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 اإلهداء

 ، وانعافٍة حةومتعهما بانصِّواندي و واندتً حفظهما اهلل،  إىل

 ،مسهم وشقٍقاتً أطال اهلل ع شقٍقً 

 ،ألفاضم انرٌه تعهمت منهم انكثري اساترتً أ 

 ع .ـبحث انعهمً املتىاضنعا هرا اـم مجٍـدي إنٍهـأه
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 رــتقدي ر وــشك

 وَأَنْ أعْمَمَ وَاندِيَّ وَعَهَى عَهًََّ أَوْعَمْتَ انَّيتِ وعِمَتكَ أَشْكُسَ أَنْ أَوْشِعيْنِ زَبِّ ﴿: تعالى قوله من انطالقا

 ﴾ املُسْهمِنيَ مِهَ وَإوًِّ إنٍِكْ تُبْتُ إوًِّ ذُزٌَِّّيتِ فًِ وَأَصْهحِ نًِ تَسْضَاهُ صَاحلِا

 ( 14) سكرة األحقاؼ : اآلية 

الحمد هلل رب العالميف حمدان لشكره أداءن ، ك لحقو قضاء ، ك لحبو رجاء ، ك لفضمو نماءن ، ك 

أدعك اهلل أف ينفعني بكؿ ما تعممتو  ، ك جازة العاليةعطاءن، عمى نعمتو بإتماـ رسالة اإللثكابو 

 ، كأف ينفع بيا اإلسالـ كالمسمميف . منيا ، ك أف يزيدني عممان 
 

أشكر أصحاب الفضؿ الكبير بعد اهلل عز ك جؿ أبي كأمي ، عمى مساندتيـ كدعميـ المستمر 

 حياتي ، فميما مني كؿ الحب كاالحتراـ .لي في ىذه المرحمة كفي كؿ مراحؿ 
 

الفطيسي  جمعو محمد د. كمشرفي ألستاذميسعدني أف أتكجو بجزيؿ الشكر كالعرفاف الكبير 

 ،الحظاتالم الذم شرفني كأكرمني باإلشراؼ عمى دراستي، فمـ يأف جيدا في إسداء التكجييات ك

الرسالة ، فأدعك اهلل تعالى أف يجزيو  كاف لدقة ممحكظاتو ك تصكيباتو الفضؿ الكبير في تجكيدك 

 أفضؿ الجزاء كخير الثكاب .
 

 الالفي إدريس ألخذه بيدم كتشجيعو المستمر لي ، ك د. الفاضؿ إلىتقدـ بالشكر العظيـ كما أ

انت فكرة إلى عمى ما قدمو لي مف نصح كتكجيو ك مقترحات ساىمت في إثراء الدراسة منذ أف ك

د. سميمة  لكؿ مف مد يد العكف كالمساعدة كأخص  العظيـكذلؾ شكرم ، أف خرجت إلى النكر

  الغفار المنفي .عبد  ، د.زيداف 

كأشكر لجنة المناقشة عمى تفضميـ بمناقشة رسالتي العممية في سبيؿ اثرائيا كتجكيدىا 

  بمالحظاتيـ القيمة ، فميـ مني بالغ االحتراـ كالتقدير .
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 استخدامات الصحف اإللكترونية الميبية واإلشباعات المتحققة
 لدى طمبة جامعة بنغازي

 إعداد 
 إيناس عمار القائد 

 إشراف 
 د. جمعة الفطيسي

 
 ثـبحممخــص ال

كاالشباعات استخدامات الصحؼ اإللكتركنية الميبية  تناكلت ىذه الدراسة بالبحث مكضكع

كما ، اعاتباإلشالذم ينطمؽ مف فركض نظرية االستخدامات ك امعة بنغازم لدل طمبة جالمتحققة 

ينظر إليو عمى أنو  ، فبعد أف كاف فيما يخص مفيكـ الجميكر بشكؿ خاص تغيراتأحدثتو مف 

 صبح ينظر إليو في ظؿ ىذه النظرية، أتجيب لمرسائؿ اإلعالمية بشكؿ آليعنصر سمبي يس

 . ذكر كيتصرؼ تجاه المحتكل اإلعالمي بانتقائيةعمى أنو عنصر نشط، فعاؿ، يدرؾ، يت
 

ىذا المفيكـ الجديد لدكر الجميكر النشط كالفعاؿ أكثر جاذبية لكضعو مكضع الدراسة في ظؿ 

حافة اإللكتركنية بصفة خاصة نظرا لما تقدمو  انتشار تقنيات االتصاؿ الحديثة بصفة عامة كالصِّ

المشاركة في  كبيرا لمتفاعؿ ك مجاالىذه الكسيمة مف خصائص استثنائية تمنح خالليا المتمقي 

، فضال عف االستخدامات العديدة كالمتنكعة التي تجعؿ عممية االختيار اإلعالمي  صنع المحتكل

 صعكبة في آف كاحد .  لديو أكثر حيكية ك

    مف ىذا المنطمؽ أحاكؿ معرفة استخدامات جميكر الطالب لمصحؼ اإللكتركنية الميبية ك

جامعة بنغازم في  بةمف طم البحثك تككف مجتمع  اإلشباعات التي تحققيا ليـ ىذه الكسيمة ،

 ( طالبان ك53534عددىـ ) البالغ 2016/2017في العاـ الجامعي  فيالمسجممدينة بنغازم 



 ل 
 

عمى عينة عشكائية بسيطة قكاميا  البحثكتـ االعتماد عمى المنيج الكصفي كطبقت أداة ، طالبة

تقنية ، الصيدلة ، المتمثؿ في الكميات العممية )األسناف  البحث( طالبان كطالبة مف مجتمع 400)

تـ استخداـ بعض األساليب  البحثلتحميؿ بيانات ك  ، المعمكمات( كالكمية األدبية )الحقكؽ(

اإلحصائية المكجكدة في برنامج التحميؿ االحصائي الذم يعرؼ باسـ الحزمة اإلحصائية لمعمـك 

  تـ تقسيميا إلى أربعة فصكؿ كاآلتي : البحثكلإلحاطة بمكضكع  (،spssاالجتماعية )
 

 لدراساتا، عرض  األىمية كاألىداؼ)اإلطار المنيجي(: يتناكؿ مشكمة البحث ك  الفصل األول

 عينة ، مجتمع ك كنكعو تعريؼ بالمنيج المتبع ، ، المفاىيـ اإلجرائية البحث، تساؤالت  السابقة

، كأخيرا  ألداة كالمعالجة اإلحصائية لمبيانات، ثـ صدؽ كثبات ا جمع البيانات أدكات ، البحث

 .  البحثصعكبات 
 

حافة اإللكتركنية مف خالؿ التطرؽ إلى مفيكميا ك  الفصل الثاني )اإلطار المعرفي(: يتعمؽ بالصِّ

أنكاعيا ، عكامؿ تطكرىا ،  مالمح ظيكرىا في العالـ كالكطف العربي كصكال إلى ليبيا نشأتيا ،

 التعريؼالمشكالت التي طرحتيا، ثـ  مؤشرات انتشارىا كا كالخدمات التي تقدميا ، صائصيكخ

حافة  كسائؿ اتصالو بيا . ك مراحؿ تككنو كأنكاعو،  ،بجميكر ىذا النكع مف الصِّ
 

)اإلطار النظرم(: المتمثؿ بنظرية االستخدامات كاالشباعات كالذم يتناكؿ مفيـك  الفصل الثالث

 ساسية، ثـ عرض لفركض كأىداؼ كمككنات النظرية،  ككتطكرىا، النماذج كالمداخؿ األية النظر 

 شباعاتو ، ثـ انتقادات النظريةإ العالقة بيف االستخداـ كاالشباع ، استخدامات االتصاؿ الرقمي ك

 .  البحثكيفية تكظيؼ النظرية في مناقشة ك 
 

، حيث يتناكؿ عرض ك  البحث)اإلطار الميداني(: خصص لمجانب التطبيقي  الفصل الرابع

، ك الثاني خاص بكاقع  البحثمناقشة النتائج كفقا لخمسة محاكر، األكؿ يصؼ خصائص عينة 



 م 
 

، كالمحكر يتناكؿ الدكافع كاالشباعات المتحققة استخداـ الصحؼ اإللكتركنية الميبية، كالثالث 

، أما المحكر الخامس يتناكؿ العالقة  تعرض لمصحؼ اإللكتركنية الميبيةعادات ال يتناكؿالرابع 

  . البحث، ثـ عرض لمنتائج العامة ك تكصيات  البحثاالرتباطية بيف متغيرات 
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 المقدمة 

خالؿ العقديف الماضييف شيد اإلعالـ عمى مستكل تقنيات اإلعالـ كاالتصاؿ تحكالت معتبرة مف 

أبرز مالمحيا ظيكر شبكة المعمكمات الدكلية ككسيمة اتصاؿ تفاعمية أتاحت الفرصة أماـ األفراد 

إرساليا ك نشرىا  كالجماعات كالمؤسسات لمكصكؿ إلى المعمكمات بحجـ ىائؿ كبسرعة فائقة ، أك

عمى نطاؽ كاسع لـ يسبؽ لو مثيؿ في التاريخ ، كنظران لمفرص الكبيرة المتنكعة ك المتعددة األبعاد 

التي أتاحتيا شبكة المعمكمات لالتصاؿ فقد تسابقت المؤسسات اإلعالمية ك الجماعات ك األفراد 

أشكاليا المتعددة ، مما أدل الستغالؿ ىذا المكرد االتصالي الميـ في نشر كتبادؿ المعمكمات ب

حافة اإللكتركنية التي تعددت أشكاليا ،  إلى إفراز أنماط إعالمية جديدة أبرزىا ما يسمى بالصِّ

ا كالتي جعمت المشيد اإلعالمي في متناكؿ الجميِع بصكرة  قكالبيا ، مضامينيا ، كأىدافيا أيضن

 الكصكؿ إلى أكبر عدد مف القراء .كبيرة ؛ فصار المحتكل اإلعالمي أكثر انتشاران كسرعة في 
 

كامتداد  -بفضؿ ما تتميز بو مكاقع الصحؼ اإللكتركنية التي ظيرت عمى شبكة المعمكمات 

 سرعة في نقؿمف ال -لمنسخة الكرقية ، أك صحفا إلكتركنية خالصة ليس ليا أصؿ مطبكع 

 كالتنكع في المعمكمات ك الصكر، كالقدرة الفائقة عمى اإلبيار كاإلثارة،ك ، المعمكمات، األخبار

 جعؿ منيا ؛ء مف الناشر أك القارئسيكلة الكصكؿ إلييا سكا ك ،الخدمات، كضخامة جميكرىا

الكسيمة اإلعالمية األكثر سرعة مف ناحية االنتشار في العالـ أجمع، كاألكثر استخدامان مف قبؿ 

ـ المختمفة في المعرفة ك بعض الشرائح االجتماعية كفي مقدمتيا فئة الشباب التي تشبع رغباتي

  التعميـ كالترفيو كالتسمية ك التكاصؿ مف غير قيكد، كاإلطاللة عمى العالـ مف حكليـ ...إلخ .
 

 مع االنتشار الكاسع لمشبكة في ليبيا كاالستفادة مف التطكر التقني ظيرت العديد مف المكاقع ك

 التي خاصة ، كالبعض اآلخر ألفراد كجيات حككميةتابع بعضيا لجيات الصحؼ اإللكتركنية ال
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حاطة الفرد بكافة األحداث كالتطكرات في شتى المجاالت السياسية  ،عممت عمى تعريؼ كا 

القكالب  ، كالعممية كغيرىا عمى المستكل المحمي كالدكلي، كفؽ األشكاؿ كاالقتصادية، االجتماعية

 عالكة عمى استخداـ كسائؿ ، كرة، سكاء نصكص مكتكبة، أك صكت ك ص اإلعالمية المتنكعة

كاستخداـ تقنيات  - تقنياتياتكظيؼ بعض  ك اإلبراز األخرل، مستفيدة مف خدمات الشبكة

 الكسائط المتعددة ، بث ممفات الصكت ك الصكر الثابتة كالمتحركة ، إمكانية تخزيف البيانات، ك

ح استخداـ الخدمات التفاعمية كالتكاصؿ الحي بيف القراء ك غيرىا مف الخدمات  ، كافييفالصِّ

التي دفعت بالقائميف عمييا إلى فتح منابر ليا عمى صفحات التكاصؿ  صحافة الشبكاتالخاصة ب

بيدؼ  -(RSSالتكيتر،كعبر تطبيقات األنستجراـ ك استجالب األخبار )ك االجتماعي كالفيسبكؾ 

بارىا مف الفئات باعت ؛الكصكؿ إلى أكبر شريحة مف الجميكر خاصة شريحة طمبة الجامعات

 ر في المجتمع ، ك األكثر تقبالن لمتقنيات الحديثة . ي، فيـ أداة التغيير ك التطك المجتمعالميمة في 
 

البحث لتسمط الضكء عمى كيفية استخداـ طمبة الجامعات الميبية لمصحؼ  امف ىنا جاء ىذ

استخداـ ىذه الكسيمة اإللكتركنية الميبية كالتعرؼ عمى الدكافع كاإلشباعات المتحققة ليـ مف 

 أحد كسائؿ اإلعالـ الميمة في العصر الحديث .باعتبارىا  

 اإلحساس بمشكمة البحث

 كع مف مالحظة اآلتي :جاءت أسباب البحث في ىذا المكض

 اإلذاعة المرئية كالمسمكعة كالصحؼ المقركءة ( لـ تعد )  إف كسائؿ اإلعالـ التقميدية

المصدر الكحيد لمحصكؿ عمى المعمكمات كالمضاميف المختمفة حكؿ ما يجرم في العالـ ك 

بيف ليبيا خاصة ، ك إنما أصبحت الصحؼ اإللكتركنية ىي الكسيمة األكثر شعبية كانتشارا 

 الجميكر كاألسيؿ في الحصكؿ عمى المعمكمات في أم كقت .
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 استخداما لشبكة المعمكمات الدكلية في كافة المجاالت  إف فئة الشباب مف الفئات األكثر

 الشبكة ؟ العممية كالمعمكماتية، فيؿ مطالعة الصحؼ اإللكتركنية أحد استخداماتيـ ليذه
 

  التي تغطي كافة ، اإللكتركنية العربية ك الميبية خاصةانتشار العدد اليائؿ مف الصحؼ

الرغبة العممية في معرفة ما إذا كانت الصحؼ اإللكتركنية الميبية ك  ،كالمكاضيع  المجاالت

 أحد استخدامات طالب ك طالبات الجامعة لشبكة المعمكمات الدكلية .
 
  المتمثمة في الصحؼ اإللكتركنية ك االىتماـ كالفضكؿ العممي بآخر تقنيات النشر اإللكتركني

مدل استخداميا مف قبؿ طالب الجامعة كمصدر لممعمكمات، باإلضافة إلى إلقاء الضكء 

عمى الكسيمة بحد ذاتيا كقدراتيا عمى جذب الطالب لما تمتاز بو مف خصائص، قبؿ التعرؼ 

 عمى قدرتيا في معالجة قضية معينة في كقت معيف .
 
  مكانة الصحؼ اإللكتركنية الميبية في المجتمع الميبي مف خالؿ  كضع كالرغبة في معرفة

 استخداماتيا كمصدر لممعمكمات المختمفة . كبحث دراسة

 

 مشكمة البحث 

مف فبراير ك ازدحاـ الساحة الميبية باألحداث السياسية  17مع تطكر األحداث في ليبيا بعد ثكرة 

حافة اإللكتركنية عمى كجو  كاالقتصادية كاالجتماعية ، فإف دكر كسائؿ اإلعالـ بشكؿ عاـ كالصِّ

 األحداثاألخبار ك التحديد يزداد ك يتعاظـ ، حتى أصبحت تحتؿ مكانة متقدمة في تغطية 

ئؿ اإلعالمية األخرل ، المتنكعة ؛ نظرا لما تتمتع بو مف سمات حديثة ال تتكفر في الكسا

اآلنية كالتحديث المستمر، مما جمب ليا جميكرا متنكعا مف الفئات المثقفة كالنخب كالسرعة ك 

بما فييـ طمبة الجامعات في مختمؼ المجاالت، الراغبيف في الحصكؿ عمى المعرفة كالمعمكمات 
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تبني مثؿ بية التي يتميز أفرادىا بمستكل تعميمي رفيع يؤىميـ لمقياـ بأدكار ىامة مف خالليا المي

الت مف جالمامعمكمات ك أخبار كأحداث ك مقاالت متنكعة ، تجعميـ يستفيدكف منيا في مختمؼ 

ر الكسيمة األكث ، فيي اتي، كالتعميؽ عمى ما يقدـ عبر صفحاىا المشاركة بنشر  ك مطالعتياخالؿ 

انتشارا ك سيكلة في االستخداـ أماـ األفراد ، ك التي تسعى لالستمرار ك التطكر في ظؿ ما 

المعمكمات  مجيكلية مصدركضعؼ المحتكل ككسائؿ اإليضاح ك صعكبات تكاجيو مف تحديات ك 

مما تكاجيو صحؼ شبكة المعمكمات عامة ، األمر الذم  اىاألخبار في بعض األحياف كغير  ك

يقتضي دراسة إستخدامات طمبة جامعة بنغازم لمصحؼ اإللكتركنية الميبية األربعة ) صحيفة 

عيف ليبيا ، صحيفة الرصيفة اإلخبارية ، صحيفة ليبيا المستقبؿ ، كصحيفة المرصد ( المكجكدة 

ا نسخة كرقية ، ذلؾ لما ليا مف دكر في تشكيؿ عمى شبكة المعمكمات الدكلية كالتي ليس لي

ستخداميـ ليذه الصحؼ ك تفضيالتيـ امعارفيـ في مختمؼ المجاالت، كذلؾ كصؼ تيـ ك اتجاىا

ك دكافعيـ ، ك إلى أم مدل يتـ االعتماد عمييا كمصدر لممعمكمات، كأبرز ما يميزىا مف كجية 

 أماـ عدـ قراءة البعض منيـ لمصحؼ نظرىـ ، باإلضافة إلى رصد األسباب التي تقؼ حائالن 

 اإللكتركنية.   الميبية
 

ليس ليا نسخة عمى شبكة المعمكمات الدكلية صحيفة إلكتركنية ليبية  ةحيث تـ رصد أحدل عشر 

الصحؼ األربعة التي ذكرت ،  لمبحثكرقية كبعد الكشؼ عف ىذه الصحؼ تبيف أف األصمح 

ذلؾ أف الصحؼ األخرل قد تككف صفحات عمى مكاقع التكاصؿ االجتماعي فقط كليست صحيفة 

ليا مكاقع ثابتة كمفعمة باإلضافة إلى  إلكتركنية ،أما ىذه الصحؼ األربعة التي تـ اختيارىا

 عمييا . البحث كجكدىا الثابت عمى مكاقع التكاصؿ االجتماعي لذلؾ تـ اختيارىا إلجراء

 ) استخدامات الصحف اإللكترونيـة الميبية ومف ىنا تبمكر عنكاف البحث في العنكاف التالي 

 بحث ميداني عمى طمبة جامعة بنغازم .اإلشباعات المتحققة لدى طمبة جامعة بنغازي( 
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 أىمية البحث

 تبرز أىمية البحث في األمكر األتية :

 لكتركنية الميبية ك مدل اإلعتمادإستخداـ الصحؼ اإل تساىـ في معرفة تكجيات الطمبة نحك 

 عمييا كمصدر لممعمكمات ك أىـ المكاد التي يحرص الطالب كالطالبات عمى التعرض ليا ،

 ك تزكيد المكتبة العممية بيذه الدراسة كالعمؿ بنتائجيا كتكصياتيا في كسائؿ اإلعالـ .   
 

 ر رجع صدل عف استخداـ طمبة جامعة أىمية البحث لممؤسسات اإلعالمية كذلؾ بتكفي

بنغازم لمصحؼ اإللكتركنية الميبية لمعرفة ميكليـ كاتجاىاتيـ نحك ما يتـ تقديمو ك عكامؿ 

الجذب الرئيسة التي مف شأنيا استيداؼ أكبر عدد مف األفراد بيدؼ تطكير ىذه المؤسسات 

 تكاجييا . بما يتكافؽ مع رغبات القارئ كمحاكلة التغمب عمى المشكالت التي 
 
   حافة مرآة المجتمع التي تعكس مشاكمو كقضاياه ، ك أىمية البحث لممجتمع؛ نظرا لككف الصِّ

كذلؾ تساىـ في االرتقاء بالكعي المعرفي ألفراده؛ لذلؾ يسعى البحث لمعرفة مكانة الصحؼ 

 اإللكتركنية الميبية في المجتمع مف خالؿ معرفة أنماط قراءة طمبة الجامعة ليا . 
 

  ، تبرز أىميتيا في أنيا تستيدؼ طمبة الجامعػة الذم يعد الركيزة األساسية لتقدـ أم مجتمع

كىـ المتأثركف بالمشكمة بشكؿ مباشر أكثر مف غيػرىـ مف فئػات المجتمع األخرل ، خاصة 

 . أنيـ نشأكا مع ىذا التطكر التقني ، حيث ستشكؿ آراء ىػػػذه الفئة المحكر الرئيسي لمدراسة
 

 بة جامعة بنغازم نحك قراءة الصحؼح البػاحثكف معمكمػات إضافية حكؿ اتجاىػات طممنػ 

اإللكتركنية الميبية، كىي إضافة عممية لباقي األبحاث كالدراسات التي تناكلت ىذا المكضكع 

 مف قبؿ، ككذلؾ قد تفتح مجاالت أخرل لدراسة ىذا المكضكع .
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 أىداف البحث

 اآلتية : يسعى البحث لمتعرؼ عمى األمكر

 الجامعة مف حيث النكع،  بلقراء الصحؼ اإللكتركنية الميبية مف طال جتماعيةالخصائص اإل

 العمر، الحالة االجتماعية، التخصص العممي .

  كصؼ استخداـ الطالب لمصحؼ مف حيث مدل االنتظاـ في القراءة ، المعدؿ ، الكقت

  المفضؿ ، كالمكاف .

  . دكافػع قراءة الطالب لمصحػؼ اإللكتركنية الميبيػة ك االستخدامات ك اإلشباعػات المتحققػة 

  الميبية مف حيث الصحيفة المفضمة ، المضمكف ،  اإللكتركنيةمدل تفضيؿ الطالب لمصحؼ

 األنماط ، كمدل االعتماد عمييا كمصدر لممعمكمات .

  أىـ عكامؿ اإلبراز التي ك  ،طالب الجامعةتمقى إقباال مف قبؿ أبرز خدمات الصحؼ التي

 تؤثر عمى مستكل انتباه الطالب لمكضكعات الصحيفة .

 األجزاء التي يكتفي الطمبة بقراءتيا في الصحؼ اإللكتركنية الميبية . 

 . رصد األسباب التي تقؼ عائقا أماـ عدـ قراءة كمطالعة بعض الطالب ليا 
 

 الدراسات السابقة 

حافة اإللكتركنية بشكؿ عاـ ىناؾ العديد مف  الدراسات الميبية كاألبحاث التي تناكلت مكضكع الصِّ

 ك اتجاىات القراء نحكىا بشكؿ خاص ، كمف أىـ ىذه الدراسات :

 ( بعنوان اتجاىات الشباب الجامعي الميبي نحو 2014دراسة فرج عّياش عمي امعّرف )

حافة اإللكترونية .  الصِّ

حافة اإللكتركنيػػةالتعرؼ عمالدراسة  استيدفت  ، ي اتجاىات الشباب الجامعي الميبي نحك الصِّ
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عمى منيج المسح بالعينة في شقو المتعمؽ بدراسة الجميكر المتمثؿ في الشباب  اعتمدتك 

 الجامعي الميبي في جامعتي طرابمس كسرت  .

 توصمت الدراسة إلى العديد من النتائج من أىميا ما يمي :

% مف شباب الجامعات يفضمكف قراءة الصحؼ اإللكتركنية 81.7أفتبيف مف خالؿ الدراسة  -

حافة االلكتركنية  ك أنيـ يفضمكف قراءتيا بمفردىـ ثـ مناقشة المكضكعات التي نشرتيا الصِّ

 مع أصدقائيـ في المرتبة األكلى ثـ مع األسرة في المرتبة الثانية .
 

حافة اإللكتركنية،   % مف الشباب الجامعي ال يثؽ فيما52.7كشفت الدراسة أف  - تنشره الصِّ

 % يثؽ فييا كبما تقدمو مف أخبار كمضاميف مختمفة . 47.3بينما 
 
% يقرأىا منذ سنة، 18.4% منيـ يقرأ الصحؼ اإللكتركنية منذ سنتيف كأكثر، ك 40.8أف  -

 أشير . 6% يقرأىا منذ أقؿ مف 23.3في مقابؿ 
 

حافة اإللكتركنية التي يتصفحكنياباإلضافة إلى أف الشباب الجامعي قميؿ التفاعؿ  -  مع الصِّ

نسبتو  % ،كأنيا تحقؽ أىداؼ ما41.2، بينما )نعـ( بنسبة %58.8 حيث جاءت )ال( بنسبة

 (182: 2014) امعرؼ ، % مف الشباب الجامعي . 42.9
 

 ( بعنوان استخدامات الشباب الجامعي الميبي 2013دراسة عبد الكريم محمد الشوبكي )

 ت وعالقتيا بمستوى المعرفة بالقضايا المحمية والدولية .لمصحف واالنترن

حافة  شبكة المعمكمات ، ك ىدفت الدراسة إلى رصد كتحميؿ استخدامات الشباب الجامعي لمصِّ

 كلمصحؼ كالشبكة ،  التعرضمف خالؿ التعرؼ عمى مدل استخداميا كأنماط كدكافع 

قد ك تأثيراتيا، ك  كالمكاد المقدمة بيا مكاقع المحمية كالعربية كاالجنبيةالالصحؼ ك  تفضيالت

 جامعتي اعتمدت عمى منيػج المسػح لمجتمػع الدراسػة المتمثػؿ في الشباب الجامعي الميبي في
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طالب ، كاستخدـ المفردة مف  ٠٤٤، كتـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة قكاميا طرابمس كبنغازم

 بيانات مف مجتمع الدراسة .الالباحث أداة االستبياف لجمع 

 إلى العديد من النتائج من أىميا ما يمي : توصمت الدراسة

% مف المبحكثيف يتعرض لمصحؼ الميبية ، كجاءت صحيفة قكرينا الجديدة في ٣٥.٥أف  -

 مقدمة الصحؼ الميبية التي يفضميا المبحكثكف ك تالىا صحيفة ليبيا اليـك .
 
 عمى المعمكمات ثـ المتابعةف في متابعة الصحؼ الميبية في الحصكؿ يتمثمت دكافع المبحكث -

الخبرية لألحداث الميبية ، أما اإلشباعات التي تحققت لممبحكثيف تمثمت في الحصكؿ عمى 

 المعارؼ كالمعمكمات أكال ثـ الحصكؿ عمى األخبار الخاصة باألحداث في ليبيا .
 

حيف أف  في ،ية في تزكيدىـ بالمعمكمات اليامة% مف المبحكثيف يعتمد عمى المكاقع الميب35 -

 % منيـ ال يعتمد عمييا ألنيا ال تمدىـ بالمعمكمات المفيدة  .4
 

حافة الميبية في مقدمة كسائؿ اإلعالـ الميبية التي يتابعيا المبحكثكف لمكاكبة تطكر  - أف الصِّ

% ، تالىا مكاقع الشبكة ، كجاءت المضاميف السياسية ٣..٣األحداث المحمية الميمة بنسبة 

حافية األكثر تفضيال مف قبؿ المبحكثيف كذلؾ بنسبة كالثقافية في مقدم ة المضاميف الصِّ

 (2013) مكقع مكتبة المنكفية ، % لكؿ منيما .٣..٣
 

 ( بعنوان أنماط تعرض الشباب الجامعي الميبي لشبكة 2010دراسة مفتاح محمد اجعيو )

 المعمومات الدولية واآلثار المترتبة عمى ذلك .

 ك مدل تعرض الشباب الجامعي الميبي لشبكة المعمكمات الدكلية ،ىدفت الدراسة إلى معرفة 

كثافة دكافع ذلؾ التعرض كاآلثار المترتبة عميو ، كالمتغيرات المؤثرة في التعرض كعالقة 

 مف عدد في الشباب عمى منيج المسح لعينة مف اعتمدتك  ، الشبكة التعرض باالعتماد عمى
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أكتكبر، جامعة المرقب، كجامعة التحدم، ك استخدـ الباحث  7جامعة  كىي الجامعات الميبية

 .مفردة 300استمارة االستبياف كأدلة لجمع البيانات كالمعمكمات مف عينة البحث المككنة مف 

 : توصمت الدراسة إلى العديد من النتائج من أىميا ما يمي

ارنة بالمكاقع انخفاض شديد في متابعة الشباب الجامعي لمكاقع الصحؼ اإللكتركنية مق -

 الثقافية كالعممية التي حظيت بإقباؿ كبير منيـ .
 

 جاءت صحيفة قكرينا اإللكتركنية في المقاـ األكؿ لمستكل تعرض الشباب الجامعي ليا ، ثـ -

 تمتيا صحيفة أكيا كصحيفة الكطف الميبية .
 

عمييا تحصمت شبكة المعمكمات الدكلية عمى الترتيب األكؿ مف حيث اعتماد المبحكثيف  -

%، ثـ 16.7% ، يمييا األصدقاء كالمعارؼ بنسبة 18.6كمصادر لممعمكمات كذلؾ بنسبة 

 % .15.5% ، ك احتمت الفضائيات المرتبة الرابعة بنسبة 16.1الكتب بنسبة 
 
مف أسباب اعتماد الشباب الجامعي عمى شبكة المعمكمات معايشة العالـ كمعرفة ما يدكر فيو  -

 (15: 2012اجعية ،)مف أحداث ككقائع . 
 
 ( بعنوان الصحف الورقية والصحف اإللكترونية 2008دراسة عابدين الدردير الشريف )

 . بين المنافسة والتكامل

 اتػكصؼ الصحؼ اإللكتركنية كالكرقية اإلخبارية كمدل استغالليا لإلمكانيلىدفت الدراسة 

الكشؼ عف مدل منافسة التفاعمية التي تنتجيا كؿ منيا ككسيمة لالتصاؿ بالجميكر ، ك 

حافة اإللكتركنية لمصحؼ الكرقية أك أنيا مكممة ليا  منيج المسح بيدؼ  استخدمتكقد ، الصِّ

الصحؼ اإللكتركنية كالكرقية، كالمقارنة بيف  تكصيؼ مفيكـ كسمات كصعكبات كؿ مف

 . المستقبميةكالدراسات  المقارف المنيج باإلضافة إلى استخداـ ،منيماالمزايا التي تتكفر لكؿ 
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 توصمت الدراسة إلى عدة نتائج منيا :

حافة الكرقية مرفكضة مف بعض المبحكثيف، ك  - حافة اإللكتركنية كالصِّ أف أف المقارنة بيف الصِّ

 كؿ كسيمة منيما تتميز بأدكاتيا ك جميكرىا .
 
حافة اإللكتركنية مجرد كسيمو لمنشر كجمع النصكص ، المقاالت ،  - ىناؾ مف يرل أف الصِّ

األخبار ، كالصكر ، كأنيا مجردة مف المشاعر كاإلبداع ،أما الطرؼ اآلخر فيرل أنيا مكممة 

حافة الكرقية المطبكعة.  لدكر الصِّ
 

فرؽ كبير بيف الكتابة لصحيفة كرقية كبيف الكتابة لصحيفة إلكتركنية كجميكرىا ، ك أف  كجكد -

حافة االلكتركنية تتميز  حافة الكرقية تتميزالحرية في حيف أف بالصِّ  .  مصداقيةبال الصِّ
 
حافة اإللكتركنيػة تمتاز بسرعة المتابعة لمحدث في أم مكػاف كزمػاف أم المتابعػة  - أف الصِّ

اإلخبارية بالكصؼ كالصكرة كتحديث معمكماتيا عمى مدار الساعة ، لذلؾ سعت الصحؼ 

 لثكرة المعمكماتية فرضتالكبرل لكضع النسخ الكرقية عمى شبكة المعمكمات، كأنو بفضؿ ا

حافة الكرقية حافة اإللكتركنية نفسيا عمى الساحة اإلعالمية كمنافس قكم لمصِّ )الدردير، .  الصِّ

2008 :11) 
 

 (حافة من الورق إلى الشاشة .2008دراسة عمران الياشمي المحجوب  ( بعنوان الصِّ

حافة مف حيث التعريؼ كالخصائص  بينيا ك  كالمميزات ، كالعالقةىدفت إلى تتبع كاقع الصِّ

 ك الدكرالتعرؼ عمى الصحؼ اإللكتركنية ك ، المضمكفبيف جميكر القراء ككذلؾ مف ناحية 

  الذم  تمعبو في تكفير احتياجات المتعامميف معيا عمى خالؼ النكع االجتماعي ك الثقافة .

 توصمت الدراسة إلى النتائج األتية :

 التيالصكر  كجكد بالسرعة في تمقي األخبار كبثيا ، إضافة إلىتتميز الصحؼ اإللكتركنية  -
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مكانية حدكث تفاعؿ مباشر بيف القارئ كالكاتب مف خالؿ التعميقات التي ت صاحب الخبر، كا 

حافي كسيكلة  مكانية حفظيا في السجالت ، ك سيكلة االسترجاع .تنقميا، ك يتمقاىا الصِّ  ا 
 

ف ساعة بينما ينتظر في الصحؼ يإمكانية تعرض القارئ ليا عمى مدل األربع كالعشر   -

، بعة الجديد مف األخبار في أم كقتالكرقية يكما كامال لمحصكؿ عمى العدد ، ك إمكانية متا

 ك امتالكيا عكامؿ جذب متعددة لمقارئ .
 

حافة تقـك بدكر متميز في نشر  - األفكار ك تنمية الكعي السياسي أكدت الدراسة عمى أف الصِّ

كالفكرم كتكسيع قاعدة المثقفيف ، كأف الصحؼ الكرقية نتاج عمؿ إلكتركني سائد داخؿ 

حافية.   (64: 2008)المجدكب ،   الصحؼ كالمؤسسات الصِّ
 
 ( حافة اإللكترونية 2008دراسة عبد الرحمن عودة الدليمي ( بعنوان عادات التعرض لمصِّ

  ات دراسة تطبيقية عمى أساتذة جامعة عمر المختار .لدى أساتذة الجامع

حافة اإللكتركنية  باعتبارىا استيدفػت التعرؼ عمى استخدامات أساتذة الجامعات الميبية لمصِّ

 دكافع عمى رؼػكالتع ة مف المجتمع،ػا بيف الصفكة كالنخبػة ازداد معدؿ استخداميػرة حديثػظاى

ك اإلشباعات المتحققة ، ك اتجاىاتيـ نحك مستقبؿ  استخداميـ ليذه الكسيمة ك تفضيالتيـ

حافة اإللكتركنية ك مدل إمكانية تأثيرىا عمى باقي كسائؿ اإلعالـ السائدة في المجتمع .  الصِّ

مفردة تـ اختيارىا بأسمكب العينة العشكائية  400منيج المسح عمى عينة قكاميا  استخدمت

،  القبةك  كؿ مف جامعة مدينة البيضاء، درنة،المنتظمة مف الكميات العممية كالنظرية في 

 . ات مف العينة المستيدفة بالدراسةكاعتمدت عمى أداة االستبياف لمحصكؿ عمى المعمكم

  أىميا : توصمت الدراسة إلى العديد من النتائج

 ةػ% بعد الصحؼ اإللكتركني44ة بنسبة ػة في المرتبة الثانيػة الميبيػؼ اإللكتركنيػجاءت الصح -
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ثـ الصحؼ األجنبية  %مف حيث تفضيؿ ك مطالعة الطالب ،79العربية التي حظيت بنسبة 

 )الدليمي، مكقع جامعة كادم النيؿ (% .28.8في المرتبة الثالثة بنسبة 
 
 ( حافة اإللكترونية في ليبيا .2006دراسة صفية خميفة مسعود  ( بعنوان واقع الصِّ

 الفائدة المتكقعة مف استخداـ الصحؼ كالمجالتاستيدفت الدراسة التعرؼ عمى الجدكل أك 

الميبية لشبكة المعمكمات الدكلية، حيث اىتمت بدراسة أثر استخداـ شبكة المعمكمات الدكلية 

حافة الميبية، كاستطالع آراء القائميف باالتصاؿ لمكقكؼ عمى أىمية ىذا  عمى تكزيع الصِّ

 لنشر اإللكتركني.التحكؿ الجذرم لمصحافة مف عالـ الكرؽ إلى عالـ ا

في إطاره استخدمت أسمكب مسح الجميكر، كأسمكب مسح ك عمى المنيج الكصفي  كاعتمدت 

أساليب الممارسة اإلعالمية ك استخدمت أيضان أداة االستبياف كالمقابمة الشخصية ، كشممت 

 عينة الدراسة جميكر كسائؿ اإلعالـ كالقائـ باالتصاؿ . 

  ا:توصمت الدراسة إلى نتائج أىمي
 %85.83( سنة بنسبة25 -18)مفالشباب الذيف تتراكح أعمارىـ فئة أغمب أفراد العينة مف  -

دقيقة  اكز الثالثيفالمجالت كالصحؼ اإللكتركنية ال يتجفح في تصكنو الذم يقضكأف الكقت 

 %.32.02بنسبة 
 

حمف أفراد العينة % 32أكد  -  كلكنيا جيدةالمعمكمات شبكة الميبية المكجكدة عمى  ؼأف الصِّ

 .ضعيؼ  مستكلذات 
 

 بناءن عمى ما أكده المبحكثكف مف عدـ كصكؿ الصحؼ إلى مناطؽ َسَكنيـ فإنيـ كجدكا في -

 شبكة المعمكمات الدكلية الحؿ األمثؿ لالطالع عمى الصحؼ التي ال يستطيعكف قراءتيا ، ك

 (180: 2007)مسعكد، % مف المبحكثيف . 30.74ىذا ما أكده 
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 عالقة البحث بالدراسات السابقة 

 بعد استعراض كمراجعػة الدراسات الميبيػة السابقػة التي اىتمت بدراسػة الصحؼ اإللكتركنيػة ك

غطي بعض الجكانب التي أغفمتيا بعض لي جاء ىذا البحثاتجاىات طالب الجامعات نحكىا ؛

طالب كطالبات في جامعة  الدراسات مثؿ معرفة عكامؿ اإلبراز التي تؤثر عمى مستكل انتباه

كأيضا معرفة أبرز خدمات الصحؼ اإللكتركنية التي تمقى  فية ،احبنغازم لممكضكعات الصِّ 

إقباال لدييـ ، كالخصائص التي تتمتع بيا ىذه الصحؼ مف كجية نظرىـ كتدفعيـ الستخداميا، 

اءتيا دكف غيرىا ، كأشكاؿ التفاعؿ كالمشاركة مع ىذه الصحؼ، كاألجزاء التي يكتفي الطالب بقر 

تفضيال لدييـ ، كأىـ المشاكؿ التي تحكؿ دكف قراءتيـ لمصحؼ  األكثرفية احكاألنماط الصِّ 

 اإللكتركنية الميبية.

 :  كالدراسات السابقة في األمكر األتية البحث الراىفكقد تـ تحديد أكجو االتفاؽ كاالختالؼ بيف 

  تفؽ مع جميع يضمف البحكث الكصفية كبذلؾ  البحث ىذأتي ي: البحثمن حيث نوع

 . بحكثالىذا النكع مف الدراسات في 
 

 :ذلؾ مع بيتشابو  عمى المنيج الكصفي ك يعتمد البحث من حيث المنيج المستخدم

( 2008الدراسات السابقة التي استخدمت المنيج الكصفي، في حيف استخدـ عابديف الدردير)

المقارف مع الدراسات المستقبمية ليقدـ عرض أكضح لمدل كؿ مف المنيج الكصفي كالمنيج 

 . المنافسة كالتكامؿ بيف الصحؼ اإللكتركنية كالكرقية
 

  :أسمكب المسح كأداة االستبياف لمحصكؿ عمى  يستخدـ البحث من حيث األدوات المستخدمة

عابديف  سةالبيانات مف طالب الجامعة كىك ما يتفؽ مع جميع الدراسات السابقة باستثناء درا

 . ( المتاف استخدمتا أداة المقابمة إلى جانب االستبياف2006( كصفية خميفة )2008)الدردير
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  :ستخدـ نظرية ي في أنومع الدراسات السابقة  يختمؼ البحثمن حيث النظرية المستخدمة

االستخدامات كاإلشباعات في بناء اإلطار النظرم ، في حيف اعتمدت الدراسات السابقة 

 .ك االستخداـ االعتماد  نظريتيعمى 
 

  :تفؽ مع دراسة يكبذلؾ  في جامعة بنغازم ، البحث يتمثؿ مجتمع من حيث مجتمع الدراسة

ختمؼ عف باقي الدراسات التي ركزت عمى كيفي مجتمع الدراسة  (2008عابديف الدردير)

 . كؿ مف جامعة طرابمس، مصراتو، سرت ، الخمس ، البيضاء ، القبة ك درنة
 

 مدى االستفادة من الدراسات السابقة 

  بشكؿ دقيؽ كبمكرة  البحثاالطالع الجيد عمى الدراسات السابقة ساعد في تحديد مشكمة

 الخطة المنيجية  .
 

   التعرؼ عمى المناىج كاألدكات المستخدمة في الدراسات السابقة ساىـ في االختيار األمثؿ

 . البحث التي تتالءـ معولمنيج ك أداة 
 

  التنكع في الدراسات السابقة مف حيث األىداؼ كاألىمية كاألدكات كالعينة المستخدمة ك

 . ليذا البحثساعد في تحديد اإلطار المنيجي ك النظرم  ،لياحجميا كالنتائج التي تكصمت 
 

 كالكقكؼ عمى بعض  بحث الميدانيصياغة األىداؼ كالتساؤالت بما يتالءـ مع أىداؼ ال

 الجكانب التي لـ تتطرؽ ليا الدراسات السابقة .
 

 لسابقة مف أجؿ تـ االستفادة مف المصادر كالمراجع العممية التي اعتمدت عمييا الدراسات ا

 .التكسع في البحث 
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 تساؤالت البحث

 ىناؾ العػديد مف التسػاؤالت التي تطرحيػا مشكمػة البحث كالتي تتمثؿ في : 

  ؟ استخداـ طالب جامعة بنغازم لمصحؼ اإللكتركنية الميبيةما مدل 
 

 ؟ ماىي الدكافع ك اإلشباعات المتحققة لمطالب مف استخداـ الصحؼ االلكتركنية الميبية 
 
 ما معدؿ استخداـ طالب الجامعة لمصحؼ االلكتركنية الميبية لمحصكؿ عمى المعمكمات ؟ 
 
  حافية األكثر قراءة مف  قبؿ طالب كطالبات الجامعة ؟ماىي المضاميف الصِّ
 
 حافية التي تمقي إقباال أكثر لدل طالب الجامعة عند استخ داميـ ما ىي أبرز الخدمات الصِّ

 كتدفعيـ الستخداميا  ؟ لمصحؼ اإللكتركنية الميبية
 
  ماىي أىـ الخصائص التي تتمتع بيا الصحؼ االلكتركنية الميبية مف كجية نظر الطالب ك

 ؟  تدفعيـ الستخداميا
 

  ماىي عكامؿ اإلبراز في الصحؼ اإللكتركنية الميبية التي تؤثر عمى مستكل انتباه الطالب

 لمكضكعات الصحيفة االلكتركنية الميبية كتدفعيـ الستخداميا ؟ 
 
 ما األسباب التي تعيؽ طالب جامعة بنغازم عف استخداـ الصحؼ االلكتركنية الميبية ؟ 

 
  ف الدكافع ك استخداـ الصحؼ اإللكتركنية الميبية ك كؿ م معدؿماىي العالقة االرتباطية بيف

 ؟االشباعات المتحققة 

  ماىي العالقػة االرتباطية بيف دكافع استخداـ الصحؼ االلكتركنية الميبية كاإلشباعػات

 المتحققة ؟
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 المفاىيم اإلجرائية لمبحث

  :كالمضاميف اإلعالمية المختمفة ىك التعرض كالمطالعة كالمتابعة لمحتكل المكاد االستخدام

دل طالب كطالبات الجامعة في الصحؼ اإللكتركنية الميبية بيدؼ إشباع الرغبات الكامنة ل

  .لدييـ لدكافع الحاجات الفردية المختمفة  استجابة
 

 :ىي األسباب التي تدفع كتكجو طالب كطالبات جامعة بنغازم نحك استخداـ  دوافع التعرض

 الميبية كمطالعة محتكاىا . الصحؼ االلكتركنية
 
  :ىك الفائدة كالنتائج التي تتحقؽ لدل طمبة كطالبات جامعة بنغازم نتيجة استخداميـ اإلشباع

 لمصحؼ اإللكتركنية الميبية المكجكدة عمى شبكة المعمكمات الدكلية .
 
  : ليبيا  ىي الصحؼ الميبية )عيف ليبيا ، الرصيفة اإلخبارية ،الصحف اإللكترونية الميبية

ية كالتي ليس ليا نسخة المستقبؿ ، كصحيفة المصدر( المكجكدة عمى شبكة المعمكمات الدكل

تعمؿ عمى ، ك  ثابتة كمتحركةصكر  مقاالت، ك ، كمتنكعةتحتكم عمى مكاضيع كرقية ، ك 

 المتابعة المستمرة لألحداث الجارية بيدؼ الكصكؿ إلى الجميكر الميبي ك التكاصؿ معو ك

ارتباطا  أكثر تعمقان ك ك، المحمية كالمكاضيع ، كجعمو أكثر تفاعال مع القضايا  التأثير فيو

 تصفحيا مف خالؿ اتصالو بالشبكة .التي يستطيع  بالكطف ، ك
 

 :حافي حافي اإلعالمي  الصِّ كينشرىا  مف جمع األخبار كالمعمكماتىك مف يمارس العمؿ الصِّ

حافة في الصحيفة،  في الذم يخطأ في قراءةكيختمؼ عف الصَّح، كىك اسـ مشتؽ مف الصِّ

عشكائيا مف الصحيفة ال مف األستاذ كذلؾ بأخذ العمـ ، محتكل الصحيفة كيركم الخطأ عنيا

حافة كتناكليا خطأ مشاع بيننا،المتخصص  .عميو فإف كممة الصَّحفي ال عالقة ليا بمينة الصِّ
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  :سنة ،  35إلى  17عمارىـ بيف ىـ مجمكعة مف الطالب كالطالبات الذيف تتراكح أالطالب

الممتحقيف في جامعة بنغازم بالكميات العممية )الصيدلة ، األسناف ، تقنية المعمكمات ( ، ك 

 األدبية ) كمية الحقكؽ( لمحصكؿ عمى الشيادة الجامعية .
 

  :ىي شبكة عالمية تربط عدد كبير مف الحكاسيب ببعضيا بما يكفر شبكة المعمومات الدولية

لألفراد التكاصؿ ك نقؿ المعمكمات ك البيانات بيف بعضيـ ، كأيضا اكتساب المعمكمات مف 

الشبكة بكسائؿ بصرية كصكتية كمكتكبة ، متجاكزة قيكد الرقابة ك المسافات ، كالتي تعرؼ 

 .Internet ب 
 

  : حافييف ك  مدل مشاركةالتفاعمية الطالب في العممية االتصالية مف خالؿ مراسمة الصِّ

الدخكؿ في حكار ك نقاش معيـ كمع األفراد اآلخريف حكؿ المادة المطركحة ، باإلضافة إلى 

المشاركة في استطالعات الرأم التي تقيميا الصحؼ اإللكتركنية الميبية ، كغيرىا مف 

رأيو إلى القائـ باالتصاؿ كيثبت نشاطو مع الكسيمة  الكسائؿ التي ينقؿ بيا الطالب رد فعمو ك

 اإلعالمية .
 
   :ىي دمج عدة أجيزة في نظاـ كاحد متكامؿ لنقؿ المعمكمات مثؿ الوسائط المتعددة

الصكت كالصكرة ، لقطات الفيديك ، الرسكمات كالنصكص المكتكبة ، كعرضيا بطريقة 

 ار لمفرد كتجعميا أسرع . تفاعمية كاحدة تسيؿ عممية نقؿ المعمكمات كاألخب

 العناصر كالكسائؿ التي تجذب انتباه الطالب نحك ما تنشره الصحيفة مف  عوامل اإلبراز :

مكاضيع مختمفة كتدفعو لقراءتيا، كالمتمثمة في الصكر الثابتة كالمتحركة ، استخداـ األلكاف، 

حافي .   حجـ المكضكع ، مكقعو ، مصدره ، كالنمط الصِّ
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 ومنيجونوع البحث 

ينتمي ىذا البحث إلى الدراسات الكصفية التي تقكـ عمى كصؼ كتفسير الظاىرة في كقتيا 

ك نظرا ألىداؼ البحث المتمثمة في كصؼ استخدامات طالب جامعة بنغازم لمصحؼ  الراىف،

اإللكتركنية الميبية ، كتحديد عادات كأنماط كدكافع ىذا االستخداـ ، ككذلؾ اإلشباعات المتحققة 

المسح الكصفي بالعينة كذلؾ عف طريؽ  أسمكبليـ ، فإف تحقيؽ ىذه األىداؼ يستمـز استخداـ 

 . اـ لعينة مف طمبة جامعة بنغازم بيدؼ استطالع آرائيـ حكؿ مكضكع البحثمسح الرأم الع
 

 مجتمع وعينة البحث

كيستثنى مف مجتمع البحث  ، يتمثؿ مجتمع البحث في كميات جامعة بنغازم العممية كاألدبية

الكميات المكجكدة في المدف المجاكرة كالتابعة لجامعة بنغازم ، كالتي تشمؿ المرج ، تككره ، 

 األبيار، قمينس ، سمكؽ ، جالك ، ك الكفرة كىذا االستثناء يرجع لعدة مبررات :

طالب كطالبة في كافة الكميات لمعاـ  53534ضخامة عدد طمبة جامعة بنغازم كالذم قدره  -

 ( 2016 مقابمة شخصية : )المنصكرم ،.  2017-2016الجامعي 

الذم ال يسمح بالسفر إلى ىذه المدف ك الظركؼ االجتماعية لمباحثة كالكضع الراىف لمدكلة  -

تماـ إجراءات البحث .  تكزيع االستبانة كا 

مكانياتيا المادية التي ال تساعد عمى إجراء البحث في  - في  فركع الجامعةجيد الباحثة كا 

 .   المدف المجاكرة كالتابعة لجامعة بنغازم 
 
كمية كألف مجتمع  14الغ عددىا نظرا لصعكبة إجراء البحث عمى جميع كميات جامعة بنغازم الب 

  تكفيرلتمثيمو تمثيال صحيحا ك -اختيار عينة مف المجتمع األصمي ؛ فقد تـكمتجانسالطمبة كبير 

 في -ةػؿ إلى النتائج البحثية المطمكبػة في التكصػات ، كالسرعػػي النفقػاد فػد ، االقتصػالكقت كالجي
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 طالب/طالبة كذلؾ حسب جدكؿ مكرغاف .      400كميات ك 4حدكد 

كمية ، لذلؾ فإف النسبة  10كميات، كالكميات العممية تبمغ  4حيث أف عدد الكميات األدبية تبمغ 

، فقد تـ اختيار كمية أدبية كاحدة ، كثالث كميات عممية ، ك بإجراء العينة العشكائية  4:1تقريبا 

 تـ اختيار كمية الحقكؽ ، ككؿ مف كمية طب األسناف كالصيدلة كتقنية المعمكمات . بسيطةال

 عينة البحث

مفػردة كذلػؾ لمعرفة دكافع  400تـ استطػالع آراء عينػة مف طالب جامعة بنغػازم كالبالػغ عددىـ 

التساكم بيف استخداميـ لمصحؼ اإللكتركنية الميبية كاالشباعات المتحققة ليـ، كتـ تكزيع العينة ب

في ىذه الب مفردة لكؿ كمية ؛ ذلؾ ألف أعداد الط 100الكميات األربعة عينة البحث بكاقع 

 الكميات يكاد يككف متساكيا ، حيث تـ االعتماد عمى العينة المتعددة المراحؿ في اختيار العينة ك

 مفرداتيا، كفقا لمخطكات اآلتية :

  فييا، اختيار جامعة بنغازم بطريقة عمدية مف بيف جامعات الكطف العتبارات أىميا اإلقامة

 الميداني محدكدة .  بالتالي سيكلة تكزيع اإلستبانة كاختصار الكقت، خاصة أف مدة البحث
 
  كمية ، ككقع االختيار عشكائيا  14اختيار عينة مف مجمكع كميات الجامعة البالغ عددىـ

كمية األسناف ،  ميات مف أجؿ البحث الميداني ، بكاقع ثالث كميات عممية كىي )عمى أربع ك

 (، ككمية أدبية كاحدة كىي ) القانكف(.  كمية الصيدلة ، كمية تقنية المعمكمات

يرجع السبب في التفاكت في اختيار عدد الكميات لمحاكلة تمثيؿ جميع كميات الجامعة البالغ 

 أدبية  مف خالؿ تطبيؽ طريقة النسبة كالتناسب . ك 4عممية  10كمية ،  14عددىا 
 

  مفردة لكؿ 25تكزيع العينة في كؿ كمية عمى المستكيات الدراسية األربعة بالتساكم أم بكاقع 

 العينة ذلؾ لضماف تكزيع االختيار عمى إطارسب العينة العشكائية المنتظمة ، سنة دراسية ح
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 اآلتية :مف البداية إلى النياية كفقا لمخطكات 

 اختيار المفردة األكلى عشكائيا . -1

 تحديد مجاؿ العينة . -2

 المحافظة عمى مجاؿ المسافة بيف المفردات . -3

 24 ≈ 23.89كمية الحقكؽ :          =  -

 9مفردة األكلى .. فكقع االختيار عمى المفردة رقـ  24تـ اختيار المفردة األكلى مف بيف اؿ 

 مفردة  . 100كىكذا حتى تـ اختيار اؿ  57ثـ  33 ثـ
 
   21 ≈ 20.51كمية األسناف :          =  -

المفردة األكلى المكجكدة في اإلطار، فكقع  21بذلؾ تـ اختيار المفردة األكلى مف بيف 

 مفردة. 100كىكذا حتى تـ اختيار اؿ  53ثـ  32ثـ  11االختيار عمى المفردة رقـ 
 
  24 ≈ 23.71 =    كمية الصيدلة:        -

 مفردة األكلى مف اإلطار، فكقع االختيار عمى المفردة 24تـ اختيار المفردة األكلى مف بيف 

 مفردة .    100كىكذا حتى تـ اختيار اؿ  58ثـ   34ثـ  10رقـ 
 
  21 ≈ 21.43 =           ت:كمية تقنية المعمكما -

مفردة االكلى مف اإلطار، فكقع االختيار عمى المفردة  21المفردة األكلى مف بيف تـ اختيار 

 مفردة . 100كىكذا حتى تـ اختيار اؿ  47ثـ   26ثـ  5رقـ 

كقد كضع في االعتبار أف يتـ تطبيؽ أداة البحث عمى عدد يزيد عف األعداد المطمكبة بنسبة 

 ستالـ االستبانة أك كجكد استمارات غير% لكؿ كمية ؛ ك ذلؾ الحتماؿ كجكد فاقد عند ا10

 صحيحة كغير مستكفية لمشركط فيتـ استبعادىا . 

2151 

111   

2371 

111   

2143 

111 

2389  

111   
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    اعتبارات اختيار طمبة الجامعة كعينة لمبحث الميداني

  أف طمبة الجامعة ىـ األكثر اطالعا كاستخداما لشبكة المعمكمات في كافة المجاالت ، ك

 قاء كالمعارؼ في مختمؼ شؤكف الحياة . إسياما في تبادؿ المكاضيع مع الزمالء كاألصد
 

 . أنيـ قادة التغيير كالتنمية في المجتمع مستقبال كمصدر قكتيا 
 
  حرص طمبة الجامعة عمى الكقكؼ عمى مجريات األحداث محميا كعربيا كعالميا، كمتابعة

 الكقائع كالتغيرات المختمفة . 
 
 اعي كالمكاقع المختمفة باعتبارىا اعتمادىـ عمى شبكة المعمكمات كمكاقع التكاصؿ االجتم

 مصدر ثقافي عممي متنكع ، كبديؿ عف المشاركات الحقيقية عمى أرض الكاقع .
 

  كالتفاعؿ معيا، مما الشبكة كمستحدثاتيا رغبتيـ في التكاصؿ مع كؿ ما ىك جديد مف تقنيات

تحديد دكافع يساعد عمى تكصيؼ استخداميـ ليذه الكسائؿ االتصالية الحديثة مف ناحية ، ك 

 .البحث اـ مف ناحية أخرل بما يخدـ أىداؼك اشباعات ىذا االستخد
 
 التي مكاقع كصحؼ ك فضائيات إلكتركنية، ك شبكة التقنيات عمى التعامؿ مع  أنيـ أكثر قدرة

 تحتاج إلى قدرات خاصة في التفاعؿ مع أجيزة الحاسكب ك األجيزة الحديثة . 
 

 حـدود البحث

  :عمى استخدامات الطالب لمصحؼ اإللكتركنية الميبية ك  يقتصر البحثالحدود الموضوعية

 اإلشباعات المتحققة .
 

  :المعمكمات كميات جامعة بنغازم المتمثمة في كمية األسناف كالصيدلة كتقنيةالحدود المكانية  
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 .ككمية الحقكؽ المكجكدة في مدينة بنغازم 
 

  :طالب كطالبات الكميات العممية كاألدبية في جامعة بنغازم داخؿ عينة مف الحدود البشرية

 مدينة بنغازم .
 

  :كقد تـ  ،ـ 2017إلى نياية عاـ  ـ2016تـ حصر البحث منذ بداية عاـ الحدود الزمنية

كذلؾ في  ـ25/5/2017 إلى ـ9/5/2017 تكزيػع استمارة االستبانة في الفترة الزمنية مف

 . ـ2017فصؿ الربيع الدراسي مف عاـ 
 

 دوات جمع البيانات والمعمومات أ

فقد تـ التعامؿ مع نكعيف مف البيانات كىي  اؼ البحث كاإلجابة عمى تساؤالتولتحقيؽ أىد

 البيانات األكلية، كالبيانات الثانكية :

  :عف طريؽ البحث الميداني ىي البيانات التي تـ جمعيا مف أفراد العينة البيانات األولية

باستخداـ أداة اإلستبانة لككنيا تنسجـ مع طبيعة البحث الحالي، التي تستيدؼ معرفة الدكافع 

تـ تصميميا بناءن  ك اإلشباعات المتحققة مف استخداميـ لمصحؼ اإللكتركنية الميبية ، كقد

 االستخدامات كأىداؼ البحث كفي ضكء اإلطار النظرم المتمثؿ في نظرية عمى تساؤالت ك 

اإلشباعات ، كقد تككنت مف مجمكعة مف األسئمة التي قسمت عمى أربعة محاكر كىي 

 كاآلتي : 

 لمطالب عينة البحث .شخصية ال البياناتالمحكر األكؿ:  -

 المحكر الثاني: كاقع استخداـ الطالب لمصحؼ اإللكتركنية الميبية . -

 اإللكتركنية الميبية كاإلشباعات المتحققة .دكافع استخداـ الصحؼ المحكر الثالث:  -

 مصحؼ اإللكتركنية الميبية .ل عادات التعرضالمحكر الرابع:  -
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  :ىي البيانات التي تـ جمعيا مف خالؿ التراث العممي كالدراسات السابقة  البيانات الثانوية

لالطالع عمييا، لتككيف اإلطار النظرم ، كذلؾ بالرجكع إلى المصادر المكتبية المختمفة 

 تحديدا تـ االستعانة بالمصادر التالية :

 الكتب كالمراجع العممية المختصة في اإلعالـ . -

 الدكريات العممية المتخصصة، كاإلحصاءات الرسمية الصادرة عف الجيات المختصة .  -

 الرسائؿ العممية )العالية ك الدقيقة ( . -

 ا .كقائع المؤتمرات العممية كالبحكث المنشكرة فيي -

 شبكة المعمكمات الدكلية كالمكاقع اإللكتركنية . -
 

 صــدق و ثبــات األداة 

 :(  1رقـ  الممحؽ تـ اختبار صدؽ األداة بعرضيا عمى عدد مف المحكميف ) صدق األداة

في تصميـ االستبانة كصياغة األسئمة ، ك كمالحظاتيـ في كمية اإلعالـ إلبداء آراءىـ 

معرفة ما إذا كانت تقيس أىداؼ البحث كتساؤالتو ، كلـ يكف ىناؾ الحكـ عمى بنكدىا بيدؼ 

اعتراض عمى األسئمة الكاردة كاقتصرت مالحظاتيـ كتكجيياتيـ عمى تعديؿ أسمكب األسئمة 

ك إعادة ترتيبيا حسب أىميتيا ، كاالبتعاد عف األسئمة المركبة ك غير المفيكمة ، بعد ذلؾ تـ 

ممحؽ الف كتصميـ االستبانة في صكرتيا النيائية )ك لمحكماألخذ بالمالحظات التي قدميا ا

 ( .2رقـ 
 

  :بيدؼ  ألداة البحث باستخداـ أسمكب إعادة االختبار قبمي اختبار إجراء تـثبات األداة

ف ، كمدل ثبات األداة قبؿ التطبيؽ النيائي يالتحقؽ مف كضكح ك دقة األسئمة أماـ المبحكث

 مفػردة مف40 بمغت  عشكائية عينة ار عمىػؽ ىذا االختبػ، حيث تـ تطبي بحثعمى مجتمع ال
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البحث ، كبعد مركر أسبكعيف تـ  عينة إجمالي مف10% أم بنسبة  بحثالعينة المستيدفة بال

، كبناء عميو فقد ثبت أف أسئمة االستبانة تتالءـ مع قدرة إعادة االختبار عمى العينة نفسيا

ات األداة تـ إجراء اختبار ألفا كركنباخ لمتكسطات المبحكثكف لإلجابة عمييا، كلمتحقؽ مف ثب

كىي قيمة مرتفعة تشير إلى ثبات  0.816إجابات أفراد العينة عمى األداة، حيث بمغت قيمتو 

 األداة كصالحيتيا لمتطبيؽ .
 

 المعالجة اإلحصائية لمبيانات

باستخداـ برنامج  متغيراتوالعالقة االرتباطية بيف تمت معالجة بيانات البحث الميداني كقياس 

كذلؾ ( spssالتحميؿ االحصائي كالذم يعرؼ باسـ الحزمة اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية )

تصنيؼ البيانات كترميزىا  ، حيث تـ (2017 مقابمة شخصية : )المنفي،باالستعانة بالمحمؿ اإلحصائي 

دخاليا إلى الحاسكب، ك استخداـ عدد مف األساليب اإلحصائية ال  متمثمة في اآلتي :كا 

 تحقؽ مف ثبات فقرات االستبانة .ممعامؿ ألفا كركنباخ ل 

 . التكرارات البسيطة كالنسب المئكية 

  . المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم 

 . معامؿ مربع كام لجكدة التكفيؽ ك الختبار العالقة بيف المتغيرات 

 % . 0.95% كالذم يقابمو مستكل ثقة تبمغ 0.05كقد تـ االعتماد عمى مستكل داللة يبمغ 

 الصعوبات التي واجييا البحث  

 اآلتية :  أثناء تنفيذ البحث تـ مكاجية عدد مف الصعكبات ، كالتي يمكف رصدىا في األمكر

 حافة اإل لكتركنية في المكاتب قمة المراجع كالكتب العممية كالدراسات الخاصة في مجاؿ الصِّ

 العامة كالمكاتب الخاصة باألكاديميات كالجامعة .
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  حافةاإلباحثيف ك الكاديمييف ك األصعكبة التكاصؿ المباشر مع  عالميف في مجاؿ الصِّ

مباشر المما استدعى التكاصؿ غير  ،المكضكعاإللكتركنية لالستفادة مف خبراتيـ السابقة في 

مكمات التي تكفرىا شبكة المعاالجتماعي مع عدٍد منيـ عف طريؽ الياتؼ ك مكاقع التكاصؿ 

رفض البعض اآلخر التعاكف في اإلمداد بالمعمكمات التي  ك ، كذلؾ لتكاجدىـ خارج الدكلة

 .بحث تخدـ ال
 

  في بداية العمؿ الميداني تصادؼ مع اقتراب نياية الفصؿ الدراسي كىك ما طرح مشكمة

 التكزيع كصعكبة في استرجاع االستمارات .
 
 االستبانة ، كاالستيزاء في اإلجابة مف قبؿ  ءرفض بعض الطالب كالطالبات التعاكف في مؿ

 البعض اآلخر .
 
 ا غير مستكفية شركط البحث العمميلككني بعضيا، كاستبعاد فقد عدد مف استمارات البحث . 
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ـحافـة االلكتـرونيـة   مـاىيـة الصِّ

حافة ىك مف أبرز معالـ التغير كالتطكر التي شيدتيا   االستفادة مف تقنيات المعمكمات كالصَّ

التي شكمت ظاىرة إعالمية  شبكة المعمكماتصحافة  التي ساعدت عمى ظيكراالتصاالت 

حافية لممارسة نشاطيا اإلعالمي عمى  ضخمة فاتحة المجاؿ أماـ المؤسسات اإلعالمية كالصِّ

 شبكة المعمكمات الدكلية كاالنتشار بشكؿ أكسع كأسرع .

فظيرت تعريفات متعددة ذات  صحافة الشبكاتيف لتعريؼ يكاإلعالم تطرؽ العديد مف الباحثيف

  اف كاحدة كىذا يشمؿ :مع

 حافة اإللكتركنية ىي إعداد النص ،كتابتو، تحريره ضكئيا دكف الحاجة لألدكات التقميدية  الصِّ

كىي النص الذم يكتب ضكئيا لمشاشة الصغيرة ػ كالذم يتكافؽ مع  ،كالقمـ كالحبر كالكرؽ

في النص، الصكت، الصكرة المستيدفة.  -كمتطمباتيا الكضكح كاإليجاز الكسيمة اإللكتركنية،

  (5: 2008)الفطيسي ،
 

  حافة اإللكتركنية عبارة عف تكامؿ تقني بيف أجيزة الحاسبات اإللكتركنية كما تممكو مف الصِّ

التطكر اليائؿ ، كبيف يؼ المعمكمات كاسترجاعيا في ثكاففي تخزيف كتبكيب كتصن مكانياتإ

 (87: 2013)القيسي ،الجماىيرية التي جعمت العالـ قرية إلكتركنية صغيرة  ئؿ االتصاؿفي كسا
 

  ىي الصحؼ التي يتـ إصدارىا كنشرىا عبر شبكة المعمكمات الدكلية سكاء كانت ىذه

محتكيات الصحؼ بمثابة نسخ أك إصدارات إلكتركنية لصحؼ كرقية مطبكعة أك مكجز ألىـ 

أك كجرائد كمجالت إلكتركنية ليست ليا إصدارات عادية مطبكعة عمى الكرؽ  ،النسخ الكرقية

 ك ىي تتضمف مزيجا مف الرسائؿ اإلخبارية كالقصص كالمقاالت كالتعميقات ك الصكر ك

 (78: 2006)الفيصؿ ،المرجعية . الخدمات
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  حافة اإللكتركنية ىي إصدار إلكتركني فكرم لمصحيفة يتـ بثو عبر شبكة كمات المعمالصِّ

صمـ باستخداـ إحدل لغات الترميز ،ليقـك القارئ بتصفحو كالتفاعؿ معو عمى  ، الدكلية

يركز اإلصدار عمى استخداـ كؿ الفنكف لمتصفح ، شاشة الحاسب اآللي مستخدما برنامج 

حافية كقكالب التحرير التقميدية كالمستحدثة .  (24: 2011)محمد ،الصِّ
 

   حافة اإللكتركنية ىي الصحؼ التي يتـ إصدارىا كنشرىا عبر شبكة المعمكمات الدكلية الصِّ

سكاء كانت نسخة أك إصداره إلكتركنية لصحيفة مطبكعة كرقية، أك صحيفة عامة أك 

أنيا متخصصة، سكاء كانت تسجيال دقيقنا لمنسخة الكرقية أك ممخصات لممنشكر بيا طالما 

يتـ تحديث مضمكنيا مف يكـ آلخر، كمف ساعة ألخرل أك مف تصدر بشكؿ منتظـ، أم 

 (93: 2007، )عبدالكاجدحيف آلخر حسب إمكانيات جية الصدكر. 
 

حافة اإللكترونية  نشأة الصِّ

حافة اإللكتركنية عاـ  حافة اإلذاعية المسمكعة التي تناكلت الخبر 1927عرفت الصِّ ـ باسـ الصِّ

حافة 1952 ،أما في عاـ لمبرامج المذاعةمنو أساسا أكليا المسمكع كجعمت  ـ عرفت الصِّ

اإللكتركنية المرئية التي أيضا اعتمدت عمى الخبر السياسي ، االقتصادم ،االجتماعي كمادة 

 .أساسية لبرامجيا 

 BBCساعد التعاكف بيف مؤسستي الػ  1976كفي عاـ ،  في السبعينات بدأت كخدمة إخبارية

ذاعة  ك في نياية السبعينات  ،ظيكر خدمات إخبارية في بريطانيا المستقمة عمى IBAاإلخبارية كا 

لعرض النصكص ك الرسكـ في شكؿ يشبو  كىك نظاـ Videotext نص المرئيظيرت خدمة ال

الكتاب اإللكتركني تتميز بإمكانية الحفظ ك االسترجاع ككذلؾ الدخكؿ بيف جزيئات المعمكمات 

مكانية تحديث المتداكلة عمى النظاـ ، الذم يت ميز بإمكانية تخزيف كميات كبيرة مف المعمكمات كا 
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المعمكمات بسرعة كسيكلة ، كما أنيا متاحة ألم شخص يمتمؾ خط ىاتؼ كشاشة استقباؿ 

ىي أنظمة بث غير تفاعمية تبثيا الشركات   TeleTextمناسبة ، أما خدمة النصكص المرئية

العادم، كيتـ استقباليا عف طريؽ اإلذاعة المرئية  اإلذاعية عمى بعض قنكاتيا عند تكقؼ اإلرساؿ

 (17: 2014)كنعاف ،أك شاشة الحاسب . 
 

مع بداية التسعينات حدثت تطكرات ىائمة عمى جميع المستكيات بظيكر شبكة المعمكمات ، فإذا 

 صحافة الشبكاتمرده االعتماد عمى الجياز المرئي، فإف نجاح  Teletextكاف نجاح خدمة 

فر أجيزة الحاسكب، ك تطكر البرامج التي تسّيؿ الكصكؿ إلى شبكة المعمكمات الدكلية مرتبط بتك 

في شكميا الحديث استجابة لمتغيرات التي شيدتيا بيئة  صحافة الشبكاتكالتعامؿ معيا ، فظيرت 

العمؿ االتصالي بظيكر شبكة المعمكمات الدكلية التي عرفت في الكاليات المتحدة األمريكية عاـ 

ـ، كما ترتب عمييا مف استخدامات إعالمية ضخمة أثرت في معطيات الكسائؿ التقميدية 1969

حافة المطبكعة مينيا كاقتصاديا بعد أف استطاعت شبكة المعمكمات في فترة ازدىارىا  خاصة الصِّ

 (20: 2008)عمـ الديف ، أف تؤسس لنفسيا قاعدة كبيرة مف جماىير الجيؿ الجديد .

 
 التسعينيات اتجيت الصحؼ إلى البحػث عف كسائػؿ لتكزيػع المعمكمات إلكتركنيػا ،في أكائػؿ 

 فارتبط بعضيا بشركات تقديـ خدمات الشبكة العنكبكتية، كجرب البعض اآلخر إرساؿ نسخ عبر

البريد السريع إلي القراء، كتقديـ نشرات مكجزة عمى أجيزة الحاسكب، باإلضافة إلى محاكالت 

حافية باستخداـ األقمار االصطناعية كالبريد اإللكتركني، كاستمرت ىذه أخرل إلرساؿ ال خدمة الصِّ

حافة عصر  المحاكالت عمى ىذا النحك حتى ظيكر الشبكة العنكبكتية الدكلية الذم أدخؿ الصِّ

التكزيع اإللكتركني الجماىيرم كبانتشار شبكة المعمكمات الدكلية بدأت الصحؼ في التكاجد عمييا 

 معطيات منيا : بسبب عدة
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 .أف الصحؼ المطبكعة كانت تعاني مف االنخفاض المستمر في معدالت قراءة صفحاتيا 

 . زيادة تكمفة اإلنتاج كالتكزيع كالذم أدل إلى إقفاؿ بعضيا كميا 

 .(15:  2015)حمدم ،انخفاض عائدات اإلعالف بعد تحكؿ المعمنيف إلى كسائؿ إعالنية أخرل 

 :الدوافع التي ساعدت الصحف اإللكترونية عمى النشر اإللكتروني 

  أف الصحؼ أرادت أف تحجز ليا مكانا عمى الطريؽ السريع لممعمكمات إلى حيف تقرر كيؼ

 يمكنيا تحقيؽ ربح مادم عف طريؽ النشر اإللكتركني .
 

 ففي اؿ تخكفا مف أف تسبقيا الصحؼ المنافسة، لمجأف بعض الصحؼ دخمت إلى ىذا ا

التسعينات كانت عشرات الصحؼ في العالـ كخصكصا الكبرل منيا، قد أسست لنفسيا مكاقع 

عمى شبكة المعمكمات كبدأت بإصدار نسخ إلكتركنية مف طبعتيا الكرقية التي بقيت محتفظة 

بمكانيا دكف أف تسجؿ تراجعا جديا في أرقاـ تكزيعيا اليكمية، كقد غدل مف النادر اآلف أف 

 (114: 2007)أميف ، ة تصدر مطبكعة دكف أف يككف ليا نسخة إلكتركنية.تكجد صحيف
 
  النشر عمى شبكة المعمكمات لمحصكؿ عمى أكبر عدد مف القراء الستمرار عمىالتنافس 

 الصحؼ في اإلدارة كاإلنتاج .

 األولى الصحيفة اإللكترونية

في التسعينات بدأت الصحؼ األكلى في الظيكر عمى شبكة المعمكمات الدكلية منيا صحيفة 

، 1992، كصحيفة تريبيكف األمريكية التي صدرت عاـ 1991ىيمزنبكرج أجبالد السكيدية عاـ 

خرج  1993مع إنشاء شيكاغك أكناليف أكؿ صحيفة ليا عمى شبكة أمريكا أكناليف ، ك في عاـ 

 ،شاىيف). PALOALTOيرم في جامعة فمكريدا مكقع صحيفةـ كاالتصاؿ الجماىمف كمية اإلعال

2014 :95) 
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أما صحيفة الكاشنطف بكست فيي مف الصحؼ األمريكية األكلى التي نفذت مشركعا كمفيا 

عشرات المالييف مف الدكالرات يتضمف نشرة تعدىا الصحيفة يعاد صياغتيا في كؿ مرة تتغير 

عالنات مبكبة، كأطمؽ عمى ىذا المشركع اسـ الحبر الكرقي  فييا األحداث مع مراجع كثائقية كا 

التي تخمت لممرة األكلى  صحؼ الشبكاتحة لظيكر جيؿ جديد مف الصحؼ ىي الذم كاف فات

عف الكرؽ كاألحبار كالنظاـ التقميدم لمتحرير كالقراءة لتستخدـ جياز الحاسكب ك إمكانياتو 

الكاسعة في التكزيع عبر القارات كالدكؿ بال حكاجز أك قيكد ، لـ يكف ىذا المشركع الرائد سكل 

ظيكر نظـ  لمتسارعة في ربط تقنية الحاسكب مع تقنيات المعمكمات، كلمتطكرات ا استجابة

، كما تحقؽ مف تناـ لشبكة المعمكمات (31: 2014)المية ،  Multimediaكسائط اإلعالـ المتعدد

الدكلية كاتساع حجـ المستخدميف كالمشتركيف فييا داخؿ الكاليات المتحدة ك دكؿ أخرل عديدة 

قبؿ ذلؾ في تأسيس مكاقع خاصػػة لممعمكمات، ك منيا معمكمات خصكصان في الغرب، كالبدء 

 (102: 2016)غازم ،إخبارية متخصصة مثؿ الرياضة كالعمكـ كغير ذلؾ . 
 

تمكنت صحيفتا المكمكند ك الميبراسيكف الفرنسيتيف مف الصدكر بدكف  1997في شير أبريؿ عاـ 

طابع الصحؼ، فصدرت الصحيفتاف أف تتـ عممية الطباعة الكرقية كذلؾ بسبب إضراب عماؿ م

عمى مكقعيما عمى الشبكة ألكؿ مرة كتصرفت إدارتا التحرير بشكؿ طبيعي كما ىك الحاؿ 

حافيكف عمميـ بشكؿ طبيعي مع الشعكر بضركرة تقديـ شيء جديد  لإلصدار الكرقي، كمارس الصِّ

ضافي ، كذلؾ إلدراكيـ باختالؼ العالقة مع القارئ ىذه المرة.   (23: 1993،)مكاكم كا 
 

 الصحف اإللكترونية العربية األولى 

أدت التطكرات اإليجابية في استخداـ شبكة المعمكمات الدكلية إلى تشجيع الكثير مف الناشريف 

العرب إلى الدخكؿ في عالـ النشر اإللكتركني فمنذ السنكات األكلى لظيكر الشبكة العالمية التي 
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فكر الناشركف العرب في استثمار النشر اإللكتركني كشجعيـ عمى  1991انطمقت عالميا عاـ 

تكافرت صحيفة الشرؽ  1995سبتمبر  9ذلؾ ازدياد عدد القراء الذيف ارتبطكا بالشبكة ، ففي 

األكسط عمى شكؿ صكر إعالنية خاصة بيا، ككانت صحيفة النيار المبنانية ىي الصحيفة 

، ثـ تمتيا  1996درت طبعة إلكتركنية يكمية خاصة بالشبكة في األكؿ مف ينايرالثانية التي أص

، أما فيما يخص الصحؼ العربية (5: 2006)عايش ،جريدة الحياة كالسفير في نياية العاـ نفسو 

،إذ كاف أكؿ حضكر لصحيفة الجريدة التي انطمقت  فقد نشأت متأخرا المتكاجدة عمى الشبكة فقط 

كالتي تعتبر أكؿ جريدة  2001، بعد ذلؾ صدرت صحيفة إيالؼ عاـ  2000عاـ  يناير في

 صممت خصيصا لمشبكة بكاسطة نشر متعدد لعرض النصكص كالصكر كاألصكات .
 

أما الصحؼ غير العربية األصؿ كالتي صدرت بالمغة العربية نجد الصحيفة التي أطمقتيا ىيأة 

 يػة متنكعػة مف تطكرات سياسيػة كادة إعالمكالتي تبث م 1998عاـ  BBCاإلذاعة البريطانيػة 

 ية عمى مدار الساعة جامعة في كقتأحداث عربية كعالمية بالصكت كالصكرة كاألفالـ التسجيم

 األمر الذم جذب جميكر عربي بيرة،كفاءة ك المشاىدة بسرعة ك االستماع ك كاحد متعة القراءة ك

كعدد مف دكؿ الخميج، فضال عف العرب جديد كبشكؿ متزايد، خصكصا في السعكدية كمصر 

 (164: 2007)قدكاح ، الذيف يعيشكف بالميجر في الغرب األكربي كأمريكا  كأستراليا ... الخ .

تأخر غير أف االستفادة مف خدمات الشبكة قد  ،بعد ذلؾ تنامت الصحؼ العربية عمى الشبكة 

 لى بعض العكائؽ االجتماعية كنكعا ما لضعؼ البنية األساسية لشبكات االتصاالت، إضافة إ

 . صحافة الشبكاتالثقافية كاالقتصادية كىذا ما أثر بشكؿ رئيسي عمى سكؽ 

حيث تتفؽ أغمب الصحؼ العربية عمى أف اليدؼ الرئيسي مف النشر عبر الشبكة ىك إتاحة 

افذ الصحيفة أماـ أكبر عدد ممكف مف القراء، كال سيما المكجكديف خارج الكطف أك بعيدا عف من

 بيع الصحيفة كىك ما يحقؽ انتشار أكبر لمصحيفة . 
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حافة اإللكترونية في ليبيا  الصِّ

حافة اإللكتركنية في ليبيا عاـ حافة عدد  2001 عرفت الصِّ مف خالؿ إطالؽ الييأة العامة لمصِّ

مف المكاقع اإللكتركنية كنسخة لمصحيفة الكرقية عمى شبكة المعمكمات الدكلية ،كمحاكلة 

لالستفادة مف التقنية الحديثة، كالتغمب عمى مشكمة اختالؿ تكزيع الصحؼ الكرقية داخؿ الدكلة، 

كتمثمت البدايات في المكاقع اإللكتركنية لكؿ مف صحيفة الشمس، الفجر الجديد، الجماىيرية، 

الزحؼ األخضر، كغيرىا مف الصحؼ التي تكالى صدكرىا تحت رقابة الدكلة كالتابعة لنظاـ 

براز المعالـ الح كـ السابؽ، كالتي عممت عمى تركيج كنشر األخبار الميبية عمى مستكل العالـ كا 

، كلكف تعتبر ىذه البداية غير ناجحة كغير (151: 2008)بف مسعكد ،الحضارية كالثقافية كالسياسية .

 مدركسة الخطكات كذلؾ لألسباب التالية : 

  . الضعؼ في  تصميـ ك إخراج مكاقعيا 

 بداء الرأم.غياب ا  لتفاعمية مع القراء كمساحات التعميؽ كا 

 . لـ تكف تحدث بشكؿ يكمي بما يكاكب تطكر األحداث 

  نقؿ الصحيفة الكرقية كما ىي عمى الشبكة بكافة أبكابيا كصفحاتيا بصيغةpdf  دكف أم

 إضافة خاصة لمنسخة اإللكتركنية .

 عمييا؛ لعدـ استيعابيا إلمكانيات غياب خدمة البحث في ممفات األعداد السابقة ك االطالع 

 (2016)النكيصرم ، مكقع إيكاف ليبيا : ك خصائص التكاجد عمى الشبكة .
 

التي أسقطت نظامان  2011ىذا المشيد كىذه التبعية تغيرت كميا خالؿ أحداث ثكرة ليبيا عاـ 

عالميا ساد لفترة زمني  ك ةػالصحؼ الكرقية طكيمة تعدت األربعيف عامان، فصدرت مئات ػسياسيان كا 

 دػمثمت مشي ي ، التيػحر كالحككمػي كالػا اإلسالمػات فمنيػاإللكتركنية المتنكعة المضاميف كالتكجي
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إعالمي جديد لـ تشيده ليبيا مف قبؿ لما اتسمت بو مف حرية الرأم كالفكر كالشفافية كالبعد مف 

المكاطنيف باألخبار كالمعمكمات سيطرة النظاـ، كؿ ذلؾ في محاكلة لعرض القضية الميبية كتزكيد 

السياسية كمجريات األحداث المحمية، فحاكؿ البعض منيا أف يمتيف المينية كالبعض اآلخر 

امتيف الحزبية ، ما أدل إلى نشكء فكضى إعالمية جعمت مف الصعب تحديد أكؿ صحيفة 

 ( 16: 2012)التائب ، إلكتركنية في ليبيا نشأت أثناء الثكرة .

 عالم الميبي اإللكتروني مواصفات اإل

"يعتبر اإلعالـ اإللكتركني ىك األكثر انتشار بيف المكاطنيف ك تأثيران بسبب استخداـ عدد كبير 

مف المكاطنيف لمكاقع التكاصؿ االجتماعي كمكاقع الصحؼ الرسمية، باإلضافة إلى تكجو عدد 

حافييف ك اإلعالمييف إلى العمؿ اإللكتركني بدالن م ف القنكات المرئية بسبب كبير مف الصِّ

التكجيات كاألجندات كالصراع السياسي كالعمؿ التحريضي الممنيج الكاضح لدل بعض القنكات 

بالرغـ مما تمتاز بو مف سرعة في نقؿ الخبر كالحصكؿ عمى متابعيف عرب ك  في الدكلة ،

كأجانب إال أنيا تتعرض لخطر الجيكش اإللكتركنية أك ما يعرؼ باالختراؽ الذم يدخؿ إلى تمؾ 

المكاقع كيسيطر عمييا عبر اختراقيا ،أك إحداث خمؿ فني بيا كمسح البيانات المكثقة أك حجب 

ركات تابعة لمدكلة، خاصة المكاقع التي تعتمد عمى التقييـ المحمي مكاقع الصحؼ عف طريؽ ش

 .(  2017، ، اتصاؿ شخصي )العبيدمكالعربي كالدكلي " 
 

حافة اإللكتركنية الميبية ىك صعكبة إصدار صحؼ كرقية  إف العامؿ الرئيسي في ظيكر الصِّ

ذ بداية شبكة المعمكمات خالؿ عيد النظاـ السابؽ ك كجكد الرقيب كمشاكؿ تكمفة الطباعة، فمن

حافة الميبية عبر مكاقع  ليبيا جيؿ كليبيا اليكـ باإلضافة إلى مكاقع المعارضة الميبية  ظيرت الصِّ

 ،   السمفيكـ مثؿ ليبيا المستقبؿ كليبيا كطننا كغيرىما، كمكاقع مشركع ليبيا الغد مثؿ مكقع جميانة ،
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 (2017،، اتصاؿ شخصي المسكرم ). كالصياد كغيرىما، فيالدلفيا 
 

أما عممية تطكرىا فيك أمر ينقسـ إلى جزئيف األكؿ تقني كالثاني ميني، أما التقني فرضتو 

في أم مكاف سيؿ متابعتيا أمكانية التقنيات حيث االنتشار السريع ألجيزة اليكاتؼ الذكية جعؿ 

ر الميني فيك رىيف يتكفر فيو شبكة بدؿ الذىاب إلى المكتبة كشراء نسخة كرقية، أما التطك 

حافي مرتبط احاستمرار ىذه المكاقع الصِّ  باالستمرارية باإلضافة فية حيث أف تطكر العمؿ الصِّ

 إلى تكفر مناخ صحافي يكفر األمف ك الحماية لممراسؿ كيتيح لو الحصكؿ عمى المعمكمة .
 

حافة كتصؿ إلى مستكل الصحؼ العالمية البد مف "   أساسية لجميعتكفر بنية لترقى ىذه الصِّ

 ا التدريب المستمر لممحرريف ، كأنكاع التقنيات بداية مف قكة خطكط الشبكة كاالتصاالت، كثانين 

المصكريف مف خالؿ استضافة خبراء كمدربيف عالمييف، كالمشاركة في الدكرات المراسميف، ك 

اتصاؿ  مسكرم ،) ال الخارجية تدريب اإلدارييف كتككيف فريؽ مختص بالتسكيؽ كاإلعالف كالدعاية

، في بالمصداقية كاألمانة كالنزاىة في نقؿ األخباراحباإلضافة إلى تحمي الصِّ  ،(2017شخصي ،

أف يجيد التعامؿ مع تكنكلكجيا االتصاالت بشكؿ ممتاز كأف ك  ،كميارات الكصؼ كالتعبير المغكم

 ( 2017،، مقابمة شخصية ) عبد الرحمف  .يمتمؾ قدر اإلمكاف األجيزة الحديثة في ىذا المجاؿ

حافة اإللكترونية في ليبيا   أنواع الصِّ

حافة الميبية المكجكدة عمى شبكة المعمكمات الدكلية كىما كاآلتي :  يكجد نكعاف مف الصِّ

 ليبيا الكطنية كرقية كصحيفة ليبيا الجديدة التي ليا نسخة الصحؼيمثؿ  النوع األول ،  ،

مف المحتكل الكرقي كغيرىا مف الصحؼ التي تقدـ نفس  ، ، الحدث الميبية ، البصمةالكسط

ك تضيؼ عميو بعض األخبار الخاصة لمنسخة اإللكتركنية مضاميف كمكاد اعالمية متنكعة 

 .المتكاجدة عمى شبكة المعمكمات
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 كلتي نشأت في بيئة شبكة المعمكمات ايتمثؿ في الصحؼ كالمكاقع اإلخبارية  النوع الثاني 

 كرقية كصحيفة ليبيا ىيرالد ،ألكاف ، الرصيفة اإلخبارية ،ليبيا السالـ ك التي ليس ليا نسخة

غيرىا مف الصحؼ التي تتخذ مظير صحيفة متكاممة مف حيث التسمية ك المضاميف التي 

تقدميا كلكنيا تخضع لمنمط اإللكتركني في التبكيب كالعرض كأسمكب التحرير، كالتي تعمؿ 

 ككاالت األنباء . تمدة عمى مجمكعة مف المراسميف كعمى تحديث أخبارىا بشكؿ دكرم مع

حافة اإل   الميبية لكترونية أىداف الصِّ

تـ المكجكدة عمى شبكة المعمكمات مف خالؿ متابعة الباحثة لبعض مكاقع الصحؼ الميبية 

 العديد مف األىداؼ منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر : مالحظة أف معظميا تسعى لتحقيؽ

  اليكمي مع الحدث الميبي كمتابعة كافة التطكرات كمجريات األحداث المحمية ك التكاصؿ

 العربية كالدكلية كتداعياتيا عمى ليبيا .

 .  تكعية العالـ بقضية ليبيا كأبعادىا المختمفة كعرض كجيات النظر المختمفة حكليا 

 كالتراث . تعريؼ المكاطف الميبي المكجكد داخؿ ليبيا كخارجيا بميبيا الكطف كاألرض 

 . إبراز المعالـ الحضارية كالثقافية كالسياحية داخؿ ليبيا 

 باإلضافة ، كالنزاعات الحاصمة لتمزيؽ كحدتيا الكطنية ، تسميط الضكء عمى القضية الميبية 

 إلى تسميط الضكء عمى معاناة الشعب الميبي مف غالء المعيشة، نقص الدخؿ المالي الذم

 كالصحية، باإلضافة إلى السرقة كالقتؿ كاالعتداءات الجسدية .يؤثر عمى حالتو النفسية 

 . تكضيح المكقؼ الميبي تجاه جميع القضايا كاألحداث عمى المستكل المحمي كالدكلي 

 . إبراز انتصارات كنضاؿ أبناء الشعب الميبي كتمّسكو بأرضو كحقكقو ك قيمو الكطنية 
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حافة اإللكترونية الميبية وتقنياتيا   الصِّ

حافة في ليبيا مف التقنيات اإللكتركنية المنتشرة بشكؿ كاسع كالمتمثمة في أجيزة  استفادت الصِّ

األمر الذم أتاح ليا فرصة  -،الحاسب المحمكؿ ، شبكة المعمكمات الدكلية  اليكاتؼ المحمكلة

 كبيرة لمتكاصؿ مع القراء ، ك تكمف أىمية ىذه التقنيات في اآلتي :

 ية كالحاسكب المحمكؿ أدل إلى انتشار عادة متابعة الجميكر لألخبار ك انتشار اليكاتؼ الذك

األحداث المحمية لحظة بمحظة مف خالؿ ىذه األجيزة ، كىذا بدكره يتطمب مف القائميف عمى 

الصحؼ اإللكتركنية الميبية مكاكبة ىذا التطكر الحاصؿ، كاالستفادة مف التطبيقات كالبرامج 

 ميكر بشكؿ أسرع كأكثر مركنة لتمبية رغباتيـ كاىتماماتيـ . التي تتيح الكصكؿ إلى الج
 

  ،التفاعؿ مع القراء كذلؾ باستقباؿ تعميقاتيـ كردكد أفعاليـ مف خالؿ رسائميـ اإللكتركنية

 أعطى الصحؼ الفرصة لمتكاصؿ معيـ كمعرفة آرائيـ تجاه المحتكل المنشكر.
 
  لمكصكؿ إلى أكبر شريحة مف إنشاء صفحات خاصة عمى شبكات التكاصؿ االجتماعي

الجميكر، كالتفاعؿ معو كتقديـ خدماتيا كاألخبار عف آخر المستجدات، كتبادؿ اآلراء ك 

 كجيات النظر في القضايا المطركحة .
 

  إجراء استفتاءات في شتى المجاالت كمختمؼ األحداث ،بيدؼ التعرؼ عمى اتجاىات الرأم

ي يتـ تحديثيا بشكؿ دكرم تبعا لتطكر األحداث ك العاـ حكؿ مختمؼ القضايا المحمية ، كالت

 المستجدات عمى المستكل المحمي كالكطني .

حافة   الميبية  اإللكترونيةالتحديات التي تواجو الصِّ

 ة تـػػػكدة عمى الشبكػة المكجػض مكاقع الصحؼ الميبيػة بشكؿ عشكائي لبعػة الباحثػمف خالؿ متابع
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كتحديات مالية كتقنية كأخرل تتعمؽ بمضمكف المادة مالحظة أف بعضيا يكاجو مشكالت 

  اإلعالمية كىي كاالتي :

  :عاني مف ضعؼ المحتكل ك قمة يزاؿ عدد مف الصحؼ الميبية يالالمضمون اإلعالمي

االىتماـ بتحميؿ المعمكمات بعمؽ كاالفتقار إلى المصداقية في نقؿ األحداث لعدـ اعتمادىا 

 .  أمامياعمى مصادر مكثكقة كمسؤكلة 
 

 ارة ػاإلش رل دكفػع أخػتعمؿ بعض المكاقع عمى نسخ الخبر مف مكاق ات:ـقرصنة المعموم

 لممصدر أك التأكد مف صحتو، إضافة إلى التيكيؿ في بعض األحياف في سرد الخبر، ك

 ،مقابمة شخصية ،)عجاجغياب الدقة في نقمو مما يفقد الصحيفة المينية في العمؿ اإلعالمي .

2017) 
  

  :كجكد عدد مف المكاقع اإللكتركنية الحزبية التي تتطرؽ لألخبار بحزبية متعصبة بما الحزبية

نتيجة ما تشيده  يخدـ مصالحيا دكف مراعاة الدقة كالمكضكعية في المعمكمات التي تنشرىا

 .سياسية الدكلة مف أحداث 
 

 حافي كتأسس عمؿ :  غياب األطر القانونية والتشريعية التي تنظـ العمؿ اإلعالمي الصِّ

كيكفر الحماية لإلعالمييف ك ميني محترؼ يمارس أخالقيات المينة كيكاكب التطكر التقني 

)إدريسي ، مكقع الشرؽ  ، فغياب ىذه القكانيف أدل إلى فكضى إعالمية كعشكائية.الًّصحافييف 

  (2012األكسط، :
 
 :حافييف ك المراسميف المتخصصيف في المجاؿ ك نقص تتمثؿ في غياب  مشكالت مينية الصِّ

اإللكتركني ، مما جعؿ بعضيا يعتمد عمى مالؾ غير مؤىؿ كليس لديو الخبرة الكافية في 

حػػالمج  ياػقدرت ؼػػضعثـ يز، ػػا إلى التمػػػيا ك افتقادىػػعؼ أدائػا قد يتسبب في ضػافي مػاؿ الصِّ
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  (2016العيف :)الرفاعي ، مكقع  عمى االستمرار.
 
 :عدـ االستفادة الكاممة مف اإلمكانيات المتطكرة التي تكفرىا البيئة  من الناحية التقنية

اإللكتركنية المتعمقة بالتفاعمية كالفنكف اإلخراجية التي تجعؿ الصحيفة أكثر جاذبية كتأثيرا 

األخرل ، باإلضافة إلى ضعؼ أسمكب العرض الصحؼ كيجعميا عمى قدر مف المنافسة مع 

 كاإلثارة كالتشكيؽ كضعؼ اإلخراج اإللكتركني . 
 

  :الالـز لنفقة  العديد مف الّصحؼ تجد صعكبة في الحصكؿ عمى التمكيؿمن الناحية المالية

ككذلؾ لتمبية احتياجات كاالشتراؾ الدكرم المعدات كاألجيزة إلطالؽ مكقعيا اإللكتركني 

  (2017 ،، مقابمة شخصية )عجاج . نتيجة لذلؾ يتـ إغالقيا أك تكقفيا لفترة مف الزمف ،العامميف

 
حافة اإللكترونية الميبية   مواقع الصِّ

تقتصر ىذه الدراسة عمى الصحؼ اإللكتركنية التي ليس ليا نسخة كرقية كالتي تـ اختيارىا 

مف بيف العديد مف الصحؼ المتكاجدة عمى الشبكة كذلؾ لما يتكفر ليا مف مكاقع  مديةبطريقة ع

بما  ماعي، باإلضافة لتطكيرىا المستمرثابتة ك مفعمة عمى الشبكة كعمى مكاقع التكاصؿ االجت

 يتالءـ مع تقنيات الشبكة ، لذلؾ تـ اختيارىا إلجراء الدراسة عمييا كىذه الصحؼ ىي :

 :كقع إخبارم ييتـ بالتغطية اآلنية كالمستمرة لألحداث في ليبيا كالكطفم صحيفة عين ليبيا 

 في 2012العربي كالعالـ معتمدا عمى الحيػاد كالمكضكعيػة في طرح األخبػار، تـ إنشاؤه سنة 

في الكاليات المتحدة األمريكية مف قبؿ  EIN LIBYA LIMITEDلندف تحت إدارة شركة 

رئيس التحرير اإلعالمي رمضاف محمد، كالذم يعتمد عمى التمكيؿ الذاتي مف قبؿ مساىمات 

تحصؿ المكقع عمى  2013في عاـ ، ( 2017، ، اتصاؿ شخصي)رمضافكتبرعات األعضاء 

  . WWW.EINLIBYA.COM جائزة أفضؿ المكاقع الميبية ، متكفر عمى الرابط 

http://www.einlibya.com/
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  :مكؿ بجيد ذاتي  مف مكقع إخبارم مستقؿ يصدر مف مدينة بني كليد، مالرصيفة اإلخبارية

، كيترأس مجمس تحريره اإلعالمي  2012إذ أسسو نخبة مف شباب ليبيا عاـ ، القائميف عميو

حافييف كالكتّاب سالـ عمي ، يعتمد المكقع في تقديـ خدماتو اإلعالمية عمى  مجمكعة مف الصِّ

الميبييف كالعرب باختالؼ تكجياتيـ الفكرية التي تشكؿ قاعدة الرأم كالتحميؿ بالمكقع الذم 

  . WWW.ALRASEEFA.NETتكفر عمى الرابط متمتد تغطيتو اإلخبارية إلى كافة أنحاء ليبيا ،
 
  :اإلعالمي كالناشط الحقكقي عمى يد  2003منبر إعالمي مستقؿ تأسس عاـ ليبيا المستقبل

ييتـ المكقع بالممؼ الميبي كالعربي كاإلسالمي بجميع ، كمقر إدارتو لندف حسف محمد األميف

بحرية الرأم كالحيادية ، ك يعمؿ  كاالجتماعية كالثقافية ، كيمتـز جكانبو السياسية كاالقتصادية

لمقائميف عميو كالتبرعات مف  عمى الدعـ الذاتي يعتمدعمى نشر اآلراء كاألفكار المختمفة ، 

عمب العامميف أ ،غير ليبية ك المتابعيف لو ؛ فيك ال يتمقى أم دعـ مالي مف أم جية ليبية 

 ،،اتصاؿ شخصي)األميف  فيةاحيختمفكا مف حيث خبرتيـ كامكانياتيـ الصِّ ك بو مقيميف خارج ليبيا 

  . WWW.LIBYA-AL-MOSTAKBAL.ORGمتكفر عمى الرابط ( ، 2017
 

 :تيتـ بالشأف  2016صحيفة إلكتركنية ليبية يكمية شاممة كمستقمة تأسست عاـ  المرصد

، كالمقابالت التي قامت  ، التصريحات مف خالؿ رصد النشرات المجاالتالميبي بمختمؼ 

عادة تجميعيا كنشرىا في باقة كاحدة لممتمقي عداد ا بيا كسائؿ اإلعالـ المرئية كا  لتقارير ، كا 

حافية ، كىك متكفر عمى  االىتماـ باألخبار الرياضية كاالقتصادية المحمية كالدكلية ك ، الصِّ

 .WWW.almarsad.com   التاليالرابط 

 

 

http://www.almarsad.co/
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حافة اإللكترونية   تطور الصِّ

حافة تاريخ طكيؿ في مجاؿ العمؿ اإللكتركني فقد شيدت عدة محاكالت لتكصيؿ الصحيفة  لمصِّ

في تطكرىا كخركجيا مف اإلطار الكرقي ت ساىمالتي لكتركنية اإلكسائؿ الالكرقية إلى قرائيا عبر 

إخراجيا، ك  تحريرىا، تصميميا، -ابتداء مف عممية إنشاء الصحيفة الكرقية إلى اإللكتركني،

 مف الجميكر. إلى إيصاليا ألكبر عدد -باعتيا إلكتركنيا باستخداـ أجيزة الحاسكب ط

إلى  فبدأت محاكالت إرساؿ الصحؼ في منتصؼ القرف الماضي عبر مكجات اإلذاعة المسمكعة

المنازؿ بكاسطة أجيزة الفاكس كتقديـ نشرة مكجزة عمى أجيزة الحاسكب باإلضافة إلى إنتاج 

كفي  ،فة ىذه المحاكالت كانت عالية جداأعدادىا السابقة، كلكف تكمأقراص ممغنطة تحكم 

الثمانينات جاءت محاكالت إرساؿ الصحؼ عف طريؽ الفيديكتكس كذلؾ باستخداـ خطكط 

جياز الحاسكب مقابؿ اشتراؾ شيرم عمى أك  ،قباليا عمى شاشة اإلذاعة المرئيةالياتؼ ليتـ است

ثـ جاءت  ،خفاض كضكح الصكرة كبطء االستعراضا؛ النك لكنيا لـ تمقى النجاح المطمكب أيض

محاكالت بعض الشركات مثؿ شركة كمبيكسيرؼ في تقديـ طبعة إلكتركنية في إطار تجريبي ك 

 ( 219: 2011) الدليمي ،لكنيا لـ تستمر بسبب تكمفتيا العالية كعدـ كجكد مستيمكيف الستمرارىا . 
 

المعمكمات الدكلية كالتي كانت حكرا لدل الحككمات ليتـ في بداية التسعينات ظيرت شبكة 

كلـ يكف  ،لجامعات كمراكز البحكثاستخداميا في عمميات نقؿ كتبادؿ المعمكمات بيف اإلدارات كا

ليذه الشبكة أم استخداـ كاستفادة في المجاؿ اإلعالمي إال بعد ظيكر مكجة الدكت ككـ ك 

ي أتاحت الفرصة أماـ الشركات المختصة في المجاؿ شركات مزكدم خدمات الشبكة الدكلية الت

حافي أف يككف ليا كجكد عمى الشبكة  ، كنتيجة لتزايد االستخداـ (91: 2003)نصر ،اإلعالمي كالصِّ

 اػعمييا كقد ساعدى ارػليذه الشبكة كتحكليا إلى كسيمة اتصاؿ جماىيرية بدأت الصحؼ في االنتش



43 

 

 ذلؾ عدد مف األسباب أىميا : عمى

 ية نشر ك متابعة الجديد مف األخبار كاألحداث حكؿ العالـ في أم كقت كأم مكاف .أىم 

 . كجكد خدمة التحديث الفكرية لمضمكف الصحيفة 

 . ارتفاع تكمفة إنتاج كتكزيع الصحيفة الكرقية 

 . االنخفاض المستمر في أعداد قراء الصحيفة الكرقية 

  مكاقععمى ظيكر القارئ الرقمي الذم أصبح يفضؿ االطالع عمى األخبار كالمعمكمات 

 كصحؼ الشبكة . 

  زالة الضغط الذم يمكف الصحيفة مف إرساؿ المعمكمات تطكر تقنية ضغط المعمكمات كا 

 (2012)نبيح ، مكقع ضياء : بسيكلة .

الشبكة بالعديد مف المكاقع  فمـ تمضي سنكات عمى ظيكر شبكة المعمكمات الدكلية حتى امتألت

 صحافة الشبكاتالتابعة لمصحؼ الكرقية أك اإللكتركنية المستقمة كالتي ساىمت في تطكر 

 فأصبحت كاآلتي :

 . ليا دكرية صدكر تختمؼ عف الصحيفة الكرقية 

 . استطاعت تككيف جميكر خاص بيا 

 كرت سياستيا التحريرية تبعا لما يتكافؽ مع الجميكر كاىتماماتوػط . 

 زة الحاسكب كشبكة المعمكمات التي تجمع بيفػدة مف إمكانيات أجيػيا مستفيػكرت مف تقنياتػط 

 :2016 ،يي ك السيد)الدي. ة المسمكعة كالمرئية في كقت كاحدمميزات الصحيفة الكرقية كاإلذاع

115 ) 

قد نتجت كتطكرت كنتاج لشبكة المعمكمات الدكلية كثكرتي  صحافة الشبكةبذلؾ تككف 

 حافة المطبكعة .االتصاؿ كالمعمكمات التي ألقت بكادرىا عمى الصِّ 
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حافة اإللكترونية   عوامل تطور الصِّ

 :إلى امتزاج عدة عكامؿ أىميا صحافة الشبكاتيرجع ظيكر ك تطكر 

 :المتمثؿ في التقدـ اليائؿ في تقنية الحاسكب ببرمجياتو المختمفة كالتي تشمؿ:  العامل التقني 

ة اإلذاعة البريطانية كالتجارب التفاعمية في ىيأتطكر تجارب التميتكس كالفيديكتكس في  -

 مجاالت نقؿ النصكص اإللكتركنية سمعيا كبصريا عبر أجيزة االتصاؿ. 
 

يـ الصحيفة المطبكعة كفي عمميات معالجة في عمميات إنتاج كتصم حاسكباستخداـ ال -

حافية .   ك تخزيف كاسترجاع المادة الصِّ
 

 .تقديـ خدمات صحافية بالياتؼ بأمريكا الشمالية  ك شركات في أكركباتجارب  -
 
 :المتجسد حاليا فيما يعرؼ بالعكلمة االقتصادية كما تتطمبو مف سرعة في  العامل االقتصادي

كىك ما يتطمب بدكره اإلسراع في تدفؽ المعمكمات كذلؾ لككف  حركة رؤكس األمكاؿ كالسمع

 (149: 2006)النجار، المعمكمة سمعة اقتصاديو تزداد أىميتيا يكميا .
 

 :المتمثؿ في االستخداـ المتزايد لكسائؿ اإلعالـ مف طرؼ السمطات  العامل السياسي

 السياسية بيدؼ إحكاـ قبضتيا عمى سير األمكر في البالد كحفظ االستقرار.
 

 :رغبػة الصػحؼ في االشتػراؾ في شبكػة المعمكمػات الدكليػة بيدؼ  عائدات اإلعالنات

لشبكة تساعدىا عمى مكاجية تكاليؼ الحصػكؿ عمى عائػدات ىائمة مف اإلعالنات عمى ىذه ا

 إنتاج النسخة الكرقية ككذلؾ لضماف استمراريتيا كبقائيا عمى الساحة اإلعالمية .
 

 :ضغكطػات منيا مصادر مف عدة تعاني الصحيفػة المطبكعػة مشاكل الصحيفة المطبوعة 

 ؛ يػاإلعالم المحتكللكتابة ات معينة ػكالتقيد بمساح ،طباعة النتاج ك اإلمكيؿ كارتفاع تكمفة الت
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التفاصيؿ المتعمقة بالمادة  ففي الكثيػر مف األحياف ال تكفي المساحة المخصصة لرصد كؿ

ضغكطات في المدة الزمنية اإلعالمية مما يؤدم إلى حذؼ أجزاء ميمة مف المقاؿ، ككذلؾ 

 ) فاركؽ ، ة .تجاكز المدة المحددالالزمة لتسميـ المقاؿ كنشره ، إذ ال يمكف التأخر في النشر ك 

 (  2012مكقع األلككة الثقافية :
 

حافة اإللكترونية بين الماضي والحاضر   الصِّ

في بداياتيا مف مجرد مكاقع تحتكم عمى أفكار كمكضكعات ك صحافة الشبكات انطمقت 

أطركحات بسيطة ،حيث انطمقت تحديدا مف منتديات الحكار ك النقاش التي تتميز بسيكلة تحميؿ 

أرائو بالرغـ  كبساطتيا كالتي نجحت في جذب كاستقطاب الجميكر ليشارؾ فييا بأفكاره كبرامجيا 

مف الجمكد كالبطء في التحميؿ ك اقتصارىا عمى النصكص فقط كقمة مف الصكر دكف كجكد 

نتديات النقاش داخؿ ىذه الم لمممفات السمعية كالبصرية، فبدأت تتشكؿ مجمكعات الحكار ك

؛ كقد ساعد عمى ذلؾ حرية شبكة المعمكمات الدكلية كعدـ خضكعيا قافاتلتبادؿ المعارؼ كالث

كىكذا  (،2005)العتيبي، مكقع الجزيرة : لمرقابة أك السيطرة، باإلضافة إلى سرعة تبادؿ المعمكمات

أصبح بإمكاف القارئ المتصفح أف يختار ما يريد قراءتو كأف يتزكد بو مرئيا فقط أك مرئيا ك 

لتفاعؿ ، دكف أف يتمكف مف المشاركة كا اإلذاعة المرئية أك جياز الحاسكبمسمكعا عمى شاشة 

المتعارؼ عمييا  صحيفة الشبكةشركط كمزايا  لعدـ تكفر؛ ذلؾ مع محررم كمراسمي الصحيفة

مكانية البحث داخؿ الصحيفة  اليكـ كالتي تتميز بالتفاعمية كالتحديث المستمر لممعمكمات كا 

كالتخزيف كاالسترجاع باإلضافة إلى الكصالت كالركابط اإللكتركنية بيف المكاد المتعمقة ببعضيا، 

، باإلضافة إلي ( 8:  2013)ناطكرية ،بؿ كانت عبارة عف نسخة متكافرة إلكتركنيا لمصحيفة الكرقية 

أنيا لـ تكف ذات عائد مادم كبير يشجع أصحاب كشركات اإلعالنات عمى االستفادة منيا بسبب 

لماميـ بيا ،   كعدـ ثقتيـ بالنشر عمييا . عدـ معرفتيـ كا 
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مع مركر الكقت ك االىتماـ المتزايد بالنشر اإللكتركني عمى شبكة المعمكمات الدكلية كتحسف 

المستخدمة عمى الشبكة ك إمكانية بث ممفات الصكت كالصكرة المتحركة ، ك كجكد التقنيات 

حافييف ، ظير اتجاه ثاني مف  صحؼ الخدمات التفاعمية كالتكاصؿ الحي بيف القارئ كالصِّ

كىك المكاقع اإلخبارية التي تمثؿ صحؼ نشأت عمى الشبكة ك ليس ليا عالقة بنسخة  الشبكات

الصحؼ التابعة مكاقع تجعميا تتفكؽ عمى  ةث األخبار العاجمة بصكر كرقية كالتي تعمؿ عمى ب

 (21: 2006سكيمـ كالمسحاؿ ،)لمؤسسة صحافية .

 بذلؾ بدأ يتطكر محتكل الصحيفة ليخرج مف طابع محتكل معاد نشره مف النسخة الكرقية إلى

 كتـ ذلؾ عمى ثالث مراحؿ كىي : الشبكةمحتكل منتج خصيصا لصحيفة 

  محتكل الصحيفة الكرقية كامال أك جزءن منو عمى المكقع اإللكتركني .إعادة نشر 

  كاالستفادة مف مميزات    ،صحيفة الشبكاتإنتاج نصكص مشتركة لكؿ مف الصحيفة الكرقية ك

شارات مرجعية .  النشر اإللكتركني كربط النصكص المتعمقة ببعضيا بركابط تشعبية كا 

  غير متكفر بنسخة كرقية كاستخداـ الكسائط المتعددة  بصحيفة الشبكةإنتاج محتكل خاص

 (138: 2011)خضر ،لنشر الخبر بطرؽ مختمفة كالتعبير عنو .
 

 تطكر أيضا اىتماـ الصحيفة بالقارئ فتـ ربطو بمستخدميف آخريف كأيضا بالصحفييف لمتحاكر ك

مدكنات التفاعؿ حكؿ محتكل كمضمكف الصحيفة كذلؾ مف خالؿ مكقع الصحيفة نفسيا أك 

باإلضافة  مكحات اإلخبارية كندكات النقاش،فييف كالبريد اإللكتركني كغرؼ الحكار الحي كالاحالصِّ 

طيتو أنيا مكنت القارئ مف المشاركة في عممية إنتاج كتحرير المادة اإلعالمية مف خالؿ تغ

عرفت الحقا  كالتي، كمف خالؿ التعميقات التي يقكـ بنشرىا بنفسو لفعاليات أك أخبار محيطو بو

 (2008)جكزيؼ ،مكقع ستار تايمز :بصحافة المكاطف .

 مع ىذا التزايد في استخداـ صحؼ الشبكات كارتفاع أعداد متصفحييا ؛ تنبو المعمنكف كأصحاب



47 

 

لالستفادة  الشبكاتصحؼ  الشركات ألىمية اإلعالف عمى الشبكة فبدأكا بتكجيو إعالناتيـ عبر

صكؿ إلى الجميكر المستيدؼ بطرؽ أسيؿ كأسرع، كتعكيض مف التقنية الجديدة لمنشر كلمك 

االنخفاض في عائد اإلعالنات الناتج عف انخفاض أعداد قراء الصحيفة المطبكعة ، ىذا التزايد 

الجماىيرم في استخداميا أدل إلى تنكع محتكاىا ك أشكاليا ، فظيرت العديد مف النماذج التي 

 مثمة باليـك بالنماذج األتية :تدؿ عمى أىمية كقكة ىذه الكسيمة كالمت

  صحافة اليواة اإللكترونية 

الفرصة لألفراد كالجيات التي لدييا ميكؿ صحافية بممارسة ىذا  صحافة شبكة المعمكمات تأتاح

فيا أك غيره أف ينشأ مكقع لو كيقدـ مف االنشاط بحرية، فأصبح بإمكاف أم شخص سكاء كاف صح

جراء مقابالت مع غيره ممف يتشارؾ في األىداؼ  خاللو األخبار كالتقارير المكتكبة كالمصكرة، كا 

 (16: 2011)سميماف ، ك االىتمامات .
 
  صحافة المصدر المفتوح 

 ـ خدمات إعالمية مختمفة باستخداـ الكسائط المتعددة كالتييتقدبـ 1999عاـ  عرفت ىذه المكاقع

عمى مضمكنيا، كال تكجد تمكف الجميكر مف تصفحيا دكف التقيد بمكاف أك زماف معيف لالطالع 

عدد غير محدد مف المكاد،  فييا قيكد المساحة المخصصة لنشر المادة اإلعالمية فتستطيع نشر

نتاج المادة اإلخبارية .   كتعتبر مصدر مرف يتشارؾ فيو كؿ مف المصدر ك القارئ في صنع كا 
 
  الصحافة شديدة التكيف 

 الفرصة لبسط نفكذه ك شخصيتو عمييا ىي التي تتكافؽ مع احتياجات كرغبات الجميكر كتعطيو

لمقارئ  ترسؿاألخرل، باإلضافة إلى أنيا  فيحدد المضاميف التي يرغب باالطالع عمييا ك يحجب

 (133: 2013ناطكرية ،)ليسيؿ كصكلو إلييا .  نسخة مف محتكاه المفضؿ عمى بريده االلكتركني
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حافة اإللكترونية   أنواع الصِّ

حافة اإللكتركنية فيي تشمؿ : تتعدد أنكاع  الصَّ

 .حافة الكرقية المطبكعة التقميدية التي تنتج إلكتركنيا  الصِّ

  حافة اإللكتركنية غير المطبكعة التي تتّخذ كسائط إلكتركنية تعتمد أساسا عمى الحاسبات الصِّ

 ك االستقباؿ ، كىذه تشمؿ أكثر مف نكع منيا : في عممية اإلرساؿ

حافة اإللكتركنية الفكرية التي يحصؿ القارئ عمى محتكاىا مف خالؿ شبكة المعمكمات  - الصِّ

 نظير دفع رسكـ أك مجانا، كتتميّز بالتفاعمية كالتجديد المستمر في المحتكيات.

حافة اإللكتركنية غير الفكرية التي تُكَجد أعدادىا عم - ى كسائط إلكتركنية مثؿ األقراص الصِّ

 المرنة الضكئية أك األقراص المرنة .

  ىناؾ أشكاؿ مستحدثة تعتمد عمى كسائط جديدة يتـ ربطيا بالحاسبات اإللكتركنية، مثؿ

 طػبعات خاّصة معّدة مف الصحؼ الكرقية حسب اىتمامات الجميكر.  تصدرالصحؼ التي 

 (23: 2008)عمـ الديف ،

حافة الشبكات حافة صكتعد  التي تنقؿ لممتمقي عبر شبكة المعمكمات ىي األقرب إلى مفيـك الصِّ

حافة كفقا لعدد مف االعتبارات :  اإللكتركنية كيمكف تقسيـ ىذا النكع مف الصِّ

 أنواع الصحف االلكترونية باعتبار وجود أصل مطبوع أو عدمو 

 حافة الكرقية بدعامتيا اإللكتركنية كالتي يطمؽ عم حافة الصِّ حافة عمى الخط أك الصِّ ييا الصِّ

 اإللكتركنية المكممة ،أم نشر الصحيفة الكرقية عمى الشبكة كتككف إما :

صحؼ تقدـ المضمكف الكرقي كامال كما ىك بعد تحكيمو إلى الشكؿ اإللكتركني، بالمحافظة  -

  ،األكلىعمى نفس المضمكف كالمعالجة اإلخبارية كالخط االفتتاحي،كيتـ عرضيا في الصفحة 

  ا، كمالمستخدـ أك المتصفح بدال مف القارئ لكف مع اختالؼ التسميات كالنشر بدؿ التكزيع،
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 . أف طبيعة العالقة بيف الصحيفة كبيف القارئ تككف تفاعمية حية

الكرقية  الصحيفة صحؼ تقدـ بعض المضمكف الكرقي فقط أم أنيا تنقؿ جزء مف مكاضيع -

 (158: 2007)قدكاح ،. لياتركيج الإلى مكقعيا اإللكتركني بيدؼ 

 : حافة اإللكتركنية المحضة )المستقمة(: كىي األخرل تكجد في صكرتيف منيا  الصِّ

نما تكجد فقط عمى الشبكة ك تتمتع بجياز إدارم كتنظيمي  - صحؼ ال ترتبط بأصؿ مطبكع، كا 

حافييف كالمراسميف، أم أنيا مؤسسة صحافية استغنت عف  كفريؽ عمؿ تقني كطاقـ مف الصِّ

عمميتي الطبع كالتكزيع ك استبدلتيما بالنشر اإللكتركني كىذا النكع ىك ما يطمؽ عميو اسـ 

 .صحافة الشبكات 
 
صحؼ ليا إصدار مطبكع كلكنيا ال تشترؾ معو في محتكاه كال ترتبط بو إال في االسـ  -

عالمية ال تستطيع  حافية، حيث تسعى لتقديـ خدمات صحافية كا  كاالنتماء إلى المؤسسة الصِّ

 الصحيفة الكرقية تقديميا مثؿ خدمات البحث داخؿ الصحيفة كالربط بالمكاقع األخرل ك

 (113: 2016)الدييي كالسيد ،عمى استفسارات الجميكر.  خدمات الرد الفكرم

  عمى نوع التقنية المستخدمة في الموقع التي تعتمدأنواع الصحف اإللكترونية 

 كىك ما يعرؼ بأنكاع نقؿ النص عمى شبكة المعمكمات الدكلية كالتي تنقسـ إلى اآلتي : 

 شكمية مف بعض مكاد  صحؼ تستخدـ تقنية الرسـ اإللكتركني كالذم يتيح نقؿ صكرة

الصحيفة الكرقية إلى مكقعيا عمى الشبكة، كىي تقنية غير جديدة إضافة إلى أنيا ال تمكف 

 القارئ مف استخداـ الميزات التفاعمية .
 

  صحؼ تستخدـ تقنية النص المحمكؿ أم تتيح نقؿ النصكص كاألشكاؿ كالصكر كالرسـك

ا عمى الشبكة بشكؿ مطابؽ تماما لمنسخة كالصفحات كاممة مف الصحيفة الكرقية إلى مكقعي
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الكرقية ، ك يعمؿ ىذا النكع مف التقنية عمى التنسيؽ طبقا لمشكؿ الذم كضعو مصمـ الكثيقة 

 (37: 2014)المية ،أصال أثناء تصميمو لكثيقتو .
 

  بشكؿ مستقؿ الشبكة صحؼ تستخدـ تقنية النص الدقيؽ الذم يتيح كضع نصكص صحيفة

الكرقية، كيستفيد مف إمكانيات الشبكة المتعددة كأىميا الجمع بيف عف نصكص الصحيفة 

النص كالصكرة ك الصكت كلقطات الفيديك، خدمات البحث في األعداد السابقة كنسخ 

 النصكص .
 
  صحؼ تجمع بيف نمط النص الدقيؽ كالنص المحمكؿ لالستفادة مف مزايا النظاميف حيث

المتعّددة، ك  كعرض المكضكع مف خالؿ الكسائط النص الفائؽ يكّفر الميزات التفاعمية،

يفّضؿ أف  النص المحمكؿ الذم ينقؿ صكرة حرفية مف صفحة الجريدة، ذلؾ ألف البعض

 (139: 2011)خكخة ،يرل صحيفتو بالشكؿ الذم اعتاد عمييا .

 أنواع الصحف اإللكترونية تبعا لمدى استقالليا أو اتباعيا لمؤسسة إعالمية 

 حاف  يككف النشر اإللكتركني لمصحيفة مكازم لمنشر المطبكع، أم أف ي الموازي:النشر الصِّ

 فييا . الصحيفة تككف نسخة مطابقة لمصحيفة الكرقية باستثناء المكاد اإلعالنية المنشكرة
 
  :حافي الجزئي تقكـ الصحيفة الكرقية بنشر بعض مف مكادىا اإلعالمية عمى النشر الصِّ

 يدؼ تركيج النسخة الكرقية .   التابعة ليا بالشبكة  صحيفة
 
  :حافي اإللكتروني                            ع                 ػػىذا النكع مف النشر يككف فقط عمى شبكة المعمكمات كال يتبالنشر الصِّ

 : 2016، ازمػغ ) .ذػػي اإلدارة كالتنفيػؿ فػكف مستقػفيك، ةػعالمية إػة أك مؤسسػة كرقيػألم صحيف

125   ) 
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حافة اإللكترونية   خصائص الصِّ

لتككف بمثابة الميزة الجديدة لمنشر عمى شبكة  صحافة شبكةتتنكع الخصائص التي تتسـ بيا 

 المعمكمات الدكلية ، كالتي تشمؿ : 

  : اذا كانت اإلذاعة المسمكعة تقدـ الصكت، كاإلذاعة المرئية تقدـ الصكت ك  تعدد الوسائط

حافة المطبكعة تقدـ النص ،فإف  ىي الكسيمة  شبكة المعمكماتصحافة الصكرة معا ،كالصِّ

الكحيدة التي بإمكانيا تقديـ الثالثة معا بشكؿ مترابط كفي قمة االنسجاـ كاإلفادة المتبادلة، إذ  

تعتمد عمى التعامؿ مع المحتكل المخزف  صحافة الشبكاتأدكات ممارسة  يعكد ذلؾ إلى أف

كيعتبرىا بنفس الطبيعة  رقميا، الذم يتـ فيو جمع كتخزيف ك بث جميع أشكاؿ المعمكمات ،

، كما يكتسب (27: 2014) كنعاف ،بغض النظر عما إذا كانت صكتا أك صكرة أك نص 

صة ترتبط بدكرىا في تسييؿ متطمبات العرض استخداـ عناصر الكسائط المتعددة أىمية خا

لمكسائؿ المختمفة، حيث تسيـ الصكرة كاأللكاف في تقميؿ الجيكد التي يفترض أف يبذليا القراء 

  (38: 2009)الرحباني ، لتمقي الرسائؿ في ىذا النمط مف االتصاؿ .
 

  :مع لتفاعؿ بمستكل غير مسبكؽ مف اصحافة شبكة المعمكمات تتميز التفاعل والمشاركة

 ك ختيار فيما بينيا لالطالع عميياالقراء كالذم يبدأ بالبحث في مجمكعة مف النصكص كاال

 بتكجيو أسئمة لمصدر المعمكمة نفسو، أك المشاركة في صناعة خبر كتقديـ معمكمة ينتيي

جديدة مف خالؿ إبداء المالحظات كالحكارات الحية مع اآلخريف ، أك المشاركة في 

 الرأم التي تعطي مساحة لمقارئ في إبداء رأيو دكف خكؼ .استطالعات 
 

 ط نفكذهػػكر بالقدرة عمى بسػػيتمتع الجمي عرض:ـروف التـم في ظـــدرة عمى التحكـقـن والـالتمكي 

 ك كتػيار ما بيف الصػالؿ االختػؿ مف خػاؿ ككػػة االتصػػة كعمميػة المقدمػادة اإلعالميػعمى الم
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 باإلضافة أك تقارير، تحميالت ، مع المحتكل سكاء كانت أخبار ، الصكرة كالنص المكجكد

إلى تكفر كافة القصص التي نشرت عف المكضكع ك ركابط لمكاقع أخرل يمكنو أف يجد بيا 

 (348: 2005)مزيد ،معمكمات إضافية كخدمات متعددة يمكنو االختيار مف بينيا. 
 

 :المعمكمات بسرعة انتشار الشبكات صحافةتتميز  السرعة والفورية والتحديث المستمر 

ككصكليا إلى أكبر شريحة مف المجتمع في أسرع كقت كأقؿ التكاليؼ ، ككذلؾ التحديث 

الفكرم لممعمكمات تبعا لتطكر األحداث كسرعة تعديؿ كتجديد الخبر، باإلضافة إلى القدرة 

 قع اإللكتركني. عمى التحقؽ مف الكقائع بشكؿ فكرم عبر تعدد المصادر المكجكدة عمى المك 
 
 :فمساحات  شبكةالعمى ىذه الخاصية تمغي المساحة المحددة لمنشر  الحدود المفتوحة ،

ا التخزيف اليائمة المكجكدة عمى الحاسبات الخادمة التي تدير المكاقع ال تجعؿ ىناؾ قيكد

خاصة تقنيات النص  -شبكة ال، يضاؼ لذلؾ أف تقنيات  تتعمؽ بالمساحة أك بحجـ المقاؿ

تسمح بتككيف نسيج متنكع كذك أطراؼ كتفريعات ال نيائية تسمح  -الفائؽ كالركابط النشطة

 (195: 2016)غازم ، .باستيعاب جميع ما يتجمع لدل الصحيفة مف معمكمات 
 

  :بنكع مف المركنة في الجمع بيف عدة أشكاؿ مف اإلنتاج  صحافة الشبكاتتتميز المرونة

حافي كالنص المقركء، المسمكع، المرئي، بيذا تجمع مختمؼ التقنيات المتكفرة في كسائؿ الصِّ 

إذ ال  اإلعالـ التقميدية، تبرز ىذه الخاصية بشكؿ جيد لمستخدمي صحافة شبكة المعمكمات،

إذا كاف لديو الحد األدنى  يمكف لو أف يتجاكز عددا مف المشكالت اإلجرائية التي تعترضو

 (77: 2015)اليمباكم ، بشبكة المعمكمات الدكلية .مف المعرفة 
 
  :لو أىمية كبيرة في مجاؿ النشر اإللكتركني فتقديـ المكضكعات الدليل اإللكتروني الفوري

المختمفة داخؿ المكقع باإلضافة لخدمة الدليؿ كامكانية البحث يقدـ لممستخدـ سياقا شامال 
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نظاـ يضـ أشكاال مختمفة مف المعمكمات عف المكضكع الحالي الذم يستخدمو، حيث أف ال

مثؿ المكاد الصكتية كلقطات الفيديك الحية كالصكر إلى جانب المكاد النصية المكتكبة مما 

 (242: 2012)الرحباني ،يحقؽ نكعا مف التكامؿ كالثراء في عرض المعمكمات . 
 

 : مكؿ الذم ينتج بالعمؽ كالش صحافة الشبكاتتتسـ الخدمات التي تقدميا  العمق المعرفي

مف اتساع المساحة المتاحة ليا، فيي تقدـ خدمات إضافية كتقديـ خمفية لألحداث ك ربطيا 

 بالقضايا المتعمقة بيا ،كيتمثؿ ذلؾ في :

 تصفح مكضكعات صحفية أخرل ذات عالقة بالمكضكع المستيدؼ  . -

ىا الماضية العكدة إلى أرشيؼ الصحيفة ، حيث تتيح بعض الصحؼ إمكانية العكدة ألعداد -

 بفترات زمنية متفاكتة .

 النفاذ لمركز المعمكمات الخاص بالصحيفة لالطالع عمى المكاد المنشكرة في العدد نفسو . -

االطالع عمى عدد مف بعض الطبعات التي تصدرىا الصحيفة حتى يتسنى لقرائيا في كؿ  -

 مكاف االطالع عمى طبعاتيا المختمفة .
  

  :عمى النص الدقيؽ كالتعمؽ فيما كراء النص  صحؼ الشبكاتتعتمد تقنية النص الفائق

قع ااألصمي كفقا لنكعية المضمكف الذم ترتكز عميو ، كالذم يعد أساس التجكؿ عمى مك 

 العناصر المرتبطة بمكاقع ك بيف الكممات ك ذلؾ أنو يمكف القارئ مف التجكؿ الصحؼ

 (93: 2013. )القيسي ، نصكص أخرل كالتي تسمى بالعناصر النشطة
 

  :أصبح بإمكاف الجميكر تمبية احتياجاتو كما يتطمع إليو مف خدمات تعدد خيارات التصفح

فية احالصِّ  ضاميففية التي تعرض الماحمعمكماتية باالستفادة مف الخدمات الصِّ  إخبارية ك

  كفقا لما يطمبو الجميكر، كتحدد المكاد التي تنشرىا بناء عمى احتياجاتو .
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 :يزداد إقباؿ الجميكر عمى الكسائؿ التي يقؿ فييا ما يبذلو مف جيد جسدم  سيولة التعرض

كعقمي لفيـ كاستيعاب المادة اإلعالمية، حيث تتحقؽ سيكلة التعرض مف خالؿ االلتزاـ 

، ك دعميا مف خالؿ استخداـ لغة صحؼ الشبكة بالسمات التحريرية المميزة لمضاميف 

 (8: 2012)عبكد ،ميسرة ككسائط متعددة . 
 
  :تجاكز الحدكد كالتنقؿ بيف الدكؿ بشكؿ فكرم دكف  صحافة الشبكاتاستطاعت العالمية

رقابة أك سيطرة كذلؾ عبر شبكة المعمكمات الدكلية ؛لتتمكف مف استقباؿ كنشر األخبار عمى 

نطاؽ كاسع ، ما حقؽ ليا التعامؿ مع القضايا كاألحداث العالمية عمى نطاؽ كاسع ال حدكد 

فرض عمييا أف تضع األخبار كالقضايا العالمية كاضحة في صفحتيا التمييدية  لو، كىك ما

 (134: 2010)تكفيؽ ،لممكقع . 
 
  :تعتبر القدرة عمى ربط القدرة عمى الربط بين العناصر المتعددة داخل ىيكل المعمومات

العناصر كاألشكاؿ المختمفة مف المعمكمات ببعضيا البعض مف أىـ الخصائص التي تميز 

 ؛ ألنيا تتيح لممستخدـ أف ينتقؿ مف متابعة معمكمة ما في كثيقة ما إلىصحافة الشبكات

كثيقة أخرل مختمفة تماما ،ككذلؾ الربط بيف خبرات كمعارؼ متنكعة لمعديد مف األفراد في 

مجاالت مختمفػة مف المعمكمػات لتكػّكف في النيايػة مساحات شاسعػة مف المعرفة اإلنسانيػة 

 (92: 2011) بعزيز ، ك المرتبطة ببعضيا .المتشعبة 
 

 :حافي في الصحيفة أكثر مف  القابمية لمتحويل ترتبط ىذه الخاصية بأسمكب عمؿ الصِّ

حافي بعدة كسائؿ  ارتباطيا بالمستخدـ نفسو، ذلؾ ألف الصحيفة تقكـ بعرض المكضكع الصِّ

مثؿ الصكرة الحية كالرسكـ المتحركة كالصكت إضافة إلى النصكص كىك ما يتيح لممستخدـ 

 (446: 2010شيخاني ،) فرصة االختيار بيف العناصر المختمفة. 
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  :أم أف يطالع القارئ محتكل الصحيفة في أم كقت يشاء لمكاكبة األحداث إمكانية التوزيع

 كاألخبار دكف أف ينتظر اليـك الثاني لمحصكؿ عمى العدد الجديد كما في الصحيفة الكرقية .
 

حافة اإللكترونية   سمبيات الصِّ

مف خصائص كمميزات تجعميا منافسا قكيا لمكسائؿ التقميدية  صحافة الشبكاترغـ ما تمتاز بو 

 األخرل إال أف ىذه الكسيمة ليا سمبيات أيضا تتمثؿ في اآلتي :

  حافي قد يؤدم إلى بث معمكمات السرعة في بث األخبار كالرغبة في تحقيؽ السبؽ الصِّ

نتيجة طرح ىائؿ خاطئة نتيجة لعدـ التدقيؽ في صحة الخبر، باإلضافة إلى تضميؿ القارئ 

مف األخبار دكف تحميميا كتفسيرىا بشكؿ يساعده عمى فيـ األحداث كىذا مف شأنو أف يؤثر 

 (2000،49)صالح ،سمبا عمى الصحيفة كمصداقيتيا .
 
  إف المكاقع اإلعالمية تمجأ لمركابط النشطة ككسيمة إلضافة المزيد مف المعمكمات لمجميكر ك

ة في المكقع نفسو، لكنيا قد تكجيو بشػكؿ غير متعمد إلى إحاطتػو بخمفيػات ال تككف متاح

 مكاقع قميمة في اعتمادىا عمى المعايير التحريرية كعمى مصادر ال تحظى بالثقة .
 
 حافة ال يزاؿ مجاال جديدا بجميع مجاالتو كأنكاعو ،فيك ال يمتػمؾ تراثا قكيػا  ىذا النكع مف الصِّ

لقبكؿ كاالحتراـ مف قبؿ العامميف ك المستخدميف، أك مف التقاليػد كالقكاعػد التي تحظى با

 (191: 2012)الدليمي ،قكانيف تضبط ما يدكر بيا مف ممارسات. 
 

  بيئة خصبة النتشار اإلشاعات كاألخبار الكاذبػة كالممفقة بسرعػة فائقة  صحافة الشبكاتتكفر

سيط قائـ عمى آليات كغير المعيكدة في الصحافة المطبكعة، ذلؾ ألنيا تكجد عبر الشبكة كك 

 (31:  2014)كنعاف ،فائقة السرعة في نقؿ كتبادؿ المعمكمات عمى نطاؽ كاسع .
 



56 

 

  صحؼ تنتشر غرؼ المحادثة كالدردشة كالتراسػؿ الفكرم كالمنتديات عمى العديػد مف مكاقع

لضكابط كافيػة مف قبؿ القائميف عمييا، األمر الذم أدل معظميا خضع يال  كالتي، الشبكات

 ى حدكث ممارسات خاطئة مف قبؿ المشاركيف فييا.إل
 

  صعكبة التسكيؽ كجمب اإلعالنات في بعض الصحؼ العربية كىك ما يؤثر عمى استمرارىا

العامميف في المؤسسة يدفع  مر الذماأل ،المادملعدـ كجكد مصادر تمكيؿ تعكد عمييا بالربح 

 (102: 2011)الدليمي ،لترؾ العمؿ لعدـ تكفر عائد نظير خدماتو. 
 
  صحافة غياب األنظمة كالمكائح التي تنظـ عمؿ المينة ؛فال يكجد تشريعات تحكـ عمؿ

 مسيطرة عمييا ك محاسبتيا عند  تجاكزىا المعايير المينية .ل، كال يكجد تراخيص  الشبكات
 

  حافييف في مجاؿ النشر اإللكتركني ك غياب اإلطار القانكني كالميني الذم ينظـ عمؿ الصِّ

حقكقيـ؛ كىذا راجع لعدـ كجكد نقابات مينية تنظـ كتضبط عمميـ أك تسمح ليـ  يحفظ

حافييف .  باالنضماـ لنقابة الصِّ
 

  اتجاه بعض الصحؼ إلى سياسة االستنساخ مف الصحؼ األخرل المحمية أك العالمية كحتى

مف ككاالت األنباء، حيث تعتمد عمى سرقة مضمكف الصحؼ األخرل ك استبداؿ أسماء 

 (5: 2012، )محمد حرريف أيضا كىذا راجع لغياب الرقابة . الم
 
  أنيا في تطكر مستمر ناتج عف التقنيات المستخدمة في معالجة كعرض النصكص ك

الصكر، كليذا يجب عمى القارئ أف يجدد الكسائؿ المستعممة في ىذا الغرض مثؿ تجديد 

ا لغالء األجيزة كتكاليؼ الحاسكب، الياتؼ المحمكؿ، كىذا ليس في متناكؿ الجميع نظر 

 الدخكؿ إلى شبكة المعمكمات .
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حافة اإللكترونية   الخدمات التي تقدميا الصِّ

كمجاالتيا عبر الشبكة فقد تجتمع  ،بتنكع أشكاليا ، مكاضيعيا صحؼ الشبكاتتتنكع خدمات 

لمصحيفة بعض الخدمات المشتركة مع صحؼ أخرل كقد تنفرد بتقديـ خدمات أخرل كىذا حسب 

 إمكاناتيا، كمف بيف الخدمات التي تقدميا الصحؼ اإللكتركنية لمقراء ما يمي :

 :مستخدمييا البحث داخميا أك داخؿ الشبكة ، بعض الصحؼ تتيح  تمكفحيث  خدمة البحث

ىذه الخدمة لفترة زمنية محددة ، كتقدـ رؤكس المكضكعات ثـ تطالب بالحصكؿ عمى رسكـ 

المكضكع، كالبعض اآلخر يشترط الدخكؿ عمى مزكد مالية محددة لالطالع عمى باقي 

الخدمة الخاص بالمؤسسة إلتاحة خدمة البحث ، حيث تتفاكت قكة ككفاءة الخدمة مف 

 ( 50:  2015)كريـ ، صحيفة إلى أخرل ، كقد تختفي ىذه الخدمة مف بعض الصحؼ .
 
 :ممفات األعداد إلى بإمكاف القارئ العكدة بسيكلة  خدمة البحث في ممفات األعداد السابقة

لمبحث في كاالطالع عمييا دكف عكائؽ أك صعكبات، كما يمكنو  السابقة في صحؼ الشبكات

التفاعؿ عبر الركابط التفاعمية المكجكدة عمى مكقع الصحيفة لتقديـ النقد كالمشاركة في 

 (114:  2006)الفيصؿ ،استطالعات الرأم كغيرىا مف الخدمات . 
 

  :تقتصر ىذه الخدمة عمى صحؼ خدمة قراءة عدد اليوم أو األمس من النسخة المطبوعة

الكاممة )المختمفة عف الصحيفة الكرقية ( إذ يتيح المكقع لمقارئ إمكانية مطالعة الشبكات 

فعمى الشبكة النسخة الكرقية كما بيا مف مكاضيع مختمفة إلى حد كبير عف محتكل صحيفة 

األمريكية ىذه الخدمة تحت عنكاف النسخة USA TODAY) حيفة )سبيؿ المثاؿ تقدـ ص

المطبكعة ضمف ما تقدمو مف خدمات مرتبطة بالصحيفة الكرقية ك تتيح فييا تصفح عدد 

 اليـك كاألمس .
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 :مف خالؿ نشر أسعار اإلعالنات الصحفية  خدمة تقديم اإلعالنات لمصحيفة المطبوعة

تي تقدميا ،باإلضافة إلى تكفير كسائؿ االتصاؿ بقسـ الكرقية كطبيعة الخدمات اإلعالنية ال

 اإلعالنات ك طمب نمكذج نشر إعالف بالصحيفة . 
 
  :لممستخدـ االشتراؾ في النسخة صحافة الشبكات تتيح خدمة االشتراك في الصحيفة الورقية

 الكرقية الخاصة بيا، مف خالؿ تقديـ المعمكمات الخاصة باالشتراؾ بطريقة سيمة، ك تسديد

 (20: 2015)حمدم ،الرسـك باستخداـ بطاقات االئتماف . 
 
 :الصحؼ الصغيرة  ف ،تختمؼ ىذه الخدمة مف صحيفة إلى أخرل  خدمة البريد اإللكتروني

قتصر عمى إتاحة الفرصة أماـ المستخدـ لتكجيو رسائؿ إلكتركنية إلى محررم الصحيفة، ت

عمى المكقع كما تقدـ لمقارئ شخصي  إما الصحؼ الكبيرة تقدـ خدمة إنشاء بريد إلكتركني

نشرة إخبارية يتـ إرساليا يكميا لممستخدـ، كتيدؼ بذلؾ إلى ربط المستخدـ بالمكقع أطكؿ 

 (103:  2007)أميف ، فترة ممكنة حتى ال يغادره إلى مكاقع أخرل 
 
 :في القضايا ك  ىي خدمة تقدميا الصحيفة لمقراء لمتعبير عف أرائيـ خدمة مجموعة الحوار

المكضكعات التي ييتمكف بيا كالمستمدة مما تنشره الصحيفة مف أخبار ، تقارير، مقاالت، 

عددا كبيرا ك متغيرا ك بشكؿ يكمي مف مجمكعات الحكار أك النقاش  صحيفة الشبكةكتقدـ 

كح، التي يمكف لممتصفح الدخكؿ إلييا كقراءة آراء اآلخريف كاإلدالء برأيو في المكضكع المطر 

 ك تنقسـ مجمكعات الحكار إلى :

 حكار حكؿ أىـ المكاضيع المنشكرة في العدد األخير مف الصحيفة . -

، ك مكزعة كفقا لألقساـ الرئيسية لمصحيفة  - حكار حكؿ مكاضيع غير مرتبطة بعدد اليـك

 (118: 2003)نصر ، مثؿ األخبار كاالقتصاد كالرياضة كالتكنكلكجيا كغيرىا.
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  تختمؼ مسميات ىذه الخدمة مف األخبار الحديثة والموضوعات الميمة:خدمة اإلرشاد إلى 

 صحيفة إلى أخرل، إذ تطمػؽ عمييا صحيفة يك إس أم األمريكية المكضكعػات الساخنػة ك

كاشنطف األخبار الميمة ، بينما تطمؽ عمييا صحيفة  كاشنطف بكستتطمؽ عمييا صحيفة 

ئ عناكيف أىـ األخبار مف كجية نظرىا، كالتي آخر األخبار، حيث تقدـ الصحيفة لمقار  تايـ

يمكف أف يطالعيا عمى الفكر دكف الدخكؿ في تفاصيؿ المكقع، فيي إرشادية في المقاـ األكؿ 

 (249: 2010) صكنية ،ترشد القارئ إلى أحدث كأىـ األخبار.
 
  :خاصة إذا تيتـ بتقديـ محتكيات المكقع بطريقة مبسطة ك سيمة لمقارئ خدمة خريطة الموقع

 كاف المكقع مزدكجا بالتفاصيؿ كالخدمات مثؿ مكاقع الصحؼ الكبيرة .
 
  :تتضمف ىذه الخدمة اإلجابات عف األسئمة التي  خدمة اإلجابة عمى األسئمة األكثر طرحا

أثناء  يمكف أف يطرحيا المستخدـ حكؿ طريقة االستعراض أك المشكالت التي قد يكاجييا

 تصفحو، ىذه الخدمة تماثؿ خدمة المساعدة التي يتـ تزكيد برامج الحاسب اآللي بيا .
 

 :في ىذه الخدمة تقترح الصحيفة عمى المستخدـ عددا مف  خدمة الربط بالمواقع األخرى

المكاقع التي تراىا ميمة لو، كغالبا ما تككف ىذه المكاقع ذات صمة بالصحيفة ،أك بينيا ك 

 فة اتفاؽ عمى تبادؿ اقتراح المكاقع عمى المستخدميف .بيف الصحي
 

  :إعالنات ، الخالية الكظائػؼ، تشمػؿ إعالنػات السيػارات ، المزادات خدمة اإلعالنات المبوبة

عالنات المشاركة في خدمات خاصة كخدمات التسكؽ .   (104 : 2007)أميف، العقارات، كا 
 

حافة اإللكترونية   إسيامات الصِّ

حافي كمف أىميا : الشبكاتحافة صساىمت   في تغيير كتطكير بعض جكانب العمؿ الصِّ
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  حافي اإللكتركني فأصبح مممان بكيفية استخداـ جياز الحاسكب كالدخكؿ عمى رفع كفاءة الصِّ

الشبكة، كبكيفية إرساؿ كاستقباؿ األخبار كالمعمكمات عبر الشبكة كبثيا إلى الجميكر لحظة 

عمى دراية بكيفية القياـ بحممة صحافية حكؿ قضية ما كتكجييا  كقكع الحدث ، كذلؾ أصبح

 عبر الصحيفة كربطيا بعدد مف المكاقع كالصحؼ ليتفاعؿ معيا الجميكر في نفس الكقت.
 
  حافي الذم يشارؾ في عممية إنتاج المحتكل اإلعالمي مف ساىمت في خمؽ المكاطف الصِّ

رساليا  ك تفاعمو المباشر مع األخبار  إلى الصحؼ ،خالؿ تسجيمو لألحداث القريبة منو كا 

عادة نشرىا عمى نطاؽ كاسع ، كالتكاصؿ  التي تنشرىا الصحيفة مف خالؿ التعميؽ عمييا، كا 

 (213: 2014)أبكعيشة ، مع مصدر الخبر كالجميكر لمنقاش حكؿ أحداث الخبر .
 

 ع كالرؤساءعمى تصريحات الشخصيات البارزة في المجتم تقتصر لـ تعد مصادر الصحيفة 

بؿ أصبح المكاطف العادم مصدر صحافي لككنو مشارؾ في العديد  كالكزراء ككاالت األنباء،

 (116: 2010)تكفيؽ ، مف األحداث سكاء في حدكثيا أك في تسجيميا كبثيا لمصحيفة.
 
  باستخداـ التقنيات المتعددة، حيث أصبح الخبر يبث بالصكر الثابتة  صحؼ الشبكاتتميزت

، كاستخداـ الركابط النشطة ذات العالقة بالخبر نفسو مع تكلقطات الفيديك كممفات الصك 

تقديـ الخبر بالمغتيف العربية كاإلنجميزية في بعض الصحؼ ليككف متكفر لقارئ المغتيف، كىك 

 كالقنكات اإلذاعية المسمكعة كالمرئية . ما كانت تفتقده الصحؼ الكرقية
 
  مكانية تعديمو كتصحيحو في السرعة في بث الخبر فكر كقكعو مكثقا بالصكت كالصكرة كا 

ضافة ركابط ليا عالقة بالمكضكع نفسو لمتكسع فيو، كاالطػالع عمى  حاؿ كجكد أخطاء، كا 

ػة عمى الصحيفة تمنع كعدـ كجػكد جية رقابي الخبر في أم كقت حتى بعد مركر عدة أشيػر،

 (61: 2011)ناجي ،نشر الخبر أك تمارس سيطرتيا عمييا كعمى سياستيا التحريرية. 
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حافة اإللكترونية وأىم المشكالت التي تطرحيا  مؤشرات انتشار الصِّ

 مؤشرات االنتشار

التي كجكدىا عبر زمف قصير كأصبح ليا تقاليدىا كمعاييرىا الخاصة،  صحافة الشبكاترسخت 

 المؤشرات : ما تعكسو العديد مف ، كىكجميكرا كاسعا  مكنتيا مف استقطاب

  النمك اليائؿ في أعداد الصحؼ كالمكاقع اإلخبارية عمى شبكة المعمكمات، ككذلؾ النمك في

حافة الذم أصبح يفضميا لما تمتاز بو مف السرعة  أعداد زكار كجميكر ىذا النكع مف الصِّ

 كتفاعميا مع الجميكر .كاآلنية في بث األخبار، 
 
  أغمب كسائؿ اإلعالـ كالصحؼ التقميدية أنشئت ليا مكاقع عمى شبكة المعمكمات كأصبحت

ا لمستخدمي الشبكة كتفسح مساحات كاسعة ليذا األمر، بؿ أف بعض تيتقدـ مكادىا ك خدما

عمى الشبكة مثؿ صحيفة كريستياف  اكتفت بكجكدىا الصحؼ أغمقت طبعتيا الكرقية ك

 نس مكنتر ك صحيفة الكاشنطف بكست األمريكية .ساي
 

 ك بيدؼ المكاكبة صحافة الشبكاتإلي استعارة بعض خصائص  كرقيةتكجو الصحؼ ال 

خراج الصحؼ  أصبحت تشبو فالمنافسة مثؿ زيادة المادة البصرية، كتغيير طريقة تصميـ كا 

ا تتضمنو الصفحات ا مكاقع الشبكة مف حيث الترتيب كالمحتكل كأسمكب اإلشارة لمتيصفحا

 (394: 2009)جابر، الداخمية مف مكاضيع تكضع في مربعات عمى الصفحة األكلى .
 

 أىم المشكالت التي طرحتيا

 إف النشر عبر الشبكة يمكف اعتباره منفذا لمممنكعيف مف إصدار صحؼ كرقية أك امتالؾ 

 كالفصائؿ السياسيةمحطات فضائية، كيدخؿ في ىذا اإلطار األحزاب كالجماعات الضاغطة 

 التي يمكف أف تؤسس ليا مكاقع عمى الشبكة كتنشر مف خاللو ما تريد.
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  حافية المنشكرة حيث أف المادة الكرقية يمكف مراقبتيا ك كضع قضية الرقابة عمى المادة الصِّ

ما يتـ كتابتو كنشره تحت إطار المحاكمة داخؿ الكطف أك النفي كالسجف كغيرىا مف 

حافيكف أك المؤسسة اإلعالمية في حػاؿ نشػر مكاد تمس ك العقكبات التي  قد يتعرض ليا الصِّ

 تيدد أمف الدكلة ك حياة المكاطف ككرامتو.
 
  حافية مف حيث يعتبر البعض أف النشر عبر الشبكة سيمغي مسألة خصكصية النظـ الصِّ

ة الصحيفة طرؽ إصدار الصحؼ أك التأميف المالي أك تحديد العامميف في الصحيفة أك عالق

بالسمطة السياسية في الدكلة التي تصدر فييا، كسيمثؿ خركقات ك تجاكزات تتعمؽ بحقكؽ 

 المؤلؼ التي يمكف انتياكيا بسيكلة في ظؿ التطكر التقني الكبير .
 
  النشر عبر الشبكة سيمغي المصطمحات التي عمؿ األكاديميكف عمى شرحيا باستمرار ك

يمية ك الصحؼ القكمية ك الدكلية باعتبار أف الصحيفة تحديد خصائصيا مثؿ الصحؼ اإلقم

 التي تنشر عبر الشبكة تغطي ىذه األرجاء جميعا.
 
  ستؤثر عمى عدد القراء الذيف يطمعكف عمى الصحؼ الكرقية ألنيا صحافة الشبكات إف

ستصبح بديال عنيا ،كلكف رغـ انتشارىا الكبير إال أنيا لف تستطيع إلغاء الصحؼ الكرقية 

تتطمب جياز حاسكب أك ىاتؼ  صحؼ الشبكاتا لمميزات كؿ كسيمة اتصالية؛ حيث أف نظر 

محمكؿ ليتـ قراءتيا كتتطمب ظركفا أصعب مف قراءة الصحيفة الكرقية، بينما الصحيفة 

صحؼ الكرقية فيي متاحة لمجميع بسيكلة، ىذه األسباب كافية لمبرىاف عمى أف تطػكر 

 (158: 2009) حمدم ،يضع حدا النتشار الصحؼ الكرقية . الشبكات لف
 
  نتيجة عطؿ  عمى شبكة المعمكماتلمكقع الصحيفة  -االختفاء المفاجئ -التعرض لإلزالة

 أك انقطاع الكيرباء ، باإلضافة إلى تعذر اإلرساؿ الفضائي .  في الجياز،
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حافة اإللكترونية   جميور الصِّ

كلية تغييرات ىامة عمى كسائؿ اإلعالـ التقميدية، لعؿ أبرزىا ما لقد أحدثت شبكة المعمكمات الد

حافة المكتكبة التي استعانت بتقنيات النشر اإللكتركني لتنتج صحافة إلكتركنية  أحدثتو في الصِّ

مستفيدة مف خصائص الشبكة مف خالؿ المحتكل الرقمي كالكسائط خاصة بشبكة المعمكمات 

انعكس إيجابا عمى جميكر ىذه الكسيمة الذم استفاد مف المتعددة )صكت، صكرة، نص(، ما 

مزاياىا كعناصرىا خاصة عنصر التفاعمية الذم أتاح لو الفرصة لمتعبير عف آرائو ، ك اإلطالع 

  (81: 2010) أبك ثمجي ، عمى المعمكمات في أم مكاف كأم كقت.

ليا المتمقيف كعدد سمة مف سمات المجتمعات الحديثة المتطكرة الشبكات حافة صحيث أصبحت 

في تزايد مستمر عمي مستكل العالـ أجمع بشكؿ عاـ كعمي مستكل الدكؿ العربية بشكؿ خاص ، 

حافة الفكرية كالذم يجب أف يتسـ بسمات عديدة منيا :  كأصبح جميكرىا يعرؼ بأنو جميكر الصِّ

 . امتالؾ جياز حاسكب مناسب تتكافر فيو الخدمات التي يستيدفيا 

 ستعماؿ الجياز كمعرفة الكظائؼ الكافية .القدرة عمي ا 

 . المعرفة العامة بالتقنية الحديثة كاستغالليا لمتكافؽ مع الجديد المستحدث 

  المعرفة بأساسيات المغة اإلنجميزية نظرا ألف المصطمحات المستخدمة عمي الشبكة كميا

 ا .مصطمحات بالمغة اإلنجميزية فيجب أف يعرؼ المغة التي يريد التعامؿ معي

  ،حافة االلكتركنية المقركءة ،المسمكعة القدرة عمى تحرير النصكص المكجزة الخاصة بالصِّ

 كالمتف الخاصة بالشاشة الصغيرة .  -المرئية 

حافة اإللكترونية   مراحل تكّون جميور الصِّ

  :صيا خصائاػعرفة بالكتابة الضكئية التي ليمكثراء ك  تعميـتشمؿ القطاع األكثر مرحمة النخبة  
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مقتنياتيا، كىك جميكر صغير العدد نسبيا، حيث أف البداية األكلى ليذه الكسيمة كاف ينظر  ك

 إلييا عمى أنيا كسيمة إعالـ نخبكية كال تمثؿ الطبقة المتكسطة مف المجتمع .
 
 :شبكة  ت، حيث أتاح مف قطاعات المجتمع عامة فيياالجميكر  يتككف مرحمة التجمع

  (189: 2005)عمـ الديف ،المعمكمات الدكلية إمكانات ىائمة لمحكار كالمعرفة كالتثقيؼ .
 

 :في ىذه المرحمة تعتبر أدكات مثؿ المنتديات ،التعميقات ،االستفتاءات، ك مرحمة التفاعمية 

المجمكعات البريدية ،ك سجالت الزائريف ىي األدكات األكثر حرية كتداكؿ في يد الجميكر 

بداء الرأم في المكاد المقدمة مف خالؿ المكاقع اإللكتركنية، إذ بدأت ا لراغب في النقاش ، كا 

ىذه المرحمة بصكرة مبسطة كبأساليب تحاكؿ أف تجعؿ المتمقي عمى اتصاؿ دائـ بالمحتكل 

اإلعالمي مثؿ التعميقات كاالستفتاءات عبر مجمكعة مف اآلليات أبرزىا البريد اإللكتركني 

لزكار، ثـ تطكرت إلى إشراكو في صنع المحتكل عبر اإلشراؼ عمى المنتديات ك كسجالت ا

 اإلشتراؾ في القكائـ البريدية التي تتيح لو تبادؿ المحتكل مع غيره. 
 

  :تعتبر المرحمة السابقة انطالقا لمرحمة ما بعد التفاعمية التي ظيرت مرحمة ما بعد التفاعمية

مكازاة مع الحرب عمى العراؽ كما  2003رت عاـ مع ظيكر المدكنات كانتش 1995عاـ 

أحدثتو مف صدل إعالمي، حيث بدأت الكثير مف الصحؼ في إدخاؿ خدمات ما بعد 

التفاعمية في مكاقعيا بيدؼ زيادة مشاركة الجميكر في صنع محتكاىا كىذا ما فعمو مكقع قناة 

BBC لجميكر ، ففي ىذه الذم خصص برامج بالتعاكف مع اليكتيكب يعتمد عمى مراسالت ا

المرحمة الفرد مرسال لممعمكمات ك في الكقت نفسو يتبادؿ كجيات النظر كيقيـ حكارات 

حافييف ك السياسييف ك المثقفيف كنخب المجتمع المختمفة كمرحمة  تفاعمية مع القراء ك الصِّ

حافي.   (78: 2010بك فالقة ،)تفاعمية، كالذم يطمؽ عميو المكاطف الصِّ
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حافة اإللكترونية   أنواع جميور الصِّ

حافة اإللكتركنية، سنحاكؿ عرض أنكاع الجميكر بصفة  قبؿ التطرؽ إلى تصنيؼ جميكر الصِّ

حافة اإللكتركنية،  الجميكر نكعاف ىما : حيث أف عامة ثـ تسميط الضكء عمى جميكر الصِّ

  :د كالذم يتعرض إلى ىك الجميكر المتمقي الذم ينتمي إليو معظـ األفراالجميور العام

الكسائؿ الجماىيرية بصكرة فردية ك شخصية كمجزأة ، فيك ال يشعر بأم نكع مف الرفقة مع 

 اآلخريف ، ك يتفاعؿ بشكؿ مستقؿ مع الرسائؿ اإلعالمية .
 
 :ىك الجميكر الذم يجمع بيف أفراده بعض االىتمامات أك الحاجات أك  الجميور الخاص

 ز عضكيتيـ ، مثؿ األفراد المشتركيف في صحيفة ما، كيصبحاالتجاىات المشتركة التي تمي

مف كاجب كسائؿ اإلعالـ استشارة ىذا االىتماـ كتدعيمو كتمبية احتياجاتو مف خالؿ اختيار 

 (113: 2006)بك مخيمة ك دليمك ،كسائؿ اإلعالـ لممكضكع الشائع كالمشترؾ بينيـ حتى تحتفظ بو.
 

حافة اإللكتركنية  تتعدد أنكاعو حسب درجة مساىمتو كتفاعمو )صحافة الشبكات( أما جميكر الصِّ

 ، كالذم يشمؿ :المتكاجدة عمى شبكة المعمكماتمع الصحؼ 

 :أك المحدد ىـ األفراد المستعديف الستقباؿ بث الشبكة كالذيف يتكفر لدييـ  الجميور المتوقع

 .بكات صحؼ الشجياز حاسكب ، ىاتؼ نقاؿ كاشتراؾ دكرم يخكليـ لتصفح كمطالعة 
 

 :ك فعال المكاقع اإللكتركنية لمصحؼ ىـ األفراد الذيف يتصفحكف  الجميور المتصفح

 في معيف ، كيسجؿ حضكرىـ بمجرد النقر عمى الرابط .االمكاظبيف عمى زيارة مكقع صح
 

 :بصرؼالفعمي الذم يتمقى الرسالة اإلعالمية ر ىك جزء مف الجميك  الجميور المتعرِّض 

 ،يتجاىميا كىناؾ مف ليااؾ مف يستجيب ػا ، فينػذه منيػكقؼ الذم يتخػكالم ياػر عف إدراكػالنظ
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 كذلؾ تبعا لمدل تطابقيا مع احتياجاتو ك مصالحو المادية ك اىتماماتو الفكرية كالثقافية .
 

 :ىك الذم يتفاعؿ كيتجاكب مع الرسالة اإلعالمية سكاء باإليجاب  الجميور الفعال والناشط

حافة التفاعمية التي تكفر فرصا إلشراؾ جميكرىا في  أك السمب، كيظير خاصة في الصِّ

 ( 10: 2010ة ،ي. ) قسايس صناعة المحتكل اإلعالمي

حافة اإللكترونية   خصائص جميور الصِّ

 الخصائص مف أىميا : في بنيتو الظاىرية العديد مف صحافة الشبكاتيتضمف جميكر 

 :شبكة التقنيات استفادتو مف  نتيجة كاسع الحجـ جميكر صحافة الشبكات الحجم الواسع

 شعبية الصحيفة  . يساىـ في زيادةككسيمة عالمية تصؿ إلى كؿ األماكف حكؿ العالـ مما 
 
 :حافة في أكضاع ك أماكف متباعدة كمع االستعماؿ المكثؼ  التشتت إذ يتكاجد جميكر الصِّ

لتقنيات االتصاؿ الحديثة ك خاصة شبكة المعمكمات الدكلية اكتسب بعدا ككنيا جعمو غير 

محدد في مكاف معيف ،ما أضفى عميو صفة التكاجد الكمي في كؿ مكاف ك في نفس الزمف 

 (37: 2009،الحمامي)إعالمية عبر كسائط تقنية حديثة . مع التشارؾ في التعرض لرسائؿ
 
 :االختالؼ بيف أفراد ك طبقات الجميكر كفئاتو في عدد مف المتغيرات المحددة ، االختالف 

 فيـ غير متجانسيف كمتمايزيف في احتياجاتيـ ك اىتماماتيـ ك مصالحيـ ك إدراكيـ، األمر

 الذم يجعميـ يختمفكف في سمككيـ االتصالي ك تفاعميـ مع المحتكل اإلعالمي .  
 

 :أّدل  البعض بسبب تباعد عناصر الجميكر  كعدـ معرفة بعضيـ غياب التنظيم االجتماعي

 كأفرادإلى عدـ قدرتيـ عمى التكحد ك التضامف أك الدخكؿ في تنظيمات اجتماعية بصفتيـ 

 (76: 2006، ةي)قسايسالجميكر .
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 :يقصد بيا تكاجد أفراد الجميكر في كؿ مكاف مف خالؿ صكتو ك أفكاره المكتكبة  الالمادية

 دكف إمكانية لمسو ماديا لكجكده في عالـ ال كجكد لو في الكاقع. 
 

 :إذ يتمتع بقدر مف الكعي في مجػاؿ المعمكماتية كالمعرفة بأساسيات المغػة جميور نخبوي 

 كلو إمكانيات مادية ال بأس بيا . مدنيشبكة العنكبكتية (، كما أنو جميكر اإلنجميزية )لغة ال
 

  حيث تشير أغمب  جميور شبابيأنو صحافة الشبكات مف الخصائص التي تميز جميكر

الصحؼ في الغالب ىـ مف فئة الشباب في مختمؼ دكؿ ىذا النكع مف الدراسات أف قراء 

 (26: 2011)سميماف ، العالـ .

حافة االلكترونية في عالقتو بالمحتوى   خصائص جميور الصِّ

 :ك بالحرية المطمقة مع تخطي الحدكد المحميةصحافة الشبكات يتمتع قارئ  الحرية الكاممة 

حافة الكرقية التي تككف بالعادة قيد التعديؿ مف  الدكلية، كحدكد القانكف كالرقابة ، بخالؼ الصِّ

 (86: 2010)بكفالقة ،لسياسة ك تكجيات الصحيفة .قبؿ الناشر ألكثر مف مرة كفقا 
 

 :حسب احتياجاتو في ، مف الصحيفة نسخة مفصمة أف يجد القارئىي إمكانية  الشخصنة 

مف مركنة كاعتماد كثيؼ عمى تقنية المعمكمات  اإلعالـ اإللكتركنيحيث ما تحممو بيئة 

تجعؿ كؿ زائر لممكقع قادرا عمى أف يحدد لنفسو الشكؿ الذم يريد أف يرل بو المكقع فيركز 

 عمى أبكاب كمكاد بعينيا ك يحجب أخرل ك يقـك بكؿ ذلؾ في أم كقت يريد.

 :ساحة أك بحجـ التعميؽ في المكاقع اإللكتركنية ليس ىناؾ قيكد تتعمؽ بالم الحدود المفتوحة

مف أىـ ىذه الخاصية تعتبر ، ك تسجيالت ك أك باإلضافات سكاء كانت نصكصا، صكرا، 

تفتقد إلييا باقي  كالتيالشبكات السمات التي تميز النشاط التفاعمي لمجميكر في صحافة 

 كسائؿ اإلعالـ التي يكاجو المتفاعمكف فييا مشكمة محدكدية المساحة المخصصة لمنشر،
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أف تقنيات الشبكة العنكبكتية خاصة تقنية النص الفائؽ ك الركابط النشطة تسمح  إضافة لذلؾ

 بتككيف نسيج متنكع كالنيائي الستيعاب جميع ما يتجمع مف معمكمات .
 

 :لو القدرة عمى بسط نفكذه عمى المادة المقدمة  صحافة الشبكاتإف الجميكر في  التمكين

الختيار ما بيف الصكت ، الصكرة ، كالنص المكجكد مع كعممية االتصاؿ ككؿ مف خالؿ ا

في سكاء كانت أخبارا أك تقارير أك تحميالت ، فالقارئ ليس أمامو قصة احالمحتكل الصِّ 

 إخبارية كاحدة فقط حكؿ القضية بؿ بيف يديو كؿ القصص التي نشرت عف المكضكع نفسو

 (143: 2010)صكنية ، كمات إضافية.في السابؽ، ك ركابط لمكاقع أخرل يمكنو أف يجد بيا معم
 
 :بحرية كاسعة تمكنو مف تصفح أكثر مف  صحافة الشبكاتيتمتع جميكر  جميور ذو سمطة

 مكقع ، كبالتالي فيك قارئ في مكضع القكة حيث لـ يعد ذلؾ القارئ الذم تفرض عميو

االستماع  الصحيفة الكرقية انتظارىا كؿ صباح، أك تفرض عميو اإلذاعة المسمكعة كالمرئية

 إلى كؿ فقرات البث قبؿ أف يحيف مكعد برنامجو أك كصمتو اإلذاعية المفضمة .
 

حافة االلكترونية في عالقتو بالمرسل   خصائص جميور الصِّ

  :ف لدل القائـ باالتصاؿ، فقد ك غير معركفك  مجيكلكف ةصحافة الشبكجميكر المجيولية

  كاالتصاؿ الحديثة كرغـ تطكر آليات قياسو مفمجيكلية بسبب تقنيات اإلعالـ ىذه التعززت 

 عمييا كغيرىا، حيث حيث معرفة عدد أفراده ك مكاف تكاجدىـ كما ىي األخبار التي يطمعكف

 ( 120: 2009)بكفالقة ، أف قراء الصحؼ يمكف أف يعرفكا بأعدادىـ دكف ذكاتيـ .
 

 :فقد ألغى اإلعالـ اإللكتركني كؿ الحكاجز بيف القائـ  اختفاء الحدود بينو و بين المرسل

باالتصاؿ كمستقبؿ الرسالة لدرجة أصبح حتى الجميكر صانعا لمرسالة اإلعالمية، كأبرز 

حافي التي حكلت الجميكر مف المتمقي إلى المؤلؼ عبر  مثاؿ عمى ذلؾ ظاىرة المكاطف الصِّ



69 

 

اء اإللكتركني الجديد، منيا المكاطف إنتاج خطابات ذات أشكاؿ كمضاميف متنكعة في الفض

عالـ المكاطف. عالـ الجماىير كاإلعالـ االجتماعي كا  حافي كا   (85: 2010)أبك الثمجي، الصِّ
 

حافة االلكترونية في عالقة أفراده ببعضيم البعض    خصائص جميور الصِّ

 :اؿ بيف  تتيح الخدمات التفاعمية المكجكدة عمى شبكة المعمكمات االتص االتصال البيني

، حيث تقدـ بيئة ىذا المجاؿ لمجميكر سمسمة مف الخدمات القيمة صحافة الشبكة جميكر 

بيف الجميكر عبر حمقات  المباشرةكالسرعة كاآلنية التي تمعب دكر حمقة االتصاؿ المحظية ك 

النقاش كغرؼ المحادثة كمنتديات الحكار كقكائـ البريد كغيرىا، كبذلؾ تطكر منطؽ االتصاؿ 

 (49: 2007)أبك جبة ، بني مف عدد إلى أعدادالم
 

 أساليب اتصال القراء في الصحيفة اإللكترونية 

 ىناؾ عدد مف أساليب االتصاؿ التي تكفرىا شبكة المعمكمات الدكلية لمقراء منيا: 

 :عمي الرغـ مف الطبيعة الخاصة بشبكة المعمكمات التي تتميز بإمكانية  االتصال التفاعمي

إذ يعد  صحؼ الشبكاتاالتصاؿ المباشر بيف القارئ كالمكاقع المكجكدة عمي الشبكة كأىميا 

ىذا التميز كاحدا مف أىـ سمات كخصائص النشر اإللكتركني، إضافة إلى تميز العمؿ 

حافي باآلنية كالمباشرة في تمق  ي األخبار كالمعمكمات كتبادليا مع األطراؼ ذات العالقة،الصِّ

 كإال أف ىناؾ غيابا لالتصاؿ التفاعمي المباشر الذم يمكف االستفادة منو عبر غرؼ الحكار 

 مع ذلؾ تيتـ بعض ، ك االجتماع عمى الشبكة في عدد مف الصحؼ اإللكتركنية المراسمة ك

 منتدل الكتاب كمساحات الحكار .الصحؼ بتقديـ خدماتيا التفاعمية مف خالؿ 
 

 بتقديـ خدمة منتدل الكتاب التي تتيح  صحؼ الشبكاتتتميز بعض  المباشر: االتصال غير

إمكانية اطالع القراء عمى المقاالت المنشكرة فييا مفيرسة بحسب الكاتب أك المكضكع مع 
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المقاؿ األصؿ  إمكانية اطالع القراء عمى ما تتضمنو ىذه المقاالت مع نشر الردكد أسفؿ

لقراء مف خالؿ ليمكف االطالع عمييا مف قبؿ القراء، كيقتصر تفاعؿ بعض الصحؼ مع ا

حافية البريد اإللكتركني،  رغـ إمكانية استخداـ القراء لمبريد اإللكتركني إلرساؿ مشاركاتيـ الصِّ

لشبكة أك االقتراحات أك االستفسارات إال أف رد الصحؼ يككف بطريقة غير مباشرة تخضع ا

  (50: 2007)أبك جبة ، مما يعني فقد المباشرة كاآلنية في الخدمة . لمتحكـ
 
 :المتنكع في الفرصة لمتعامؿ مع الجميكر  صحافة الشبكات أتاحت االتصال المتنوع

فالمتخصص سيتاح لو التغمغؿ بعمؽ في الكصالت المرتبطة بالمكضكع  اىتماماتو كرغباتو

المعمكمات ،بينما سيكتفي أخركف بمستكل سطحي مف إلشباع رغبتو في الحصكؿ عمى 

 (168: 2014)الفيصؿ ، المعمكمات تستخدـ مداخؿ متنكعة كمصادر متنكعة ككسائؿ مختمفة . 
 

 كيفية وصول الجميور إلى مواقع الصحف اإللكترونية  

 تعتمد المكاقع اإلعالمية عمي ثالثة كسائؿ لكصكؿ الجميكر إلييا كىي :

 أدكات البحثyahoo /google   لمبحث عف الصحيفة كذلؾ مف خالؿ كتابة اسـ الصحيفة

 في محرؾ البحث كمف ثـ تصفح األخبار المكجكدة فييا . 
 

 تقدـ كؿ كسيمة إعالمية عنكاف مكقعيا اإللكتركني عف طريقيا مما يسيـ في إعالـ الجميكر 

 الخاص بيا بكجكد المكقع اإللكتركني لمبحث عنيا .
 

  اصة المكاقع اإلعالمية المتخصصة،المكاقع اإلعالمية الركابط اإللكتركنية بكثافة ختستعمؿ 

باإلضافة إلى أف مستخدمي الشبكة العنكبكتية يتبادلكف العناكيف اإللكتركنية فيما بينيـ ك 

 (44: 2007) أبكجبة ، بالتالي فإف جكدة المكقع تسيـ في شيرتو.
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 الفصــل الثالث
 واإلشباعاتستخدامات نظرية اإل

 مواضيع الفصل 
 ستخدامات واإلشباعاتمفيوم نظرية اال 
 تطور بحوث االستخدامات واإلشباعات 
  نماذج االستخدامات واإلشباعات 
 المداخل األساسية لنظرية االستخدامات واإلشباعات 
 فروض االستخدامات واإلشباعات 
 أىداف االستخدامات واإلشباعات 
  مكونات نظرية االستخدامات واإلشباعات 
 العالقة بين االستخدام واإلشباع 
  استخدامات االتصال الرقمي و إشباعاتو 
  انتقادات نظرية االستخدامات واإلشباعات 
 بحثتوظيف النظرية في ال  
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 اإلطار النظري لمبحث

ذلؾ ألف خصائص كسائؿ ، ا البحثتمثؿ نظرية االستخدامات كاالشباعات المدخؿ النظرم ليذ

اإلعالـ الجديدة كفي مقدمتيا شبكة المعمكمات كالصحؼ اإللكتركنية تعزز فركض ك مفاىيـ 

النظرية، فالتفاعمية مثال ىي إحدل ميزات كسائؿ اإلعالـ الحديثة التي أبرزت مفيكـ الجميكر 

كيختار منيا الرسائؿ النشط الذم تفترضو النظرية، ذلؾ أنو يتفاعؿ مع محتكل الكسيمة اإلعالمية 

في معرفة دكافع المبحكثكف لتصّفح الصحؼ  النظرية كتكمف أىمية التي تالئمو كتشبع حاجاتو،

 . اإللكتركنية الميبية عمى شبكة المعمكمات، ككذلؾ اإلشباعات التي يحققيا ىذا االستخداـ

 نظرية االستخدامات واإلشباعات 

يا دراسة جميكر كسائؿ اإلعالـ الذم يتعرض تعرؼ نظرية االستخدامات ك االشباعات بأن

بدكافع معينة إلشباع حاجات فردية معينة، مف خالؿ ىذا المفيكـ يتضح أف الجميكر يتعرض 

نما ألنو ييدؼ إلي إشباع حاجات معينة يشعر أنو في  لكسائؿ اإلعالـ ليس ألنيا متاحة فقط، كا 

 سائؿ .حاجة إلييا ك يمكف تحقيقيا عف طريؽ التعرض ليذه الك 
 

حيث تيتـ ىذه النظرية بدراسة االتصاؿ الجماىيرم دراسة كظيفية منظمة، فخالؿ األربعينيات 

مف القرف العشريف أدل إدراؾ اختالؼ الفركؽ الفردية كالتبايف االجتماعي بيف األفراد في 

 صار الجميكر ككسائؿ اإلعالـ، إذ التعرض لكسائؿ اإلعالـ إلى بداية منظكر جديد لمعالقة بيف

ماذا  االىتماـ منصبا عمى رضا األفراد تجاه ما تقدمو ىذه الكسائؿ كذلؾ بطرح تساؤؿ جديد ىك )

ىذا التساؤؿ كاف  ميكر(ماذا تفعؿ كسائؿ االعالـ بالج ( بدالن مف) اإلعالـيفعؿ الناس بكسائؿ 

ـ إلى بداية التحكؿ مف رؤية الجميكر عمى أنو عنصر سمبي غير فعاؿ كنشط مع كسائؿ اإلعال

 (239: 2004)مكاكم كالسيد ،جميكر فعاؿ في انتقاء الكسائؿ كالرسائؿ اإلعالمية .
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كرد فعؿ لمفيكـ قكة كسائؿ اإلعالـ كتأثيرىا المباشر عمى الجميكر ، لتضفي  النظريةجاءت 

بؿ إيجابييف في اختيارىـ  ،اإلعالميةفال يعكدكا مستقبميف سمبييف لمرسائؿ ييـ عمصفة اإليجابية 

لمكسيمة كنكع المضمكف الذم يمبي احتياجاتيـ االجتماعية كالنفسية مف خالؿ قنكات المعمكمات 

عندما تناكليا  Eliahu Katzإلياىو كاتز كالترفيو المتاحة أماميـ، كيعكد استخداـ النظرية لمعالـ 

 (157:  2009المكاكم ،)في كرقة بحثية لمكشؼ عف عالقة الجميكر بكسائؿ اإلعالـ. 
 
بذلؾ تعد بمثابة نقمة فكرية في مجاؿ دراسة تأثير كسائؿ االتصاؿ عمى الجميكر، كنمكذج بديؿ  

لنظريات التأثير التقميدية التي ركزت عمى الكيفية التي تؤثر بيا كسائؿ اإلعالـ عمى تغيير 

بالكيفية التي تشبع بيا كسائؿ سمكؾ بالفرد ، في حيف اىتمت ىذه النظرية ك المعرفة كاإلتجاه 

االعالـ االحتياجات المعرفية كاالجتماعية كالنفسية لمفرد انطالقا مف قاعدة أساسية مفادىا أف 

الجميكر يتجو إلى استخداـ كسائؿ إعالمية معينة لكي يشبع احتياجات محددة تنشأ مف البيئة 

 و ك تمبية رغباتو كليس العكسخدمتاالجتماعية المحيطة بو، أم أنو يسخر كسائؿ اإلعالـ ل

، إذ تيتـ بدكافع األفراد بناء عمى الدكر اإليجابي الذم يمعبكنو خالؿ عممية (196: 2009، )حسيف

التعرض لممحتكل بفضؿ الخصائص التي يتميزكف بيا كالمتمثمة في اإليجابية، النشاط، االختيار 

لمتأثير الذم يعنى بما تفعمو كسائؿ الكاعي ،كالتفكير الجيد، كىك ما غير المفيـك التقميدم 

 .ؿالجميكر بيذه الكسائ واإلعالـ بالجميكر إلى دراسة ما يفعم
 

تقدـ لمجميكر  لككنيامع ظيكر كتطكر تقنيات االتصاؿ كاإلعالـ ازداد االىتماـ بيذه النظرية؛ 

ىك ما ت، ك ر مف االستخدامات ك اإلشباعافرصا أكسع لالختيار بيف الكسائؿ اإلعالمية كعدد أكب

أدل إلى زيادة فرص المستخدميف في التحكـ في عممية االتصاؿ كالتعرض لممكاد اإلعالمية ك 

ارتفاع نسبة تأثيرىا عمى مستكل االستخداـ؛ إذ لـ يعد المحتكل مفركض عمييـ مثمما كاف عميو 
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مشاركة في الحاؿ في السابؽ، بؿ أصبحكا يمعبكف دكرا فعاال عمى مستكل التفكير ك التفاعؿ ك ال

ىذا االىتماـ المتزايد يعد نتيجة منطقية  -صياغة ىذه المضاميف كالتي تتماشى مع احتياجاتيـ 

 لما تمتاز بو الكسائؿ االتصالية الجديدة كخاصة شبكة المعمكمات الدكلية مف خصائص كأىميا :

تعني األدكار المتبادلة بيف القائميف بالعممية االتصالية كالجميكر، كتعدد فرص  التفاعمية: -

جيكد الذم يبذلو في العممية االتصالية لمالمشاركة كاالختيارات المتاحة أماـ المستخدـ ، ك ا

 مف أجؿ الحصكؿ عمى المعمكمات المستيدفة .
 

الذم احتياجاتو اإلعالمية ، مختمؼ في أم المنتشر في أماكف عدة كال زأ:لمجالجميور ا -

فاعؿ معو بحرية كبطرؽ مباشرة، بخالؼ الحاؿ مع كسائؿ كيتالقائـ باالتصاؿ  يصؿ إليو

 اإلعالـ التقميدية التي تصؿ إلى جميكر عاـ متبايف كغير قادر عمى االتصاؿ المباشر ك

 الفكرم مع القائـ باالتصاؿ أك بأعضاء آخريف مف الجميكر نفسو .
 

المعمكمات مف تعني أف المرسؿ كالمتمقي لديو إمكانية إرساؿ كاستقباؿ كتخزيف  الالتزامن: -

 ( 122: 2008)حمادة ، في الكقت الذم يراه مالئما لو.ئيا كاستدعاالكسيمة 
 

 تطور بحوث االستخدامات و اإلشباعات 

 الجماىيرم ك النظرية بشكؿ بطئ كذلؾ لسيطرة بحكث التأثير عمى دراسات االتصاؿ تتطكر 

 تتمثؿ مراحؿ تطكره باآلتي :

 أوال: المرحمة الوصفية 

رىا اىتمت ىذه المرحمة بتقديـ كصؼ التجاىات الجميكر نحك كسائؿ اإلعالـ فيما يتعمؽ باختيا

تحديد نكع معيف مف المضمكف كقائمة  عمى، حيث اعتمدت لألشكاؿ المختمفة مف المحتكل

، في المقابؿ  متحققةالحاجات التي يشبعيا ىذا المضمكف لعينة مف األفراد كدراسة اإلشباعات ال
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يعاب عمى بحكث ىذه المرحمة أنيا لـ تكشؼ عف الركابط بيف اإلشباعات المتحققة لألفراد كبيف 

الكشؼ عف العالقات المشتركة بيف األصكؿ النفسية كاالجتماعية لمحاجات بذلؾ فشمت في 

الكظائؼ المتعددة لكسائؿ اإلعالـ التي تؤدم بدكرىا إلى التعرؼ عمى البيئة الكامنة لالشباعات 

 كعمميالتي تكفرىا ىذه الكسائؿ، بذلؾ لـ ينتج عف نتائج أبحاث ىذه المرحمة رصيد معرفي 

 (257:  2006)الطرابيشي كالسيد ،ـ .يكضح الصكرة الفعمية لإلشباعات التي تحققيا كسائؿ اإلعال
 

 ثانيا: مرحمة تحديد المفاىيم

اتسمت بالبحكث الميدانية لتكضيح المفاىيـ الخاصة بالمتغيرات النفسية كاالجتماعية التي يفترض 

تميزت بإمكانية قياس ميكؿ كالتي  ،تؤدم لنماذج مختمفة مف التعرض لكسائؿ اإلعالـف أ

األسمكب الكمي، كىك ما افتقدتو بحكث المرحمة األكلى ، كبذلؾ تككف  الجماىير كاتجاىاتو باتباع

بحكث ىذه المرحمة ساىمت في تطكير مناىج لدراسة االشباعات ك تكضيح العالقة بيف الميكؿ 

 النفسية كالكاقع االجتماعي كاستخداـ كسائؿ االتصاؿ .
 

 ثالثا: المرحمة التفسيرية

 قدمتو بحكث المرحمة الكصفية كمرحمة تحديد المفاىيـ استخداـ التراث العممي الذمب اتسمت

لتكضيح الجكانب األخرل مف عممية االتصاؿ التي يمكف أف ترتبط بيا دكافع ك تكقعات الجميكر 

 (21: 2009)قاسي ،لكسائؿ اإلعالـ ك اإلشباعات المتحققة منيا.
 

في تطكر أبحاث ىذه ، بياك التفاعمية التي تميزت ساىـ ظيكر شبكة المعمكمات كسرعة انتشاره 

باعتبار  ،الشبكة تخداماتالنظرية، كتزايد االىتماـ بيا دكف باقي النظريات خاصة في دراسة اس

تطبيقاتيا  استخدامو لمشبكة ك، كأف مدا لممحتكل الذم يرغب بوتعأف الفرد يستيدؼ التعرض م

 النظرية . فركض كلة تطبيؽباإلضافة إلى سي ىك أحد البدائؿ التي يختارىا لتمبية احتياجاتو ،



76 

 

 نماذج االستخدامات و اإلشباعات

 تكز عميو، فيناؾ المنظكر الكظيفيتتعدد نماذج االستخدامات اإلشباعات كفقا لممنظكر الذم تر 

الذم يؤكد عمى انسجاـ الجميكر في البيئة االجتماعية التي ينتمكف إلييا ك تؤثر عمى استخداميـ 

تمع، أك لمجـ الشخصية، أك كفقا لمبنية الثقافية السائدة في اتيإشباعالكسائؿ االتصاؿ لتحقيؽ 

كفقا لمدكافع الشخصية التي تدفع األفراد إلى التعرض لكسائؿ االتصاؿ، كبذلؾ تتعدد نماذج 

 االستخدامات ك اإلشباعات كاآلتي:
 
  نموذج كاتز وزمالؤه 

 يامع وك سمكك وإلشباعيا مف البدائؿ المتاحة أمام الفردييتـ بالعالقة بيف الحاجات التي يسعى 

أف لدل الفرد عددا مف العكامؿ االجتماعية  افتراضخاصة كسائؿ اإلعالـ ،إذ يقكـ النمكذج عمى 

عف مدل قدرة كسائؿ  تكقعتكلد لديو يتكلد لديو حاجات معينة كمف خالؿ خبرتو التي النفسية  ك

صالية األخرل، األمر الذم يجعمو يتخذ قرار إما بالتعرض مع المصادر االت تياتمبياإلعالـ عمى 

يتـ إشباع بعض الحاجات  لمكسائؿلمكسائؿ أك القياـ بأنشطة لتمبية حاجاتو،كمع التعرض المكثؼ 

 .لديو كنشكء حاجات جديدة تبدأ في التفاعؿ مف جديد مع األصكؿ االجتماعية ك النفسية 
 
 نموذج  روزنجرين 

االجتماعية كالنفسية لمفرد التي تتفاعؿ مع خصائصو الذاتية كبنائو يكضح أىمية الحاجات 

 التي يرل في مضمكنيا حؿاالجتماعي المحيط بو التي تدفعو إلى التعرض لمكسائؿ اإلعالمية 

شباعا لرغباتو المعرفية .  (77: 2009)حمدم ، لمشكالتو كا 
 
 نموذج  سفن ونداىل 

 فركض مدخؿ االستخدامات ك اإلشباعات ، كيكضحالذم حاكؿ التكفيؽ بيف نظرية الغرس ك 



77 

 

العناصر الرئيسية لمنمكذج كالتي مفادىا أف الخصائص الشخصية لمفرد تتفاعؿ مع اىتماماتو ك 

احتياجاتو كبيئتو الخارجية فيتحدد بذلؾ استخدامات الفرد لكسائؿ اإلعالـ إما كفقا لنكعية الكسيمة 

 الكسيمة أكثر مف المحتكل نفسو .كنكعية المحتكل معا أك نتيجة استخداـ 
 
 نموذج ماكويل 

 الذم يؤكد عمى الخمفية االجتماعية لمفرد كطبيعػة التجربػة االتصالية لديو كدرجة تكقعاتػو مف

التي  كسائؿ اإلعالـ ، كذلؾ المقارنة بيف اإلشباعات المتكقعة نتيجة استخداـ لمكسيمة كاإلشباعات

 ؼ الفرد االجتماعية كالشخصية كالنفسية تؤثػر في أنمػاط كلـ تتحػقؽ ، كيرل النمكذج أف ظرك 

عادات استخدامو لكسائؿ اإلعالـ ، كمف ثـ طبيعة التعرض ك تكقعاتو نحكىا فتدفعو إلى اختيار 

 (265: 2006)الطرابيشي كالسيد ، مضاميف معينة إلشباع حاجاتو كرغباتو .
 

 المداخل األساسية لنظرية االستخدامات و اإلشباعات 

تقكـ النظرية عمى مدخمييف أساسييف لمبحث عف أسباب استخداـ األفراد لكسائؿ اإلعالـ  كىما 

المدخؿ الكظيفي كمدخؿ الدكافع كالحاجات ، ذلؾ أنيا تقكـ عمى تصكر كجكد عالقة بيف 

مف جانب كبيف دكافع الفرد لمتعرض ليا مف  الكظائؼ التي تقكـ بيا كسائؿ اإلعالـ كمحتكاىا

 جانب آخر .

 أوال: المدخل الوظيفي 

ييتـ بدراسة كسائؿ اإلعالـ كالكظائؼ التي تقكـ بيا باعتبارىا نظاـ اجتماعي يتككف مف عدة 

 عناصر تقـك بكظائؼ محددة أىميا نقؿ رسائؿ إعالمية إلى جميكر ذك تطمعات مختمفة مف أجؿ 

 دافيـ المتمثمة في التعميـ كالترفيو كنقؿ األحداث ك األخبار، ك غير ذلؾ مفإشباع كتحقيؽ أى

 الكظائؼ المتعددة التي تمارسيا كسائؿ اإلعالـ كالمتمثمة باآلتي :
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 :تتمثؿ في رغبة الفرد في معرفة ما يدكر مف كقائع كأحداث تحيط بو في  وظيفة اإلعالم

 المجتمع كالعالـ الخارجي ، كالرغبة في االستطالع .
 

 :تتمثؿ في الحاجة إلى دعـ القيـ الشخصية كأنماط السمكؾ  وظيفة تحديد اليوية الشخصية

 ية شخصية لذاتو.المقبكلة كالتكحد مع قيـ الجماعة كالمجتمع ، ثـ اكتساب الفرد رؤ 
 
 :تتمثؿ في حاجة الفرد إلى التعرؼ عمى ظركؼ  وظيفة التماسك و التفاعل االجتماعي

 مع ،ككذلؾ دعـ الدكر االجتماعي كاآلخريف كالتكحد مع الغير كتحقيؽ االنتماء داخؿ المجت

ياة القدرة عمي التكاصؿ مع اآلخريف، كتعتبر كسائؿ اإلعالـ في ذلؾ بديال عف األلفة في الح

 الحقيقية .
 
 :تساعد كسائؿ اإلعالـ الفرد عمي اليركب مف مشكالتو اليكمية كالشعكر  وظيفة الترفيو

 (83: 2010)قدكار ، بالراحة كاالسترخاء مف خالؿ مؿء أكقات الفراغ ك اكتساب المتعة .
 

باقي  كفقا ليذا المدخؿ فإف كسائؿ اإلعالـ عبارة عف نظاـ اجتماعي تربطو عالقات متبادلة مع

األنظمة في المجتمع كالذم يؤثر في الطريقة التي يستخدـ بيا األفراد كسائؿ اإلعالـ في حياتيـ 

اليكمية كالتي تساىـ في تحقيؽ التكازف االجتماعي داخمو، ك يرتكز المنظكر الكظيفي عمى 

 مجمكعة مف العناصر ك المبادئ كىي :

  أف كسائؿ اإلعالـ الجماىيرية ىي مؤسسات تقكـ ببث البرامج كالمضاميف المتنكعة لتحقيؽ

 أداءىدفيا األساسي المتمثؿ في تمبية احتياجات ك رغبات الجميكر، كعند تكقفيا عف 

 كظيفتيا فإنيا ستختفي ، أم أف بقاءىا مبني عمى كجكد ك حدكث استجابة مف األفراد نحك

 تقدمو .ما 
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  . إمكانية حدكث عالقات اجتماعية متبادلة بيف األفراد باعتبارىـ أشخاص أحرار مستقميف 
 
  إف المجتمع عبارة عف منظمة تسير عمى تمبية حاجات األفراد ك إرضائيـ ، فالعالقة بيف

العناصر الثالث متكاممة كىي تمبية الحاجات ، بقاء النظاـ كاستمراره ، ككظائؼ كسائؿ 

 (126: 2004اكم كالسيد ،)مكاإلعالـ . 
 

بذلؾ يعد المدخؿ الكظيفي أحد مداخؿ البحث في أسباب استخداـ األفراد لكسائؿ اإلعالـ في 

 إطار الكظائؼ كاألدكار التي تقكـ بيا كسائؿ اإلعالـ عندما  تمبي حاجات األفراد ك دكافعيـ .
 

 ثانيا: مدخل الدوافع والحاجات  

كالعالقة بينيما ؛ذلؾ أف الحاجة تنشأ مف شعكر ينتاب الفرد بالنقص ييتـ بدراسة الدافع كالحاجة 

أك الحرماف مف شيء مما يؤدم إلى التأثير في القكل الداخمية لديو أك الدكافع بغرض إشباع ىذه 

حتى يتحقؽ لو التكازف النفسي ،أم أف الحاجة تؤثر في سمكؾ الفرد  الحاجة بمستكل معيف

ال تتشابو عند كؿ األفراد ، بؿ تختمؼ كتتغير بتغير المكاقع ك األدكار لتحقيؽ غاية معينة، كالتي 

االجتماعية لألفراد كأعمارىـ ، ككذلؾ بتغيير المعايير الثقافية كاالجتماعية، كبتغير كسائؿ 

إشباعيا ، كىك ما يؤدم إلى التبايف في استخداـ كسائؿ اإلعالـ مف قبؿ األفراد، لذلؾ فإف دراسة 

ت تشكؿ أىمية كبيرة في دراسة جميكر كسيمة إعالمية ما بيدؼ معرفتيا كمعرفة  ىذه المتغيرا

التغير الذم يطرأ عمييا حتى تعمؿ كسائؿ اإلعالـ عمى تمبيتيا ك ليزداد اىتماـ الجميكر بالكسيمة 

 مف جديد ، كتقسـ الحاجات إلى نظاميف أساسيف كىما :

 :مى قيد الحياة كالحاجة إلى األمف ك ىي الالـز تكفرىا ليبقى الفرد ع حاجات أساسية

ك  االستقرار ثـ تأتي الحاجة إلى االنتماء ، التكاصؿ مع اآلخريف ، الحصكؿ عمى التقدير

 االحتراـ .
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  :التي لف ييتـ الفرد ، االستطالع كتقدير الذات المعرفة ك كالحاجة لمفيـ كحاجات ثانوية 

  (271: 1997الحميد ،)عبد . بإشباعيا إذا لـ يشبع حاجاتو األساسية

 إلشباع ىذه الحاجات ك الدكافع يكجد طريقتيف كىما:ك 

 :التكاصؿ كالتفاعؿ االجتماعي  المباشر مع الجماعة األكلية )األسرة( أك  الطريقة الطبيعية

بما الجماعة الثانية )األصدقاء، األقارب،...الخ( التي تعمؿ عمى تكفير احتياجات األفراد 

 كاالنسجاـ .يتحقؽ ليـ التكيؼ 
 

 :تتمثؿ في استخداـ كسائؿ اإلعالـ ، فكمما غاب التفاعؿ االجتماعي لجأ الطريقة الوظيفية 

 الفرد إلى الطريقة البديمة كيتحقؽ ذلؾ في ثالث حاالت كىي :

 الحالة األكلى: غياب أك قمة إمكانية التفاعؿ مع أفراد المجتمع إلشباع النقص . -

استخداـ كسائؿ اإلعالـ عنصر مكمال إلشباع الحاجات إلى الحالة الثانية: عندما يككف  -

 جانب التفاعؿ االجتماعي .

الحالة الثالثة: تفضيؿ ك رغبة الفرد بالتكجو الستخداـ كسائؿ اإلعالـ دكف الحاجة  -

 (81: 2010) قدكار،لمعالقات االجتماعية . 
 

ك  ـدكافعيك اإلعالـ  كسائؿلاألفراد فالبحكث التي استيدفت دراسة العالقة بيف استخداـ 

اإلشباعات التي يحققيا ، قد استخدمت المدخؿ الكظيفي ك مدخؿ الحاجات ك الدكافع مف خالؿ  

 صياغة قائمة باألسباب كالدكافع التي تجعؿ الفرد يتعرض إلى كسائؿ اإلعالـ ك محتكياتيا في

 ىذا كثافة كالدكافع كأساليب منيجية قابمة لمقياس بيدؼ الكشؼ عف العالقة بيف األسباب 

 االستخداـ .
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 فروض نظرية االستخدامات واإلشباعات 

 تستند نظرية االستخدامات ك اإلشباعات عمى العديد مف االفتراضات منيا : 

  أعضاء الجميكر فاعمكف في عممية االتصاؿ ، ك أف استخداميـ لكسائؿ االتصاؿ يحقؽ ليـ

 مع الكسيمة ىك سمكؾ ذك دكافع كأىداؼ معينة . أىدافا تمبي تكقعاتيـ ، فالسمكؾ االتصالي
 

  بينيـ الفركؽ الفردية عامؿ كيتحكـ في ذلؾ احتياجات يعبر استخداـ كسائؿ اإلعالـ عف. 
 
 شبع حاجاتو ، كأف كسائؿ اإلعالـ تتنافس مع ت تيإف الجميكر ىك الذم يختار الرسائؿ ال

 تمبية ىذه الحاجات . عمى بعضيا
 
  المعايير الثقافية السائدة في المجتمع مف خالؿ استخداـ الجميكر لكسائؿ االستدالؿ عمى

 اإلعالـ ك ليس مف خالؿ محتكل الرسائؿ التي تقدميا ىذه الكسائؿ اإلعالمية .
 

 الربط بيف الرغبة في إشباع حاجات معينة كاختيار كسيمة إعالـ محددة يرجع إلى الجميكر 

  (7: 2009)الغميالت ،.بناء عمى احتياجاتو كرغباتو ئؿ نفسو الذم يككف استخدامو ليذه الكسا

 أىداف نظرية االستخدامات و اإلشباعات

 تسعى ىذه النظرية إلى تحقيؽ عدة أىداؼ أىميا :

 الذم  التعػرؼ عمى طريقػة استخػداـ األفراد لكسائؿ اإلعػالـ كذلؾ بالنظػر إلى الجميػكر النشػط

 احتياجاتو كأىدافو .يستخدـ الكسيمة التي تشبع 
 

 .( 256: 2003)اسماعيؿ ، تكضيح دكافع استخداـ كسيمة معينة مف كسائؿ اإلعالـ كالتفاعؿ معيا 
 

 عمى فيـ أف عممية االتصاؿ الجماىيرم يأتي نتيجة استخداـ األفراد لكسائؿ اإلعالـ.   التركيز 
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 ستخدامات واإلشباعاتمكونات نظرية اال

 مف المككنات التي تمثؿ محكر النظرية كىي: عددترتكز نظرية االستخدامات ك االشباعات عمى 

 افتراض الجميكر النشط 

  . األصكؿ النفسية كاالجتماعية لمستخدمي كسائؿ اإلعالـ 

 . حاجات ك دكافع تعرض الجميكر لكسائؿ اإلعالـ  

 . تكقعات الجميكر مف استخداـ كسائؿ اإلعالـ 

  الجميكر لكسائؿ اإلعالـ .استخداـ 

 . إشباعات الجميكر مف كسائؿ اإلعالـ 
 

 افتراض الجميور النشط  :أوال

 تعتبر نظرية االستخدامات ك اإلشباعات أف استخداـ الجميكر لكسائؿ االتصاؿ يرتبط باحتياجاتو

اختيار  كأىدافو ، كأف األسباب التي تدفعو الستخداميا تنبع مف الكعي الذم يتمتع بو الفرد في

 أم كسيمة سيتعرض ليا مف كسائؿ اإلعالـ .

تؤكد الدراسات التي تناكلت ىذه النظرية أف مفيكـ نشاط الجميكر ال يتعمؽ باختياره لمكسيمة التي 

تشبع رغباتو فحسب؛ ألف ىذا المفيكـ يقتصر عمى الرسالة اإلعالمية فقط ، بؿ يختص أيضا 

ماد عمى االستعداد الذىني لمجميكر الذم تحققو بالمعاني التي تفسر بيا الرسالة باالعت

 االستعدادات النفسية كالعالقات االجتماعية كالمحيط الذم يعيشكف بو، فضال عف نكعية الرسائؿ

 (38: 2009جيطاني ،)اإلعالمية كمدل تكافقيا أك تعارضيا مع اتجاىات الجميكر. 
 

 كسائؿ االتصاؿ؛ األمر الذم يرفع مف درجةتزداد إيجابية الجميكر مع زيادة التطكر التقني في 

نشاطو بفضؿ اإلمكانيات التي تكفرىا ىذه التقنيات ، أىميا الكصكؿ إلى مصادر المعمكمات 
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حافة اإللكتركنية ، كيقضي  اإللكتركنية، المتمثمة في شبكة المعمكمات كالبريد اإللكتركني كالصِّ

،  ، ك يمغي السيطرة عمى مصادر المعمكماتعمى مفيكـ الحدكد كاحتكار الدكؿ لكسائؿ اإلعالـ

 كيتحدد مفيـك الجميكر النشط في األبعاد اآلتية :

 :أم القدرة عمى اختيار الكسائؿ كالمضاميف اإلعالمية التي تعكس اىتمامات الفرد  االنتقائية

كتفضيالتو المختمفة ، كتحقؽ حاجاتو كدكافعو النفسية كاالجتماعية ، باإلضافة إلى قدرتو 

 مى إدراؾ كتذكر ما تعرض لو مف رسائؿ بشكؿ انتقائي .ع
 

 :تعني تكجيو المضمكف الذم انتقاه الفرد كتعرض لو في كسائؿ اإلعالـ  االختيار المتعمد

 لخدمة دكافعو كأىدافو كحاجاتو المختمفة .
 
 :أم أف استخداـ كسائؿ اإلعالـ كالمضاميف اإلعالمية مرىكف بما تحققو مف فكائد ك االنتفاع 

 (76: 2007)قدكاح ، ما تشبعو مف االحتياجات المعرفية كالشخصية كالنفسية المختمفة .
 
 أم عدـ قدرة كسائؿ اإلعالـ عمى فرض سيطرتيا الكاممة عمى الجميكر  :محدودية التأثير

مف خالؿ ما تقدمو مف محتكل إعالمي ،ألنو أصبح يتميز باإليجابية كالنشاط في التعامؿ مع 

ىذه الكسائؿ فاختياراتو تعتمد عمى احتياجاتو فقط، كبذلؾ فالتأثير القكم لكسائؿ اإلعالـ عمى 

 ىك التأثير المحدكد .  الجميكر مستبعد كاألقرب 
 
 ىك االندماج كالتكحد مع النماذج التي تقدميا كسائؿ اإلعالـ كالتأثر بيا الذم : االستغراق

يحدث عمى المستكل اإلدراكي كالتأثيرم كالسمككي لمجميكر مف خالؿ مالحظة الدكر الذم 

 رد مع المضاميفيقدمو النمكذج كاالقتداء بو في الممارسات اليكمية ، حيث أف استغراؽ الف

  (84: 2013)لطرش ، اإلعالمية يعتمد عمى مدل تكافقو مع المادة المقدمة.

يجابيػة الجميكر في التعامؿ مع كسائؿ االتصػاؿ الحديثة إلى ثالث مستكيػات  كينقسـ نشػاط كا 
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 كىي كاآلتي : في ثالث مكاقؼ قبؿ التعرض ،أثناء التعرض ،كبعد التعرض ، تتـ

  :غير عشكائية لكسيمة إعالمية معينة كمضمكف معيف عمدية اختيار الفرد بطريقة االنتقائية

 لمتعرض اليو إلشباع رغبة كسد فراغ .
 

 :مع الشخصيات كالمضمكف الذم قدمتو الكسيمة اإلعالمية التي اختار االستغراق واالندماج 

ىذه  مف خػالؿ تقميػدالفرد التعرض إلييػا كيحػدث عمى المستكل اإلدراكي كالسمككي كالتأثيرم 

 النماذج في الحياة اليكمية . 
 
 :في الدخكؿ في نقاشات كحكارات مع اآلخريف حكؿ مكضكع الرسالة اإلعالمية ك  اإليجابية

التعميؽ عمى ما تـ التعرض إليو بيدؼ تبادؿ اآلراء ككجيات النظر المختمفة ك االستفادة 

 (74: 2007)أميف ،منيا. 
 

 اعية والنفسية لمستخدمي وسائل اإلعالم ثانيا: األصول االجتم

يتميز جميكر كسائؿ اإلعالـ بكجكده داخؿ بيئة اجتماعية يتفاعؿ معيا ك  األصول االجتماعية

نتيجة لذلؾ تتكلد لديو مجمكعة مف الحاجات التي تسيـ كسائؿ اإلعالـ في إشباع جزء منيا ، 

ائؿ كفي الطرؽ التي يستخدميا لتفسير كما أف ىذا االنتماء يؤثر في سمككو االتصالي مع الكس

 (3: 2010) ترباف ، معاني رسائميا .
 

ـ تتمثؿ في تيىذه األصكؿ التي تؤدم باألفراد إلى الرجكع إلى كسائؿ اإلعالـ إلشباع حاجا

خمسة اتجاىات تقترح حاالت اجتماعية تؤدم إلى إحداث حاجات ترتبط بالكسيمة اإلعالمية 

 إلشباعيا كىي كاآلتي :

 حالة اجتماعية ينتػج عنيا تكتػر كخكؼ داخمي تؤدم إلى اإللحاح إلشباعيا بكاسطة استيػالؾ 

 مضاميػف كسائؿ اإلعالـ إلزالة ىذا الشعكر كاإلحساس باالطمئناف .
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 حالة اجتماعية تؤدم إلى إدراؾ المشكػالت كاألحداث المحيطة بالفػرد كتتطمب منػو االنتباه ك 

 (82:  2009)حمدم ،عف المعمكمات المتاحة حكليا لتفادم أضرارىا.البحث في كسائؿ اإلعالـ 
 
  حالة اجتماعية تقدـ فرص حياة حقيقة مسمكبة إلشباع حاجات معينة، كالتي يتـ تكجيييا إلى

 كسائؿ اإلعالـ إلتماـ إشباعيا .
 
  يكتسبيا حالة اجتماعية تزكد الفرد بمعمكمات كأفاؽ اجتماعية جديدة لـ تكف متكفرة لديو كالتي

 عف طريؽ التعرض  لممكاد اإلعالمية، كتكسبو مكضع التقدير في الجماعة التي ينتمي إلييا. 
 
 .حالة اجتماعية تخمؽ قيما معينة يمكف التأكيد عمييا بكاسطة استيالؾ مكاد إعالمية مالئمة 

 (300: 2010)عبد المجيد ،

 إلى كجكد حكافػز لدل الفرد تدفعػو إلػى جانب العكامؿ االجتماعيػة التي تؤدم األصول النفسية

 لمتعرض عمى كسائػؿ اإلعالـ ، تكجد عكامؿ نفسيػة ليا عالقة بشخصيػتو، دكافعو ، كاحتياجاتو

 فالفرد يختار المضمكف الذم يتكافؽ مع تركيبتو ، النفسية  تحدد كيفية استخدامو  لكسائؿ اإلعالـ

االجتماعية ، حيث أف افتقاره إلى إحدل الحاجات العقمية كيتالءـ مع استعداده النفسي كظركفو 

االجتماعية أك النفسية يدفعو بطريقة حتمية إلى تبني سمكؾ إيجابي مع كسائؿ اإلعالـ التي 

يتعرض إلييا بيدؼ اكتساب المعمكمات كالمعارؼ التي تسيـ في إشباع ىذه الحاجات ، كىك ما 

  (94: 2007ادؼ ،)ى يجعؿ الفرد يشعر بالراحة كاالتزاف النفسي .

 ثالثا: حاجات و دوافع تعرض الجميور لوسائل االعالم 

 التي يتكقع تعتبر الحاجات كالدكافع مف العكامؿ المحركة التصاؿ الفرد بكسائؿ اإلعالـ خاصة

مجمكعة  بأنيا كتعرؼ الحاجات،(277: 1997عبد الحميد ،)عيا لو األخركف أك كسائؿ االعالـأف يشب

شباعيا مف خالؿ تعرضو لكسائؿ اإلعالـ  مف األىداؼ كالرغبات التي يسعى الفرد إلى تحقيقيا كا 
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حتى يتحقؽ لو التكيؼ كاالنسجاـ مع البيئة االجتماعية التي ينتمي ليا ، كتختمؼ الحاجات التي 

 يمكف إشباعيا بكاسطة كسائؿ اإلعالـ مف شخص آلخر كتتمثؿ في اآلتي : 

 أف باعتبار، ىي حاجة الفرد إلى األخبار كالمعارؼ بمختمؼ أنكاعيا معرفية: الحاجات ال 

الخبر ىك أىـ سمعة مباشرة تنفرد بتقديميا كسائؿ االتصاؿ ، كحاجتو إلى فيـ المجتمع الذم 

 يحيط بو كيعيش فيو .
 
  :كالتي تتجمى في المشاعر  كالرضا حاجة الفرد إلى االستمتاع ىيالحاجات العاطفية

 كاإلحساس باألخكة كالمحبة كالسعادة التي تظير في المسمسالت كاألفالـ ك التمثيميات .
 
  :ىي الحاجات المرتبطة بتعزيز كتقكية شخصية الفرد مف حيث حاجات التكامل الشخصي

المصداقية ، الثقة بالنفس ، االستقرار، المكانة االجتماعية ، كالتي تنبع مف رغبتو في تحقيؽ 

 (93: 2007ؼ ،)ىاد ذاتو .
 
  :تختص بتقكية الركابط األسرية كدعـ العالقات مع األصدقاء ك حاجات التكامل االجتماعي

المحيط االجتماعي ، كالتي ترتبط برغبة الفرد في االندماج ضمف بيئتو االجتماعية التي 

 يعيش ضمنيا كيتكافؽ مع معطياتيا. 
 

  :اليركب كالتخمص مف كافة أشكاؿ تنشأ مف رغبة الفرد فيحاجات التخفيف عن التوتر 

 القمؽ كالتكتػر الذم يصادفو ،كذلؾ بالتعػرض لممكاد الترفيييػة كبرامج التسمية التي تقدميا

 (76: 2004)أبك اصبع ،كسائؿ االعالـ المختمفة. 
 

 عند متشابيةتنبع ىذه الحاجات مف األفػراد  كيتكقعكف مف كسائؿ اإلعالـ تمبيتيا ، كىي ليست 

 باختالؼ البيئة الثقافية كاالجتماعية ليـ . كالجميع بؿ تتغير بتغير أدكارىـ كمكاقعيـ ، 
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فيي عبارة عف حالة داخمية عضكية أك نفسية تدفع الفرد لمقياـ بسمكؾ معيف لتحقيؽ  أما الدكافع

 غاية محددة ، فيك محرؾ قكم لمسمكؾ يدفع الفرد إلى تحقيؽ ىدؼ معيف، كتنقسـ الدكافع إلى

 نكعيف ىما :

  :تحقؽ منفعة ذاتية لمفرد كالتعرؼ عمى الذات، اكتساب المعرفة، المعمكمات، دوافع نفعية

التي  الخبرات، كجميع أشكاؿ التعمـ التي تعكسيا نشرات األخبار ك البرامج التعميمية كالثقافية

 .تقدمو كسائؿ اإلعالـ المختمفة 
 

 :تتـ كعادة يكمية بدكف قصد مسبؽ بيدؼ تمضية الكقت، االسترخاء، دوافع ذاتية 

االستمتاع، اليركب مف المشكالت كاإلضرابات النفسية كالعاطفية كالركتيف اليكمي لمفرد ، 

 (63: 2014)أبك صالح ،كالتي تنعكس في برامج التسمية ك الترفيو المختمفة. 
 

ال بد مف تحديد األصكؿ النفسية أكال؛ ذلؾ أف كلمتعرؼ عمى الدكافع المرتبطة بتمؾ الحاجات 

الحاجة ىي مف يكلد الدافع، كينبغي ربط ىذه الدكافع بتكقعات الجميكر مف كسائؿ اإلعالـ ، ك 

عند استخداـ مدخؿ االستخدامات ك اإلشباعات البد مف النظر إليو مف منظكر مجتمعي، بدال 

تظير بمعزؿ عف البيئة الثقافية كاالجتماعية  مف المنظكر الفردم ، ذلؾ أف الحاجات الفردية ال

 المحيطة بالفرد .
 

 رابعا: توقعات الجميور من وسائل اإلعالم

يتكقع األفراد مف كسائؿ اإلعالـ أف تشبع احتياجاتيـ عند التعرض ليا ، كتقكـ ىذه التكقعات 

  ؿ ػػكر مف كسائػمطالب الجميعرؼ بأنيا " ػراد، كتػػػؤالء األفػػة ليػعمى األصكؿ النفسية كاالجتماعي

 ، كتختمؼ تكقعات(110: 2015، المغربي)اإلعالـ ، كىك أيضا اإلشباع الذم يبحث عنػو الجميكر" 

 األفراد مف كسائؿ اإلعالـ كفقا لمبدأ الفركؽ الفردية ، ك اختالؼ الثقافات.
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االتصاؿ، كسماتيا ك الذم يربط تكقعات أفراد الجميكر بخصائص كسائؿ  -يعد مفيـك التكقع 

أحد المفاىيـ األساسية  -محتكاىا بقيمة اإلشباعات الكامنة كالمحتممة التي يمكف أف تتحقؽ ليـ

التي تنطمؽ منيا افتراضات النظرية كتقكـ عمييا دراسات الجميكر النشط، ،إذ يرتبط بقدرة األفراد 

منيا ما ينسجـ معيـ كيحقؽ أكبر  عمى إدراؾ البدائؿ كاالختيار مف بيف مختمؼ الكسائؿ كاالنتقاء

 ( 36: 2009)بكضياؼ ،  قدر ممكف مف اإلشباع لمختمؼ احتياجاتيـ كدكافعيـ.

 خامسا: استخدام الجميور لوسائل اإلعالم

 يعتبر استخداـ الفرد لكسائؿ اإلعالـ عممية معقدة تتـ في ظركؼ معينة يترتب عمييا تحقيؽ

حيث أف اإلشباع الناتج عف االستخداـ ال يمكف تحديده  كظائؼ ترتبط بتكقعات معينة لإلشباع ،

نكع المحتكل في إطار كمية المحتكل المستخدـ ك في إطار مفيكـ التعرض فقط، بؿ يمكف كصفو 

كالعالقة مع الكسيمة اإلعالمية ككيفية استخداميا كما إذا كاف استخداـ الفرد لمكسيمة استخداـ 

 (35: 2007)لكنيس ، أكلي أك ثانكم .

 سادسا: إشباعات الجميور من وسائل اإلعالم 

 كفقا لنظرية االستخدامات كاإلشباعات يتـ كصؼ أفراد الجميكر باعتبارىـ مدفكعيف بمؤثرات

 ك اعاتباإلش نفسية كاجتماعية الستخداـ كسائؿ اإلعالـ بيدؼ الحصكؿ عمى نتائج يطمؽ عمييا

 نكعاف مف اإلشباعات : يكجد يـ ، حيث التي تمثؿ المحصمة النيائية المترتبة عف استخدامات

 :تتحقؽ نتيجة تعرض الفرد لمضاميف معينة في الكسائؿ اإلعالمية  إشباعات المحتوى

 )كاألفالـ ، الصكر، األخبار، كغيرىا(، ك تنقسـ إلى :

 إشباعات تكجييية: تعني اكتساب معمكمات كمعارؼ كثقافات جديدة تزيد مف اآلفاؽ -

 المعرفية حكؿ المجتمع كالبيئة المحيطة . 
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 إشباعات اجتماعية: تعني الربط بيف المعمكمات المتحصؿ عمييا ك شبكة العالقات -

 (36: 2009)بكضياؼ ، .االجتماعية عمى مستكل التكاصؿ االجتماعي مف أجؿ فيـ الكاقع 
 

  :تتحقؽ نتيجة ارتباط الفرد كاستخدامو المتكرر لكسيمة اتصالية محددة مف  إشباعات العممية

 ضمف البدائؿ المتكفرة لديو، ك تنقسـ إلى : 

اشباعات شبو تكجييية: تساعد عمى تخفيؼ اإلحساس بالتكتر كالقمؽ ، كالشعكر بالراحة  -

 ك المتعة مف خالؿ متابعة مكاقع التسمية كالمكاد الترفييية .

و اجتماعية: تتحقؽ مف خالؿ التكحد كاالنسجاـ مع شخصيات كسائؿ إشباعات شب -

اإلعالـ التي تؤدم إلى التخمص مف شعكر الكحدة كالعزلة نتيجة االرتباط الكثيؽ مع 

   ( 249: 2004)مكاكم كالسيد ،الشخصيات المقدمة مف الكسيمة اإلعالمية . 
 

التمييز بيف اإلشباعات التي يبحث حيث اىتمت دراسات االستخدامات كاإلشباعات بضركرة 

عنيا الجميكر مف خالؿ التعرض لكسائؿ االعالـ ك تمؾ التي تتحقؽ لو بالفعؿ ، ذلؾ مف خالؿ 

دراسة عدة متغيرات مثؿ التعرض لكسائؿ اإلعالـ كنكع الرسالة ك اختيار البرامج ، كبذلؾ تنقسـ 

 اإلشباعات إلى نكعيف أساسيف ىما:

 :ىي التي يسعى األفراد إلى البحث عنيا بيدؼ الحصكؿ عمييا ك اإلشباعات المطموبة 

تحقيقيا مف خالؿ االستخداـ المستمر كالمتكاصؿ لكسائؿ اإلعالـ كالتعرض لمحتكل رسائميا، 

كليس بالضركرة أف تتحقؽ كافة اإلشباعات التي يسعى األفراد إلييا؛ ذلؾ أف بعض الدراسات 

 مف نسبة اإلشباع المطمكب .تؤكد أف مستكل اإلشباع المتحقؽ أقؿ 
 

 :ىي التي يتحصؿ عمييا كيكتسبيا األفراد مف خالؿ استخداميـ لكسائؿ اإلشباعات المتحققة 

 (201: 2012)المزاىرة ،اإلعالـ كتعرضيـ لمحتكل رسائميا . 
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 العالقة بين االستخدام واإلشباع 

 منيا :لتفسير العالقة بيف االستخدامات ك اإلشباعات تكجد عدة اتجاىات 

  االتجاه األكؿ يرل أف سمكؾ الفرد في التعرض لمضمكف معيف يككف نتيجة التعكد عمى

 الكسيمة أم أف التعرض يككف بشكؿ غير مخطط لو .
 

  االتجاه الثاني يرل أف الدافع ىك شعكر داخمي يؤثر مباشرة في الفرد ، كمف الصعب تحكيمو

 إلى سمكؾ خارجي .
 

 فع يؤثر مباشرة في الفرد كسمككو فيك حاجة ممحة ال تيدأ إال االتجاه الثالث يرل أف الدا

 (117: 2008)الحارث كالصعيدم ،بإشباعيا . 
 

محاكلة ، ك  ك دكافعو نتيجة لذلؾ ركز كاتز كزمالؤه عمى تكضيح العالقة بيف حاجات الفرد

إشباعيا مف خالؿ تعرضو لمحتكل كسائؿ اإلعالـ ، كإليجاد ىذه العالقة تـ استعادة كؿ البحكث 

عادة صياغتيا بناء عمى ثالثة فركض كىي : االستخداـ كاالشباعالسابقة التي تناكلت مدخؿ   كا 

 . يجابي في تعاممو مع كسائؿ اإلعالـ المختمفة  يعتبر الجميكر نشط كا 

  اإلشباع تنتج عف اختيارات األفراد بصفتيـ متمقيف لمرسائؿ اإلعالمية .الحاجة إلى 

 . ( 103: 2010)قدكار ، تتنافس كسائؿ اإلعالـ مع المصادر األخرل إلشباع الحاجات 

 
 لصياغة نمكذج لالستخداـ كاإلشباع البد مف دراسة المصادر األخرل التي تتنافس مع كسائؿ

 تشكؿ بدائؿ قد يتجو إلييا الفرد إلشباع حاجاتو التي تنشأ نتيجةاالتصاؿ، إذ أنيا مف الممكف أف 

تفاعؿ عدد مف العكامؿ النفسية كاالجتماعية التي تشكؿ لديو مجمكعة مف الخبرات يقكـ بمكجبيا 

برسـ تكقعاتو حكؿ قدرة كسائؿ اإلعالـ عمى تمبية احتياجاتو مقارنة بالمصادر األخرل كىك 
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 ك إما بالتعرض لكسائؿ اإلعالـ أك اختيار المصادر األخرل إلشباعيا مايترتب عميو اتخاذ القرار

نتيجة التعرض يتـ اشباع بعض الحاجات كنشكء حاجات أخرل ، ك ىذه العممية تتحكؿ إلى دكرة 

 متجددة لمعالقات بيف نشكء الحاجات كقرارات التعرض كالتي يكضحيا الشكؿ التالي :
 
  

 

 

 

 

 

   شباعات(: نموذج االستخدامات واال1رقم ) شكل

 ػكؾػػسم تبني إلى الفرد عػي تدفػػػالت التػػػة بيف االستخداـ كاإلشباع عمى المشكػر العالقػػز جكىػػكػيرت

المشكالت ما  ىذه طرؽ ليزيؿ مف خالليا ، يدفعو لمبحث عف احتياجاتو مع ال يتعارض معيف

دافعا لمتعرض لكسائؿ اإلعالـ أك لمصادر أخرل، مف ىنا يظير االختالؼ بيف   لديو يشكؿ

 األفراد في سمككيـ االجتماعي نتيجة االختالؼ في احتياجاتيـ كالمشكالت التي تعترضيـ كمدل

 اإلشباع المتحقؽ لدييـ . 

 التالية :بناءن عمى ما سبؽ يمكف استخالص العالقة بيف االستخدامات كاإلشباعات مف العناصر 

 كسائؿ اإلعالـ .ك االجتماعية ك النفسية  وكجكد حاجة عند األفراد تتفاعؿ مع خصائص 
 

 البدائؿ ينتج عف ىذا التفاعؿ ظيكر مشكالت في سمكؾ الفرد يبحث ليا عف حمكؿ مف بيف 

 المتكفرة أمامو .
 

  االختيار تؤدم ىذه الحمكؿ إلى ظيكر أنماط مختمفة الستخداـ كسائؿ اإلعالـ تؤدم بو إلى

 بينيا كبيف مصادر أخرل .

    

 ممارسة أنشطة 

 حاجـات توقعات من
 عوامل نفسٌة

 جتماعٌةا و

 دوافع وحاجات وتوقعات   

 جدٌدة           

 اشباع بعض الحاجات

 ونتائج أخرى

  

 إلىالتعرض  وسائل اإلعالم    

 مصادر أخرى
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  ىذه األنماط السمككية المختمفة مع كسائؿ اإلعالـ كالمصادر األخرل تؤدم إلى نماذج مف

 اإلشباع أك عدمو.
 
  كؿ ما سبؽ يحدث في إطار الخصائص النفسية لمفرد كالظركؼ االجتماعية كالسياسية ك

 ثر عمى عممية استخداـ الفرد ليذه الكسائؿ ،الثقافية التي يعد اإلعالـ أحد مككناتيا، كالتي تؤ 

 كالتي يمكف تكضيحيا في الشكؿ التالي : (113: 2015)المغربي ،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االستخدامات واإلشباعات( : العالقة بٌن 2شكل رقم )

 

 هذا التفاعل  ٌنتج من

 الخصائص الذاتٌة و

 الخارجٌة للفرد 

البناء االجتماعً بما فٌه 

 وسائل اإلعالم
 الحاجات اإلنسانٌة 

     بالمشكالت إحساس الفرد 

 وإدراك بدائل حلولها

 عدم إشباع

 أنماط سلوكٌة أخرى

 إشباع 

أنماط مختلفة الستخدام 

 اإلعالم

 وكذلك تتفاعل مع

 ٌتوحد مع

 إلى  تؤدي

شباع الدوافع المختلفة لإل

 وحل المشكالت

 إلى تؤدي 
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  استخدامات االتصال الرقمي و إشباعاتو

مع ظيكر الحاسب اآللي كشبكات االتصاؿ الرقمية برزت مصادر معمكمات جديدة كشبكة 

المعمكمات الدكلية كالصحؼ اإللكتركنية التي مثمت إحدل البدائؿ كالخيارات الجديدة أماـ 

 الجميكر إلشباع احتياجاتو المتعددة .

يتميز استخداـ كسائؿ االتصاؿ الرقمية بظيكر الحاجات المتجددة لدل الفرد التي تظير أثناء 

تصفحو لشبكة المعمكمات فضال عف تعدد دكافع االستخداـ كما تممكو مف أدكات تفاعمية جعمتو 

أكثر نشاطا كمشاركة في العممية االتصالية، فأصبح يبحث عف المعمكمات التي يحتاجيا كيختار 

دراؾ كامؿ بالحاجات من  مع تفاعمو، باإلضافة إلى  التي يرغب بإشباعيايا المناسب بكعي كا 

القائـ باالتصاؿ كتبادؿ المعمكمات معو بعدما كاف دكره مجرد متمقي لممعمكمات، ما جعؿ التمييز 

كىك ما أثر ، بينو كبيف القائـ باالتصاؿ صعب في بعض األحياف نتيجة استخدامو ليذه الكسائؿ 

 إيجابيا عمى العممية االتصالية في ثالثة جكانب تمثمت في :

  أف شبكة المعمكمات الدكلية أفرزت كسائؿ إعالمية جديدة كالمزيد مف الخيارات االتصالية

 التي عممت عمى تكفير البدائؿ المطركحة أماـ المتمقي .
 
 فرص متعددة أماـ المتمقي لمتحكـ في المعمكمات  ىذه الكسائؿ تميزت بالتفاعمية التي أتاحة

 التي يتمقاىا مف الشبكة كمف ثـ تبادليا مع األفراد اآلخريف .
 
  نتج عف ىذه الكسائؿ أدكات ك كسائط لربط األشخاص مع بعضيـ باختالؼ ثقافاتيـ ك

 (22: 2012)عبد الرزاؽ كالسامكؾ ،أنشطتيـ مما قرب المسافات الجغرافية بينيـ .
 
 تمثؿ استخداـ الفرد لكسائؿ االتصاؿ الرقمية في اتجاىيف أساسييف :ي 

  منتديات ك شبكة كالبريد اإللكتركني ،الاالتصاؿ باآلخريف مف خالؿ الكسائؿ المتكفرة عمى 
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لممعمكمات  مصدرلتي يككف فييا الفرد غيرىا مف الكسائؿ  غرؼ الدردشة كك الحكار كالنقاش 

 . أك مستقبال ليا  األخبار ك
 

  المستيدفة الشبكة مف أجؿ تمبية الحاجاتكصحؼ التجكؿ بيف المكاقع المتعددة كمكاقع  ،

 (67: 2014صالح ،أبك )حاجات التسمية كالترفيو كاالسترخاء .كالحاجات المعرفية ، ك 
 

المكاد التي يقبؿ عمييا، كال يعبر عدد ك حيث أف الفرد ىك مف يحدد المكاقع التي يبحث بيا 

حجـ االستخداـ أك عدد المستخدميف ، كال تعتبر كثافة االستخداـ دليال عمى إشباع المكاقع عمى 

رغـ أف التجكؿ بيف المكاقع يمثؿ استخداما لمشبكة فمف  ، ك(288: 1997)عبد الحميد،  الحاجات

كالنظر في الفركؽ المادية كالفكرية  المستخدـ ، سمكؾ الضركرم البحث في عادات االستخداـ ك

 األنماط السمككية . عادات االستخداـ ك كثافة ك عمىاالجتماعية بيف األفراد التي تؤثر  ك
 

كجكد عناصر  أىـ ما يميز كسائؿ االتصاؿ الرقمية التفاعؿ بيف القائـ باالتصاؿ كاألفراد ، ك

الرفض كالمقاكمة دكف التعرض لممحتكل اإلعالمي أكثر مف القبكؿ كالتأييد ؛ ذلؾ ألف كثافة 

ستخداـ في كسائؿ االتصاؿ الرقمية ترتبط بتبادؿ اآلراء ك البحث عف األدلة سكاء المؤيدة أك اال

المعارضة كظيكر الحاجات المتجددة التي تظير أثناء التصفح في شبكة المعمكمات الدكلية ، 

فضال عف تعدد دكافع االستخداـ ، كفي حالة عدـ تمبية ىذه الحاجات يمكف لممستخدـ أف يبحث 

 (105: 2007) ىادؼ ، مصادر أخرل .عف 

 يحقؽ استخداـ كسائؿ االتصاؿ الرقمي مجمكعة مف اإلشباعات نذكر منيا :

  :يؤدم التجكؿ في مكاقع شبكة المعمكماتاستكشاف كل ما ىو جديد في العالم الخارجي 

 بالمستخدـ عمى استكشاؼ العالـ الخارجي ،إضافة إلى معرفة الجديد مف أخبار كمعمكمات ،

 سكاء عف طريؽ البحث في الشبكة أك المشاركة بكاسطة البريد اإللكتركني كالدردشة .
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 :بفضؿ الشبكة العالمية لممعمكمات الدكلية أصبح بإمكاف المستخدـ  البحث عن المعمومات

اإلحاطة بكؿ أنكاع المعمكمات سكاء الشخصية كاألخبار المحمية الخاصة بالمحيط 

)أميف ، االجتماعي ، أك العامة كاألحداث العالمية السياسية كاالقتصادية كالرياضية كالثقافية .

2007 :80) 
 
 :ساعد الشبكة المستخدـ في تكفير مساحات كبيرة لمترفيو كاالستمتاع ت االستمتاع والتسمية

 كاالسترخاء بفضؿ المكاقع المتخصصة في األلعاب كالنكت كاألغاني كالمنكعات .   
 

 :مف خالؿ التطبيقات المتعددة كالمخصصة ليذا الغرض كالبريد                       االتصال باآلخرين

آلخريف في أم مكاف في تيح لممستخدـ االتصاؿ باتي تالالدردشة كغرؼ الحكار ك اإللكتركني 

  . العالـ
 
 :مكنت شبكة المعمكمات األفراد مف التكاجد في عالـ افتراضي  تحقيق الوجود االفتراضي

حافييف، جماعات  غير مممكس ، كمف تشكيؿ جماعات كؿ حسب تخصصو كجماعات الصِّ

 (67: 2014)أبك صالح ، األطباء ،جماعات الميندسيف كغيرىا، لتبادؿ الخبرات كالمعارؼ.

 االنتقادات الموجية لنظرية االستخدامات و اإلشباعات

  إف مفيكـ االستخدامات كاإلشباعات ال يشكؿ نظرية مستقمة إنما ىي إعادة صياغة لبعض

أف الحاجات الفردية لمجميكر كد ، كأف الفرض الخاص بالنظرية "أكجو نظريات التأثير المحد

في طريقة  ، كانتباىيـ لمضمكف اإلعالـ كاإلشباعات التي يتحصمكف عمييا تؤثر في طريقة

المرتكزة عمى   كمات التي ينتقكىا "ىك فرض مبسط لنظرية الفركؽ الفرديةاستخداميـ لممعم

 (156: 2002)مينا،عامؿ البنية المعرفية. 
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  ال يتضح في المدخؿ ما إذا كانت الحاجات متغير مستقؿ أـ تابعا ، فيؿ الحاجات ىي التي

جات ىك الذم يدفػع تدفػع الفرد الستخداـ كسائػؿ اإلعالـ ، أـ أف إشبػاع الكسائؿ ليذه الحا

 الفرد لمتعرض ليا مف جديد ك ظيكر حاجات جديدة تدفع الفرد إلعادة ىذا االستخداـ ؟
 
 ال يصمح نمكذج االستخدامات ك اإلشباعات لمتعميـ، ألف استخدامات ك إشباعات األفراد مف 

 . كسائؿ اإلعالـ تختمؼ باختالؼ الثقافات ك باختالؼ العكامؿ الديمغرافية الخاصة بيـ
 

 ىناؾ شككؾ حكؿ افتراض الجميكر النشط، فالنظرية تفترض أف الفرد لديو الكعي الكامؿ 

 ، )العادلي. حدد متى يككف ىذا النشاطباحتياجاتو ك يتصرؼ كفقا ليذه االحتياجات كلكنيا لـ ت

2004 :127) 
 

  ليس ، التي الكظيفةفع ، اإلشباع ، اليدؼ ، مثؿ الدكاية تتبنى مفاىيـ تتسـ بالمركنة أف النظر

 مما يجعؿ نتائج الدراسات تختمؼ تبعا الختالؼ التعريفات الكاردة فييا . ليا تعريؼ محدد

 (63: 2010)صكنية ،
 

 مقصكد، ؿ اإلعالـ استخداـ معتمد كىادؼ ك تقكـ النظرية عمى افتراض أف الفرد يستخدـ كسائ

 كتغفؿ عف االستخداـ غير اليادؼ كالمقصكد ليذه الكسائؿ  .
 
 تنظر البحكث التي تستند عمى ىذه النظرية إلى الكظائؼ التي تؤدييا الرسائؿ اإلعالمية 

 لمفرد، في حيف أف الرسالة اإلعالمية قد تحقؽ كظائؼ لبعض األفراد كتحقؽ اختالال كظيفيا

 (217: 2014، )كافي لمبعض اآلخر .
 

 دليؿ إلنتاج محتكل إعالمي إف نتائج البحكث التي أجريت باستخداـ ىذه النظرية قد تتخذ ك

 ىابط ، ذلؾ ألف كسائؿ اإلعالـ تمبي احتياجات األفراد المتمقيف في مجاؿ التسمية كالترفيو .
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  تطبيؽ النظرية يطرح عدد مف التساؤالت أىميا ماىي الكيفية التي يتـ بيا قياس االستخداـ ؟

تكاىا في قياس كثافة كىؿ يكفي الكقت الذم يقضيو الفرد في التعرض إلى الكسيمة ك مح

االستخداـ كالتعرض ؟ كىؿ كثافة تعرض الفرد لمكسيمة تعني إحساس الفرد بالرضا حكؿ 

 (45: 2009)جيطاني ،المحتكل ؟ 
 

  إف النظرية تتبع منيج فردم في المفيكـ كدراسة الكسيمة ،ك بذلؾ يصعب ربط استخداـ الفرد

 (74: 1990ي ،)العكينلمكسيمة اإلعالمية بالبيئة االجتماعية . 
 

  عزؿ العممية االتصالية عف العمميات االجتماعية األخرل مثؿ الكظيفة االجتماعية لألفراد ك

 عمى درجة عالية مف التجريد . المستكل التعميمي ىك ما يجعؿ المدخؿ

 الرد عمى االنتقادات الموجية لنظرية االستخدامات و اإلشباعات 

   كضع الباحثكف قائمة بالحاجات كاإلشباعات الناتجة عف استخداـ كسائؿ اإلعالـ ، كصنفت

 ، حيث كالمنفعة االجتماعية إلى أربع فئات رئيسية تمثمت في المعرفة ، التسمية ، اليركب ،

 يختار منيا الفرد ما يناسبو كيالئـ حاجاتو المختمفة التي يسعى إلشباعيا كبذلؾ يمكف تفادم

شباعاتو  دكافعوقدرة الفرد عمى التعبير عف عدـ   (129: 2004)العادلي ،.كا 
 

  أف نتائج الدراسات تختمؼ في بحكث االستخدامات كاإلشباعات باختالؼ المجتمعات، نظرا

لخصكصية كطبيعة كؿ مجتمع كاختالؼ ظركفو االقتصادية كالنفسية كاالجتماعية ك 

 في إطار المجتمع الكاحد، الذم ميما اختمفت االتصالية، لذلؾ يمكف تعميـ نتائج البحكث

 فإنو يجمعيا طابع عاـ كاحد . ألخرلظركفو مف منطقة 
 

 إف مفيـك االستخدامات كاإلشباعات مفيـك متكامؿ يختمؼ باختالؼ العكامؿ الديمغرافية ، 
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 . باختالؼ عالقة الفرد مع كسائؿ االتصاؿ االجتماعي كاالقتصادم لمفرد ، ك كاإلطار
 

  الغمكض الذم يحيط بافتراض الجميكر النشط تـ التغمب عميو مف خالؿ تقسيـ إيجابية

الجميكر إلى ثالثة مراحؿ تمثمت في اختيار الكسيمة كالمضمكف قبؿ التعرض ، كاالىتماـ ك 

، ك الدخكؿ في حكار كنقاش مع اآلخريف بعد التعرض الندماج في المضمكف أثناء التعرضا

 (47: 2009)جيطاني ، دؼ زيادة المعرفة .لممضمكف اإلعالمي بي
 

  إف النظرية ليست كظيفية بطبيعتيا ، كأف مصادر التغيير قائمة سكاء في سمكؾ الجميكر

تجاه كسائؿ اإلعالـ أك المحتكل ، فالتناقض بيف اإلشباعات التي يبحث عنيا الجميكر، ك 

 (130: 2004.)العادلي ،عالـالمتحققة يمكف أف يؤدم إلى تغيير في محتكل كتنظيـ كسائؿ اإل

ساىمت ىذه االنتقادات كغيرىا في تطكير نظرية االستخدامات كاإلشباعات كأدت إلى ظيكر 

  كتمثمت االتجاىات باآلتي : ،دة في محاكلة لعالج ىذه السمبياتاتجاىات جدي

 اعات ، طبيعة المضمكف،  باتجاه ييتـ بالربط بيف كؿ مف دكافع االستخدامات ، أنكاع اإلش

 ك طبيعة الكسيمة المستخدمة . 
 

 النفسية كاالجتماعية عند تعرض األفراد لمكسائؿ اإلعالمية العكامؿ اتجاه ييتـ بدراسة تأثير . 
 

   اتجاه ييتـ بالعالقات المتداخمة كالمترابطة بيف دكافع استخداـ الفرد لكسائؿ اإلعالـ كبيف

 اتيا . سمككيات تمؾ الكسائؿ كاتجاى
 

 . (90: 2011)المشاقبة ، اتجاه ييتـ بالمفاضمة بيف دكافع استخداـ كسائؿ اإلعالـ أك المحتكل 
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اإلشباعات  استخدامات الصحف اإللكترونية الميبية وبحث نظرية في التوظيف 

 لدى طمبة جامعة بنغازيالمتحققة 

جامعة بنغازم ك حؼ االلكتركنية الميبية لدل طمبة البحث مكضكع ) استخدامات الصىذا تناكؿ ي

ا نظرية اإلستخدامات ك نطمؽ مف الفركض التي كضعتييبذلؾ  اإلشباعات المتحققة ( كىك

، كمف خالؿ دراسة النظرية كأبعادىا تـ مالحظة مدل أىميتيا في دراسة كسائؿ اعات باإلش

لما تمتاز بو مف خصائص أىميا  في مقدمتيا الصحؼ اإللكتركنية ذلؾ االتصاؿ الحديثة ك

التفاعمية كالجميكر المجزأ ك الالتزامف كالتي عززت مفيـك الجميكر النشط الذم تقكـ عميو نظرية 

اإلستخدامات كاإلشباعات ،إذ أنيا تمنح المتمقي حيزا كبيرا لمتفاعؿ مع محتكاىا، كالمشاركة في 

متنكعة التي تجعؿ عممية االختيار عند صنع ىذا المحتكل، فضال عف االستخدامات العديدة كال

 المتمقي أكثر حيكية كصعكبة في آف .
 

جميكر )طالب كطالبات المف ىذا المنطمؽ فإف استخداـ ىذه النظرية ليا أىمية كبيرة في دراسة 

األمر الذم  ،صحؼ شبكة المعمكماتجامعة بنغازم ( الذم يتعامؿ مع البث المباشر لمحتكل 

تابعة ك االطالع بشكؿ أكسع ، باإلضافة إلى االيجابية في انتقاء المضاميف يؤدم إلى تحفيز الم

 اإلعالمية المختمفة التي تشبع رغباتو التي ارتضاىا كانسجـ معيا  .  
 

حاكؿ اإلجابة عميو مف خالؿ تطبيؽ النظرية ألذلؾ فإف التساؤؿ البحثي الذم يطرحو البحث ك 

كر المستيدؼ ىك: ماىي استخدامات الطالب لمصحؼ بتكجيو مجمكعة مف التساؤالت الى الجمي

 ؟ تركنية ك اإلشباعات المتحققة؟ باإلضافة إلى ماىي أشكاؿ التفاعؿ مع ىذه الصحؼالميبية اإللك

 مقسمة عمى عدة محاكر كىي كاآلتي : ىذه التساؤالت

 لطالب جامعة بنغازم . شخصيةالمحكر األكؿ: يستيدؼ التعرؼ عمى الخصائص ال



111 

 

 الثاني: يستيدؼ التعرؼ عمى كاقع استخداميـ لمصحؼ اإللكتركنية الميبية .المحكر 

يستيدؼ التعرؼ عمى الدكافع كاإلشباعات المتحققة لمطالب نتيجة التعرض المحكر الثالث: 

 لمصحؼ اإللكتركنية الميبية .    لمصحؼ ت 

 ية الميبية .اإللكتركن الطالب لمصحؼ عادات تعرضيستيدؼ التعرؼ عمى المحكر الرابع: 

  بحث الحالياإلشباعات لمأىمية نظرية االستخدامات و 

 ألنيا تنظر إلى أىمية ا البحث تعتبر نظرية االستخدامات كاإلشباعات المدخؿ المناسب ليذ

 ما تقدمو الصحؼ اإللكتركنية مف مكاضيع كمضاميف متنكعة مف كجية نظر المتمقي)طالب 

حافيكف كالمحرركف(.الجامعة ( كليس مف كجية نظر القائـ   باالتصاؿ في ىذه الكسيمة )الصِّ
 

 ألنيا تحقؽ المعرفة بحث إف ىذه النظرية مف أنسب النظريات لإلجابة عمى تساؤالت ال ،

، باإلضافة إلى معرفة ياستخدامالبكيفية استخداـ الجميكر لمصحؼ ك الحاجات التي تدفعيـ 

تساعد عمى فيـ  الحاجات، كبذلؾ لكتركنية إلشباع ىذهمدل فاعمية محتكل الصحؼ اإل

 أىمية استخداـ ىذه الكسيمة اإلعالمية.
 

  تساىـ النظرية في التعرؼ عمى الدكافع المعرفية كالذاتية التي تدفع بالطالب كالطالبات

 الستخداـ ىذه الكسيمة اإلعالمية . 
 

  انطالقا مف تيتـ النظرية بتفسير حجـ االستيالؾ اإلعالمي لممضاميف المقدمة في الكسيمة

 االحتياجات المعرفية اليكمية التي يسعى األفراد لتحقيقيا مف خالؿ استخدامو الفردم ليا .
 

 إمكانية تكظيؼ كتطبيؽ النظرية مف خالؿ ربط الجانب النظرم ك الميداني لمعرفة دكافع 

 تعرض الجميكر لمصحؼ اإللكتركنية كاإلشباعات المتحققة مف التعرض ليا. 
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ا البحث بما يالئـ طالب ىمية نظرية االستخدامات ك االشباعات كتكظيفيا في ىذمف ىنا تبرز أ

 طالبات الجامعة كيتضح ذلؾ مف خالؿ اآلتي : ك

   ، كصؼ استخداـ الطالب لمصحؼ اإللكتركنية الميبية مف حيث مدل االنتظاـ في القراءة

 معدؿ االستخداـ ، كالكقت المفضؿ ، كأماكف لالطالع عمييا  .
 

 . معرفة تفضيؿ الطالب لمصحؼ اإللكتركنية الميبية مف حيث الصحيفة كالمضمكف كاألنماط 
 
 حققة ليـ ، ك مدل معرفة دكافػع قراءة الطالب لمصحؼ اإللكتركنية الميبية ، كاإلشباعات المت

 كمصدر لممعمكمات المختمفة. اعتمادىـ عمييا
 

  الطالب عند استخداميـ لمصحؼ التعرؼ عمى أبرز الخدمات التي تمقى إقباال لدل

 اإللكتركنية الميبية .

 :الميبية لقرائيا عمى النحك اآلتيبالنظر إلى اإلشباعات كالدكافع التي تحققيا الصحؼ اإللكتركنية 

 لصحؼ اإللكتركنية الميبية ا دكافع استخداـ 

 معرفة األخبار كاألحداث الجارية . -

 اكتساب أشياء كمعمكمات جديدة . -

 يؿ أكثر حكؿ األخبار .معرفة تفاص -

 تككيف رأم في القضايا المطركحة حديثا .  -

 .اليركب مف ضغط كمشكالت الحياة -

 .الممؿ مؿء أكقات الفراغ كالتخمص مف -

 فيـ األحداث كخمفياتيا مف خالؿ التحميؿ الدقيؽ . -

 االستمتاع الفكرم كالذىني . -
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  مف استخداـ الصحؼ اإللكتركنية الميبية اإلشباعات المتحققة 

 معرفة ما يحدث حكلي في المجتمع . -

 تشكيؿ اآلراء كاالتجاىات حكؿ القضايا كالمكضكعات المطركحة . -

 زيادة المعرفة بالمجتمع . -

 القدرة عمى النقاش كالحكار مع اآلخريف . -

 معرفة كجيات النظر المختمفة . -

 المساعدة في اتخاذ القرارات الصائبة . -

 تعزيز القدرة عمى تحميؿ األحداث . -

 راحة كاالسترخاء .ال -

 مؿء أكقات الفراغ . -
 

 شباعات المتحققة،الميدانية سيتضح لنا ما ىك حجـ االستخداـ كما ىك حجـ اإل مف خالؿ النتائج

مما يساعد أصحاب ىذه ،  رستتضح احتياجات الجميك  أنماط االستخداـ ، ك كماىي عادات ك

فإذا ، فالعمؿ عمى إرضائيـ لكسب أكبر عدد مف المتصفحي ،الحقيقية يـرغباتالمكاقع عمى فيـ 

 البحثكانت درجة االستخدامات كاإلشباعات عالية فيذا سيؤكد أف النظرية قد أدت دكرىا في 

 تتكافؽ مع أىداؼ النظرية . بحثكأف انتماءىا سميـ ، كأف أىداؼ ال

حافييف ك بذلؾ يعتبر مدخؿ االستخدامات ك اإلشباعات نمكذج شامؿ ، لككنو  ال ييتـ بالصِّ

حافية ، بقدر اىتمامو بالمتمقي لمضمكف ىذه  المحرريف القائميف في المؤسسة اإلعالمية الصِّ

 المؤسسة ، بؿ كيعتبر أسمكب متكامؿ كأكثر جاذبية إلمكانية كضع المتمقي في مكضع الدراسة

 الشبكةصحؼ الدكلية ك كشبكة المعمكمات في ظؿ انتشار تقنيات االتصاؿ الحديثة بصفة عامة  

 بصفة خاصة .
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 الفصــل الرابع
 الميدانـــي  البحــث

 مواضيع الفصل 
 مناقشة النتائج عرض و 
  واقع استخدام الطالب لمصحف اإللكترونية الميبية 
 دوافع استخدام الصحف اإللكترونية الميبية واإلشباعات المتحققة 
 مصحف اإللكترونية الميبية ل التعرض عادات 
 اختبارات العالقة االرتباطية 
 النتائــج 
  التوصيات 
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 البحث الميداني

طالب جامعة بنغازم لمصحؼ اإللكتركنية الميبية ك  باستخدامات يتعمؽ البحث الميداني

 تـ التي األسئمة عمى المبحكثيف إجابات تحميؿ بيانات خالؿ مف ، ذلؾ المتحققة اإلشباعات

 تقسيميا إلى أربعة محاكر كىي كاآلتي : تـ االستبانة كأداة  ضمف إعدادىا

 المحور األول : الخصائص الشخصية 

كضح تكزيع عينة البحث تبعا لمنكع يطالب كطالبة ،كالجدكؿ التالي  400الدراسة  بمغت عينة

 االجتماعي ، الفئة العمرية ، الحالة االجتماعية ، التخصص .

 ( 1جدول رقم ) 
 خصائص عينة البحث 

 النسبة التكرار البدائل الفئة

 6771 268 أنثى 

 3371 132 ذكر النوع االجتماعً

 01101 011 المجموع 

 5978 239 سنة 22 - 18 

 2877 11 سنة 27 - 23 

 871 32 سنة 32 - 28 الفئة العمرٌة

 375 14 سنة 32أكثر من  

 01101 011 المجموع 

 8478 339 أعزب 

 1273 49 متزوج 

 273 9 مطلق الحالة االجتماعٌة

 178 3 أرمل 

 01101 011 المجموع 

 2571 111 تقنٌة المعلومات 

 2571 111 صٌدلة 

 2571 111 أسنان التخصص العلمً

 2571 111 حقوق 

 01101 011 المجموع 

ك  في ىذا الجدكؿ نجد أف نسبة اإلناث مف أفراد العينة تغمبت عمى نسبة الذككر مف حيث العدد

مما يجعؿ اإلناث ىي الفئة الغالبة في مجتمع  ،% لمذككر33.0% لإلناث ، ك 67.0ذلؾ بنسبة 
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 بالذككر مقارنة اإلناث عدد في العالية النسبة إلى النسبتيف في تكازف االختالؿ البحث ؛ إذ يرجع

 . باإلضافة إلى تكجو الطالب إلى الكميات التي تتماشى مع اىتماماتيـ في مجتمع البحث،

 سنة( جاءت في المرتبة األكلى مف حيث العدد بنسبة22-18كيتضح أف الفئة العمرية لمطالب )

 %،ثـ الفئة العمرية28.7سنة( في المرتبة الثانية بنسبة  27-23%، تالتيا الفئة العمرية )59.8

سنة  32% ، ثـ الفئة العمرية التي تزيد أعمارىـ عف 8سنة( في المرتبة الثالثة بنسبة  28-32)

 % .3.5المرتبة األخيرة بنسبة 

% ، تاله 84.8التي بمغت مف فئة العزاب لمبحكثيف افيما يتعمؽ بالحالة االجتماعية فإف أغمبية 

 . % مف أفراد العينة0.8 بنسبةاألرامؿ  كأخيرا%، 2.3%، ثـ المطمقيف 12.3المتزكجكف 

كذلؾ ، % لكؿ كمية25.0بنسبة  نالحظ أف جميع الكميات تساكت في عدد العينة المختارة لمبحث

 كما جاء عند تصميـ إطار العينة .

 18مف ىذا السرد يتضح أف غالبية المبحكثيف مف فئة اإلناث كالعزاب الذيف تتراكح أعمارىـ بيف 

 سنة .  22إلى 

 المحور الثاني: واقع استخدام الصحف اإللكترونية الميبية   

 (  2جدول رقم ) 
 اإللكترونية الميبيةمدى قراءة الصحف  

 يكضح ىذا الجدكؿ كاقع استخداـ الطالب لمصحؼ اإللكتركنية مف عدمو ، حيث تبيف النتائج أف

 % مف أفراد العينة، في مقابؿ68.3قراءة الصحؼ تستحكذ عمى نسبة كبيرة مف المبحكثيف بمغت 

 % ال يقرؤكنيا .  31.8أف 

 النسبة التكرار قراءة الصحف اإللكترونية الليبية

 6873 273 نعم 

 3178 127 ال 

 11171 411 المجموع
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مف ىذا يتضح مدل تطكر كسائؿ اإلعالـ في ليبيا في السنكات األخيرة ك أىمية الدكر الذم 

تمعبو، كاالنتشار الكاسع لشبكة المعمكمات، كتعكد الطالب عمى استخداميا خصكصا بعد الكضع 

ستمـز مف جميع المكاطنيف بما فييـ الطالب معرفة ك متابعة السياسي الذم تشيده البالد كالذم ي

األحداث المحمية مف خالؿ الصحؼ اإللكتركنية كالتي تمتاز بتقديـ تغطية إخبارية مباشرة 

كمتميزة تتفكؽ بيا عف كسائؿ اإلعالـ األخرل ، باإلضافة إلى التحديث في أخبارىا بشكؿ دكرم 

 ةعمى صح يؤكد ستخداـ كاسع مف قبؿ الطالب ، مماتبعا لممستجدات مما يجعميا تحظى با

الصحؼ اإللكتركنية  أىمية كذلؾك  ،نشط جميكر ىك اإلعالـ كسائؿ جميكر بأف النظرية فرضية

 إلشباعاتيـ . تحقيقيا كمدل الميبية الجامعات طالب لدل الميبية

 ( 3جدول رقم ) 
 انتظام الطالب في قراءة الصحف اإللكترونية الميبية

يكضح ىذا الجدكؿ مدل انتظاـ الطالب في االطالع عمى الصحؼ اإللكتركنية الميبية ، إذ تشير 

 اإللكتركنية ، في حيف أفالبيانات إلى أف نصؼ أفراد العينة غير منتظميف في مطالعػة الصحؼ 

% منتظـ 11.4% منتظـ إلى حد ما ، ك 37.4النصؼ اآلخر مف المبحكثيف انقسـ ما بيف 

 الفئة القميمة. كىي
 

مف ىذا نالحظ أف نصؼ الطالب غير منتظميف في مطالعة الصحؼ ، يرجع ذلؾ النشغاليـ 

التي تشغميـ عف المطالعة   بالدراسة كضيؽ الكقت لدييـ باإلضافة إلى االلتزامات االجتماعية

 بشكؿ منتظـ .
 

 النسبة التكرار االنتظام

 5173 141 غٌر منتظم

 3774 112 منتظم إلى حد ما 

 1174 31 منتظم

 11171 273 المجموع
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 ( 4جدول رقم ) 
 معدل قراءة الطالب لمصحف اإللكترونية الميبية

% مف 58.6مف ىذا الجدكؿ يتبيف معدؿ قراءة الطالب لمصحؼ اإللكتركنية الميبية ، حيث أشار

% يقضكف أقؿ مف 26.4أفراد العينة أنيـ يقضكف في التصفح حسب الظركؼ المتكافرة لدييـ، ك

ساعات في  3% يقضي 3.7أف % يقضكف مف ساعة إلى ساعتيف ، ك 10.3ساعة، يمييا 

 ساعات في قراءتو لمصحؼ اإللكتركنية . 3% فقط يتجاكز 1.1ة األخيرة كفي المرتب ،القراءة
 

بالنظر إلى الجدكؿ نالحظ أف أكثر مف نصؼ الطالب لـ يحددكا عدد الساعات التي يقضكىا 

 قراءة الصحؼ اإللكتركنية الميبية بؿ جاءت قراءتيـ ليا حسب الظركؼ المتكافرة لدييـ ، ذلؾ في

 أنيػـ يعػكدكف مف جامعتيػـ إلى منازليـ بعد عنػاء يكـ طكيػؿ ، فمف الطبيعػي أف ال تككف فترة

تصفحيـ طكيمة أك محددة بؿ ستككف رىنا بما يتكفر ليـ مف كقت بعد المذاكرة كقضاء أشغاليـ 

مى كـ اليكمية ك إلتزاماتيـ االجتماعية ، باإلضافة إلى أف الصحؼ كالمكاقع اإلخبارية تحتكم ع

ىائؿ مف المعمكمات في كؿ المجاالت ك التخصصات كالتي تجعؿ مف الصعب التحكـ أك تحديد 

 . الكقت الكافي لمتصفح كذلؾ لكثر ة الركابط كتعدد المكضكعات التي تتناكليا

 

 

 

 النسبة التكرار عدد الساعات

 58.6 160 حسب الظروف

 26.4 72 أقل من ساعة

 10.3 28 من ساعة إلى ساعتان

ساعات 3  10 3.7 

 1.1 3 أكثر من ثالث ساعات

 100.0 273 المجموع
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 (  5جدول رقم ) 
 ترتيب الصحف اإللكترونية الميبية حسب درجة استخدام الطالب ليا

 حيث حسب درجة استخداميا،الميبية يبيف ىذا الجدكؿ ترتيب الطالب لمصحؼ اإللكتركنية 

يمييا  % مف بيف باقي الصحؼ،28.9بنسبة تحصمت صحيفة ليبيا المستقبؿ عمى الترتيب األكؿ 

في الترتيب  المرصد%، ثـ صحيفة 23.1في الترتيب الثاني بنسبة  الرصيفة اإلخباريةصحيفة 

صحيفة ليبيا السالـ  ك%، 16.8في الترتيب الرابع بنسبة  كعيف ليبيا%، 19.0الثالث بنسبة 

 %5.9مى الترتيب السادس كاألخير بنسبةكصحيفة أجكاء ع،%6.2عمى الترتيب الخامس بنسبة 

 مف إجابات المبحكثيف .
 

 قدر مف أكبر استقطاب أجؿ اإللكتركنية الميبية مف الصحؼ بيف مف ىذا نالحظ كجكد منافسة

حيث استخداـ كتفضيؿ الطالب  يتضح أف صحيفة ليبيا المستقبؿ تصدرت الصحؼ مف، ك القراء

حديثة كباقي  فيي ليست ،مكانة الصحيفة كتاريخ تكاجدىا عمى الشبكةاسـ ك ؛ يرجع ذلؾ إلى ليا

حافييف الذيف يتميزكف بدرجة عالالصحؼ ية مف ، باإلضافة إلى استقطابيا لبعض الكتاب كالصَّ

حافيالخبرة ف لتزاميا بالمعايير الميي العمؿ الصِّ ػك قػاالت تدعم نية كاحتراميا لمقارئ كعدـ نشػر، كا 

استطػالع  تشبػع معرفػة ك ، كتميزىػا بتقديػـ األخبػار المكجػزة كالتحاليػؿ الكاممة التيمعنؼ كالتفرقةل

ة احتياجات عمى تمبي لنظريػة أف كسائؿ اإلعالـ تتنافسمما يؤكػد صحة فرضية ا ،الطالب

 . يرجع إلى الجميكر كسيمة إعالمية محددة لمتابعتيا الجميكر ك رغباتو المعرفية ، كأف اختيػار

 النسبة التكرار اإللكترونية الليبيةالصحيفة  الترتيب

 2879 79 لٌبٌا المستقبل الترتٌب األول

 2371 63 الرصٌفة اإلخبارٌة الترتٌب الثانً

 1971 52 المرصد الترتٌب الثالث

 1678 46 عٌن لٌبٌا الترتٌب الرابع

 672 17 لٌبٌا السالم الترتٌب الخامس

 579 16 أجواء الترتٌب السادس
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 ( 6جدول رقم ) 
 تفضيل الطالب لصحيفة معينة من الصحف اإللكترونية الميبية دوافع

الطالب لتفضيؿ صحيفة معينة مف الصحؼ  يتبيف مف ىذا الجدكؿ أف الدكافع التي كجيت

اإللكتركنية الميبية السابقة ، كالتي جاءت بالترتيب التالي كفقا إلجابات المبحكثيف في المرتبة 

% 26.3% ألف أخبارىا كاضحة كبسيطة، يمييا في المرتبة الثانية بنسبة 31.7األكلى بنسبة 

ثالثة سرعة تحميؿ مكقع الصحيفة بنسبة سرعة مكاكبتيا لألحداث الجارية ، ك في المرتبة ال

% إتاحة الفرصة ليـ في المشاركة بآرائيـ بحرية ، 10.9% ، في المرتبة الرابعة  بنسبة 11.8

% ، ثـ سيكلة تصفح 10.3يمييا في المرتبة الخامسة تنكع المعمكمات ك كسائؿ اإليضاح بنسبة 

 % .9.0المكقع اإللكتركني في المرتبة السادسة بنسبة 
 

يتضح مف ىذا أف البساطة كالكضكح في لغة األخبار جاء في مقدمة تفضيؿ الطالب لمتابعة 

صحيفة دكف الصحؼ األخرل يرجع ذلؾ البتعادىا عف استخداـ كممات كعبارات غامضة ، أك 

مركبة أك غير مفيكمة لمطالب العادم كغير المتخصص في المجاؿ ، كذلؾ مراعاتيا ألخالقيات 

حاف حافية . المينة الصِّ  ية باستخداميا األسمكب الحيادم في طرح مكادىا الصِّ

 

 

 النسبة التكرار األسباب

 31.7 145 أخبارها الواضحة والبسٌطة

 26.3 120 الجارٌة سرعة مواكبتها لألحداث

 11.8 54 سرعة تحمٌل موقع الصحٌفة

 10.9 50 تتٌح لً المشاركة وإبداء الرأي

 10.3 47 تنوع المعلومات ووسائل اإلٌضاح

 9.0 41 سهولة تصفح الموقع اإللكترونً

 100.0 457 المجموع
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 اإلشباعات المتحققة دام الصحف اإللكترونية الميبية و : دوافع استخلثالمحور الثا

 ( 7جدول رقم ) 
 دوافع استخدام الطالب لمصحف اإللكترونية الميبية

حيث بمغ المتكسط العاـ  يكضح ىذا الجدكؿ دكافع استخداـ الطالب لمصحؼ اإللكتركنية الميبية ،

، كبذلؾ كانت الدكافع فكؽ المتكسط ك تراكحت  0.35851مقداره ، بانحراؼ معيارم 2.2166

( مما يشير إلى استجابات متقاربة لممبحكثيف عمى ىذه الدكافع ، 2.4982 - 2.0696ما بيف )

حيث جاء الدافع الخاص بعبارة معرفة األخبار كاألحداث الجديدة في المرتبة األكلى مف بيف 

بارة اليركب مف ضغط ك ، يميو ع 2.4982قداره عبارات ىذا المحكر بمتكسط حسابي م

 ، ثـ عبارة االستمتاع الذىني ك 2.2821في المرتبة الثانية بمتكسط حسابي  مشكالت الحياة

، ثـ عبارة أتعمـ منيا أشياء كمعمكمات في  2.2234الفكرم في المرتبة الثالثة بمتكسط حسابي 

خامسة عبارة حاجتي إلى تفاصيؿ أكثر حكؿ ، في المرتبة ال 2.1795المرتبة الرابعة بمتكسط 

، يميو في المرتبة السادسة عبارة فيـ األحداث كخمفياتيا مف خالؿ  2.1795األخبار بمتكسط 

 الدوافع
 المتوسط أبدا أحيانا دائما

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري

 

 % ك % ك % ك

األخبار و  معرفة
 األحداث 

149 5476 111 4177 13 478 274982 1758865 1 

لهروب من ضغط ا
 ومشكالت الحٌاة 

113 4174 124 4574 36 1372 272821 1768417 2 

االستمتاع الذهنً 
 و الفكري 

93 3471 148 5472 32 1177 272234 1763988 3 

أشٌاء و  منها أتعلم
 جدٌدةمعلومات 

84 3178 163 5977 26 975 272125 1759926 4 

 لتفاصٌل حاجتً
 األخبار حول أكثر

98 3579 126 4672 49 1779 271795 1771282 5 

و  األحـداث فهـم
 من خالل خلفٌاتها
 الدقٌق التحلٌل

87 3179 137 5172 49 1779 271392 1769322 6 

 ًف رأي نتكوٌـ
 المطروحة القضاٌا
   حدٌثا

93 3471 122 4477 58 2172 271282 1773393 7 

 الفراغ أوقات ملء
  من التخلصو

73 2677 146 5375 54 1978 271696 1767974 8 

 الترتيب

 الملل
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، كفي المرتبة السابعة عبارة تككيف رأم في القضايا 2.1392التحميؿ الدقيؽ بمتكسط حسابي 

اص بمؿء أكقات الفراغ كالتخمص ، فيما تحصؿ الدافع الخ 2.1282بمتكسط  المطركحة حديثا

 . 2.0696مف الممؿ عمى المرتبة الثامنة كاألخيرة بأقؿ متكسط حسابي بمغ 
 

 يتضح أف الدافع األساسي الستخداـ الطالب لمصحؼ اإللكتركنية ىك معرفة األخبار كاألحداث

اقتصادية المحمية الجديدة نتيجة لما تشيده الدكلة مف أكضاع ك تقمبات سياسية كاجتماعية ك 

تفرض عمى الجميع اإللماـ بيا كالمعرفة الكثيقة بمستجداتيا ، ذلؾ أف بعض األحداث تؤثر عمى 

حركة تنقالتيـ لمجامعة كدراستيـ ، بذلؾ تتصدر الدكافع النفعية الستخداـ الطالب لمصحؼ 

جدات تساعدىـ اإللكتركنية الميبية عمى الدكافع الذاتية )الطقكسية(، بالتالي فإف معرفة أىـ المست

 تعبير إعالمية ىك لكسيمة ىك ما يتفؽ مع النظرية في أف التعرضة ، ك في اتخاذ القرارات السميم

حافية اإلعالمية في الحاجات متمثمة فردية احتياجاتك  نفسية دكافع عف  ،أخبار، أحداث مف كالصِّ

  كغيرىا  معمكمات ،
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 ( 8جدول رقم )   
 اإللكترونية الليبية  استخدام الصحفاإلشباعات المتحققة من 

 

حيث  يشير الجدكؿ إلى اإلشباعات المتحققة لمطالب مف استخداـ الصحؼ اإللكتركنية الميبية،

 كبذلؾ كانت اإلشباعات أيضػا 0.39856معيارم مقداره بانحراؼ  2.1563المتكسط العاـ  بمغ

 ( ، تفصيميػا جاء اإلشباع الخاص2.3297 - 1.08205فكؽ المتكسػط كالتي تراكحػت ما بيف )

ف بعبارة معرفة كجيات النظر المختمفة كالمعارضة لممكضكع المطركح في المرتبة األكلى مف بي

، يميو في المرتبة الثانية عبارة 2.3297ره حسابي مقدا عبارات ىذا المحكر كذلؾ بمتكسط

، كفي المرتبة الثالثة عبارة 2.2821مكنتني مف معرفة ما يحدث حكلي في المجتمع بمتكسط 

، كفي المرتبة الرابعة عبارة ساعدتني في 2.2711زيادة معرفتي كمعمكماتي بمجتمعي بمتكسط 

 اإلشباعات
 تحققت تماما

 بدرجة تحققت
 متوسطة

 لم تتحقق
المتوسط  أبدا

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 

 % ك % ك % ك

تعرٌفً على وجهات 
النظر المختلفة نحو 
 الموضوع المطروح

122 4477 119 4376 32 1177 273297 1767619 1 

ما مكنتنً من معرفة 
ٌحدث حولً فً 

 المجتمع
114 3871 142 5271 27 979 272821 176338 2 

زٌادة معرفتً و 
 معلوماتً بمجتمعً

117 3972 133 4877 33 1271 272711 1766415 3 

أصبحت أكثر قدرة 
 على النقاش و

 الحوار مع اآلخرٌن
115 4271 117 4279 41 1571 272711 1771695 3 

تشكٌل  ساعدتنً فً
و اتجاهاتً رائً آ

و  حول المواضٌع
 المطروحةالقضاٌا 

79 2879 161 5971 33 1271 271685 1761919 4 

تعزٌز قدرتً على 
 تحلٌل األحداث

87 3179 135 4975 51 1877 271319 1769993 5 

ساعدتنً على ملء 
 أوقات الفراغ

78 2876 142 5271 53 1974 271916 1768791 6 

ساعدتنً فً اتخاذ 
 الصائبة القرارات

71 2671 142 5271 61 2271 271413 1769281 7 

منحتنً الراحة و 
 االسترخاء

53 1974 118 4372 112 3774 178215 1773316 8 

 الترتيب
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، ك في  2.1685كحة بمتكسط تشكيؿ آرائي ك اتجاىاتي حكؿ القضايا كالمكضكعات المطر 

، في المرتبة 2.1319المرتبة الخامسة عبارة تعزيز قدرتي عمى تحميؿ األحداث بمتكسط 

السادسة عبارة ساعدتني عمى مؿء أكقات الفراغ، أما في المرتبة السابعة فقد جاءت عبارة 

بعبارة تحصؿ اإلشباع الخاص  ، ك2.0403قرارات الصائبة بمتكسط ساعدتني عمى اتخاذ ال

 . 1.8205منحتني الراحة كاالسترخاء عمى المرتبة االخيرة بمتكسط حسابي بمغ 
 
مما سبؽ نالحظ تصدر اإلشباعات المعرفية كالمعمكماتية عمى إشباعات التسمية كالترفيو ؛ إذ  

الحصكؿ عمى المعمكمات ك  التي ركزت عمى الدكافع النفعية كيرجع ذلؾ لدكافع المبحكثيف 

 أتت اإلشباعات المعرفية كفتصفح األخبار السياسية المحيطة بيـ بالدرجة األكلى ، ىتماـ باال

ك  االستخدامات نظرية مع تتفؽ ىذه النتيجةبذلؾ  ،كماتية متسقة مع الدكافع النفعيةالمعم

 اءتػػج يػالػػبالت، ك  المتحققة مرتبطة باإلشباعات تكقعاتو ك الجميكر دكافع أف في اإلشباعات

 الدكافع النفعية . مع متسقة المعرفية اإلشباعات
 

مف ىذا السرد يتبيف أف رسائؿ كتعميقات القراء المتابعيف لمصحؼ اإللكتركنية تثير دافع الفضكؿ 

لدل الطالب لمتعرؼ عمى كجيات النظر حكؿ المكضكعات المطركحة ، لتبنِّي أراء أكثر كاقعية 

، باإلضافة إلى تعزيز قدرتيـ عمى النقاش ك الحكار مع ك محاكلة فيـ أفراد المجتمع بشكؿ أفضؿ

 .األخريف في مختمؼ القضايا المطركحة 
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 ( 9جدول رقم ) 
 أىم الخصائص التي تتمتع بيا الصحف االلكترونية الميبية من وجية نظر الطالب

يشير ىذا الجدكؿ إلى أىـ الخصائص التي تتمتع بيا الصحؼ اإللكتركنية الميبية مف كجية نظر 

الخصائص التي تتمتع بيا الصحؼ مف كجية الطالب، إذ جاء الخبر المكجز القصير في مقدمة 

%، ثـ طرح المكضكع 21.7% ، يمييا الفكرية كاآلنية بنسبة 25.7نظر المبحكثيف كذلؾ بنسبة 

%، كالمكضكعيػة بنسبػة  14.2بػة %، ثـ الثقػة في مصػدر المعمكمػات بنس14.3كامػػال بنسبػة 

%مف إجابات 11.5الخصائص كذلؾ بنسبة  أخرجاءت في  فقد %، أما األىمية12.6

 المبحكثيف.
 

مف ىذه البيانات نالحظ أف األخبار المكجزة القصيرة مف أىـ الخصائص التي دفعت ربع أفراد 

العينة مف الطالب الستخداـ الصحؼ اإللكتركنية الميبية ؛ يرجع ذلؾ لسالستيا كسيكلة قراءتيا 

باإلضافة لككنيا تقدـ مكجز ألىـ األحداث دكف اإلطالة في كعرضيا المبسط لممادة اإلعالمية ، 

  السرد كالخكض في التفاصيؿ التي قد تشغؿ الطالب كتضيع كقتيـ

 

 

 

 

 النسبة التكرار الخصائص

 25.7 130 الخبر الموجز القصٌر

 21.7 110 الفورٌة والحالٌة

 14.3 72 طرح الموضوع كامال

 14.2 72 الثقة فً مصدر المعلومات

 12.6 64 الموضوعٌة

 11.5 58 األهمٌة

 11171 506 المجموع
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 ( 10جدول رقم ) 
 الطالب لمواضيع الصحيفة وتدفعيم الستخدامياجذب عوامل اإلبراز التي تؤثر عمى 

حافية  يشير الجدكؿ السابؽ إلى عكامؿ اإلبراز التي تؤثر عمى انتباه الطالب نحك المكاضيع الصِّ

ك تدفعيـ لمطالعتيا، حيث تصدرت الصكر كالفيديك المرتبة األكلى مف بيف العكامؿ كذلؾ بنسبة 

حافي في المرتبة الثانية بنسبة 27.1  %، كحجـ العنكاف في16.6%، يميو حجـ المكضكع الصِّ

%، ك 15.3%، ثـ مصدر المكضكع في المرتبة الرابعة بنسبة 16.4المرتبة الثالثة بنسبة 

% 9.7% ، كبنفس النسبة 9.8استخداـ األلكاف في العناكيف كالصكر في المرتبة الخامسة بنسبة 

جاء مكقع المكضكع عمى الصفحة في المرتبة السادسة، كاحتؿ المرتبة السابعة كاألخيرة الشكؿ 

 % مف إجابات المبحكثيف . 5.11افي بنسبة الصِّح
 

بينت ىذه البيانات أف استخداـ الصحيفة لمصكر كالفيديك مف أىـ العكامؿ التي تمفت انتباه 

الطالب نحك ما تقدمو الصحيفة كتجذبيـ لمطالعتيا كقراءتيا؛ نظرا لما تحكيو ىذه العناصر 

مف مؤثرات تعمؿ عمى جذب الطالب، ذلؾ أننا  -الرسكـ كالخمفيات اإللكتركنية  -التكضيحية 

 ليـك في عالـ الصكرة فالطالب يفضؿ سماع ك مشاىدة الخبر بالصكر الثابتة أك المتحركة نعيش ا

لما تضيفػو مف دقة ك مصداقية عمى الخبر ك تجعمو أكثر تعايشا مع الحدث ، باإلضافة 

 . بأبعاد كتفاصيؿ يصعب كصفيا بالكممات المكتكبة إلحاطتيا

 النسبة التكرار اإلبراز عوامل

 27.1 149 الفٌدٌواستخدام الصورة و 

حافً  16.6 91 حجم الموضوع الصِّ

 16.4 90 حجـم العنــوان

 15.3 84 مصدر الموضوع

 9.8 54 استخدام األلوان فً الصور و العناوٌن

 9.7 53 موقع الموضوع على الصفحة

 5.1 28 حافًالشكل الصِّ 

 11171 549 المجموع
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 ( 11جدول رقم ) 
حافية ال قبااًل لدى الطالب وتدفعيم الستخدامياأبرز الخدمات الصِّ  تي تمقى استجابة وا 

قباالن لدل الطالب عند  حافية التي تمقى استجابة كا  يشير ىذا الجدكؿ إلى أبرز الخدمات الصِّ

استخداـ الصحؼ اإللكتركنية الميبية ،حيث جاء البريد اإللكتركني في مقدمة الخدمات بنسبة 

في الصحيفة بنسبة %، ثـ االشتراؾ 21.3% ، يميو خدمة قراءة عدد اليكـ كاألمس بنسبة 26.5

% ، 12.5% يمييا خدمة الحكار بنسبة 13.8% ، ثـ خدمة البحث في الصحيفة بنسبة 15.1

 % مف إجابات المبحكثيف. 10.8ك أخرىا خدمة اإلعالنات المبكبة بنسبة
 

مف ىذه األرقاـ نالحظ إقباؿ الطالب عمى تفضيؿ خدمة البريد اإللكتركني عمى باقي الخدمات، 

لككنيا أحد األدكات التفاعمية مع الصحيفة كمحررييا ،كالتي تقدـ نسخة مف النشرة ك ذلؾ يرجع 

تاحة الفرصة ليـ  اإلخبارية عمى بريدىـ الخاص ليتسنى ليـ قراءتيا في الكقت الذم يناسبيـ ، كا 

حافيػة إلى الصحي  فة خاصة مع تزايد أىمية المكاطػفبتكجيو رسائػؿ كمقترحػات كمشاركػات صِّ

حا في التي جعمت الجميع يرغب في بث كنشر أخبار ك لقطات مف إعداده ، باإلضافة إلى  الصِّ

عادة إرساليا ك تبادليا مع األصدقاء .   إمكانية التحكـ في المعمكمات كا 

 

 
 

 النسبة التكرار الخدمات أبرز

 26.5 125 لكترونـًالبرٌد اإل

 21.3 100 قراءة عدد الٌوم واألمس

 15.1 71 االشتـراك فـً الصحـٌفة

 13.8 65 خدمة البحث فً الصحٌفة

 12.5 59 خدمة الحوار

 10.8 51 عالنات المبوبةاإل

 11171 471 المجموع
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 ( 12جدول رقم ) 
 األشكال التفاعمية التي يمارسيا الطالب في الصحف اإللكترونية الميبية وتدفعيم الستخداميا 

يكضح ىذا الجدكؿ األشكاؿ التفاعمية التي يمارسيا الطالب عند استخداميـ لمصحؼ اإللكتركنية 

الميبية ، حيث جاءت المشاركة في االستفتاءات كاستطالعات الرأم في مقدمة األشكاؿ التي 

 %، يمييا التعميؽ اإللكتركني عمى األخبار كالمقاالت بنسبة33.7يستخدميا الطالب بنسبة بمغت 

رساؿ مكضكعات لمصحيفة بنسبة 22.3%، ثـ المشاركة في الحكار كالنقاش بنسبة23.5 %، كا 

حافيكف كالمسؤكلكف في الصحيفة كذلؾ بنسبة 8.7 % مف إجابات 8.7% ، كآخرىا مراسمة الصِّ

 رضػيع ط يتفاعؿ مع ماػكر النشػػة مف حيث أف الجميػػة مع النظريػػؽ ىذه النتيجػػكف ، تتفػػالمبحكث

 ىذ الكسيمة . المكجكدة عمى التفاعمية الكسائط مختمفة عبر مكاضيع مف الكسيمة اإلعالمية في
 

نالحظ مف ىذه البيانات أف ثمث أفراد العينة مف الطالب يشارككف باستطالعات الرأم التي 

التعبير عف آرائيـ في المكاضيع تنشرىا الصحيفة باعتبارىا مف أفضؿ الكسائؿ التي تمكنيـ مف 

لقضايا المطركحة دكف خكؼ مف أم جية رقابية ، مما يعزز شعكرىـ بأف لرأييـ مكانة ك ا ك

 أىمية .

 

 

 

 

 النسبة التكرار التفاعلية االشكال

 33.7 148 االستفتاءات واستطالعات الرأي

 23.5 103 التعلٌق اإللكترونً على األخبار والمقاالت

 22.3 98 المشاركة فً الحوار والنقـاش

 11.8 52 إرسال موضوعات للصحٌفة

 8.7 38 مراسلة الصحافٌون والمسؤولون فً الصحٌفة

 100.0 439 المجموع
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 ( 13جدول رقم ) 
 األجزاء التي يكتفي الطالب بقراءتيا في الصحف االلكترونية الميبية

 يكضح ىذا  الجدكؿ األجزاء التي يكتفي الطالب بقراءتيا في الصحيفة اإللكتركنية الميبية، حيث

 % مف إجابات المبحكثيف ،يمييا العناكيف23.4المرتبة األكلى بنسبة تصدرت األخبار القصيرة 

%،أما قراءة 16.6%، كمقدمة المكاضيع بنسبة 18.9%، ثـ مشاىدة الصكر بنسبة 20.9بنسبة 

% 7.5% ك8.0المكضكع كامال كالتعميقات اإللكتركنية فقد حظي كمييما بنسب متقاربة كىي 

 %.4.7لمرتبة األخيرة بنسبة عمى التكالي، كجاءت اإلعالنات في ا
 

تظير ىذه البيانات أف األخبار القصيرة حازت عمى أعمى نسبة مف باقي األجزاء كىي نتيجة 

منطقية نظرا لسيكلة قراءتيا كقصرىا ،كألنيا ال تتطمب كقت طكيال مثؿ قراءة المكضكع كامال أك 

فإنيـ سيكتفكف بقراءة األخبار  التعميقات فنظرا لضيؽ الكقت كانشغاؿ الطمبة بالدراسة كمياميا

 ( .9القصيرة كالمكجزة ألىـ ك آخر األحداث كالتي تتفؽ مع نتيجة جدكؿ رقـ )

 

 

 

 

 

 

 النسبة التكرار األجزاء

 23.4 140 األخبار القصٌرة

 20.9 125 العناوٌن

 18.9 113 المعروضةمشاهدة الصور 

 16.6 99 مقدمة المواضٌع

 8.0 48 الموضوع كامال

 7.5 45 التعلٌقات اإللكترونٌة على األحداث

 4.7 28 عالناتاإل

 11171 598 المجموع
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 مصحف اإللكترونية الميبيةالمحور الرابع: عادات التعرض ل

 ( 14جدول رقم ) 
 فترة قراءة الطالب لمصحف اإللكترونية الميبية

حيث ، يكضح الجدكؿ الفتػرات التي يفضؿ الطالب خاللػيا مطالعػة الصحؼ اإللكتركنية الميبيػة

% ، يمييا الفترة الصباحية 65.9حظيت الفترة المسائية بأعمى نسبة يتصفح الطالب خالليا كىي 

 % مف إجابات المبحكثيف .12.1الظييرة بنسبة % ، ثـ فترة 22.0بنسبة 
 

مف ىذا نالحظ تفضيؿ الطالب لمفترة المسائية مف أجؿ القراءة كالتصفح باعتبارىا الفترة التي 

يتكاجدكف بيا في منازليـ بعد الرجكع مف جامعتيـ التي يمتحقكف بيا في الصباح، بذلؾ تككف فترة 

  . ليـالمساء ىي الكقت المناسب 

 ( 15جدول رقم ) 
 أماكن قراءة الطالب لمصحف اإللكترونية الميبية

 اإللكتركنية الميبية فييا، حيثيكضح ىذا الجدكؿ األماكف التي يفضؿ الطالب قراءة الصحؼ 

 % مف أفراد العينة أنيـ يطالعكنيا في المنزؿ كبذلؾ يككف المنزؿ في المرتبة األكلى،  81.3أشار

 النسبة التكرار الفترات

 22.0 60 صباحا  

 12.1 33 ظهرا  

 65.9 180 مساء  

 100.0 273 المجموع

 النسبة التكرار األماكن

 81.3 222 المنزل

 8.4 23 النوادي والمقاهً

 4.8 13 عند األصدقاء

 4.0 11 الجامعة

 1.5 4 العمل

 100.0 273 المجموع 
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% ، ثـ المطالعة عند األصدقاء في المرتبة 8.4يميو النكادم كالمقاىي في المرتبة الثانية بنسبة 

% ، أما العمؿ فقد احتؿ المرتبة 4.0عة بنسبة % ، كالجامعة في المرتبة الراب4.8الثالثة بنسبة 

 % مف إجابات المبحكثيف .1.5األخيرة بنسبة 
 

يرجع  الصحؼ، مف ىذا نالحظ إجماع غالبية المبحكثيف عمى اختيار المنزؿ كأفضؿ مكاف لقراءة

المنازؿ مما يمكنيـ مف استخداـ شبكة  ك المحمكؿ كتكفرىا في كبإلى انتشار أجيزة الحاسذلؾ 

المعمكمات بسيكلة كمطالعة الصحؼ اإللكتركنية، حيث أف ىذه المطالعة تتطمب جكان مف اليدكء 

كالتركيز لمتمعف في محتكاىا، كلتحميؿ أىـ ما جاء بيا مف أخبار، كىك الجك الذم يتكفر في 

 المنزؿ أكثر مف أم مكاف آخر.

 ( 16جدول رقم ) 
 ية لمحصول عمى المعموماتمعدل استخدام الطالب لمصحف اإللكترونية الميب

 اإللكتركنية الميبية لمحصكؿ عمى يشير ىذا الجدكؿ إلى معدؿ استخداـ الطالب لمصحؼ

بدرجة متكسطة  % مف أفراد العينة أنيـ يستخدمكنيا56.4، حيث أشار  المختمفةالمعمكمات 

% الباقي مف 10.3% يستخدمكنيا بدرجة كبيرة، أما 33.3المعمكمات ، يمييا  لمحصكؿ عمى

 المبحكثيف يستخدمكنيا بدرجة ضعيفة .

 
% أم أف 56.4يتبيف أف أعمى معدؿ في استخداـ الصحؼ كاف بدرجة متكسطة حيث بمغت 

 نصؼ المبحكثيف يحرصكف عمى متابعة مكاقع الصحؼ ألىمية الدكر اإلعالمي الذم تمارسو في 

حافة اإلذاعية المسمكعةأىمية تناكؿ األحداث كالقضايا التي تيـ الرأم العاـ، باإلضافة    إلى الصِّ

 النسبة التكرار المعدل

 56.4 154 متوسط 

 33.3 91 كبٌر 

 10.3 28 ضعٌف

 100.0 273 المجموع
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حافة اإللكتركنية كالتي ال يمكف االستغناء عنيا .كالمرئي  ة التي احتمت مكانة رفيعة في عالـ الصِّ

 ( 17جدول رقم ) 
 المواضيع المفضمة لدى الطالب في الصحف اإللكترونية الميبية

يشير الجدكؿ إلى أنػكاع المكاضيع المفضػمة لدل الطالب كالتي ييتمػكف بقراءتػيا في الصحؼ    

مف  حيث تشيػر األرقػاـ الكاردة إلى تصدر المكاضيػع السياسيػة المرتبػة األكلى ، اإللكتركنية الميبية

%، يمييا المكاضيع االجتماعية في المرتبة الثانية بنسبة 24.2اىتمامات الطالب بنسبة حيث 

%، كفي المرتبة الرابعة المكاضيع 17.1%، ثـ المكاضيع الدينية في المرتبة الثالثة بنسبة 20.2

%، ثـ المكاضيع 11.1% ، كفي المرتبة الخامسة المكاضيع الفنية بنسبة 13.5الرياضية بنسبة 

% ، كفي المرتبة السابعة كاألخيرة جاءت المكاضيع 8.4تصادية في المرتبة السادسة بنسبة االق

 % مف إجابات المبحكثيف .5.5الثقافية بنسبة 
 

مف ىذه النتائج يتضح أف المضاميف السياسية كاالجتماعية حازت عمى اىتماـ ما يزيد عف ثمث 

مجمكع إجابات المبحكثيف ، ك ىذا يشير % مف 44.4أفراد العينة المبحكثة بنسبة كصمت إلى 

دىا ليبيا في إلى ىيمنة األكضاع السياسية عمى المكاطنيف ؛ نتيجتو األكضاع كاألحداث التي تشي

الكقكؼ التي أظيرت مدل كعي كاىتماـ الطالب بمتابعة تطكرات األحداث ك السنكات األخيرة ،

بداء الرأم عب  اإللكتركنية . ر المكاقع اإلخبارية كالصحؼعمييا مف خالؿ متابعتيا ك المشاركة كا 
 

 النسبة التكرار المواضيع

 24.2 133 سٌاسٌة

 20.2 111 اجتماعٌة

 17.1 94 دٌنٌة

 13.5 74 رٌاضٌة

 11.1 61 فنٌة

 8.4 46 اقتصادٌة

 5.5 30 ثقافٌة

 11171 549 المجموع



122 

 

 ( 18جدول رقم ) 
حافية التي تحظى باىتمام الطالب في الصحف اإللكترونية الميبية  األشكال الصِّ

حافية التي تحظى باىتماـ الطالب في الصحؼ اإللكتركنية  يكضح ىذا الجدكؿ األشكاؿ الصِّ

% مف مجمكع 30.4الميبية ، حيث جاءت األخبار كالتقارير في المرتبة األكلى بنسبة مقدارىا

% ، كجاءت المقاالت ك 15.9إجابات المبحكثيف ، أما المقابالت جاءت بالمرتبة الثانية بنسبة 

%، 14.7%، فيما احتمت الرسكـ المرتبة الرابعة بنسبة15.7الت في المرتبة الثالثة بنسبة التحمي

% ، كجاءت اإلعالنات في المرتبة السادسة ك 12.3يمييا التحقيقات في المرتبة الخامسة بنسبة 

 % مف إجابات المبحكثيف . 11.0األخيرة بنسبة 
 

 % مف الطالب ييتـ بقراءة األخبار كالتقارير ك60.0بالنظر إلى ىذه األرقاـ يتضح أف ما نسبتو 

 المقابالت كالتحميالت المنشكرة في الصحؼ اإللكتركنية الميبية ؛ يرجع ذلؾ إلى أىمية ما تقدمو

حافية مف أخبار كمعمكمات تفيده في حياتو اليكمية، باإلضافة إلى خضكعيا إلى  ىذه المكاد الصِّ

طبقا لمجريات األحداث ، كاحتكائيا عمى كسائؿ  عمميات تحديث مستمرة لممادة المطركحة

 اإليضاح ذات العالقة المباشرة بالمكضكع .

 

 

 

حافية المواد  النسبة التكرار الصِّ

 30.4 147 أخبار وتقارٌر

 15.9 77 مقابالت

 15.7 76 مقاالت وتحلٌالت

 14.7 71 رسوم كارٌكاتٌرٌة

 12.3 59 تحقٌقات

 11.0 53 إعالنات

 11171 483 المجموع
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 ( 19جدول رقم ) 
 أسباب عدم استخدام الصحف اإللكترونية الميبية 

 الترتيب النسبة التكرار األسباب

وعملً دراستً مجال فً تفٌدنً ال  52 2371 1 

أخرى اعالمٌة وسائل أفضل  48 2172 2 

المعرفٌة احتٌاجاتً تلبً ال  37 1674 3 

وأخبارها معلوماتها دقة فً أثق ال  35 1575 4 

وقت لدي لٌس  25 1171 5 

مواقعها أعرف ال  14 671 6 

الدولٌة المعلومات شبكة فً البحث أجٌد ال  7 371 7 

محمول هاتف أو حاسوب جهاز لدي لٌس  6 277 8 

 9 179 2 مكلف الشبكة فً االشتراك

 ... 11171 226 المجموع

يبيف ىذا الجدكؿ أسباب عدـ استخداـ بعض المبحكثيف لمصحؼ الميبية اإللكتركنية ، حيث أشار 

% يفضؿ استخداـ 21.2% مف المبحكثيف أنيا ال تفيدىـ في مجاؿ الدراسة كالعمؿ، ك23.0

% ال يثؽ في  15.5% ال تمبي احتياجاتيـ المعرفية، كما نسبتو 16.4كسائؿ إعالمية أخرل ، ك 

% أنيـ ال يعرفكف 6.1% ليس لدييـ كقت لتصفحيا ،ك أكضح 11.1معمكماتيا كأخبارىا ، ك 

% ال يمتمؾ جياز حاسكب أك ىاتؼ 2.7% ال يجيد البحث في الشبكة ،كأف  3.1مكاقعيا، ك 

 %مف المبحكثيف يرل أف اإلشتراؾ في الشبكة مكمؼ .0.9محمكؿ كأخيرا 
 

السبب الرئيسي الذم يمنع الطالب مف استخداـ الصحؼ اإللكتركنية الميبية  يتضح مف ىذا أف 

ىك أنيا ال تفيدىـ في مجاؿ دراستيـ كعمميـ ، ذلؾ أنيا تتناكؿ مكاضيع ليا عالقة بالحياة ك 

المجاالت العامة كالسياسة كاالقتصاد كالرياضة كاألمكر االجتماعية كغيرىا ، كالتي ليس ليا 

لعممي ك العممي الذم قد تفيدىـ في مختمؼ تخصصاتيـ كأعماليـ ، باإلضافة عالقة بالجانب ا

إلى احتماؿ تكجييـ إلى مكاقع ك صحؼ متخصصة أكثر في مجاالتيـ ، كبذلؾ يعتبر ابتعاد 

البعض عف متابعتيا سبب منطقي ككف أف ميمتيا اإلخبار كاإلعالـ بمستجدات األحداث 

 بالدرجة األكلى .
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 ختبارات العالقة االرتباطية المحور الخامس: ا

إليجاد العالقة بيف معدؿ استخداـ الصحؼ اإللكتركنية الميبية ك كؿ مف الدكافع ك اإلشباعات 

ر مربع كام المتحققة ، ككذلؾ العالقة بيف الدكافع ك اإلشباعات المتحققة  تـ استخداـ اختبا

 المتغيرات .لقياس مدل كجكد عالقة إحصائية بيف  chi square لالستقاللية

 (20جدول رقم )
 العالقة بين معدل استخدام الصحف اإللكترونية الميبية و دوافع االستخدام

مع إجمالي ُبعد ( 16المكجكد في جدكؿ رقـ )ىذا الجدكؿ عبارة عف إجمالي ُبعد االستخداـ 

،حيث تـ جمع العبارات المتمثمة لكؿ منيما ثـ أخذ المتكسط ( 7المكجكد في جدكؿ رقـ )الدكافع 

المرجح كمف ثـ تـ إعادتيا كفؽ المقياس المستخدـ في الدراسة ، كبعدىا تـ إيجاد العالقة بينيما 

باستخداـ اختبار مربع كام لالستقاللية ، كبالتالي فإف ىذا الجدكؿ يبيف العالقة بيف معدؿ 

تخداـ الطالب لمصحؼ اإللكتركنية الميبية ك دكافع االستخداـ ، ك مف خالؿ البيانات الكاردة اس

 نالحظ اآلتي :

  أف الدكافع الخاصة باستخداـ الصحؼ اإللكتركنية الميبية دائما كانت تكجو الطالب نحكىا

خداـ % ، كعندما انخفض مقدار االست60.7عندما كاف مقدار االستخداـ كبير كذلؾ بنسبة 

% عندما 59.3% ، ككصمت إلى 51.9إلى المتكسط فاف نسبة الدكافع انخفضت أيضا إلى 

 أصبح مقدار االستخداـ ضعيؼ .

  
 المجموع أبدا أحيانا

 % ك % ك % ك % ك

 11171 28 171 1 3973 11 6177 17 كبير 

 11171 154 179 3 4671 71 5179 81 متوسط 

 11171 91 1877 17 5973 54 5973 2271 ضعيف

 11171 273 773 21 4978 136 4279 117 المجموع

 1711القٌمة االحتمالٌة =                 4درجة الحرٌة =              417164=2كا

 الدوافـع
 معدل

 دامــاالستخ

 دائما
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  بعض الدكافع الخاصة باستخداـ الصحؼ كانت أحيانا تكجو الطالب نحكىا عندما كاف

اـ % عند االستخد46.1% ، كازدادت حتى بمغت 39.3مقدار االستخداـ كبير كذلؾ بنسبة 

 % عندما أصبح االستخداـ ضعيؼ .59.3المتكسط ، ك ازدادت أكثر إلى ما نسبتو 
 

 في حيف أف ال شيء مف تمؾ الدكافع لـ يستطع تكجيو الطالب نحك استخداـ الصحؼ عندما 

% مف 1.9كاف االستخداـ كبير، أما عندما انخفض مقدار االستخداـ إلى المتكسط فاف 

 استخداـ الصحؼ، كعندما أصبح مقدار االستخداـ ضعيؼ فإفالدكافع لـ تكجو الطالب نحك 

 % كذلؾ حسب ما أشار المبحكثكف .18.7نسبة الدكافع التي لـ تكجو الطالب بمغت 
 

بتطبيؽ اختبار مربع كام ثبت كجكد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف مقدار استخداـ 

عند مستكل  0.00ث بمغت القيمة االحتمالية الصحؼ اإللكتركنية الميبية ك دكافع االستخداـ، حي

، أم أنو كمما زاد مقدار استخداـ ك متابعة الطالب لمصحؼ اإللكتركنية ازدادت 0.05معنكية 

 معو درجة الدكافع المتعمقة بيذا االستخداـ كالتي تكاد تنعدـ في االستخداـ الضعيؼ . 

 (21جدول رقم )
 اإللكترونية الميبية و اإلشباعات المتحققةالعالقة بين معدل استخدام الصحف 

 ( مع إجمالي ُبعد16ىذا الجدكؿ عبارة عف إجمالي ُبعد االستخداـ المكجكد في جدكؿ رقـ )

حيث تـ جمع العبارات المتمثمة لكؿ منيما ثـ أخذ  ، (8المكجكد في جدكؿ رقـ )اإلشباعات 

 تحققت بدرجة تحققت تماما 
 متوسطة

 المجموع لم تتحقق أبدا

 % ك % ك % ك % ك

 11171 73 171 1 5872 53 7174 21 كبير

 11171 154 276 4 5179 81 4575 71 متوسط 

 11171 46 1978 18 2876 8 2271 21 ضعيف 

 11171 273 871 22 5176 141 4173 111 المجموع

 1711القٌمة اإلحتمالٌة =                 4درجة الحرٌة =              427457=2كا

 اتـشباعاإل
 معدل

 دامــاالستخ
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المتكسط المرجح ، كمف ثـ تـ إعادتيا كفؽ المقياس المستخدـ في الدراسة ، كبعدىا تـ إيجاد 

العالقة بينيما باستخداـ اختبار مربع كام لالستقاللية ، كبالتالي فإف ىذا الجدكؿ يبيف العالقة 

كتركنية الميبية ك اإلشباعات المتحققة ، كمف خالؿ بيف معدؿ استخداـ الطالب لمصحؼ اإلل

 البيانات الكاردة نالحظ اآلتي :

  عندما كاف مقدار استخداـ الصحؼ كبير، ك 71.4أف اإلشباعات تحققت تماما بنسبة %

% عندما قؿ مقدار استخداـ الصحؼ إلى المتكسط ، ك انخفضت أكثر 45.5انخفضت إلى 

 الستخداـ ضعيؼ .% عندما أصبح مقدار ا22.0إلى 
 

  عندما كاف مقدار استخداـ 58.2إف اإلشباعات التي تحققت بدرجة متكسطة بمغت %

% عندما انخفض مقدار االستخداـ إلى المتكسط ، ك 51.9الصحؼ كبير، ك انخفضت إلى 

 % عندما أصبح مقدار االستخداـ ضعيؼ .28.6انخفضت أكثر إلى 

  في حيف أف ال شيء مف اإلشباعات لـ تتحقؽ أبدا عندما كاف مقدار االستخداـ كبير، بينما

% عندما انخفض مقدار االستخداـ إلى 2.6بمغت نسبة اإلشباعات الغير متحققة إلى 

 % عندما أصبح مقدار االستخداـ ضعيؼ .19.8ك ازدادت أكثر إلى ما نسبتو  المتكسط ،
 

 طية ذات داللة إحصائية بيف مقدارربع كام ثبت كجكد عالقة ارتبامف خالؿ نتائج اختبار م

 0.00استخداـ الصحؼ اإللكتركنية الميبية ك اإلشباعات المتحققة، حيث بمغت القيمة اإلحتمالية 

، ذلؾ أف جميكر كسائؿ اإلعالـ ىك جميكر نشط ك لديو تكقعات مف 0.05عند مستكل معنكية 

الستخداميا إلشباع رغباتو ، ك بالتالي كمما ازداد مقدار استخدامو الكسيمة اإلعالمية التي يسعى 

 اإلشباعات كاالحتياجات المتحققة لو . لمصحؼ اإللكتركنية الميبية ازدادت 

 



127 

 

 (22جدول رقم )
 العالقة بين دوافع استخدام الصحف اإللكترونية الميبية و اإلشباعات المتحققة 

مع إجمالي ُبعد ( 7المكجكد في جدكؿ رقـ )ىذا الجدكؿ عبارة عف إجمالي ُبعد الدكافع 

حيث تـ جمع العبارات المتمثمة لكؿ منيما ثـ أخذ  ،(8المكجكد في جدكؿ رقـ )اإلشباعات 

إعادتيا كفؽ المقياس المستخدـ في الدراسة ، كبعدىا تـ إيجاد المتكسط المرجح ، كمف ثـ تـ 

العالقة بينيما باستخداـ اختبار مربع كام لالستقاللية ، كبالتالي فإف ىذا الجدكؿ يبيف العالقة 

بيف دكافع استخداـ الصحؼ االلكتركنية الميبية ك اإلشباعات المتحققة مف ىذا االستخداـ ، فمف 

 ة نالحظ اآلتي :خالؿ األرقاـ الكارد

  عندما كانت الدكافع دائما ما تكجو الطالب نحك 61.5أف اإلشباعات تحققت تماما بنسبة %

 %عندما انخفضت درجة الدكافع إلى أحيانا، 27.2استخداـ الصحؼ االلكتركنية، كقمت إلى 

%عندما كانت بعض الدكافع ال تكجو الطالب أبدا نحك استخداـ 5.0انخفضت أكثر إلى ك 

 .الميبيةحؼ اإللكتركنية الص
 

  عندمػا كانت الدكافع دائمػا ما تكجػو 36.8اإلشبػاعػات المتحققػة بدرجة متكسطة بمغػت% 

% عندما انخفضت درجة 67.6الطالب نحك استخداـ الصحؼ اإللكتركنية ، كازدادت إلي 

 طػالب نحػك% عندما كػانت بعض الدكافع ال تكجػو ال30.0الدكافػع إلى أحيػانا، كقمػت إلى 

 . الميبية استخداـ الصحؼ اإللكتركنية 

تحققت بدرجة  تحققت تماما 
 متوسطة

 المجموع لم تتحقق أبدا

 % ك % ك % ك % ك

 11171 117 177 2 3678 43 6175 72 دائمـا

 11171 136 571 7 6776 92 2772 37 أحيانا 

 11171 21 6571 13 3171 6 571 1 أبـــدا 

 11171 273 871 22 5176 141 4173 111 المجموع 

 1711القٌمة اإلحتمالٌة =                 4درجة الحرٌة =                1267413=2كا

 اتـشباعاإل

 عـــالدواف
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  عندما كانت الدكافع دائما 1.7في حيف أف نسبة اإلشباعات التي لـ تتحقؽ أبدا بمغت%

% عندما قمت درجة 5.1ازدادت إلى  حك استخداـ الصحؼ اإللكتركنية، كالطالب ن تكجو

% عندما كانت الدكافع ال تكجو الطالب أبدا 65.0الدكافع إلى أحيانا ، ك ازدادت أكثر إلى 

 كذلؾ حسب ما  أشار المبحكثيف . الميبية نحك استخداـ الصحؼ اإللكتركنية 
 

افع استخداـ بتطبيؽ اختبار مربع كام ثبت كجكد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف دك 

 0.00حيث بمغت القيمة اإلحتمالية  ،ية الميبية ك اإلشباعات المتحققةالطالب لمصحؼ اإللكتركن

، أم أنو كمما ازدادت دكافع كتكجو الطالب نحك استخداـ الصحؼ  0.05عند مستكل معنكية 

يا كبيرة ، بذلؾ اإلشباعات المتحققة ليـ ككانت الفائدة المتحصؿ عمي اإللكتركنية الميبية، ازدادت 

 تككف العالقة بينيما إيجابية .
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



129 

 

 الخاتمـــــة 

 النتائج والتوصيات 

 النتائج 

انطمؽ البحث مف مدخؿ االستخدامات ك اإلشباعات لمتعرؼ عمى استخدامات طمبة جامعة 

 التالية :بنغازم لمصحؼ اإللكتركنية الميبية كاإلشباعات المتحققة، كقد كشؼ عف النتائج 

  إشباعاتيـ  جامعة بنغازم لتحقيؽ بةفير مف طمتحظى الصحؼ اإللكتركنية الميبية بجميكر ك

 المستيدفة مف معمكمات كبيانات حسب رغباتيـ ك دكافعيـ العممية ك المعرفية .
 

 مضاميف ليا عالقة بالجانب العممي ك  عدـ تقديـ الصحؼ اإللكتركنية الميبية لمكاضيع ك

، ألنيا ال تحقؽ ليـ  لياب مف األسباب التي تحكؿ دكف تصفح البعض منيـ العممي لمطال

 اإلشباعات المتخصصة التي تفيدىـ في مجاؿ دراستيـ كعمميـ .
 
  تصدرت الدكافع النفعية عمى الدكافع الذاتية في ترتيب دكافع استخداـ الطالب لمصحؼ

كاألحداث الجديدة السبب األبرز الستخداـ اإللكتركنية الميبية ، إذ تصدر دافع معرفة األخبار 

الصحؼ الميبية تاله دافع دعـ فيـ المجتمع كالناس ، كتعمـ أشياء كمعمكمات جديدة، مما 

استقاء المعمكمات الداخمية ك لمتابعة األحداث  يؤكد عمى أىمية الصحؼ االلكتركنية كمصدر

 السياسية لمعرفة ما يدكر  مف أحداث ككقائع مختمفة . 
 

 درت إشباعات المضمكف عمى إشباعات الكسيمة في ترتيب اإلشباعات المتحققة لمطالب تص

مف استخداـ الصحؼ اإللكتركنية الميبية ، إذ تصدر اإلشباع الخاص بمعرفة كجيات النظر 

المتحققة لمطالب ، تاله معرفة  اإلشباعات المختمفة ك المعارضة لممكضكع المطركح  أبرز
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مما يؤكد عمى أف دكافع الجميكر ك تكقعاتو مرتبطة باإلشباعات  ما يحدث في المجتمع ،

 المتحققة ، كبالتالي أتت اإلشباعات المعرفية كالمعمكماتية متسقة مع الدكافع النفعية .
 

  متابعتيا طالب الجامعة مطالعتيا ك تصدرت المكاضيع السياسية أبرز المضاميف التي يفضؿ

 ا المكاضيع االجتماعية كاالقتصادية ذات الشأف المحمي .في الصحؼ اإللكتركنية الميبية يميي
 

  يستخدـ الطالب الصحؼ اإللكتركنية الميبية بنسب متفاكتة بيف عالية ك متكسطة باعتبارىا

أحد أىـ الكسائؿ التي يمجؤكف إلييا لمحصكؿ عمى ما يريدكف مف أخبار كمعمكمات في 

 األخرل كالتي ال يمكف االستغناء عنيا . المجتمع، إلى جانب اعتمادىـ عمى كسائؿ اإلعالـ
 
  حافية التي تمقى  استجابة ك إقباالن لدل الطالبيمثؿ البريد اإللكتركنػي أبرز الخدمات الصِّ

الذم يمكنيـ مف التفاعؿ مع الصحيفة كالمحرريف ما يدفعيـ لزيادة استخداـ ىذه الصحؼ 

 اإللكتركنية الميبية .
 
 الفكرية ،ك يبية بعدد مف الخصائص أبرزىا الخبر المكجز القصيرتتمتع الصحؼ اإللكتركنية الم

كالتي تساىـ في دفعيـ كتكجيييـ نحك استخداـ الصحؼ  ،الحالية مف كجية نظر الطالبك 

 لتحقيؽ إشباعاتيـ المستيدفة .
 

  استخداـ الصحؼ اإللكتركنية الميبية لمعناصر المرئية عمى مكقعيا كالصكر كاأللكاف مف أىـ

حافيةعكامؿ اإلبراز التي تؤثر عمى انتباه الطالب لممكضكعات   تدفعيـ لقراءتيا . ك الصِّ
 
  استخداـ طالب الجامعة معدؿكشفت الدراسة عف كجكد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بيف 

الميبية  لكتركنية الميبية كدكافع االستخداـ، فكمما زاد استخداـ الصحؼ اإللكتركنيةلمصحؼ اإل

 االستخداـ .   زادت الدكافع المتعمقة مف ىذا
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  كجكد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بيف مقدار استخداـ طالب الجامعة لمصحؼ اإللكتركنية

اإلشباعات  زادتاإللكتركنية الميبية  ، فكمما زاد استخداـ الصحؼكاإلشباعات المتحققةالميبية 

 االستخداـ .   المتحققة مف ىذا
 
  كجكد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بيف دكافع استخداـ طالب الجامعة لمصحؼ اإللكتركنية

 الصحؼ اإللكتركنية الميبية زادت زادت دكافع استخداـالميبية كاإلشباعات المتحققة، فكمما 

 اإلشباعات المتحققة . 

 التوصيات

في ضكء النتائج التي تكصؿ إلييا البحث ، كما نشيده مف انتشار كاسع لممكاقع كالصحؼ 

 اإللكتركنية الميبية ، يمكف التكصية باآلتي:

  تمبي  متميزة مكضكعات ك تقديـالتجديد الدائـ لمكاقع الصحؼ اإللكتركنية كتطكير محتكاىا

 أماـ كسائؿ اإلعالـ األخرل . امكانتي تثبت بيا احتياجات المتمقيف ك تجعميا
 

 ؿػػخالؿ الرسائ مف كرػالجمي آراء عةػكمتاب رىا،ػكتطكي ةػالتفاعمي اتػالخدم ػـػتقدي عمى رصػػالح 

جراء دراسات بشكؿ دكرم لمعرفة ما  ىك ما كؿ حكؿ آرائيـ عف فييا يعبركف التي جديد ، كا 

 الذم يجذب الجميكر كالعمؿ عمى تطكيره .
 
  لزاـ جميع المكاقع كاإلعالـ اإللكتركنيإعداد ميثاؽ شرؼ إعالمي لمعامميف في مجاؿ  ، كا 

 سيكلة المعمكماتك  الخصكصية انتياؾ عمى ؛ لمتغمباإللكتركنية بااللتزاـ كالعمؿ بوالصحؼ 

حافي لمعمؿ السكية الممارسة ضمانان لقكاعد، كيككف  بما يحقؽ ليا الثقة كالمصداقية  الصِّ

  . كنياإللكتر 
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  ، االستفادة مف اإلمكانيات كالتقنيات التي تكفرىا الشبكة ك تكظيفيا في الصحيفة اإللكتركنية

 كربط المادة الخبرية بمكاد خبرية أخرل لتشكؿ خمفية ليا كتساعد القارئ عمى فيـ سياؽ ك

 أبعاد المادة المطركحة حتى ال يخرج مف المكقع اإللكتركني نفسو .
 

  خراجيا مف القالب السياسي البحت لتككف مصدرنا تكسيع اىتمامات الصحؼ اإللكتركنية كا 

 شامال لممعمكمات في مجاالت مختمفة نظرنا الختالؼ اىتمامات كنكعيات القراء . 
 

  حافة اإللكتركنية الميبية، يشترؾ في دعميا إنشاء مراكز صحافية لتدريب العامميف في الصِّ

المؤسسات الحككمية، لتأىيؿ كتدريب العامميف في مجاؿ اإلعالـ اإللكتركني كرفع كفاءة 

حافة اإللكتركنية الميبية.   أدائيـ الميني، كاالرتقاء بمضمكف الصِّ
 

  ة كالمتحركة كالمقاطع الصكتية بشكٍؿ أكبر في الصحؼ ضركرة استخداـ الصكر الثابت

 اإلعالمية كجذب القارئ عمي قراءتيا.  المكاد اإللكتركني الميبية ،ألّنيا تشكؿ ميزة إلبراز
 

  حافة اإللكتركنية الميبية لتقنيات الشبكة المتطكرة في مجاؿ بناء ك تصميـ كجكب متابعة الصِّ

لمستمر مع معطيات الشبكة ، لضماف استمراريتيا ك الصفحات اإللكتركنية، ك التعاطي ا

 تطكرىا كقدرتيا عمى منافسة المكاقع العربية كالعالمية. 
 
  حافي المؤىؿ حافة اإللكتركنية الميبية مف خالؿ إعداد الكادر الصِّ الحرص عمى تطكير الصِّ

 نقؿ المعمكمات .  في لمتعامؿ مع قضايا المجتمع بمينية كمكضكعية، بعيدا عف التحزب
 
  حافة اإللكتركنية في ليبيا، كتكثيؽ مراحؿ تطكرىا ، ك إجراء دراسات تتابعية متعمقة عف الصِّ

تقكيـ أداء عمميا ، ك كسائؿ االرتقاء بمضمكنيا ، كذلؾ بالمساعدة مف كميات اإلعالـ في 

 الجامعات الميبية .
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 ف خالؿ البحث كالتحميؿ في إجراء بحكث كدراسات أخرل الستكماؿ أبعاد ىذا البحث م

حافة اإللكتركنية الميبية كمدل تأثيرىا عمى اتجاىات القراء ، كالمعايير المينية  محتكل الصِّ

 لمعامميف في ىذا المجاؿ .
 

  إجراء بحكث استطالعية لمعرفة اتجاىات أعضاء ىيأة التدريس في الجامعات إزاء البحث

مكضع الدراسة كغيره مف البحكث األخرل التي تستيدؼ فئة الطالب الجامعييف، كذلؾ لما 

 ليـ دكر في غرس االتجاىات لدل الطالب  . 
 

 الميبية ك حافة اإللكتركنيةلمصِّ  اإلعالمية االستراتيجيات حكؿ عممية كأبحاث دراسات إجراء 

 .الجميكر  عمى تأثيرىا
 
  ، شبكاتأجراء دراسات عمى الكسائؿ اإلعالمية اإللكتركنية األخرل مثؿ المكاقع اإلخبارية 

التكاصؿ االجتماعي كاليكتيكب ، كغيرىا مف الكسائؿ التي أفرزتيا تقنيات شبكة المعمكمات 

 كاالىتماـ بيا مف قبؿ طالب الجامعات الميبية .الدكلية في ظؿ تزايد االستخداـ  
 
 ف كعالقتيـ بكسائؿ اإلعالـ كخاصةإجراء دراسات كأبحاث إعالمية حكؿ الميبييف المغتربي 

 الميبية في ظؿ تكاجدىـ في بيئات مختمفة بعيدة عف الكطف .
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 ، رسالة ماجستير غير منشكرة ، مصر :جامعة المنصكرة . اإللكترونية 
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استخدامات الصحافة اإللكترونية وانعكاساتيا عمى ، ( 2009)عبير شفيؽ ،الرحباني (54
، رسالة ماجستير ،األردف : جامعة الشرؽ األكسط الصحف الورقية اليومية في األردن 

 لمدراسات العميا .
 

استخدام طمبة الجامعات األردنية لمقنوات الفضائية و  ، (2009)الغميالت ، سامر رجا (55
 . ، األردف: جامعة الشرؽ األكسط رسالة ماجستيرت المتحققة ، اإلشباعا

 
االستخدامات  المدونات اإللكترونية في الجزائر: دراسة في، (2009)بكضياؼ، سييمة  (56

 . ، رسالة ماجستير ، الجزائر: جامعة الحاج لخضر باتنةو االشباعات 
  

حافة ،  (2009)بكفالقة ، كريمة (57 اإللكترونية ، دراسة الجميور المتفاعل في الصِّ
حافة اإللكترونية الجزائرية ، الجزائر ،  استكشافية لعينة من القراء المتفاعمين في الصِّ

 .  رسالة ماجستير 
 

وسائل  جميور الطمبة الجزائريين و ، (2006)، فضيؿدليمك  ،مخيمة ، خالؼ بك  (58
 .  جامعة منتكرم، رسالة ماجستير، الجزائر:اإلعالم المكتوبة

 
 ، انقرائية الصحف االلكترونية العربية،  (2010)، كريمة كماؿ عبد المطيؼتكفيؽ  (59

 ماجستير، مصر : جامعة الزقازيؽ . رسالة 
 

استخدامات الشباب الجامعي لممواقع اإلسالمية: دراسة في ،  (2009)جيطاني، مديحة (61
 . لخضر باتنةرسالة ماجستير ، الجزائر: جامعة الحاج  ،العادات واألنماط واالتجاىات

 
استخدامات النخبة لمصحافة اإللكترونية وانعكاساتيا ،  (2009)حمدم، محمد الفاتح (61

 ، رسالة ماجستير، الجزائر: جامعة الحاج خضر .عمى مقروئية الصحف الورقية 
 

، رسالة  اتجاىات جميور الطمبة نحو الصحافة اإللكترونية،  (2010)صكنية، قكرارم (62
 .  بسكرة -معة محمد خيضر ماجستير ، الجزائر: جا

 
الثقافة الشعبية في البرامج الثقافية الناطقة باألمازيغية ، (2009)آيتقاسي ، ذىيبة  (63

 .     جامعة كىراف الجزائر:ماجستير، رسالة  )القناة الرابعة(، في التمفزيون الجزائري
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اتجاىات الصحفيين الجزائريين نحو استخدام الصحافة ،  (2007)قدكاح ، مناؿ (64
 ، رسالة ماجستير، الجزائر : جامعة منتكرم . اإللكترونية 

 
أثر تكنولوجيات االتصال عمى اإلذاعة و جميورىا، دراسة ،  (2010)دكار ، تسعديتق (65

جامعة  : الجزائر ،، رسالة ماجستيرمسحية في االستخدامات و اإلشباعات لدى الشباب
 الجزائر . 

 
، رسالة  المنطمقات النظرية و المنيجية لدراسات التمقي،  (2006)، عمي ةيقسايس (66

 . دكتكراه، الجزائر: جامعة الجزائر
 

الصحافة اإللكترونية و دورىا في تعزيز األمن القومي ،  (2015)كريـ ، محمد الحافظ  (67
 .المغرب :جامعة الرباط الكطني  ، رسالة ماجستير ،السوداني 

 
جستير ، ، رسالة ماجميور الطمبة الجزائريين واالنترنت،  (2007)لكنيس، باديس (68

 .: جامعة منتكرم رالجزائ
 

لموقعي  دراسة تحميمية-التفاعمية في المواقع اإلخبارية الجزائرية ،(2014)سييمةالمية، (69
 .جامعة محمد بكضياؼر،الجزائر:، رسالة ماجستي-الشروق اون الين والنيار أون الين

 
استخدام الطمبة لمموقع اإللكتروني الرسمي لمجامعة و  ، (2013)لطرش ، فطكـ (71

 . جامعة محمد خيضر بسكرة ، الجزائر : ،اإلشباعات المتحققة منو 
 

 : الدوريـات رابعا 
أنماط تعرض الشباب الجامعي الميبي لشبكة المعمومات ، (2012)اجعيو ، مفتاح محمد (71

 . 15المجمد  ، 55اإلصدار  مجمة دراسات الطفكلة ، ،اآلثار المترتبة عمى ذلكو الدولية 
 

 ، فبراير 17مالمح الخطاب الصحفي في ليبيا بعد ثورة ،  (2012)التائب ، مسعكد (72
 .  13الثامنة، العدد، الزاكية : جامعة الزاكية، السنة  مجمة كمية اآلداب

 
 استخدامات الصفوة الفمسطينية لمصحف المطبوعة و ، (2010)الترباف ، ماجد سالـ (73

 . ، المجمة المصرية لبحكث االعالـ اإللكترونية و اإلشباعات المتحققة
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استخدامات الشباب الميبي لمقنوات  ، (2008)الصعيدم، طارؽ ،، نادية بكشتي الحرث (74
مجمة البحكث اإلعالمية ،  ، الفضائية العربية الدرامية واإلشباعات المتحققة منيا

 .  44مركز البحكث كالمعمكمات كالتكثيؽ الثقافي كاإلعالمي ، العدد  :طرابمس
 

الصحافة الورقية والصحافة االلكترونية بين ،  (2008)الشريؼ ، عابديف الدردير (75
ك  ، مجمة البحكث اإلعالمية ،طرابمس : مركز البحكث ك المعمكماتالتكامل المنافسة و

 . 41التكثيؽ الثقافي كاإلعالمي ، العدد 
 

مجمة  ، الصحافة من الورق إلى الشاشة ، (2008)عمراف الياشمي ،المجدكب  (76
كاإلعالمي، البحكث اإلعالمية ، طرابمس : مركز البحكث كالمعمكمات كالتكثيؽ الثقافي 

 . 41العدد 
 

، مجمة البحوث بة أوليةتكنولوجيا الصحافة مقار ، (2006)حسف رضاالنجار،  (77
 .33، طرابمس: مركز البحكث كالمعمكمات كالتكثيؽ الثقافي كاإلعالمي، العددعالميةاإل
 

لكترونية وأثرىا عمى مستقبل واقع الصحافة اإل ،  (2015)حمدم ، محمد الفاتح (78
 . 3شير ،17العدد ، مجمة التراث ،دراسة تحميمية  /الصحافة الورقية 

 
مصادر األخبار في المواقع اإلخبارية ،  (2006)المسحاؿ ، ركال ،سكيمـ ، سياـ (79

 ، رسالة ماجستير ، المجمة المصرية لبحكث االعالـ .الفمسطينية  اإللكترونية
 

منشكر، مجمة بحث  ،اإلعالم الجديد في عصر المعمومات،  (2010)شيخاني ، سميرة (81
 . األكؿ ، العدد16جامعة دمشؽ، المجمد 

 
،  مستقبل الصحافة المطبوعة في ضوء تكنولوجيا االتصال ، (2011)صالح ، سميماف (81

 .  13المجمة المصرية لبحكث االعالـ ، العدد 
 

استخدامات طمبة الجامعات العراقية لمصحافة ،  (2012)عبكد ، أماؿ عبد المطيؼ (82
جامعة بغداد نموذجا( ،  ،ى الصحافة الورقية )كمية االعالموتأثيرىا عماإللكترونية 

 . 3العدد ،20المجمد  ،جمة جامعة بابؿ لمعمـك اإلنسانيةم
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المجمة  ، اتجاىات شباب الجامعات الميبية نحو االنترنت ، (2005)مزيد، محمكد (83
 . المصرية لبحكث الرأم العاـ ،القاىرة :جامعة القاىرة ، العدد األكؿ

 
، مجمة البحكث  واقع الصحافة اإللكترونية في ليبيا ، (2007)مسعكد ، صفية خميفة (84

االعالمية ، طرابمس : مركز البحكث كالمعمكمات كالتكثيؽ الثقافي ك اإلعالمي ، العدد 
38- 39 .  

 
 : المحاضرات والمؤتمراتخامسا 
 الصحافة ىوية حول فرضيات :ماإلعال ، تجديد (2009)الحمامي ، الصادؽ (85

 .  الشارقة جامعة اإللكترونية،
 

حافي اإللكتروني  ، (2008)محمد والفطيسي ، جمع  (86 ب لطال همحاضر  ،اإلنتاج الصِّ
 .   مريكاأالدراسات العميا، جامعة فمكرد 

 
الصحافة اإللكترونية العربية: المعايير الفنية و ،  (2009)جابر، جاسـ محمد الشيخ (87

 . المؤتمر الدكلي ، البحريف، أبحاث  1ط ، المينية
 

، اإلمارات  المرأة العربية والصحافة اإللكترونية،  (2006)عايش، محمد إبراىيـ (88
 . المتحدة : الشارقة

 
 ، محاضرات في دراسات قياس جميور وسائل االعالم ، (2010)، عمي ةيسايسق (89

 الجزائر: جامعة الجزائر، كمية العمـك السياسية ك اإلعالـ .
 

تأثير الصحافة اإللكترونية عمى مستقبل الصحف ،  (2012)محمد السيدمحمد ،  (91
 ، القاىرة : المؤتمر األكؿ لمستقبؿ االعالـ في مصر . الورقية

 
 : شبكة المعمومات الدولية  سادسا
محمد األصفر: ليبيا تنتقل من الكبت اإلعالمي إلى االنفجار  ، الحسيف ، إدريسي (91

 الزيارة، تاريخ  14/6/2012،  12252صحيفة الشرؽ األكسط ،العدد  ،اإلعالمي 
 . archive.aawsat.com ، متكفر عمى الرابط 12/1/2017
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عادات التعرض لمصحافة اإللكترونية لدى (،2008، عبد الرحمف عكدة ) الدليمي (92
، مصر: جامعة أساتذة الجامعات دراسة تطبيقية عمى أساتذة جامعة عمر المختار

  . edu.sd .gs.nilevalleyمتكفر عمى الرابط  3/2/2017 زيارةتاريخ ال النيؿ،كادم 
 

 لمصحف و استخدامات الشباب الجامعي الميبي، (2013)الشكبكي، عبد الكريـ محمد  (93
 ،المنكفية جامعة ، مصر:االنترنت وعالقتيا بمستوي المعرفة بالقضايا المحمية والدولية

 . http://library.menofia.edu.egعمى الرابط  متكفر ،4/2/2017 زيارةتاريخ ال
 

، المقدسة بية عمى مقصمة الفوضى والمميشيات إعدام الصحافة المي،  خالد الرفاعي ، (94
، متكفر عمى الرابط 1/2/2017، تاريخ الزيارة  22/3/2016مكقع العيف ، 

ain.com-https://al . 
 

،  الصحافة اإللكترونية ىل ىي بديل لمصحافة الورقية أم منافس ليابندر،  ،العتيبي (95
، متكفر عمى الرابط  4/11/2017، تاريخ الزيارة  11/12/2005مكقع الجزيرة ، 

jazirah.com-www.al . 
 

ام عمالق الصحافة ىل انتيت الصحافة الورقية إلى قزم أمرامز ،  ، النكيصرم (96
متكفر عمى  ، 15/1/2017، تاريخ الزيارة  10/11/2016 إيكاف ليبيا ، ،اإللكترونية 

 . ewanlibya.ly الرابط 
 

، تاريخ الزيارة  04/10/2008، ، كيف تربح الصحافة من االنترنت  جكزيؼ ، أيمف (97
 . www.star times.com ،متكفر عمى الرابط  5/7/2017

 
 ، األلككة الثقافية مكقع ، إعالم جيل : الصحافة االلكترونية ، ، حسيف فاركؽ (98

               متكفر عمى الرابط  ،8/11/2016 تاريخ الزيارة ، 21/11/2012
  www.alukah.net . 
 

، 4/1/2012 ضياء ،مكقع  ، ماىية الصحافة اإللكترونية وعوامل تطورىا ،نبيح، آمنة (99
 . .diae.netwww متكفر عمى الرابط  15/11/2017تاريخ الزيارة 
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 سابعا : المقابالت 
ماىية )رئيس مجمس اإلدارة كرئيس تحرير صحيفة ليبيا المستقبؿ(، األميف ، حسف محمد (111

، 13/3/2017الدكلية، يكـ اإلثنيف عبر شبكة المعمكمات ، صحيفة ليبيا المستقبل
 . صباحا 8:12الساعة 

 
حافي اإللكتروني، حسيف )صحافي ككاتب في بكابة الكسط (،  المسكرم (111  ،ميارات الصِّ

 مساء . 4:13، الساعة  13/4/2017يـك الخميس ،  عبر شبكة المعمكمات الدكلية
 
مواصفات اإلعالم الميبي ، سالـ ) صحافي كمحرر في بكابة الكسط ( ،  العبيدم (112

، الساعة  13/4/2017يكـ الخميس  كلية ،عبر شبكة المعمكمات الد، اإللكتروني
 مساء. 4:53

 
كميات جامعة بنغازي وأعداد  ،( لجامعة بنغازمالمسجؿ العاـ  ) عماد،  المنصكرم (113

 10:00الساعة  ، 15/5/2016، يكـ األحد ، مدينة بنغازم  مقر الحميضة، طالبيا 
 صباحا .

 
/ جامعة بنغازم( ،  (114 معالجة بيانات المنفي ،عبد الغفار )رئيس قسـ اإلحصاء بكمية العمـك

، مقر مركز الدراسات اإلكتكارية ، البحث الميداني وقياس العالقة االرتباطية
 صباحا. 10:00الساعة  ، 28/8/2017
 
،  نشأة موقع عين ليبيا، ( صحافي كمخرج في صحيفة عيف ليبياحساـ ) رمضاف ، (115

 صباحا . 6:30، الساعة  6/3/2016يكـ  عبر شبكة المعمكمات الدكلية ،
   

حافي  ،( 24عبد الرحمف ، جميمة )صحافية في ككالة أخبار ليبيا  (116 ميارات الصِّ
 ،17/12/2017يكـ األحد  مدينة بنغازم،مقر أكاديمية الدراسات العميا، ،اإللكتروني
 ظيرا .  12:30الساعة 

 
تحديات  )مدير إدارة غرفة األخبار بككالة األنباء الميبية ( ،مصطفى عماد عجاج ،  (117

حافة الميبية  الساعة  ، 11/12/2017 االثنيفمقر الككالة في مدينة بنغازم ،يكـ  ،الصِّ
 .صباحا  11:00
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 المالحــق

 أسماء محكمي إستمارة اإلستبانة 
  استمارة اإلستبانة 
 ئية عدد طمبة كميات جامعة بنغازي إحصا

 

 



 

 (1ممحق رقم )
 قائمة أسماء محكمي استمارة االستبانة

 . رفاديس الـي إدريـالالف – د أ. (1
  .بن عامر إبراىيم سكينة -د  أ. (2
 .عبد السالم الزليتني  -د  أ. (3
 .ي ــالم المنفـمحمد س -د  أ. (4
 . زيدانسميمة حسن  -د  (5
 عبد الغفار المنفي . –د  (6
  . مي عبد الغني يوسف -د  (7
 .وري ـابتسام امراجع العق -أ (8
  . ل ـضيـة محمد الفـسالم -أ (9
  .مبروكة عبد اهلل عجاج  -أ (10
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (2ممحق رقم ) 
 جامعــــة بنغــــازي
 كميـــة االعـــالم

 
 أخي الطالب / أختي الطالبة 

لصحف اإللكترونية الميبية واإلشباعات المتحققة استخدامات ميدانية حكؿ اتقكـ الباحثة بدراسة 
اإلجازة العالية درجة عمى ستكماال لمتطمبات الحصكؿ ، كذلؾ إ جامعة بنغازي ةبطملدى 

حافة .  )الماجستير(  في اإلعالـ قسـ الصِّ
( أماـ √) إشارةة بدقة كمكضكعية كذلؾ بكضع ستبانا يرجى منكـ اإلجابة عف أسئمة اإللذ
عمما أف المعمكمات الكاردة ستستخدـ لغرض البحث  ،جابة التي تتكافؽ مع كجية نظركـاإل

 العممي فقط .
 شاكرة حسف تعاكنكـ                                     

     الباحثة                                                                                  
                                                                                            إيناس عمار القائد                                                                           

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 األول: المعمومات العامة  محورال
 النوع االجتماعي                                     -1

 ذكر )     (                                  أنثى  )     (

 العمر -2
 سنة  )      (27-23                     سنة   )      (   18-22
 سنة  )      (32سنة   )      (                       أكثر مف  28-32

  الحالة االجتماعية -3
 )      (                               متزكج )      ( أعزب 

 )      ( أرمؿ                           مطمؽ  )      (     

 التخصص العممي  -4
 كمية  ...............................             



 

 الثاني: واقع استخدام الطالب لمصحف اإللكترونية الميبية  محورال
 ىل تقرأ الصحف االلكترونية الميبية ؟  -5

 نعـ )      (                                     ال )      (

 ال" أجب عمى السؤال التالي وقم بتسميم استمارة االستبانة ، اذا كانت اجابتك  :مالحظة"
ذا كانت اإلجابة "نعم" فانتقل  لمسؤال رقم     . 7وا 

 
 )يمكن اختيار أكثر من إجابة( ما أسباب عدم استخدامك لمصحف االلكترونية الميبية ؟ -6

 )      ( معرفية ال تمبي احتياجاتي ال    ليس لدم جياز حاسكب اك ىاتؼ محمكؿ  )      ( 
 أفضؿ كسائؿ اعالمية أخرل )      (  المعمكمات الدكلية )      (    ال أجيد البحث في شبكة

 )      (  االشتراؾ في الشبكة مكمؼ         )      (  ال تفيدني في مجاؿ دراستي كعممي
 ليس لدم كقت  )      (        ال أثؽ في دقة معمكماتيا كأخبارىا    )      (

 ال اعرؼ مكاقعيا )      (

 ما مدى انتظامك في قراءة الصحف االلكترونية الميبية ؟  -7
 غير منتظـ  )     (   منتظـ إلى حد ما )     (                     )      (           منتظـ

 االلكترونية ؟ما عدد الساعات التي تقضييا في قراءة الصحف الميبية  -8
 (                  )   ساعات 3    مف ساعة إلى ساعتاف )      (            )      (       أقؿ مف ساعة

 )      ( أكثر مف ثالث ساعات )      (         حسب الظركؼ
 
 أمام كل صحيفة   بوضع رقمرتب الصحف اإللكترونية التالية حسب درجة تفضيمك ليا  -9

 عيف ليبيا )      (           ليبيا المستقبؿ )      (                       الرصيفة االخبارية )      (                
 أجػػػػكاء  )      ( )      (              ا السػػالـػػليبي )      (          ػة المرصػد الميبي

 
      حدد أسباب تفضيمك لصحيفة معينة دون األخرى من الصحف اإللكترونية الميبية  -10

 ) يمكن اختيار أكثر من إجابة(
 سرعة تحميؿ مكقع الصحيفة      )      (                أخبارىا الكاضحة كالبسيطة  )      ( 

 )      ( سيكلة تصفح المكقع االلكتركني            سرعة مكاكبتيا لألحداث الجارية )       ( 



 

بداء الرأم    )      (  تنكع المعمكمات ككسائؿ اإليضاح )     (           تتيح لي المشاركة كا 
 
 دوافع استخدام الصحف اإللكترونية الميبية واإلشباعات المتحققة  :لثالثامحور ال

 الميبية ؟ماىي دوافع استخدامك لمصحف االلكترونية  -11
 أبدا أحيانا دائما الدكافػع

    لمعرفة األخبار كاألحداث الجديدة 
    أتعمـ منيا أشياء كمعمكمات تفيدني

    حاجتي إلى تفاصيؿ أكثر حكؿ األخبار
    لتكوٌن رأي فً القضاٌا المطروحة حدٌثا  

    الهروب من ضغط ومشكالت الحٌاة
    الملل ملء أوقات الفراغ والتخلص من

    فهم األحداث وخلفٌاتها من خالل التحلٌل الدقٌق
    االستمتاع الذىني كالفكرم 

 
 ما ىي االشباعات التي تحققت لك من استخدامك لمصحف االلكترونية الميبية ؟ -12

 االشبػاعػات
 

 تحققت 
 تماما

تحققت بدرجة 
 متكسطة

لـ تتحقؽ 
 أبدا

    مكنتني مف معرفة ما يحدث حكلي في المجتمع 
ساعدتي في تشكيؿ أرائي كاتجاىاتي حكؿ العديد 

 مف القضايا ك المكضكعات المطركحة 
   

    زيادة معرفتي كمعمكماتي بمجتمعي 
    منحتني الراحة كاالسترخاء 

    ساعدتني عمى مؿء أكقات الفراغ 
أصبحت أكثر قدرة عمى النقاش كالحكار مع 

 األخريف 
   

تعريفي عمى كجيات النظر المختمفة ك المعارضة 
 لممكضكع المطركح

   

    ساعدتني في اتخاذ القرارات الصائبة 
    تعزيز قدرتي عمى تحميؿ األحداث 



 

وجية نظرك ؟       ماىي أىم الخصائص التي تتمتع بيا الصحف االلكترونية الميبية من  -13
 ) يمكن اختيار أكثر من إجابة (

 ( )     المكضكعية   )     (    الخبر المكجز القصير            (     )    الفكرية كالحالية
  ( )       األىمية      (   )      طرح المكضكع كامال   (    )   الثقة في مصدر المعمكمات

 
 وتدفعكماىي عوامل اإلبراز التي تؤثر عمى مستوى انجذابك لموضوعات الصحيفة  -14

 الستخداميا ؟ ) يمكن اختيار أكثر من إجابة (
  (                                                           )الشكؿ الصحافي (            )    الفيديك ك استخداـ الصكرة  )      (حجـ المكضكع الصِّحافي

  (      )المكضكعمصدر  (   ) عمى الصفحة المكضكعمكقع  حجػـ العنػػكاف   )     (                                                      
 استخداـ األلكاف في الصكر أك العناكيف )      (

قبااًل لديك ؟) يمكن اختيار أكثر ما ىي أبرز  -15 حافية التي تمقى استجابة وا  الخدمات الصِّ
 من إجابة (

 خدمة الحكار )      ( االشتػراؾ فػي الصحػيفة  )     (        (            البريد االلكتركنػي )    
 (   خدمة البحث في الصحيفة)   (        قراءة عدد اليـك كاألمس )  (           )     االعالنات المبكبة

ماىي االشكال التفاعمية التي تمارسيا  في الصحف االلكترونية الميبية ؟ ) يمكن اختيار  -16
 أكثر من إجابة (

 إرساؿ مكضكعات لمصحيفة )     (     االستفتاءات كاستطالعات الرأم )     (
 اإللكتركني عمى األخبار كالمقاالت )     (المشاركة في الحكار كالنقػاش    )     (      التعميؽ 
  مراسمة الصحافيكف ك المسؤكلكف في الصحيفة )     (

 ماىي األجزاء التي تكتفي بقراءتيا في الصحيفة ؟) يمكن اختيار أكثر  من إجابة ( -17
 العناكيف   )      (                                  (                      المعركضة)     مشاىدة الصكر (        )  مقدمة المكاضيع
 االعالنات )      (         المكضكع كامال  )      (                      (      )   األخبار القصيرة

 التعميقات اإللكتركنية عمى األحداث  )      (

 



 

 الجزء الرابع: أساليب استخدام الصحف اإللكترونية الميبية 
 متى تقوم بقراءة الصحف االلكترونية الميبية  ؟ -18

 ظيران )      (                   مساءان )      (     )      (                  صباحان 
 

 أين تقوم  بقراءة الصحف االلكترونية الميبية ؟      -19
  ()       النكادم كالمقاىيفي       )      (      عند األصدقاء         )      (    في المنزؿ 

  في الجامعة   )      (   في العمؿ  )      (                                      

 ما معدل استخدامك لمصحف االلكترونية الميبية لمحصول عمى المعمومات ؟ -20
 متكسط   )      (                 ضعيؼ  )      (  كبير  )      (                     

ماىي أنواع المواضيع التي تيتم بقراءتيا في الصحف االلكترونية الميبية ؟)يمكن اختيار  -21
 اكثر من إجابة (

 دينية )      (                                         )      (اجتماعية                      )      ( ةػػسياسي
 )      (فنية                   )      (اقتصادية                      )      ( رياضية

 أخرل تذكر .............                      (     )  ةػػػافيػػقػث

حافية التي تحظى باىتمامك عند قراءتك لمصحف  -22 اإللكترونية الميبية؟ ماىي األشكال الصِّ
 يار أكثر من إجابة(ت)يمكن اخ

 مقاالت كتحميالت )      ( مقابالت )      ( )      (أخبار كتقارير
  )      ( إعالنات ( )     رسـك كاريكاتيرية
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ABSTRACT 

This study searches the topic of The Uses of Libyan Electronic Newspapers and The 

Achieved Gratifications By Benghazi University Students, Which is based on the 

assumptions those developed by the theory of uses and saturation and the changes in 

terms of the concept of the public in particular , which having been seen as a negative 

component responds to the media messages automatically , is seen now under this 

theory as an active , aware , remembers and behaves towards the media content 

selectively , This new concept of the active role of the public is more attractive to its 

study under the proliferation of modern communication technology in general and 

electronic journalism in particular because of the unique characteristics of this 

medium , in which the recipient has a great deal of space to interact with its content , 

to participate in the creation of this content , as well as to the many and varied uses 

that make the selection process more vital and difficult at the same time.   

 
From this point of view, we try to know the students' uses of Libyan electronic 

newspapers and their motivations and the achieved gratifications from these means , 

The study of society is composed of students of Benghazi University in Benghazi city, 

only who registered in the academic year 2015/2016 numbered in 78,600 students , 

dependence on descriptive approach and application of the research tool on a simple 

random sample of (400) students from the research community represented in the 

colleges of science: dentistry , pharmacy and information technology, and the Faculty 

of low , and analysis of data from the study using some statistical methods in the 

program known as statistical package Social Sciences (SPACE) , to attach 

the subject of the study was divided into four chapters as follows: 

The first chapter (Methodological Framework) : presents the problem of research , 

importance and objectives , the presentation of previous studies , the questions of the 



 

study , the procedural concepts , the definition of the used research methods and its 

terms , the pilot of this research of content methods of data collection, Then the 

validity and reliability of the tool and statistical processing of data , and finally the 

difficulties of study . 

 
The second chapter(Knowledge Framework): It search the electronic newspaper 

through its concept and origins , its appearance  and expanding in the world and the 

Arab countries including Libya , the factors of its development , types, characteristics, 

services , indicators of its spread and problems, then the definition of the audience of 

electronic newspaper and the stages of its development types , and the means of 

communication with electronic newspapers and how to reach them . 

 
The third chapter (theoretical framework): the theory of uses and gratifications , 

which deals with the concept and its evolution, the main models and entrances, the 

presentation of the objectives and components of the theory, the relationship between 

use and gratifications, the uses of digital communications and achieved gratifications , 

The criticism of  theory , and discuss  how to employ this theory in the research . 

 
The fourth chapter (Field framework): searches the practical aspects of the study, 

The study deals with the presentation and discussion of the results according to five 

axes, The first describes the characteristics of the study sample, the second is the use 

of electronic newspapers in Libya, the third axis of the motives and the achieved 

Gratifications, and the fourth deals with the methods and habits of use, the fifth axis 

deals with the correlation between the variables of research, and the general results 

with its recommendations . 

 
The research concluded a number of results , the most important ones are :  

 The Libyan electronic newspapers have a large readers of Benghazi students , 

which is reflected in the research data , and that the lack of submission of subjects 

and content related to the scientific and practical 

side of the students of the most important reasons to prevent the browsing 

of some of them . 

 

 News and new events are the main motivations for students to use the Libyan 

electronic newspapers , and knowledge of different views and opposition for the 

subject in the newspapers are the most important impressions of the students . 

 



 

 Libya Future newspaper topped the rest of the newspapers in terms of the use and 

preference of students , and considers all of the political events including , news 

and reports in the forefront of content and newspaper materials that get the 

attention and interest of students . 

 

 E-mail represents the most preferred newspapers service and prompts students to 

use Libyan electronic newspapers . 

 

 The fixed and animated images are the most important highlight factors that affect 

the level of students' attention to the subjects of the electronic newspaper. 

 

 The news summary is the most important feature of Libyan electronic newspapers 

,those attract a large number of students to read them . 

 
In the light of these results ,the study presents some recommendations that would 

improve the level of Libyan electronic journalism , as follows : 

 Provide and develop interactive services , and follow up the opinions of the public 

through messages that express their opinions on the new events . 

 

 Expand and present the interests of electronic newspapers and remove them from 

the purely political template to be a comprehensive source of information in 

different areas due the different interests and types of readers . 

 

 Developing the Libyan electronic newspaper through the preparation of qualified 

journalists to cope with the issues of society professionally and objectively, away 

from partition in to full  transfer of information . 

 

 More development should be done in scientific studies and research concerning 

the media strategies of the national electronic newspaper and its impact on the 

Libyannresearchn. 
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