلك تقبله للجديد وسرعةنرتنيت، ألل هيف النشاطات اليومية ألفراد العينة، حيث يظهر جليا تبني

ثر كستخدامها، وخصوصا املنزل كأإستخدام هذه الشبكة، وتعدد مرافق إرتفاع كثافة إمن خالل 

 ستعماال هلذه التقنية احلديثة.إاألماكن 

نت(، نرت ستخدام ومكانه )األرتباط الوثيق بني كثافة اإلكشفت الدراسة كذلك اإل           

ادت نرتنت يف املنزل، كلما ز ستخدام شبكة األإا زاد مومطالعة الصحف اإللكرتونية، حبيث كل

 فرصة مطالعة الصحف الفورية. 
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توصلت الدراسة إىل أن الصحافة اإللكرتونية مصدر هام للثقافة وخلق الوعي، بدليل           

ن زيادة تعرض بالتعرض اليومي عند نسبة مرتفعة من املبحوثني، كذلك تبني طبيعة العالقة الطردية 

 نرتنت، والتعرض اليومي للصحف إلكرتونيا. اإلاملبحوثني لشبكة 

ندماج خمتلف الوسائل فيها من مكتوب، مرئي، ومسموع ... إنرتنت و إن ظهور شبكة األ        

تضح إإخل، سحر املستخدمني من خمتلف الفئات العمرية، ولكال النوعني )الذكر، األنثى(، حيث 

ستخدام رتباط بالشاشة خاصة مع تنوع احملامل امليسرة أكثر إلزيادة درجة اإل ،من خالل الدراسة

بشكل نرتنت من اإلناث و لشبكة اال ابأن الذكور أكثر تعرضهذه الشبكة، لكن كشفت الدراسة، 

 مستمر، ورمبا يعود السبب يف تعدد الدوافع اليت يرغبون يف إشباعها مقارنة مع اإلناث. 

را فقط نرتنت، ليس مقتصتبني من خالل الدراسة أن النشاط اإللكرتوين عرب شبكة األ           

ة ر وبقوة عند مجيع الفئات العمرية حمل الدراسة، لكن بصفعلى فئة معينة دون سواها، بل هو حاض

نسبية ومتباينة، حسب احلاجات احملددة اليت يرغب فيها كل فرد يف حتقيقها، وهو ما يناقض النتائج 

ا فقط من فئة ستخدامإاليت توصلت إليها العديد من الدراسات يف أن الشبكة العنكبوتية تعرف 

 سنة.   62 سنة إىل 29الشباب وخاصة من 

نستنتج من خالل نتائج الدراسة أن هناك عالقة ترابطية بني املستوى التعليمي ونسبة           

املقروئية اإللكرتونية للصحف، حبيث ترتفع لدى املستويات التعليمية اجلامعية، وتنخفض لدى 

 نيات الفكريةاإلمكا يف معظمها من   ااملستويات الدنيا، بفعل أن هذه الفئة )املستوى العايل( هل

 ستيعاب احملتوى اإلعالمي الذي تبثه هذه الصحف اإللكرتونية.إ ما كمكنها من
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كشفت الدراسة أنه على الرغم من اإلقبال الشديد لعدد املبحوثني من نوع الذكور على          

النسبة ملمارسة بنرتنت، إال أن اإلناث هن األكثر تعرضا للصحافة اإللكرتونية، واألمر ذاته شبكة األ

ظهر أن نتقاء والتعرض، كذلك يالقراءة الورقية للصحف، وهو ما يبني نشاط اإلناث يف عملية اإل

 عندهن. ستخدام شبكة املعلومات الدوليةإستخدام الصحافة اإللكرتونية من أولويات إ

الصحف  ةييتضح من خالل النتائج وجود عالقة ترابطية بني متغري السن ونسبة مقروئ        

 ة لديهم. رتفعت نسبة املطالعة اإللكرتونيإدم العمر عند األفراد حمل الدراسة كل قالفورية، فكلما ت

كشفت نتائج الدراسة، بأن السن يتحكم يف طبيعة مطالعة اجلرائد على شبكة             

ستمرارية إلدم العمر خاصة من سن الثالثني فما فوق، كلما زادت صفة اقنرتيت، حبيث كلما تاأل

ا تظام جندمهننتظام يف التعرض إىل هذا النوع من الصحف، أما التذبذب يف التعرض وعدم اإلواإل

 عند من تقل أعمارهم عن الثالثني.

كشفت الدراسة كذلك العالقة القوية بني املستوى التعليمي ومنط التعرض إىل الصحافة            

الالورقية  يمي )العليا، وما بعد التدرج(، كلما عرفت القراءةالفورية، حبيث كلما حتسن املستوى التعل

 ستمرارية لدى عدد مرتفع من املبحوثني. إنتظاما، و إ

ستخدام املتقطع )الالمستمر( للصحف التقليدية، أضحى اخلاصية البارزة يف اإلإن           

، فكل توى التعليميرتبط باملسإستخدامات مجهور القراء حسب ما كشفته الدراسة، سواءا ما إ

نتظام ستمرارية واإلاملستويات تعرف هذا التقطع، وكذلك عند خمتلف األعمار، يف مقابل اإل

والتعرض الكثيف يف التعرض إىل الصحافة الالورقية، وهو ما يؤكد التأثر الذي تعرفه مقروئية 
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ل لدى والتفضيهتمام، ستخدام الالورقي، يوضح درجة اإلفهذا النمط يف اإل،الصحف الورقية 

املبحوثني، نظرا لوجود مميزات ظهرت بظهور هذه التكنولوجيا احلديثة، واليت غريت يف شكل 

 تعمال.سالفرد إىل حتقيقها من وراء هذا اإل عمدستخدام وكذلك نوعت من اإلشباعات اليت ياإل

حتياجاهتم إأو  إن التأكيد على أن األفراد كملكون القدرة الكافية على تشخيص دوافعهم          

اعي وبذلك ختتلف جتمبالطرق املناسبة، حبيث تتدخل يف ذلك الفروق الفردية، وعوامل التفاعل اإل

ىل آخر، هي إحدى الفروض األساسية اليت بنيت عليها الدراسة، يف دوافع إاحلاجات من شخص 

وافع وحاجات ة دحيث ثبت أن لكل فئة عمري ،ستخدام أفراد عينة الدراسة للصحافة اإللكرتونيةإ

قل تاد من األفر دافع تعرض حيث أن  ،معينة ترغب يف إشباعها من خالل التعرض اإللكرتوين

 30)الشباب( و  62سنة إىل  60سنة هو ضرورة املسايرة التكنولوجية، وفئة  60أعمارهم عن 

هم تربعني فممارسكان تعرضهم بسبب خاصية الفورية، أما من يزيد سنهم عن األ  32سنة إىل 

عملية قراءة الصحف الفورية هو بالدرجة األوىل التمكن من قراءة الصحف قبل وجودها يف 

 األسواق. 

كشفت الدراسة أنه بظهور الصحافة اإللكرتونية، ظهرت لدى اجلمهور حاجات مل تكن         

ر و معروفة مع الوسائل التقليدية، وعلى اخلصوص الصحافة املطبوعة، حيث أن كال اجلنسني )ذك

ستقبال إ، هبدف املسايرة التكنولوجية،الفورية وإناث(، من أفراد العينة، يهتمون بقراءة الصحف

 احلداثة، وهي كلها خصائص تقدم فقط من خالل هذا النوع من الصحف. ،احملتوى بشكل فوري
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الصحافة ستخدام إتبني من خالل النتائج، مدى العالقة القوية بني املستوى التعليمي وفوائد         

اإللكرتونية، حبيث كلما حتسن املستوى التعليمي عند مجهور املبحوثني، كلما تعددت وتنوعت 

 هتمام بقراءة الصحفستخدام، من حيث الشكل واحملتوى وكلما زاد اإلالفوائد من جراء هذا اإل

 اإللكرتونية. 

 املختلفة هتمام ويف التعرض إىل املضامنيتعكس النتائج املتوصل إليها التباين يف درجة اإل       

رتباط إجيايب بني إاليت تقدمها خمتلف الصحف اإللكرتونية عند جمتمع الدراسة، لكن تبني أن هناك 

املستوى التعليمي والتعرض للمواضيع اجلادة، حيث توجد عالقة بني مقدرة الفرد الذهنية، ودرجة 

تميزون مبستوى أولويا عند من ي اهتمامإضيع السياسية تعرف تصالية، إذ أن املواستيعابه للرسالة اإلإ

 تعليمي عايل وما بعد التدرج، واألمر ذاته بالنسبة ملن يتقدم يف العمر، وتبقى املضامني احمللية القاسم

املستويات  خمتلفيف  يالت مجهور القراء، يف مجيع املراحل العمرية، وضاملشرتك الذي مجع تف

 التعليمية. 

الضوء على تفاعلية الصحافة اإللكرتونية، من خالل تقدمي بعض النماذج  Millisonيسلط          

ة املقدمة من ستجابة اللحظية للمادلطرق وأساليب التفاعل بقوله: " يستطيع القراء واملشاركون اإل

ر، ر الصحفي اإللكرتوين، وكمكن أن تأخذ هذه االستجابة عدة أشكال مثل الربيد اإللكرتوين للمح

وهو ما يشبه اخلطاب التقليدي للمحرر يف اإلصدارات املطبوعة، وكمكن للصحفيني العاملني يف 

ية ملوضوع ما، ستجابة اللحظاملواقع اإللكرتونية أن يستفيدوا من املناقشات اليت تتيح للقراء اإل

كن الوصول كموالتعليقات من القراء اآلخرين فيما يشبه أسلوب النقاش على اللوحات اإلخبارية، و 
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إليها يف أي وقت، كما كمكن للقراء أن يصبحوا مشاركني يف خلق البيئة التحريرية، حيث يسامهون 

فالتفاعلية هي  ،قرتاح ما يتم تغطيته، أو املوضوعات اليت كمكن أن يعاجلها الكاتب يف مقاالتهإيف 

ة يف مبادئ ها، وبصفة خاصذلك البعد االستثنائي الذي أضفى أمورا عديدة البد إعادة التحكيم في

 هتماما معتربا من طرف املبحوثني يفإستخدامات واإلشباعات، وقد كشفت الدراسة مقرتب اإل

 ستخدام هذه اخلاصية لكنها بقيت حمصورة فقط يف شكلي الربيد اإللكرتوين وخدمة املراسل، يفإ

ناحية  لب جهدا منستخدام باقي األشكال التفاعلية، وهو ما يتطإنعدمت تقريبا نسب إحني 

 املرسل واملستقبل.   

كشفت نتائج الدراسة من خالل طرح دوافع عدم تعرض مجهور القراء للصحافة الفورية،           

، لكن فيما يرتبط مبتغري النوع، فكل من الذكور واإلناث أمجعوا عزوفتباين األجوبة حول هذا ال

على دافع مشرتك وهو التفضيل املطلق للنسخة الورقية على النسخة اإللكرتونية، كذلك األمر ذاته 

مبا يتعلق جبميع الفئات العمرية )متغري السن(، ويبقى هذا التفضيل كأقوى الدوافع إحلاحا عند 

ان األرياف حمل الدراسة )متغري مكان اإلقامة(، وكل هذا يوضح الوفاء سكان املدن وكذلك سك

 قارئيها حتياجاتإللصحف التقليدية، واملكانة املهمة اليت تلعبها يف حتقيق الرغبات وتلبية 

)اجلمهور(، على الرغم من وجود قنوات أكثر تطورا، وهو ما يوافق فرض النظرية الذي يرى " 

حاجاته ودوافعه، وبالتايل خيتار الوسائل اليت تشبع تلك احلاجات من ستطاعة اجلمهور حتديد إ

قائية اجلمهور نتإنتقائية املرتبط بنشاط اجلمهور، يف كون جهة، ومن جهة أخرى ال يوافق بعد اإل
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جتاه لإلصدار كتفاء بالنسخة الورقية، واإلختياره عدم اإل إستخدام الصحف الفورية من إتبدأ يف 

 غري نشط. هذا املنظورعل مجهور القراء يف ذا األمر جيالفوري، إذ أن ه

نرتنت على ا تبني يف نتائج الدراسة، كمكن القول أنه على الرغم من سيطرة األإنه وطبقا مل         

هتمام بكل ما تتيحه من تدفق يف املعلومات، وبالرغم من اخلصائص جلب أكرب قدر من اإل

تصالية اليت تتسم هبا الصحافة اإللكرتونية على هذه الشبكة، من تفاعلية وسرعة يف احلصول اإل

يطرة تالل الصدارة املطلقة والسحإح يف مقابل ذلك من تنجعلى األخبار واملستجدات، إال أهنا مل 

تضح أن تأثري الصحف اإللكرتونية على مقروئية الصحف إهتمامات املستخدمني، وقد إعلى 

ة إىل حد حيث أن الشباب قلل تعرضهم للصحف املطبوع،الورقية يتفاوت بتفاوت الفئات العمرية 

شكل  عتمادهم على الشكل الورقي، بإما، يف حني املبحوثني من يزيد سنهم عن األربعني قللوا 

شكل متقارب، د تباينت األجوبة فيما خيص مسألة التأثري بكبري، أما بالنسبة للمستوى التعليمي، فق

عتماد الورقي، وفيمن الزالوا مهتمني به، وفيمن قللوا بشكل كبري، وفيمن قللوه إىل فيمن أهنوا اإل

 فرد.متعلقة بطبيعة حاجات ودوافع كل   دائماستخدامات حد ما، وتبقى اإل

هجي ،واليت طار املنعن التساؤالت اليت وردت يف اإل جابةوبناءا على ذلك تسمح لنا هذه الدراسة باإل

ن خالل م مدى تأثير الصحافة االلكترونية على مقروئية الصحف الورقيةساساحول أمتحورت 

أن الصحافة تضح لنا ،في ،لى تحقيقها إشباعه التي يسعى إستخدامه ومظاهر رضاه و إطريقة تعرضه و 

ص واها يني جمتمع القراء ،وعلى الرغم من املميزات واخلصائالورقية ال تزال حمافظة على مكانتها ومست

هنا مل تؤثر تأثريا أوالتقنيات املستخدمة يف النشر االلكرتوين اليت تعتمد عليها الصحافة االلكرتونية إال 
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ما كمكنه  ري كملك من املقوماتئالقاريء اجلزا و قويا ومباشرا على مقروئية ومستقبل الصحف الورقية

دة ،لكن هداف مقصو لكرتونية ألستخدام الصحافة الورقية والصحافة اإلإمن حتديد منط معني يف 

حيانا أستخدام ،و نتقاء ويتعمد اإلحيانا يغلب عليه طابع اجلمهور الذي حيسن اإلأبشكل غري مطلق ف

ن أحظ كذلك خمططة ،واملال وغري عقلية حتكمه فيها سلوكات غري أنبعاد ،بخرى تغيب فيه هذه األأ

بيعتها لكرتونية مهارات جديدة ختتلف يف طستخدامه للصحافة اإلإكتسب من خالل إري ئالقاريء اجلزا

ىل إشباعات من نوع خاص وهو ما يشري إيضا حتققت لديه أمناط مطالعته للصحف الورقية،و أعن 

غالل كل ما ستإه يف الوقت ذاته مل حيسن نرتنت،لكنجاذبية هذا النوع من الصحف على شبكة األ

و مع أن خريكانيات اجلديدة ،خاصة كثافة تفاعله مع املستخدمني اآلاإلمم من العيتيحه هذا اإل

 ينة فقط.ات معئيف حدود ضبقة ومن ف إالا تصال عرب القنوات التفاعلية املتاحة مني باإلئالقا

 :صياغتها كالتايللة الفرعية واليت متت سئما فيما يتعلق باألأ

 تضح لنا من خاللإ  ؟ر للصحف المطبوعةئما هي دوافع تعرض جمهور القراء في الجزا     

التعرف ساسي للعالقات الطبيعية وذلك بأىل قراءة الصحف الورقية كبديل إن القراء يتجهون أالدراسة 

هذه  القراء جيعلون منن أي أ ،خرين وحياهتم ،ومشاكلهم والقدرة على التواصل معهمعلى ظروف اآل

شباعات إلستخدامات وادبيات نظرية اإلأحدى إلفة يف احلياة الطبيعية،وهذه الصحف بديال عن األ

توجيهي  اللالشباع ول حمققا د ورقيا يكون لديهم يف املقام األئىل مطالعة اجلراإ،كذلك التعرض 

وجيهية املتمثلة خرى شبه تأشباعات إ،و  حداثع واألئساسا يف معرفة الوقاأاملتمثلة   (شباعات احملتوىإ)

 ر لديهم.تيف التسلية والرتفيه وختفيف التو 
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توصلنا   ؟نترنتلكترونية على شبكة األري للصحف اإلئستخدام القاريء الجزاإما مدى         

ىل إجتاههم إو  ،كتفاء نسبة عالية من مجهور القراء باملطالعة الورقية للصحفإعدم ؛من خالل الدراسة 

مامهم بشبكة هتإخري مماثل تقريبا هتمامهم هبذا النوع األإالصحف،و  علكرتوين ملواقستخدام  اإلاإل

عمدية يف ية ،حتقيق املنفعة ،الئنتقاإبعاده اخلمسة من أن مفهوم اجلمهور النشط بأنرتنت ،حىت األ

تيحها الصحافة يات اليت تمكاننظرا لإل ،كثرأثريات غري املرغوبة ،املشاركة برزت أستخدام ،مقاومة التاإل

ذاته مل يرتق  تزامنية ...اخل،لكن يف الوقتالوال ةالفورية للمستخدمني خاصة صفة التفاعلية ،والتزامني

ىل مرسل نشط لقلة مشاركته الفعالة يف احلوار واملناقشة إىل التحول من مجهور نشط إهذا اجلمهور 

مع اجلمهور بعضه  أمواءا مع احملررين لكرتوين سإوالرد والتعليق على ما يقدم من حمتوى 

بالبعض،فالتفاعلية ورجع الصدى وجدناها معروفة ومطبقة يف حدود ضيقة جدا ومن خالل الربيد 

هم أارها عتبإستخداما من مجهور الدراسة  بإشكال التفاعلية كثر األألكرتوين وخدمة املراسل كاإل

ما  دما يؤك لكرتونية احلديثة،وهوجهزة اإلستخدام يف األن تراعى يف دراسة اإلأعتبارات اليت جيب اإل

طبيقي للواقع كرتونية ال متد للجانب التلن التفاعلية  على الصحافة اإلأيف كون  ،طار النظريورد يف اإل

ر هذه يضا التقصري يكمن يف عدم تطويأو  لواملشكلة ال تلمس هنا عند املستخدمني فقط ب،بصلة 

  باالتصال.منيئالقا طرف النقطة من

صلنا من تو   ؟يةلكترونستخدام جمهور القراء للصحف اإلإشباعات المتحققة من ما هي اإل      

راء ستخدام مجهور القإتصال ظهرت جليا يف دوافع ن مالمح تكنولوجيا اإلأج الدراسة ئخالل نتا

ادا جديدة نضيفها بعأشباعات الصحافة الورقية ،حيث ظهرت يف الدراسة إورقية ال تشبه للصحافة الال
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تجدات خبار واملساألىل مفهوم اجلمهور النشط املتمثلة يف السرعة والسهولة يف احلصول على إ

يف ،يقها له عالمية مل تستطع الوسيلة التقليدية حتقإلكرتونية هبذا حققت للقاريء خدمة ،والصحافة اإل

اكبة فرتاضي ،الشعور مبو ر اإلاخلارجي،التفاعلية،احلضو   العاملجديد يف  ستكشاف كل ما هو إ

 شباعات من نوع خاص ،يف متتعه بروح التجديد ،وكل هذهإهنا حققت لديه أي أتكنولوجيا العصر ،

ت يف زمن أشباعات كوهنا نشستخدامات واإلالدوافع واحلاجات مل تظهر بشكل واضح يف نظرية اإل

ساسية اليت ادة النظر يف العناصر األعإىل إلكرتونية وهو ما يدعو نرتنت والصحافة اإلسبق ظهور األ

 ىل تطويرها.إليها النظرية و إتوصلت 

:يسية ئالفرضية الر        

إن جمهور القراء هو جمهور نشيط ،واعي،فعال في العملية اإلتصالية وإن التطور الهائل في 

لى مقروئية عوسائل اإلعالم اإللكترونية جعل من الصحافة االلكترونية تمارس تأثيرا قويا ومباشرا 

ج الدراسة ئنتا ثبتتألقد  .الصحف الورقية الذي ينعكس بالسلب على مستقبلها واستمراريتها

ستخدام وال تتوفر يف مناط اإلأبعاد تتحقق يف بعض ن هذه األأىل إنسبية هذا الفرض حبيث مت التوصل 

ة االلكرتونية وعلى ،وبأن الصحافلتا الوسيلتني يف السلوك االتصايلختتلف يف ك حيان كثرية ،لكنهاأ

الرغم من عرضها للمحتوى بطريقة متميزة وأكثر تفاعلية إال أهنا مل متارس تأثرياهتا بصفة قوية ومباشرة 

خري هذا األ نأل ؛وعلى عزوق القراء عنهاعلى املقروئية لدى هؤالء األفراد يف مطالعة الصحف ورقيا 

اها على هذا التخلي بني ليلة وضح لورقية ما جيعل من الصعبتعود ومنذ سنوات على قراءة الصحيفة ا

ضافة إودة التوزيع،حىت لو كانت حمد ،كثر باخلرب املنشور يف النسخ الورقيةأواطن العريب يثق ملالنمط،وا
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علها رية على وجه خاص ليست متطورة جدا بالشكل الذي جيئلكرتونية العربية واجلزان الصحافة اإلأ ىلإ

 راء وحتل حمل الصحافة الورقية.لقجتذب كل ا

تصال ،وإستخدامهم للصحف الورقية إستخدام عضاء الجمهور فاعلون في عملية اإلأإن -    

ن سلوكهم في القراءة هو سلوك هادف وذو دوافع شخصية ،نفسية إإيجابي،وبالتالي ف

شباعات إقيق بغية حت  الصحف املطبوعةىلإن القراء يتجهون تقبل الدراسة هذا الفرض أل،جتماعيةإو 

وقات الفراغ ،...اخل أشباعات التسلية وشغل إطالع ،خبار ،زيادة املعرفة واإلخمتلفة متمثلة يف معرفة األ

 اءة جملرد القراءة.و القر أغري مقصودا بل بدافع التعود على القراءة  وقات يكون تعرضهمال يف بعض األإ

لت نماط القراءة و اإلتصال ،وجعأت ،غيرت من إن التحديات التي جلبتها شبكة األنترن-     

من صحافتها اإللكترونية منافسا قويا لمصادر اإلتصال الموجودة في محيط الفرد في عمليات 

ترونية يمثل ركيزة لكصبح تعرض القراء للصحف اإلأنتقاء واإلستخدام التي يقوم بها ،وبالتالي اإل

ومية ال كمكن ركيزة ي ضحتأهنا أىل درجة إليس لكن  تقبل الدراسة هذه الفرضية ،يومية في حياتهم

فإن  ية النه حسب النظر ،ستخدام هذا النوع من الصحف إنتظام يف ستغناء عليها،بدليل عدم اإلاإل

ن هذه أتضح إستمرارية فمقارنة بالصحافة الورقية اإل وكثر يف وقت التعرض أالفعالية واملشاركة تظهر 

جتاه قية واإلكتفاء بالنسخة الور املطالعة والتصفح ،ولكن مبجرد عدم اإل  كرب منأاالخرية حتظى بوفاء 

 هبذا النوع من النسخ اإللكرتونية. مجهور القراء متسكلكرتوين يؤكد على اإلاإلصدار ىل إ
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إن التحديات التي جلبتها شبكة األنترنت ،أظهرت أجياال جديدة ال تقبل على الصحف -   

كترونية يكون ليار جمهور القراء في المجتمع الجزائري للصحافة اإلالمطبوعة،وبالتالي فإن إخت

الدراسة هذا  ترفض ،التسلية  فقط في قالب إلكترونيحاجات  و بهدف إشباع حاجات معرفية، ،

 ،صحفورقي لللستعمال ااإل نن مجهور القراء مل يتخل بتاتا عأكدت من جهة أن الدراسة الفرض أل

ور القراء ن مجهأج بينت ئن النتاإخرى فألكرتونية جديدة ،ومن جهة إ على الرغم من بروز حتديات

 ي الذي تغريعالمشباعات الصحف الورقية فليس الشكل اإلإشباعات خمتلفة وال متاثل إحصل على 

 اخلارجي ملفرتاضية متعلقة بالتعرف على مسات العاإشباعات إمثر أن هذا النمط اجلديد أبل  فحسب؛

 ةسرع وقت ممكن ،والشعور باملواكبة التكنولوجيأخبار يف خرين ،احلصول على األاآلوالتحاور مع 

 .،....اخل وليس جملرد الرتفيه واحلصول على املعلومات

فتبني لنا  ،حصائيا اليت تربط املتغريات بالنمط واملشاركةإسئلة الثالثة املتعلقة بوجود فروق دالة ما األأ

 من خالل  الدراسة ما يلي:

ثبت من  ؟اك فروق ذات داللة إحصائية بين متغيري الجنس ، ومطالعة الصحف الورقيةهل هن-

ود ،وبالتايل ال تقبل الدراسة اإلجابة املؤقتة يف عدم وجفروق ذات داللة إحصائية خالل النتائج وجود

 فروق.

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متغيري الجنس ،المستوى التعليمي ومطالعة الصحف -

ك ما يتعلق ناث ،وكذلية بني الذكور واإلئحصاإوجود فروق ذات داللة أثبتت النتائج  ؟اإللكترونية



 لك.ذ: دراسة حتليلية الستخدامات واشباعات مجهور القراء للصحافة االلكرتونية  وعالقة املتغريات بالسادسالفصل 

316 

وبالتايل تقبل الدراسة ت،نرتنلكرتونية على شبكة األفراد املستخدمني للصحافة اإلباملستوى التعليمي لأل

 الفرضية  املوضوعة مسبقا نظرا لصحتها. 

بين المشاركة النشطة في الصحافة اإللكترونية لجمهور  هل هناك فروق ذات داللة إحصائية-

روق فتقبل الدراسة نسبية الفرض القائل بوجود فروق،ألنه وحسب النتائج توجد   القراء ومتغير السن؟

للصحافة  ستخدامهمإمن طرف املبحوثني يف  لغرف احلوار والربيد االلكرتوينية ئحصاإذات داللة 

ت غياب الفروق أما خدمة املراسل والقوائم الربيدية فثبنرتنت تبعا ملتغري السن،اإللكرتونية على شبكة اإل

 الدالة إحصائيا.
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 :خاتمة

يت تناولنا لعداد هذه الدراسة جبانبيها النظري والتطبيقي ،واإخر مرحلة من مراحل آىل إوحنن نصل       

اساهتا على نعكإر و ئالقراء يف اجلزالكرتونية عند مجهور ستخدامات الصحافة اإل"إمن خالهلا موضوع 

ن أيفوتنا هنا ب شباعات ،الستخدامات واإل،دراسة وصفية حتليلية على ضوء نظرية اإل "الصحافة الورقية

ن إعامة ،و  تصال بصفةستخدامات اجلمهور لتكنولوجيا اإلإهناك كثري من الدراسات عنيت ب أنا نذكر 

،وحجم  القة بني الصحافة التقليدية والصحافة احلديثةهتمت بالبحث عن طببعة العإالدراسات اليت 

ىل إيف ذلك  جتاه ،ويعود السببإكثر من أية الصحف الورقية يتجاذهبا ئخرية على مقرو ثري هذه األأت

ذلك شباعات منح السلطة للجمهور و ستخدامات واإلمدخل اإلفمل املتداخلة فيما بينها،امجلة من العو 

ل بالفرد ئوساهتمام مبا تفعله هذه الكثر من اإلأعالم ،ل اإلئالفرد مبضمون وسايف البحث عن ما يفعله 

ساهم ساسها النظرية،واليت ترتكز يف جمملها على الكيفية اليت تأ،وذلك بناءا على فروض بنيت على 

جتماعية شباع احلاجات النفسية واإلإجتماعي ،عن طريق ل يف احلفاظ على التوازن اإلئوساالهبا 

جتاه احملتوى إنه نشيط ،واعي ،فعال ،يدكر ،يتذكر ،ويتصرف أخري على ىل هذا األإرها،بالنظر جلمهو 

 .هداف مقصودة تليب توقعاته ية ،ألئنتقاإعالمي باإل

على شبكة  ةورقيم الصحافة الالأنه حقيقة لكل وسيلة سواءا الصحافة املطبوعة أكمكن القول و         

 ستخدام ،ملا حتققه كل منهما من حاجات يسعىمعينا يف طريقة اإل تصايا ومنطاإنرتنت ،سلوكا األ

هتمام بكل كرب قدر من اإلأ بنرتنت على جلىل حتقيقها،وعلى الرغم من سيطرة شبكة األإاجلمهور 
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صحافة تصالية اليت تتسم هبا الص اإلئما تتيحه من تدفق يف املعلومات ،وعلى الرغم من اخلصا

ال إاملستجدات ،خبار و كة ،من تفاعلية وسرعة يف حصول املستخدم على األلكرتونية على هذه الشباإل

افة الرقمية الصحفهتمامات القراء ،إعلى  ةحتالل الصدارة  والسيطر إهنا مل تنجح يف مقابل ذلك من أ

ستخدام إال زالت مل تتشكل معاملها بشكل مطلق ،وهذا التشكل تتحكم فيه بدرجة كبرية طبيعة وثقافة 

عالم دا من اإلهنا تعترب منطا جديأال إلكرتونية احلديثة ،وعلى الرغم من ذلك ل اإلئجملتمع للوسافراد اأ

املداخل  ة من مجهور القراء وغابت متاما يفهتمام نسبة معترب إبعادا جديدة حظيت بأ،والذي ظهرت معه 

 شباعات.ستخدامات واإلساسية لنظرية اإلاأل

صحافة لكرتونية مكمال للري جعل من الصحافة اإلئيف اجملتمع اجلزامجهور القراء ومن هنا فإن       

ىل واحدة منهما إ،وبالتايل مل يتجنب التعرض شباع معينةإهما مظاهر ينه وجد يف كلتأالورقية ،حيث 

ن الصحافة الورقية ال تزال حمافظة على مكانتها وعلى مستواها بني أبشكل مباشر،وهو ما يوضح 

ن خرى بشكل مغاير خمتلف عأاجلمهور من زاوية  ظهرت هذاألكرتونية حافة اإلجمتمع القراء ،والص

قويا وسلبيا  ة لو يكننعكاس الصحافة الفوريإستخدام،وبالتايل فطبيعته التقليدية يف عملية التعرض واإل

ن تظل جنبا إىل جنب مع الصحف الورقية ،ولكل منهما أننا نتوقع أ،حيث جدا كما كنا نتوقع

 عند القارئء وله حرية اإلختيار ،كما كمكنه اجلمع بينهما لتوسيع دائرة معارفه وثقافته.ه إستخدامات

ع تبقى ستخالصها من خالل تناولنا هلذا املوضو إن النتائج اليت مت أىل إشارة جتدر بنا اإلخري ويف األ

خرى اليت حباث األهتمامات معينة ،وجتعلها تتميز بالنسبية مقارنة باألإفراد هلم خصوصيات و أمرتبطة ب
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ننا أي بعدساليب ومناهج حبث مغايرة ،وال نأستخدام إصممت يف ظروف مكانية وزمانية خمتلفة ،وب

ثر التعرض إباعه شإمظاهر و ستخدامه إمناط أر و ئجبنا عن السؤال الكبري املتعلق جيمهور القراء يف اجلزاأ

تت هبا نظرية أننا قمنا بقياس مجيع الفروض اليت ألكرتونية والتقليدية ،وال ندعي كذلك للوسيلة اإل

بعاد اجلديدة معرفة طبيعة هذا اجملتمع واألن نكون قد متكنا من أ منا كمكنإشباعات،و ستخدامات واإلاإل

.خرى يف هذا اجملالأن تكون بداية لصياغة فرضيات  للقيام بدراسات أمل أاليت توفرت فيه ،وبالتايل ن
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 العربية :بالمراجع 

لطبعة األوىل، ا ، الرأي العامتصال و دراسات في اإلعالم و تكنولوجيا اإلبراهيم بسيوين محادة ، /إ2
 .6009عامل الكتب ، مصر ،سنة 

  2222،القاهرة،دون ذكر دار النشر ، سنة   2،طتاريخ الصحافة والطباعة في مصربراهيم عبده،/إ6

القاهرة ،دار القومية للطباعة والنشر خراجها،إطباعة الصحف و محد حسني الصاوي ،/أ3
 .2227،سنة

 .2222،سنة 2يام،اجلزائر ،ط  ،دار األ م في مكافحة المخدراتعالدور اإلديب خضور ،/أ2 

، دار هومة لنشر والتوزيع 2ج، الوسيط في الدراسات الجامعيةالطاهر بن خرف اهلل وأخرون، /2
 . 6006،احلزائر، 

امعية، ، ديوان املطبوعات اجلتصالإلوامناهج البحث العلمي في علوم اإلعالم أمحد بن مرسلي، /2
 .6003دون طبعة، سنة اجلزائر، 

الثانية ،  ، الطبعة عالم الجديدة ، و الموجة الرقمية الثانيةوسائل اإل ،أمني سعيد عبد الغفار /7
 . 6009سنة  ،مصر  ،أيرتاك للطباعة و النشر و التوزيع 

 2272دار الطباعة احلديثة، سنة القاهرة،الصحافة المقروءة والمسموعة والمرئية،جالل خليفة ،/إ9

مؤسسة ،2عة ،الطب (دون ذكر دار النشر)، ساسية في البحث العلميأقواعد سيين ، سعيد امساعيل /2
 2222الرسالة،)دون ذكر مكان النشر(،سنة 

 2297، بريوت، لبنان، ، سنة 6، منشورات عويدات، طأساليب البحث العلميمجيل صليبا، /20
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 صناعة الخبر في كواليس الصحفحممود،محد أجون ماكسويل هاملتون،جورج ا.كركمسكي ،تر،/22
 .6006،دون ذكر مكان النشر،دار الشروق،سنة  6،ط مريكيةاأل

،دار ،تر ساعد خضر العرايب احلارثي ،الرياضعالم وسيلة ورسالةاإلجون مريل ،رالف لويشتاين ،/26
 .2292املريخ،سنة 

الدر املصرية اللبنانية الطبعة ،تصال ونظرياته المعاصرةاإلحسن عماد مكاوي ،ليلى حسني السيد،/23
 .6003،القاهرة،مصر،سنة3

رخصة برس لطباعة والنشر،  2،طاإلعالم اإللكتروني بين التفاعلية والرقمية ،حسني شفيق/22
6007. 

شر ، العني، مكتبة الفالح للننترنت واإلعالم، الصحافة االلكترونيةاألحسني حممد نصر، /22
 .6003والتوزيع، 

،دار الفكر العريب ،مصر،دون ذكر الطبعة،سنة عالمخبارية لوسائل اإلالوظيفة اإلمحدي حسن،/22
2222. 

 2222،القاهرة ،دار املعارف،سنة   6،ط    ستعداد وفن وعلمإالصحافة رسالة خليل صابات ،/27

جنلو أل،القاهرة،ا  2،ط تها وتطورهاأتصال ،نشوسائل اإلخليل صابات ،مجال عبد العظيم ،/29
 6002مصرية،سنة.

،مركز دراسات الوحدة العربية،سنة   عالم في الوطن العربيواإل تصالاإلراسم حممد مجال ،/22
2222. 

 6007،سنة2،دار الفجر للنشر والتوزيع،القاهرة،طلكترونيةالصحافة اإلمني،أرضا عبد الواجد /60

 .6002،،دار اسامة للنشر 2،عمان طلكترونيةالصحافة اإلزيد منري سليمان،/62
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، القاهرة، دون ذ كر دار النشر ، 2،ط اإلذاعات والقنوات المتخصصةسامي الشريف، /66
6002 . 

، عمان عامل الكتب احلديث، 2، طسيكولوجية اإلتصال الجماهيريسعاد جرب سعيد، /63
6009. 

 .2222،دار النشر للجامعات،القاهرة ،مقدمة في علم الصحافةسليمان صاحل ،/62

،دون ذكر مكان النشر ،دار الفجر  لي وتكنولوجيا صناعة الصحفالحاسب اآلحممود ،مسري /62
 . 2227للنشر والتوزيع،سنة  

،االسكندرية ،دار املعرفة 3،ط جتماعيتصميم وتنفيد البحث العلمي اإلمحد غريب ،أسيد /62
2222. 

،دار املعرفة اجلامعية ،دون ذكر الطبعة،مصر ،سنة  تصميم البحث العلميسيد غريب أمحد ،/67
2292 

ية للعلوم ئستخدام الرزم االحصاإتطبيقات عملية ببو دقة،مسري خالد صايف ،أبراهيم إسناء /69
 .،6023 ،اجلامعة االسالمية ،غزة،سنة جتماعية،في البحث التربوي والنفسياإل

 لقادملكتروني،ثورة الصحافة في القرن اوالنشراإلتكنولوجيا الطباعة شريف درويش اللبان ،/62
 .2222،العريب للنشر والتوزيع، القاهرة،سنة     2،ط  

املكتبة ،لكترونية،دراسات في التفاعلية وتصميم المواقعالصحافة اإلشريف درويش اللبان،/30
 ..6002،اكتوبر2االعالمية،الدار املصرية اللبنانية،ط

،دون ذكر    2،ط  تجاهات الحديثةتكنولوجيا النشر الصحفي،اإلشريف درويش اللبان ،/32
 ..  6006مكان النشر ،الدار املصرية اللبنانية،سنة 
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هشام عبد ،تر.دليل الصحفي إلى إستطالعات الرأي العامشيلدون آر جاوايزروجي،إيقانزويت،/36
 2227اهلل،عمان ،الدار األهلية للنشر والتوزيع ،سنة 

 .2296القاهرة ،سنة  غريب، مكتبة ،االجتماعية العلوم في البحث مناهج :الفوال حممد صاحل/33

، دار العلوم للنشر والتوزيع، دون طبعة، سنة منهجية البحث العلميصالح الدين شروخ، /32
6003. 

 .2299،عمان،دار الفرقان للنشر ، سنة  6،ط مائة سؤال عن الصحافةطلعت مهام،/32

 يةسهامات العربسس النظرية واإلي العام ،األأتصال والر لى اإلإمدخل عاطف عديل العبد ،/32
 .2227،دار الفكر العريب ،القاهرة ،مصر دون ذكر الطبعة ،سنة

سلوب االحصائي واستخدامه في بحوث الراي العام األاطف عديل العبد ،زكي امحد عزمي،ع/37
،)دون دكر الطبعة(،دار الفكر العريب ،الدراسات امليدانية ،حتليل احملتوى ،العينات واالعالم 

 2222،القاهرة،سنة

،مكتب جرير ،السعودية ، دون ذكر الطبعة ،سنة  نترنت،المرجع الكاملاألعبد الكرمي عقيل ،/39
2222. 

،دون ذكر مكان النشر ،اهليئة املصرية العامة،سنة   زمة الضمير الصحفيأعبد اللطيف محزة ،/32
6006. 

افة للنشر ،دون ذكر مكان النشر ،مكتبة الثقتصالتكنولوجيا التعليم واإلالفرايب ،عبد اهلل عمر /20
 .2222سنة والتوزيع

 اجلامعي املكتب ، المعلومات وعولمة االتصال تكنولوجيا تطور ، الدناين ردمان املالك عبد /22
 .6002،سنة  ،مصر احلديث
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 المناالوسائط المتعددة وكيف تغير ع، نفوميدياثورة األفرانك كليش ،تر حسام الدين زكرياء،/26
 .2227وحياتك ،يناير

،دمشق ،سوريا ، ،سنة 2،دار الفكر ،ط تصال والمجتمعات الرقميةعلوم اإلفريال مهنا ،/23
6006. 

،دار  رةداء المهني للصحف المعاصثرها على األأالتقنيات الصحفية الحديثة و فهد العسكر ،/22
 .2229   عامل الكتب،الرياض،سنة

،مصر 2،دار الفجر للنشر والتوزيع،طإلتصال ،مفاهيمه،نظرياته،وسائلهفضيل دليو،ا/22
 .6002،سنة

 .6009،مصر ،الدار املصرية اللبنانية،2،طلكترونيةنترنت والصحافة اإلاألماجد سامل تربان،/22

صرية، دون االجنلو امل، مكتبة تصال و تطبيقاتها في اإلعالم الدولينماذج اإلمد العويين، /حم27
 .2222ذكر الطبعة ،سنة 

، القاهرة، عامل 2، طالرأي العام، األسس النظرية والجوانب المنهجيةحممد مسري حسني، /29
 .2227،سنةالكتب

 .2227، القاهرة ، الكتب ،عامل ،6،ط الصحافة بحوث، احلميد عبد حممد/22

    2223  الكتب عامل القاهرة، 2ط ،اإلعالم بحوث في الجمهور دراسات احلميد، عبد حممد/20

،مصر ،سنة 6عامل الكتب،القاهرة،طالتأثير، تجاهاتإو  عالماإل نظرياتاحلميد، عبد حممد/22
6000 . 
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،عامل الكتب ،القاهرة،دون ذكر البحث العلمي في الدراسات االعالميةحممد عبد احلميد ،/26
 0222سنة الطبعة،

 و للنشر احلامد ،القاهرة،دارعلمية االنساني،نظرية السلوكخرون،آو  فراج فرغلي حممد/23
 .6002سنة األردن، ،2التوزيع،ط

 .6007 ،2ط هومة دار اجلزائر ،الرقمية  واإلتصال اإلعالم وسائل ، لعقاب حممد/22

 كانم ذكر ،دوناالتصال لتكنولوجيا والعلمية النظرية بعاداأل في دراسة، حمفوظ حممد/22
 .   6002 اجلامعية،سنة املعرفة النشر،دار

 القاهرة،دون ، 6،ط متغير عالم في تصالاإل وتكنولوجيا عالمإلا الى مدخلمهنا، نصر حممد/22
 . 6007  ، النشر دار ذكر

 الطبعة كرذ  اجلامعية،دون الكتب دار ،اإلعالمي و السياسي النفس علم ،اخلوالدة عبداهلل حممود/27
 .2227،سنة

 تصال ومستقبل صناعة الصحافة،تكنولوجيا اإلتصال والمعلومات واإلحممود علم الدين، /29
    .6007)دون ذكر مكان النشر( ،الدار املصرية اللبنانية ،ماي 

ريب ،دار الع الصحافة في عصر المعلومات ،االساسيات والمستحدثاتحممود علم الدين ،/22
 6000للنشر والتوزيع، القاهرة،سنة

 (دون ذكر دار النشر)، ساسيات الصحافة في القرن الحادي والعشرينأحممود علم الدين ،/20
 .6002،سنة   6الطبعة

 الدولية الدار ،عالماإل وسائل نظريات الرؤوف، عبد كمال: ترمجة روكيتش، ساندرا ديفلري ملفني/22
 .2223 سنة مصر، التوزيع، و للنشر
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تكنولوجبا اإلتصال مىن سعيد احلديدي،حسن عماد املكاوي،حسن حممد عبد الشافعي ، /26
 .6000،القاهرة 2الدار املصرية اللبنانية، طثيرات االجتماعية( ألتوا)المخاطر والتحديات 

 دار،واالشباعات االستخدامات في الصحفية،دراسة االعالناتالعاديل، احلكم عبد مرزوق/23
 .6002،سنة2الفجر،القاهرة،مصر،ط

 ،انيةاإلنس العلوم في العلمي البحث منهجية وآخرون،  صحراوي بوزيد تر جنرسأ موريس/22
 .6002 للنشر، القصبة دار اجلزائر، عملية، تدريبيات

  spssرمجيةب تطبيقات مع اإلنسانية والعلوم التربية في اإلحصاء النجار، صاحل مجعة نبيل/22
 6002 سنة األردن، ،6ط والتوزيع، للنشر حامد ارد

 مكان ذكر ،دون  2 ،ط الجزائر في البصرية والسمعية المكتوبة الصحافة، توايت الدين نور/22
 .  6009  ،سنة اخللدونية ،دار النشر

 والنشر طباعةلل مصر هنضة ،دار عربية نقدية ،رؤية العولمة وحضارة المعلوماتية، السيد ياسني/27
    6006 ، والتوزيع

 

تطالعية سإ،دراسة  عالم على القيم والسلوكات لدى الشبابثر وسائل اإلأالسعيد بومعرية،/29

 .6002تصال،جامعة اجلزائر ،سنة عالم واإلطروحة دكتوراه يف علوم اإلأمبنطقة البليدة ،

 جريدة جلمهور مسحية دراسة" القراء تجاهاتإو  الجزائرية لكترونيةاإل الصحافة ،بوثلجي إهلام/22

 6022،6020السياسية واالعالم ،سنة ،كلية العلوم 3،جامعة اجلرائر الين أون الشروق

 :لرسائل و المذكراتا
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كلية   (،ستخدام الجمهور المصري لالعالن التلفزيوني و اشباعاتهإواقع  ،أشرف جالل حسن/70

 .2222االعالم، جامعة القاهرة، 

 

ات طلبة شباعإستخدامات و إنترنت، دراسة في الجزائريين و األجمهور الطلبة باديس لونيس، /72

سنة  ،تصالاالو ، قسنطينة، كلية العلوم اإلنسانية و العلوم االجتماعية، قسم غلوم االعالم جامعة منتوري

6007 . 

 

تخدامات سذاعة وجمهورها،دراسة مسحية في اإلتصال على اإلثر تكنولوجيا اإلأ،تسعديت قدوار /76

 .6020،قسم علوم االعالم واالتصال، ،سنة3،جامعة اجلزائر واالشباعات لدى الشباب

 

ستخدامات النخب المصرية للصحافة االلكترونية و تأثيرها على عالقتهم إرضا عبد الواجد أمني، /73

 .6002دراسة ميدانية،جامعة األزهر، شعبة الصحافة و النشر،سنة  بالصحافة الورقية,

 

ينة ، دراسة حتليلية على ع إتجاهات الصحافة المصرية نحو ظاهرة العولمةد أمني: جالوا رضا عبد/72

 .6006من الصحف املصرية ، جامعة األزهر ، كلية اللغة العربية، 

 

ستخدامات طالب الجامعات لمواقع الصحافة المصرية على شبكة إ،سوزان حممد عبده مجيل/72

 .6002)دراسة    ميدانية( ، جامعة طنطا، مصر سنة  منهاشباعات المتحققة نترنت و اإلاأل

جامعة ،ستخدام الصفوة المصرية للراديو والتلفزيون المحليإعادل عبد الغفار،فرج خليل،/72
 .2222القاهرة،كلية االعالم،قسم االذاعة والتلفزيون،سنة
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بيقية والتلفزيوني،دراسة تطستخدام تكنولوجيا البث االذاعي إعبد الباسط حممد عبد الوهاب،/77

 .6002،دون ذكر املكان،سنة  وميدانية

ف الورقية نعكاساتها على الصحإلكترونية و ستخدامات الصحافة اإلإ ،عبرب شفيق جورج الرحباين/79
 .6002،سنة ردن وسط للدراسات العليا ،األمذكرة ماجستري ،جامعة الشرق األ ،ردنفي األ ةاليومي

 

استخدامات الشباب السوري للبرامج الثقافية في الراديو و التلفزيون و كمال ربيع احلاج، /72

 . 2229 ،، جامعة القاهرة, كلية االعالماالشباعات المتحققة منها

 القراء من لعينة ستكشافيةإ دراسة ،لكترونيةاإل الصحافة في المتفاعل الجمهور ،بوفالقة كركمة/90

 0000،00021جامعة اجلزائر  الجزائرية ، لكرتونيةاإل الصحافة يف املتفاعلني

 

، استخدامات االسرة المصرية لوسائل االتصال االلكترونية و مدى االشباع ليلى حسني حممد السيد/92

 .2223، ، جامعة القاهرة،كلية  اإلعالم قسم االذاعة و التلفزيون، سنة الذي تحققه

ة عنابة،قسم ،جامعالصحافة الورقية"المكتوبة"في الجزائرنترنت ومستقبل صحافة األحممد شطاح،/96

 . 6002علوم اإلعالم واالتصال، 

 

جلزائر ، دراسة نظرية وصحفية جامعة االنشر اإللكتروني ومستقبل الصحافة المطبوعةحممد  مليك ، /93

،6002. 

 

عالمي للمرأة للحضور اإل المرأة العربية والصحافة اإللكترونية دراسة تحليليةحممد إبراهيم عايش،/92 

 .6002 ، الشارقة، جوان العربية في ثالث مواقع إعالمية إلكترونية
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بكة لكترونية على شستخدمات الجمهور المصري للصحف اليومية اإلإ،مها عبد اجمليد صالح /92  

 .6002 ،دراسة حتليلية وميدانية جامعة القاهرة ،كلية االعالم ،قسم الصحافة والنشر،سنةنترنتاإل

 

،مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف علوم اإلعالم  ، جمهور القنوات الفضائية العربية ناجية مزيان/92

 6002/6002واإلتصال ، جامعة اجلزائر 

 

 ،، استخدام شبكة المعلومات و أثره على معدالت التعرض للتلفزيونندى حمي الدين الساعي/97

  2227دراسة تطبيقية على مستخدمي الشبكة القومية للمعلومات ،جامعة القاهرة )كلية اإلعالم( 

 

لية ،دراسة حتلياستخدامات الجمهور المصري للقنوات الفضائية العربية محد شاهني،أهبة /99

 .6002 ميدانية،جامعة القاهرة،كلية االعالم،قسم االذاعة والتلفزيون،سنة

رسالة ،الصحافة اإللكترونية في الجزائر بين تحدي الواقع والتطلع نحو المستقبل ا،بلعاليكمينة /92

 .6002ماجستري يف علوم االعالم واالتصال،جامعة اجلزائر ،سنة 

 والمؤتمرات.المجالت 

ات حتاد االذاعإ،جملة  لهاشكالها ووسائأذاعة،،التفاعلية في اإللسعيد بومعيزة،زعموم خالدا/20 
 .6007العربية،تونس،سنة

العلمية للمؤمتر  ،حبوث الندوة لكترونيةمستقبل الصحيفة المطبوعة والصحيفة اإلسامة حممود شريف،/أ22
 .  6000حتاد الصحفيني العرب،عمان،سنة العام التاسع إل
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لية ي،دراسة حتللكترونية العربية ،المعايير الفنية والمهنيةالصحافة اإلجاسم حممد الشيخ جابر ،/62
عالم اجلديد :تكنولوجيا جديدة..لعامل حباث املؤمتر الدويل،اإلألكرتونية العربية،لعينة من الصحف اإل

.0206افريل 2-7جديد،جامعة البحرين،  

ودراسات  سلسلة وحبوث التفاعلية في اإلذاعة، أشكالها ووسائلها، خالد زعموم، السعيد بومعيزة، /23
 . 6007إذاعية، تونس، 

بيق ساسية بالتط،دراسة مقارنة يف املفهوم والسمات األلكترونية والورقيةالصحيفة اإلالغريب ،سعيد /22 
عالم،القاهرة ،جامعة القاهرة،كلية لكرتونية املصرية،اجمللة املصرية لبحوث اإلعلى الصحف اإل

   2222عالم،سنةاإل

حباث أ أحباث املؤمتر الدويل، ،اإلنترنتعلى  العربية الصحف يف تفاعليةال، /سعيد حممد الغريب النجار22
 .6002فريل أ7،2عالم اجلديد :تكنولوجيا جديدة لعامل جديد،جامعة البحرين،املؤمتر الدويل،اإل

ورقة حبث   ، التطبيقات التقليدية والمستحدثة في الصحافة العربية وفي األنترنت ،عباس مصطفى /22
 .6002نوفمرب  ،جامعة الشارقة ،مقدمة ملؤشر الصحافة يف الفراغ العريب 

إسهام الصحافة اليومية المطبوعة في تعزيز المحتوى الرقمي العربي على األنترنت  ،عماد بشري/27
ورقة حبث مقدمة يف أشغال إجتماع اخلرباء حول تعزيز احملتوى الرقمي العريب ، اجمللس اإلقتصادي ،

  . 600 3/2واإلجتماعي، بريوت، 

ط المتعددة وكيف تغير عالمنا ئنفوميديا ،الوساثورة األحسام الدين زكرياء، فرانك كليش ،تر/92
.6000سنة  ،623،جملة عامل املعرفة العدد   وحياتك  

نة  ،جملة الدراسات االعالمية س تكنولوجيا ومستقبل طباعة الصحفحممد متبور عبد احلسيب ،/22
2220. 
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، جملة القن واإلعالم، إحتاد اإلذاعة خامسةالصحافة اإللكترونية السلطة ال ،حممد سالمة/020
. 6020جانفي  2227والتلفزيون، العدد   

سلسلة عامل ،الثقافة العربية وعصر المعلومات،رؤية للمستقبل للخطاب الثقافي العربينبيل علي ،/202
 . 6002،يناير     622املعرفة،رقم 

عالم وث اإل،اجمللة العلمية لبحلكترونية المصرية والعربية تجربة الصحافة اإلجنوى عبد السالم /206
 .2229عالم،ديسمرب   ،القاهرة ،كلية اإل

دم إىل دبيات اإلخرتاق حبث مق، دراسة مسحية أل اإلختراق الثقافي البث الواقي ،ندا أكمن منصور/203
 .2220نوفمربندوة اإلخرتاق اإلعالمي ، القاهرة ، معهد للبحوث اإلعالمية العربية ، 

ريدة القدس ، ج الصحافة اإللكترونية العربية بين اإللتزام واإلنقالب في الخطاب ،هيا صاحل/202
 .62/02/6022العريب، 
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 502 ................................................................. : للصحف المطبوعة المطلب الثاني: الصحف اإللكترونية منافسا

 503 ................................................................. : المطلب الثالث: الصحف اإللكترونية مكمال للصحف المكتوبة

 507 .......................................................................................... : جمهور الصحافة اإللكتررونية:المبحث الثاني

 507 .................................................................... المطلب األول :مفهوم جمهور الصحافة اإللكترونية وخصائصه.

 530 ....................................................................... اإللكترونية: الصحافة :التفاعلية والجمهور في المطلب الثاني

 539 ........................................................................ العربية: المبحث الثالث: رؤية مستقبلية للصحافة اإللكترونية

 502 ....................................... (. المطلب األول: الصحف العربية ومستقبل صناعة النشر اإللكتروني )تحدي ورهان

 503 .............................................................. المطلب الثاني: اإلتجاهات المستقبلية للصحافة العربية اإللكترونية:



 

 

 500 ................................................................ المطلب الثالث: واقع الصحافة المكتوبة واإللكترونية في الجزائر:

 250 ------------------------------------------------- اإلطــــــــــار التطبيـــــقي

 250 -------------------------------------------------- )الفصـــل اخلامس(

 555 ...... :دراسة تحليلية لعادات إستخدام جمهور القراء للصحافة الورقية واإلشباعات المتحققة منها الفصل الخامس:

 550 .................................................... المبحث األول: منهج المسح اإلجتماعي وتطبيقاته في الدراسات اإلعالمية

 550 .............................................................................. المطلب األول: منهج المسح اإلجتماعي وإستخداماته:

 550 ..................................................................................... المطلب الثاني: مفهوم األسلوب المقارن وشروطه:

 555 ......................................................... المطلب الثالث: اإلستمارة كتقنية من تقنيات منهج المسح اإلجتماعي:

 559 .................................. .المبحث الثاني  :أنماط تعرض أفراد العينة للصحف الورقية واإلشباعات المتحققة منها 

 562 ............................................................................... المطلب األول : بيانات شخصية عن مجتمع الدراسة .

 565 ....................................................................... العينة للصحف الورقية. المطلب الثاني: كيفية إستخدام أفراد

 588 ............................................................................................................................................ اإلستنتاج:

 575 ................................................... المطلب الثالث: مظاهر اإلشباع المتحققة ألفراد العينة من الصحف الورقية.

 578 ............................................................................................................................................ اإلستنتاج:

 292 ------------------------------------------------- الفصـــــــــــل الســـادس

 220 -- . لفصل السادس: دراسة حتليلية إلستخدامات وإشباعات مجهور القراء للصحافة اإللكرتونية  وعالقة املتغريات بذلكا

 595 ......... المبحث األول: أنماط إستخدام الصحف اإللكترونية على شبكة اإلنترنت واإلشباعات المتحققة من ذلك:

 595 ....................................................... المطلب األول: أنماط إستخدام الصحف اإللكترونية عند جمهور القراء.

 028 ............................................................................................................................................ اإلستنتاج:

 050 ............ لرضا واإلشباع المتحققة لدى أفراد العينة من إستخدامهم للصحف اإللكترونية .المطلب الثاني: مظاهر ا

 003 ............................................................................................................................................ اإلستنتاج:

المبحث الثاني: عالقة متغيرات الدراسة بعادات إستخدام الصحافة اإللكترونية والورقية واإلشباعات المتحققة منها.
 ......................................................................................................................................................... 009 

 009 ........................................................................................ بيانات الجداول المركبة: المطلب األول: تحليل



 

 

 075 ............................................................................ الثاني: اإلستنتاجات المتعلقة بالجداول المركبة.المطلب 

 093 ................................................................................................ المطلب الثالث: الخالصة العامة للدراسة:

 227 ---------------------------------------------------- خاتــــــــــــــــــــــــــــمة

 229 ------------------------------------------------------- خامتة:

 212 -------------------------------------------------- ــــــعقائمــــــــــــــة املراج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 فهرس الجداول
 220 ----------------------------------- : يبني توزيع أفراد العينة وفق متغري اجلنس.2اجلدول رقم 

 222 ---------------------------------- : يبني توزيع أفراد العينة حسب متغري السن.6اجلدول رقم 

 223 ------------------------------ يبني توزيع أفراد العينة حسب متغري مكان االقامة. 3اجلدول رقم 

 222 ---------------------------- املستوى التعليمي. : يبني توزيع أفراد العينة حسب متغري2اجلدول رقم

 222 -------------------------------------- : يبني مدى مطالعة الصحف الورقية.2اجلدول رقم 

 222 -------------------------------------- : يبني وترية مطالعة الصحف الورقية.2اجلدول رقم 

 227 -------------------------------------- كان قراءة الصحيفة املفضلة.: يبني م7اجلدول رقم 

 222 ------------------------------------ : يبني أهم اجلرائد الوطنية املطلع عليها.9اجلدول رقم 

 272 ------- : يبني مدى إطالع أفراد العينة على جرائد أخرى يف حالة عدم احلصول على اجلريدة املفضلة.2اجلدول رقم 

 276 ------------------------------ يبني الوقت املستغرق يف قراءة الصحيفة الورقية. 20اجلدول رقم :

 273 -------------------------------------- :يبني كيفية احلصول على اجلريدة.22اجلدول رقم 

 272 -------------------------------- يبني أكثر األوقات مطالعة عند أفراد العينة. 26اجلدول رقم :

 272 -------------------------------- : يبني املواضيع اليت حتظى بإهتمام أفراد العينة.23اجلدول رقم 

 292 --------------------------------------- يبني دوافع قراءة اجلريدة الورقية. 22اجلدول رقم :

 293 ------------------------------ الورقية.يبني الفوائد احملققة من مطالعة الصحف  22اجلدول رقم :

 292 ------------------------------ : يبني مربرات تعرض أفراد العينة للصحف الورقية.22اجلدول رقم 

 226 ----------------------------- : يبني مدى إستخدام أفراد العينة لشبكة األنرتنت.27اجلدول رقم 

 223 ------------------------------------ : يبني كثافة إستخدام شبكة األنرتنت.29اجلدول رقم 

 222 --------------------------------------- : يبني مكان إستخدام األنرتنت.22اجلدول رقم 

 222 -------------------------- : يبني مدى مطالعة الصحافة اإللكرتونية عند أفراد العينة.60اجلدول رقم 

 222 ---------------------- : يبني مدى مطالعة جرائد إلكرتونية أخرى عند األفراد املبحوثني.62اجلدول رقم 



 

 

 227 ----------------------------------  طبيعة مطالعة الصحف اإللكرتونية.: يبني66اجلدول رقم 

 229 ---------------------------- : يبني عادات تصفح أفراد العينة للجريدة اإللكرتونية.63اجلدول رقم 

 222 --------------------------- : يبني أكثر اجلرائد اإللكرتونية تفضيال عند أفراد العينة.62اجلدول رقم 

 600 ------------------- : يبني أهم املضامني املفضلة يف الصحافة اإللكرتونية عند أفراد العينة.62اجلدول رقم 

 603 ------------------------- : يبني فضاءات تفاعل أفراد العينة يف الصحف اإللكرتونية.62اجلدول رقم 

 602 -------------------- : يبني أسباب عدم قراءة الصحف اإللكرتونية على شبكة األنرتنت.67 اجلدول رقم

 626 ------------------------ نت.: يبني سبب مطالعة اجلريدة اإللكرتونية على شبكة األنرت 69اجلدول رقم 

 622 ----------------------------------- : يبني دوافع قراءة الصحف اإللكرتونية .62اجلدول رقم 

 622 ---------------- : يبني مدى رضا أفراد العينة على مستوى أداء الصحف اإللكرتونية اجلزائرية.30اجلدول رقم

 622 --------- : يبني الفوائد اليت حيققها الدخول على مواقع الصحف اإللكرتونية على شبكة األنرتنت.32اجلدول رقم 

 662 -------------------- : يبني تأثري تصفح الصحف اإللكرتونية على قراءة الصحف الورقية.36اجلدول رقم 

 630 ------------- : يبني العالقة بني مطالعة الصحافة اإللكرتونية ومكان إستخدام شبكة األنرتنت.33اجلدول رقم 

 636 -------------- كثافة إستخدام األنرتنت مبدى مطالعة الصحافة اإللكرتونية.: يبني العالقة بني  32اجلدول رقم 

 632 ---------------- نس، والسن.: يبني العالقة بني كثافة إستخدام شبكة األنرتنت مع متغري اجل32اجلدول رقم 

 632 ---------------- : العالقة بني مدى مطالعة الصحافة اإللكرتونية باملستوى التعليمي،اجلنس.32اجلدول رقم 

 632 --------------------- : يبني العالقة بني متغري السن ومدة مطالعة الصحافة اإللكرتونية.37اجلدول رقم 

 620 ---------------- : عالقة كثافة إستخدام الصحافة اإللكرتونية مبتغري السن، املستوى التعليمي.39اجلدول رقم 

 623 ------------------ : عالقة متغري السن واملستوى التعليمي بطبيعة مطالعة الصحف الورقية.32اجلدول رقم 

 622 ---------------- : يبني العالقة بني دوافع قراءة الصحف االلكرتونية ومتغريي السن واجلنس.20اجلدول رقم 

 620 ----------- : يبني العالقة بني الفوائد احملققة من الصحافة اإللكرتونية ومتغري املستوى التعليمي .22اجلدول رقم 

 620 --- مدى تفاعل أفراد العينة يف الصحف اإللكرتونية وكثافة إستخدام شبكة األنرتنت.: بني العالقة بني 23اجلدول رقم 

 623 ----- إللكرتونية ومتغريي السن، اجلنس ومكان االقامة: بني العالقة بني أسباب عدم قراءة الصحف ا22اجلدول رقم 

 622 --- ورقية.قراءة الصحف ال: يبني عالقة متغري السن واملستوى التعليمي بتأثري الصحف اإللكرتونية على 22اجلدول رقم 

 622 ة.ن: يبني املتوسط احلسايب ،اإلحنراف املعياري ومعامل اإلختالف ألكثر الوسائل إستخداما عند أفراد العي22اجلدول رقم 



 

 

: يبني املتوسط احلسايب ،اإلحنراف املعياري ومعامل اإلختالف ألكثر الصحف الثانوية إستخداما عند أفراد 27اجلدول رقم  
 672 -------------------------------------------------------------- العينة.

 676 ------------------- :يبني مطالعة الصحف الورقية من طرف افراد العينة وفق متغري اجلنس.29اجلدول رقم 

 673 ----- : يبني مطالعة الصحف اإللكرتونية من طرف أفراد العينة وفق متغري اجلنس واملستوى التعليمي.22اجلدول رقم  

 672 ------ : يبني العالقة بني مكان إستخدام شبكة اإلنرتنت من طرف أفراد العينة ومتغري مكان اإلقامة.20اجلدول رقم 

املتوسطات احلسابية واإلحنرافات املعيارية والقيمة التائية إلجابات أفراد العينة املرتبطة بأشكال التفاعل يف :كمثل  22اجلدول رقم 
 679 --------------------------------------------- الصحف اإللكرتونية وفق متغري السن.

 

 

 

 

 

 


