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 :الدراسة خصمل
التعرؾ على مدى تحمك التفاعلٌة فً موالع الصحؾ الٌومٌة  هدفت الدراسة إلى

الفلسطٌنٌة على شبكة اْنترنت، ومدى استفادة هذه الموالع من ال ٌارات الحدٌثة 
وهً دراسة  والوسابل الجدٌدة التً ٌتٌحها اْنترنتر من أجل زٌادة التفاعلٌة،

ون، على عٌنة أسلوب تحلٌل المضموصفٌة، است دمت منهج المسح، ومن  ٕله 
موالع الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة اِربع )المدس، اٌِام، الحٌاة ل منتظمة عشوابٌة

م، وحتى ٖٕٔٓ-ٙ-ٔلمدة ثٕثة شهور متواصلة، تبدأ من ، الجدٌدة، فلسطٌن(
 م.ٖٕٔٓ-8-ٖٔ

ٔ ٌوجد حرص أنه  ولد  لصت الدراسة إلى مجموعة من النتابج، من أهمها:
الٌومٌة الفلسطٌنٌة على استؽٕل كامل اْمكانات واضح لدى موالع الصحؾ 
، كما نحو التفاعلٌة واضحة سٌاسة، وعدم وجود المتاحة على شبكة اْنترنت

، موالع الدراسة على وجود ربط بموالع التواصل أجتماعً فً موالعها حرصت
 ،فرصة للمست دم للمشاركة فً المحتوى المنشور للمولعولم تتح موالع الدراسة ال

 است دام موالع الدراسة لبعض اِدوات التفاعلٌة بصورة ؼٌر مدروسة.وتبٌن 

 
Abstract: 

This study aimed to identify the extent of interactivity of Palestinian 

daily newspapers' websites and how they make use of modern tools and 

options available online to increase such interactivity using descriptive 

approach. The method followed is content analysis of four websites of 

Palestinian newspapers from 1/6/2013 to 31/8/2013: the websites are: Al-

Quds, Al-Ayyam, Al-Hayat Al-Jadida, and Felesteen.  

The main findings revealed that the websites were not keen on making 

use of available capabilities online, and didn't follow a clear policy 

towards interactivity.  

The study confirms that the sample websites contain links to social 

networks, and didn't allow the reader to participate in the published 

content, finally the results indicated that the use of interactivity tools 

were unsystematically in the websites of the Palestinian newspapers. 
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 ممدمة:
بت الحٌاة منه التواصل مع أ ٌه لَ طَ منذ أن ُوجد اْنسان على هذه اِرض، تَ 

فبدأ بأتصال الشفهً ثم الكتابً، ثم كان ا تراع الطباعة وهً من اْنسان، 
الثورات الهامة فً تارٌخ البشرٌة، ثم جاءت التطورات متتالٌة بعد ذلن، من 
است دام الموجات الكهرومؽناطٌسٌة واْلكترونٌة، مصاحبة معها عدداً من 

 الوسابل أتصالٌة، التً ساعدت اْنسان على التواصل. 
ت نجاحات اْنسان وطموحاته بما ٌ ص مجال أتصال، فً النصؾ الثانً وتكلل

من المرن العشرٌن بظاهرتً تفجر المعلومات، وا تراع الحاسوب، وأصبح أهم 
ما ٌمٌز العصر الحالً هو تبادل المعلومات باست دام وسابل أتصال المتعددة، 

بل أتصالٌة الحدٌثة ومن أهم الوسا ،(ٔ)حتى أطلك علٌه البعض عصر المعلومات
التً لادت بدورها هذه التطورات التكنولوجٌة وبلورت هذه الثورة اْعٕمٌة شبكة 
اْنترنت العالمٌة، حٌث تعالت المطالبات بتوظٌؾ اْمكانات والتطورات الراهنة 
فً تكنولوجٌا أتصأت والمعلومات فً تمدٌم طبعات إلكترونٌة من الصحؾر 

 . (ٕ)المراء إلٌهالجذب جٌل جدٌد من 
وإمكانٌاتها الهابلة وسابل اْعٕم هذه الثورة على شبكة اْنترنت  واستؽلت

الصحافة اْلكترونٌة، حٌث أ ذت الصحؾ تنشر موادها على صفحاتها  تظهرف
موالع إلكترونٌة  وتسابمت الصحؾ العالمٌة والعربٌة إلى إنشاءعلى اْنترنت، 
  اصة بها.

التطور التكنولوجً  ٔحمت التًطٌنٌة كمثٌٕتها العربٌة وكانت الصحافة الفلس
واست دام شبكة اْنترنت، حٌث عِرفت فلسطٌن الصحافة اْلكترونٌة مبكراً، إذ 

فً ٌونٌو من العام  على شبكة اْنترنت ظهرت المدس والحٌاة الجدٌدة والبٕد
سطٌنٌة م، واٌِام فً ٌولٌو من نفس العام، وأصبح لمعظم الصحؾ الفل99ٙٔ

 . (ٖ)موالع  اصة بها على اْنترنت
بعدد كبٌر من ال صابص، من أهمها التفاعلٌة، حٌث  الصحافة اْلكترونٌةمتاز تو

ن التفاعلٌة هً مفتاح تؤثٌر التمنٌات اْعٕمٌة الجدٌدة على أٌرى بعض الباحثٌن 
متلمً من أستعمأت وزٌادة التلمً، ِلما لها من فابدة عاطفٌة كبٌرة ٌشبعها ال

، فالتفاعلٌة هً الدرجة (ٗ) ٕل تعرضه لموالع اْنترنت حسب مستوٌات التفاعلٌة
 التً تستطٌع تكنولوجٌا أتصال بواسطتها  لك بٌبة ٌمكن للمشاركٌن التواصل

                                                           
محمود علم الدٌن، الصحافة فً عصر المعلومات: اِساسٌات والمستحدثات، بدون طبعة )الماهرة: العربً  (ٔ)

 م( ص إٔٓٓٓللنشر والتوزٌع، 
)الماهرة: الدار  ٔط( محرز ؼالً، صناعة الصحافة فً العالم: تحدٌات الوضع الراهن وسنارٌوهات المستمبل، ٕ)

 7ٔ( صم8ٕٓٓ المصرٌة اللبنانٌة،
، مجلة كلٌة "الصحافة اْلكترونٌة واحتمأت تؤثٌرها على الصحؾ المطبوعة: دراسة مٌدانٌة"( جواد الدلو، ٖ)

 ، بدون رلم صفحةمٖٕٓٓ ،ٕٓجامعة اِزهر، العدد  :اللؽة العربٌة، الماهرة
(ٗ)  Gary Selnow, "Electronic Whistle-Stops:The Impact of the Internet of American 

Politics, Praeger Series in Political Communication", 1ed, (New York: Greenwood 

publishing Group,1998), p.71 
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تبادل الرسابل، من أجل إدران و -سواء بشكل متزامن أم ؼٌر متزامن -من  ٕلها
 رؼم الحضور عن بعد. ،ش اص، وزٌادة وعٌهمال برة ومحاكاة أتصال بٌن اِ

وتؤتً هذه الدراسةر للتعرؾ على مدى است دام موالع الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة 
على شبكة اْنترنت للعناصر التفاعلٌة ومعاٌٌر است دامها، وأهداؾ كل عنصر 
أو أداة من أدوات التفاعلٌة ودوره فً العمل على جذب المست دم واستمرار 

 ه بالمولع.ارتباط
وتعتمد الدراسة فً تحلٌلها ِدوات التفاعلٌة المتاحة من  ٕل شبكة اْنترنت، 

وضع أدوات التفاعلٌة وفك البُعد الذي ٌحمك ب وذلنعلى تصنٌؾ هذه اِدوات، 
، ومن ثم جمع هذه اِدوات ضمن اِبعاد الستة للتفاعلٌة، لّداة الهدؾ العام

مارنة كل مولع من موالع الصحؾ الٌومٌة وأنتهاء بجمع هذه اِبعاد وم
الفلسطٌنٌة، من حٌث است دامه لّدوات التفاعلٌة بشكل عام، ومن حٌث است دامه 

 ِي بُعد من أبعاد التفاعلٌة بشكل منفرد.

 المبحث األول: اإلجراءات المنهجٌة للدراسة:
 :أوالً: أهم الدراسات السابمة

حول التفاعلٌة فً الصحافة اْلكترونٌة  توصلت العدٌد من الدراسات التً أجرٌت
 Andersدراسة إلى العدٌد من النتابج التً تساعد فً هذه الدراسة، حٌث توصلت 

Larsson (ٕٕٓٔم)  تدا ل فً  ووجودصعوبة تصنٌؾ العناصر التفاعلٌة إلى
إلى عرض مٌزات أكثر للتفاعلٌة على  تمٌل الصحؾ الدولٌة، وأن بعض العناصر
، وأن لصحؾ المحلٌة، التً ٔ تمدم كثٌراً من عناصر التفاعلٌةموالعها من ا

لدٌها المدرة المالٌة الوفٌرة تكون أكثر تفاعلٌة من الموالع التً الموالع التً تتوفر 
كلما زاد التفاعلٌة تزداد  ن، كما أثبتت الدراسة ألٌس لدٌها المدرة المالٌة الكافٌة

عدد المابمٌن على الموالع اْلكترونٌة
(ٔ)
. 

الموالع اْ بارٌة الفلسطٌنٌة أن  إلى م(ٕٔٔٓدراسة ثابر تٕحمة )وأشارت 
، %ٓٓٔتست دم الوسابط المتعددة )صورة، نصوص، فٌدٌو( فً النشر بنسبة 

وفرت البرٌد اْلكترونً وإمكانات أتصال والتواصل مع الزوار بنسب وأنها 
معلومات والتواصل مع المرتادٌن  الموالع إمكانٌة إضافةهذه ٔ تتٌح ، فٌما متفاوتة

من  ٕل ساحات المولع، ولكن تتٌح فمط إمكانٌة إبداء الرأي )التعلٌمات( بنسبة 

77.ٗ%
(ٕ)
. 

ؼٌر للٌل من جمهور  اً م( أن هنان جزءٕٔٔٓ)  Aleksi Alkuأظهرت دراسةو
مست دمً موالع الصحؾ ٔ ٌرؼبون بالتفاعل، ؤ ٌحبونه، بل ٌفضلون التلمً 

التفاعل وجهاً لوجه من  ٕل موالع الدردشة والحوارات اَنٌة، كانت ن ، وأفمط
ً وتفضًٌٕ  بعض المإسسات اْعٕمٌة  ، وعللتأكثر اِدوات التفاعلٌة است داما

                                                           
(ٔ) Anders Larsson, "Interactivity on Swedish Newspaper Websites: What Kind, How 

Much and Why?", Convergence: The International Journal of Research into New 

Media Technologies, Vol. 18 (2), 2012: p.p195-213. 

، "حراسة البوابة اْعٕمٌة والتفاعلٌة فً الموالع اْ بارٌة الفلسطٌنٌة على شبكة اْنترنت"( ثابر تٕحمة، ٕ)
 .مٕٕٔٓق اِوسط، عمان: جامعة الشر، رسالة ماجستٌر، ؼٌر منشورة 
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بعض  وتبٌن أن عدم است دام بعض أدوات التفاعلٌة، بملة المدرة التمنٌة،
لٌة معٌنة، ولكنها انتهجت المإسسات اْعٕمٌة لدٌها إمكانٌة است دام تمنٌة تفاع

اهاآلٌة عدم است دامها لعدم إٌمانها بجدو
(ٔ)
. 

تنوع صحؾ الدراسة فً است دامها إلى  م(ٕٔٔٓمنار دمحم )فٌما توصلت دراسة 
است دامها لنماذج اْ راج التً ، وفً ِنواع وأنظمة وأشكال التجول فً المولع

على عناصر ٌسر  والع الدراسةم أن اعتماد، كما تبٌن تتبعها فً تصمٌم موالعها
اتفمت صحؾ الدراسة على ، وأست دام تساعد فً تكرار زٌارة المست دم للمولع

تنظٌم المعلومات بالمولع، باست دام أسلوب الشجرة أو التسلسل الهرمً، والذي 

بممتضاه ٌحتوي المولع على صفحة ربٌسٌة، ٌتفرع منها العدٌد من الصفحات
(ٕ)
. 

عمل الصحفً اْلكترونً فً مولع أن  م(ٕٓٔٓلدوري ) دراسة رٌموأكدت 
طابع العمل اْداري لمراجعة التعلٌمات ونشرها، ومتابعة نشر ؼلب علٌه الشروق 

اِ بار والموضوعات واْشراؾ على المولع فً الصفحات أجتماعٌة مثل 
Facebook وYouTube العملٌة أتصالٌة فً مولع الشروق أون ٌٔن تسٌر ، وأن

على مواكبة التكنولوجٌا ، فٌما تحرص الصحٌفة وفك اتصال متعدد أتجاهات
تعرض مواضٌعها بصورة تمتاز ، وو اصة فً مجال الوسابط المتعددة

 .(ٖ)بالتفاعلٌة
أهم أدوات التفاعلٌة التً  فتوصلت إلى أن م(ٕٓٔٓدراسة سهٌر إبراهٌم )أما 

ً، والمحادثات الش صٌة البرٌد اْلكترون كانتٌست دمها الشباب المصري 
سجلت ، و، ثم المجموعات اْ بارٌة والموابم البرٌدٌة والمدوناتالفٌسبونو

 تؤثٌرات تفاعلٌة الموالع اْلكترونٌة على الشباب ثٕثة تؤثٌرات: معرفٌة بنسبة
 .(ٗ)%ٓ٘%، ووجدانٌة بنسبة ٗٗ%، وسلوكٌة بنسبة ٘٘

 نسبة للٌلة من عٌنة الدراسةأن إلى  م(9ٕٓٓ) دراسة سعٌد النجاروأشارت نتابج 
للنص است دام نسبة ، ووصلت %7.ٕٔتعدد اللؽة على موالعها بلؽت  تست دما

% من عٌنة الدراسة ٗ.7ٓ، ووضعت نسبة %ٙ.ٖٙ إلى الفابك فً عٌنة الدراسة
ً على الصفحة الربٌسٌة للمولع،  فٌما أتاحت معظم موالع الدراسة برٌداً إلكترونٌا

                                                           
(ٔ) Aleksi Alku, "Producing Interactivity: Does Media Convergence Promote 

Interactivity and Audience Participation?", Media and Communication Studies, 

University of Helsinki, Master's Thesis, unpublished,  April (2011) 

، فً كتاب: تصمٌم موالع الصحؾ اْلكترونٌة، "ل الموالع اْلكترونٌة للصحؾ المصرٌةتحلٌ"( منار دمحم، ٕ)
 مٕٔٔٓالماهرة، دار العالم العربً،، ٔط

التفاعلٌة فً الصحافة اْلكترونٌة العربٌة : دراسة تحلٌلٌة لصحٌفة الشروق الجزابرٌة "( رٌم فتٌحة لدوري، ٖ)
 ً  مٕٓٔٓونس: جامعة منوبة، معهد الصحافة وعلوم اِ بار، ت، ، رسالة ماجستٌر، ؼٌر منشورة"نموذجا

الماهرة: " است دام موالع أنترنت التفاعلٌة وعٕلته بدعم ثمافة الحوار لدى الشباب المصري"( سهٌر إبراهٌم، ٗ)
-89ٕصص  ،مٕٓٔٓدٌسمبر،-المجلة المصرٌة لبحوث الرأي العام، العدد الثانً، المجلد العاشر، ٌولٌو

ٖ٘ٗ 
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ومات المتاحة على المولع، وبلؽت نسبة الموالع التً ٔ توفر محركات بحث للمعل
 .(ٔ)%٘.ٖ٘أي نوع من أنواع المرالبة على موالعها 

است دمت  صحؾ الدراسةإلى أن  م(9ٕٓٓجاسم الشٌخ جابر )وتوصلت دراسة 
 تحدث صحؾ الدراسةمن  %ٕٗ، وأن %8.ٖٙاستطٕعات الرأي بنسبة 
، فٌما حؾ تحدِّث أ بارها بنظام الدفعاتبالً الص أنموالعها بصورة آنٌة و

لموادها،  % من صحؾ الدراسة على توفٌر أرشٌؾٖٔحرصت نسبة 

صحؾ الدراسة الفٌدٌو على موالعهامن  %٘ٔاست دمت و
(ٕ)
. 

% من موالع الدراسة ٓٙأن التفاعل فً  م(8ٕٓٓ) دراسة أحمد إبراهٌموأكدت 
%، ٓٙموالع العربٌة بنسبة ٌتم تحدٌث كل  بر على حدة فً الومتوسطاً،  كان

% فمط من موالع 7، و تبٌن أن %ٓٓٔأما فً الموالع اِجنبٌة فٌتم بنسبة 
% من 7٘لدمت  الدراسة العربٌة لدمت لؽة أ رى ؼٌر اللؽة العربٌة، بٌنما

% من الموالع العربٌة ٖٗأتاحت نسبة ، والموالع اِجنبٌة أكثر من لؽة
فً حٌن كانت نسبة الموالع اِجنبٌة التً  لمست دمٌها إرسال موضوعات للمولع،

 .(ٖ)%ٓ٘أتاحت هذه ال دمة
عٌنة الدراسة است دمت تعدد اللؽات أن  م(8ٕٓٓدراسة حلمً محسب )وأثبتت 

ست  CNNمولع  است دملؽتٌن، فً حٌن  است دم مولع الجزٌرةلكن فً موالعها 
ٔ أن مولع الدراسة فً است دام الوسابط المتعددة، إ اتساوى مولع، ولؽات

النص الفابك  CNNاست دم مولع ، وٌمدم البث المباشر للموضوعات لمالجزٌرة 
، )الدا لً، ال ارجً، المحلً(، أما مولع الجزٌرة فلم ٌدعم الروابط ال ارجٌة

تمدٌم العدٌد من ال ٌارات والبدابل المعلوماتٌة أمام فٌما تفوق مولع الجزٌرة فً 
 .(ٗ)حرن للبحثالمست دم باست دام أكثر من م

الصحؾ اْلكترونٌة فتوصلت إلى أن  م(7ٕٓٓماجد تربان )أما دراسة 
مع موالعها على شبكة اْنترنت كوسٌلة ْعادة نشر ما تصدره تتعامل الفلسطٌنٌة 

من إمكانات النشر الفوري فً تطوٌر كثٌراً  الصحؾ المطبوعة، دون أستفادة
دمة البرٌد اْلكترونً أولى ال دمات   دتع، كما الصحؾ اْلكترونٌة وتحسٌنها

استطٕعات الرأي فٌما است دمت التفاعلٌة التً تمدمها الصحؾ اْلكترونٌة، 

                                                           
أبحاث المإتمر الدولً "اْعٕم فً ، "التفاعلٌة فً الصحؾ العربٌة على اْنترنت"سعٌد الؽرٌب النجار، ( ٔ)

م، )البحرٌن: مطبعة جامعة 9ٕٓٓإبرٌل  9-7جامعة البحرٌن  ،الجدٌد: تكنولوجٌا جدٌدة، لعالم جدٌد"
 8ٖ٘-9٘٘ص  ص  م(9ٕٓٓ البحرٌن،

ة العربٌة المعاٌٌر الفنٌة والمهنٌة: دراسة تحلٌلٌة لعٌنة من الصحؾ الصحافة اْلكترونٌ"( جاسم الشٌخ جابر، ٕ)
جامعة  ،أبحاث المإتمر الدولً "اْعٕم الجدٌد :تكنولوجٌا جدٌدة، لعالم جدٌد"فً ، "اْلكترونٌة العربٌة

 ٖٔٗ-9ٖٔص ص م( 9ٕٓٓم، )البحرٌن: مطبعة جامعة البحرٌن،9ٕٓٓإبرٌل  9-7البحرٌن 
، "أثر التفاعلٌة المتاحة فً الصحؾ اْلكترونٌة العربٌة على تذكر المعلومات: دراسة تجرٌبٌة"( أحمد إبراهٌم، ٖ)

الماهرة: جامعة عٌن شمس، كلٌة اَداب، لسم علوم أتصال واْعٕم، ، رسالة ماجستٌر، ؼٌر منشورة
 م8ٕٓٓ

 : بالتطبٌك على مولعً الجزٌرة لٌاس تفاعلٌة الموالع التلفزٌونٌة اْ بارٌة على اْنترنت"( حلمً محسب، ٗ)
 ص ،م8ٕٓٓمارس-الماهرة: المجلة المصرٌة لبحوث اْعٕم، العدد التاسع والعشرون،ٌناٌر "،CNNو
 ٕٗٙ-ٕٕٔص
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% فمط من الصحؾ اْلكترونٌة الفلسطٌنٌة تحدِّث 7ٔ، وتبٌن أن %7ٖبنسبة 

اِ بار المنشورة على مولعها على مدار الساعة
(ٔ)

 . 
لم تنمل  صحؾ الدراسةإلى أن  (م7ٕٓٓ) حلمً محسبأ رى لدراسة وأشارت 

هّمشت ، فٌما النصوص والصور إلى اْنترنت كما هً فً الصحافة الورلٌة
الصحؾ اِمرٌكٌة بصورة  واست دمتهاالصحؾ المصرٌة الوسابط المتعددة، 

تباٌن ، واتضح فً اْفادة من اِدوات التفاعلٌة الدراسة صحؾ تذبذبت، وللٌلة

جهاصحؾ الدراسة فً طبٌعة إ را
(ٕ)
. 

 موالع الدراسةفتوصلت إلى أن م( ٕٗٓٓ) Ihlstorom & Lundbergدراسة أما 
للمست دمٌن إمكانٌة البحث السرٌع، بٌنما است دمت بعض الموالع البحث  وفرت 
است دمت موالع الدراسة الصورة الصحفٌة بشكل كبٌر، حتى أن بعضها و المتمدم،

المنشورة على اِولى فً نس ته كان ٌعتمد صورة أساسٌة له مشابهة للصورة 
المطبوعة، وبعض الصحؾ كانت تحرص على تؽٌٌر هذه الصورة ثٕث مرات 

ؼالبٌة الصحؾ أرشٌفها للمست دمٌن دون ارتباط ، وأتاحت فً الٌوم على اِلل
 .(ٖ)بموعد صدور نس تها الورلٌة

تملٌدٌة التدا ل بٌن وسابل اْعٕم الأن  م(ٕٕٓٓ) S. Kiousisدراسة وتبٌن من 
فً عدم وضوح الرإٌة حول تعرٌؾ التفاعلٌة وا تٕؾ المفاهٌم، ساعد والجدٌدة 

تمنٌات أتصال الحدٌثة لها ، وأن وتدا ل عناصرها وأبعادها مع بعضها البعض
دور كبٌر وواضح فً التحكم فً وجود التفاعلٌة أو عدمه، والتحكم فً درجة هذه 

ذي ٌحدد لوة فعالٌته، حٌث إن أتصال ذا اتجاه أتصال هو ال، وأن التفاعلٌة
 .(ٗ)أتجاهٌن أكثر تفاعلٌة من أتصال ذي أتجاه الواحد

الموالع اْ بارٌة العربٌة ٔ إلى أن  م(ٕٔٓٓ) دراسة نجوى فهمً كما توصلت
ن مستوى التفاعلٌة بٌن ، وأتست دم كامل اْمكانات التً تتٌحها الثورة الرلمٌة

دة ال برٌة كان فً أدنى مستوٌاته أو ؼابباً تماماً فً العدٌد من المست دم ونص الما
عدم حرص الموالع اْ بارٌة العربٌة على إلامة ، والموالع اْ بارٌة العربٌة

موالع الدراسة لم ، باْضافة إلى أن صلة مباشرة بٌن محررٌها وجمهور المراء
 .(٘)ار وتوضٌح سٌالهتستؽل إمكانٌة النص الفابك لربط ال بر بؽٌره من اِ ب

                                                           
، رسالة دكتوراه، ؼٌر منشورة )الماهرة: معهد البحوث "الصحافة اْلكترونٌة الفلسطٌنٌة" ،ماجد تربان ٔ))

 م(7ٕٓٓوالدراسات العربٌة، 
إ راج الصحؾ اْلكترونٌة على شبكة اْنترنت: دراسة تطبٌمٌة ممارنة بٌن الصحافتٌن "مً محسب، ( حلٕ)

، فً كتاب: إ راج الصحؾ اْلكترونٌة على شبكة اْنترنت: دراسة تطبٌمٌة ممارنة "المصرٌة واِمرٌكٌة
 م(7ٕٓٓ )الماهرة: دار العلوم للنشر والتوزٌع،ٔبٌن الصحافتٌن المصرٌة واِمرٌكٌة،  ط

(ٖ) Carina Ihlstorom, Jonas Lundberg, "A Genre Perspective on Online Newspaper 

Front Page Design", Journal of Web Engineering, Vol.3, No.1, 2004, P.P 50-74, 

Sweden. 

(ٗ) Spiro Kiousis, "Interactivity: A Concept Explication", New Media and Society, Vol. 

4(3), 2002, P.P 355–383. 

الماهرة: المجلة "، التفاعلٌة فً الموالع اْ بارٌة العربٌة على شبكة اْنترنت، دراسة تحلٌلٌة"(  نجوى فهمً، ٘)
 9ٕٙ-ٕٕٔم صٕٔٓٓدٌسمبر-المصرٌة لبحوث الرأي العام، المجلد الثانً، العدد الرابع، أكتوبر
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 :مولع الدراسة من الدراسات السابمة

 :واالختالؾ أوجه التشابه
تمع هذه الدراسة ضمن الدراسات الوصفٌة، حٌث إن معظم  من حٌث نوع الدراسة: -أ

م( ٕٓٔٓالدراسات السابمة هً دراسات وصفٌة، و الؾ ذلن دراسة )لدوري،
 أستكشافٌة. م( اللتٌن است دمتا الدراسةٕٕٓٓ،Kiousisو)

تعتمد هذه الدراسة على منهج المسح، وٌتشابه ذلن مع  من حٌث المنهج المستخدم: -ب
عدد من الدراسات السابمة التً است دمت منهج المسح، فً حٌن است دمت دراسة 

(Alku ،ٕٓٔٔ.منهج دراسة الحالة )م 

ضمون أداتً تحلٌل الم ةدراسال هذهست دم ت: من حٌث األدوات المستخدمة -ج
أما دراسة ة، عدد كبٌر من الدراسات السابموهو ما ٌتشابه مع والممابلة، 
م( فمد است دمت المٕحظة المباشرة، والممابٕت الممننة، وتحلٌل ٕٓٔٓ)لدوري،
م( الممابٕت المعممة، فً حٌن زاوجت ٕٔٔٓ،Alkuدراسة ) واست دمتالمضمون، 

 ستبانة مع أداة تحلٌل المضمون.م( بٌن است دامها ِداة ا7ٕٔٓٓدراسة )محسب،
على نظرٌة انتشار وتبنً الدراسة الحالٌة تمد تع من حٌث النظرٌة المستخدمة: -د

، فً حٌن است دم السابمةعدد من الدراسات هً النظرٌة التً است دمتها المبتكرات، و
م( مد ل جدٌد استماه من الدراسات التكنولوجٌة هو )إٌهام المست دم(، 7ٕٓٓ)محسب،

م( على نظرٌة ٕٔٔٓوكذلن )المد ل الهجٌن(، فً حٌن اعتمدت دراسة )تٕحمة،
 حارس البوابة.

مجتمع الدراسة الحالٌة ٌتمثل فً الصحؾ الٌومٌة  من حٌث مجتمع الدراسة: -هـ
)المدس، اٌِام، الحٌاة الجدٌدة، فلسطٌن(، بٌنما جمٌع الدراسات ة الفلسطٌنٌة اِربع

لموجودة فً الدول الصادرة منها هذه الدراسات، وجمٌعها السابمة لد حللت الصحؾ ا
م(، ودراسة 7ٕٓٓكانت إما دؤً عربٌة أو دؤً أجنبٌة، سوى دراسة )تربان،

 م( اللتان لد درستا الصحؾ الفلسطٌنٌة.ٕٕٔٓ)تٕحمة،
 :بعض النماط، ومنها ت تلؾ هذه الدراسة عن الدراسات السابمة فًكما و
فاعلٌة فً موالع الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة على شبكة اْنترنت، تنالش الدراسة الت -أ

م( التً 7ٕٓٓوهو ما لم تتطرق له أي دراسة من الدراسات السابمة، إٔ دراسة )تربان، 
 تطرلت فً جزء منها إلى بعض أدوات التفاعلٌة الموجودة فً موالع الصحؾ.

ٌة الفلسطٌنٌة على شبكة تبحث هذه الدراسة التفاعلٌة فً موالع الصحؾ الٌوم -ب
 اْنترنت بشكل مستمل دون الد ول فً العناصر اِ رى التً لٌس لها أي دور تفاعلً.

تحاول الدراسة الحالٌة التعرؾ على التفاعلٌة فً موالع الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة  -ج
على شبكة اْنترنت من جمٌع جوانبها، عن طرٌك تحلٌل هذه الموالع والتعرؾ على 

 دوات التفاعلٌة المست دمة.اِ
 التعرؾ على لدراسات السابمة فً عدد من المجأت منهاولد استفادت هذه الدراسة من ا

أدوات التفاعلٌة، وكٌفٌة است دامها فً الموالع، وأهمٌة التفاعلٌة فً الموالع اْلكترونٌة، 
 وأهماعلٌة، ودور كل أداة، والتعرؾ على معاٌٌر هذه اِدوات التً تُماس بها التف

نتابج ، باْضافة إلى ممارنة المناهج التً تست دم فً التعرؾ على أدوات التفاعلٌة
 الدراسات السابمة مع نتابج هذه الدراسة.
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 ً  : مشكلة الدراسة:ثانٌا

مشكلة الدراسة فً التعرؾ على مدى تحمك التفاعلٌة فً موالع الصحؾ الٌومٌة  مثلتت
، ومدى استفادة هذه الموالع من ال ٌارات الحدٌثة، الفلسطٌنٌة على شبكة اْنترنت

 والوسابل الجدٌدة التً ٌتٌحها اْنترنت من أجل زٌادة التفاعلٌة.
 :، وتساإالتهااً: أهداؾ الدراسةثالث

مدى است دام موالع الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة لتعرؾ على تسعى هذه الدراسة ل
، موالعوات التفاعلٌة التً است دمتها هذه الوما أهم اِد لّدوات التً تحمك التفاعلٌة

ومن أجل تحمٌك هذا الهدؾ تم صٌاؼة أهداؾ الدراسة فً مجموعة من التساإٔت التً 
 تحمك اْجابة عنها هدؾ الدراسة الربٌس وذلن على النحو اَتً:

ما مدى است دام موالع الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة لّدوات التً تحمك تعدد  -أ
 لدى المست دم؟ ال ٌارات

ما ال ٌارات التفاعلٌة التً تتٌحها موالع الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة من أجل سهولة  -ب
 حصول المست دم على المعلومات؟

ما درجة استجابة موالع الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة على شبكة اْنترنت للمتلمٌن  -ج
 والرد على رسابلهم؟

ة فً موالع الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة على ما أدوات أتصال الش صً المست دم -د
 شبكة اْنترنت؟

ما مدى توفٌر موالع الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة على شبكة اْنترنت ْمكانٌة  -هـ
 مشاركة المست دم فً المحتوى المنشور؟

ما الوسابل التً تست دمها موالع الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة على شبكة اْنترنت من  -و
 المست دمٌن؟ نظام أجل مرالبة

ما درجة تبنً موالع الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة لّدوات التً ٌتٌحها اْنترنت، من  -ز
 أجل زٌادة التفاعلٌة فً موالعها؟

 اً: اإلطار النظري للدراسة: رابع
حٌث  نظرٌة انتشار وتبنً المبتكرات تعتمد هذه الدراسة على مد ل نظري واحد هو:

بؤن أ تراعات التكنولوجٌة  -هم علماء أتصال اِوابلأحد أ-(Mcluhanٌإمن )
( الربٌس اِسبك Mark Visser، وٌمول )(ٔ)الهامة، هً التً تإثر أساساً فً المجتمعات

لم تبر علم الكمبٌوتر فً مركز بالو آلتو، بؤنه فً صناعة الكمبٌوتر ٌستؽرق وصول 
توسط، فالكمبٌوتر الش صً سنة فً الم ٘ٔالفكرة من نشؤتها وحتى د ولها السوق 
م، ولكنه لم ٌستؤثر باهتمام الناس إٔ فً 97ٕٔاِول، بُنً فً معامل بالو آلتو عام 

  .(ٕ)أوا ر الثمانٌنٌات
ً بالحذر وأبتعاد و من المعروؾ أن العٕلة بٌن الفرد والتمنٌات الحدٌثة تبدأ حتما

بعدما تتم عملٌة  لك  والتحاشً، لتصل بمرور الولت إلى عٕلة تناؼم وانصهار،
ً فشٌباً، وهنا ٌؤ ذ مصطلح "أستعمأت  عادات استعمأتٌة منتمٌة ومستمرة شٌبا

                                                           
 ٖ٘ٔم( ص ٕٓٔٓ)عمان: دار صفاء للنشر والتوزٌع،  ٔ، ط( عٕء مناؾ، فلسفة اْعٕم وأتصالٔ)
( كاكو، مٌتشو، رإى مستمبلٌة: كٌؾ سٌؽٌر العلم حٌاتنا فً المرن الواحد والعشرٌن، ترجمة: سعد الدٌن ٕ)

 ٓٗم، الكوٌت، ص ٕٔٓٓ ،7ٕٓفرحان، مراجعة: دمحم ٌونس، سلسلة عالم المعرفة، العدد
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، فجاءت نظرٌة انتشار وتبنً المبتكراتر لتمدم إسهاماً (ٔ)أجتماعٌة" معناه الحمٌمً
 .(ٕ)كبٌراً لفهمنا ٔنتشار وسابل اْعٕم وتؤثٌرها، وكٌؾ ٌتم انتشار المبتكرات وتبنٌها

بؤن بداٌة التفكٌر فً عملٌة أنتشار وتبنً  -واضع النظرٌة-( Rogersوٌعترؾ )
أحد -( G. Tardeالمبتكرات وجدت جذورها فً علم أجتماع الفرنسً، حٌث ٌُعد )

( فكرته فً كتاب Tardeأول من أوجد مصطلح "تبنً"، ولد نشر ) -علماء أجتماع
ظرته لعملٌة انتشار اْبداع، الذي أكد فٌه أن م، حٌث ذكر فٌه ن9ٖٓٔنشره فً العام 

 .(ٖ)اِفكار اِسطورٌة تحتاج لمن ٌدعمها وٌتبناهار لتصبح حمابك والعٌة
( بٌن عملٌة التبنً وعملٌة أنتشار، بؤن عملٌة أنتشار تحدث ضمن Rogersوٌمٌز )

عملٌة  اصة  المجتمع، أي عملٌة تشاركٌة بٌن أفراد المجتمع، بٌنما عملٌة التبنً، هً
بالفرد نفسه، فهً عملٌة عملٌة تحدث دا ل الفرد من مجرد سماعه باْبداع انتهاًء 

 .(ٗ)بات اذه لراراً حول عملٌة التبنً سواًء باٌْجاب أم السلب
( المراحل التً تمر بها عملٌة اكتشاؾ وتبنً مستحدث جدٌد إلى Rogersولد لسم )

 :(٘)خمس مراحل أساسٌة، وهذه المراحل هً
فً هذه المرحلة ٌصبح لدى الفرد علم بفكرة جدٌدة ِول مرة،  مرحلة المعرفة: -ٔ

 لد ٌكون هو مكتشفها أو لد ٌسمع بوجودها من ؼٌره.
حٌث ٌتولد لدى الفرد اهتمام بالفكرة التً وصلت إلٌه حدٌثاً،  :هتماممرحلة اال -ٕ

 وٌنشؽل بأهتمام بها.

طٌع التوصل إلٌه حول هذه الفكرة، حٌث ٌجمع الفرد كل ما ٌست مرحلة التمٌٌم: -ٖ
من إٌجابٌات وسلبٌات، وٌعمل على تمٌٌم هذه الفكرة، وٌنتهً به اِمر إلى أن ٌمرر إما 

 رفض الفكرة أو إ ضاعها للتجرٌب العملً.

وهً المرحلة التً ٌصبح الفرد على استعداد لتجرٌب هذه  مرحلة التطبٌك: -ٗ
 الفكرة على 

 ظروفه، فإذا التنع بفابدتها، فإنه ٌمرر تبنٌها  نطاق ضٌكر لٌحدد فابدتها حسب
وتطبٌمها على نطاق واسع، أما إذا لم ٌجد نجاعتها له على المستوى الش صً، فإنه 

 ٌمرر رفضها.

وهً مرحلة ٌصل فٌها الفرد إلى درجة تؤكٌد تؤٌٌده لهذه الفكرة،  مرحلة التبنً: -٘
 تبنً للفكرة والتنع بجدواها وفابدتها.حٌث ٌكون الفرد فً هذه الفترة لد انتهى من لرار ال

وفً ضوء فهم نظرٌة انتشار وتبنً المبتكرات المستحدثة، ٌمكن إدران أهمٌة دراسة 
التفاعلٌة وعٕلتها بالصحافة اْلكترونٌة كنموذج إعٕمً مستحدث، أتاحته ظروؾ 

ة ٌمكن تطبٌمات التكنولوجٌا الحدٌثة عبر شبكة اْنترنت، حٌث إنه ومن  ٕل النظرٌ
 تفسٌر درجة ثمة موالع الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة بهذا المستحدث.

                                                           
ً والشباب فً تونس، ورلة عمل ممدمة للملتمى الدولً حول "الشباب ( ثرٌا السنوسً، أتصال التفاعلٔ)

م، ٕٓٔٓوأتصال والمٌدٌا" نظمه معهد الصحافة وعلوم اِ بار بمشاركة مإسسة كونراد أدناور، أبرٌل 
 ٘ٔتونس، ص

 8ٕٓم( ص999ٔ)عمان: دار الشروق للنشر والتوزٌع،  ٔ( صالح أبو أصبع، أتصال الجماهٌري، طٕ)
(3) E. Rogers, "Diffusion of Innovations", Third Edition, (New York: Macmillan 

Publishing Co,1983) p 40 

(4) Marianne Hornor, "Gabriel Tarde as a Founding Father of Innovation Diffusion 

Research", Acta Sociologica, Vol. 39, 1996, Sage Publications, p 445 

(5) E. Rogers. Op. Cit, p 164 

http://www.jstor.org/action/showPublisher?publisherCode=sageltd
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لذا تم أعتماد على هذه النظرٌة فً الدراسة، من أجل التعرؾ على آلٌة تبنً موالع 
الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة على شبكة اْنترنت، لٓمكانات الحدٌثة التً ٌتٌحها 

ً والتطبٌك لهذه التمنٌات وأبتكارات الحدٌثة، من اْنترنت، والعمل على زٌادة هذا التبن
 أجل زٌادة التفاعلٌة فً الموالع.

 اً: نوع الدراسة، ومنهجها، وأدواتها:خامس
ه تم إطاروفً است دمت منهج المسح و تؤتً هذه الدراسة فً إطار الدراسات الوصفٌة،

ع الصحؾ الٌومٌة أسلوب تحلٌل المضمونر لمسح العناصر التفاعلٌة فً موال است دام
الفلسطٌنٌة على شبكة اْنترنت، بؽرض التعرؾ على  صابصها، وسماتها، ومعرفة 

 ً فً إطار منهج المسح ، وإلى أي مدى تستفٌد من العناصر التفاعلٌة، ولٌاس ذلن رلمٌا
 ؼٌر الممننة.ة الممابلباْضافة إلى  استمارة تحلٌل المضمونتعتمد الدراسة على 

 ً  ٌل المضمون:: فبات تحلسادسا
التً تعتبر من أوابل من كتب بموضوع -( Heeterتعتمد هذه الدارسة على ممٌاس )

لمٌاس تفاعلٌة موالع الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة على شبكة اْنترنت موضع  -التفاعلٌة
الدراسة، مع إجراء بعض التعدٌٕت واْضافات على هذا الممٌاس، نظراً ٔستحداث 

، ال ٌاراتد دوجٌة، حٌث لدمت ستة أبعاد للتفاعلٌة هً: )تعبعض العناصر التكنول
والمجهودات المبذولة من لبل المست دم، وأستجابة للمست دم، وتسهٌل أتصال 

 . (ٔ)الش صً، وسهولة إضافة المعلومات، ومرالبة نظام المست دم(

( Heeter) على هذا الممٌاس مع التؽٌٌر فً بعض الفبات التً وضعتها انوٌعتمد الباحث
فً ممٌاسها، بما ٌتناسب مع طبٌعة الدراسة وتحمٌك أهدافهار لذا جاء تصنٌؾ الفبات فً 

 الفباتاستمارة تحلٌل المضمون حسب ستة أبعاد، ٌندرج تحتها الفبات الفرعٌة، وهذه 
 هً:

 األدوات التً تحمك تعدد الخٌارات: فبة  -ٔ
، الوسابط الفابمة، وتعدد اللؽاتهً: و وتم تمسٌم هذه الفبة إلى عدد من الفبات الفرعٌة

 .ت صٌص المولع، ومساعدةال دمات ، والاست دام محركات البحثو
 األدوات التً تحمك تخفٌؾ المجهودات المبذولة من لبل المستخدم:  فبة -ٕ

تساعد فً تملٌل المجهود المبذول من لبل المست دم عند التً وتعنً هذه الفبة اِدوات 
، دعم التحدٌث التلمابً، والبناء العام للمولع م تمسٌم هذه الفبة إلى:تصفحه للمولع، ولد ت

 .تمدٌم المعلومات حسب الطلب، وتحدٌث المولعو
 فبة األدوات التً تحمك االستجابة للمستخدم:  -ٖ

وٌمصد بهذه الفبة اِدوات التفاعلٌة التً ٌمكن است دامها لتحمٌك استجابة المولع 
اْجابة على ، وعرض المواضٌع ذات اْلبال الكبٌر :إلىم اْلكترونً للمست دم، وتنمس

 .تساإٔت المست دمٌن
 فبة األدوات التً تحمك تسهٌل االتصال الشخصً:  -ٗ
لتحمٌك تسهٌل أتصال الش صً للمست دمٌن، وتنمسم  التً المست دمةاِدوات  وهً

 .المنتدٌات، والبرٌد اْلكترونً هذه الفبة إلى:

                                                           
 ٕٕٗ( حلمً محسب، لٌاس تفاعلٌة الموالع التلفزٌونٌة اْ بارٌة على اْنترنت، مرجع سابك، ص ٔ)
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 حمك سهولة إضافة المعلومات: فبة األدوات التً ت -٘
سهولة إضافة المست دم معلومات على  التً ٌحمك است دامهاوٌمصد بهذه الفبة، اِدوات 

استطٕعات الرأي  الصحٌفة اْلكترونٌة، ولد تم تمسٌم هذه الفبة الربٌسٌة إلى:
ركة المشا، وتمٌٌم اِ بار، وشبكات التواصل أجتماعً، والتعلٌمات، و)أستفتاءات(

 .فً المحتوى المنشور
 فبة األدوات التً تحمك مرالبة نظام المستخدم:  -ٙ

أدوات التفاعلٌة التً تست دمها الصحؾ اْلكترونٌة من أجل مرالبة نظام وتشمل 
معلومات عدد المراء: والتسجٌل فً المولع:  المست دم، ولد تم تمسٌم هذه الفبة إلى:

 عرض معلومات اِعضاء أنفسهم.و
 ً  مجتمع الدراسة وعٌنتها: :سابعا

 مجتمع الدراسة:  -ٔ
ٌشمل مجتمع الدراسة جمٌع موالع الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة على شبكة اْنترنت، 
وهً أربعة موالع، حٌث إنه ٌصدر فً فلسطٌن أربعة صحؾ ٌومٌة، هً )صحٌفة 

 المدس، صحٌفة اٌِام، صحٌفة الحٌاة الجدٌدة، صحٌفة فلسطٌن(.
  ة:عٌنة الدراس -ٕ

حصر جمٌع موالع الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة على شبكة اْنترنت  انا تار الباحث
تحلٌل موالع الدراسة لمدة ثٕثة شهور ، وذلن من  ٕل بشكل شامل لمٌاس التفاعلٌة بها

م، لٌصبح عدد ٖٕٔٓ-8-ٖٔم وحتى ٖٕٔٓ-ٙ-ٔمتواصلة فً المدة الزمنٌة بٌن 
تحلٌل هذه الموالع مرة  تممفردة(، و 9ٕلدراسة )مفردات العٌنة لكل مولع من موالع ا

، مع متابعة تحدٌث المواد واحدة فً نهاٌة الٌوم بٌن الساعة العاشرة والثانٌة عشر مساءً 
 . فً بعض اِولات نهاراً 

ونظراً ِن موالع الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة على شبكة اْنترنت بشكل عام، تتسم 
لتؽٌٌر فً الموالع من حٌث الشكل دفعة واحدة، ولكن تتم بالثبات النسبً، وأنه ٔ ٌتم ا

إضافة ال دمات التفاعلٌة على المولع واحدة تلو اِ رى، فإن طول المدة الزمنٌة ٔ ٌعد 
 .ذا جدوى تذكر إٔ فً الدراسات التً تسعى إلى رصد التؽٌٌر على المدى الطوٌل

 ً  : وحدات التحلٌل والمٌاس:ثامنا
وحدة هً موالع الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة على شبكة اْنترنت صفحة البدء فً  تعد
ً أن اِدوات التفاعلٌة، وكشرط ِدابها لوظٌفة ا لتحلٌل، نظراً ِنه من المعروؾ علمٌا

لد أكدت (، وHome Pageالتفاعلٌة فإنها توجد فً الصفحة اِولى  للمولع )صفحة البدء 
ٔ تضع كل أدوات التفاعلٌة فً الصفحة  بعض الدراسات التً أن كثٌراً من الموالع،

بعض الصفحات الدا لٌة التً لها روابط على  ت الدراسة، فمد است دم(ٔ)الربٌسٌة
الصفحة اِولى، لمتابعة بعض عناصر التفاعلٌة الموجودة فٌها، ؤ تظهر على الصفحة 

، أما (اِولى )مثل التعلٌمات وبعض الروابط ال اصة بالمادة التحرٌرٌة المنشورة
وحدات العد والتكرار لمٌاس أبعاد التفاعلٌة، فً  فهً الدراسة وحدات المٌاس فً هذه

 موالع الدراسة.
 
 

                                                           
 ٖٖٕ، ص سابكالمرجع ال( ٔ)
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 ً  الصدق والثبات: ات: إجراءتاسعا
 إجراءات الصدق: -ٔ

الوصول إلى نتابج تتسم بالدلة، ودرجة عالٌة من الصدق فً تحلٌل  انحاول الباحث
 ق ٕل عدد من ال طوات التً تتحرى الصد موالع الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة، من

 والدلة فً النتابج، ومنها:

تعرٌؾ فبات التحلٌل بدلة، عبر الرجوع للتعرٌفات والمفاهٌم الم تلفة لكل فبة من  -أ 
 الدراسات السابمة، واِبحاث المنشورة، والكتب الم تلفة.

دة المحددة ا تٌار الحصر الشامل فً تحلٌل جمٌع مفردات عٌنة الدراسة  ٕل الم -ب 
 للدراسة، وهً ثٕثة شهور، وهو ما ٌضمن ال روج بنتابج دلٌمة ٌمكن تعمٌمها.

اِكادٌمٌٌن، وال براء المحكمٌن من عرض استمارة تحلٌل المضمون على عدٍد من  -ج 
فً مجال برمجة الموالع اْلكترونٌة، وال براء فً مجال الصحافة اْلكترونٌة وأعٕم 

وتعدٌل أستمارة لتصل لشكلها تم تسجٌل بعض المٕحظات،  الجدٌد، لتحكٌمها، حٌث
  .ٔالنهابً الذي تم تطبٌك الدراسة علٌه

 إجراءات الثبات: -ٕ

ٌعنً الثبات الوصول إلى اتفاق كامل فً النتابج بٌن الباحثٌن الذي ٌست دمون اِسس 
بإعادة التحلٌل  من ثبات النتابج انواِسالٌب نفسها فً المادة اْعٕمٌة، ولد تؤكد الباحث

موالع  تم تحلٌلمرة أ رى، بعد انتهاء المدة الزمنٌة للعٌنة أصلٌة بعشرة أٌام، حٌث 
بٌن نتابج  كبٌراتفاق وتبٌن وجود الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة لمدة أسبوع كامل، 

% فً النتابج العامة، وهو ما ٌدل ٖ.9ٗالبعدٌة، وصل إلى  الدراسة، ونتابج الدراسة
 .عالٌة فً نتابج الدراسةثبات نسبة  على وجود

 :نتابج الدراسة التحلٌلٌةالمبحث الثانً: 
ٌستعرض الباحثان هنا نتابج الدراسة التحلٌلٌة التً تم إجراإها على عٌنة من موالع 
الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة للتعرؾ على مدى است دامها ِدوات التفاعلٌة وأهم هذه 

 ً:اِدوات وذلن على النحو اَت
 أوالً: أدوات تعدد الخٌارات:

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 محكمو استمارة تحلٌل المضمون:   ٔ
 جواد الدلو، أستاذ الصحافة فً لسم الصحافة واْعٕم بالجامعة اْسٕمٌة بؽزةد.  .أ –
 د. ماجد تربان، أستاذ الصحافة المشارن فً كلٌة اْعٕم بجامعة اِلصى –
 د. نبٌل الطهراوي، أستاذ اْعٕم المساعد فً كلٌة اْعٕم بجامعة اِلصى  –
 لسم الصحافة واْعٕم بالجامعة اْسٕمٌة بؽزةد. أٌمن أبو نمٌرة، أستاذ الصحافة المساعد فً  –
 ر فً مجال اْعٕم الجدٌد، وتطبٌمات الصحافة اْلكترونٌةبٌ الد صافً،  أ.  –
 أ. رمزي عابد، ربٌس لسم تكنولوجٌا المعلومات بالجامعة اْسٕمٌة بؽزة –
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 ( ٔ) جدول
 ألدوات بُعد تعدد الخٌارات الدراسةموالع ٌوضح استخدام موالع 

 الصحٌفة             
 بُعد تعدد الخٌارات

 المجموع فلسطٌن الحٌاة األٌام المدس

 % ن % ن % ن % ن % ن

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تعدد اللؽات
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ا

 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نص المتشعبال

 100 368 100 92 100 92 100 92 100 92 الصور

 100 368 100 92 100 92 100 92 100 92 الرسوم

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الصوت
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48 
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بحث 
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ث بح
 سرٌع

92 100 92 100 92 100 92 100 368 100 

بحث 
 متمدم

0 0 0 0 92 100 92 100 184 50 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 بحث خارجً
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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 حفظ

 100 368 100 92 100 92 100 92 100 92 طباعة

 75 276 100 92 100 92 100 92 0 0 إرسال

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ولعتخصٌص الم
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71 
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35.
71 

644 50 661 
51.
32 
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5 

43.
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أن موالع الصحؾ الٌومٌة من متابعة بٌانات الجدول السابك ٌمكن مٕحظة 

الفلسطٌنٌة، است دمت اِدوات التفاعلٌة ال اصة ببُعد تعدد ال ٌارات بنسبة 
مولع صحٌفة فلسطٌن جاء فً  ءوجاوهً نسبة ألل من المتوسط،  %،9ٔ.ٖٗ

%، وتشابه معه إلى حٍد لرٌب مولع ٕٖ.ٔ٘المرتبة اِولى، حٌث بلؽت نسبته 
%، فً حٌن تشابه مولعا صحٌفتً المدس ٓ٘صحٌفة الحٌاة الجدٌدة، الذي بلػ 
، وٌمكن تفصٌل نتابج %7ٔ.ٖ٘نسبة بِدوات هذه اواٌِام فً نسبة است دامهما ل

 هذه البعد فٌما ٌؤتً:
 تعدد اللؽات:  -ٔ

أثبتت نتابج الدراسة أن موالع الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة جمٌعها لد أهملت تعدد 
اللؽات، حٌث لم ٌدعم أي مولع من موالع الدراسة لؽة أ رى، ؼٌر اللؽة العربٌة 
التً تُعَد لؽة المولع اِصلٌة، مما ٌعكس عدم اهتمام موالع الدراسة بالجمهور 

ك باللؽة العربٌة، والتصارها على الجمهور المحلً والعربً ال ارجً ؼٌر الناط
 فمط.

م(، التً أكدت أن 8ٕٓٓوت تلؾ هذه النتٌجة مع ما توصلت له دراسة )محسب، 
المولع  CNNنسبة است دام صحؾ الدراسة لدٌه والتً شملت صحٌفتً الـ 
جانب  أ رى إلى الدولً، ومولع فضابٌة الجزٌرة، حٌث كانت نسبة است دام لؽات

لد است دم  CNN ، وأشارت الدراسة إلى أن مولع (ٔ)%ٓٓٔاللؽة العربٌة هو 

                                                           
  7ٖٕسابك، ص المرجع ال (ٔ)
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م( 9ٕٓٓست لؽات، فً حٌن است دم مولع الجزٌرة لؽتٌن فمط، وٌإكد )النجار، 
% من الصحؾ التً شملتها الدراسة فمط هً التً لدٌها 7.ٕٔفً دراسته أن 

لصفحة الربٌسٌة لمولع ا تٌار تعدد اللؽات وأنها تضع ا تٌار اللؽة على ا
 .(ٔ)الصحٌفة

 الوسابط الفابمة: -ٕ
اهتمام موالع الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة بالوسابط الفابمة كان متوسطاً،  تبٌن أن

%، فمد ؼاب النص المتشعب عن موالع الدراسة بشكل كامل،  46.60وذلن بنسبة
صحافة وهذه النتٌجة تإكد فمدان موالع الدراسة لعنصر مهم من عناصر ال

 اْلكترونٌة ٌحمك ما ٌسمى بـ )أتصال الٕ طً(.
%، إٔ أن ٓٓٔورؼم أن الرسوم ُوِجدَت فً موالع الدراسة اِربعة بنسبة  

ً أن هذه الرسوم الموجودة لم تكن رسوم أحظ ٌنالباحث مصاحبة للنصوص، بل  ا
 دام كانت رسوم تُنشر بشكل مستمل عن المادة التحرٌرٌة، حٌث من المفضل است

هذه الرسوم كمادة داعمة للنصوص، ِنها تعمل على توضٌح وشرح المادة 
 التحرٌرٌة.

وٌُٕحظ كذلن من  ٕل الجدول، حرص مولع صحٌفة المدس على است دام  
%، فً حٌن است دم مولع صحٌفة فلسطٌن الفٌدٌو بنسبة ٓٓٔالفٌدٌو بنسبة 

دٌو عن مولعً %، وهً نسبة ضعٌفة، فً حٌن ؼاب است دام الف8ٌٗ.8ٔ
صحٌفتً اٌِام والحٌاة الجدٌدة، أما ما حرصت موالع الدراسة على است دامه، 
فهو الصور الصحفٌة المصاحبة للمادة التحرٌرٌة المنشورة، حٌث حرصت موالع 
الدراسة على إرفاق صورة صحفٌة مع المادة التحرٌرٌة، أما بالنسبة للملؾ 

وتتفك هذه النتابج مع نتابج دراسة ، ةالصوتً فمد ؼاب عن جمٌع موالع الدراس
%  من صحؾ دراسته 7.ٖٗ م( إلى حٍد كبٌر، والتً أكدت أن9ٕٓٓ)النجار، 

 .(ٕ)تست دم مع بعض الموضوعات وصٕت الوسابط الفابمة
أظهرت الدراسة عدم حرص أيٍ من موالع الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة على و

ث لم تٌسِجل الدراسة است دام النص است دام النص المتشعب بؤنواعه الثٕثة، حٌ
المتشعب دا ل نصوص المادة المنشورة على موالع الدراسة، وتعتبر هذه النتٌجة 
ؼٌر جٌدة بالنسبة لموالع الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة، حٌث إنها ٔ تستفٌد من 

 .است دام النص الفابك، رؼم الفوابد الكبٌرة التً ٌحممها للمولع
م( التً ٕٔٓٓمع النتابج التً توصلت إلٌها دراسة )فهمً، وتتفك هذه النتٌجة 

أشارت إلى عدم ربط المضمون اْ باري بمضمون متوافر فً أرشٌؾ الجرٌدة 
لتوضٌح  لفٌات ال بر، باْضافة إلى عدم وجود إحالة للمارئ إلى أي مولع آ ر 

 .(ٖ)لد ٌحتوى على معلومات إضافٌة حول الموضوع الذي ٌتناوله ال بر

                                                           
  7ٖ٘(  سعٌد الؽرٌب النجار، مرجع سابك، ص ٔ)
  7ٖ٘سابك، ص المرجع ال(  ٕ)
  ٕٕٗ(  نجوى فهمً، مرجع سابك، صٖ)
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م، ٌجب ٕٔٓٓم( والتً تمت فً العام ٕٔٓٓند النظر إلى دراسة )فهمً، وع
عدم إؼفال أن الصحافة اْلكترونٌة لم تكن بالتطور الذي علٌه الٌوم فً العام 

لصور موالع الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة فً است دامها  ٌشٌر إلىم، مما ٕٗٔٓ
ٌر من الولت والجهد، ل اصٌة النص المتشعب التً تُوفِّر على المست ِدم الكث
 وتعطٌه أكبر كم من المعلومات فً ألل عدد من الكلمات.

م( ت تلؾ نتابجها عن دراسة )فهمً، 8ٕٓٓأن نتابج دراسة )محسب، ذلن وٌإكد 
م( إلى أن موالع الدراسة لد 8ٕٓٓ(، حٌث أشارت دراسة )محسب، ٕٔٓٓ

 CNNلع  است دمت النص الفابك فً مواضٌعها بدرجة كبٌرة، حٌث حصل مو
% من حٌث است دام النص الفابك، فٌما حصلت الجزٌرة على ٓٓٔعلى نسبة 
، مما ٌإكد أن عنصر الزمن له تؤثٌر (ٔ)% فً است دامها للنص الفابكٙ.ٙٙنسبة 

 على است دام اِدوات فً الصحافة اْلكترونٌة. 
% من ٗ.9ًٔ أكدت أن ت( ال7ٕٓٓنتٌجة مع دراسة )تربان، هذه الوت تلؾ 
ً من صحؾ  صحؾ الدراسة است دمت النص الفابك الدا لً، مشٌراً إلى أن أٌا

مع دراسة )النجار،  تلؾ ت، كما (ٕ)الدراسة لم تست دم النص الفابك ال ارجً
% من صحؾ الدراسة تست دم مع بعض ٙ.ٖٙأن التً أشارت إلى  (9ٕٓٓ

 .(ٖ)الموضوعات وصٕت النص الفابك
الٌومٌة الفلسطٌنٌة للصورة الصحفٌة بنسبة  است دام موالع الصحؾ أنٌتضح كما 
هذه نتٌجة إٌجابٌة لصالح موالع الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌةر ِنها ، و%ٓٓٔ

استفادت من  اصٌة است دامها للصورة، حٌث إن الصورة تعطً لوة للمادة 
التحرٌرٌة المرافمة لها، مما ٌزٌد من تفاعلٌة المست دمٌن مع هذه المادة الحمٌمٌة، 

ث تعتبر الصورة لؽة ٌفهمها كل من ٌعٌش على الكرة اِرضٌة، ولدٌها لدرة حٌ
ْلؽاء الفروق بٌن الثمافات، وتعكس الحٌاة واِحداث بصدق، وٌصبح اْنسان 

 .(ٗ)بواسطتها شاهد عٌان على اِحداث والموالؾ
م( التً أشارت إلى أن ٕٓٔٓوتتفك نتابج هذه الدراسة مع نتابج دراسة )لدوري، 

%، وتنوعت بٌن صور ٓٓٔبة است دام الصورة مع الموضوع المنشور كانت نس
م( التً أظهرت 7ٕٓٓت تلؾ مع دراسة )تربان، ، فٌما (٘)عامة وصور ش صٌة

% من صحؾ الدراسة ٔ تدعم وجود صور مصاحبة للموضوعات 79.7أن 
 .(ٙ)المنشورة

لسطٌنٌة است دمت ٌتضح أن موالع الصحؾ الٌومٌة الفوبالنسبة ٔست دام الرسوم 
أن موالع الدراسة لم تست دم الرسوم  مع مٕحظةالرسوم على صفحة البداٌة، 

                                                           
  9ٖٕ(  حلمً محسب، لٌاس تفاعلٌة الموالع التلفزٌونٌة اْ بارٌة على اْنترنت، مرجع سابك، ص ٔ)
  ٕٗٓ(  ماجد تربان، مرجع سابك، ص ٕ)
  7ٖ٘(  سعٌد الؽرٌب النجار، مرجع سابك، ص ٖ)

(ٗ) Bussele Michael, "Guide to Photographing Landscapes and Gardens", Rockport 

Publishers, 2002, p 1. 
  8٘(  رٌم فتٌحة لدوري، مرجع سابك، ص ٘)
  ٖٕٓ(  ماجد تربان، مرجع سابك، ص ٙ)
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المرافمة للنصوص فً المادة التحرٌرٌة المنشورة كداعم لها، بل التصرت الرسوم 
فً موالع الدراسة على )أسعار العمٕت، حالة الطمس وؼٌرها( من اِشٌاء 

هذه ال اصٌة، التً كان ٌجب أستفادة منها، لوفً هذا اهمال المستملة بذاتها، 
 اصة فً ظل التطور التكنولوجً الحدٌث، الذي أصبحت الرسوم فٌه وسٌلة 
مساعدة وداعمة للؽة، حٌث ٌمكن است دام الرسوم البٌانٌة وال رابط وؼٌرهار من 
أجل توضٌح بعض اِرلام واْحصاءات، والمعلومات الواردة فً المادة 

 التحرٌرٌة.
ل اموالع الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة  ما لم تست دمك لملفات الصوتٌة، ولم ٌُسجَّ

طوال مدة الدراسة است دام أيٍ من هذه الموالع لملفات الصوت، ومن المعروؾ 
ً للمادة التحرٌرٌة، بحٌث توضع لتؤكٌد المادة  ً ربٌسٌا أن الصوت ٌعتبر داعما

و بشكل متفاوت، ففً حٌن حرص است دمت الفٌدٌ، فً حٌن التحرٌرٌة المنشورة
%، نجد أن مولع صحٌفة فلسطٌن ٓٓٔمولع صحٌفة المدس على است دامه بنسبة 

%، ولد ؼاب است دام الفٌدٌو عن مولعً 8ٗ.8ٔلد است دمه بنسبة ضعٌفة بلؽت 
 صحٌفتً اٌِام والحٌاة الجدٌدة.

ر على شكل أن مولع صحٌفة المدس اعتاد أن ٌنشر مل صاً لّ با انؤحظ الباحث
فٌدٌو، حٌث كان لدٌه عددٌ من مل صات اِ بار )موجز اِنباء، الموجز 
ألتصادي، الموجز الرٌاضً، ألوال الصحؾ(، أما بالنسبة للفٌدٌو المصاحب 
للمادة التحرٌرٌة، فلم ٌحرص مولع صحٌفة المدس على است دامه، ولد أكد مدٌر 

ً  كان عمل ملفات الفٌدٌو مولع صحٌفة المدس أن لدى شركات  اصة، أما  ٌتم سابما
فً الولت الحالً، فإنه ٌتم بجهود ذاتٌة من دا ل المولع، وأن كافة المابمٌن على 

، أما بالنسبة لمولع صحٌفة (ٔ)إنتاج هذه الملفات هم من العاملٌن فً المولع
ً لمادة  فلسطٌن، فمد است دم الفٌدٌو على شكل مادة مستملة بذاتها، ولٌس مصاحبا

 ٌرٌة.تحر
ضعؾ است دام موالع الدراسة لملفات الفٌدٌو إلى أنها تحتاج إلى  وٌمكن تفسٌر

تكلفة عالٌة، وكادر بشري مدرب، كما أن إحجام بعض الموالع عن است دام 
الفٌدٌو لد ٌرجع أحٌانا إلى مشكلة تمنٌة، وأسباب مهنٌة تتمثل فً صعوبة 

 الحصول على ملؾ فٌدٌو للمادة ال برٌة.
 دام محركات البحث:استخ -ٖ

%، ٓ٘متوسطة بلؽت  درجةب الم تلفةمحركات البحث  الدراسةموالع  است دمت
حٌث ٌشٌر الجدول السابك إلى أن جمٌع موالع الدراسة، حرصت على است دام 

مولعا صحٌفتً الحٌاة الجدٌدة وفلسطٌن البحث  است دمالبحث السرٌع، فً حٌن 
إلى جانب البحث السرٌع فً دا ل المولع، المتمدم، حٌث كان لدٌهما بحث متمدم 

ونٕحظ ؼٌاب البحث ال ارجً عن موالع الدراسة جمٌعها، وهو البحث فً شبكة 
 اْنترنت العالمٌة.

                                                           
 مٖٕٔٓ-ٕٔ-7ٔممابلة عبر الهاتؾ بتارٌخ ، ( إبراهٌم ملحم، مدٌر مولع صحٌفة المدسٔ)
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م( التً بٌنت أن الصحؾ اْلكترونٌة 7ٕٓٓوتتفك هذه النتٌجة مع دراسة )تربان، 
%، ٓٓٔبنسبة  الفلسطٌنٌة تتٌح لمست دمٌها  دمة البحث فً أرشٌفها لمدة عام

 .(ٔ)وتتٌح بعضها البحث فً اِرشٌؾ لمدة ثٕث سنوات
% من ٘.9ٖم( التً أكدت أن ٕٕٔٓتتشابه هذه النتابج مع دراسة )تٕحمة، كما 

م( إلى 9ٕٓٓدراسة )النجار،  ، كما أشارت(ٕ)صحؾ الدراسة تتٌح إمكانٌة البحث
متاحة على % من صحؾ الدراسة توفر محرن بحث فً المعلومات ال٘.8ٗأن 

% من صحؾ الدراسة وفرت إمكانٌة البحث 9.9مولع الصحٌفة، وأن نسبة 
 .(ٖ)ال ارجً

 الخدمات المساعدة: -ٗ
%، حٌث ٖٖ.8٘ال دمات المساعدة بنسبة  تاست دم الدراسةٌتضح موالع 

% على است دام  دمة طباعة المادة التحرٌرٌة ٓٓٔأجمعت موالع الدراسة بنسبة 
موالع الدراسة نسبة  بلؽت فًسبة ل دمة اْرسال لصدٌك، فمد المنشورة، أما بالن

حٌث إنها ؼابت فمط عن مولع صحٌفة المدس، أما بالنسبة ل دمة حفظ  ،7٘%
 المادة التحرٌرٌة فمن المٕحظ ؼٌابها عن جمٌع موالع الدراسة.
م( التً أكدت أن 7ٕٓٓوتتشابه هذه النتابج بعض الشًء مع دراسة )تربان، 

% من صحؾ الدراسة تست دم  دمة طباعة الملؾ، وتست دم  دمة ٓٓٔنسبة 
%، فً حٌن كانت نسبة است دام  دمة إرسال المادة ٗ.ٙٗحفظ الملؾ بنسبة 
 . (ٗ)%ٓٓٔ البرٌد اْلكترونًالمنشورة عبر 

 تخصٌص المولع: -٘
لم تست دم  اصٌة ت صٌص  الدراسةتشٌر نتابج الدراسة التحلٌلٌة إلى أن موالع 

نتٌجة متولعة، فً ظل للة اْمكانات لموالع الصحؾ الٌومٌة وهً ع مطلماً، المول
 الفلسطٌنٌة، وأن هذه ال اصٌة تحتاج لتمنٌة برمجٌة متمدمة.

 ثانٌاً: أدوات تخفٌؾ المجهودات المبذولة من لبل المستخدم:

                                                           
  9٘ٔ(  ماجد تربان، مرجع سابك، ص ٔ)
  7ٗ(  ثابر تٕحمة، مرجع سابك، ص ٕ)
  7٘٘(  سعٌد الؽرٌب النجار، مرجع سابك، ص ٖ)
  ٕٓٓ(  ماجد تربان، مرجع سابك، ص ٗ)
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 ( ٕ) جدول
من لبل ألدوات بُعد تخفٌؾ المجهودات المبذولة  الدراسةٌوضح استخدام موالع 

 المستخدم

             الصحٌفة               
 

 بُعد تخفٌؾ
 مجهودات المستخدم

 المجموع فلسطٌن الحٌاة األٌام المدس

 % ن % ن % ن % ن % ن

  
  

ام
لع

 ا
اء

بن
ال

  
ع
ول

لم
ل

 

تصنٌفات 
 المولع

92 100 92 100 92 100 92 100 368 100 

 25 92 100 92 0 0 0 0 0 0 تدرج المسارات

تعدد 
 المتصفحات

92 100 92 100 92 100 92 100 368 100 

صفحات ذات 
 صلة

92 100 0 0 0 0 92 100 184 50 

 25 92 0 0 0 0 0 0 100 92 تلمٌحات

 100 368 100 92 100 92 100 92 100 92 دعم التحدٌث التلمابً

 50 184 100 92 0 0 0 0 100 92 تحدٌث الصفحة

طل
 ال

ب
س

ح
ت 

ما
لو

مع
م 

دٌ
تم

ب
 

الموابم 
 البرٌدٌة

0 0 0 0 0 0 92 100 92 25 

SMS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RSS 92 100 92 100 92 100 92 100 368 100 
PDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نسخة خفٌفة

منبه سطح 
 المكتب

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

أ}شٌؾ 
 الصحٌفة

92 100 92 100 92 100 92 100 368 100 

 100 368 100 92 100 92 100 92 100 92 أرشٌؾ المواد

 51.67 2852 66.67 920 40 552 40 552 60 828 المجموع

ٌتضح من الجدول السابك أن موالع الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة لد است دمت 
، %7ٙ.ٔ٘اِدوات التً تدعم سهولة حصول المست دم على المعلومات بنسبة 

تٕه % 7ٙ.ٙٙنسبة ب ع صحٌفة فلسطٌن على موالع الدراسةٌٕحظ تمدم مولو
%، فً حٌن تشابه مولعا صحٌفتً اٌِام والحٌاة ٓٙنسبة بمولع صحٌفة المدس 

، وٌمكن تفصٌل الفبات %ٓٗالجدٌدة مع بعضهما، وحصل كٌل منهما على نسبة 
 الفرعٌة لهذا البعد فٌما ٌؤتً:

 البناء العام للمولع:  -ٔ
دام موالع الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة لّدوات ال اصة بالبناء نسبة است  بلؽت

هذه  دمة تحتاج ْجراء  ومن المعروؾ أن%، وهً نسبة جٌدة، ٓٙالعام للمولع 
تمنً وفنً، ؤ ٌوجد جهد بشري فٌها، ولكن ٌجب أن نٕحظ أن هنان بعض 

لتً لم ال دمات البرمجٌة، لد ؼابت عن موالع الدراسة، مثل تدرج المسارات ا
ٌمدمها سوى مولع صحٌفة فلسطٌن، وكذلن الصفحات ذات الصلة التً لم ٌمدمها 
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سوى مولعً صحٌفتً المدس وفلسطٌن، وأٌضاً  دمة التلمٌحات، والتً لم ٌمدمها 
 سوى مولع صحٌفة المدس.

موالع الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة على است دام تمنٌة تصنٌفات  تحرصولد 
شًء ضرورير ِن صفحة البداٌة ٔ  وهو أمر%، ٓٓٔالمولع، وذلن بنسبة 

كما  تتسع لكل ما هو موجود فً المولع، حٌث تعتبر صفحة البداٌة بمثابة ؼٕؾ،
ٌٕحظ أن نسبة است دام موالع الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة ل اصٌة تدرج 

  فمط. %ٕ٘المسارات هً 
%، ٓٓٔبنسبة سة فمد است دمت فً موالع الدرا تعدد المتصفحاتوفٌما ٌتعلك ب

حٌث راعت موالع الدراسة إمكانٌة فتح المست دمٌن لموالعها على أكثر من 
 متصفح.
نسبة است دام موالع الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة للموضوعات ذات  كما بلؽت
مع نتابج دراسة )فهمً،  -إلى حٍد ما -نتابج هذه الدراسة  وت تلؾ%، ٓ٘الصلة 
من  عالًٍ  صحؾ الدراسة لدٌها تمدم مستوىً  % منٕ.ٔٔم( التً أكدت أن ٕٔٓٓ

التفاعل، حٌث تربط النص بؽٌره من النصوص التً ٌوجد بٌنها وبٌن النص 
 .(ٔ)عٕلة، فتمترح على المست دم لابمة بعناوٌن اِ بار المرتبطة بنفس الموضوع

%، حٌث لم تسجل ٕ٘ بنسبة اصٌة التلمٌحات  الدراسةموالع ت است دمكما 
ال دمة ، وهذه  دام هذه ال اصٌة سوى فً مولع صحٌفة المدسالدراسة است

، وتساعد المست دم فً التعرؾ على بعض اِشٌاء التً تكون م تفٌة لدٌه، مهمة
عندما ٌحتاجها المست دم، فعندما ٌطلبها بتولفه على المكان المحدد،  إٔؤ تظهر 

ً تظهر له هذه التلمٌحات، كما أنها تجعل للصفحة شكَٕ جذاب  .(ٕ)ا
 دعم التحدٌث التلمابً: -ٕ

 وهً%، ٓٓٔتدعم التحدٌث التلمابً للصفحات، بنسبة  الدراسةٌتضح أن موالع 
 دمة برمجٌة أصبحت بفعل التطور التكنولوجً تلمابٌة ؤ تحتاج لجهد، ومتوفرة 

 فً كل الموالع اْ بارٌة.
 تحدٌث المولع: -ٖ

%، حٌث عمل مولعا ٓ٘آنً بنسبة  بشكل الدراسةموالع  كان تحدٌث اِ بار فً 
صحٌفتً المدس وفلسطٌن على نشر اِ بار متى تسنى لهما ذلن، ؤ ٌتمٌدان فمط 
بما ٌنشر على الصحٌفة المطبوعة، ولد أشار مدٌر مولع صحٌفة المدس إلى ذلن 
مإكداً أنهم حرٌصون على متابعة اِحداث أؤً بؤول، ونشر اِ بار العاجلة، 

، فً حٌن أشار مدٌر مولع (ٖ)بما ٌتم نشره فً النس ة المطبوعةوعدم التمٌد 
صحٌفة فلسطٌن، إلى أنهم ٌعملون على تنزٌل المواد بشكل آنً، ومتابعة اِحداث 
أؤً بؤول، وعدم التمٌد بالمواد المنشورة فً النس ة المطبوعة، وحتى أن هنان 

                                                           
 ٕٔٗ( نجوى فهمً، مرجع سابك، صٔ)
 ٕٖٔ( حلمً محسب، إ راج الصحؾ اْلكترونٌة على شبكة اْنترنت، مرجع سابك، صٕ)
 مرجع سابكإبراهٌم ملحم،  (ٖ)
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للمولع ثم ٌتم نشرها فً بصورة أساسٌة  إعدادهابعض المواد التحرٌرٌة التً ٌتم 
 .(ٔ)الصحٌفة

فً حٌن كان مولعا صحٌفتً اٌِام والحٌاة الجدٌدة ٌحدثان أ بارهما مرة واحدة  
فً الٌوم، وعادة ما ٌكون صباحاً لنشر المواد التً تم نشرها فً النس ة الورلٌة، 
ولع وعلل ذلن مدٌر مولع اٌِام بؤن مولع الصحٌفة لٌس مولعاً إ بارٌاً، بل هو م

، وتشابه ذلن مع ما صرح (ٕ)تابع للصحٌفة ٔ ٌعتمد على نمل اِ بار أؤً بؤول
به مدٌر دابرة التكنولوجٌا فً مولع صحٌفة الحٌاة الجدٌدة، حٌث أكد بؤن مولع 

ً الصحٌفة ٔ ٌواكب نشر اِ بار بصورة آنٌة، ِنه لٌس مولع ً إ بارٌ ا أو وكالة  ا
 .(ٖ)ٌنشر ما ٌتم نشره فً الصحٌفة المطبوعة أنباء، بل هو مولع تابع للصحٌفة

م( التً أكدت أن الصحؾ 7ٕٓٓوتتشابه هذه النتابج مع دراسة )تربان، 
%، فهً ٓٓٔاْلكترونٌة تموم بتحدٌث موالعها فً صباح الٌوم التالً بنسبة 

تتعامل مع موالعها على شبكة اْنترنت، كوسٌلة ْعادة نشر ما تصدره الصحؾ 
مواد إعٕمٌة م تلفة، دون أستفادة من إمكانات النشر الفوري فً المطبوعة من 

 .(ٗ)تطوٌر وتحسٌن ال دمة اْعٕمٌة
 م( أن نسبة الموالع اْ بارٌة التً تحدث ٕٔٓٓفً حٌن أكدت دراسة )فهمً، 
% وهً بذلن تستفٌد من إمكانات اْنترنت ٔٔموادها اْ بارٌة بشكل آنً بلؽت 

ردد علٌها بآ ر تطورات اِحداث، ؤ تتمٌد بضرورة نشرها التً تتٌح تزوٌد المت
فً النس ة المطبوعة مسبماً، بٌنما بلؽت نسبة الموالع اْ بارٌة التً  ضعت 

 .(٘)%8ٓللدراسة وتجدد مادتها اْ بارٌة بصورة ٌومٌة 
 تمدٌم المعلومات حسب الطلب:  -ٗ

 بنسبةالطلب  ِدوات التً تمدم  دمات حسبا الدراسةموالع  تاست دم
%، وهً نسبة ألل من المتوسط، ولد جاء مولع صحٌفة فلسطٌن فً ٕٙ.ٓٗ

%، فً حٌن تشابهت ٓ٘المرتبة اِولى، حٌث بلؽت نسبة است دامه لهذه اِدوات
موالع الصحؾ الثٕث )المدس، اٌِام، الحٌاة الجدٌدة( فً است دامها لهذه اِدوات 

 %.٘.7ٖحٌث بلؽت 
لمست دمٌها  دمة الموابم البرٌدٌة بنسبة ضعٌفة وصلت  دراسةالوالع ولد أتاحت م

الموابم و% فمط، حٌث لم ٌست دم هذه المٌزة سوى مولع صحٌفة فلسطٌن، ٕ٘إلى 
البرٌدٌة مهمة جداً للصحؾ، ِنها تعمل على تواصل المست دم مع الصحٌفة، 

ٌنٌة على إجماع موالع الصحؾ الٌومٌة الفلسط ولوحظحتى ولو لم ٌفتح المولع، 
تمنٌة برمجٌة ؤ تحتاج لجهد  وهً%، ٓٓٔ، بنسبة RSSاست دام  دمة الـ 

 بشري كبٌر.

                                                           
 مٖٕٔٓ-8-7ٔاد المرا، مدٌر المولع اْلكترونً لصحٌفة فلسطٌن، ممابلة ش صٌة بتارٌخ ( إٌٔ)
 مٖٕٔٓ-7-7ٕ( معتصم ٌاسٌن، مدٌر مركز المعلومات فً مإسسة اٌِام، ممابلة عبر الهاتؾ بتارٌخ ٕ)
 مٖٕٔٓ-ٕٔ-9ٔ أٌمن معلى، مدٌر دابرة تكنولوجٌا المعلومات فً صحٌفة الحٌاة، ممابلة عبر الهاتؾ بتارٌخ (ٖ)
  9ٔٔ( ماجد تربان، مرجع سابك، ص ٗ)
  ٕ٘ٗ( نجوى فهمً، مرجع سابك، ص٘)
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  دمةو ،(SMS اصٌة  دمة الرسابل العاجلة على الهاتؾ النمال )فٌما ؼابت 
PDA  ً ، كما أؼفلت موالع عن جمٌع موالع الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌةتماما

ة ال اصة بؤجهزة الهواتؾ النمالة الحدٌثة تمنٌة النس ة ال فٌفالدراسة است دام 
تُمِكن هذه ، ووأجهزة الحاسوب المصؽرة عن موالع الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة

ال دمة المست دم من تصفح مولع الصحٌفة اْلكترونٌة على هاتفه المحمول أو 
( وأجهزة الهاتؾ المحمول iPadعلى أجهزة الحاسوب الحدٌثة الصؽٌرة، مثل )

 وكذلن لتسهٌل تحمٌل الصور. الحدٌثة،
اتفاق موالع الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة على إتاحتها ِرشٌؾ الصحٌفة وتبٌن 

وٌُعَد اِرشٌؾ اْلكترونً واحداً من العناصر التً ، %ٓٓٔالمطبوعة بنسبة 
وجود أرشٌؾ لّعداد  حٌث أنتسهم فً زٌادة اْلبال على الصحٌفة اْلكترونٌة، 

وتتفك الدراسة ، (ٔ)صول على مزٌد من المعلومات واسترجاعهاالسابمة ٌسهل الح
% من صحؾ الدراسة توفر 8ٔ.7م( التً أكدت أن 9ٕٓٓمع دراسة )النجار، 

م( التً ٕٔٓٓ، وكذلن دراسة )فهمً، (ٕ)أرشٌؾ لّعداد السابمة من الصحٌفة
% من موالع الدراسة على وضع أرشٌؾ باِعداد ٙ.ٙٗأكدت حرص ما نسبته 

 .(ٖ)مةالساب
أرشٌؾ موادها التً تنشر على المولع  كما أتاحت جمٌع موالع الدراسة

للمست دمٌن، حٌث إن بعض موالع الدراسة تتٌح للمست دم أرشٌؾ لمادتها 
التحرٌرٌة منذ نشؤته مثل صحٌفة فلسطٌن، وبعضها تتٌح للمست دم الرجوع للمواد 

 التحرٌرٌة المنشورة لبل ثٕث سنوات.

                                                           
م( ٕٙٓٓعبد اِمٌر الفٌصل، الصحافة اْلكترونٌة فً الوطن العربً، بدون طبعة )الماهرة: دار الشروق، ( ٔ)

 7ٕ٘ص
  7٘٘( سعٌد الؽرٌب النجار، مرجع سابك، ص ٕ)
  ٕٕٗ( نجوى فهمً، مرجع سابك، صٖ)
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 ت استجابة المولع اإللكترونً للمستخدم:ثالثاً: أدوا
 (ٖ) جدول

 ألدوات بُعد استجابة المولع للمستخدمٌن الدراسةموالع ٌوضح استخدام موالع  

             الصحٌفة              
 بُعد استجابة

 المولع للمستخدمٌن

 األٌام المدس
الحٌاة 
 الجدٌدة

 المجموع فلسطٌن

 % ن % ن % ن % ن % ن

عرض 
مواد بناء ال

على تمٌٌم 
 المستخدمٌن

األكثر 
 تعلٌما

92 100 92 100 0 0 0 0 184 50 

األكثر 
 لراءةً 

92 100 92 100 0 0 0 0 184 50 

األكثر 
 إرساالً 

0 0 92 100 0 0 0 0 92 25 

طرق اإلجابة 
على 

تساإالت 
 المستخدمٌن

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 إلكترونً
FAQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

سام أل
 المولع

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

استجابة 
 بشرٌة

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 17.85 460 0 0 0 0 42.86 276 28.57 184 المجموع

ِدوات التفاعلٌة  الدراسةموالع  است دام ضعؾٌتضح من  ٕل الجدول السابك، 
ت نسبة هذه اِدوابلؽت ال اصة باستجابة الموالع اْلكترونٌة للمست دم، حٌث 

تمدُم مولع صحٌفة اٌِام من حٌث ، ولوحظ %، وهً نسبة ضعٌفة جداً 7.8٘
%، وحصل مولع 8ٙ.ٕٗنسبة ب وذلنأهتمام باستجابة المولع للمست دمٌن، 

%، بٌنما ؼابت جمٌع طرق استجابة المولع 7٘.8ٕصحٌفة المدس على 
ح ، وفٌما ٌؤتً شرلمست دمٌن فً مولعً صحٌفتً الحٌاة الجدٌدة وفلسطٌنل

 ٔست دام هذه اِدوات بالتفصٌل:
 عرض المواضٌع ذات اإللبال الكبٌر:  -ٔ
لعرض المواضٌع ذات اْلبال الكبٌر ألل من  الدراسةاست دام موالع  كان

اِكثر مولعً صحٌفتً المدس واٌِام  حٌث كان%، 7ٙ.ٔٗ بنسبةالمتوسط، 
 ً لع الصحؾ عرض المواضٌع حسب عدد التعلٌمات، حٌث تعرض موال است داما

اْلكترونٌة المواضٌع التً نالت أعلى عدد تعلٌمات، وتمدمها للمست دم، حٌث إن 
هنان بعض المست دمٌن ٌحبون التفاعل مع المواضٌع التً تفاعل معها الجمهور، 

 ومشاركة المست دمٌن اَ رٌن هذا التفاعل.
ٌرتب موالع الدراسة تبٌن أن مولع صحٌفة المدس بالفعل  ةومن  ٕل مٕحظ

الموضوعات حسب اِكثر تعلٌماً، وٌكون هذا الموضوع منشوراً فً الٌوم الذي 
تم فٌه دراسته، أما بالنسبة لمولع صحٌفة اٌِام فعند فتح أول مادة من حٌث اِكثر 

ً نجدها مادة تم نشرها بتارٌخ  م، وكؤن هذه ال دمة لم تعد 9ٕٓٓ-7-ٕٓتعلٌما
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لكترونً لصحٌفة اٌِام  ٕل الممابلة الهاتفٌة تتجدد، وتم مراجعة مدٌر المولع اْ
 معه، فؤكد بؤنه  طؤ برمجً سٌتم مراجعته، ولكن لم ٌتم تدارن هذا اِمر.

أن صحؾ إلى م( ٕٗٓٓ، Ihlstorom & Lundbergدراسة ) توصلتولد 
م لم تسجل تصنٌؾ ٕٔٓٓالدراسة فً المرحلة اِولى من الدراسة فً العام 

راءة، بٌنما فً المرحلة الثانٌة من الدراسة فً العام اِ بار حسب اِكثر ل
م، تم إضافة هذه التمنٌة وأستفادة منها، حٌث أصبح ٌتم تصنٌؾ المحتوى ٖٕٓٓ

 .(ٔ)طبماً لعدد مرات المراءة
مولعً صحٌفتً المدس واٌِام هما اللذان حافظا على عرض المواد كما تبٌن أن 

فً أول مادة من حٌث اِكثر لراءة أن ، رؼم حسب عدد المراءات لهذه المواد
م، وكؤن هذه ال دمة لم تعد 9ٕٓٓ-7-ٕٔمولع صحٌفة اٌِام منشورة بتارٌخ 

تتجدد، وتم مراجعة مدٌر المولع اْلكترونً لصحٌفة اٌِام  ٕل الممابلة الهاتفٌة 
معه، فؤكد بؤنه  طؤ برمجً سٌتم مراجعته، وبالفعل تم تصحٌح اِمر فً الٌوم 

 ً، وأصبحت بالفعل المادة المنشورة حسب عدد المراءات تتؽٌر ٌومٌاً.التال
ولكن ورؼم أهمٌة هذه ال دمة، إٔ أن طرق العد اْلكترونٌة فً الموالع ؼٌر 
عملٌة، وذلن ٔ تٕؾ طرق وأسالٌب العد اْلكترونٌة، فبعض الموالع عند المراء 

راء، وبمجرد أن ٌعمل المست ِدم فٌها لمادة معٌنة فإن المولع ٌضٌؾ رلماً لعدد الم
تحدٌثاً لنفس الصفحة ونفس المادة التً تموم بمراءتها فإنه ٌضٌؾ رلماً آ راً لعدد 

 المراء رؼم أن المست دم واحد.
ٌجب ٔ م( التً أشارت إلى أن عداد الزوار 7ٕٓٓدراسة )محسب،  ذلنوٌإكد 

حصاء عدد المست دمٌن، أعتماد علٌهر ِن عداد المولع ؼٌر عملً فً مرالبة وإ
فالعداد ٌعمل بطرٌمة آلٌة دونما تمٌٌز بٌن المست دمٌن، فإذا فتح مست دم معٌن 
هذه الصحٌفة مابة مرة فً الٌوم فإنها تضع له رلم مابة مرة على الرؼم من كونه 

 .(ٕ)فرداً واحداً فمط، فالعداد ٌفتمر إلى آلٌة التمٌٌز بٌن المست دمٌن
نسبة است دام موالع  فاتضح أن مواضٌع اِكثر إرسأً عرض الأما بالنسبة ل
%، حٌث لم تسجل الدراسة است دام هذه ال دمة ٕ٘ اصٌة كانت هذه اللالدراسة 

 سوى فً مولع صحٌفة اٌِام.
 اإلجابة على تساإالت المستخدمٌن:  -ٕ

 لم تسجل أي نوعٍ من أنواع أستجابة المعروفة، الدراسةموالع تبٌن النتابج أن 
أستجابة اْلكترونٌة، وتكون عادة بالرد عبر رسابل معدة مسبماً  فلم تست دم

وتست دم عن طرٌك الرد اَلً، وكذلن لم تست دم موالع الدراسة أستجابة عن 
ً  طرٌك ، ؤ حتى اْجابة عن طرٌك ألسام المولع، أو حتى اِسبلة اِكثر شٌوعا

شكل  اص ومباشر على تساإل أستجابة البشرٌة، التً تعنً اْجابة ب
 المست دم.

                                                           
(ٔ) C. Ihlstrom &  J. lundberg ,Op.Cit.,p.60  

  ٕ٘ٓ( حلمً محسب، إ راج الصحؾ اْلكترونٌة على شبكة اْنترنت، مرجع سابك، صٕ)
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أكثر من رسالة لكل مولع من موالع الدراسة، على فترات متمطعة  تم ارسال ولد
لم أي رد من أي مولع من موالع الدراسة على ٌتم تسلم و ٕل مدة الدراسة، 

الذي وضعته موالع الدراسة  عنوان البرٌد اْلكترونًالرسابل الُمرسلَة عبر 
بوضع عنوان البرٌد ولع، وهو ما ٌإكد أن موالع الدراسة تكتفً ْدارة الم
 .اْلكترونً

 رابعاً: أدوات تسهٌل االتصال الشخصً: 
 ( ٗ) جدول

االتصال الشخصً من لبل  تسهٌلألدوات بُعد  الدراسةٌوضح استخدام موالع 
 المستخدمٌن

 الصحٌفة          
 بُعد استخدام

 االتصال الشخصً

 المجموع فلسطٌن حٌاة الجدٌدةال األٌام المدس

 % ن % ن % ن % ن % ن

ً
ون

تر
لك

إل
 ا
ٌد

بر
ال

 

 100 368 100 92 100 92 100 92 100 92 إدارة المولع

 75 276 100 92 100 92 100 92 0 0 ألسام المولع

 50 184 0 0 100 92 100 92 0 0 محرر المادة

ت
ٌا
تد

من
 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 منتدٌات عامة

ٌات منتد
 متخصصة

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

منتدٌات 
 ممترحة

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 عرض بٌانات المعلمٌن

 32.14 828 28.57 184 42.86 276 42.86 276 14.29 92 المجموع

 ٌتضح من  ٕل الجدول السابك أن حرص موالع صحؾ الدراسة على البُعد
صً للمست دمٌن كان ضعٌفاً، حٌث كانت نسبة ال اص بتسهٌل أتصال الش 

%، ولد تشابه ٗٔ.ٕٖاست دام اِدوات ال اصة بهذا البُعد فً موالع الدراسة 
مولعا صحٌفتً اٌِام والحٌاة الجدٌدة فً النتابج ال اصة بؤدوات هذا البُْعد، حٌث 

%، 7٘.8ٕ%، فً حٌن حصل مولع صحٌفة فلسطٌن على 8ٙ.ٕٗبلؽت النسبة 
 %.9ٕ.ٗٔلع صحٌفة المدس فً المرتبة اِ ٌرة بنسبة وجاء مو

بعض اِدوات التً تم تسجٌل إٔ أنه ٌٕحظ أن ورؼم أن هذه النسبة ضعٌفة،  
وجودها ٔ تإدي دورها، مثل البرٌد اْلكترونً ال اص بإدارة المولع وألسام 
ع بها المولع، حٌث إنها ٔ تإدي الدور الذي وضعت من أجله، لعدم اهتمام المول

ؤ ترد موالع الدراسة اِربعة على الرسابل التً ترد إلٌه، رؼم وجوده فً  انة 
 (، وفٌما ٌؤتً تفصٌل لمدى التزام موالع الدراسة بهذا البعد:اتصل بنا)
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 البرٌد اإللكترونً:  -ٔ
ٌتضح من  ٕل الجدول السابك حرص موالع الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة على 

%، ولد تشابهت نسبة مولعً 7٘اْلكترونً، حٌث بلؽت النسبة  است دامها للبرٌد
%، فً حٌن حصل مولع صحٌفة ٓٓٔصحٌفتً اٌِام والحٌاة الجدٌدة التً بلؽت 

%، وجاء مولع صحٌفة المدس فً المرتبة اِ ٌرة 7ٙ.ٙٙفلسطٌن على نسبة 
 %.ٖٖ.ٖٖبنسبة 

لم ترد جمٌعها  إٔ أنموالع الدراسة وضعت لها برٌداً إلكترونٌاً،  كلورؼم أن 
 إلى هذا البرٌد أكثر من مرة.  انعلى أي رسالة من الرسابل التً أرسلها الباحث

م(، حٌث أشار إلى أن الصحؾ العربٌة 7ٕٓٓوهو ما ٌتفك مع دراسة )محسب،  
ً للتواصل مع إدارة المولع، إٔ أنه ٌإ ذ  فً دراسته لد است دمت برٌداً إلكترونٌا

م فاعلٌتهر فهً لم ترد على الرسابل الُمرَسلَة من المراء، ولكن على هذا البرٌد عد
على ما ٌبدو أصبح تملٌد وضع البرٌد اْلكترونً موضة ٔ ؼنى عنها من الناحٌة 
الشكلٌة، التً ٔ تعكس إفادة فعلٌة على أرض الوالع بالنسبة للصحؾ، أما 

لمست دم اان فٌه دونً تعالصحٌفتان اِمرٌكٌتان، فمد است دمتا طرٌمة الرد اْلكتر
بالرد فً ألرب فرصة، وٌعزي )محسب( لٌام الصحؾ باست دام الرد 

كثرة عدد المست دمٌن الذٌن ٌرسلون رسابل إلى الصحٌفةر مما إلى اْلكترونً، 
ٌَْصعُب معه الرد الفردي على كل ش ص
(ٔ). 

دت أن م( التً أك7ٕٓٓكما تتفك نتابج هذه الدراسة مع نتابج دراسة )تربان، 
%، وجاءت هذه ٓٓٔصحؾ الدراسة لد است دمت البرٌد اْلكترونً بنسبة 

ً تؤ ذ شكل اتصل بنا دراسة مع ، و(ٕ)ال دمة على شكل إٌمٌل المولع، وأحٌانا
% من صحؾ الدراسة تضع لها 8ٓم( التً أشارت فٌها إلى أن ٕٔٓٓ)فهمً، 

ً للتواصل مع إدارة الصحٌفة، فً حٌن  % تضع أكثر من 7.7ٔبرٌداً إلكترونٌا
% من صحؾ الدراسة ٔ تضع لها برٌداً ٖ.ٕعنوان واحد للتواصل معها، وفمط 

 ً % ٗ.7ٓم( الذي أكد فٌها أن 9ٕٓٓ، كما اتفمت مع دراسة )النجار، (ٖ)إلكترونٌا
من صحؾ الدراسة تضع عنوان برٌد إلكترونً واحد على الصفحة الربٌسٌة 

نوان برٌدي إلكترونً على الصفحة % تضع أكثر من عٖ.8ٔلمولع الصحٌفة، و
 . (ٗ)الربٌسٌة لمولع الصحٌفة

 موالعأما بالنسبة لوجود برٌد إلكترونً ِلسام المولع فمن المٕحظ أن ثٕثة من 
الدراسة لد حرصت على وجود برٌد إلكترونً ِلسام المولع، وصحٌفة المدس 

 المولع.هً الوحٌدة التً لم تضع برٌداً إلكترونٌاً  اصاً بؤلسام 
ً لم تم ارسال  كما رسابل ِلسام الموالع التً تضعها موالع الدراسة، ولكن أٌضا

ٌصل أي رد على أيٍ من هذه الرسابل من أي مولع من موالع الصحؾ الثٕث 

                                                           
  ٕٕٔ-ٕٔٔسابك، ص المرجع ال( ٔ)
  9ٗٔ(  ماجد تربان، مرجع سابك، ص ٕ)
  ٕٔٗ(  نجوى فهمً، مرجع سابك، صٖ)
  7ٖ٘ص (  سعٌد الؽرٌب النجار، مرجع سابك، ٗ)
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أما بالنسبة للبرٌد اْلكترونً ال اص بمحرر ، فلسطٌن(-الحٌاة الجدٌدة-)اٌِام
فتً اٌِام والحٌاة الجدٌدة فمط على وضع المادة التحرٌرٌة فمد حرص مولعا صحٌ

البرٌد اْلكترونً لبعض محرري الممأت، حٌث إنها كانت تضع بشكل عشوابً 
-البرٌد اْلكترونً ال اص ببعض ُكتَّاب الممأت، ولم تلتزم هذه الموالع )اٌِام
اً الحٌاة الجدٌدة( بوضع البرٌد اْلكترونً لكل كتّاب الممأت، ولم تضع برٌد

 إلكترونٌاً لمحرر المواد التحرٌرٌة التفسٌرٌة أو ال برٌة.
م( التً بٌنت أن الصحؾ اْلكترونٌة 7ٕٓٓوهذه النتٌجة تتفك مع دراسة )تربان، 

الفلسطٌنٌة تتٌح البرٌد اْلكترونً لمحرر المادة المنشورة بنسبة ضعٌفة وصلت 
اسة )تٕحمة، ، ودر(ٔ)صحٌفة 9ٙ% من صحؾ الدراسة التً بلؽت ٗ.7ٔإلى 
% من حجم عٌنة الموالع اْ بارٌة ٘.9ٖم( التً أظهرت أن نسبة ٕٕٔٓ

% منها 9ٕالفلسطٌنٌة است دمت برٌد إلكترونً للمإسسة اْعٕمٌة، ونسبة 
 .(ٕ)است دمت برٌد لمحرر المادة المنشورة

م( التً أشارت إلى أن 9ٕٓٓكما تتوافك هذه النتابج مع نتابج دراسة )النجار، 
% من صحؾ الدراسة تتٌح إمكانٌة أتصال بمحرري المصص اْ بارٌة ٖ.ٔٔ

 .(ٖ)لمولع الصحٌفة
م( فً دراسته التً بٌنت أن 7ٕٓٓوهً نفس النتٌجة التً توصل إلٌها )محسب، 

ً لمحرر المادة المنشورة، وأرجع  صحٌفتً الدراسة، لم تست دما برٌداً  اصا
نها ما زالت تنشر نفس المواد )محسب( ذلن بالنسبة للصحؾ العربٌة إلى أ

المنشورة فً الصحؾ الورلٌة، وبالتالً لٌس هنان عٕلة بٌن المحرر وما ٌنشر 
فً الصحؾ اْلكترونٌة، اِمر الذي ٔ ٌتطلب إضافة برٌده اْلكترونً مع 

 .(ٗ)ال بر، فً حٌن است دمت الصحٌفتٌن اِمرٌكٌتٌن هذه ال دمة
 المنتدٌات: -ٕ

سة ؼٌاب تام ٔست دام للمنتدٌات بؤنواعها الثٕثة عن موالع بٌنت نتابج الدرا
الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة، وهو ما ٌعزز أن هذه الموالع هً عبارة عن ساحة 

 لنشر المادة المطبوعة فً الصحٌفة على شبكة اْنترنت.
م( التً بٌنت أن نسبة موالع ٕٔٓٓوتتفك هذه النتابج مع نتابج دراسة )فهمً، 

، أما دراسة (٘)%٘.٘ٔالتً أتاحت ساحة للنماش على موالعها بلؽت  الدراسة
م( أشارت إلى ؼٌاب هذا اِمر عن الصحافة اْلكترونٌة ٕٕٔٓ)تٕحمة، 
% من 9.ٙٔم( أن نسبة 9ٕٓٓدراسة )النجار،  فً حٌن أكدت، (ٙ) الفلسطٌنٌة

                                                           
  99ٔ( ماجد تربان، مرجع سابك، ص ٔ)
 7ٕ( ثابر تٕحمة، مرجع سابك، ص ٕ)
  7ٖ٘( سعٌد الؽرٌب النجار، مرجع سابك، ص ٖ)
 ٕٕٔ( حلمً محسب، إ راج الصحؾ اْلكترونٌة على شبكة اْنترنت، مرجع سابك، ص ٗ)
  ٖٕٗ(  نجوى فهمً، مرجع سابك، ص٘)
  7ٖ(  ثابر تٕحمة، مرجع سابك، ص ٙ)
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ً للدردشة على موالعها، و % تتٌح مجموعات ٙ.٘صحؾ الدراسة تتٌح ؼرفا
 . (ٔ)منتدٌات للنماشو
 عرض بٌانات المعلمٌن: -ٖ

بؤن  انتنشر بٌانات المعِلمٌن، وٌرى الباحث الدراسة لمتبٌن نتابج الدراسة أن موالع 
نشر بٌانات المعلمٌن ٌعطً إمكانٌة تفاعل المعلمٌن مع بعضهم البعض، وزٌادة 

لى عدم عٌحرصون أؼلب المعلمٌن  إٔ أنفرصة  لك عٕلات وتفاعٕت بٌنهم، 
 .ال اصةنشر معلوماتهم 

 خامساً: أدوات سهولة إضافة معلومات من لبل المستخدمٌن:
 (٘) جدول

ألدوات بُعد سهولة إضافة معلومات من لبل  الدراسةٌوضح استخدام موالع  
 المستخدم

 الصحٌفة          
         

 بُعد سهولة 
  إضافة معلومات

 المجموع فلسطٌن الحٌاة األٌام المدس

 % ن % ن % ن % ن % ن

 50 184 0 0 100 92 0 0 100 92 االستفتاءات

 75 276 100 92 0 0 100 92 100 92 التعلٌك

 25 92 0 0 0 0 0 0 100 92 التعلٌك على التعلٌك

موالع 
التواصل 

 االجتماعً

 100 368 100 92 100 92 100 92 100 92 فٌسبون

 100 368 100 92 100 92 100 92 100 92 توٌتر

 100 368 100 92 100 92 100 92 100 92 أخرى

لم -تمٌٌم )أعجبنً
 ٌعجبنً(

92 100 0 0 0 0 0 0 92 25 

المشاركة 
فً المادة 
 المنشورة

إضافة 
 صورة

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

إضافة 
 صوت

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

إضافة مادة 
 تحرٌرٌة

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

إضافة 
 فٌدٌو

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 43.18 1748 36.36 368 36.36 368 36.36 368 63.63 644 المجموع

أن است دام موالع الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة إلى الجدول السابك تشٌر بٌانات 
نسبة بلّدوات التً تحمك بُعد سهولة إضافة معلومات جاء دون المتوسط، 

 %ٖٙ.ٖٙنسبة ِولى ب%، ولد جاء مولع صحٌفة المدس فً المرتبة ا8ٔ.ٖٗ
فارق كبٌر بٌنه وبٌن الموالع اِ رى، فً حٌن بلؽت لدى الموالع اِ رى وب

ٖٙ.ٖٙ.% 
                                                           

  7ٗ٘(  سعٌد الؽرٌب النجار، مرجع سابك، ص ٔ)
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وٌتضح من  ٕل الجدول السابك، ؼٌاب اِدوات ال اصة بالمشاركة فً المادة 
المنشورة، ولم تسمح موالع الدراسة للمست دم بالمشاركة فً هذه المادة المنشورة، 

 ً ، أن الدراسة سجلت ؼٌاب )أستفتاءات( أو استطٕعات الرأي ومن الؽرٌب أٌضا
 ، وفٌما ٌؤتً تفصٌل لهذه البٌانات:عن صحٌفتً اٌِام وفلسطٌن

 )االستفتاءات(: استطالعات الرأي -ٔ

ً بنسبةستطٕع الرأي أو أستفتاء متوسطٔ الدراسةموالع  كان است دام بلؽت  ا
والحٌاة الجدٌدة هذا اِمر، فً حٌن  %، حٌث است دم مولعا صحٌفتً المدسٓ٘

أن مولع صحٌفة الحٌاة  ظوحؼاب عن مولعً صحٌفتً اٌِام وفلسطٌن، ول
الجدٌدة رؼم إتاحته ٔستطٕعات الرأي إٔ أن هذا اِمر لٌس فعأً، حٌث إن 
مولع صحٌفة الحٌاة الجدٌدة ٌتٌح  انة على ٌسار أسفل واجهتها للتصوٌت، ولكنه 

ومن المعروؾ أن وجود استطٕعات الرأي مهم ، م التصوٌت علٌهٔ ٌوجد ما ٌت
جداً لموالع الصحؾ اْلكترونٌة، حٌث إنها تتٌح المجال أمام الزابر للتعبٌر عن 

، وتفٌد فً لٌاس اتجاهات المست دمٌن إزاء موضوع معٌن، ولد تسهم هذه (ٔ)رأٌه
دول أو تؽٌٌر برنامج أستفتاءات فً تؽٌٌر بعض السٌاسات التً تنتهجها بعض ال

 .(ٕ)انت ابً
م( التً أظهرت 7ٕٓٓوت تلؾ نتابج الدراسة مع ما توصلت إلٌه دراسة )تربان، 

أن الصحؾ اْلكترونٌة الفلسطٌنٌة تست دم استطٕع الرأي بنسبة ضعٌفة وصلت 
% من ٘.ٗ م( فمد أتاحتٕٔٓٓ، أما بالنسبة لدراسة )فهمً، (ٖ)%ٗ.7ٔإلى 

 .(ٗ)ستطٕعات للرأيموالع الدراسة فمط ا
% من صحؾ الدراسة لد است دمت 7٘م( فؤكدت أن 7ٕٓٓأما دراسة )محسب، 

استطٕعات الرأي، ؼٌر أنه من المٕحظ أن صحٌفة الجمهورٌة المصرٌة لد 
وضعت استطٕع رأي حول الفابز المتولع بالدوري، ؼٌر أنه ٌُإَ ذ على هذه 

الفعلً لنتٌجة الدوري، مما ٌملل من أستطٕعات أنها لم تتؽٌر حتى بعد الحسم 
أهمٌة تواجده، أما صحٌفة اِهرام فلم تست دم هذا النوع من أستفتاءات على 

فمد است دمتا هذا  USA Todayو  New york Timesمدار الدراسة، أما صحٌفتا 
النوع بطرٌمة عملٌة فً مجأت سٌاسٌة متعددة، ؼٌر أنهما لم تطرحانه فً 

ً للموضوعات السٌاسٌة صفحة البدء بص ورة مباشرة، ولكنهما وضعتاه مصاحبا
 . (٘)فً الصفحات الدا لٌة

 التعلٌك على الموضوعات والتعلٌك على التعلٌك: -ٕ
 بدرجةلتعلٌك على الموضوعات والتعلٌك على التعلٌك، دراسة اموالع ال تاست دم
صحٌفة %، ولد جاء مولع ٓ٘، حٌث بلؽت نسبة است دام التعلٌمات ةمتوسط

                                                           
ان: دار وابل للنشر والتوزٌع،  ٔاْعٕم الجدٌد والصحافة اْلكترونٌة، ط عبد الرزاق الدلٌمً، (ٔ)  م(ٕٓٔٓ)َعمَّ

 ٕٕٗص 
 ٕٙٔ( حلمً محسب، إ راج الصحؾ اْلكترونٌة، مرجع سابك، ٕ)

  99ٔ(  ماجد تربان، مرجع سابك، ص ٖ)
  ٖٕٗى فهمً، مرجع سابك، ص(  نجوٗ)
 ٕٙٔ(  حلمً محسب، إ راج الصحؾ اْلكترونٌة على شبكة اْنترنت، مرجع سابك، ص ٘)
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المدس فً المرتبة اِولى فً است دام التعلٌك، حٌث إنه كان المولع الوحٌد الذي 
%، فً حٌن ٓٓٔاست دم التعلٌك على التعلٌك لٌحصل مولع صحٌفة المدس على 

% حٌث إنهما أتاحتا التعلٌك ٓ٘حصل مولعا صحٌفتً اٌِام وفلسطٌن على نسبة 
مولع صحٌفة الحٌاة الجدٌدة التعلٌك، أو  على المادة المنشورة فمط، فً حٌن لم ٌتح

 التعلٌك على التعلٌك على صفحاته.
تضح أن مولع صحٌفة المدس هو المولع الوحٌد من موالع المٕحظة ٌومن  ٕل 

الدراسة الذي ٌنشر التعلٌك بمجرد إد اله، ولد أوضح مدٌر المولع اْلكترونً 
ل مسإول الطالم المناوب، لصحٌفة المدس بؤن مرالبة التعلٌمات ٌتم من  ٕ

وتستفٌد إدارة المولع من هذه التعلٌمات فً إعطابها مإشرات حمٌمٌة عن 
، أما بالنسبة لمولع صحٌفة اٌِام فرؼم أنه ٌضع (ٔ)اهتمامات الجمهور بالمواضٌع

إمكانٌة التعلٌك، إٔ أنه عند محاولة التعلٌك وبعد كتابته، تؤتً رسالة إلكترونٌة 
رسال التعلٌك وسوؾ ٌتم إضافته بعد مراجعة إدارة المولع" ولكن تنص على "تم إ

 انوبمتابعة المولع طوال مدة التحلٌل لم ٌتم نشر التعلٌك الذي حاول الباحث
 إضافته.

وكذلن اِمر بالنسبة لمولع صحٌفة فلسطٌن الذي ٌتٌح إمكانٌة التعلٌك على مواده  
اد المنشورة، جاءت رسالة تنص التعلٌك على هذه المو حاولةم المنشورة، فعند

على: "تم استمبال تعلٌمن بنجاح، سوؾ ٌتم مراجعة تعلٌمن وإلراره من طرؾ 
تعلٌك على أكثر من موضوع ولفترات متمطعة  ٕل مدة الإدارة المولع"، وبعد 

ً فً مولع صحٌفة فلسطٌن،  الدراسة إٔ أنه لم ٌتم نشر أي تعلٌك، وٌُٕحظ أٌضا
للمست دم ْد ال التعلٌك، فإذا  Facebookبرمجٌة اشتران  أنه ٌست دم بطرٌمة

الموجود رابطه فً الصفحة  Facebookأد ل المست دم التعلٌك من  ٕل مولع 
 ٌتم نشره فوراً.

وٌعتبر التعلٌك  دمة مفٌدة جداً حٌث إنه  ٌتٌح للمست ِدم التعلٌك على ما نشر 
علِّك فٌها على ما نُِشر بالصحٌفة بالمولع وإرسال رسابل إلكترونٌة إلى المحرر ٌُ 

ً لما نُِشر، وتمتاز ً أو تصحٌحا التعلٌمات بدرجة عالٌة من  أو ٌُمِدم فٌها التراحا
التفاعلٌة ِنها توضح وجهة نظر الُمرِسل وتعطً ردود أفعال متفاوتة من عدد 

 .(ٕ)كبٌر من المشاركٌن
أن الصحؾ اْلكترونٌة م( التً بٌنت 7ٕٓٓوتتفك هذه النتابج مع دراسة )تربان، 

 %٘.8ٖالفلسطٌنٌة تتٌح التعلٌك على المادة المنشورة بنسبة ضعٌفة وصلت إلى 
(ٖ). 

ً كبٌراً مع دراسة )تٕحمة،  م( التً بٌنت أن ٕٕٔٓوت تلؾ هذه النتابج ا تٕفا
% من موالع الدراسة تسمح بإمكانٌة التعلٌك من لبل ٗ.77المبحوثٌن ٌرون أن 

                                                           
 مرجع سابكإبراهٌم ملحم، ( ٔ)

(ٕ) Matthew Bietz, "Interactivity and Electronic Communication an Experimental Study 

of Mediated Feedback", University of Michigan, PHD Thesis, unpublished,(2008), 

P1-2  

  99ٔ(  ماجد تربان، مرجع سابك، ص ٖ)
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أ تٕؾ ناتج عن أن )تٕحمة( لد اعتمد فً المول أن هذا  وٌمكن، (ٔ)الزوار
دراسته على معلومات المست دمٌن حول الموالع التً  ضعت لها دراسته ولم ٌَمُم 

 التً كانت فً ؼالبٌتها لٌس لها أصل مطبوع. هو بتحلٌل مضمون هذه الموالع
 ٓٓٔن م( التً ا تارت عٌنة عشوابٌة مكونة مٕٔٔٓوفً دراسة )السنوسً، 

المبحوثٌن من % ٕٗ، تبٌن أن ٖ٘و ٕٓشاب وشابة تتراوح أعمارهم بٌن 
ً % منهم ٌٓٔوٌمومون بإبداء الرأي أو التعلٌك أحٌاناً،  ، بدون الرأي والتعلٌك دابما

سعى إلى التعمك فً الحدث عن طرٌك الد ول فً من المبحوثٌن % ٕٖكما أن 
 .(ٕ)نماش افتراضً جاد مع المعلمٌن

م( التً أكدت أن التفاعلٌة ٕٓٔٓالنتٌجة مع دراسة )لدوري،  وت تلؾ هذه
%، ذلن أن ٘ٗ.9ٗالمتبادلة بٌن المست دمٌن تشكل نسبة مرتفعة وصلت إلى 

المساحة التً وفرتها الصحافة اْلكترونٌة  لمت فرصة للجمهور بإنتاج الرسابل 
 .(ٖ)لوتبادلها بؽض النظر عن مضمون التفاعلٌة التً تحتوٌها هذه الرساب

 موالع التواصل االجتماعً: -ٖ
جمٌع  است دمتبموالع التواصل أجتماعً، حٌث  الدراسةموالع  تبٌن اهتمام

، وحتى أن موالع الدراسة تست دم موالع Twitterو  Facebookموالع الدراسة 
 ، وؼٌرهما.LinkedInو  flickerأ رى للنشر من  ٕلها مثل 

طلب جهداً من محرري المواد المنشورة، بل إنها هذا ٔ ٌت هبؤنٌمكن تعلٌل ذلن و
تمنٌة برمجٌة ٌتم تفعٌلها واست دامها بشكل تلمابً ودابم، و اصة بعد اْلبال 
 الكبٌر وأنتشار الواسع لهذه الموالع واست دام الجمهور لها و اصة الشباب.
عً ولد أكدت الكثٌر من الدراسات على أهمٌة است دام موالع التواصل أجتما

% من مست دمً اْنترنت ٘.9ٕم( أن ٕٓٔٓحٌث أظهرت دراسة )إبراهٌم، 
Facebookٌست دمونه من أجل الد ول على مولع 

(ٗ). 
 تمٌٌم المواد المنشورة: -ٗ

أن نسبة إتاحة موالع الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة لمست دمٌها بتمٌٌم المادة ٌٕحظ 
ً إذ بلؽت نسبة  ان مولع صحٌفة المدس هو %، فمد كٕ٘المنشورة كان ضعٌفا

المولع الوحٌد من موالع الدراسة الذي أتاح لمست دمٌه إمكانٌة تمٌٌم المادة 
 لم ٌعجبنً(. –المنشورة )أعجبنً 

 المشاركة فً المحتوى المنشور:  -٘
مشاركة المست دمٌن فً المحتوى المنشور عن موالع تام لؼٌاب تشٌر النتابج إلى 

، حٌث ؼابت جمٌع إمكانات إضافة صورة أو صوت الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة
لم تسمح موالع الدراسة بؤي مشاركة من المست دم وأو مادة تحرٌرٌة، أو فٌدٌو، 

 فً المحتوى المنشور.

                                                           
  7ٖ(  ثابر تٕحمة، مرجع سابك، ص ٔ)
  ٕٔ- ٔٔ(  ثرٌا السنوسً، مرجع سابك، صٕ)
  7ٓٔ(  رٌم فتٌحة لدوري، مرجع سابك، ص ٖ)
  ٖٙٗ(  سهٌر إبراهٌم، مرجع سابك، ص ٗ)
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م( أن السماح للجمهور فً المشاركة فً إنتاج  ٕٔٔٓ، Alkuولد أكدت دراسة )
ى المادة اْعٕمٌة المادة المنشورة على الصحٌفة اْلكترونٌة ٌزٌد من مستو

الممدمة للجمهور، وأن الصحؾ التً توفر مٌزة المشاركة فً المادة المنشورة 
على اْنترنت لدٌها تواصل مع مست دمٌها بصورة أكبر من الصحؾ التً ٔ تتٌح 

 .(ٔ)هذه المٌزة
% ٕ.9٘م( التً أشارت إلى أن 9ٕٓٓوت تلؾ هذه النتٌجة مع دراسة )النجار، 

ة أتاحت فرص متفاوتة ْضافة المست دمٌن للمعلومات على من صحؾ الدراس
 .(ٕ) موالع الصحؾ

% من صحؾ الدراسة تسمح  ٕ٘م( أن ٕٕٔٓ، Larssonولد أكدت دراسة )
، وت تلؾ مع دراسة )تٕحمة، (ٖ)للمراء بالمساهمة فً نشر اِ بار والتمارٌر

ة إضافة % من موالع الدراسة سمحت إمكانٌٗ.9ٔم( التً بٌَّنت أن ٕٕٔٓ
ربما ٌعود سبب هذا أ تٕؾ إلى أن ، و(ٗ)ممأت أو دراسات من لبل الزوار

دون )تٕحمه( اعتمد فً دراسته على معلومات المست دمٌن حول هذه الموالع 
 .تحلٌل هذه الموالع

 سادساً: أدوات مرالبة نظام المستخدم: 
 (ٙ) جدول

 المستخدم مرالبة نظامبُعد ل الدراسةٌوضح استخدام موالع  
ة الصحٌف        

    
مرالبة نظام 

 المستخدم

 األٌام المدس
الحٌاة 
 الجدٌدة

 المجموع فلسطٌن

 % ن % ن % ن % ن % ن

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اشتراط التسجٌل

عرض عدد 
 المراء

92 100 92 100 0 0 0 0 184 50 

عرض معلومات 
 األعضاء

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 16.67 184 0 0 0 0 33.33 92 33.33 92 المجموع

ٌتضح من  ٕل الجدول أن موالع الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة لد است دمت 
%، 7ٙ.ٙٔاِدوات ال اصة ببُعد مرالبة نظام المست دم بنسبة ضعٌفة بلؽت 

ورؼم أن هذا البُعد ٌنصح الباحثون بعدم است دامه، إٔ أن بعض الباحثٌن ٌوصً 
ال صوصٌة وبؤنه عضو فً هذا المولع، وأن له بؤن است دامه ٌحمك للفرد 

ش صٌة معروفة لدى المولع، كما أن هذا البُعد ٌعطً المولع معلومات عن 
التً ٌفضلون لراءتها، وأولات  والموضوعاتالمراء، من حٌث أماكن سكناهم، 

                                                           
(ٔ) A. Alku, Op. Cit., p.92  

  7٘٘(  سعٌد الؽرٌب النجار، مرجع سابك، ص ٕ)
(ٖ) A. Larsson, Op. Cit., p.208   

  7ٖ(  ثابر تٕحمة، مرجع سابك، ص ٗ)
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المراءة، كما أنه ٌعطً المولع معلومات حول طبٌعة الجمهور الذي ٌطلع على 
 الصحٌفة.
م( التً أكدت أن صحؾ الدراسة ٔ 7ٕٓٓفك هذه النتابج مع دراسة )محسب، وتت

هً الوحٌدة فً  New york Times%، وأن صحٌفة 7٘تشترط التسجٌل بنسبة 
صحؾ الدراسة اِربعة، التً تفرض على مست دمٌها تسجٌل بٌاناتهم الش صٌة 

ات ٔسترجاعها فً أول مرة ٌد لون بها المولع، وتستؤذن منهم حفظ هذه المعلوم
 . (ٔ)عندما ٌفتح المست دم الصحٌفة مرة أ رى

% من صحؾ الدراسة اشترطت على ٖ.8ٔم( أن 9ٕٓٓوأثبتت دراسة )النجار، 
% من صحؾ ٖ.8ٔمست دمٌها التسجٌل فً المولع، فً حٌن است دمت نسبة 

الدراسة عدَّاد الزوار، وكانت نسبة الصحؾ التً  ضعت للدراسة ولم توفر أي 
 .(ٕ)%٘.ٖ٘من المرالبة على المست دمٌن نوع 

 سابعاً: أبعاد التفاعلٌة فً موالع الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة:
 (8) جدول

ٌوضح إجمالً استخدام موالع الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة ألدوات أبعاد  
 التفاعلٌة

 الصحؾ                  
 أبعاد التفاعلٌة

 المجموع فلسطٌن الحٌاة اٌِام المدس

 % ن % ن % ن % ن % ن

 43.19 2225 51.32 661 50 644 35.71 460 35.71 460 بُعد تعدد الخٌارات

بُعد تخفٌؾ المجهودات 
المبذولة من لبل 

 المستخدم

828 60 552 40 552 40 920 66.67 2852 51.67 

بُعد استجابة المولع 
 اإللكترونً للمستخدم

184 28.57 276 42.86 0 0 0 0 460 17.85 

االتصال  تسهٌلبُعد 
الشخصً من لبل 

 المستخدمٌن

92 14.29 276 42.86 276 42.86 184 28.57 828 32.14 

بُعد سهولة اضافة 
معلومات من لبل 

 المستخدم

644 63.63 368 36.36 368 36.36 368 36.36 1748 43.18 

بُعد مرالبة نظام المستخدم 
 من لبل المولع

92 33.33 92 33.33 0 0 0 0 184 16.67 

 34.11 8297 30.49 2133 28.20 1840 38.52 2024 39.25 2300 المجموع

 

                                                           
 ٕٓ٘(  حلمً محسب، إ راج الصحؾ اْلكترونٌة على شبكة اْنترنت، مرجع سابك، ص ٔ)
  7ٗ٘(  سعٌد الؽرٌب النجار، مرجع سابك، ص ٕ)
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أن نسبة است دام موالع الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة السابك ٌتضح من الجدول 
% وهً نسبة ٔٔ.ٖٗلّدوات ال اصة بالتفاعلٌة حسب اِبعاد الستة كان 

 ضعٌفة.
ق مولع صحٌفة المدس بالنسبكما  ة ٔست دامه ِدوات التفاعلٌة حسب ٌتضح تَفَوُّ

اِبعاد التً حددتها الدراسة، حٌث كان متوسط است دام مولع صحٌفة المدس 
مع  -إلى حٍد ما-%، ونٕحظ تمارب هذه النتٌجة ٕ٘.9ِٖدوات التفاعلٌة هو 

%، وٌتمارب مولع صحٌفة فلسطٌن ٕ٘.8ٖمولع صحٌفة اٌِام التً بلؽت  نتٌجة
% مع النتٌجة التً حصل علٌها مولع صحٌفة الحٌاة 9ٗ.ٖٓالتً حصلت على 
 %. ٕٓ.8ٕالجدٌدة والتً كانت 

ونالحظ كذلن من خالل الجدول أن أبعاد التفاعلٌة من حٌث متوسطات توفرها 
 فً موالع الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة جاءت حسب الترتٌب اآلتً:

مست دم، كان المتوسط بُعد ت فٌؾ المجهودات المبذولة من لبل ال لمرتبة األولى:ا
٘ٔ.ٙ7.% 

 %.9ٔ.ٖٗبُعد تعدد ال ٌارات، كان المتوسط   المرتبة الثانٌة:
بُعد سهولة إضافة معلومات من لبل المست دم، كان المتوسط   المرتبة الثالثة:

ٖٗ.ٔ8.% 
أتصال الش صً من لبل المست دمٌن، كان  تسهٌلبُعد  المرتبة الرابعة:

 %.ٗٔ.ٕٖالمتوسط 
بُعد استجابة المولع اْلكترونً للمست دم، حٌث كان المتوسط،  الخامسة:المرتبة 
ٔ7.8٘.% 

بُعد مرالبة نظام المست دم من لِبَل المولع، حٌث كان المتوسط،  المرتبة السادسة:
ٔٙ.ٙ7.% 

هً نسبة ضعٌفة إذا ما لورنت بدراسة  والنسبة التً حصلت علٌها موالع الدراسة
حٌث  CNNٌها التفاعلٌة فً مولعً الجزٌرة والـ م( التً درس ف7ٕٓٓ)محسب، 

%، فً حٌن كانت فً مولع الجزٌرة بنسبة CNN 88.9٘كانت التفاعلٌة فً الـ 
 .(ٔ)%7ٔ%، أي بمتوسط 9ٔ.ٖ٘
بدراسة است دام موالع الدراسة ِبعاد التفاعلٌة تظل من فضة ممارنةً نسبة كما أن 

وسط نسبة است دام صحؾ م( حٌث كان مت7ٕٓٓأ رى لنفس الباحث )محسب، 
 دراسةلنتٌجة وهً نتٌجة لرٌبة ، (ٕ)%٘ٙ.7ٗالدراسة لدٌه لّدوات التفاعلٌة 

لصحؾ اْلكترونٌة العربٌة، حٌث كان متوسط است دام حول ام( 9ٕٓٓ)النجار، 
 .(ٖ)%٘٘الصحؾ ِدوات التفاعلٌة هو هذه 

 
 

                                                           
  ٕ٘٘علٌة الموالع التلفزٌونٌة اْ بارٌة على اْنترنت، مرجع سابك، ص ( حلمً محسب، لٌاس تفأ)
 ٕٗ٘( حلمً محسب، إ راج الصحؾ اْلكترونٌة على شبكة اْنترنت، مرجع سابك، صٕ)
 77٘-7ٕ٘( سعٌد الؽرٌب النجار، مرجع سابك، ص ٖ)
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 أهم نتابج الدراسة: 

 ج التً توصلت إلٌها هذه الدراسة:ٌل ص الباحثان فٌما ٌؤتً أهم النتاب
ٔ ٌوجد حرص واضح لدى موالع الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة على استؽٕل  .ٔ

 كامل اْمكانات المتاحة على شبكة اْنترنت.
 عدم انتهاج موالع صحؾ الدراسة سٌاسةً واضحةً نحو التفاعلٌة. .ٕ

ثا سجلت الدراسة أن صحٌفتً المدس وفلسطٌن هما الصحٌفتان اللتان تح .ٖ دِّ
ث صحٌفة اٌِام ؤ الحٌاة الجدٌدة دِّ حَ مادتٌهما التحرٌرٌة على مدار الساعة، ؤ تُ 

 مادتٌهما إٔ فً صباح الٌوم التالً لصدور العدد المطبوع.

لم تُسجل الدراسة أي استجابة تذكر من لِبَل موالع الصحؾ الٌومٌة  .ٗ
 الفلسطٌنٌةر لتساإٔت المست دمٌن التً ٌطرحونها.

موالع الدراسة على وجود الربط بموالع التواصل أجتماعً فً  حرصت .٘
 موالعها.

لم تُسجل الدراسة أي فرصة للمست دم للمشاركة فً المحتوى المنشور  .ٙ
 للمولع.

أكدت الدراسة است دام موالع الدراسة لبعض اِدوات التفاعلٌة بصورة ؼٌر  .7
 مدروسة.

 توصٌات الدراسة:
مجموعة من التوصٌات الموجهة إلى اْعٕم ال روج من هذه الدراسة بٌمكن 

الفلسطٌنً بشكل عام، وموالع الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة، بشكل  اص، وجمٌع 
 الموالع الفلسطٌنٌة على شبكة أنترنت، وهذه التوصٌات هً:

اعلٌة، بالتفالمابمٌن على الموالع الفلسطٌنٌة على شبكة أنترنت  تكثٌؾ اهتمام .ٔ
تكثٌؾ است دامها، والتعرؾ على اِدوات التً تساعد على بوات اذ لرار واضح 

التفاعلٌة، وزٌادة معرفة اِهداؾ التً تحممها اِدوات والتمنٌات البرمجٌة 
 المتوفرة على اْنترنت.

إفساح المجال أمام حرٌة الرأي والتعبٌر، من  ٕل السماح بالتعلٌمات والرد  .ٕ
فسهم أو من لبل إدارة المولع، وزٌادة على هذه التعلٌمات من لبل المست دمٌن أن

مساحة المنالشة وتبادل اَراء أمام مست دمً المولع، وفتح باب النماش الجاد بٌن 
 المست دمٌن تحت إشراؾ طالم إدارة المولع.

استمٕل إدارة المولع اْلكترونً للصحٌفة المطبوعة لٌصبح له العمل على  .ٖ
 على تحمٌمها.كٌان مستمل، تكون أهدافه واضحة وٌعمل 

أهتمام بالرسابل التً تصل إدارة المولع والرد على تساإٔت المست دمٌن،  .ٗ
ل لك جو من الرضا على المست دمٌن، وشعورهم باهتمام إدارة المولع بهم 

 وبآرابهم.
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زٌادة أهتمام بما بات ٌعرؾ بـ )صحافة المواطن( وإتاحة الفرصة لمشاركة  .٘
نشورة على الموالع اْلكترونٌة للصحؾ الٌومٌة المست دمٌن بإنتاج المادة الم

الفلسطٌنٌة من المشاركة بصورة، أو ملؾ صوتً وفٌدٌو، أو المشاركة ب بر 
 معٌن، وفك السٌاسة التحرٌرٌة للصحٌفة اْلكترونٌة.

التوجه للجمهور اِجنبً وعدم أكتفاء بالجمهور العربً، وذلن من  ٕل  .ٙ
 .الفلسطٌنٌةصحؾ الربٌة لموالع إضافة لؽات أ رى ؼٌر اللؽة الع

الطالم العامل فً موالع الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة، وأهتمام وتؤهٌل تدرٌب  .7
بالتفاعل مع الجمهور والرد علٌه فً ألرب ولت ممكن، والتعرؾ على أهمٌة كل 

 أداة ودورها الذي تحممه.

ودورٌة، تحدٌث المادة التحرٌرٌة المنشورة على مولع الصحٌفة بصورة آنٌة  .8
 وعدم أكتفاء بنشر المواد التً ٌتم إعدادها للصحؾ المطبوعة.

 اصة بالصحؾ اْلكترونٌة الفلسطٌنٌة، للتعرؾ على  دراسات إجراء .9
جمهورها واِدوات التً ٌست دمونها، والتعرؾ على آرابهم، والمواد التً 

اته بؤكبر ٌفضلون التعرض لها، والتعرؾ أكثر على جمهورها، ومحاولة تلبٌة طلب
لدر ممكن، بما ٌ دم الجمهور والمصلحة العامة وفك سٌاسة الصحٌفة 
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ى اْنترنت: بالتطبٌك لٌاس تفاعلٌة الموالع التلفزٌونٌة اْ بارٌة عل"حلمً محسب،   (ٗٔ

الماهرة: المجلة المصرٌة لبحوث اْعٕم، العدد  "،CNNو على مولعً الجزٌرة 
 ٕٗٙ-ٕٕٔص ص ،م8ٕٓٓمارس-التاسع والعشرون،ٌناٌر

، رسالة دكتوراه، ؼٌر منشورة "الصحافة اْلكترونٌة الفلسطٌنٌة" ،ماجد تربان (٘ٔ
 م(7ٕٓٓ)الماهرة: معهد البحوث والدراسات العربٌة، 

إ راج الصحؾ اْلكترونٌة على شبكة اْنترنت: دراسة تطبٌمٌة "حلمً محسب،   (ٙٔ
، فً كتاب: إ راج الصحؾ اْلكترونٌة "ممارنة بٌن الصحافتٌن المصرٌة واِمرٌكٌة

على شبكة اْنترنت: دراسة تطبٌمٌة ممارنة بٌن الصحافتٌن المصرٌة واِمرٌكٌة،  
 م(7ٕٓٓ ع،)الماهرة: دار العلوم للنشر والتوزٌٔط
ٔ7) Carina Ihlstorom, Jonas Lundberg, "A Genre Perspective on Online Newspaper 

Front Page Design", Journal of Web Engineering, Vol.3, No.1, 2004, P.P 50-

74, Sweden. 

ٔ8) (ٔ) Spiro Kiousis, "Interactivity: A Concept Explication", New Media and 

Society, Vol. 4(3), 2002, P.P 355–383. 

التفاعلٌة فً الموالع اْ بارٌة العربٌة على شبكة اْنترنت، دراسة "نجوى فهمً،    (9ٔ
الماهرة: المجلة المصرٌة لبحوث الرأي العام، المجلد الثانً، العدد الرابع، "، تحلٌلٌة
 9ٕٙ-ٕٕٔم صٕٔٓٓدٌسمبر-أكتوبر

مان: دار صفاء للنشر والتوزٌع، )ع ٔعٕء مناؾ، فلسفة اْعٕم وأتصال، ط  (ٕٓ
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