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 المستخلص:
تمتاز الصحافة االلكترونية بالعديد من السمات التي ميزتها عن باقي وسائل االعالم التقليدية 

والمسموع والمرئي في وسيلة واحدة، االمر الذي يعني تعدد أنماط  والجديدة، فهي تجمع بين المقروء
وعمليات تلقي المضمون من قبل المستخدم. ان تحديد أنماط استخدام الصحافة االلكترونية من قبل 
افراد الجمهور يكون في غاية األهمية للقائمين باالتصال وادارات هذه الصحف لما لها من أهمية في 

عامل المستخدمين مع مضمونات الصحافة االلكترونية وكيفية حصول عملية تلقي التعرف على طرق ت
 هذه المضمونات والتفاعل معها.

ويعمل البحث على دراسة أنماط استخدام الجمهور العراقي للصحف االلكترونية وتحديدها 
سحية على عينة من وكيفية تعاملهم مع الفنون اإلعالمية المتعددة التي تتضمنها عن طريق اجراء دراسة م

 المستخدمين للوصول الى النتائج التي يهدف اليها البحث.
  

Abstract: 
Electronic Journalism has many features that distinguish it from other 

traditional media. It conbines elements of reading, audio and visual in one way. This 

means that users use multiple modes and process. 

Determining the patterns of the use of electronic press by members of the 

public is very important to the communicators and the administrations of these 

newspapers because it is important to identify the ways in which users deal with the 

content and interact of use of electronic journalism by the public. 

This research studies the patterns of the Iraqi public's use of electronic 

newspaper and their identifications and how they with the various media arts they 

contain by conducting a survey of a sample of users of these newspaper. 
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 المقدمة
تمتاز الصحافة االلكترونية بالعديد من السمات التي ميزتها عن باقي وسائل االعالم  

التقليدية والجديدة، فهي تجمع بين المقروء والمسموع والمرئي في وسيلة واحدة االمر الذي يعني 
 تلقي المضمون من قبل المستقبل )المستخدم(.تعدد أنماط وعمليات 

فالصحافة االلكترونية تتضمن النصوص المكتوبة والصور الثابتة والمتحركة ومقاطع 
الفيديو وملفات الصوت والرسوم واالشكال التوضيحية والخرائط الثابتة والتفاعلية مما يغني من 

ا أكثر جذبا وفائدة، مما يتطلب المضمون المقدم الى الجمهور وينوع من طرق العرض ويجعله
من المستخدم تفعيل أكثر من حاسة اثناء عملية التلقي بفعل العناصر المتعددة المستخدمة في 

 العملية اإلعالمية.
فاستخدام الصحف االلكترونية يكون عبارة عن الدمج بين القراءة للنصوص المكتوبة 

لملفات الصوت والتفاعل مع المضمونات  ومشاهدة الصور بأنواعها ومقاطع الفيديو واالستماع
اإلعالمية المتعددة من قبل المستخدم سواء بأرسال الرسائل الى القائم باالتصال أو إدارة 

 الصحيفة وابداء التعليق على المضمون أو قراءة تعليقات المستخدمين االخرين.
بتشكيله  واالنتقال يتم هنا بين عنصر واخر حسب عادات االستخدام وهو ما تساهم

العديد من العوامل سواء الخاصة بالمستخدم نفسه أو التي تخص طبيعة الوسيلة اإلعالمية 
)الصحافة االلكترونية( فرغبات وتفضيالت المستخدمين للموضوعات وطرق عرضها عديدة كما 

رية في ان مستوياتهم التعليمية والثقافية والفكرية وفئاتهم العمرية تكون متباينة فضالً عن التكرا
 االستخدام وفق نمط معين يؤدي الى ثبات نسبي لعادات االستخدام.

ان تحديد أنماط استخدام الصحافة االلكترونية من قبل افراد الجمهور يكون في غاية  
األهمية للقائمين باالتصال وادارات هذه الصحف لما له من أهمية في التعرف على طرق تعامل 

فة االلكترونية وكيفية حصول عملية تلقي هذه المضمونات المستخدمين مع مضمونات الصحا
والتفاعل معها. مما يستوجب العمل على دراسة أنماط استخدام الجمهور للصحافة االلكترونية 
وتحديدها من اجل تطوير مضموناتها وطرق عرضها بالشكل الذي يتالءم ورغبات واستخدامات 

ن النجاح للصحيفة االلكترونية في عملها الجمهور لها من اجل الوصول الى اقصى قدر م
 اإلعالمي وهو ما يتحقق عن طريق تفاعلية المستخدمين معها.

ويعمل البحث على دراسة أنماط استخدام الجمهور العراقي للصحف االلكترونية 
وتحديدها وكيفية تعاملهم مع الفنون اإلعالمية المتعددة التي تتضمنها عن طريق اجراء دراسة 

 لى عينة من المستخدمين للوصول الى النتائج التي يهدف اليها البحث.  مسحية ع
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 أوال: منهجية البحث 
يمثل الوسيط الناقل للمضمونات اإلعالمية أحد اهم العوامل التي تشكل عادات  مشكلة البحث:

التعرض لهذه المضمونات بفعل السمات التي يمتلكها والتي تحدد مدى االستيعاب وااللمام 
 لومات واألفكار التي تنقلها هذه المضمونات الى الجمهور.بالمع

وتمتاز الصحف االلكترونية بالعديد من السمات التي تميزها عن وسائل االعالم 
األخرى مثل اآلنية واستخدام الوسائط المتعددة من نصوص وصور ثابتة ومتحركة وصوت 

تنويع طرق العرض لهذه المضمونات  والتفاعلية واستخدام الروابط الفائقة االمر الذي ساهم في
مما أدى الى تعدد طرق التعرض لها ومن ثم شكل بعد ذلك عادات وانماط المستخدمين لتصفح 
مضمونات الصحف االلكترونية والتي تمثل دراستها وتحديدها أهمية للقائمين باالتصال في هذه 

االتصالية من قبل الجمهور من دور الوسيلة اإلعالمية المهمة لما يمثله تحديد طرق تلقي الرسائل 
هام في نجاح تأثير هذه الرسائل. ومن ثم نجاح القائم باالتصال في أداء مهامه عن طريق االلمام 

 بردود فعل الجمهور ومدى تفاعله وطرق تعرضه لهذه الرسائل. 
ية ومن هنا تأتي مشكلة البحث في دراسة أنماط استخدام الجمهور العراقي للصحف االلكترون

 وتحديد هذه األنماط. 
 يمكن تلخيص أهمية البحث باآلتي:أهمية البحث:  
أهمية دراسة عادات الجمهور في التعرض لوسائل االعالم لما لهذه العادات من دور هام  - 1

 في عملية تلقي المضمونات اإلعالمية.
باالتصال  يمثل تحديد أنماط وعادات التعرض للمضمونات اإلعالمية أهمية كبيرة للقائم-2

تمده بمعلومات غاية في األهمية من اجل تحديد الكيفية التي يتعامل بها المتلقي مع هذه 
 المضمونات.

تمثل دراسة أنماط تعرض الجمهور لوسائل االعالم جزء مهما من عملية معرفة رجع الصدى -3
 للرسالة اإلعالمية من حيث الشكل والمضمون وآليات التعرض بهما.

م باالتصال من تطوير طرق عرض الرسائل اإلعالمية بما يتوافق وقدرات ورغبات تمكن القائ-4
 وعادات الجمهور وبما يحقق اقصى تأثير لهذه الرسائل.

 اهداف البحث: 
 التعرف على أنماط تعرض الجمهور العراقي للصحف االلكترونية.  -1
تحديد هذه األنماط ومعرفة مدى استقرارها أو تغيرها حسب العادات القرائية أو عادات   -2

 التعرض لدى الجمهور.
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 تحديد العوامل التي ساهمت بتشكيل أنماط تعرض الجمهور العراقي للصحف االلكترونية   -3
انت التعرف على أولويات االستخدام للصحف االلكترونية من قبل الجمهور العراقي سواء ك  -4

مضمونات نصية أو صور ثابتة أو متحركة أو ملفات صوتية ومدى ثبات هذه األولويات أو 
 تغيرها.

 : الدراسات السابقة
وآخرون بعنوان دور مهارات القراءة في تقييم المعلومات  Carolin Hahnelدراسة 

 . (1)2112االلكترونية المتاحة عبر محركات البحث 
استهدفت الدراسة التعرف على االختالفات الفردية في مهارات القراءة على مستوى 
الكلمة والجملة والنص والتي تؤثر على اختيار المعلومات عبر محركات البحث االلكترونية وما 
إذا كانت تلك العالقات تتأثر بالسمات الداللية للمعلومات وسلوك القراءة وقد أجريت الدراسة 

( مبحوث. وتوصلت الدراسة الى ان مهارات التعرف على الكلمة والتكامل 414من )على عينة 
الداللي وفهم القراءة هي عوامل مساعدة للتنبؤ بسلوك اختيار المبحوث للمعلومات االلكترونية 
المتاحة عبر محركات البحث وان مهارات القراءة على مستوى الكلمة والجملة لم تكن مؤثرة في 

ء المعلومات عبر االنترنت وان العديد من علميات القراءة مهمة وجوهرية عندما يقوم فاعلية انتقا
المبحوثين بتقييم المعلومات االلكترونية الختيار الروابط االلكترونية بمحركات البحث وان 

 تصفح المواقع االلكترونية من قبل المبحوثين يمكن توقعه عن طريق مهارات القراءة. 
وآخرون بعنوان سلوك القراءة المطبوعة والرقمية وتفضيالتها  Keiko Kurataدراسة 

 .(2)2112في اليابان للوسائط 
سعت الدراسة للتعرف على سلوك القراءة وتفضيالت القراءة الرقمية والتقليدية وتقييم 
حالة القراءة في ضوء مفردات التحول من االعالم المطبوع الى االعالم الرقمي إذ تختبر الدراسة 

( مبحوثاً وتوصلت الدراسة 1211العالقة بين سلوك القراءة وتفضيالتها وأجريت الدراسة على )
% من مجمل الوقت 21الى ان الوقت الذي يقضيه المبحوثون في القراءة الرقمية هو حوالي 

المقضي في القراءة بشكل عام وان تفضيالت المبحوثين كانت المدونات والمواقع االلكترونية 
% وان القراء أصبحوا أكثر تقبالً للقراءة االلكترونية السيما مع اعتيادهم على قراءة 11.2بنسبة 

 المواقع االلكترونية المختلفة.
وآخرون بعنوان تغير عادات قراءة المجالت االلكترونية للطالب  Peng Wangدراسة 

 .(3)2114الجامعيين 
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لجامعيين للهواتف المحمولة استهدفت الدراسة التعرف على كيفية استخدام الطالب ا
لالطالع على المجالت االلكترونية وأسباب توجههم لهذه الوسيلة الحديثة وماهية تأثير قراءة 
المجالت االلكترونية على عادات واهتمامات القراءة، وتم قياس عادات قراءة المبحوثين 

ها وأماكن القراءة. للمجالت من حيث تكرار القراءة ومدتها وتنوع المجالت التي يتم قراءت
وتوصلت الدراسة الى ان الطالب عينة الدراسة يفضلون أجهزة الحاسوب المحمول في قراءة 
المجالت االلكترونية اون معدالت قارئي المجالت االلكترونية في ازدياد لدى المبحوثين وان 

لكترونية وان أهم أسباب االتجاه للقراءة االلكترونية وجود خيارات عديدة لتصفح المجالت اال
الطالب عينة الدراسة يفضلون القراءة في أوقات متنوعة وان القراءة االلكترونية سمحت لهم 

 بالقراءة في كل األماكن.
دراسة اليونسكو وشركة نوكيا بعنوان القراءة في زمن المحمول "دراسة للقراءة بواسطة 

 .(4)2114المحمول في الدول النامية" 
ءها منظمة اليونسكو بالشراكة مع شركة نوكيا وقد استهدفت وهي دراسة قامت بإجرا

التعرف على عادات وتفضيالت واتجاهات قراء الهاتف المحمول وهل القراءة بواسطة الهاتف 
( 4111المحمول تغير من عادات القراءة واالتجاه نحو القراءة، وأجريت الدراسة على عينة من )

اثيوبيا ، غانا ، كينيا ، نيجيريا ، باكستان ، زمبابوي( مبحوث اختيروا من سبعة بلدان نامية )
وتوصلت الدراسة الى ان المبحوثين يفضلون القراءة بوساطة الهاتف المحمول ألنها شبه مجانية 
وسهلة وانها تتيح اختيارات كثيرة للقراء وان أكثر فئة تقرأ بواسطة الهاتف المحمول من فئة 

 الشباب.
وان عوامل التقديم المؤثرة في سلوك القراءة للصحف بعن Sara Lecknerدراسة 

 .(1)2112االلكترونية والمطبوعة 
استهدفت الدراسة اختبار سلوك القراءة بين القراء للصحف االلكترونية والمطبوعة 
وتحديد مدى اعتماد سلوك القراءة على عوامل التقديم المختلفة كالعوامل النصية والبصرية مثل 

والواجهات والشكل وغيرها من العوامل. واعتمدت الدراسة في جمع البيانات  الصور والعناوين
عن طريق المراجعات العلمية للدراسات السابقة التي تناولت نفس الموضوع واستعراض ما 
خلصت له من نتائج. وتوصلت الدراسة ان هناك بعض العوامل المؤثرة في سلوك القراءة 

ان النص وعوامل االبراز في الصحف المطبوعة كالعناصر القائمة بالنص وحجم ومك
وااللكترونية، وان عوامل مثل االقتباسات واالختصارات والقوائم والروابط هي عوامل مؤثرة 

 .لقراء الصحف االلكترونية
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يتمثل مجتمع البحث بجميع مستخدمي الصحف االلكترونية العراقية ممن  مجتمع البحث:
 متقطعة وبجميع االعمار والمستويات التعليمية واالقتصادية.  يستخدمونها سواء بصورة دائمة أو

( مبحوث، بلغ المسترجع منها والمكتملة 411قام الباحث بتوزيع استمارات على )عينة البحث: 
( مبحوثاً ممن يستخدمون 191( استمارة. وبذا فإن عينة البحث تكون )191اجاباتها )

 غير منتظمة. الصحف االلكترونية سواء بصورة منتظمة او
 اعتمد الباحث طريقة العينة القصدية في اختيار عينة البحث.نوع العينة: 

لغاية  1/3/2112أجريت الدراسة الميدانية للمدة من الحدود الزمنية للدراسة الميدانية: 
 .أي ان مدة الدراسة شهراً واحداً. 31/3/2112

مكانية للدراسة بالجمهور العراقي في تمثلت الحدود الالحدود المكانية للدراسة الميدانية: 
العاصمة بغداد، بعدها عاصمة الدولة والتي تتوافر على اكبر كثافة سكانية من بين محافظات 
العراق، والتي تضم جمهوراً متعدداً في اهتماماته ومستوياته التعليمية واالقتصادية وفئاته العمرية 

 وبما يمكن الخروج بنتائج تلبي اهداف الدراسة
 استعمل الباحث المنهج المسحي في بحثه كونه المنهج األنسب لطبيعة الدراسة. منهج البحث:
 أداة البحث: 

 : اعتمد الباحث أداة االستبانة لدراسة الجمهور، من اجل الوصول الى اهداف البحث.االستبانة
م عرض اعتمد الباحث طريقة الصدق الظاهري في الوصول الى صدق االستمارة، بأن تالصدق: 

وبعد االخذ بالمالحظات التي تم ابداؤها على االستمارة  *االستمارة على عدد من المحكمين
بصيغتها األولية قام الباحث بإجراء التعديالت المطلوبة والوصول الى صياغة االستمارة بصيغتها 

 النهائية حسب هذه التعديالت.
براون( للوصول الى ثبات  –سيبرمان  استعمل الباحث طريقة التقسيم النصفي )معادلةالثبات: 

 االستبانة. 
( وهي قيمة عالية، االمر الذي 1.21وقد بلغت قيمة معامل الثبات ألسئلة االستبانة )

 يشير الى ثبات االستبانة.

 ثانيا: أنماط استخدام الصحف االلكترونية:
التي تساهم  تمثل طبيعة الوسيلة اإلعالمية والسمات التي تمتاز بها أحد اهم العوامل

 بتشكيل أنماط تلقي الجمهور لمضموناتها اإلعالمية. 
وبفعل الطبيعة المميزة للصحافة االلكترونية وما تمتاز به من سمات فأنها ساهمت 
بتشكيل أنماط استخدام الجمهور لمضموناتها المتعددة سواء المضمونات النصية أو الصور الثابتة 
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الملفات الصوتية أو االشكال والرسوم الثابتة والمتحركة أو المتحركة أو مقاطع الفيديو أو 
واالحاالت الى مضمونات مشابهة بفعل خاصية الروابط الفائقة مما جعل من عملية التلقي 
للصحافة االلكترونية تختلف عن بقية وسائل االعالم األخرى وأدى الى تشكيل عادات وانماط 

 لالستخدام خاصة بالصحافة االلكترونية. 
كما ان الخصائص الفردية للمستخدمين سواء العمرية أو الدراسية أو المهنية أو من 
ناحية النوع أو المستوى االقتصادي واالجتماعي يمكن ان تساهم بدور في تشكيل هذه العادات 
واالنماط، مما يوجب على الباحثين دراستها والتعرف عليها من اجل توظيفها بالصورة وبالشكل 

ي يحقق اقصى تأثير ممكن للرسالة اإلعالمية واقصى نجاح ممكن للوسيلة الصحيح والذ
 اإلعالمية وللقائمين باالتصال في أداء مهماتهم ووظائفهم اإلعالمية. 

وتتوزع اشكال عرض المضمونات اإلعالمية في الصحف االلكترونية بفعل استخدام 
حركة )الفيديو( والملفات الصوتية خاصية الوسائط المتعددة الى النصوص والصور الثابتة والمت

واالشكال والرسوم التوضيحية والخرائط الثابتة والتفاعلية، وهو ما أدى الى تنوع وحيوية وتميز 
في العملية االتصالية بين القائم باالتصال والمستخدمين. لذا فان استخدام الصحافة االلكترونية 

فيتوزع االستخدام بين قراءة النصوص يمتاز بالجمع بين هذه العناصر من قبل المستخدم 
ومشاهدة الصور بأنواعها ومقاطع الفيديو وقراءة الروابط النصية أو االطالع على مقاطع الفيديو 
المرتبطة بالموضوع أو قراءة تعليقات القراء والمستخدمين أو كتابة تعليق مما يعني ان عملية 

بين العديد من أنماط التلقي والتفاعل  االستخدام للصحافة االلكترونية عملية شاملة تجمع
 االتصالي. 

وبالنسبة للنصوص فأن قراءتها تختلف عن القراءة بواسطة الوسيط الورقي المطبوع بفعل 
استخدام الوسيط االلكتروني )سواء شاشة الكومبيوتر أو شاشة الهاتف المحمول أو شاشة الجهاز 

 اللوحي(. 
ان القراءة من شاشة الحاسب االلي ابطئ  واخرون Jacob Nielsenوقد اظهر بحث 

% من القراءة على النسخة المطبوعة، وهذا يفرض على الصحف االلكترونية ان تقدم 21بنسبة 
نصوصا اقل مقارنة بالنسخة المطبوعة للقصة لمساعدة المستخدمين على فهم المعلومات 

 . (4)بسرعة
النص المعروض وانتقاء بعض ويذهب جاكوب نيلسون الى ان القراء يتجهون الى مسح 

 scanningالكلمات المفتاحية والعبارات والفقرات المهمة بالنسبة لهم، والواقع ان المسح 
. وتشير الدراسات الحديثة الى ان سلوك القراءة (2)وليس القراءة، هو الذي يحصل على الويب
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لقراءة والتي أدت الى في عصر الرقمنة تغير بظهور العديد من األجهزة التكنلوجية الخاصة با
حدوث ثورة في عادات وتفضيالت القراءة من حيث االتجاه واالهتمام وفترة القراءة والقيم 

وان نمو وسائل  (2)والمعايير وغيرها من األمور التي تغيرت جذريا بسبب القراءة االلكترونية
اندماجا في القراءة ونقص االعالم االلكترونية له تأثير سلبي على القراءة حيث يصبح االفراد اقل 

 . (9)القدرة على القراءة المتعمقة والمستمرة
فطبيعة الوسيط االلكتروني الناقل لمحتويات الصحافة االلكترونية أدى الى جعل عملية 
القراءة تتم بطريقة سريعة وغير متعمقة أحيانا مما يؤدي الى محدودية االلمام واستيعاب 

ية للصحافة االلكترونية مما يتطلب من القائم باالتصال مراعاة المستخدمين للمضمونات اإلعالم
ذلك وتوظيف وسائط أخرى مثل الصور الثابتة والفيديو وملفات الصوت والرسوم واالشكال 

 التوضيحية من اجل الحصول على اقصى تأثير وفائدة ممكنة من الرسالة اإلعالمية.
حافة االلكترونية( تكون ذات تتابع ان القراءة عن طريق الشاشة )الوسيط الناقل للص

سريع مما يؤدي الى ان تكون قراءة سطحية وغير متعمقة، ومن ثم فان المعرفة التي يتحصل عليها 
القارئ تكون قليلة ومبسترة بفعل القراءة السريعة التي تفقد الشخص ميزة التركيز ومن ثم االلمام 

 بالمعلومات وفهمها بصورة وافية.
راسة تم اجراءها في جامعة لندن من ان مستخدمي المواقع للقراءة وهو ما تؤكده د

اكتسبوا عادة التنقل السريع بين المقاالت، فهم ال يقرأون أكثر من صفحة أو صفحتين من أي 
مقالة أو كتاب لينتقلوا لموقع اخر، وبعضهم يحفظ المقاالت الطويلة لكن ليس هناك أي دليل 

مقاالت المحفوظة. وظهرت تحذيرات متزايدة من قبل خبراء في على انهم عادوا لقراءة هذه ال
علوم االجتماع والنفس من ان القراءة السريعة المتنقلة تبعد القارئ عن ربط المعلومات 

 .(11)ببعضها
فالقراءة بواسطة شاشة الحاسوب تتسم بعدم تمتع القارئ بالتأمل عند قراءة المضمون، 

)الصحيفة الورقية المطبوعة( فالوسيط الورقي يمكن القارئ  كما هو الحال في الوسيط المطبوع
من إعادة القراءة وتأمل النص ومراجعته وتفحصه. فضال عن ان إمكانيات الوسيط االلكتروني 
الحتوائه على كم كبير من المضمونات المتعددة يؤدي الى صعوبة االلمام وتركيز القارئ على 

راءة من على هذا الوسيط بسبب االجهاد الذي يسببه للعين النص بصورة وافية وصعوبة مواصلة الق
نتيجة االشعاعات الضارة الصادرة على شاشة هذا الوسيط. لذا فأن المستخدم يقرأ بطريقة 
متعجلة تجعله ال يلم بأغلب المعلومات التي تتضمنها المضمونات اإلعالمية مما يؤثر سلبا على 

 عملية استيعابها وااللمام بها. 
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ان المستخدم ال يقرأ في  2112اظهرت دراسة أجرتها جامعة هامبورغ األلمانية سنة وقد 
بالمائة من الكلمات التي تتضمنها صفحة اعتيادية على الشبكة، وان القراءة  21المتوسط اال 

على االنترنت ليست كالمطالعة المتعارف عليها مع الكتاب أو الجريدة وان غالبية المواقع 
. في حين (11)بحيث يستمر المستخدم في النقر بدال من هضم كل ما يظهر لهمصممة عن قصد 

ان القراءة بواسطة الوسيط الورقي تمتاز بأن لعين القارئ حركة متصلة، وهي ال تترك السطر قبل 
 . (12)ان تفرغ منه 

كما ان كثرة المثيرات في الصحافة االلكترونية من نصوص مضيئة وصور ثابتة ومتحركة 
ن ومقاطع فيديو واطارات وملفات صوتية ووسائل تفاعلية تؤدي كلها الى تشتيت تركيز والوا

المستخدم، في حين ان الصحافة الورقية المطبوعة تتيح للقارئ التركيز بصورة أكبر على النص 
وقراءته بإمعان بفعل قلة المثيرات التي تؤدي الى تشتيت انتباهه للنص ومن ثم فهمه واستيعابه 

 جيدة. بصورة 
فسلوك القراءة في البيئة الرقمية تغير نتيجة اختالف طبيعة النصوص الرقمية وغير 
الخطية ومتعددة الوسائط. ويرى العديد من الباحثين والعلماء ان العمليات المعرفية ضرورية 
لقراءة وفهم النصوص الرقمية، فالنص االلكتروني يشتمل على عناصر تفسيرية واستراتيجية تؤثر 

فهم داللة النص الفائق، ومن ثم يكون على القارئ تفسير العالمات والرموز في النص وذلك  في
. وفي الغالب يقوم (13)إليجاد المعنى للنص عن طريق العمليات المعرفية التي يقوم بها القارئ

القارئ االلكتروني عند تصفح النصوص االلكترونية بقراءة مداخل وصفية مختصرة للمضمون أو 
ناوين ويؤثر وجود بعض العناصر في عملية القراءة االلكترونية كوجود صور وفيديوهات الع

. وقد تغيرت عادات القراءة على مر العقود الماضية فعدد (14)وجداول مصاحبة للنص االلكتروني
. وهو ما ترك تأثيراته على المستويات المعرفية (11)القراء الذين يفضلون التصفح السريع زاد

دم من نواحي االلمام واالستيعاب والقدرة على ربط المعلومات مع بعضها االخر بسبب للمستخ
 القراءة المتعجلة للمضمونات اإلعالمية. 

فالتصفح السريع واستمرارية االنتقال من موضوع الى اخر أو الى مقطع فيديو أو مشاهدة 
لموضوع أو العودة الى موضوع الصور أو االشكال التوضيحية أو االطالع على الروابط المرافقة ل

تم االطالع عليها سابقا اثناء التصفح كلها تساهم في ضعف التراكم المعرفي للمستخدم وقلة 
االستفادة من المعلومات الواردة في الصحيفة االلكترونية كما ان تكوينه لآلراء أو اصداره 

لمامه واستيعابه لألحكام بشأن الموضوعات والقضايا المطروحة سيتسم بالضعف لقلة ا
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لتفصيالت وخلفيات الموضوع أو القضية التي تم تناولها بسبب السطحية التي اتسمت بها قراءاته 
 لهذه الموضوعات .

وتتسم الصحافة االلكترونية بتوفر مقاطع الفيديو وملفات الصوت والصور الثابتة والمتحركة 
ية االمر الذي يجعل عملية استخدامها واالشكال والرسوم التوضيحية والخرائط الثابتة والتفاعل

تتسم بالثراء والتنوع والحاجة الى وقت مطول وقد تؤدي عملية االنتقال من عنصر الى اخر من 
قبل المستخدم الى تشتته وعدم تركيزه بصورة وافية على الموضوع الذي يتم تناوله بفعل 

لمستخدم بالمقروء ثم المرئي ثم االنتقاالت السريعة والمتعددة بين هذه العناصر. وقد يبدأ ا
الصور ثم الرسوم والخرائط أو العكس أو تكون عملية االستخدام بطريقة غير منتظمة من قبل 
المستخدم مما يوجب العمل على دراسة أنماط استخدام الصحافة االلكترونية من اجل الوقوف 

مها وتحديد هذه األنماط على هذه األنماط وتحديدها والتعرف على طرق االستخدام ومدى انتظا
وفقا لمدى تكرارها من اجل الوصول الى نتائج علمية تسهم في تطوير عمل الصحافة االلكترونية 

 وفقا لمعطيات استخدامها باالعتماد على اجراء البحوث العلمية في هذا المجال.
ات فضال عن ان التكنولوجيا المستعملة في مجال الصحافة االلكترونية، وبفعل التطور

المستهلك  –المتسارعة في مجال الذكاء االصطناعي والقدرة الكبيرة على التعرف على المتلقي 
اثرت على طريقة اعداد المحتوى اإلعالمي وكيفية تفصيله لكي يناسب عادات التلقي والرغبة في 

 .(14)الحصول على محتوى مخصوص استنادا الى عادات البحث في الويب
بحث العلمي في هذا المجال المهم من اجل الوقوف على وهو ما يتطلب تكثيف ال

 أنماط استخدام الجمهور للصحافة االلكترونية.
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 ثالثا: نتائج الدراسة المسحية
 ( توصيف عينة البحث طبقاً لمتغيراتهم الديموغرافية1جدول رقم )

 % ك الفئات المتغير

 19.49 311 ذكر النوع
 41.11 239 انثى

 
 

 العمر 

 2.92 13 عشرين سنة اقل من
21-29 192 32.11 
31-39 222 41.32 
41-49 44 11.12 
 2.44 11 سنة فأكثر-11

المستوى 
 التعليمي 

 2.22 43 اعدادية فما دون
 24.22 112 بكالوريوس
 1.91 31 دراسات عليا

 32.22 194 طالب المهنة 
 42.29 213 موظف حكومي
 24.23 143 اعمال حره

المستوى 
 االقتصادي 

 21.13 124 مرتفع
 42.44 222 متوسط
 31.33 129 منخفض

  191 اإلجمالي 

( ونسبة 19.49تشير بيانات الجدول الى ان نسبة الذكور من مجموع عينة البحث بلغ )
-21( ونسبة الفئة العمرية 2.92( ونسبة الفئة العمرية اقل من عشرين سنة )41.11االناث )

-41( ونسبة الفئة العمرية 32.41سنة ) 39-31( ونسبة الفئة العمرية 32.11)سنة  29
( ونسبة ما كان مستواهم التعليمي 2.44سنة فأكثر ) 11( ونسبة الفئة العمرية 11.12سنة )49

( ونسبة 1.91( ونسبة دراسات عليا )24.22( ونسبة بكالوريوس )2.22اعدادي فما دون )
( ونسبة من كان 24.23( ونسبة اعمال حرة )42.29ومي )( ونسبة موظف حك32.22طالب )

 (.31.33( ونسبة منخفض )42.44( ونسبة متوسط )21.13مستواهم االقتصادي مرتفع )
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 ( كثافة استخدام2جدول رقم )
 المبحوثين للصحف االلكترونية أسبوعيا

 %              ك كثافة االستخدام
 22.94 141 يومياً

4-1 124 31.12 
 21.24 112 مرات1-3

 21.11 29 بصورة غير منتظمة
 %111 191 المجموع

( 1-4الذين يستخدمون الصحف االلكترونية ) تشير بيانات الجدول الى ان المبحوثين
 22.94ثم الذين يستخدمونها )يوميا(بنسبة  31.12مرات أسبوعيا جاؤوا بالمرتبة األولى بنسبة 

وبالمرتبة األخيرة الذين يستخدمونها )بصورة  21.24( مرات بنسبة 3-1ثم الذين يستخدمونها )
 .11.11غير منتظمة(

 ه المبحوثين في استخدام الصحف االلكترونية( الوقت الذي يقضي3جدول رقم)

 %              ك            الوقت          
 41.11 234         اقل من ساعة   
 33.14 191         ساعة الى ساعتين  
 12.11 111         ساعتان الى ثالث ساعات 
 9.23 12           أكثر من ذلك  

 %111 191         المجموع    
الذين يقضون )اقل من ساعة( يومياً في  تشير بيانات الجدول الى ان المبحوثين

ثم الذين يستخدمونها من 41.11استخدام الصحف االلكترونية جاؤوا بالمرتبة األولى بنسبة 
ثالث ساعات( بنسبة –ثم الذين يستخدمونها )ساعتين 33.14ساعتين( بنسبة -)ساعة
 .9.23وبالمرتبة األخيرة الذين يستخدمونها أكثر من ذلك بنسبة12.11

 ( معدل استخدام المبحوثين للصحف االلكترونية4ول رقم )جد

 % ك معدل االستخدام
 32.92 231 دائما
 42.44 221 احيانا
 13.32 29 نادرا

 %111 191 المجموع
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الذين يستخدمون الصحف االلكترونية )احياناً(  تشير بيانات الجدول الى ان المبحوثين
( 32.92( ثم الذين يستخدمونها )دائماً( بنسبة )42.44جاؤوا بالمرتبة األولى بنسبة )

 (.13.32وبالمرتبة األخيرة الذين يستخدمونها نادراً بنسبة )
 ( اجهزه استخدام الصحف االلكترونية من قبل المبحوثين1جدول رقم )

 % ك الجهاز
 2.21 14 حاسوب المكتبيال

 12.13 112 الحاسوب المحمول
 49.24 412 الهاتف النقال
 9.32 11 األجهزة اللوحية

 %111 191 المجموع
تشير بيانات الجدول الى ان الذين يستخدمون الهاتف النقال في االطالع على الصحف 

يستخدمون الحاسوب المحمول ( ثم الذين 49.24االلكترونية جاؤوا بالمرتبة األولى بنسبة )
( وبالمرتبة األخيرة الذين 9.32( ثم الذين يستخدمون األجهزة اللوحية بنسبة )12.13بنسبة )

 (.2.21يستخدمون الحاسوب المكتبي بنسبة )
 ( أنواع الصحف االلكترونية التي يستخدمونها المبحوثين4جدول رقم )

 % ك النوع         
 42.32 342 الصحف االلكترونية المحلية  

 31.43 219 الصحف االلكترونية العربية 
 2.21 13 الصحف االلكترونية األجنبية 

 %111 191 المجموع         
الذين يستخدمون الصحف االلكترونية المحلية  تشير بيانات الجدول الى ان المبحوثين

( ثم الذين يستخدمون الصحف االلكترونية العربية بنسبة 42.32جاؤوا بالمرتبة األولى بنسبة )
 (.2.21( وبالمرتبة األخيرة الذين يستخدمون الصحف االلكترونية األجنبية بنسبة )31.43)

 ( الموضوعات المفضلة للمبحوثين2جدول )

 % ك الموضوعات

 19.24 422 الموضوعات السياسية
 11.42 331 الموضوعات االجتماعية
 14.42 311 الموضوعات االقتصادية
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 13.24 292 الموضوعات الرياضية
 11.49 242 الموضوعات الفنية
 11.29 232 الموضوعات العلمية
 9.12 194 الموضوعات الثقافية

 14.29 113 الموضوعات المنوعة  

 سمح للمبحوثين اختيار أكثر من بديل.   مالحظة:
تشير بيانات الجدول الى ان الموضوعات السياسية جاءت بالمرتبة األولى كأكثر 

( ثم الموضوعات االجتماعية بنسبة 19.24بنسبة ) الموضوعات اطالعا من قبل المبحوثين
( ثم الموضوعات الرياضية بنسبة 14.42( ثم الموضوعات االقتصادية بنسبة )11.42)
( ثم 11.29( ثم الموضوعات العلمية بنسبة )11.49( ثم الموضوعات الفنية بنسبة )13.24)

 (.4.29ات المنوعة بنسبة )( وبالمرتبة األخيرة الموضوع9.12الموضوعات الثقافية بنسبة )
 ( الوقت المفضل للمبحوثين الستخدام الصحف االلكترونية2جدول رقم )

 %               ك            الوقت         

 2.21             12           الصباح        
 14.21             22           الضهر         
 44.92             241           المساء        
 31.12             124           الليل         
 %111             191           اإلجمالي        

 
الذين يستخدمون الصحف االلكترونية )مساءاً( جاؤوا  تشير بيانات الجدول الى ان المبحوثين

( ثم الذين 31.12( ثم الذين يستخدمونها )ليالً( بنسبة )44.92بالمرتبة األولى بنسبة )
( وبالمرتبة األخيرة الذين يستخدمونها )صباحاً( بنسبة 14.21يستخدمونها ظهراً بنسبة )

(2.21.) 
 لدى المبحوثين عند استخدامهم للصحف االلكترونية ( أولويات الفنون اإلعالمية9جدول رقم )

 % ك الفنون اإلعالمية    
 11.24 314 االخبار

 1.19 33 التقارير االخبارية
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 3.23 22 المقاالت
 1.11 4 المقابالت
 2.44 44 التحقيقات
 3.23 19 مقاطع الفيديو

 12.29 24 الصور
 11.21 49 الكاريكاتير
 1.42 4 الروابط الفائقة
 1.24 11 االنفوغراف
 %111 191 المجموع

 
تشير بيانات الجدول الى ان قراءة االخبار جاءت بالمرتبة األولى في أولويات الفنون 

( ثم الصور 11.24عند استخدامهم للصحف االلكترونية بنسبة ) اإلعالمية لدى المبحوثين
( ثم التقارير 2.44( ثم التحقيقات بنسبة )11.21( ثم الكاريكاتير بنسبة )12.29بنسبة )

( ثم االنفوغراف بنسبة 3.23( ثم مقاطع الفيديو بنسبة )3.23اإلخبارية ثم المقاالت بنسبة )
 (.1.42بالمرتبة األخيرة الروابط الفائقة بنسبة )( و1.11( ثم المقابالت بنسبة )1.24)

 ( طريقة اطالع المبحوثين على الصحف االلكترونية11جدول رقم )
المتوسط  نادرا احيانا دائما   طريقة االطالع

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 % ك % ك % ك المئوي

 94.2 1.221 2.92 1.11 3 1.13 4 92.42 121 االطالع على االخبار
 92.4 1.411 2.32 21.49 122 24.93 142 13.32 311 االطالع على التقارير االخبارية

 92.1 1.142 2.31 12.321 112 44.91 241 34.22 212 االطالع على المقاالت
 42.9 1.429 1.14 29.44 121 49.32 291 21.2 124 االطالع على المقابالت
 92.2 1.121 2.39 24.94 119 34.12 214 32.42 222 االطالع على التحقيقات

 92.3 1.193 2.23 1.24 34 42.11 211 11.49 31 االطالع على مقاطع الفيديو
 94.4 1.224 2.29 1.11 3 1.14 9 92.49 122 االطالع على الصور بأنواعها

 94.2 1.421 2.22 11.24 21 12.31 112 49.23 412 االطالع على الكاريكتر
 12.2 1.112 1.19 41.21 321 19.44 114 11.19 29 على الروابط الفائقة االطالع

 43.4 1.124 1.41 11.12 311 24.22 111 22.21 134 االطالع على االنفوغراف

على االخبار جاء بالترتيب األول كأكثر  تشير بيانات الجدول الى ان اطالع المبحوثين 
( 94.2( ووزن مئوي )2.92الفنون اإلعالمية اطالعاً عليها بصورة مستمرة بمتوسط حسابي )

( ثم االطالع على 94.4( ووزن مئوي )2.29ثم االطالع على الصور بمتوسط حسابي )
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التحقيقات ( ثم االطالع على 94.2( ووزن مئوي )2.22الكاريكاتير بمتوسط حسابي )
( ثم االطالع على التقارير اإلخبارية بمتوسط 92.2( ووزن مئوي )2.39بمتوسط حسابي )

( 2.23( ثم االطالع على المقاالت بمتوسط حسابي )92.4( ووزن مئوي )2.32حسابي )
( ووزن مئوي 1.41( ثم االطالع على االنفوغراف بمتوسط حسابي )92.3ووزن مئوي )

( وبالمرتبة 42.9( ووزن مئوي )1.14المقابالت بمتوسط حسابي ) ( ثم االطالع على43.4)
 1( 12.2( ووزن مئوي )1.19األخيرة االطالع على الروابط الفائقة بمتوسط حسابي )

 ( طريقة قراءة الخبر من قبل المبحوثين في الصحف االلكترونية11جدول رقم )
المتوسط  نادرا احيانا دائما   طريقة القراءة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 % ك % ك % ك المئوي

 91.4 1.412 2.92 2.29 44 21.32 124 21.24 412 محل الخبر
 91.2 1.411 2.11 19.23 112 21.34 121 19.23 313 أجزاء من الخبر

كل الخبر والروابط 
 المصاحبة له

112 12.22 292 11.12 191 32.21 1.19 1.422 41.2 

واالطالع كل الخبر 
 على مقاطع الفيديو

411 42.94 114 12.44 21 14.41 2.94 1.412 91.1 

االكتفاء بقراءة 
 العناوين

14 2.21 22 13.11 492 24.24 1.11 1.422 42.2 

تشير بيانات الجدول الى ان طريقة قراءة كل الخبر جاءت بالمرتبة األولى كأثر طرق  
ثم قراءة كل الخبر  91.4ووزن مئوي  2.92بمتوسط حسابي  قراءة لألخبار من قبل المبحوثين

ثم قراءة  91.1ووزن مئوي  2.94واالطالع على مقاطع الفيديو المرافقة له بمتوسط حسابي 
ثم قراءة كل الخبر والروابط  91.2ووزن مئوي  2.11أجزاء من الخبر بمتوسط حسابي 

لمرتبة األخيرة االكتفاء بقراءة وبا 41.2ووزن مئوي  1.19المصاحبة له بمتوسط حسابي 
 1 42.2ووزن مئوي  1.11العناوين بمتوسط حسابي 
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 ( طريقة قراءة المقال من المبحوثين في الصحف االلكترونية 12جدول رقم)

المتوسط  نادرا أحيانا دائما طريقة القراءة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 % ك % ك % ك المئوي 

 21.9 1.144 2.21 23.22 132 42.32 211 34.41 213 كل مقال
أجزاء من 
 المقال

241 44.23 221 32.41 112 12.31 2.22 1.122 24.3 

 11.3 1.412 1.11 22.94 441 12.49 119 3.11 21 العنوان فقط
تشير بيانات الجدول الى ان طريقة قراءة أجزاء من المقال جاءت بالمرتبة األولى كأكثر  

الطرق اعتماداً من قبل المبحوثين في قراءة المقاالت في الصحف االلكترونية بمتوسط حسابي 
( ووزن مئوي 2.21( ثم طريقة قراءة كل المقال بمتوسط حسابي )24.3( ووزن مئوي )2.22)

( ووزن مئوي 1.11بة األخيرة طريقة قراءة العنوان فقط بمتوسط حسابي )وبالمرت 21.9
(11.3 )1 

 ( طريقة قراءة التحقيقات من قبل المبحوثين في الصحف االلكترونية13جدول رقم )
المتوسط  نادراً      احياناً       دائماً      طريقة القراءة

 الحسابي 
االنحراف 
 المعياري 

الووووووزن 
 % ك % ك % ك المئوي 

 42.9 1.142 2.11 44.24 244 32.11 219 12.13 112 كل التحقيق
 22.3 1.122 2.24 11.24 93 34.41 211 42.29 222 أجزاء من التحقيق 

 42.4 1.113 1.19 41.31 244 43,11 212 11.11 29 العنوان فقط 

تشير بيانات الجدول الى ان طريقة قراءة أجزاء من التحقيق جاءت بالمرتبة األولى كأكثر  
الطرق اعتماداً من قبل المبحوثين في قراءة التحقيقات الصحفية في الصحف االلكترونية 

( ثم طريقة قراءة كل التحقيق بمتوسط حسابي 22.3( ووزن مئوي )2.24بمتوسط حسابي )
( 1.19( وبالمرتبة األخيرة قراءة العنوان فقط بمتوسط حسابي )42.9( ووزن مئوي )2.11)

 1( 42.4ووزن مئوي )
 ( طريقة قراءة المقابالت الصحفية من قبل المبحوثين في الصحف االلكترونية 14جدول رقم )

المتوسووووط  نادراً       احياناً       دائماً      طريقة القراءة
 الحسابي

االنحوووووراف 
 المعياري 

الووووووووزن 
 المئوي 

 % ك % ك % ك
 23.2 1.123 2.14 42.21 222 34.41 213 12.29 111 كل المقابلة 

 21.2 1.149 2.21 29.44 121 31.21 122 32.44 222 أجزاء من المقابلة 
 24.1 1.144 2.22 24.23 143 41.12 232 31.19 211 العنوان فقط 
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تشير بيانات الجدول الى ان طريقة قراءة أجزاء من المقابلة الصحفية جاءت بالمرتبة  
( ووزن مئوي 2.21األولى كأكثر الطرق قراءة من قبل المبحوثين للمقابالت بمتوسط حسابي)

( وبالمرتبة 24.1( ووزن مئوي )2.22( ثم قراءة العنوان فقط بمتوسط حسابي )21.2)
 (.23.4( ووزن مئوي )2.14بلة بمتوسط حسابي )األخيرة قراءة كل المقا
 ( طريقة اطالع المبحوثين على الفيديو في الصحف االلكترونية11جدول رقم )

المتوسوووط  نادراً       احياناً       دائماً      طريقة االطالع
 الحسابي

االنحوووراف 
 المعياري 

الووووووزن 
 المئوي 

 % ك % ك % ك

كووووول مقطوووووع 
 فيديو 

119 21.14 222 44.94 194 32.22 2.19 1.191 42.2 

أجوووووزاء مووووون 
 الفيديو

314 13.22 149 21.24 122 21.12 2.29 1192 92.4 

تشير بيانات الجدول الى ان االطالع على أجزاء من الفيديو جاءت بالمرتبة األولى  
( ثم 92.4( ووزن مئوي )2.29بمتوسط حسابي ) كأكثر الطرق اطالعاً من قبل المبحوثين

 (.42.2( ووزن مئوي )2.19االطالع على كل مقطع الفيديو بمتوسط حسابي )
 ( طريقة اطالع المبحوثين على الروابط الفائقة في الصحف االلكترونية14جدول رقم )

المتوسوووط  نادراً       احياناً       دائماً      طريقة االطالع
 الحسابي

االنحوووراف 
 المعياري 

الووووووزن 
 المئوي 

 % ك % ك % ك

كوووول محتويووووات 
 الرابط

94 14.22 123 31.12 311 12.21 1.11 1.114 44.2 

 23.4 1.144 2.21 14.11 91 42.13 222 34.22 212 أجزاء من الرابط 

تشير بيانات الجدول اال ان طريقة االطالع على أجزاء من الرابط الفائق المصاحب 
للمضمونات اإلعالمية جاء بالمرتبة األولى كأكثر الطرق اطالعاً من قبل المبحوثين على الروابط 

( ثم االطالع على كل محتويات الرابط 23.4( ووزن مئوي )2.21الفائقة بمتوسط حسابي )
                                        1( 44.2( ووزن مئوي )1.1بمتوسط حسابي )
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 ( طرق اطالع المبحوثين على االنفوغراف في الصحف االلكترونية   12جدول رقم )
المتوسووط  نادراً       احياناً       دائماً      طريقة االطالع

 الحسابي
االنحووراف 
 المعياري 

الوووووزن 
 المئوي 

 % ك % ك % ك

جميوووووووووووووووع 
 االنفوغراف 

429 22.22 44 11.19 31 1.93 2.11 1.491 91.4 

أجوووووزاء مووووون 
 االنفوغراف 

21 12.21 92 14.41 412 21.42 1.14 1.111 43.2 

تشير بيانات الجدول الى ان طريقة االطالع على جميع محتويات االنفوغراف جاءت  
على االنفوغراف في الصحف  بالمرتبة األولى كأكثر الطرق اطالعاً من قبل المبحوثين

( ثم االطالع على أجزاء من 91.4( ووزن مئوي )2.1االلكترونية بمتوسط حسابي )
             1( 43.2( ووزن مئوي )1.14االنفوغراف بمتوسط حسابي )

 
 ( مشاركة المبحوثين بكتابة التعليقات على المضمونات في الصحف االلكترونية12جدول رقم )

 % ك المعدل 

 12.22 112 دائماً 
 24.94 119 احياناً 
 11.22 329 نادرا  

 %111 191 المجموع

تشير بيانات الجدول الى ان المشاركة بكتابة تعليقات على المضمونات اإلعالمية في 
( 11.22بصورة )نادرة( جاءت بالمرتبة األولى بنسبة ) الصحف االلكترونية من قبل المبحوثين

   1( 12.22( وبالمرتبة األخيرة بصورة )دائمة( بنسبة )24.94ثم )احياناً( بنسبة )
( معدل قراءة المبحوثين لتعليقات االخرين على المضمونات اإلعالمية في 19جدول رقم )

 الصحف االلكترونية    
المتوسوووووووط  نادراً       احياناً       دائماً      معدل القراءة 

 الحسابي
االنحوووووووراف 

 المعياري 
الوووووووووزن 
 المئوي 

 % ك % ك % ك
 41.3 1.112 1.12 24.21 432 14.41 21 11.31 42 كل التعليق 

 21.4 1.121 2.44 29.32 123 11.12 311 19.44 114 أجزاء من التعليق
 22.1 1.193 2.91 21.42 122 32.39 191 44.94 222 ال يقرأ التعليق   
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تشير بيانات الجدول اال ان عدم قراءة تعليقات المستخدمين االخرين على المضمونات  
 اإلعالمية المنشورة في الصحف االلكترونية جاءت بالمرتبة األولى كأكثر طرق تعامل المبحوثين

( ثم قراءة أجزاء من 22.1( ووزن مئوي )2.91مع تعليقات المستخدمين بمتوسط حسابي )
( وبالمرتبة األخيرة قراءة كل 21.4( ووزن مئوي )2.44تعليقات االخرين بمتوسط حسابي )

   1( 41.3( ووزن مئوي )1.12التعليقات بمتوسط حسابي )
 

 نتائج البحث  
مرات اسبوعياً بالمرتبة  1-4الذين يستخدمون الصحف االلكترونية من  جاء المبحوثون -1

ثم الذين يستخدمونها من  22.94ثم الذين يستخدمونها يومياً بنسبة  31.12األولى بنسبة 
وبالمرتبة األخيرة الذين يستخدمونها بصورة غير منتظمة بنسبة  21.24مرات بنسبة  1-3

11.11 1  
ون اقل من ساعة يومياً في استخدام الصحف االلكترونية بالمرتبة جاء المبحوثون الذين يقض -2

ثم الذين  33.14ساعتين( بنسبة –ثم الذين يستخدمونها من )ساعة  41.11األولى بنسبة 
وبالمرتبة األخيرة الذين  12.11ثالث ساعات( بنسبة –يستخدمونها من )ساعتان 

     1 9.23يستخدمونها )أكثر من ذلك( بنسبة 
لمبحوثون الذين يستخدمون الصحف االلكترونية )احياناً( بالمرتبة األولى بنسبة جاء ا -3

وبالمرتبة األخيرة الذين يستخدمونها  32.92ثم الذين يستخدمونها )دائماً( بنسبة  42.44
  1 113.32)نادراً( بنسبة 

ية جاء المبحوثون الذين يستخدمون )الهاتف النقال( في االطالع على الصحف االلكترون -4
ثم الذين يستخدمون )الحاسوب المحمول( في االطالع عليها  49.24بالمرتبة األولى بنسبة 

وبالمرتبة األخيرة الذين  9.32ثم الذين يستخدمون )األجهزة اللوحية( بنسبة  12.13بنسبة 
 . 2.21يستخدمون )الحاسوب المكتبي( بنسبة 

محلية بالمرتبة األولى بنسبة جاء المبحوثون الذين يستخدمون الصحف االلكترونية ال -1
وبالمرتبة األخيرة  31.43ثم الذين يستخدمون الصحف االلكترونية العربية بنسبة  42.32

  1 2.21الذين يستخدمون الصحف االلكترونية األجنبية بنسبة 
جاءت الموضوعات السياسية بالمرتبة األولى كأكثر الموضوعات اطالعاً عليها من قبل  -4

ثم الموضوعات االجتماعية بنسبة  19.24صحف االلكترونية بنسبة المبحوثين في ال
ثم الموضوعات الرياضية بنسبة     14.42ثم الموضوعات االقتصادية بنسبة  11.42
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وبالمرتبة األخيرة الموضوعات الثقافية بنسبة  11.49ثم الموضوعات الفنية بنسبة   13.24
 . 4.29سبة وبالمرتبة األخيرة الموضوعات المنوعة بن 9.12

جاء المبحوثون الذين يستخدمون الصحف االلكترونية اثناء مدة )المساء( بالمرتبة األولى  -2
ثم الذين يستخدمونها ظهراً بنسبة  31.12ثم الذين يستخدمونها )ليالً( بنسبة  31.12بنسبة 

 .    2.21وبالمرتبة األخيرة الذين يستخدمونها صباحاً بنسبة  14.21
لمرتبة األولى في أولويات الفنون اإلعالمية لدى المبحوثين عند استخدامهم جاءت االخبار با -2

 11.21ثم  الكاريكاتير بنسبة  12.29ثم الصور بنسبة  12.24للصحف االلكترونية بنسبة 
 1.24ثم االنفوغراف بنسبة  3.23ثم التقارير اإلخبارية بنسبة  2.44ثم التحقيقات بنسبة 
 .  1.42بالمرتبة األخيرة الروابط الفائقة بنسبة و 1.11ثم المقابالت بنسبة 

جاء فن الخبر بالمرتبة األولى كأكثر الفنون اإلعالمية اطالعاً بصورة مستمرة من قبل  -9
 2.29ثم الصور بمتوسط حسابي  94.2ووزن مئوي  2.92المبحوثين بمتوسط حسابي 

ثم التحقيقات  94.2ووزن مئوي  2.22ثم الكاريكاتير بمتوسط حسابي  94.4ووزن مئوي 
 2.32ثم التقارير اإلخبارية بمتوسط حسابي  92.2ووزن مئوي  2.39بمتوسط حسابي 

ثم مقاطع  2.31ووزن مئوي  2.31ثم المقاالت بمتوسط حسابي  92.4ووزن مئوي 
 1.41ثم االنفوغراف بمتوسط حسابي  92.3ووزن مئوي  2.23الفيديو بمتوسط حسابي 

ووزن مئوي  1.19األخيرة الروابط الفائقة بمتوسط حسابي  وبالمرتبة 42.9ووزن مئوي 
12.21  

جاءت طريقة قراءة كل الخبر بالمرتبة األولى كأكثر طرق قراءة االخبار من قبل المبحوثين  -11
ثم قراءة كل الخبر واالطالع على مقاطع الفيديو  91.4ووزن مئوي  2.92بمتوسط حسابي 

ثم قراءة أجزاء من الخبر بمتوسط  91.1مئوي ووزن  2.94المرافقة له بمتوسط حسابي 
ثم قراءة كل الخبر والروابط المصاحبة له بمتوسط حسابي  91.2ووزن مئوي  2.11حسابي 
 1.11وبالمرتبة األخيرة االكتفاء بقراءة العناوين بمتوسط حسابي  41.2ووزن مئوي  1.19

  1 42.2ووزن مئوي 
تبة األولى كأكثر الطرق اعتماداً من قبل جاءت طريقة قراءة أجزاء من المقال بالمر -11

وبالمرتبة األخيرة  21.9ووزن مئوي  2.22المبحوثين في قراءة المقاالت بمتوسط حسابي 
  1 11.3ووزن مئوي  1.11قراءة العنوان فقط بمتوسط حسابي 

جاءت طريقة قراءة أجزاء من التحقيق بالمرتبة األولى كأكثر الطرق اعتماداً من قبل  -12
( 22.3( ووزن مئوي )2.24ثين في قراءة التحقيقات الصحفية بمتوسط حسابي )المبحو
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( وبالمرتبة 42.9( ووزن مئوي )2.11ثم طريقة قراءة كل التحقيق بمتوسط حسابي )
  1( 42.4( ووزن مئوي )1.19األخيرة قراءة العنوان فقط بمتوسط حسابي )

ى كأكثر الطرق قراءة من قبل جاءت طريقة قراءة أجزاء من المقابلة بالمرتبة األول -13
ثم قراءة العنوان فقط  21.2ووزن مئوي  2.21المبحوثين للمقابالت بمتوسط حسابي 

وبالمرتبة األخيرة قراءة كل المقابلة بمتوسط  24.1ووزن مئوي  2.22بمتوسط حسابي 
  1 23.4ووزن مئوي  2.14حسابي 

ألولى كأكثر الطرق اطالعا من قبل جاءت طريقة االطالع على أجزاء من الفيديو بالمرتبة ا -14
ثم االطالع على كل مقطع الفيديو  92.4ووزن مئوي  2.29المبحوثين بمتوسط حسابي 

  1 42.2ووزن مئوي  2.19بمتوسط حسابي 
جاءت طريقة االطالع على أجزاء من الرابط الفائق المصاحب للمضمونات اإلعالمية  -11

بل المبحوثين على الروابط الفائقة بمتوسط حسابي بالمرتبة األولى كأكثر الطرق اطالعاً من ق
 1.11ثم االطالع على كل محتويات الرابط بمتوسط حسابي  23.4ووزن مئوي  2.21

  1 44.2ووزن مئوي 
جاءت طريقة االطالع على محتويات االنفوغراف بالمرتبة األولى كأكثر الطرق اطالعاً من  -14

ثم طريقة اطالع  91.4ووزن مئوي  2.11ي قبل المبحوثين على االنفوغراف بمتوسط حساب
  43.21ووزن مئوي  1.14على أجزاء من االنفوغراف بمتوسط حسابي 

جاءت المشاركة بكتابة التعليقات على المضمونات اإلعالمية بصورة )نادرة( من قبل  -12
وبالمرتبة األخيرة  24.94ثم )احياناً( بنسبة  11.22المبحوثين بالمرتبة األولى بنسبة 

  1 12.22رة )دائمة( بنسبة بصو
جاءت طريقة عدم قراءة تعليقات المستخدمين االخرين على المضمونات اإلعالمية  -12

مع تعليقات المستخدمين بمتوسط حسابي  بالمرتبة األولى كأكثر طرق تعامل المبحوثين
ووزن  2.44ثم قراءة أجزاء من تعليقات االخرين بمتوسط حسابي  22.1ووزن مئوي  2.91
ووزن مئوي  1.12وبالمرتبة األخيرة قراءة كل التعليقات بمتوسط حسابي  21.4مئوي 
41.3 1 
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 المقترحات:
أنماط استخدام الصحافة االلكترونية ضرورة اجراء البحوث التي تعمل على دراسة فروقات  -1

من قبل الجمهور حسب واسطة االستخدام )الحاسوب، جهاز الهاتف النقال، الجهاز 
اللوحي(، واهم الفروقات بينهم ومدى تأثير جهاز معين على أنماط استخدام الصحافة 

 االلكترونية.
لجمهور وانماط استخدام اجراء بحوث مقارنة لدراسة أنماط قراءة الصحافة الورقية من قبل ا -2

الصحافة االلكترونية. من اجل التعرف على اهم الفروقات في كال الوسيلتين التقليدية 
 والجديدة من نواحي القراءة واالستخدام.

ضرورة اجراء بحوث تعمل على دراسة آراء القائمين باالتصال في الصحافة االلكترونية  -3
إلعالمية وكيفية توظيف الوسائط المتعددة بالشكل للطريقة المثلى في توزيع عناصر الرسالة ا

األمثل من اجل ضمان النجاح في وصول الرسالة اإلعالمية الى المستخدمين وضمان تحقيق 
أهدافها والحصول على اقصى فائدة ممكنة من ناحية استيعابها وفهمها وسهولة التعامل معها 

 من قبل المستخدمين.
س الكيفية التي يتم بها استخدام الصحافة االلكترونية من ضرورة اجراء بحوث تجريبية لقيا -4

قبل الجمهور وتأثيرات متغيراتهم الديموغرافية على هذا االستخدام فضالً عن كيفية توزيعهم 
للوقت في عملية االستخدام وكيفية تعاملهم مع كل فن اعالمي من فنون الصحافة 

 االلكترونية.
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