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 من وحي آیة..

 
 

 قال تعاىل:
ى اهللاَُّ َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه َواْملُْؤِمنُوَن ( َوُقْل اْعَمُلوا َفَسَريَ

َهاَدِة َفُينَبُِّئُكْم   وَن إَِىل َعاِملِ اْلَغْيِب َوالشَّ دُّ   َوَسُرتَ
 )بَِام ُكنُتْم َتْعَمُلونَ 

 )105(سورة التوبة: آیة 
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اإلهـــداء      
 

  )، 4نََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظیٍم" (القلم:إلى من مدحه اهللا بقوله : "َوإِ  إلى خیر خلق اهللا،
   ،،وق لرؤیته، ونرجو من اهللا شفاعته،، إلى رسول اهللاتالذي ن

  حممد بن عبد اهللا،، صلى اهللا عليه وسلم،،
  

إلى ن أمرني اهللا ببرهما، م.. محب العلم والتعلُّ  يَّ فإلى من أفتخر بالنسب إلیهم .. من غرسا 
  ما،،هيأيب وأمي أطال اهللا يف عمر

  

  الذي لم یبخل علي بنصحه، وتوجیهه وعلمه وٕارشاده إلى مشرف الرسالة 
  ستاذي الفاضل الدكتور/ طلعت عيسى، أ

  

  الذین سعـــــدت بصحــــبتهــــم  واتيـــــي وأخــــإلى إخوت
  أمدتني بالتشجیـع والصبر والحنانإلى زوجتي التي 

  ان،، و روزــــرح،، ولیـــــإلى أبنائي ،، عبداهللا،، وف
  لــــــــمـــــــــة والعـــــدراســـالء الـــــــــــل زمــــــــــى كــــــــإل
  ــــبي في ظهر الغیــــا لـــــن دعـــــــــل مــــــــى كـــــــــإل

  

  أهدي هذا العمل املتواضعإليهم مجيعاً 

ÏåÅáÇ
 ÁÇ 
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  شكر وتقدير
ه ین سیدنا محمد وعلى آلُمرِسلشرف الأالحمد هللا رب العالمین والصالة والسالم على 

وصحبه أجمعین، أحمد اهللا سبحانه وتعالى الذي منَّ عليَّ بإتمام هذه الرسالة، وأسأله سبحانه 
  ع علیها.لِ طَّ وتعالى أن أنتفع بها، وینفع بها كل من یَ 

المشرف  طلعت عبد الحمید عیسى الدكتوریطیب لي أن أتقدم بوافر الشكر والتقدیر إلى 
ه اهللا عني خیر جهدًا في مساعدتي، فجزا لُ ألي، ولم ی لى هذه الرسالة، والذي كان خیر عونٍ ع

  الجزاء.

درسي قسم الصحافة واإلعالم بالجامعة كما أتقدم بخالص الشكر والتقدیر لجمیع مُ 
أیمن أبو  والدكتور ،أحمد عرابي الترك دكتور جواد راغب الدلو، والدكتوراألستاذ الاإلسالمیة، 

  من جهد. ي، على ما بذلوه معأمین  وافي ، والدكتور حسن أبو حشیش، والدكتورنقیرة

من جامعة األقصى  ربان،ماجد ت لدكتورأحمد أبو السعید، و اللدكتور  وأتقدم بالشكر
على توجیهاتهم السدیدة ومالحظاتهم القیمة، ومقترحاتهم، التي أثرت الدراسة، جعل اهللا ذلك في 

  .وم القیامةیمیزان حسناتهم 
جمیع زمالئي في قسم الصحافة واإلعالم بالجامعة وأخیرًا أتقدم بالشكر الجزیل إلى 

الذین أمدوني بالعون والمساعدة في إخراج هذا العمل إلى حیز الوجود، لهم مني جمیعًا  اإلسالمیة
  .كل المحبة والتقدیر

  

 الباحث

 ÑßÔ
íÏÞÊæ
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  الدراسة لخصم
هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى تحقق التفاعلیة في مواقع الصحف الیومیة 

جدیدة ، ومدى استفادة هذه المواقع من الخیارات الحدیثة والوسائل الاإلنترنتالفلسطینیة على شبكة 
أهم الفروق بین مواقع الصحف الیومیة الفلسطینیة ، و من أجل زیادة التفاعلیة ؛اإلنترنتحها یالتي یت

  من حیث استخدامها ألدوات التفاعلیة. ،اإلنترنتعلى شبكة 

األسلوب وتأتي هذه الدراسة في إطار الدراسات الوصفیة، مستخدمة منهج المسح، وكان 
أداة تحلیل  واعتمدت الدراسة علىسلوب تحلیل المضمون، المتبع ضمن هذا المنهج هو أ

، ، الحیاة الجدیدة، فلسطین)األیاممواقع الصحف الیومیة الفلسطینیة األربع (القدس، لالمضمون، 
  إلى جانب أداة المقابلة.

 واعتمد الباحث على العینة العشوائیة المنتظمة، حیث أخضع الباحث مواقع الصحف
  .م2013-8- 31، وحتى م2013-6- 1تبدأ من  ،متواصلة شهور ةثالث للتحلیل لمدة األربع

  وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، من أهمها:

سطینیة على استغالل كامل ال یوجد حرص واضح لدى مواقع الصحف الیومیة الفل .1
  .اإلنترنتات المتاحة على شبكة اإلمكان

 نحو التفاعلیة. واضحةً  صحف الدراسة سیاسةً  مواقع عدم انتهاج .2

هما یثا مادتن تحدِّ ان اللتاسجلت الدراسة أن صحیفتي القدس وفلسطین هما الصحیفت .3
في  هما إالیوال الحیاة الجدیدة مادت األیامث صحیفة دِّ حَ التحریریة على مدار الساعة، وال تُ 

 صباح الیوم التالي لصدور العدد المطبوع.

لتساؤالت  ؛ل مواقع الصحف الیومیة الفلسطینیةسجل الدراسة أي استجابة تذكر من ِقبَ لم تُ  .4
 ها.نالمستخدمین التي یطرحو 

 بمواقع التواصل االجتماعي في مواقعها. ربطالدراسة على وجود ال مواقع حرصت .5

 سجل الدراسة أي فرصة للمستخدم للمشاركة في المحتوى المنشور للموقع.لم تُ  .6

 ات التفاعلیة بصورة غیر مدروسة.الدراسة لبعض األدو  مواقعأكدت الدراسة استخدام  .7
  وبناًء على هذه النتائج، خلصت الدراسة إلى عدد من التوصیات:

ضرورة وضوح الرؤیة بأهمیة التفاعلیة، واتخاذ قرار واضح تجاه استخدامها، والتعرف على  .1
 األدوات التي تساعد على التفاعلیة.
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ح بالتعلیقات والرد على هذه إفساح المجال أمام حریة الرأي والتعبیر، من خالل السما .2
 التعلیقات من قبل المستخدمین أنفسهم أو من قبل إدارة الموقع.

الرد على تساؤالت المستخدمین، لخلق جو من الرسائل التي تصل إدارة الموقع و االهتمام ب .3
 المستخدمین، وشعورهم باهتمام إدارة الموقع بهم وبآرائهم. ندع ىالرض

واقع الصحف الیومیة الفلسطینیة، واالهتمام بالتفاعل مع تدریب الطاقم العامل في م .4
الجمهور والرد علیه في أقرب وقت ممكن، والتعرف على أهمیة كل أداة ودورها الذي 

 حققه.تُ 

عدم إغفال ضرورة تحدیث المواد على الصفحة بشكل آني على مدار الساعة، وذلك  .5
 مالحقة لكل جدید من أخبار

على حدة، للتعرف على  ةلكترونیاإلمن الصحف  عمل أبحاث خاصة بكل صحیفة .6
جمهورها واألدوات التي یستخدمونها، والتعرف على آرائهم، والمواد التي یفضلون التعرض 

 لها.

 



      

  - ز - 

Abstract 

 

This study aims 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. The study also 
tackles the differences between these newspapers in terms of their use of 
interactivity tools.  

The researcher has used the descriptive approach to analyze the 
study. The method followed is content analysis. The researcher has applied 
a tool of analyzing content to four websites of Palestinian newspapers, 
namely: Al-Quds, Al-Ayyam, Al-Hayat Al-Jadida, and Felesteen, and he 
used a tool of interview. 

The researcher has adopted a random sample method where he 
analyzed the websites for a period of three months (from 1/6/2013 to 
31/8/2013).  

The study had found out the following findings:  

1. The websites of the newspapers in question are not keen on making 
use of available capabilities online.  

2. The newspapers do not follow a clear policy towards interactivity.  
3. The study has found out that only Al-Quds and Felesteen newspapers 

update their contents around the clock, yet Al-Ayyam and Al-Hayat 
Al-Jadida newspapers update their contents in the morning, i.e. a day 
after issuing the printed copies. 

4. The study has found out that those newspapers do not interact with 
the inquiries of readers whatsoever.  

5. The study confirms that the websites in question contain links to 
social media.  

6. There is no chance whatsoever for the reader to participate in the 
published content.  

7. The websites in question use interactivity tools unsystematically. 
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Therefore, the study has reached the following recommendations: 
1. There should be a clear vision and decision towards importance of 

interactivity and tools thereof.  
2. There should be room for freedom of expression through allowing 

comments and then responding to such comments.  
3. Care should be given to the inquires of users of these websites. This 

will create satisfaction among users as their opinions are 
appreciated.  

4. The staff responsible for the websites should be trained so as to be 
able to interact with the public.  

5. Research on each newspaper separately should be conducted to find 
out its readers and the tools they use and identify their opinions and 
preferences.     
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  مقدمة

  مقدمة:
بت الحیاة منه التواصل مع أخیه اإلنسان، فبدأ لَ طَ تَ  ،جد اإلنسان على هذه األرضمنذ أن وُ 

ة، الثورات الهامة في تاریخ البشری وهي منباالتصال الشفهي ثم الكتابي، ثم كان اختراع الطباعة 
، ةلكترونیاإلمن استخدام الموجات الكهرومغناطیسیة و  ،ثم جاءت التطورات متتالیة بعد ذلك

  التي ساعدت اإلنسان على التواصل.  ،من الوسائل االتصالیة اً مصاحبة معها عدد

في النصف الثاني من  ،وتكللت نجاحات اإلنسان وطموحاته بما یخص مجال االتصال
اختراع الحاسوب، وأصبح أهم ما یمیز العصر الحالي و  ،ر المعلوماتتفج تيالقرن العشرین بظاهر 

هو تبادل المعلومات باستخدام وسائل االتصال المتعددة، حتى أطلق علیه البعض عصر 
، وأصبحت المجتمعات المتطورة تعیش الیوم عصر تكنولوجیا المعلومات المرتبطة )1(المعلومات

الحدیثة التي قادت بدورها هذه التطورات التكنولوجیة  بالحاسوب، ومن أهم الوسائل االتصالیة
تعالت المطالبات بتوظیف اإلمكانات حیث العالمیة،  اإلنترنتوبلورت هذه الثورة اإلعالمیة شبكة 

من الصحف؛  ةإلكترونیوالتطورات الراهنة في تكنولوجیا االتصاالت والمعلومات في تقدیم طبعات 
  . )2(لجذب جیل جدید من القراء إلیها

أال وهي  اإلنترنتفواكبت وسائل اإلعالم هذه الثورة بظاهرة جدیدة ظهرت على شبكة 
، حیث أخذت الصحف تنشر موادها على صفحاتها على ةلكترونیاإلظهور ما یعرف بالصحافة 

  .خاصة بها ةإلكترونیالصحافة العربیة مواقع فأصدرت ، اإلنترنت

التطور التكنولوجي واستخدام  الحقعربیة ممن وكانت الصحافة الفلسطینیة كمثیالتها ال
مبكرًا، إذ ظهرت القدس والحیاة الجدیدة  ةلكترونیاإلفت فلسطین الصحافة ، حیث عرِ اإلنترنتشبكة 
في یولیو من نفس العام، وأصبح  األیام، و م1996في یونیو من العام  على شبكة اإلنترنت والبالد

  . )3(اإلنترنتا على لمعظم الصحف الفلسطینیة مواقع خاصة به

                                           
، بدون طبعة (القاهرة: العربي الصحافة في عصر المعلومات: األساسیات والمستحدثات)  محمود علم الدین، 1(

  م) ص أ2000نشر والتوزیع، لل
(القاهرة: الدار  1، طصناعة الصحافة في العالم: تحدیات الوضع الراهن وسناریوهات المستقبلمحرز غالي،  )2(

  17) ص2008المصریة اللبنانیة،
،  مجلة كلیة الصحافة اإللكترونیة واحتماالت تأثیرها على الصحف المطبوعة: دراسة میدانیة) جواد الدلو، 3(

  ، بدون رقم صفحة2003، 20غة العربیة، القاهرة، جامعة األزهر، العدد الل
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  مقدمة
كان من أهمها التفاعلیة، حیث یرى  ،وامتاز اإلعالم الجدید بعدد كبیر من الخصائص

ن التفاعلیة هي مفتاح تأثیر التقنیات اإلعالمیة الجدیدة على االستعماالت وزیادة أبعض الباحثین 
حسب  اإلنترنتمواقع ما لها من فائدة عاطفیة كبیرة یشبعها المتلقي من خالل تعرضه للِ ، التلقي

، فالتفاعلیة هي الدرجة التي تستطیع تكنولوجیا االتصال بواسطتها خلق بیئة )1(مستویات التفاعلیة
تبادل الرسائل، من و  -غیر متزامن مسواء بشكل متزامن أ - من خاللها یمكن للمشاركین التواصل

  غم الحضور عن بعد.ر  ،أجل إدراك الخبرة ومحاكاة االتصال بین األشخاص، وزیادة وعیهم

للتعرف على مدى استخدام مواقع الصحف الیومیة الفلسطینیة على  ؛وتأتي هذه الدراسة
أهداف كل عنصر أو أداة من أدوات التفاعلیة ومعاییر استخدامها، و  للعناصر اإلنترنتشبكة 

  التفاعلیة ودوره في العمل على جذب المستخدم واستمرار ارتباطه بالموقع.

، على اإلنترنتراسة في تحلیلها ألدوات التفاعلیة المتاحة من خالل شبكة وتعتمد الد
حققه من أهداف، وفق ما یعرف بأبعاد التفاعلیة، من حیث من حیث ما تُ  ،تصنیف هذه األدوات

الذي یحقق هذا الهدف العام، ومن ثم  ُبْعدالوفق  ،هققوضع أدوات التفاعلیة كل أداة حسب ما تح
االنتهاء بجمع هذه األبعاد ومقارنة كل موقع من من األبعاد الستة للتفاعلیة، و ض جمع هذه األدوات

من حیث استخدامه لألدوات التفاعلیة بشكل عام،  ،مواقع الصحف الیومیة الفلسطینیة على حدة
  من أبعاد التفاعلیة بشكل منفرد. ُبْعدومن حیث استخدامه ألي 

                                           
(1)  Gary Selnow, "Electronic Whistle-Stops:The Impacto of the Internet of American 

Politics, Praeger Series in Political Communication", 1ed, (New York: Greenwood 
publishing Group,1998), p.71 
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  الدراسات السابقةأوًال: أهم 
التي تحدثت عن  ،البحوث والدراساتالباحث ومسحه لعدد من الدوریات و  اطالعمن خالل 

والتفاعلیة في  ةلكترونیاإلومنها دراسات الصحافة  ،موضوعات ذات صلة بموضوع هذه الدراسة
، ویورد الباحث أهم ، رصد عددًا من الدراسات ذات العالقة بموضوع البحثةلكترونیاإلالصحف 

اإللكترونیة، ومحور دراسات هما: محور دراسات الصحافة  ،محورینهذه الدراسات، مقسمة إلى 
  :، وذلك كاآلتيةالتفاعلیة في الصحافة اإللكترونی

 :وتصمیمها وٕاخراجها ةلكترونیاإل الصحافة  دراسات -1
 :  )1()م2011دراسة رضا أمین (  -أ

ة لكترونیاستخدامات النخب المصریة للصحافة اإل التعرف علىهدفت الدراسة إلى 
لذي یحققه هذا االستخدام من خالل التعرف على اآللیات وتفضیالتهم لها ومدى اإلشباع ا

والمحددات التي تحدد دوافع االستخدام ورؤیتهم لتحدید شكل عالقة التأثیر المتبادل بین كل من 
ة والصحافة الورقیة، وتعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفیة، واستخدمت منهج لكترونیالصحافة اإل

من النخبة المصریة ممثلة في (النخبة األكادیمیة، النخبة  400المسح بنظام العینة على 
اإلعالمیة، النخبة السیاسیة، النخبة الدینیة)، واعتمد الباحث في اإلطار النظري للدراسة على 

فكار المستحدثة، ونموذج التدفق، ومدخل مدخل االستخدامات واإلشباعات، ونظریة نشر وتبني األ
  .لة اإلعالمیةثراء الوسی

  أهم نتائج الدراسة:ومن 

جاءت الفئة العمریة الخاصة بسن الشباب في المرتبة األولى كمتغیر فاعل في استخدام  - 1أ/
  النخبة المصریة لإلنترنت.

% منهم یتعرضون 70ن نسبة إیتعرض أفراد النخبة المصریة لإلنترنت بكثافة، حیث  - 2أ/
 ینة یستخدمون اإلنترنت یومیًا.% من نسبة الع41أن ، و ة على اإلنترنتلكترونیللصحف اإل

  ة على الورقیة.لكترونی% من العینة وجود تأثیر للصحف اإل58.75رأى  - 3أ/

تعتبر السمة الفوریة واآلنیة في إمداد النخبة باألخبار والمعلومات من أهم مبررات اإلقبال  - 4أ/
  ة.لكترونیعلى الصحف اإل

  

                                           
، بحث منشور في "استخدامات النخب المصریة للصحافة اإللكترونیة و االشباعات المتحققة") رضا أمین، 1(

  م2011دار الفجر للنشر والتوزیع، القاهرة: ،  2، طالصحافة اإللكترونیةكتاب: 
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 :)1( )م2011دراسة منار محمد ( -ب
وأنظمة  امن حیث بنائه ،ة إلى الكشف عن مدى نجاح أنظمة تصمیم المواقعهدفت الدراس

لمامه بطبیعة الجمهور المستهدف من حیث التخصص وإ  ،التجول، ومعرفة طبیعة القائم باالتصال
، وتوجیه من منظور یسر االستخدام ة،لكترونیتقدیم رؤیة متكاملة جدیدة لتقویم مواقع الصحف اإلو 

الموقع ة إلى أهمیة معرفة الجمهور وبناء لكترونیالمواقع اإلفي القائمین باالتصال انتباه الباحثین و 
، واستخدمت الباحثة ة في إطار البحوث الوصفیة الكمیةتقع هذه الدراسبالتركیز على المستخدم، و 

من أجل اإلجابة على تساؤالت الدراسة، واستخدمت  ؛منهج المسح بمستوییه الوصفي والتحلیلي
للحصول على نتائج كمیة وكیفیة تفید المقارنة بین المواقع، حیث  ؛أداة تحلیل المضمون الباحثة

طبقت الباحثة الدراسة على خمس مواقع لصحف مصریة هي (الیوم السابع، المصري الیوم، 
  األهرام، الشروق، الوفد).
  ومن أهم نتائج الدراسة:

  وأشكال التجول في الموقع. تنوعت صحف الدراسة في استخدامها ألنواع وأنظمة - 1ب/

 تنوعت صحف الدراسة في استخدامها لنماذج اإلخراج التي تتبعها في تصمیم مواقعها. - 2ب/

أظهرت الدراسة أن االعتماد على عناصر یسر االستخدام تساعد في تكرار زیارة المستخدم  - 3ب/
  للموقع.

خدام أسلوب الشجرة أو التسلسل باست ،اتفقت صحف الدراسة على تنظیم المعلومات بالموقع - 4ب/
منها العدید من  یتفرع ،الهرمي، والذي بمقتضاه یحتوي الموقع على صفحة رئیسیة

  الصفحات.

 :  )2()م2009دراسة جاسم الشیخ جابر (  -ج
ة، وخصائصها ومعاییرها المهنیة لكترونیهدفت الدراسة إلى تحدید مفهوم الصحافة اإل

وبین  ،النظري الذي حدده المختصون في هذا المجال طارة بین اإلوالفنیة، انطالقًا من المقارن
ة العربیة، وتنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفیة واستخدم لكترونیالواقع الذي علیه الصحافة اإل

                                           
مواقع الصحف  تصمیمدراسة منشورة، في كتاب:  ،"تحلیل المواقع اإللكترونیة للصحف المصریة") منار محمد، 1(

  م2011لقاهرة، دار العالم العربي،ا، 1، طاإللكترونیة
الصحافة اإللكترونیة العربیة المعاییر الفنیة والمهنیة: دراسة تحلیلیة لعینة من الصحف ") جاسم الشیخ جابر، 2(

جامعة البحرین  "أبحاث المؤتمر الدولي "اإلعالم الجدید :تكنولوجیا جدیدة، لعالم جدید ،"اإللكترونیة العربیة
  413-391م) ص 2009م، (البحرین: مطبعة جامعة البحرین،2009إبریل  9- 7
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وقد استخدم الباحث أداة تحلیل المضمون لمدة أسبوع متواصل على  الباحث خاللها منهج المسح،
ة التي تصدر عن لكترونیعربیة، ولم تشمل العینة النسخ أو الطبعات اإل ةإلكترونیصحیفة  19

  صحف ورقیة قائمة، على اعتبار أن هذه النسخ تصدر عن مؤسسات صحفیة تقلیدیة.
  ومن أهم نتائج الدراسة:

  %.36.8استخدمت صحف الدراسة استطالعات الرأي بنسبة  -1ج/

ث أخبارها في باقي الصحف تحدِّ و %، 42بنسبة  ثت صحف الدراسة مواقعها بصورة آنیةحدَّ  -2ج/
 بنظام الدفعات.

  % من صحف الدراسة على توفیر أرشیفها.31حرصت نسبة  -3ج/

  %.15استخدمت صحف الدراسة الفیدیو على مواقعها بنسبة  -4ج/
  

 :)1()م2007دراسة ماجد تربان ( -د
لسطینیة ومدى التزامها ة الفلكترونیالتعرف على تجربة الصحافة اإل إلى هدفت الدراسة

ة، والتعرف على شكل المواقع، إضافة إلى التعرف على لكترونیبالسمات الممیزة للصحافة اإل
ه النظري على نظریة انتشار إطار صفات القائم باالتصال في هذه الصحافة، واعتمد الباحث في 

نهج المسح، حیث تم وتبني المبتكرات، وتعتبر هذه الدراسة من الدراسات الوصفیة، واستخدمت م
مسح المحتوى، ومسح الوسیلة اإلعالمیة، ومسح أسالیب الممارسة، حیث استخدمت الدراسة أداة 

مواقع،  بلغت ثماني خذ عینةأة الفلسطینیة، وتم لكترونیتحلیل المضمون لدراسة مواقع الصحف اإل
موقع ثامن لصحیفة لصحف أسبوعیة، وواحدة لصحیفة شهریة، و  ةمنها لصحف یومیة، وثالث ةثالث

  ، وفق العینة المتاحة.مبحوثاً  68لیس لها أصل مطبوع، وأداة االستبیان التي بلغ عدد عینتها 
  ومن أهم نتائج الدراسة:

ة الفلسطینیة مع مواقعها على شبكة اإلنترنت كوسیلة إلعادة نشر لكترونیتتعامل الصحف اإل - 1د/
ات النشر الفوري في تطویر الصحف إمكان لمطبوعة، دون االستفادة منما تصدره الصحف ا

  ة وتحسینها.لكترونیاإل

ة، لكترونیأولى الخدمات التفاعلیة التي تقدمها الصحف اإل لكترونيتعتبر خدمة البرید اإل - 2د/
 %.37%، وكان استخدام استطالعات الرأي بنسبة 100بنسبة بلغت 

                                           
، غیر منشورة (القاهرة: معهد البحوث والدراسات رسالة دكتوراه، "الصحافة اإللكترونیة الفلسطینیة" ،ماجد تربان 1)(

  م)2007العربیة، 
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اد المنشورة على مواقعها في صباح % من الصحف اإللكترونیة الفلسطینیة تحدِّث المو 83 - 3د/
% فقط منها تحدِّث األخبار المنشورة على 17الیوم التالي إلصدار النسخة المطبوعة، و

  موقعها على مدار الساعة.

تواجه القائمین باالتصال في الصحف اإللكترونیة الفلسطینیة العدید من المشكالت، أهمها  - 4د/
  %. 20.3ات بنسبة ضعف اإلمكان مشكلة

 

 :)1()م2007دراسة حلمي محسب ( -هـ
هدفت الدراسة إلى توصیف العناصر البنائیة الموجودة في بعض الصحف المصریة 

بغرض التعرف على استخداماتها، وأدوارها ووظائفها وسماتها  ،واألمریكیة الیومیة على اإلنترنت
ید من جمیع العناصر ة تفإلكترونییم استخدام هذه العناصر بغرض بناء صحافة یوخصائصها، وتق

الموجودة على اإلنترنت إفادة مثلى، واعتمد الباحث من الناحیة النظریة على مدخل جدید استقاه 
من الدراسات التكنولوجیة هو (إیهام المستخدم)، كما تعتمد الدراسة أیضًا على (المدخل المهجن) 

 الصحافة من خالل التزاوج بینحول تأثیر تكنولوجیا اإلنترنت على بنیة  )G. Gilder(الذي قدمه 
تنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفیة واستخدم الباحث خاللها الصحافة التقلیدیة واإلنترنت، و 

على  المتاحةالمنهج المسحي لمسح األشكال البنائیة الموجودة في الصحف األمریكیة والمصریة 
ا هذه الصحف، وكذلك استخدم الباحث والتعرف على األدوات التفاعلیة التي تستخدمه ،اإلنترنت

المنهج المقارن، واستخدم الباحث في جمع البیانات (تحلیل المضمون، واالستبانة)، وكانت عینة 
وصحیفة  USA Todayالدراسة على صحیفتي (الجمهوریة واألهرام) المصریتین، وصحیفتي (

New york Times.األمریكیتین (  

  ومن أهم نتائج الدراسة:

  م تنقل صحف الدراسة النصوص والصور إلى اإلنترنت كما هي في الصحافة الورقیة.ل -1هـ/

الصحف األمریكیة ولكن  استخدمتها هّمشت الصحف المصریة الوسائط المتعددة، في حین - 2هـ /
 بصورة قلیلة.

  في اإلفادة من األدوات التفاعلیة. - عینة الدراسة- ة األربعة لكترونیتذبذبت الصحف اإل -3هـ /

                                           
ترنت: دراسة تطبیقیة مقارنة بین الصحافتین إخراج الصحف اإللكترونیة على شبكة اإلن") حلمي محسب، 1(

إخراج الصحف اإللكترونیة على شبكة اإلنترنت: دراسة دراسة منشورة في كتاب:  ،"المصریة واألمریكیة
  م)2007(القاهرة: دار العلوم للنشر والتوزیع،1،  طتطبیقیة مقارنة بین الصحافتین المصریة واألمریكیة
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  تباینت صحف الدراسة في طبیعة إخراجها. -4هـ /

  

 : )1()مIhlstorom & Lundberg )2004 دراسة - و

ن على یومعرفة القائم ،إیجاد فهم شامل لتصمیم الصحف على اإلنترنت هدفت الدراسة إلى
م االستفادة من األدوات التكنولوجیة المتاحة، والخروج برؤیة واضحة حول تصمی ، ومدىهذه المواقع

تیحها اإلنترنت، وتنتمي هذه یة قائم على االستفادة من المیزات التي لكترونیمقترح للصحف اإل
أكثر من أداة حیث استخدما المقابالت  خاللها الدراسة إلى الدراسات الوصفیة واستخدم الباحثان

كانت و  ،قعالموامع مدیري التحریر في هذه و  ،ةلكترونیالمعمقة مع مدیري التصمیم في المواقع اإل
أداة تحلیل المضمون، حیث حللت الدراسة هذه المواقع كما استخدما العینة تسع صحف سویدیة، 

ر م لدراسة التأثیر الناتج عن التغیُّ 2003والثانیة كانت في  م2001على فترتین األولى كانت في 
من مستخدمي  153دراسة على الأداة االستبیان، وأجریت كما استخدما أیضًا وطول المدة الزمنیة، 
األدوات التي یستخدمها المصممون ة مدى سهولة استخدامهم للموقع، و هذه المواقع لمعرف

  وتفضیالت المستخدمین لها.

  ومن أهم نتائج الدراسة:

، أي البحث عن طریق إدخال كلمة وفرت مواقع الدراسة للمستخدمین إمكانیة البحث السریع - 1و/
المواقع البحث المتقدم، عن طریق إدخال القسم المراد واحدة فقط، بینما استخدمت بعض 

 البحث فیه.

الصورة الصحفیة بشكل كبیر، حتى أن بعضها كان یعتمد صورة  الدراسةاستخدمت مواقع  - 2و/
أساسیة له مشابهة للصورة المنشورة على األولى في نسخته المطبوعة، وبعض الصحف 

  في الیوم على األقل. كانت تحرص على تغییر هذه الصورة ثالث مرات

 غالبیة الصحف كانت تتیح أرشیفها للمستخدمین دون ارتباط بموعد صدور نسختها الورقیة. - 3و/

المستخدمین  ِقَبل ة كان له إقبال كبیر منلكترونیتاحة النسخة الورقیة على الصحیفة اإلإ - 4و/
  .لكترونيللدخول إلى موقع الصحیفة اإل

 

                                           
(1)  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, Rinton Press. 
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  :حافة اإللكترونیةدراسات التفاعلیة في الص-2
 :)1()م2013دراسة حمد الموسى (  - أ

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على درجة حدوث التفاعل في الحوار الذي یتم عبر 
السعودیة، ومدى تحقیق هذا التفاعل ألهدافه، والعوامل المؤثرة في هذا  ةلكترونیاإلالمنتدیات 

اتجاهات فكریة  ةالباحث المنتدیات إلى ثالثحیث قسم  ،التفاعل، وتأثیر االتجاه الفكري للمنتدى
(إسالمي، لیبیرالي، مستقل)، وتنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفیة التي استخدمت  :هي

األسلوب المسحي، واستخدم الباحث أداة تحلیل المحتوى للحوارات الدائرة في المنتدیات، وقد اختار 
) 30) محادثة إلجراء الدراسة التحلیلیة بواقع (90الباحث عن طریق العینة العشوائیة المنتظمة (

  محادثة لكل منتدى.
  ومن أهم نتائج الدراسة:

یتسم التفاعل االتصالي الذي یتم عبر المنتدیات بالتطور، وٕان كان یختلف باختالف طبیعة  - 1أ/
  المنتدى واتجاهه الفكري.

  مشاركة. 36.4بلغ متوسط عدد المشاركات في كل محادثة  - 2أ/
% بدأت 21و % من المناقشات بین المشاركین انتهت باالتفاق حول الموضوع المطروح،40 - 3أ/

باالتفاق، ولكنها انتهت باالختالف، ولم تحدث أن كان هناك بدءًا باالختالف وانتهت 
  .باالتفاق

الذكور على اإلناث في البدء بالحوار، حیث بلغ نسبة البدء بالحوار من الذكور  ةرجحت كف - 4أ/
 %.10سوى نسبة  ،%، في حین لم یبدأ الحوار من النساء90

  

  : )Anders Larsson )2012()2 دراسة  -ب 
السویدیة،  ةلكترونیاإلهدفت الدراسة لمعرفة أدوات التفاعلیة المتوفرة على مواقع الصحف 

ن م عجِ حْ والعوامل التي تؤثر في استخدام هذه األدوات، واألسباب التي تجعل بعض المواقع تُ 
مسح استخدام زوار المواقع لألدوات التفاعلیة في الصحف السویدیة، األدوات، و استخدام بعض 

                                           
العالقة التفاعلیة بین المشاركین في العملیة االتصالیة عبر اإلعالم الجدید: دراسة تحلیلیة ")  حمد الموسى، 1(

، الجمعیة السعودیة لإلعالم المجلة العربیة لإلعالم واالتصال، "تفاعلیة في المنتدیات اإللكترونیة السعودیةلل
 167- 121م، ص2013واالتصال، العدد التاسع، مایو 

(2) Anders Larsson, "Interactivity on Swedish Newspaper Websites: What Kind, How 
Much and Why?", The International Journal of Research into New Media 
Technologies, Vol.18(2), 2012:p.p195-213, sage Publications. 
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واستخدم ه الدراسة إلى الدراسات الوصفیة، تنتمي هذاالستخدام، و واختالف عادات الزوار في هذا 
ابعًا موقعًا ت 65وشملت الدراسة تحلیل  ،الباحث المنهج المسحي، مستخدمًا أداة تحلیل المضمون

لصحف سویدیة، لمدة أسبوع واحد فقط، معلًال الباحث قصر المدة بثبات العناصر التفاعلیة في 
كل عناصر  على ، حیث حللت الدراسة صفحات البدایة للصحف معلًال ذلك بأنها تحتويالمواقع

بعاد هي : التفاعلیة تقریبًا، واعتمدت الدراسة في تحلیلها على تقسیم عناصر التفاعلیة وفق أربعة أ
وسیط" - "اإلنسان" وهو االتصال الشخصي ویسهل فیه االتصال بین الطرفین، والنوع الثاني "إنساني

وهو الذي یسمح للمستعملین بإبداء آرائهم الشخصیة، والنوع الثالث "وسیط" وهو الذي یسمح 
إنساني" -للمستخدمین التحكم في ما یتعرضون له من قصص إخباریة، والنوع الرابع هو "الوسیط

وهو الذي یسمح فیه للمستخدمین بالتغییر في القصص اإلخباریة واإلضافة علیها أو إضافة 
  قصص خبریة من طرفهم.

  ومن أهم نتائج الدراسة:

دها سابقًا (إنساني، یحدتصعوبة تصنیف العناصر التفاعلیة إلى أحد األنواع التي تم  - 1ب/
 هناك تداخل في بعض العناصر.إنساني) حیث كان - وسیط، وسیط، وسیط-إنساني

 ،من الصحف المحلیة اتمیل الصحف الدولیة إلى عرض میزات أكثر للتفاعلیة على مواقعه - 2ب/
  التي ال تقدم كثیرًا من عناصر التفاعلیة.

عندما تكون الصحیفة تابعة لجهات لدیها القدرة المالیة الوفیرة، تكون هذه المواقع أكثر  - 3ب/
التي لیس لدیها القدرة المالیة الكافیة، معلًال ذلك بأن العناصر التفاعلیة  تفاعلیة من المواقع

  من األحیان إلى تكلفة مالیة عالیة. تحتاج في كثیرٍ 

دورًا كبیرًا في  ،كان للقائمین على مواقع الویب من حیث خصائصهم الشخصیة وعددهم - 4ب/
التفاعلیة في  ازدادت ةلكترونیاإلمواقع نه كلما زاد عدد القائمین على الإزیادة التفاعلیة، حیث 

هذه المواقع، وأنه كلما كان عمر الموظف في الموقع صغیرًا كلما كان ذلك له تأثیر إیجابي 
  على زیادة التفاعلیة.

  

  :)1()م2011دراسة ثائر تالحمة ( -ج
میة التي أتاحها حارس البوابة اإلعال ،ات التفاعلیةالدراسة إلى التعرف على اإلمكان هدفت

واستخدم  ،في المواقع اإلخباریة الفلسطینیة للجمهور، وتنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفیة
                                           

، "حراسة البوابة اإلعالمیة والتفاعلیة في المواقع اإلخباریة الفلسطینیة على شبكة اإلنترنت")  ثائر تالحمة، 1(
  .م2012وسط، عمان: جامعة الشرق األ،، غیر منشورة رسالة ماجستیر
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ات التفاعلیة المتاحة من قبل حارس البوابة في لها المنهج المسحي لمسح اإلمكانالباحث خال
على عینة  واستخدم الباحث أداة االستبانة ،اإلنترنتالمواقع اإلخباریة الفلسطینیة على شبكة 

، واعتمد ) موقعاً 31وكان حجم العینة ( الفلسطینیة، ةلكترونیاإلعشوائیة من حراس البوابة للمواقع 
  الباحث في إطاره النظري على نظریة حارس البوابة.

  ومن أهم نتائج الدراسة:

یة ٕاضافات الزوار في المواقع اإلخبار البوابة یقوم بدور الرقابة على تعلیقات و إن حارس  -1ج/
 %.77.4الفلسطینیة بنسبة 

المواقع اإلخباریة الفلسطینیة تستخدم الوسائط المتعددة (صورة، نصوص، فیدیو) في النشر  -2ج/
  %.100بنسبة 

 ات االتصال والتواصل مع الزوار بنسب متفاوتة.وٕامكان لكترونيوفرت مواقع الدراسة البرید اإل -3ج/

ومات والتواصل مع المرتادین من خالل ساحات الموقع، ال تتیح المواقع إمكانیة إضافة معل -4ج/
  %.77.4ولكن تتیح فقط إمكانیة إبداء الرأي (التعلیقات) بنسبة 

  

  :)1()مAleksi Alku   )2011دراسة  -د

هدفت الدراسة إلى التعرف على عملیة انتاج التفاعلیة وفق البیئة المناسبة، وتأثیر التقارب 
یة، وتطور الدراسة نماذج نظریة لتحلیل المیزات القائمة على التقارب اإلعالمي على عملیة التفاعل

واستخدم الباحث خاللها أسلوب دراسة  ،التفاعلي، وتنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفیة
التابعة  ةلكترونیاإلمن القائمین على المواقع  اً الحالة، واستخدم الباحث أداة المقابلة المقننة مع عدد

تلفزیون، حیث أجرى مقابالت مع القائمین على تصمیم هذه المواقع وٕاذاعات و وعة، لصحف مطب
أجرى عدد من المقابالت مع للتعرف على ما تتیحه مواقعهم من أدوات تدعم التفاعلیة، كما 

  هذه المؤسسات اإلعالمیة. مراسلي

  ومن أهم نتائج الدراسة:

مهور مستخدمي مواقع الصحف ال یرغبون غیر قلیل من ج اً أظهرت الدراسة أن هناك جزء - 1د/
بالتفاعل، وال یحبونه، بل یفضلون التلقي فقط، وعدم المشاركة في هذه المواقع بأي نوع من 

 أنواع التفاعلیة.

                                           
(1) 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) 
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كانت أكثر األدوات التفاعلیة  ،التفاعل وجهًا لوجه من خالل مواقع الدردشة والحوارات اآلنیة - 2د/
 استخدامًا وتفضیًال.

بقلة القدرة التقنیة،  ،أدوات التفاعلیةإلعالمیة عللت عدم استخدام بعض المؤسسات ا بعض - 3د/
 وأیدت بأن المحتوى یجب أن یكون هو األساس وأال یكون التفاعل هدفًا بحد ذاته.

مكانیة استخدام تقنیة تفاعلیة معینة، ولكنها انتهجت آلیة إبعض المؤسسات اإلعالمیة لدیها  - 4د/
  لعدم إیمانها بجدوى التفاعل من خالل هذه األداة. عدم استخدامها

 

 :)1()م2010دراسة ریم قدوري ( - هـ

 هدفت الدراسة إلى  اإلحاطة بمفهوم التفاعلیة وأبعادها ووسائلها في موقع صحیفة الشروق
حاطة بمفهوم التفاعلیة في سیاقاته المختلفة، كما حاولت التعرف عن كثب على هذه ، واإلالجزائریة

اهرة الجدیدة القدیمة من الجانبین النظري والمیداني، تنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات االستكشافیة الظ
االستطالعیة، واعتمدت المنهج الكیفي، واستخدمت الباحثة خاللها أداة المالحظة المباشرة والمقابلة 

لیل المضمون على ، إلى جانب منهج تحصحیفة الشروق الجزائریةالمقننة مع القائمین على موقع 
واختارت  ،كل أسبوع اً واحد اً درست عدد ،المستویین الكمي والكیفي، واختارت الباحثة عینة عمدیة

  بواقع ثمانیة أعداد. ،م2010ثنین خالل شهري أبریل ومایو الباحثة العدد الصادر یوم اإل

  ومن أهم نتائج الدراسة:

شروق طابع العمل اإلداري لمراجعة في موقع ال لكترونيغلب على عمل الصحفي اإل -1هـ/
الموضوعات واإلشراف على الموقع في الصفحات ت ونشرها، ومتابعة نشر األخبار و التعلیقا

  .Youtubeو Facebookاالجتماعیة مثل 

  ون الین تسیر وفق اتصال متعدد االتجاهات.أالعملیة االتصالیة في موقع الشروق  -2هـ /

  لى مواكبة التكنولوجیا وخاصة في مجال الوسائط المتعددة.ون الین عأتحرص الشروق  -3هـ /

  ون الین مواضیعها بصورة تمتاز بالتفاعلیة.أتعرض الشروق  -4هـ /

  

                                           
فاعلیة في الصحافة اإللكترونیة العربیة : دراسة تحلیلیة لصحیفة الشروق الجزائریة الت") ریم فتیحة قدوري، 1(

  م2010هد الصحافة وعلوم األخبار، تونس: جامعة منوبة، مع،، غیر منشورة رسالة ماجستیر، "نموذجاً 
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 :)1()م2010دراسة سهیر إبراهیم ( - و

التعرف على دور األدوات التفاعلیة في تشكیل ودعم ثقافة الحوار لدى  هدفت الدراسة إلى
بمواصفات الحوار اإلیجابي والبنَّاء الذي  مي ومعرفة مدى التزامهمستخدمیها من الشباب المصر 

سهام المواقع اإللكترونیة وأدوات التفاعل على االنترنت في تشكیل إیحترم االختالف ویتقبله، ومدى 
، مستخدمة المنهج الدراسة إلى الدراسات الوصفیة هذه ودعم ثقافة الحوار لدى الشباب، تنتمي

، من أربع مفردة من شباب المجتمع المصري 400ة الدراسة تتمثل في المسحي، وكانت عین
سنة، مقسمة بالتساوي بین الجنسین، واستخدمت 35-18عمارهم بین أتتراوح  محافظات مصریة،

  الباحثة خاللها أداة صحیفة االستقصاء بالمقابلة.

  ومن أهم نتائج الدراسة:
%، 83ب المصري تشمل البرید اإللكتروني بنسبةأهم أدوات التفاعلیة التي یستخدمها الشبا - 1/و

البریدیة وساحات  م، ثم المجموعات اإلخباریة والقوائFacebookوالمحادثات الشخصیة و
  .النقاش والمدونات

دوافع جاءت الرغبة في تحقیق التواصل والتفاعل مع اآلخرین والترفیه عن الذات من أهم  - 2/ و
، یلیها األسباب الخاصة بالبحث عن المعلومات استخدامات الشباب المصري لإلنترنت

  .والمشاركة في الحوارات والمناقشات في المنتدیات
%، لیشمل ثالثة عوامل 62بلغت نسبة إدراك الشباب المصري لتفاعلیة المواقع اإللكترونیة  -3/ و

 ،هي: السیطرة على المحتوى وشملت الشعور بالراحة الستخدام االنترنت، ومتعة التجول
  .والسیطرة على ما یقرأه

%، 55سجلت تأثیرات تفاعلیة المواقع اإللكترونیة على الشباب ثالثة تأثیرات: معرفیة بنسبة - 4/ و
  .%50%، و وجدانیة بنسبة 44وسلوكیة بنسبة 

  

 :)2()م2009دراسة سعید النجار( -ز

بیة على هدفت الدراسة إلى معرفة مدى تحقق التفاعلیة بأبعادها الستة في الصحف العر 
ذات النسخ الورقیة  اإلنترنتفروق جوهریة بین الصحف العربیة على  ومدى وجود، اإلنترنت

                                           
،(القاهرة: "المصري استخدام مواقع االنترنت التفاعلیة وعالقته بدعم ثقافة الحوار لدى الشباب") سهیر إبراهیم، 1(

  354-289م) ص2010دیسمبر،- ، العدد الثاني، المجلد العاشر، یولیوالمجلة المصریة لبحوث الرأي العام
أبحاث المؤتمر الدولي "اإلعالم الجدید:  ،"التفاعلیة في الصحف العربیة على اإلنترنت") سعید الغریب النجار، 2(

 م، (البحرین: مطبعة جامعة البحرین،2009إبریل  9- 7رین جامعة البح \"تكنولوجیا جدیدة، لعالم جدید
  583-559م) ص 2009
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المطبوعة من جهة، والصحف العربیة التي لیس لها نسخ ورقیة من جهة أخرى، من حیث مستوى 
، وقد اختار الباحث عینة اإلنترنتالتفاعلیة، وتمثل مجتمع الدراسة في الصحف العربیة على 

موقعًا لصحف لها أصل  53منها لصحف لیس لها أصل مطبوع، و 18موقعًا، كان  71غتبل
مطبوع، وتقع هذه الدراسة في إطار البحوث الوصفیة، واعتمد الباحث منهج المسح، واستخدم أداة 
تحلیل المضمون للحصول على نتائج كمیة وكیفیة تفید المقارنة بین المواقع، واعتمد في إطاره 

  ) والنموذج الثاني (نموذج الدعایة واإلعالن).ينموذجین األول (النموذج الطقوس النظري على
  ومن أهم نتائج الدراسة:

  %.12.7 بلغتنسبة قلیلة من عینة الدراسة تستخدم تعدد اللغة على مواقعها  - 1/ز

 %.36.6 في عینة الدراسة بالنسبة للنص الفائق، كانت نسبة استخدامه - 2/ز

% 11.3على الصفحة الرئیسیة للموقع، و اً إلكترونی اً ینة الدراسة تضع برید% من ع70.4  - 3/ز
 تتیح إمكانیة االتصال بمحرري القصص اإلخباریة المنشورة.

% من عینة الدراسة محركات بحث للمعلومات المتاحة على الموقع، وبلغت 84.5تتیح   - 4/ز
  %.53.5ى مواقعها نسبة المواقع التي ال توفر أي نوع من أنواع المراقبة عل

  

 :)1()م2008دراسة أحمد إبراهیم( -ح

 في ةلكترونیاإلهدفت الدراسة إلى معرفة الخصائص التفاعلیة التي توفرها الصحف 
، ومعرفة أثر التفاعلیة على تذكر المستخدم للمعلومات الموجودة في الموقع على اإلنترنت مواقعها

تنتمي و أفضل شكل یحقق الهدف من التعرض،  مما قد یسهم في عرض المحتوى في ،لكترونياإل
، هذه الدراسة في شقها األول إلى الدراسات الوصفیة التي استخدم الباحث خاللها منهج المسح

موقعًا من المواقع اإلخباریة العربیة،  53خالله أداة تحلیل المضمون، حیث حلل الباحث  مستخدماً 
ربیة، وقام باختیار هذه العینة بطریقة عمدیة، وفي شقها مواقع أجنبیة لمقارنتها بالمواقع الع ةوأربع

الثاني تعتبر هذه الدراسة من الدراسات التجریبیة لقیام الباحث بالكشف عن أثر التعرض للمواقع 
ي لمجموعات تجریبیة، واستخدم عدالبالتفاعلیة على تذكر الجمهور للمعلومات من خالل القیاس 

سة المنهج التجریبي، واستخدم خالله أداة االستبیان، حیث أخضع الباحث ضمن هذا النوع من الدرا
  من طلبة كلیة اآلداب جامعة عین شمس. مبحوث 100الباحث عینة تطوعیة مكونة من 
                                           

، "أثر التفاعلیة المتاحة في الصحف اإللكترونیة العربیة على تذكر المعلومات: دراسة تجریبیة") أحمد إبراهیم، 1(
واإلعالم، قسم علوم االتصال القاهرة: جامعة عین شمس، كلیة اآلداب، ،، غیر منشورة رسالة ماجستیر

  م2008
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  ومن أهم نتائج الدراسة:
  % كان قلیل التفاعل.19، واً % شدید21، واً % من مواقع الدراسة كان التفاعل فیها متوسط60 -1/ح
%، أما في المواقع األجنبیة 60یث كل خبر على حدة في المواقع العربیة بنسبة یتم تحد - 2/ ح

 %.100فیتم بنسبة 
% فقط من مواقع الدراسة العربیة قدمت لغة أخرى غیر اللغة العربیة، بینما المواقع 7  -3/ ح

 %.75جنبیة كان نسبة المواقع التي قدمت أكثر من لغة األ
موضوعات للموقع،  إرسالواقع العربیة في الدراسة لمستخدمیها % من الم43أتاحت نسبة   - 4/ ح

 %.50أتاحت هذه الخدمة ينسبة المواقع األجنبیة الت تفي حین كان
 

 :)1()م2008دراسة حلمي محسب ( -ط
هدفت الدراسة إلى محاولة تفعیل العالقة بین التفاعلیة من ناحیة، والمواقع التلفزیونیة من 

جمع بین المستحدثات التكنولوجیة التي باللوقوف على مقیاس للتفاعلیة ناحیة أخرى، ومحاولة ا
تقع هذه الدراسة في إطار ا المقاییس الخاصة بالتفاعلیة، و ولم تتضمنه اإلنترنتفرزتها ثورة أ

، واألسلوب في مسح العناصر التفاعلیة ،البحوث الوصفیة الكمیة، واستخدم الباحث منهجي: المسح
ه الشبه واالختالف في استخدام المواقع التلیفزیونیة اإلخباریة للعناصر المقارن؛ لرصد أوج

، واختار الباحث ف الكمي للمحتوى الظاهرالتفاعلیة، واستخدم الباحث أداة تحلیل المضمون للوص
  .راسة، واستمرت دراسته لمدة شهرینالدولي كعینة للد CNNموقعي الجزیرة و

  ومن أهم نتائج الدراسة:

مت عینة الدراسة تعدد اللغات في مواقعها حیث رصد في موقع الجزیرة لغتین وهي استخد -1/ط
  ست لغات. CNNنجلیزیة، في حین رصد في موقع العربیة واإل

تساوى كل من موقعي الدراسة في استخدام الوسائط المتعددة، إال أن موقع الجزیرة ال یقدم  -2/ط
 البث المباشر للموضوعات.

النص الفائق (الداخلي، الخارجي، المحلي)، أما موقع الجزیرة فلم یدعم  CNNاستخدم موقع  -3/ط
  الروابط الخارجیة.

البحث، تفوق موقع الجزیرة في تقدیم العدید من الخیارات والبدائل  لمحركاتبالنسبة  -4/ط
 المعلوماتیة أمام المستخدم باستخدام أكثر من محرك للبحث.

                                           
  قیاس تفاعلیة المواقع التلفزیونیة اإلخباریة على اإلنترنت: بالتطبیق على موقعي الجزیرة ") حلمي محسب، 1(

  264- 221ص ،م2008مارس- ، العدد التاسع والعشرون،ینایرالمجلة المصریة لبحوث اإلعالمالقاهرة:  "،CNNو



 اإلجراءات المنهجیة        

 - 16 -  

 الفصل األول

 :)1()م2008(دراسة سناء عبد الرحمن  -ي

فساح إ العربیة، و  ةلكترونیاإلتهدف الدراسة إلى تفسیر التعبیر عن الرأي في بیئة الصحافة 
مع ما تنشره، وتنتمي الدراسة إلى  ،والسهل ،والمباشر ،المجال لتفاعل قراء هذه الصحافة الفوري

لباحثة البحوث الوصفیة السببیة، وتعتمد الدراسة على منهج المسح اإلعالمي، حیث استخدمت ا
أداتي االستبیان وتحلیل المضمون، واعتمدت  مستخدمةً سلوبي مسح الجمهور ومسح المضمون، أ

الدراسة موقع العربیة النت، عینة طارها النظري على نظریة دوامة الصمت، وقد كانت إالدراسة في 
  .ومضمونهمسح جهور هذا المنتدى،  تم حیث

  ومن أهم نتائج الدراسة:

 اإلنترنتبعض أشكال التفاعل على شبكة  من المشاركین في المنتدى حدودةتستخدم نسب م -1/ي
وٕانشاء المدونات  ،ةلكترونیاإلجمعات تواالشتراك في ال ،إلى المواقع إلكترونيبرید  إرسالك

  الشخصیة.

% من العینة وقعت في 35% من الذكور، وأن 90بلغت نسبة المشاركین في المنتدیات  - 2/ي
 .سنة34-25الفئة العمریة من 

ف غالبیة المشاركین في التعبیر عن آرائهم في الموضوعات والقضایا المطروحة في ال یتخوَّ  - 3/ي
 حتى وٕان لم تتوافق مع الرأي السائد. ،المنتدى

  %.73 المنشورة الخبریةالتعلیقات المعارضة للمادة  بلغت نسبة - 4/ي
  

 :)2()م2007دراسة عبد الرحمن الشامي ( -ك

ة إلى التعرف على جوانب العالقات الجدیدة التي تؤسس بین طرفي العملیة هدفت الدراس
اب والقراء، في الذي یمثل حلقة وصل بین الكتَّ  ،لكترونياالتصالیة، من خالل تقنیة البرید اإل

، وما یترتب على ذلك من اتساع لقاعدة المشاركة، وتفعیل الحوار بین ةلكترونیاإلعصر الصحافة 
                                           

إللكترونیة العربیة ودورها في التعبیر عن الرأي دراسة لمضمون التفاعلیة في الصحافة ا"سناء عبد الرحمن، )  1(
، المؤتمر العلمي الدولي الرابع عشر "اإلعالم بین الحریة والمسؤولیة"، وجمهور منتدى "العربیة نت"

  1069 – 1013، جامعة القاهرة كلیة اإلعالم، الجزء الثاني، ص م2008
ظل اإلعالم الجدید: دور البرید اإللكتروني في تحقیق التفاعل بین  آفاق التفاعلیة في") عبد الرحمن الشامي، 2(

المجلة العربیة لإلعالم واالتصال، الجمعیة ، "القراء والكتاب، دراسة مسحیة لعینة من الصحفیین الیمنیین
  187- 127م، ص2007، العدد الثاني، مایو السعودیة لإلعالم واالتصال
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أطراف العملیة االتصالیة، والذي من شأنه توسیع دائرة تفاعل ومشاركة  طرفین هامین من
كوسیلة اتصال تفاعلیة  لكترونيالجمهور، وتعزیز مزید من نشاطه، وتقدم مقیاسًا لتقییم البرید اإل

دراسة اإلعالم الجدید، وتنتمي هذه  إطار في بین القراء والكتاب، یمكن تطویره لتقدیم رؤیة متكاملة
الباحث أداة االستقصاء،  ة إلى الدراسات الوصفیة التي تعتمد على منهج المسح، واستخدمالدراس

صحیفة یمنیة، خالل  20اب المقاالت الذین قاموا بنشر مقاالت لهم في من كتَّ  41عینة  وتم أخذ
  .م2005شهر أغسطس من عام 

  ومن أهم نتائج الدراسة:

 لكترونيیعتبر فارقة نوعیة في العمل اإلعالمي اإل يلكترونرأى أفراد العینة أن البرید اإل - 1/ك
حه مجاالت من الحوار مع القارئ یجعلهم على تفاعل وتواصل دائم مع الجمهور، وفت

  زمالء المهنة.و 

اب المقاالت بعد نشرهم مقاالتهم الصحفیة إلى كتَّ  ةأوضحت الدراسة أن عدد الرسائل الوارد - 2/ك
ث رسائل، واهتم أغلبهم بفتح هذه الرسائل وقراءتها والرد قد تراوح ما بین رسالة إلى ثال

 علیها.

؛ من أجل استخدامه في ي الرسائلُمرِسلحرص أفراد العینة على حفظ البرید الخاص ل - 3/ك
  التواصل معهم بعد ذلك في المناسبات واألعیاد.

قراء والكتاب كأحدث وسیلة للتواصل بین ال لكترونيأكدت الدراسة على تصدر البرید اإل - 4/ك
 یستخدمون هذه الوسیلة. نالذی

  

  :)S. McMillan & J. Hwang )2002()1دراسة  - ل

التعرف على المقاییس المختلفة إلدراك الجمهور للتفاعلیة المتاحة على  إلى الدراسة هدفت
یطرة أبعاد للتفاعلیة هي: اتجاه االتصال، وس ة، وحددت الدراسة ثالثاإلنترنتالمواقع التجاریة على 

هذه األبعاد عددًا من الخصائص  من ُبْعدالمشتركین على عملیة االتصال، والوقت، وحددت لكل 
العناصر المالصقة لها، وفي نفس الوقت أكدت على تداخل هذه األبعاد وعدم استقاللها عن و 

ن مفردة م 126بعضها، وتم إجراء دراسة میدانیة لعینة عشوائیة من الجمهور بلغ عدد مفرداتها 
                                           

(1) Sally McMillan, Juang-sun Hwang, "Measures of Perceived Interactivity: An 
Exploration of the Role of Direction of Communication, User Control, and Time in 
Shaping Perceptions of Interactivity", Journal of Advertising, Vol,31(3), 
2002:p.p29-42 
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عامًا، حیث أخضعت مفردات العینة للتعرض ألحد المواقع،  74و 21الجمهور تتراوح أعمارهم بین 
دقیقة، ومن ثم اإلجابة على عدد من األسئلة على مقیاس من سبعة مستویات، وقسمت 15لمدة 

نها أخضعت عددًا من إالتجربة إلى دورتین، وتنتمي هذه الدراسة إلى البحوث التجریبیة، حیث 
  جمهور لمواقع معینة لمدة ربع ساعة على فترات مختلفة.ال

  ومن أهم نتائج الدراسة:

ل الموقع، رجع صدى كبیر لدى جمهور المستخدمین، حیث بَ كان لتأثیر التفاعلیة من قِ  - 1/ل
  د على استفساراتهم، وتستجیب القتراحاتهم.رُ ن المواقع التي تَ و فضل المستخدم

اتجاه االتصال مع عنصر سیطرة المستخدم على العملیة  بینت الدراسة تداخل عنصر - 2/ل
  االتصالیة، أكثر من تداخل عنصر الوقت مع هذین العنصرین.

فضل أفراد العینة المواقع األكثر سرعة، حیث كانت النتیجة األكثر تعرضًا للمواقع التي  - 3/ل
  تعطي المستخدمین ما یحتاجون له بصورة سهلة وبسیطة.

قع التجاریة التقرب من المستخدم قدر اإلمكان، حتى أنها كانت تسارع إلى الرد حاولت الموا - 4/ل
على رسائلهم واستفساراتهم، وذلك من أجل التقرب ومحاولة الوصول إلى مرحلة االتصال 

  الشخصي.
  

  :)1()مS. Kiousis )2002دراسة   -م

ناقشت حیث  ،اإلنترنتهدفت الدراسة إلى إیجاد مفهوم واضح ودقیق للتفاعلیة عبر 
التفاعلیة من حیث المفهوم واختالف العلماء حول هذا المصطلح، ویقدم الباحث خلفیة عامة عن 
التفاعلیة ومسح شامل للدراسات التي تناولت المفهوم ویعرض كیفیة تناولها للموضوعیة من رؤى 

في الدراسات  مختلفة وأبعاد متنوعة، وخلص إلى مفهوم للتفاعلیة معتمدًا على دراسة التعریفات
السابقة، حیث عرفها بأنها: هي الدرجة التي تستطیع تكنولوجیا االتصال بواسطتها خلق بیئة یمكن 

غیر متزامن  مللمشاركین من التواصل (واحد لواحد، واحد لكثیر، وكثیر لكثیر) سواء بشكل متزامن أ
 ة االتصال بین األشخاصمن أجل إدراك الخبرة ومحاكا ؛والمشاركة في تبادل الرسائل المتبادلة

  .وزیادة وعیهم رغم الحضور عن بعد

  
                                           

(1)Spiro Kiousis, "Interactivity: A Concept Explication", New Media and Society, 
Vol4(3), 2002,P.P 355–383, London, Thousand Oaks, CA and New Delhi, Sage 
Publications 
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  ومن أهم نتائج الدراسة:

تعریف  حولساعد التداخل بین وسائل اإلعالم التقلیدیة والجدیدة في عدم وضوح الرؤیة  - 1/م
  التفاعلیة واختالف المفاهیم، وتداخل عناصرها وأبعادها مع بعضها البعض.

  بفعل التطورات المتتالیة، وتداخل العلوم اإلنسانیة. اً جدلی اً أدبی اً ستبقى التفاعلیة مفهوم - 2/م

تقنیات االتصال الحدیثة لها دور كبیر وواضح في التحكم في وجود التفاعلیة أو عدمه،  - 3/م
  والتحكم في درجة هذه التفاعلیة.

كثر تفاعلیة من االتجاهین أ ان االتصال ذإاتجاه االتصال هو الذي یحدد قوة فعالیته، حیث  - 4/م
  االتجاه الواحد. ياالتصال ذ

  

  

 :)1()م2001(دراسة نجوى فهمي -ن

الدراسة إلى تحلیل العناصر التي تشجع المتلقي على التفاعل مع المواقع اإلخباریة  هدفت
تلقي على التفاعل مع محتوى الموقع اإلخباري، م، واألبعاد والمتغیرات التي تساعد الاإلنترنتعلى 

فیها، وناقشت الدراسة مدى استغالل المواقع اإلخباریة  ةعاد التفاعلیة والعوامل المؤثر وتوضیح أب
تقع هذه الدراسة في إطار البحوث الوصفیة التحلیلیة، واستخدمت و العربیة إلمكانات التفاعلیة، 

الباحثة منهج المسح بنظام العینة، واعتمدت الباحثة على أداة تحلیل المضمون، وكانت العینة 
موقعًا إخباریًا سواء تابعة لصحف  54عبارة عن عینة عشوائیة من المواقع اإلخباریة العربیة بلغت 

  .اإلنترنتمحطات إذاعیة أو شركات تعمل في مجال  مأ ،مطبوعة
  ومن أهم نتائج الدراسة:

لثورة ال تستخدم كامل اإلمكانات التي تتیحها ا اإلخباریة العربیةمواقع الأظهرت الدراسة أن  - 1/ن
  الرقمیة.

ونص المادة الخبریة كان في أدنى مستویاته أو غائبًا تمامًا  المستخدممستوى التفاعلیة بین  - 2/ن
 عدید من المواقع اإلخباریة العربیة.الفي 

 على إقامة صلة مباشرة بین محرریها وجمهور القراء.اإلخباریة العربیة  المواقع عدم حرص - 3/ن

  راسة إمكانیة النص الفائق لربط الخبر بغیره من األخبار وتوضیح سیاقه.الد مواقعلم تستغل  - 4/ن
  

                                           
القاهرة: المجلة ، "التفاعلیة في المواقع اإلخباریة العربیة على شبكة اإلنترنت، دراسة تحلیلیة")  نجوى فهمي، 1(

  269-221م) ص2001دیسمبر-، المجلد الثاني، العدد الرابع، أكتوبرمالمصریة لبحوث الرأي العا
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  :)1()مT. Schultz )1999دراسة  - س

، وٕامكانیة زیادة التفاعلیة في ةلكترونیاإلهدفت الدراسة إلى معرفة التفاعلیة في الصحافة 
االتصال والتواصل تتیح إمكانیة زیادة  تمن أدوا اإلنترنتوفره یبما  ةلكترونیاإلمواقع الصحف 

والتفاعل بین طرفي العملیة االتصالیة، والتعرف على أسباب وجود بعض األدوات التفاعلیة في 
، وأسباب إحجام بعض المواقع عن استخدام بعض األدوات، والتعرف لكترونيمواقع الصحف اإل

خدمیها، وتنتمي مستمع على أهم األدوات التفاعلیة التي تستخدمها هذه المواقع من أجل التواصل 
هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفیة، واستخدم الباحث منهج المسح، حیث استخدم من خالله أداة 

أخضع الباحث مائة موقع من مواقع الصحف األمریكیة الیومیة على شبكة و تحلیل المضمون، 
  ، وقد اختار الباحث عینته بشكل عشوائي.517للدراسة من أصل  اإلنترنت

  ائج الدراسة:ومن أهم نت

  % من صحف الدراسة استطالعات الرأي على مواقعها.24استخدم -1/س

على موقعهم لالتصال بهم، وبعضهم قد وضع  اً إلكترونی اً برید الدراسة% من صحف 96قدم  -2/س
باالشتراكات،  اً خاص اً إلكترونی اً بأقسام الموقع، وبعضهم عرض برید اً خاص اً إلكترونی اً برید

  من أجل الحصول على رجع الصدى. لكترونيالدراسة البرید اإل وتستخدم مواقع

من مواقع الدراسة منتدیات للحوار، وقد استخدمت صحف الدراسة للتسجیل في % 33أتاح  -3/س
ال  المواقعمن هذه  %18، وكان هناك لكترونيهذه المنتدیات التسجیل عن طریق البرید اإل

  ت.تشترط التسجیل للدخول إلى هذه المنتدیا

والصوت، وقد  ةمن مواقع الدراسة الوسائط المتعددة، حیث تم استخدام الصور  %77استخدم -4/س
  حرصت مواقع الدراسة على استخدام الصور خاصة التي تم نشرها على طبعتها الورقیة.

  

  وقع الدراسة من الدراسات السابقةثانیًا: م
  :واالختالف أوجه التشابه

بعض النقاط، وتتشابه مع بعضها في بعض النقاط، سات السابقة في تتشابه هذه الدراسة مع الدرا
  :ونفصل ذلك ما یأتي

                                           
(1) Tanjev Schultz, "Interactive Option in Online Journalism: A Content Analysis of 

100 U.S. Newspaper" Journal of computer-mediated-communication. Volume 5. 
Issue 1,1999 
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ن معظم الدراسات إالدراسة ضمن الدراسات الوصفیة، حیث  هذه تقع من حیث نوع الدراسة: -أ
) التي اعتمدت مMcMillan & Hwang،2002السابقة هي دراسات وصفیة، وخالف ذلك دراسة (

لتین استخدمتا الدراسة ل) امKiousis،2002() وم2010وكذلك دراسة (قدوري، بیة،الدراسة التجری
  االستكشافیة.

یتشابه ذلك مع عدد من منهج المسح، و  تعتمد هذه الدراسة على من حیث المنهج المستخدم: - ب
)، ودراسة (الشیخ م2011الدراسات السابقة التي استخدمت منهج المسح، مثل: دراسة (أمین،

)، ودراسة م2011)، ودراسة (محمد،م2007)، ودراسة (تربان، م2009جابر، 
)، م2013)، ودراسة (الموسى،مIhlstorom & Lundberg ،2004)، ودراسة(م2007(محسب،

)، ودراسة م2008)، ودراسة (محسب،م2009)، ودراسة (النجار،م2011ودراسة (تالحمة،
)، ودراسة مLarsson،2011)، ودراسة (م2001)، ودراسة (فهمي،م2007(الشامي،

)Schultz ،1999في حین استخدمت دراسة ()، مAlku، 2011 منهج دراسة الحالةم (. 
المقابلة، تحلیل المضمون و  ي: یستخدم الباحث في دراسته أداتمن حیث األدوات المستخدمة -ج

 من الدراسات السابقة على أداة تحلیل المضمون، ومنها: دراسة (تربان، كبیرٌ  وقد اعتمد عددٌ 
)، ودراسة م2011)، ودراسة (محمد،م2009)، ودراسة (الشیخ جابر، م2007

)، ودراسة م2009(النجار،)، ودراسة مLarsson،2011)، ودراسة(م2013،(الموسى
  ).مSchultz ،1999) ودراسة (م2001)، ودراسة (فهمي،م2008(محسب،

ت المقننة، وتحلیل ) فقد استخدمت المالحظة المباشرة، والمقابالم2010أما دراسة (قدوري،
) فقد استخدمت المقابالت المعمقة، في حین زاوجت مAlku،2011المضمون، أما دراسة (

) بین استخدامها ألداة االستبانة مع أداة تحلیل المضمون، أما دراسة م2007دراسة (محسب،
)Ihlstorom & Lundberg ،2004فقد استخدمت المقابلة المعمقة وتحلیل المضمون.م ،(  

حین كان هناك عددًا من الدراسات التي اعتمدت على أداة االستبیان فقط، ومن هذه في 
  ).م2007)، ودراسة (الشامي،م2011)، ودراسة (تالحمة،م2011الدراسات: دراسة (أمین،

وقد تم االستفادة من الدراسات السابقة على مستوى األداة المستخدمة، حیث ساعد االطالع 
تحدید فئات تحلیل المضمون وتقسیمها، ووضع األدوات بالصورة  على الدراسات السابقة في

  في صحیفة تحلیل المضمون. االتي تم وضعها علیه

یعتمد الباحث في دراسته على نظریة انتشار وتبني المبتكرات،  من حیث النظریة المستخدمة: -د
بان، دراسة (تر )، و م 2011اسات مثل: دراسة (أمین،من الدر  علیه عددٌ  قد اعتمدتو 

مدخل جدید استقاه من ) من الناحیة النظریة م2007)، في حین استخدم (محسب،م2007
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، في حین اعتمدت )المدخل الهجین( وكذلكالدراسات التكنولوجیة هو (إیهام المستخدم)، 
) فقد م2009) على نظریة حارس البوابة، أما دراسة (النجار، م2011دراسة (تالحمة،
على نموذجین هما: النموذج الطقوسي، ونموذج الدعایة  ها النظريإطار اعتمدت في 

  واإلعالن.
مجتمع الدراسة الحالیة یتمثل في الصحف الیومیة  من حیث مجتمع الدراسة والعینة الزمنیة: - هـ

، الحیاة الجدیدة، فلسطین)، بینما جمیع الدراسات السابقة قد األیامالفلسطینیة األربع( القدس، 
عربیة  في الدول الصادرة منها هذه الدراسات، وجمیعها كانت إما دوالً  حللت الصحف الموجودة

ا تن قد درساتل) الم2012)، ودراسة (تالحمة،م2007،أجنبیة، سوى دراسة (تربان أو دوالً 
التي لها أصل مطبوع، و  اإللكترونیة الصحف الفلسطینیة، ولكن دون تمییز بین الصحف

  الصحف التي لیس لها أصل مطبوع.

بالنسبة للعینة الزمنیة فجمیع الدراسات السابقة قد امتازت بقصر المدة الزمنیة التي حللت  أما
موقعًا لمرة واحدة فقط، في 71) حللت م2009،دراسة (النجارفخاللها مواقع الصحف الیومیة، 

كانت المدة و ) أسبوع واحد فقط،  م2009حین كانت المدة الزمنیة في دراسة(الشیخ جابر، 
) األسبوع الصناعي على مدار عام، في حین دراسة م2007،في دراسة (محسب الزمنیة

)Ihlstorom & Lundberg،2004خر آم، وأسبوع 2001) قد كانت مدة أسبوع خالل عام م
) التي حللت موقع صحیفة الشروق الجزائریة م2010،ودراسة (قدوري م،2003خالل عام 

موقعًا سویدیًا لمدة  65) التي حللت مLarsson،2011وكذلك دراسة (لمدة أسبوع واحد فقط، 
لمدة شهرین،  CNN) فقد حللت موقعي الجزیرة وم2008،، أما دراسة (محسبأسبوع واحد

أن األدوات التي  إلى فالغالب على هذه الدراسات جمیعًا، قصر المدة الزمنیة، ویرجع ذلك
  .الثبات النسبية عادة ما تتسم بلكترونییتیحها اإلنترنت وتستخدمها الصحف اإل

  :بعض النقاط، ومنها تختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة فيكما و 

، وهو ما لم اإلنترنتتناقش الدراسة التفاعلیة في مواقع الصحف الیومیة الفلسطینیة على شبكة  -أ
) التي تطرقت في جزء م2007 ،تتطرق له أي دراسة من الدراسات السابقة، إال دراسة (تربان

 ،إلى بعض أدوات التفاعلیة الموجودة في مواقع الصحف، وكذلك دراسة (تالحمة منها
) التي درست التفاعلیة، ولكنها لم تحلل مواقع الصحف، بل اعتمدت على استمارة م2012

  االستبیان في رؤیة المستخدمین حول هذه المواقع.

بشكل  اإلنترنتیة على شبكة تبحث هذه الدراسة التفاعلیة في مواقع الصحف الیومیة الفلسطین -ب
 مستقل دون الدخول في العناصر األخرى التي لیس لها أي دور تفاعلي.
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تحاول الدراسة الحالیة التعرف على التفاعلیة في مواقع الصحف الیومیة الفلسطینیة على شبكة  - ج
لیة من جمیع جوانبها، عن طریق تحلیل هذه المواقع والتعرف على األدوات التفاع اإلنترنت

  المستخدمة.
 

  ثالثًا: مدى االستفادة من الدراسات السابقة: 
  استفاد الباحث من الدراسات السابقة في عدد من المجاالت منها:

استطاع الباحث أن یتعرف أكثر على أهمیة التفاعلیة في  على مستوى الجوانب المعرفیة: -1
اتصال، یساوي وسائل  كوسیلة اإلنترنت أن نه من المعروفإ، حیث ةلكترونیاإلالمواقع 

االتصال التقلیدیة مجتمعة من حیث خصائصها، إضافة إلى عنصر التفاعلیة الذي یعتبر 
  ، والمساعدة في صیاغة الجانب المعرفي للدراسة.ةلكترونیاإلمیزة وقوة للصحافة 

استفادت الدراسة من الدراسات السابقة في التعرف على أدوات  على مستوى التفاعلیة: -2
والتعرف على معاییر  ة بشكل واضح، وكیفیة استخدامها في المواقع، ودور كل أداة،التفاعلی

كي تصبح هذه  ؛ومعرفة ما یجب أن یتوافر في الوسیلة ،قاس بها التفاعلیةالتي تُ هذه األدوات 
 الوسیلة تفاعلیة أم ال. 

تخدم في استفاد الباحث في التعرف على المناهج التي تس على مستوى المناهج واألدوات: -3
 التعرف على أدوات التفاعلیة والطرق المستخدمة لحصر هذه األدوات وقیاسها.

خلصت الدراسات السابقة إلى أن األدوات التي تستخدمها مواقع  على مستوى النتائج: -4
أن التفاعلیة تحتاج إلفساح مواقع الصحف ة تمتاز بالثبات النسبي، و لكترونیالصحف اإل

من أجل مشاركة المستخدمین، وأن المواقع التي تستخدم أكبر  ةممكنالمجال أمام أكبر مساحة 
ن، وكذلك بینت الدراسات السابقة و كم من األدوات التفاعلیة، هي التي ُیقِبل علیها المستخدم

لم یُعد ینشر  لكترونيأن معظم األدوات التفاعلیة تحتاج لجهد بشري وتقني، وأن المحرر اإل
 تقه بعض الجهد الذي یساعد في نجاح العملیة التفاعلیة.المواد فقط، بل یقع على عا

كما استفاد الباحث من نتائج الدراسات السابقة في المقارنة مع نتائج هذه الدراسة وتفسیر 
أسباب االتفاق واالختالف بین مواقع الصحف الیومیة الفلسطینیة من حیث استخدامها ألدوات 

 التفاعلیة.

  كلة:رابعًا: االستدالل على المش
، اإلنترنتمن خالل خبرة الباحث ومتابعته لمواقع الصحف الیومیة الفلسطینیة على شبكة 

حیث عمل الباحث مدة خمس سنوات مخرجًا صحفیًا في صحیفة فلسطین الیومیة، وعمل مدة 
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عن المكتب اإلعالمي  التي تصدر نصف أسبوعیة ،صحیفة الرأيلتحریر  اً خمس سنوات سكرتیر 
من أدوات التفاعلیة في مواقع  العدیدغیاب  ،، فقد الحظ بشكل واضحاإلعالم) (وزارة الحكومي

  .اإلنترنتالصحف الیومیة الفلسطینیة على شبكة 

مواقع الصحف الیومیة الفلسطینیة على شبكة  أجرى الباحث دراسة استكشافیة علىوقد 
لحیاة الجدیدة، موقع ، موقع صحیفة ااألیام، وهي: (موقع صحیفة القدس، موقع صحیفة اإلنترنت

) أي م21/5/2013وحتى  م14/5/2013صحیفة فلسطین)، وذلك خالل الفترة الواقعة ما بین  (
  لمدة أسبوع كامل وبشكل یومي، وكانت أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة:

% مما 100قدمت مواقع الصحف تصنیفات لألبواب والمواد المنشورة على مواقعها بنسبة  -1
 ى المستخدم الوصول إلى المادة التحریریة بسرعة.یسهل عل

 %.100استخدمت مواقع الصحف الصورة بنسبة  -2
ن صحیفة القدس هي الوحیدة التي إ%، حیث 25نسبة المواقع التي تسمح بالتعلیق بلغت  -3

 أتاحت التعلیق مباشرة.
قدمت جمیع مواقع الدراسة خدمة البحث داخل موقعها، حتى أن بعضها استخدم هذه  -4

 مع وجود خیارات للبحث داخل أقسام الموقع. ،المیزة
لتمكن  ؛وضعت جمیع مواقع الدراسة البرید الخاص باالتصال بها في خانة (اتصل بنا) -5

 .لمستخدم من التواصل معهاا
مواقع الصحف الیومیة الفلسطینیة خدمة التعلیق على المادة التحریریة المقدمة،  أضافت -6

  تتیح هذه الخدمة.ما عدا صحیفة الحیاة التي ال
صحیفتي القدس وفلسطین موادهما التحریریة المنشورة على موقعهما بصورة ث موقعا حدِّ یُ  -7

 والحیاة الجدیدة، فیضیفون موادهما على شكل دفعات. األیامآنیة، أما بالنسبة لصحیفة 
  .المواقع تعدد اللغات في مواقعها لم تدعم كافة -8
  %.50نسبة استخدمت مواقع الدراسة الفیدیو ب  -9

 افتقرت مواقع عینة الدراسة إلى استخدامها للنص المتشعب. - 10
 ال یوجد منتدیات خاصة بالنقاش في مواقع عینة الدراسة. - 11
من  ،في المحتوى المنشور ،ال تسمح مواقع الدراسة بأي نوع من أنواع مشاركة المستخدم - 12

 خالل إضافة صورة أو مادة تحریریة أو ملف صوت أو ملف فیدیو. 
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 مسًا: مشكلة الدراسة:خا
تتلخص مشكلة الدراسة في التعرف على مدى تحقق التفاعلیة في مواقع الصحف الیومیة 

والوسائل الجدیدة  ،، ومدى استفادة هذه المواقع من الخیارات الحدیثةاإلنترنتالفلسطینیة على شبكة 
الصحف الیومیة الفلسطینیة  أهم الفروق بین مواقع، و من أجل زیادة التفاعلیة اإلنترنتحها یالتي یت

  من حیث استخدامها ألدوات التفاعلیة. اإلنترنتعلى شبكة 
    

  سادسًا: أهمیة الدراسة:
  تكمن أهمیة الدراسة في الجوانب اآلتیة:

ن أغلب الدراسات إندرة الدراسات العربیة الخاصة بموضوع التفاعلیة بشكل خاص، حیث  -1
بشكل عام،  ةلكترونیاإلمناقشتها للصحافة  العربیة تناقش موضوع التفاعلیة من خالل

 .اإلعالم الجدید بشكل عامالتفاعلیة بوعادة تقصد بعض الدراسات 
على وجه  ةلكترونیاإلقلة الدراسات التي أجریت في مجال اإلعالم الفلسطیني عن المواقع  -2

سطینیة الفل اإلنترنتالعموم، والتفاعلیة في مواقع الصحف الیومیة الفلسطینیة على شبكة 
 على وجه الخصوص، حسب مسح التراث العلمي الذي قام به الباحث.

ات التكنولوجیة التي تتیحها شبكة خدام المواقع الفلسطینیة لإلمكاناست الكشف عن مستوى -3
 وبخاصة التفاعلیة وما تتضمنه من أدوات وخاصة الوسائط الفائقة. ،اإلنترنت

التفاعلیة في مواقع الصحف الیومیة الفلسطینیة، ستخدام العناصر اأهمیة إجراء تقییم لواقع  -4
 اإلنترنتتستفید من جمیع العناصر التفاعلیة الموجودة على  ،بغرض بناء مواقع إخباریة

إفادة مثلى، وذلك من خالل تدعیم هذه الصحف ببعض العناصر التفاعلیة غیر 
جودة على المستخدمة على صفحاتها من ناحیة، واإلفادة المثلى من العناصر المو 

 صفحاتها من ناحیة أخرى.
  

  سابعًا: أهداف الدراسة:
من األهداف التي یمكن االستفادة منها على المستوى  عددٍ تسعى هذه الدراسة لتحقیق 

  العملي، ومن هذه األهداف:

ومدى استغاللها  ،اإلنترنتالتعرف على تجربة مواقع الصحف الیومیة الفلسطینیة على شبكة  -1
  .اإلنترنتلوجیة المتاحة عبر ات التكنو لإلمكان

كیفیة االستفادة معرفة األدوات التي تحقق التفاعلیة في مواقع الصحف الیومیة الفلسطینیة و  -2
 . منها واستغاللها
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تقییم العناصر التفاعلیة بغرض الخروج بنتائج من أجل بناء مواقع إخباریة تستفید من جمیع  -3
 فادة مثلى.إ اإلنترنتالعناصر التفاعلیة الموجودة على 

 رصد أوجه الشبه واالختالف في استخدام مواقع الصحف الیومیة الفلسطینیة ألدوات التفاعلیة. -4

معرفة مدى تبني مواقع الصحف الیومیة الفلسطینیة لألدوات المتاحة على شبكة االنترنت،  -5
من أجل  - التي أصبحت مستخدمة بشكل واسع عالمیاً  -  ومدى استخدامها لهذه األدوات

 ة التفاعلیة على مواقعها.زیاد
  

  ثامنًا: تساؤالت الدراسة:
  تحاول الدراسة اإلجابة على تساؤل رئیس وهو :

  ما مدى استخدام مواقع الصحف الیومیة الفلسطینیة لألدوات التي تحقق التفاعلیة؟

  ها:نتحاول الدراسة اإلجابة عمن التساؤالت التي  ویتفرع عن هذا التساؤل عددٌ 

دام مواقع الصحف الیومیة الفلسطینیة لألدوات التي تحقق تعدد الخیارات لدى ما مدى استخ -أ
  المستخدم؟

حها مواقع الصحف الیومیة الفلسطینیة من أجل سهولة حصول یما الخیارات التفاعلیة التي تت -ب
 المستخدم على المعلومات؟

للمتلقین والرد على  نتاإلنتر ما درجة استجابة مواقع الصحف الیومیة الفلسطینیة على شبكة  - ج
  رسائلهم؟

ما أدوات االتصال الشخصي المستخدمة في  مواقع الصحف الیومیة الفلسطینیة على شبكة  -د
 ؟اإلنترنت

إلمكانیة مشاركة  اإلنترنتما مدى توفیر مواقع الصحف الیومیة الفلسطینیة على شبكة  - هـ
 المستخدم في المحتوى المنشور؟

من أجل  اإلنترنتدمها مواقع الصحف الیومیة الفلسطینیة على شبكة ما الوسائل التي تستخ -و
  المستخدمین؟ نظام مراقبة

  ما أهم الفروق بین مواقع الصحف الیومیة الفلسطینیة من حیث استخدامها للتفاعلیة؟ - ز

ما درجة تبني مواقع الصحف الیومیة الفلسطینیة لألدوات التي یتیحها اإلنترنت، من أجل  - ح
  ؟لتفاعلیة في مواقعهازیادة ا
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  تاسعًا: اإلطار النظري للدراسة: 
  تعتمد هذه الدراسة على مدخل نظري واحد هو:

  نظریة انتشار وتبني المبتكرات:
 ،بأن االختراعات التكنولوجیة الهامة -أحد أهم علماء االتصال األوائل- )Mcluhan(یؤمن 

الرئیس األسبق لمختبر علم  )Mark Visser(، ویقول )1(هي التي تؤثر أساسًا في المجتمعات
بأنه في صناعة الكمبیوتر یستغرق وصول الفكرة  ،الكمبیوتر في مركز بالو آلتو التابع لزیروكس

سنة في المتوسط، فالكمبیوتر الشخصي األول، على سبیل  15من نشأتها وحتى دخولها السوق 
إال في أواخر  سأثر باهتمام النا، ولكنه لم یستم1972ني في معامل بالو آلتو عام المثال، بُ 

  )2(الثمانینیات.

 ،فمن المعروف أن العالقة بین الفرد والتقنیات الحدیثة تبدأ حتمًا بالحذر واالبتعاد والتحاشي
ة یما تتم عملیة خلق عادات استعماالتیة منتمبعد ،لتصل بمرور الوقت إلى عالقة تناغم وانصهار

، فجاءت نظریة )3(صطلح "االستعماالت االجتماعیة" معناه الحقیقيخذ مأومستقرة شیئًا فشیئًا، وهنا ی
لتقدم إسهامًا كبیرًا لفهمنا النتشار وسائل اإلعالم وتأثیرها، وكیف یتم  ؛انتشار وتبني المبتكرات
  .)4(انتشار المبتكرات وتبنیها

بما وف أن اختراع الحاسوب كان بمثابة التكلیل لنجاحات اإلنسان وطموحاته ر من المعو 
یخص مجال االتصال في النصف الثاني من القرن العشرین، بما عرف بظاهرتي تفجر 

بعد أن كان الحاسوب هو ، ف)5(المعلومات، عن طریق ثورة االتصاالت، وظاهرة اختراع الحاسوب
عبارة عن فكرة مستحدثة، أصبحت المجتمعات المتطورة الیوم تعیش عصر تكنولوجیا المعلومات، 

، وتبع اختراع الحاسوب اختراع شبكة االنترنت التي تعتبر من أهم )6(مرتبطة بالحاسوبومعالجتها ال
                                           

  153م) ص 2010(عمان: دار صفاء للنشر والتوزیع،  1، طعالم واالتصالفلسفة اإل) عالء مناف، 1(
، ترجمة: سعد الدین ، رؤى مستقبلیة: كیف سیغیر العلم حیاتنا في القرن الواحد والعشرین) كاكو، میتشو2(

  40م، الكویت، ص 2001 ،270فرحان، مراجعة: محمد یونس، سلسلة عالم المعرفة، العدد
،  ورقة عمل مقدمة للملتقى الدولي حول "الشباب تصال التفاعلي والشباب في تونساال ) ثریا السنوسي، 3(

م، 2010واالتصال والمیدیا" نظمه معهد الصحافة وعلوم األخبار بمشاركة مؤسسة كونراد أدناور، أبریل 
  15تونس، ص

  208م) ص1999(عمان: دار الشروق للنشر والتوزیع،  1، طاالتصال الجماهیري) صالح أبو أصبع، 4(
(القاهرة:  الدار المصریة اللبنانیة، 2، طتكنولوجیا االتصال الحدیثة في عصر المعلومات) حسن مكاوي، 5(

   45م ) ص 1997
  9م) ص 2010(عمان:  دار المناهج للنشر والتوزیع، 1، طتكنولوجیا المعلومات)  عالء السالمي، 6(
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الوسائل االتصالیة الحدیثة التي قادت بدورها هذه التطورات التكنولوجیة وبلورت هذه الثورة 
فالحاسوب عبارة عن فكرة مستحدثة أصبح ال یمكن االستغناء عنها، وكذلك شبكة ، )1(اإلعالمیة

  نت العالمیة.االنتر 

بأن بدایة التفكیر في عملیة االنتشار وتبني  - واضع النظریة-  )Rogers(ویعترف 
أحد علماء -  )G. Tarde(عد المبتكرات وجدت جذورها في علم االجتماع الفرنسي، حیث یُ 

فكرته في كتاب نشره في العام  )Tarde(وقد نشر  ،أول من أوجد مصطلح "تبني" - االجتماع
سطوریة تحتاج ، الذي أكد فیه أن األفكار األبداعكر فیه نظرته لعملیة انتشار اإل، حیث ذم1903

  )2(ة.یلتصبح حقائق واقع ؛لمن یدعمها ویتبناها

قدیمة وعفا علیها الزمن،  ،وقد كانت نظریة انتشار وتبني المبتكرات تعتبر ولوقت قریب
األفكار والممارسات الجدیدة و ا، مع تنامي أهمیة التكنولوجی ،ولكنها استعادت بریقها من جدید

  .)3(وتكنولوجیا اإلعالم واالتصال اإلنترنتب الخاصة

وتهدف نظریة انتشار وتبني المبتكرات إلى تزوید الباحثین بآلیات ضبط انتشار المستحدثات، من 
ات خالل اإلمداد المعلوماتي لفهم ظاهرة أو عملیة االنتشار والتغیر االجتماعي التي تتم في السیاق

  .)4(االجتماعیة والثقافیة في المجتمع

تنطلق فعًال من الدور  ،وعبر أفراد عدة ،وتأخذ النظریة بفرضیة تدفق االتصال على مراحل
وخاصة من طرف قادة  ،الحاسم الذي یلعبه التأثیر الشخصي في عملیة نشر األفكار المستحدثة

االبتكار، حیث تركز االهتمام على الرأي، ومن ثم فهي تحاول تحلیل مجموع أو إجمالي عملیة 
وعلى المعرفة األساسیة للعوامل المساعدة على تبني االبتكار  ،انتشار االبتكارات على مراحل
  .)5(المدروس من طرف األشخاص

 اإلنترنتأن التردد المتزاید على استعمال األدوات التقنیة التي یتیحها  )Rogers(ویرى 
یة هو الذي یشكل التبني لهذه األدوات، وأن البعض عندهم سرعة وخاصة بالنسبة لألدوات التفاعل

                                           
، بدون طبعة (الجزائر: دار الكتاب قات اإلعالمیة الحدیثةالصحافة اإللكترونیة والتطبی)  إبراهیم بعزیز، 1(

  11م) ص 2012الحدیث،
(2) Everett M. Rogers, "Diffusion of Innovations", Third Edition, (New York: Macmillan 

Publishing Co,1983), Inc.,p40 
(عمان: دار الثقافة  1، طاآلفاق-ماالتاالستع-التكنولوجیا الجدیدة لإلعالم واالتصال: المفهوم) فضل دلیو، 3(

  64م) ص 2010للنشر والتوزیع، 
  34، صمرجع سابق) ماجد تربان، الصحافة اإللكترونیة الفلسطینیة، 4(
 81م) ص2010، الطبعة العربیة (عمان: دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، االتصال: مدخل متكاملبشیر العالق، ) 5(
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وآخرین لدیهم مقاومة لهذا التبني، ولكنهم یضطرون في النهایة إلى التبني الحذر  ،في التبني المبكر
  .)1(لهذه األدوات

، أن األساس في التبني هو الراحة التي یجدها من )B. Garrison( عالم االتصال برتَ عْ ویَ 
وتؤثر علیه في  ،استكشاف التقنیات الحدیثة، وتساعده في تحقیق ما یهدف إلیه في عملهیحاول 

ومن ثم التعرف علیها  ،، وهناك من یقتنع بضرورة انتشار هذه التقنیات وتداولهاذلك تأثیرًا إیجابیاً 
  .)2(بعد ذلك، أي أنه ال یضع نفسه موضع المحاولة والتجریب، بل یتبنى ما اكتشفه غیره وطبقه

أن األفراد الذین یتعرضون لإلعالم یتشربون المعلومات المتدفقة من  ،بر هذه النظریةتَ عْ وتَ 
التجدید عبر قناة  ،، وتناقش هذه النظریةمالمصادر اإلعالمیة ویعملون على تطبیق ما یرد إلیه

ر اتصالیة في مدة زمنیة معینة بین أفراد نظام اجتماعي واحد، وحتى یتحقق انتشار األفكا
  .)3( فإن عملیة التجدید تبدأ بنشر هذه األفكار بین أناس یتبنونها ،المستحدثة

بین عملیة التبني وعملیة االنتشار، بأن عملیة االنتشار تحدث ضمن  )Rogers(ویمیز 
المجتمع، أي عملیة تشاركیة بین أفراد المجتمع، بینما عملیة التبني، هي عملیة خاصة بالفرد 

انتهاًء باتخاذه قرارًا حول  بداعقلیة تحدث داخل الفرد من مجرد سماعه باإلنفسه، فهي عملیة ع
  .)4(السلب مباإلیجاب أ عملیة التبني سواءً 

متصل، مهتمة  إبداععملیة فیها  :بأنها ،عملیة انتشار وتبني المبتكرات )Rogers(ف وعرَّ 
خاصًا من االتصال لتبادل باألفكار الجدیدة، وفق نظام اجتماعي، یستخدم األعضاء فیها نوعًا 

أفكارهم عبر القنوات االتصالیة، محتاجة بعضًا من الوقت لتنتقل من مخترعها إلى تبني أفراد 
  . )5(المجتمع لها

  ونالحظ من خالل التعریف السابق أنه یحتوي على عدد من العناصر الرئیسیة، وهي:

  ة أو جماعیة.محسوس، وقد تكون فردیو موضوع ممارس ل ،في فكرة ما إبداع -1

  وجود قناة اتصال، یحتاجها الفرد للتواصل مع اآلخرین من أجل نشر الفكرة. -2

                                           
(1) E. Rogers. op. cit, p322 
(2) Bruce Garrison, "Online Information Use in Newsrooms: A Longitudinal Diffusion Study", A 

paper presented to the Newspaper Division, Association for Education in Journalism and 
Mass Communication, August 9-12, 2000, Phoenix Publications, p 18-19 

  م) 2003 الكتاني للنشر والتوزیع، :(األردن5ط ،المدخل في االتصال الجماهیري) عصام الموسى، 3(
  158- 156ص

(4)Marianne Hornor, "Gabriel Tarde as a Founding Father of Innovation Diffusion 
Research", Acta Sociologica, Vol. 39, 1996:p.p431-442, Sage Publications, p445 

(5) E. Rogers. op. cit,p5 



 اإلجراءات المنهجیة        

 - 30 -  

 الفصل األول

في البدایة، ثم عملیة التبني الجزئي من قبل مجموعة،  بداعهنا ضروري لعملیة اإل هوالوقت، و  -3
  تعمل بعد ذلك على مشاركة المجتمع به.

  لدیها صفات تجمعها حول هذه الفكرة. ،یتكون من وحدات مترابطة ،وجود نظام اجتماعي -4

  :بداععناصر انتشار اإل
ن العناصر األربعة لعملیة انتشار فإ ،بداع) لعملیة اإلRogersبناًء على تعریف (

نظام اجتماعي)، لذلك سوف نناقشها بشيء من ، الوقت، قنوات االتصال، بداعهي (اإل االبتكارات
  التفصیل، وهي كاآلتي:

 :بداعاإل  - أ
أو من  ،أو اكتشاف جدید حول تقنیة ما، من قبل فرد ،و عبارة عن فكرة جدیدةه بداعاإل

تتعلق أكثر  بداعوالعمل على إنجاحها، فعملیة اإل الفكرة یقومون بتبني ،قبل مجموعة من األفراد
مرغوب بالضرورة، فهناك الكثیر من  إبداعاألمر بالسلوك البشري حول فكرة جدیدة، ولیس كل 

التي تعتبر غیر مرحب بها من المجتمع، وقد یرغب فیها بعض األفراد ویتبنوها  ،یةعبدافكار اإلاأل
  . )1(مع رفض المجتمع لها

 قناة اتصال:  - ب
صاحب -ل الفرد قُ نْ یمكن من خاللها أن یَ  ،عملیة االنتشار والتبني تحتاج لقناة اتصالیة

ه صفة مشتركة حول هذه الفكرة، الذي یجمع بین ،فكرته إلى المجتمع - للفكرة الجدیدة بداععملیة اإل
ویتوقع تبنیهم لها، فإذا لم توجد قناة اتصالیة یستطیع مبدع الفكرة المراد تبنیها استخدامها من أجل 
الوصول إلى جمهوره المتوقع، فبالتأكید أن الفكرة لن تصل للجمهور المتوقع تبنیه لها، فالتبني 

اة اتصالیة تقوم بهذه المهمة، فجوهر عملیة الذي یعتمد بدوره على قن ،یعتمد على االنتشار
وصوًال إلى المجتمع المتكامل  ،هو تبادل المعلومات حول الفكرة الجدیدة من فرد إلى آخر ،االنتشار

   .)2(، عن طریق استخدام القناة االتصالیة المناسبةالذي یتوقع تبنیه للفكرة
إلعالم أكثر فاعلیة في خلق إن قنوات وسائل افوحسب نظریة تبني وانتشار المبتكرات 

، فوسائل اإلعالم تؤدي عددًا من الوظائف األساسیة في عملیة نشر وتبني )3(معرفة حول المبتكرات
  :)4(المبتكرات، ومن هذه الوظائف

                                           
(1)  E. Rogers. op. cit, p11-12 
(2)  E. Rogers. op. cit, p17 

  83م) ص 2012، (عمان: دار أسامة للنشر والتوزیع 1، طتكنولوجیا وسائل االتصال الجماهیري) مجد الهاشمي، 3(
(القاهرة: الدار المصریة اللبنانیة،  1، طفنون االتصال واإلعالم المتخصص) منى الحدیدي، شریف اللبان، 4(

 67- 66م) ص2009
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تتمثل هذه الوظیفة في البرامج المصممة إلثارة االهتمام والتنبیه، والحث  :ثْ وظیفة الحَ  -1ب/
 فكار المستحدثة.بصفة عامة على تبني األ

تتمثل في البرامج المصممة لتقدیم المعلومات لهؤالء المهتمین بموضوع  وظیفة التقییم: -2ب/
لكي تساعدهم على تقییم ما یبحثون  - وصفیة أو تحلیلیة–معین ویبحثون عن مواد إضافیة 

 .عنه

عن  خباریة البسیطةوهي الرسالة القصیرة التي یقصد بها تقدیم الفقرات اإل وظیفة اإلخبار: -3ب/
 .هذه األفكار

لالهتمام بموضوع ما أو للحفاظ على عادة معینة، فإنه یجب أن نقوم  وظیفة التعزیز: -4ب/
 د المستمر أمر مطلوب.ین التعزیز والتأكإبعملیة تعزیز، حیث 

هي البرامج المصممة للمجموعات ولألفراد المرتبطین مباشرة بأعمال  الوظیفة المهنیة: -5ب/
  تنمیة.ال

 الوقت:  - ج
سمة واضحة في عملیة االتصال، فاالنتشار یحتاج و وهو عنصر مهم في عملیة االنتشار، 

، فهو لیس شكًال مستقًال لوقت، وٕاذا لم یتوفر هذا الوقت فإن عملیة االنتشار قد تتأثر تأثرًا سلبیاً 
ابة المتلقین أو بذاته، بل هو سمة یتسم بها كل نشاط إنساني، وبواسطة الوقت یمكن قیاس استج

، وتمر إلى المتلقین بداعالمشاركین في العملیة االتصالیة التي تمر من وحدة فردیة تبدأ من اإل
   .)1(الذین یتوقع منهم تبني هذه الفكرة الجدیدة بعد انتشارها

  

 نظام اجتماعي:  - د
التي تجمع بینها صفة مشتركة حول  ،النظام االجتماعي هو مجموعة الوحدات المترابطة

الفكرة الجدیدة، ولدیها هدف مشترك تجاهها، فقد یكون النظام االجتماعي عبارة عن أفراد منفصلین، 
  .)2(و منظمات أو هیئات منظمةأوقد یكون عبارة عن مجموعات 

فالنظام االجتماعي هنا لیس المقصود به المجتمع الذي یعیش فیه مبدع الفكرة ومكتشفها،  
و مجموعة لدیهم صفة مشتركة، وهي الحاجة لهذه الفكرة لمساعدتهم بل المجتمع هنا یعني كل فرد أ

                                           
(1) E. Rogers. op. cit, p20 
(2) E. Rogers. op. cit, p24 
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ن تنوع إهمًا في عملیة االنتشار والتبني، حیث مفي تحقیق أهدافهم، ویلعب النظام االجتماعي دورًا 
   هذا النظام واختالف خصائصه هو الذي یحدد درجة االنتشار والتبني.

  

  :بداععملیة اإل نأشكال القرارات الناتجة ع
جراء عملیة االنتشار، سواء  ،نفسه یتحدد من حیث تبني النظام االجتماعي له بداعاإل

رفض هذا التبني، فقد یتبنى النظام االجتماعي بأكمله الفكرة ویصدر بذلك  مبالموافقة على التبني أ
ثالث أشكال من  ،و یحدث عكس ذلك، فتأخذ قرارات النظام االجتماعيأمن سلطة علیا،  اً قرار 
  :)1(ث القرار حول التبني، وهيحی

وهي قرارات یمكن اختیار تبنیها أو معارضة هذا التبني، وهذه  االختیاریة: بداعقرارات اإل -1
تقرر التبني أو عدمه، وقد یتأثر القرار الفردي  ،االختیارات تجعل من األفراد جهة مستقلة

هو أن  ،النوع من القراراتبمعاییر نظامه االجتماعي وعالقاته الشخصیة، والسمة في هذا 
  الفرد هو وحدة اتخاذ القرار، بدًال من النظام االجتماعي.

وهي القرارات التي یتطلب الموافقة الجماعیة من النظام االجتماعي  الجماعیة: بداعقرارات اإل -2
النظام االجتماعي  لدى إجماعالرفض، وفي هذا النوع یجب أن یوجد  مالتبني أبسواء ها تجاه
هذا التبني، ویظهر في هذا النوع سلطة النظام االجتماعي، وسلطة الفرد قلیلة، فهو  حول

بدون أن یطلب رأیه، فالقرار یعود للنظام االجتماعي  ،محاط بمجتمع قرر التبني أو الرفض
  ككل.

وهي عبارة عن قرارات بالتبني لبعض الجهات أو األفراد في النظام  من السلطة: إبداعقرارات  -3
نظامها االجتماعي، كأن تفرض  ونیمثل نجتماعي، تحدده سلطة ما على بعض األفراد الذیاال

على موظفیها، فأصبح التبني هنا ملزم بقرار من سلطة ما بالتبني وال  اً معین اً مؤسسة ما زی
  ینتظر أخذ قرار من الفرد بالتبني أو عدمه.

بأن وحدة القرار لیست دائمًا بید  ،عبدامن خالل األنواع الثالثة لقرارات اإل یالحظ الباحثو 
بعض  ،المحیط أو عالقاته الخارجیة هالفرد لیختار التبني أو یرفضه، فقد یفرض علیه مجتمع

القرارات بتبني فكرة ما، وقد تفرض علیه سلطة ما تبني فكرة ما، دون أن یكون له رأي بالتبني أو 
  عدمه.

  

                                           
(1) E. Rogers. op. cit, p29-30 
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یة اكتشاف وتبني مستحدث جدید إلى خمس المراحل التي تمر بها عمل )Rogers(وقد قسم 
  :)1(مراحل أساسیة، وهذه المراحل هي

في هذه المرحلة یصبح لدى الفرد علم بفكرة جدیدة ألول مرة، قد یكون هو  مرحلة المعرفة: -1
  مكتشفها أو قد یسمع بوجودها من غیره.

یثًا، وینشغل حیث یتولد لدى الفرد اهتمام بالفكرة التي وصلت إلیه حد :هتماممرحلة اال -2
 باالهتمام بها.

حیث یجمع الفرد كل ما یستطیع التوصل إلیه حول هذه الفكرة، من إیجابیات  مرحلة التقییم: -3
وسلبیات، ویعمل على تقییم هذه الفكرة، وینتهي به األمر إلى أن یقرر إما رفض الفكرة أو 

 إخضاعها للتجریب العملي.
  لفرد على استعداد لتجریب هذه الفكرة على وهي المرحلة التي یصبح ا مرحلة التطبیق: -4

  لیحدد فائدتها حسب ظروفه، فإذا اقتنع بفائدتها، فإنه یقرر تبنیها  ؛نطاق ضیق
وتطبیقها على نطاق واسع، أما إذا لم یجد نجاعتها له على المستوى الشخصي، فإنه یقرر 

 رفضها.
أییده لهذه الفكرة، حیث یكون وهي مرحلة یصل فیها الفرد إلى درجة تأكید ت مرحلة التبني: -5

  ها وفائدتها.االفرد في هذه الفترة قد انتهى من قرار التبني للفكرة واقتنع بجدو 
  

  محددات تؤثر في انتشار وتبني المستحدثات:
عملیة انتشار وتبني المستحدثات، وقد قسم  فيهناك مجموعة من المحددات والمعاییر التي تتحكم 

محددات تتعلق بالفرد، ومحددات تتعلق بخصائص الفكرة المراد نشرها  الباحث هذه المحددات إلى:
  وتبنیها، ونفصل ذلك باآلتي:

  

  :)2(أوَال: محددات تتعلق بالفرد

 مدى ثقة الفرد في قدرته على استخدام المستحدث واالستفادة منه. -1

ام ن بعض األفراد یحبون أن یكونوا األوائل عادة في استخدإالدوافع الوقتیة، حیث   -2
 المستحدثات.

 قیم ومعتقدات الفرد وتصوراته الخاصة. -3
                                           

(1) E. Rogers. op. cit, p164 
 52-51، ص مرجع سابقالصحافة اإللكترونیة، رضا أمین،   2
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  :)1(ثانیًا: محددات تتعلق بخصائص الفكرة المراد نشرها وتبنیها

مدى الفائدة التي تعود على الشخص، سواء كانت هذه الفائدة  ا: ویقصد بهالمیزة النسبیة -1
ب الجدید أو الفكرة اقتصادیة إذا ما تبنى هذا األسلو  ممعرفیة، أ مشخصیة، أ ماجتماعیة أ

  الجدیدة.

مع الموجودة في النظام االجتماعي، و وتعني مدى انسجام هذه الفكرة مع القیم  مة:ءالمال -2
ن هذا التوافق یسهل من عملیة التبني إذا ما زادت إاألفكار التي یحملها الشخص، حیث 

  نسبة التوافق، ویزید من االستقرار لدى الفرد بقبول هذه الفكرة الجدیدة.

ن الفكرة إذا كانت معقدة إسر وسهولة هذه الفكرة لالستخدام، حیث هي درجة یُ  درجة التعقید: -3
اها، أما إذا كانت فكرة سهلة التطبیق، وعندما قارنها الشخص بما لدیه من نفإن الفرد لن یتب

  أفكار وجد أن هذه الفكرة أسهل وأیسر، فإنه بالضرورة سوف یسارع إلى تبنیها.

ن بعض األفكار یمكن تقسیمها وتبنیها على شكل خطوات إحیث  جزئة والتقسیم:القابلیة للت -4
یصبح لدیه قابلیة لتبنیها بشكل أسهل وأسرع ف ،تمهیدیة، ومن ثم االنتقال والتدرج في تبنیها

من األفكار التي تحتاج عند تبنیها قرارًا باالنتقال لها مرة واحدة دون تمهید وتجزئة لخطوات 
  تبنیها.

ن الفكرة التي إوتعني سهولة نشر هذه الفكرة وتداولها عبر األفراد، حیث  ة التداول:قابلی -5
  یسهل تداولها تكون أسرع في االنتشار.

  

  ت للنظریة:هَ جِّ االنتقادات التي وُ 
المبتكرات إلى عدد من االنتقادات من ِقَبل الباحثین، ویمكن  تعرضت نظریة تبني وانتشار -1

  :)2(في اآلتي تلخیص بعض هذه االنتقادات

                                           
(1)  E. Rogers. op. cit, p230-236 

  
  ) انظر:2(
 66ص  مرجع سابق،فضل دلیو،  –
م) 1998(القاهرة: الدار المصریة اللبنانیة،  1، طاالتصال ونظریاته المعاصرةحسن مكاوي، لیلى السید،  –

  261- 260ص
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ترتیب مراحل تبني المبتكرات لیس حتمیًا، بحیث قد تتداخل مع بعضها البعض أو قد  -2
ستغنى عن بعضها (التجریب)، وأن بعضها اآلخر (التقییم) ال یمكن اعتباره مرحلة مستقلة یُ 

 ألنه یتم في الغالب خالل كل مراحل االنتشار.

تبعًا  ،لطول، بل إنها تختلف من فرد آلخرثبت أیضًا أن المراحل الخمس لیست متساویة ا -3
 لعدة عوامل شخصیة واجتماعیة متفاعلة مع بعضها.

للفوائد النفسیة والعوائد  الم تفرق هذه النظریة بین األفكار الضارة وغیر الضارة، مع إغفاله -4
  األخرویة كدوافع للتبني أو الرفض.

 راحل.لوحظ أن بعض األفراد یتخطون مرحلة أو أكثر من هذه الم -5

لوحظ أن معدل انتشار األفكار المستحدثة یكون بطیئًا في أول األمر، ثم تزداد سرعة  -6
 األفراد أو سمعوا عن نجاحها. ىاالنتشار بالتدریج كلما رأ

لوحظ أن األفراد قد یتغاضون عن الفكرة المستحدثة في أي مرحلة من مراحل عملیة التبني  -7
ي المراحل األولى، أما إذا حصلت في المرحلة ) إذا حصلت هذه العملیة فعدم استمرار(

 (الرفض).الخامسة فتسمى 

لألفراد یختلف في كل مرحلة عن األخرى من مراحل عملیة تبني  يلوحظ أن السلوك االتصال -8
 األفكار المستحدثة.

الذي یحرزه كل منهم في مجال تبني األفكار  ،لوحظ أن األفراد یختلفون في مدى السبق -9
 قارنة بغیره من أفراد المجتمع، أو النظام االجتماعي الذي ینتمي إلیه.المستحدثة بالم

 

  اإلفادة من النظریة في الدراسة:
یمكن إدراك أهمیة دراسة  ،وفي ضوء فهم نظریة انتشار وتبني المبتكرات المستحدثة

أتاحته ظروف تطبیقات  ،كنموذج إعالمي مستحدث ةلكترونیاإلالتفاعلیة وعالقتها بالصحافة 
نه ومن خالل النظریة یمكن تفسیر درجة ثقة مواقع إ، حیث اإلنترنتالتكنولوجیا الحدیثة عبر شبكة 

  الصحف الیومیة الفلسطینیة بهذا المستحدث.

من أجل التعرف على آلیة تبني مواقع  ،لذا تم االعتماد على هذه النظریة في الدراسة
، والعمل اإلنترنتتیحها یكانات الحدیثة التي لإلم ،اإلنترنتالصحف الیومیة الفلسطینیة على شبكة 

 فيعلى زیادة هذا التبني والتطبیق لهذه التقنیات واالبتكارات الحدیثة، من أجل زیادة التفاعلیة 
  المواقع.
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  عاشرًا: نوع الدراسة، ومنهجها، وأدواتها:
  نوع الدراسة: -1

صویر وتحلیل وتقویم التي تستهدف ت ،تأتي هذه الدراسة في إطار الدراسات الوصفیة
أو موقف معین یغلب علیه صفة التحدید، أو هو دراسة الحقائق الراهنة  ،خصائص مجموعة معینة

أو مجموعة  ،أو مجموعة من األحداث ،أو مجموعة من الناس ،المتعلقة بطبیعة ظاهرة أو موقف
في أسبابها  من األوضاع، وذلك بهدف الحصول على معلومات كافیة ودقیقة عنها، دون الدخول

ومدى ارتباطها  ،أو التحكم فیها، كما قد تستهدف تقدیر عدد مرات تكرار حدوث ظاهرة معینة
  . )1(بظاهرة أو مجموعة أخرى من الظاهرات

هو األنسب لموضوع الدراسة التي تهدف إلى تحلیل  ،حیث یعتبر هذا النوع من الدراسات
وات التفاعلیة، والتعرف على الصورة الحالیة لما درجة تبني مواقع الصحف الیومیة الفلسطینیة ألد

  یها.فدوات التفاعلیة علیه هذه المواقع، من خالل معرفة وجود األ

  منهج الدراسة: -2
للحصول  ؛اإلعالمیة استخدمت الدراسة منهج المسح الذي یعتبر من أبرز مناهج البحوث

 :ف هذا المنهج بأنهعرَّ ، ویُ علمیة، التي تستهدف الظاهرة العلى البیانات والمعلومات العلمیة
موضوع البحث من العدد الحدي من المفردات المكونة لمجتمع البحث ولفترة  ،مجموعة الظاهرات"

بهدف تكوین القاعدة األساسیة من البیانات والمعلومات المطلوبة في مجال  ،زمنیة كافیة للدراسة
  . )2("تخصص معین

لمسح  ؛أسلوب تحلیل المضمون ،لمسحيواستخدمت الدراسة في إطار المنهج ا
بغرض التعرف  ،اإلنترنتالعناصر التفاعلیة في مواقع الصحف الیومیة الفلسطینیة على شبكة 

من العناصر التفاعلیة، وقیاس ذلك تستفید على خصائصها، وسماتها، ومعرفة إلى أي مدى 
  رقمیًا.

                                           
م) 2003عالم الكتب،  :(القاهرة2، طمي: بحوث اإلعالم، دراسات في مناهج البحث العل) سمیر حسین1(

 131ص
م) 2010 دار أسامة للنشر والتوزیع، :(عمان1، طمناهج البحث اإلعالمي وتحلیل الخطاب) بسام مشاقبة، 2(

  60ص
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تبر مطلبًا أساسیًا الستقراء نتائج التي تع ،استخدمت الدراسة أسلوب المقارنة المنهجیةكما   
،  ولرصد أوجه )1(التحلیل، لدراسة أوجه الشبه أو االختالف بین أنماط المواقع التي یتم دراستها
للعناصر  اإلنترنتالشبه واالختالف في استخدام مواقع الصحف الیومیة الفلسطینیة على شبكة 

من أبعاد العملیة التفاعلیة في  ُبْعدنة كل التفاعلیة، وذلك على مستویین، األول: من خالل مقار 
مواقع الدراسة، والمستوى الثاني: من خالل مقارنة األبعاد اإلجمالیة للعملیة التفاعلیة في مواقع 

بغرض رصد االختالف والتمییز بین التفاعلیة  ؛اإلنترنتالصحف الیومیة الفلسطینیة على شبكة 
  الكلیة والتفاعلیة الجزئیة.

  

  الدراسة:أدوات  -3
  استمارة تحلیل المضمون:  - أ

الباحث استمارة تحلیل المضمون، وتحلیل المضمون كما  استخدممنهج المسح في إطار       
تصنیف المادة المكتوبة أو المسموعة أو المرئیة تحت فئات " :بأنه )العزیز بركاتعبد (د.عرفه یُ 

یث الشكل والمحتوى، باالستناد وفق معاییر محددة بما یكشف خصائص هذه المادة من ح ،معینة
 ،بحیث ترتبط هذه الفئات ارتباطًا مباشرًا بالمشكلة البحثیة ،على أساس علمي، على قواعد واضحة

والفروض العلمیة للدراسة، والتساؤالت البحثیة المطروحة بما یضمن أن تكون نتائج تحلیل 
  .  )2("إجابة صریحة وقاطعة على تساؤالت وفروض الدراسة ،المضمون

 المقابلة غیر المقننة:  -  ب

وهي المقابالت  ،ستخدم الباحث إلى جانب أداة تحلیل المضمون المقابالت غیر المقننةا
التي تتم بدون اإلعداد المسبق لألسئلة بطریقة دقیقة وتفصیلیة، ما تترك فیها الحریة للمبحوث في 

  .)3(االسترسال في عرض خبراته وآرائه وأفكاره ووجهات نظره

  عشر: فئات تحلیل المضمون: حادي
التي تعتبر من أوائل من كتب بموضوع - ) Heeter( تعتمد هذه الدارسة على مقیاس

 ،موضع الدراسة اإلنترنتلقیاس تفاعلیة مواقع الصحف الیومیة الفلسطینیة على شبكة  - التفاعلیة

                                           
 178م) ص2004(القاهرة: عالم الكتب،  1، طالبحث العلمي في الدراسات اإلعالمیة) محمد عبد الحمید، 1(
(القاهرة: دار الكتاب 1، طمناهج البحث اإلعالمي: األصول النظریة ومهارات التطبیقلعزیز بركات، ) عبد ا2(

 257م) ص2012الحدیث، 
  200، صمرجع سابق)  سمیر حسین، 3(
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لعناصر نظرًا الستحداث بعض ا ،مع إجراء بعض التعدیالت واإلضافات على هذا المقیاس
تعتبر الرائدة التي تضمنت مقیاسًا  ،ألن دراستها) Heeter( التكنولوجیة، وتم االعتماد على مقیاس

ستة أبعاد للتفاعلیة هي: (تعقد االختیار، والمجهودات المبذولة من قبل  حیث قدمتللتفاعلیة، 
لومات، ومراقبة شخصي، وسهولة إضافة المعلالمستخدم، واالستجابة للمستخدم، وتسهیل االتصال ا

 . )1(نظام المستخدم)

) Heeter( ویعتمد الباحث على هذا المقیاس مع التغییر في بعض الفئات التي وضعتها
لذا جاء تصنیف الفئات في استمارة  ؛بما یتناسب مع طبیعة الدراسة وتحقیق أهدافها ،في مقیاسها

یندرج تحتها الفئات الفرعیة،  ،عادأب ستة وهيالتي اعتمدها الباحث  ،تحلیل المضمون حسب األبعاد
 وهذه األبعاد هي:

  ).اتاألول: تعدد الخیارات (تعقد االختیار  ُبْعدال -1

 الثاني: سهولة الحصول على المعلومات(المجهودات المبذولة من قبل المستخدم). ُبْعدال -2

 الثالث: االستجابة للمستخدم. ُبْعدال -3

  ل المستخدمین.الرابع: تسهیل االتصال الشخصي من قب ُبْعدال -4

  الخامس: سهولة إضافة معلومات من قبل المستخدم. ُبْعدال -5

 السادس: مراقبة نظام المستخدم. ُبْعدال -6

  

  : لكترونيالفئة األولى: فئة الموقع اإل 
فیها حسب العینة التي تم أخذها، لذا جاء تقسیم هذه  لكترونيوهي الفئة التي یتم تصنیف الموقع اإل

  فرعیة، وهي: الفئة إلى أربع فئات 

  موقع صحیفة القدس. -أ

  .األیامموقع صحیفة  -ب

  .موقع صحیفة الحیاة الجدیدة - ج

  موقع صحیفة فلسطین. -د

                                           
)   حلمي محسب، قیاس تفاعلیة المواقع التلفزیونیة اإلخباریة على اإلنترنت: بالتطبیق على موقعي الجزیرة و 1(

CNN ،224، ص ابقمرجع س  
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  الفئة الثانیة: األدوات التي تحقق تعدد الخیارات (تعقید االختیارات): 

  وتم تقسیم هذه الفئة إلى عدد من الفئات الفرعیة:
  تعدد اللغات:  -أ

لتعدد اللغات على صفحاتها،  اإلنترنتالیومیة الفلسطینیة على  الصحف واقعویقصد به إتاحة م
  . مواقع الدراسة لغات أخرى غیر اللغة العربیةأي استخدام 

  الوسائط الفائقة: - ب

سواء كانت  -النص الفائقن الوسائط المتعددة و وفق مدخل الدمج بی–وتنقسم الوسائط الفائقة 
  كل وحدة منها على حدة إلى:مستخدمة  ممستخدمة مع بعضها أ

الوصالت التشعبیة هي تختص هذه الفئة باستخدام النص المتشعب، و  النص المتشعب: -1ب/
، بمجرد النقر على الصحف الخیوط التي تؤلف حلقات الوصل بین المالیین من مواقع

یتم التنقل إلى صفحة أخرى في نفس الموقع، والنقر على وصلة أخرى في  ،وصلة ما
  . )1(لوقت تحمل ملفًا، وأخرى تشغل مقطعًا موسیقیًا، وثالثة تعرض الصورةنفس ا

  وتنقسم هذه الفئة إلى ثالث فئات فرعیة، هي:         
حیل المتصفح إلى نص آخر موجود وهو الذي یُ  النص المتشعب الداخلي: -1/1ب/

  .  التي یقرأها المستخدم على الصفحة ذاتها
حیل المتصفح إلى صفحة أخرى وهو الذي یُ  ي:النص المتشعب الخارج -1/2ب/

موجودة على موقع آخر خارجي خالف الموقع األساسي الذي یتصفحه 
  . المستخدم

حیل المتصفح إلى موضوعات داخل الموقع الذي یُ  النص المتشعب الوسیط: -1/3ب/
  ذاته ولكن داخل صفحات أخرى من الموقع. 

، وتكون هذه ةرفاق صورة مع المادة التحریریة المنشور إ وهذه الفئة الفرعیة تعني: الصورة -2ب/
  الصورة داعمة للمادة التحریریة المرافقة لها.

یعرف الصوت ، و التحریریة المنشورة وهو یعني إرفاق ملف صوتي مع المادة الصوت: -3ب/
تخلخل في الهواء ینتج عنه موجات، هذه الموجات تدرك " :من الناحیة الفیزیائیة بأنه

 .)2("ي أذن اإلنسانكصوت ف
                                           

   26م) ص 2008(القاهرة: دار العالم العربي، 1، طصحافة األطفال اإللكترونیة) محمد الشربیني، 1(
 123، ص مرجع سابق) حلمي محسب، إخراج الصحف اإللكترونیة على شبكة اإلنترنت، 2(
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وتشمل هذه الفئة استخدام الرسوم البیانیة والخرائط وغیرها من أجل توضیح  الرسوم: -4ب/
ات والمعلومات، وهناك من الرسوم ما یتم عمله بصورة برمجیة حصاءبعض األرقام واإل

معینة تعمل على حركتها داخل الموقع، وتكون عبارة عن رسوم متحركة تشبه الفیدیو 
  حد ما.إلى 

وهو یعني إرفاق فیدیو لتدعیم المادة اإلخباریة المعروضة، وقد یكون ملف  الفیدیو: -5ب/
الفیدیو مصاحب للمادة اإلعالمیة وداعم لها، وقد یكون عبارة عن مادة إعالمیة مستقلة 

  بذاته لیعمل على دفع المستخدم لمشاهدة الفیدیو.  اً توضع تحت عنوان لها یكون جذاب

وهو یعني أن تعرض مواقع الصحف اإللكترونیة نسختها االلكترونیة عن  :شالالف -6ب/
  . طریق برنامج الفالش، أي عمل ملف باستخدام تقنیة الفالش للنسخة الورقیة المطبوعة

  

 استخدام محركات البحث: -ج

  :وهيبأكثر من شكل،  ةلكترونیاإلیوضع البحث في الصحافة 
ن جمیع أیعني  ممابحث في نطاق موقع الصحیفة فقط، وهو بقاء ال البحث الداخلي: -1ج/

الوصالت التي سوف ینتج عنها البحث تكون موجودة في نطاق موقع الصحیفة فقط، 
ویساعد هذا النوع من البحث في بقاء المستخدم داخل موقع الصحیفة وعدم خروجه 

  ، هما:قسمینمنها، وینقسم هذا النوع إلى 
ث بسیط یمكن استخدامه عن طریق كتابة كلمة وهو بح البحث السریع: - 1/1ج/

واحدة أو أكثر من كلمة، ویظهر كافة النتائج التي تحتوي علیها الكلمة التي 
  كتبها المستخدم.

واجهة تفاعل البحث المتقدم وتظهر بالضغط  طلق علیهویُ  البحث المتقدم: - 1/2ج/
البحث إذا  على اختیار البحث المتقدم في البحث البسیط، وتستخدم لتضییق

  . )1(لزم ذلك، وهو بذلك یتحكم في بعض أشكال ظهور النتائج

) وال اإلنترنتللصحیفة بالشبكة العالمیة ( لكترونيوهو ربط الموقع اإل البحث الخارجي: -2ج/
ن تكون النتائج التي تخرج عن هذا البحث داخل الموقع، بل تكون في مواقع أ یشترط

  أخرى على الشبكة العالمیة.
  

                                           
 227ص م) 2007 (القاهرة، عالم الكتب،1، طاالتصال واإلعالم على شبكة اإلنترنتمحمد عبد الحمید،  )1(
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   خدمات مساعدة: -د
لیساعد المستخدم في حفظ  ؛لكترونيوهي عبارة عن خدمات برمجیة یقدمها الموقع اإل

أو تعمیمها  ،هاإرسالها لصدیق في حال رغب المستخدم في إرسالالمادة اإلعالمیة أو طباعتها أو 
  لمن یرید عرضها علیهم، وقد تم تقسیم هذه الفئة إلى ثالث فئات فرعیة، وهي:

  فظ المادة اإلعالمیة.ح - 1د/
  طباعة المادة اإلعالمیة. - 2د/
  المادة اإلعالمیة إلى صدیق. إرسال - 3د/

   تخصیص الموقع: - هـ

من األلفة بین الموقع والمستخدم، حیث  اً لتخلق جو  ؛ةلكترونیاإلوهي خدمة تقدمها المواقع 
بواب التي یرید عن طریق اختیار بعض األ ،یتیح الموقع للمستخدم إمكانیة تخصیص الموقع

  التعرض لها وعدم عرض األبواب األخرى.
 

  الفئة الثالثة: األدوات التي تحقق تخفیف المجهودات المبذولة من قبل المستخدم: 
   ،وتعني هذه الفئة األدوات أو الخدمات التي یمكن اعتبارها من مظاهر التفاعلیة

  ، وقد تم تقسیم هذه الفئة إلى:لموقعصفحه لوتساعد في تقلیل المجهود المبذول من قبل المستخدم عند ت
  البناء العام للموقع:  -أ

من أجل التسهیل على  ،ةلكترونیاإلاألدوات المتاحة في الصحافة  :وتعني هذه الفئة
عن طریق البناء العام للموقع، وتنقسم هذه الفئة إلى  ،المستخدم في الوصول للمادة اإلعالمیة

  الفئات الفرعیة اآلتیة: 
لمحة  المستخدممن أجل إعطاء  ةلكترونیاإلتستخدمها الصحافة  وهي آلیةٌ  التصنیفات: -1أ/

 ه.ل لما یرید بأقل جهد مبذول منبسیطة، أو طریق لإلبحار داخل الموقع، والوصو 
ف المستخدم بصورة مستمرة أین  ،عبارة عن طریقة برمجیة ي: وهالتدرج في المسارات -2أ/ تعرِّ

 ،ةلكترونیاإلظل التنوع في المواضیع المنشورة على الصحف هو موجود، وخاصة في 
وانتقال المستخدم من موضوع إلى آخر؛ فإنه یضل الطریق وال یعرف أین هو أو في أي 

إلى استخدام ما یسمى بـ (تدرج المسارات)، ومثال ذلك  ةلكترونیاإلقسم، فتلجأ الصحف 
بار االقتصادیة، ومن بین المواد عندما یفتح المستخدم من الصفحة الرئیسیة باب األخ

المتنوعة المنشورة تحت عنوان األخبار االقتصادیة، یفتح أسعار العمالت، فیصبح تدرج 
 >اقتصاد  >صحیفة الالمسارات في الخانة التي یكتب فیها اسم الموقع للدخول إلیه (
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خر ومن تساعد المستخدم، خاصة إذا تنقل من موضوع آل الخدمة هذهو  أسعار العمالت)،
  باب إلى آخر.

وتعني هذه الفئة الفرعیة مراعاة إدارة مواقع الصحف الیومیة الفلسطینیة   تعدد المتصفحات: 3أ/
  .لتعدد المتصفحات المستخدمة في فتح المواقع لیناسب جمیع المتصفحات

وهي تعني اقتراح الموقع لصفحات ذات صلة  (صفحات ساخنة): صفحات ذات صلة -4أ/
قدم الموقع له خدمة لع علیه، فیُ قة بالموضوع الذي یقرأه المستخدم أو یطّ تكون لها عال

 ،اقتراح مواضیع مشابهة، وهي خدمة برمجیة تساعد المستخدم من خالل توفیر اقتراحات
  توجهه للمواضیع المتشابهة ذات العالقة بالموضوع الذي یقرأه.

ف للموقع، وتظهر بمجرد ثبات ویقصد بالتلمیحات المعلومات التي تضاالتلمیحات:  -5أ/
  الماوس على مكان معین، فتظهر معلومات حول هذا المكان.

  دعم التحدیث التلقائي: - ب
ویقصد بهذه الخدمة أن المستخدم ال یحتاج أن یعمل تحدیثًا للموقع لیشاهد ما تم تنزیله 

  علیه من مواد جدیدة، بل إن الموقع یقوم بتحدیث نفسه بصورة تلقائیة.

  دیث الموقع:تح -ج

، سواء بنظام لمادته المنشورة على الموقع لكترونيویقصد بهذه الفئة تحدیث الموقع اإل
  الدفعات، أو بنظام التحدیث اآلني طوال األربع وعشرین ساعة (على مدار الساعة).

  : تقدیم المعلومات حسب الطلب -د

  دم، ما یأتي:حسب طلب المستخ ةلكترونیاإلومن الخدمات التي تقدمها الصحیفة 

  القوائم البریدیة :  - 1/د

وهي مجموعة من األخبار والموضوعات المحلیة واإلقلیمیة والدولیة والسیاسیة واالقتصادیة 
مما ینشر یومیًا في األقسام المختلفة  ،المختارة ، وغیرها من الموادوالثقافیة والعلمیة
نشرة خاصة عبر البرید ها لألعضاء المسجلین في الصحیفة في إرسالللصحیفة، یتم 

، لتمكنهم في زحمة األعمال والواجبات من متابعة ما یستجد من أعمال لكترونياإل
 . )1(یسر لهم الحصول على ما قد یحتاجونه من معلوماتوتطورات، وتُ 

                                           
 م)2010(َعمَّان: دار وائل للنشر والتوزیع،  1اإلعالم الجدید والصحافة اإللكترونیة، ط ) عبد الرزاق الدلیمي،1(

  224ص 
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وتعني هذه الفئة خدمة الرسائل : )SMS( خدمة الرسائل العاجلة على الهاتف النقال - 2/د
  مستخدمین من إدارة الموقع إلى هواتفهم المحمولة.العاجلة التي تصل ال

والتي  "Really Simple Syndication"هو اختصار للعبارة  "RSS"الـ  : RSSخدمة  - 3/د
هو عملیة  " Syndication " ر تمامًا، فالـتعني النشر المتزامن البسیط، وهو وصف معبِّ 

اء، أو الصحف، أو المجالت، أو بیع الصور أو المواد اإلخباریة لعدد من وكاالت األنب
 "RSS"اإلذاعات والتلفزیون، إلخ.. لیقوموا باستخدامها لصالحهم، هذا بالضبط ما تفعله الـ 
 "RSS"رغم أنها تفعل ذلك مجانًا، إال أن بعض وكاالت األنباء تقوم ببیع محتوى الـ 

  .)1(مواقعهم نظیر ظهور أخبارها على ،خاصتها للغیر، بحیث یدفع لها مبلغ من المال
 ،وهي خدمة یمكن للمستخدم من خاللها تشغیل الهاتف النقال :PDAخدمة  - 4/د

، اإلنترنتلى إومستعرضات الویب ومشغل الوسائط المتعددة، ویمكن من خالله الدخول 
 مأ SMS رسائلوتستخدمه المواقع من أجل تقدیم أحدث األخبار سواء من خالل تقدیم 

وهذه الخدمة مدفوعة  PDAن قبل المستخدم على جهازلیتم تلقیها م  RSS خدمة
  . )2(األجر

 ،و هو عبارة عن برنامج یتیح للمستخدم تلقي المعلومات الفوریة منبه سطح المكتب: - 5/د
  . )3(وٕاعالم المستخدم بها فور نشرها على الموقع  ،التي ترد إلى الموقع

 الجذب للصحیفةعناصر التي تساهم في واحدًا من ال لكترونيعد األرشیف اإلیُ : األرشیف - 6/د
 عداد السابقة للصحیفةإلى صورة من األ لمستخدم، ففي بعض الحاالت یحتاج اةلكترونیاإل

سهل الحصول على مزید من المعلومات یُ  ،، لذا فإن وجود أرشیف لألعداد السابقةالورقیة
  .)4(واسترجاعها

  

  ألرشیف:ن من اا، هناك نوعةلكترونیاإل فبالنسبة للصحیفة  
صورًا عن  ةلكترونیاإلوهي تعني أن تضع الصحیفة  أرشیف النسخة المطبوعة: -6/1/د

حیث  PDFنسختها المطبوعة، وعادة ما یتم وضع هذه الصور باستخدام صیغة 

                                           
 م)2009(القاهرة: بدون دار نشر،  ، بدون طبعةالصحافة اإللكترونیة: الواقع والمستقبلمحمد عهدي فضلي،  )1(

  232ص 
   247، ص ، مرجع سابقلیة المواقع التلفزیونیة اإلخباریة على اإلنترنت) حلمي محسب، قیاس تفاع2(
  248ص ، ص، مرجع سابقحلمي محسب، قیاس تفاعلیة المواقع التلفزیونیة اإلخباریة على اإلنترنت )3(
  257ص، م)2006الشروق،  ، بدون طبعة (القاهرة: دارالصحافة اإللكترونیة في الوطن العربي) عبد األمیر الفیصل، 4(
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تضع الصحیفة أمام مستخدمیها نسختها المطبوعة لالطالع علیها، وبعض الصحف 
الشتراك معین في الصحیفة من خالل  تجعل هذه الخدمة مدفوعة األجر، أو تحتاج

  .لكترونيالموقع اإل
والمقصود به المواد التحریریة التي تم نشرها في موقع  أرشیف المواد التحریریة: -6/2/د

ن كم المواد الكبیر وتنوع تصنیف هذه المواد یجعل إ، حیث ةلكترونیاإلالصحیفة 
ستخدم یحتاج مادة قد سبق نشرها أحیانًا، وفي بعض األحیان فإن الم اً متشتت المستخدم

  على الموقع.
  

  األدوات التي تحقق االستجابة للمستخدم:  :الفئة الرابعة
ویقصد بهذه الفئة األدوات التفاعلیة التي یمكن استخدامها لتحقیق استجابة الموقع 

  للمستخدم، وتنقسم هذه الفئة الرئیسیة، إلى عدة فئات فرعیة، كما یأتي: لكترونياإل
  : رض المواضیع ذات اإلقبال الكبیرع -أ

مثل خدمة اإلرشاد إلى األخبار الحدیثة والموضوعات الهامة، وتقدم للمستخدمین عناوین 
طالعها على الفور ودون الدخول في التي یمكن أن یُ  ،أهم األخبار من وجهة نظر الصحیفة

 .)1(تفاصیل الموقع
  :، منهاویمكن استخدام ذلك من خالل عدة أشكال

المواضیع التي نالت  ةلكترونیاإلحیث تعرض الصحف عرض المواضیع األكثر تعلیقًا:  -1أ/
 أعلى عدد تعلیقات، وتقدمها للمستخدم.

لتعریف المستخدم  ةلكترونیاإلوهي خدمة تقدمها الصحافة عرض المواضیع األكثر قراءة:  -2أ/
 كبر عدد من المستخدمین.أبالمواضیع التي قرأها 

وهي أن تعرض الصحیفة المواضیع التي أرسلها : إرساالً اضیع األكثر عرض المو  -3أ/
  .رسالن ألصدقائهم، وترتیب هذه المواضیع من حیث عدد اإلو المستخدم

   اإلجابة على تساؤالت المستخدمین: - ب

على تساؤالت واستفسارات المستخدمین،  ةلكترونیاإلوهي عبارة عن استجابة موقع الصحیفة 
 ذه االستجابة عدة صور، منها: وعادة ما تأخذ ه

                                           
 104، ص مرجع سابق) رضا أمین، 1(
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وفیه یتم إحالة األسئلة الموجهة من قبل المستخدم إلى قاعدة البیانات  :إلكترونيوسیط  -1ب/
  تعدهم بالرد في أقرب فرصة على تساؤالتهم.  ،التي تتولى الرد على المستخدمین

 FAQ    )Frequentlyخدمة اإلجابة عن األسئلة األكثر طرحًا  :FAQخدمة  -2ب/
Asked Question  وتتضمن اإلجابة عن األسئلة التي یمكن أن یطرحها المستخدم (

 وتشبهأو المشكالت التي قد یواجهها أثناء استعراض الموقع،  ،حول طریقة االستعراض
 . )1(التي یتم تزوید برامج الكمبیوتر بها )Help(هذه الخدمة خدمة المساعدة 

عني أن لكل قسم من أقسام الموقع شخص مكلف بالرد : وهو یاستجابة أقسام الموقع -3ب/
 على تساؤالت المستخدمین حسب تصنیف الموقع.

ویقصد بها أن القائمین على الموقع (اإلدارة) یجیبون على أسئلة  االستجابة البشریة: -4ب/
  .لیتم مخاطبة المستخدمین بشكل شخصي من ِقَبل إدارة الموقعالمستخدمین بأنفسهم 

  

  امسة: األدوات التي تحقق تسهیل االتصال الشخصي: الفئة الخ
ویمكن استخدامها لتحقیق  ،اإلنترنتویقصد بهذه الفئة الرئیسیة األدوات المتاحة على شبكة 
  تسهیل االتصال الشخصي للمستخدمین، وتنقسم هذه الفئة إلى:

   :لكترونيالبرید اإل  -أ

بین أجهزة الكمبیوتر المختلفة  واستقبال الملفات النصیة وغیرها رسالهو أسلوب إلو 
طفرة مهمة في عالم االتصال وفي طریقة  البرید اإللكتروني ، ویعتبراإلنترنتوالمتصلة على شبكة 

  .)2(التخاطب بین األشخاص المتصلین على الشبكة

على ثالثة  لكترونيالبرید اإل  اإلنترنتفي موقعها على  ةلكترونیاإل وتضع الصحف 
 :، هيأشكال

الذي تضعه إدارة الموقع  لكترونيوهو البرید اإل للتواصل مع إدارة الموقع: إلكترونيد بری -1أ/
بعدة أسماء  ةلكترونیمن أجل تواصل المستخدمین معها، وعادة ما یتوفر في الصحف اإل

 –إدارة الموقع  –لالتصال  –مختلفة منها على سبیل المثال ال الحصر ( تواصل معنا 
  .وغیرها)

                                           
 104ص  ،مرجع سابقرضا أمین،  )1(
 22، ص  مرجع سابق) محمد الشربیني، 2(
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على شبكة  ةلكترونیاإلحیث  تضع مواقع الصحف  لمحرر المادة: كترونيإلبرید  -2أ/
الخاص بمحرر المادة التحریریة، وعادة ما یوضع لمحرري  لكترونيالبرید اإل اإلنترنت

  المقاالت وكبار الكتاب.

في مواقع الصحف  اً وهو عادًة ما یكون متوفر  لألقسام حسب تصنیفاتها: إلكترونيبرید  -3أ/
بواب التي تعتمد تقسیم موقعها إلى أبواب، حیث تضع لكل باب من هذه األ ةیلكتروناإل

رسالة معینة یمكنه تحدید القسم الذي  إرسال، وٕاذا أراد المستخدم به اً خاص اً إلكترونی اً برید
  الرسالة له.  إرسالیرید 

   المنتدیات: - ب

من التفاعل والمشاركة وهي إحدى تطبیقات اإلعالم الجدید التي تمتاز بوجود مستوى عاٍل 
م على ید مطور 1996عام  شبكة اإلنترنتاالتصالیة، وقد ظهر أول منتدى حوار في العالم على 

  .)Ted. O'neal()1(األمریكي  اإلنترنت
  وقد تم تقسیم هذه الفئة إلى :

  : وهي المنتدیات العامة الموجودة على الموقع.منتدیات عامة -1ب/

ارة عن منتدیات متخصصة موجودة على الموقع، ویتم عمل : وهي عبمنتدیات خاصة -2ب/
  تصنیف معین لألعضاء داخل هذه المنتدیات.

، تقوم الصحیفة لكتروني: وهي منتدیات خارج موقع الصحیفة اإلرحةتمنتدیات مق -3ب/
  باقتراحه لمستخدمیها.

  

  األدوات التي تحقق سهولة إضافة المعلومات:  :الفئة السادسة
من أجل تحقیق  ،األدوات أو مظاهر التفاعلیة التي یمكن استخدامها ،لفئةویقصد بهذه ا

، وقد تم تقسیم هذه الفئة الرئیسیة إلى ةلكترونیاإلسهولة إضافة المستخدم معلومات على الصحیفة 
  من الفئات الفرعیة، كاآلتي: عددٍ 

وقع على مستخدمیها وهي عبارة عن سؤال تطرحه إدارة الم استطالعات الرأي (االستفتاءات): -أ
  أو موضوع معین. ،من أجل معرفة آرائهم حول قضیة ما

                                           
(1  ) S.  Rafaeli, op.cit., p.111 
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رسائل  ٕارسالالصحیفة و في موقع تتیح هذه الخدمة للمستخدم التعلیق على ما نشر  التعلیقات: - ب
أو تصحیحًا  ،أو یقدم فیها اقتراحاً  ،ق فیها على ما نشر بالصحیفةعلِّ إلى المحرر یُ  ةإلكترونی

  .تم نشرهلما 

التي  ،ویقصد بهذه الفئة، مواقع شبكات التواصل االجتماعيشبكات التواصل االجتماعي:  -ج
من أجل تحقیق أكبر قدر ممكن  ،تستخدمها مواقع الصحف الیومیة الفلسطینیة وترتبط معها

  من التفاعل مع المستخدم.
المستخدم من تقییم مكن تُ  ،ةلكترونیاإلوهي خدمة برمجیة متوفرة في الصحافة تقییم األخبار:  -د

لم  –المحتوى اإلخباري، وذلك بإعطائه خیار تقییم هذا المحتوى عن طریق (أعجبني 
  یعجبني).

إتاحة مواقع الصحف الیومیة الفلسطینیة  ،ویقصد بهذه الفئةالمشاركة في المحتوى المنشور:  - هـ
  إمكانیة مشاركة المستخدمین في المحتوى المنشور.

  ئة إلى: وقد تم تقسیم هذه الف
 ،للمستخدم صیاغة المحتوى ةلكترونیاإلحیث تسمح الصحف إضافة مادة تحریریة:  -1هـ/

وتوجیه الرسائل التي یرید، وذلك عن طریق إضافة مواد تحریریة إلى المواد التحریریة 
 ممن خبر أ اً ، سواء كانت هذه المادة التحریریة، جزءةلكترونیاإلالتي تبثها إدارة الصحیفة 

  .كامالً  اً تقریر  مأ مقاالً 
  وهي تعني السماح للمستخدمین بإضافة صور إلى الموقع.  إضافة صورة: -2هـ/

  . وهي تعني السماح للمستخدمین بإضافة ملف صوتي إلى الموقع إضافة ملف صوتي: -3هـ/

  .وهي تعني السماح للمستخدمین بإضافة ملف فیدیو إلى الموقع إضافة ملف فیدیو: -4هـ/
  

  األدوات التي تحقق مراقبة نظام المستخدم:  -سابعةالفئة ال
من أجل  ةلكترونیاإلویقصد بهذه الفئة الرئیسیة أدوات التفاعلیة التي تستخدمها الصحف 

  مراقبة نظام المستخدم، وقد تم تقسیم هذه الفئة إلى ثالث فئات فرعیة، كما یأتي:
تخدمیها تسجیل بیاناتهم الشخصیة فهو یعني أن تفرض الصحف على مس التسجیل في الموقع: -أ

في أول مرة یحاول فیها المستخدم تصفح أي خبر في صفحة بدء الصحیفة، وتحفظ الصحیفة 
هذه المعلومات، ومن ثم تقوم بفتح الصفحات التي یریدها المستخدم من الموقع مباشرة إذا ما 

العلوي من  أو األیسر یمنووضع هویة المستخدم في الركن األ ضغط على روابطها،
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الصحیفة، كما تتیح للمستخدم تغییر هویته وكلمة مروره وبعض البیانات التي سبق وأن 
  .)1(لهاجَّ سَ 

أي عرض عدد الذین قرأوا الموضوعات، وعادة ما یتم عرض عدد قراء  معلومات عدد القراء: - ب
 كل موضوع على حدة.

مها في حال أن یكون هناك مكن استخدایوهذه األداة  عرض معلومات األعضاء أنفسهم: -ج
 موافقة من قبل األعضاء بعرض معلوماتهم للزوار من أجل التواصل معهم.

  

  ثاني عشر: مجتمع الدراسة وعینتها:
  مجتمع الدراسة:  -1

، وهي اإلنترنتیشمل مجتمع الدراسة جمیع مواقع الصحف الیومیة الفلسطینیة على شبكة 
هي (صحیفة القدس، صحیفة أربعة صحف یومیة، یصدر في فلسطین نه إأربعة مواقع، حیث 

  .ة الحیاة الجدیدة، صحیفة فلسطین)، صحیفاألیام
    

  وتنقسم عینة الدراسة إلى العینة التحلیلیة والعینة الزمنیة: عینة الدراسة: -2

 العینة التحلیلیة:    -أ   

بشكل  رنتاإلنتاختار الباحث حصر جمیع مواقع الصحف الیومیة الفلسطینیة على شبكة 
  شامل لقیاس التفاعلیة بها.  

  والمواقع التي تم اختیارها هي: 

  : )2(موقع صحیفة القدس -1أ/ 

وحتـى  1951أصدرها محمود أبو الزلـف تحـت اسـم  "الجهـاد" التـي واصـلت صـدورها مـن عـام 
حین أصبحت الصـحیفة تحمـل اسـم القـدس، وبعـد نكسـة  م،1967إجراءات دمج الصحف عام 

زالت تصدر نسختها المطبوعة بصورة یومیة، أما بالنسبة  ماإصدار الصحیفة، و أعید  م1967
موقعهــا علــى و  ،م1996ة القــدس فــي حزیــران (یونیــو) فقــد ظهــرت صــحیف ةلكترونیــاإلللنســخة 
  .www.alquds.com: اإلنترنت

                                           
) حلمي محسب، قیاس تفاعلیة المواقع التلفزیونیة اإلخباریة على اإلنترنت: بالتطبیق على موقعي الجزیرة و 1(

CNN ،250، ص مرجع سابق  
  2013- 11- 17، بتاریخ: www.alquds.ps)  موقع صحیفة القدس، متوفر على : 2(

http://www.alquds.com
http://www.alquds.ps
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   :)1(األیامموقع صحیفة  -2أ/ 

للصــحافة والطباعــة والنشــر  األیــامتصــدر عــن "مؤسســة  ،سیاســیة مســتقلةوهــي صــحیفة یومیــة 
والتوزیـــع" فـــي رام اهللا، والمؤسســـة عبـــارة عـــن شـــركة مســـاهمة محـــدودة، صـــدر العـــدد األول مـــن 

رأس تحریریها  أكرم هنیة، ویرأس مجلـس إدارتهـا غسـان ، یم25/12/1995في  األیامصحیفة 
م، 1996یـو) ل(یو  تموزفي  األیامفقد ظهرت صحیفة  ةیلكتروناإلالضامن، أما بالنسبة للنسخة 

  .www.al-ayyam.psلكترونيوموقعها اإل

  : )2(موقع صحیفة الحیاة الجدیدة -3أ/

ویـــرأس تحریرهـــا حـــافظ البرغـــوثي، م، 10/11/1994فـــي صـــحیفة " الحیـــاة الجدیـــدة "  صـــدرت
فقــد  ةلكترونیــاإللنســخة ، وبــدأت أســبوعیة ثــم تحولــت یومیــة، أمــا بالنســبة لومــدیرها نبیــل عمــرو

    :اإلنترنــتموقعهــا علــى ، و م1996فــي حزیــران (یونیـو)  الحیــاة الجدیــدةظهـرت صــحیفة 

www.alhayat-j.com.  

    :)3(موقع صحیفة فلسطین -4أ/

سـط لإلعـالم تصدر صحیفة فلسطین، الیومیـة السیاسـیة الشـاملة، فـي مدینـة غـزة عـن شـركة الو 
مــــن وزارة  اصــــداروحصــــلت الصــــحیفة علــــى تــــرخیص  ،والنشــــر المســــاهمة المحــــدودة الربحیــــة

وقـــد صـــدر العـــدد األول مـــن صـــحیفة  ،/ج81/9، تحـــت رقـــم م2006-9-16اإلعـــالم بتـــاریخ 
صــــحیفة فلســــطین تــــوفیر الخــــدمات  م، وهــــدفت2007یــــارآ"فلســــطین" یــــوم الثالــــث مــــن مــــایو 

 ء الشـــعب الفلســـطیني مـــن خـــالل دراســـةوالمعرفـــة لـــدى أبنـــا ،رفـــع مســـتوى التفكیـــرو  ،الصـــحفیة
لقضـایا التـي تشـكل لـه لوالتعمـق فـي معرفـة توجهاتـه  ،الوضع الفلسطیني بصـورة علمیـة وواعیـة

  . www.felesteen.ps:اإلنترنت، وموقعها على محوراً 
  

  العینة الزمنیة: - ب

- 6-1في المدة الزمنیة بین  اختار الباحث تحلیل مواقع الدراسة لمدة ثالثة شهور متواصلة
ألقرب رجع الباحث اختیار هذه العینة إلى أنها المدة الزمنیة ام، ویُ 2013-8- 31وحتى  م2013

ن  إإمكانیة استخدام أرشیف مواقع الصحف الیومیة الفلسطینیة؛ حیث إلجراء الدراسة، وبسبب عدم 
                                           

  2013-11-17، بتاریخ: http://www.al-ayyam.com )  موقع صحیفة األیام، متوفر على : 1(
  2013-11- 17، بتاریخ: http://www.alhayat-j.com ، متوفر على : )  موقع صحیفة الحیاة الجدیدة2(
 2013-11-17، بتاریخ: http://www.felesteen.ps )  موقع صحیفة فلسطین، متوفر على : 3(

http://www.al-ayyam.ps
http://www.alhayat-j.com
http://www.felesteen.ps
http://www.al-ayyam.com
http://www.alhayat-j.com
http://www.felesteen.ps
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الصحف الیومیة الفلسطینیة، وفي  الدراسة قائمة على أساس طرح العناصر التفاعلیة من قبل مواقع
حال الرجوع لألرشیف ال یمكن متابعة كیفیة عرض مواقع الصحف الیومیة الفلسطینیة لألدوات 

ولیس حسب الیوم لیمكن مطالعة  ،تعمل على أرشفة موادها حسب الموضوعها التفاعلیة، وذلك ألن
 الموقع بتاریخ سابق كما ورد في حینها.

تتسم بالثبات  ،بشكل عام اإلنترنتحف الیومیة الفلسطینیة على شبكة ونظرًا ألن مواقع الص
النسبي، وأنه ال یتم التغییر في المواقع من حیث الشكل دفعة واحدة، ولكن تتم إضافة الخدمات 
التفاعلیة على الموقع واحدة تلو األخرى، فإن طول المدة الزمنیة ال یعد ذا جدوى تذكر إال في 

  .ر على المدى الطویلیإلى رصد التغی الدراسات التي تسعى

ولما كانت هذه الدراسة تسعى إلى رصد الواقع الحالي للوسائل التفاعلیة على مواقع  
)، فإنه تم اختیار مدة  ثالثة شهور لتحقیق أهداف اإلنترنتالصحف الیومیة الفلسطینیة على شبكة 

التي تقدمها مواقع  ،خدمات التفاعلیةالدراسة، وهي مدة یعتقد الباحث أنها كافیة للوقوف على ال
  .اإلنترنتالصحف الیومیة الفلسطینیة على شبكة 

خالل هذه المدة الزمنیة المحددة،  ،التحلیل وفق الحصر الشامل للمواقع بإجراءوقام الباحث 
مفردة )   92لیصبح عدد مفردات العینة لكل موقع من مواقع الدراسة في أداة تحلیل المضمون( 

ثالثة شهور، وقام الباحث بتحلیل هذه المواقع مرة واحدة في نهایة الیوم بین الساعة العاشرة خالل ال
، إلى جانب أنه كان یتم فتح الموقع في النهار لمتابعة تحدیث المواد في بعض والثانیة عشر مساءً 

  . األوقات في حال لم یتمكن الباحث من تحدید وجود التحدیث أو عدمه
  

  

  

  :القیاسو  ات التحلیلثالث عشر: وحد
  وحدة التحلیل: - 1

 اإلنترنتاختار الباحث صفحة البدء في مواقع الصحف الیومیة الفلسطینیة على شبكة 
وكشرط ألدائها لوظیفة  ،، نظرًا ألنه من المعروف علمیًا أن األدوات التفاعلیةكوحدة للتحلیل

)، وذلك نظرًا لما Home Pageالتفاعلیة فإنها توجد في الصفحة األولى  للموقع (صفحة البدء 
والمساعدة والتفاعلیة من  ،تتمیز به هذه الصفحة من استخدام جمیع العناصر البنائیة األساسیة

  نظرًا لتشعبها من ناحیة أخرى. ،زاویة، وصعوبة متابعة التغیر الناتج في الصفحات الداخلیة
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تضع كل أدوات  ال ،كدت أن كثیرًا من المواقعأوبسبب وجود بعض الدراسات التي 
، فقد استخدم الباحث بعض الصفحات الداخلیة التي لها روابط )1(التفاعلیة في الصفحة الرئیسیة

وال تظهر على الصفحة  ،لمتابعة بعض عناصر التفاعلیة الموجودة فیها ،على الصفحة األولى
كن تبقى الصفحة بالمادة التحریریة المنشورة)، ول ةاألولى (مثل التعلیقات وبعض الروابط الخاص

  هي الهدف األساس للتحلیل والدراسة. ،األولى

  وحدات القیاس: - 2

ویقصد به  ،في مواقع الدراسة ،تستخدم الدراسة وحدات العد والتكرار لقیاس أبعاد التفاعلیة
تشمل هذه العناصر التي یصعب قیاسها بوحدات القیاس الدقیقة، و  ،وجود عناصر التفاعلیةتكرار 

  .كمثال على ذلكالوسائط المتعددة ، و النص الفائق

  الصدق والثبات: اترابع عشر: إجراء
 إجراءات الصدق: - 1

ویقصد بالصدق في التحلیل صالحیة األسلوب، أو التأكد من أن األداة تقیس فعًال ما هو 
  .)2(ُمراد قیاسه، وبالتالي ارتفاع مستوى الثقة بالنتائج، بحیث یمكن االنتقال منها إلى التعمیم

حاول الباحث الوصول إلى نتائج تتسم بالدقة، ودرجة عالیة من الصدق في تحلیل وقد  
والدقة في  قمواقع الصحف الیومیة الفلسطینیة، من خالل عدد من الخطوات التي تتحرى الصد

  النتائج، ومنها:

تعریف فئات التحلیل بدقة، عبر الرجوع للتعریفات والمفاهیم المختلفة لكل فئة من الدراسات  –
  لسابقة، واألبحاث المنشورة، والكتب المختلفة.ا

اختیار الحصر الشامل في تحلیل جمیع مفردات عینة الدراسة خالل المدة المحددة  –
 للدراسة، وهي ثالثة شهور، وهو ما یضمن الخروج بنتائج دقیقة یمكن تعمیمها.

دراسة  أخضع الباحث استمارة تحلیل المضمون بعد تصمیمها، للتجربة من خالل إجراء –
لمدة أسبوع على هذه المواقع، قبل الدخول في العینة التي تم اعتمادها للدراسة، حیث تم 

 .وٕاضافة فئات لم تكن موجودة ،تعدیل بعض الفئات

                                           
واقع التلفزیونیة اإلخباریة على اإلنترنت: بالتطبیق على موقعي الجزیرة قیاس تفاعلیة الم") حلمي محسب، 1(

  233، ص ، مرجع سابق"CNNو
  223- 222م) ص1983(جدة: دار الشروق،  1، طتحلیل المحتوى في بحوث اإلعالممحمد عبد الحمید،   )2(
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من األكادیمیین في مجال الصحافة  على عددٍ  الباحث استمارة تحلیل المضمون عرض  –
، والخبراء في مجال الصحافة ةكترونیلاإل، والخبراء في مجال برمجة المواقع ةلكترونیاإل
التي كان لها  ،واالعالم الجدید، لتحكیمها، حیث تم تسجیل بعض المالحظات ةلكترونیاإل

أثر كبیر في تصحیح استمارة تحلیل المضمون وخروجها بالشكل النهائي الذي تم تطبیق 
  . )1(الدراسة علیه

 إجراءات الثبات: - 2
مل في النتائج بین الباحثین الذي یستخدمون األسس یعني الثبات الوصول إلى اتفاق كا

واألسالیب نفسها في المادة اإلعالمیة، وقد تأكد الباحث من ثبات النتائج بإعادة التحلیل مرة أخرى، 
بعد انتهاء المدة الزمنیة للعینة االصلیة بعشرة أیام، حیث حلَّل الباحث مواقع الصحف الیومیة 

، ووجد أن هناك اتفاقًا یصل إلى درجة التطابق بین نتائج الدراسة التي الفلسطینیة لمدة أسبوع كامل
خلصت من تحلیل العینة األصلیة، ونتائج الدراسة لمدة أسبوع بعد االنتهاء من العینة األصلیة، مما 

  یدلل ثبات التحلیل في مواقع الصحف الیومیة الفلسطینیة.
  

  

  عشر: المفاهیم األساسیة للدراسة: خامس

  الصحف الیومیة الفلسطینیة: مواقع -1

الخاصة بالصحف الیومیة الفلسطینیة الصادرة في أراضي السلطة  ةلكترونیاإلهي المواقع 
، الحیاة الجدیدة، فلسطین)، لتصبح األیامالوطنیة الفلسطینیة، وهي أربع صحف یومیة (القدس، 

  هذه المواقع هي أربع مواقع حسب الصحف.

                                           
  ) محكمو استمارة تحلیل المضمون(تم وضعهم حسب الترتیب األبجدي):1(
 نقیرة، أستاذ الصحافة المساعد في قسم الصحافة واإلعالم بالجامعة اإلسالمیة بغزة د. أیمن أبو –
 أ.د. جواد الدلو، أستاذ الصحافة في قسم الصحافة واإلعالم بالجامعة اإلسالمیة بغزة –
 أ. جولي ویب بولمان (هدى)، صحفیة بولندیة، ماجستیر في الصحافة اإللكترونیة –
 عالم الجدید، وتطبیقات الصحافة اإللكترونیةر في مجال اإلبیخالد صافي، خ –
 أ. رمزي عابد، رئیس قسم تكنولوجیا المعلومات بالجامعة اإلسالمیة بغزة –
 ر، خبیر في مجال اإلعالم الجدید، وتطبیقات مواقع اإلنترنت، ومؤسس شبكة غزة اآلن اإلخباریةیطارق نصأ. –
 م بجامعة األقصىد. ماجد تربان، أستاذ الصحافة المشارك في كلیة اإلعال –
 د. نبیل الطهراوي، أستاذ اإلعالم المساعد في كلیة اإلعالم بجامعة األقصى –
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  :ةلكترونیاإل الصحافة  -2
فها الجمیع حسب استخدامه لها، حتى أن ، حیث عرَّ ةلكترونیاإلتعریفات الصحافة  تعددت

، ولكي ال ندخل في هذا ةلكترونیاإلقد اختلفت في مسمیات الصحافة  ،بعض هذه التعریفات
حالیًا والمعمول بها،  ةالمعروف ،ةلكترونیاإلللصحافة  جداً  اً قد یكون قریب اً نورد هنا تعریف ،الخالف
، تتم من خالل اإلنترنتبأنها "هي عملیة اتصال صحفي عبر شبكة  )ماجد تربان(د.عرفها حیث یُ 
من مزایا تكنولوجیة، وتصدر بشكل  اإلنترنتمتعددة، مستفیدة بما تقدمه شبكة  ةإلكترونیوسائط 

دوري، ولها موقع محدد على الشبكة، وتعتمد على تكنولوجیا الحاسب اآللي في تحلیل وصیاغة 
معه، وذلك بما ، لخلق جو من التفاعل اإلنترنتعبر  المستخدمالصحیفة، وتقدیمها إلى  محتویات

 ات التفاعل مع النص، والقدرة على تصفحه، واستدعائه، والبحث في محتویاته،توفره له من إمكان
  . )1("وتخزینه، واسترجاعه بأیسر الطرق

  : ةلكترونیاإل تصمیم المواقع الصحفیة   -3

بأنه: "طریقة تنظیم وترتیب العناصر البنائیة على الصفحة،  )ر سلیمانزید منی(د.یعرفه 
 ؛بین حركة العین ومبادئ التصمیم أو الثبات في الشكل ةلكترونیاإلسیما واجهة الصحیفة 

وال تتغیر إال عند فترة زمنیة طویلة نسبیًا، ألن المستخدم یكون قد  ،إلصدارات الصحیفة وتحدیثاتها
  . )2(ة الصحیفة بشكل معین، كذلك أن الواجهة تعكس هویة الصحیفة"اعتاد أن یرى واجه

 التفاعلیة: - 4
التفاعلیة هي عملیة اتصال مزدوج، تمتاز باالستمراریة، تستخدم تكنولوجیا االتصال، تمتاز 

سواء بشكل متزامن أم غیر متزامن، وتتیح للمشاركین قدرة على  ُمسَتقِبلوال ُمرِسلبتبادل األدوار بین ال
تواصل والتحكم في المحتوى المقدم لهم، ومناقشة ذلك مع منتجي هذا المحتوى، وتختلف مستویات ال

  قوتها حسب االستجابة وردة الفعل، وقد تكون تفاعل إنساني أو تفاعل هذا اإلنسان مع اآللة.

  ): Home Pageصفحة البدایة (   - 5

یضًا "واجهة تفاعل صفحة االستقبال أو واجهة التفاعل مع المستخدم والتي تسمى أ
حیث یتفاعل  ،الكمبیوتر مع المستخدم" تمثل الحدود بین المستخدم (القارئ) ونظام الكمبیوتر

مجموعة أشخاص مع الكمبیوتر بشقیه اآللة والصحیفة، ویتم هذا  مالمستخدم سواء كان شخصًا أ
  . )3(التفاعل من خالل قناة اتصال

                                           
   98، ص مرجع سابق الصحافة اإللكترونیة الفلسطینیة،) ماجد تربان،1(
  40م) ص2009(عمان: دار أسامة للنشر والتوزیع،1، طالصحافة اإللكترونیة) زید سلیمان، 2(
(الریاض: خوارزم العلمیة للنشر 1، طافة اإللكترونیة وبنیتها على شبكة اإلنترنتالصحبسنت العقباوي، 3) (

 223- 222م) ص 2010والتوزیع، 
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  یسر االستخدام:  - 6

لكن ال یوضح هذا  ،لینحصر في سهولة االستخدام ،االستخدام ویمكن تبسیط مفهوم یسر
غ أهداف یسر االستخدام، وال یحدد األسالیب یالتعریف المختزل متطلبات المستخدم، وال یص

إلى أي مدى یمكن  :بأنه ،" یسر االستخدام ISOفضل لتقویم یسر االستخدام، وتعرف "األیزو األ
بفاعلیة وكفاءة ورضا في سیاق  ،لتنفیذ مهام محددة ،معیناً أن یستخدم مستخدمون محددون منتجًا 

  . )1(محدد
  

  عشر: صعوبات الدراسة: سادس
عدد من  قلة وجود دراسات حول التفاعلیة باللغة العربیة، مما اضطر الباحث لالعتماد على -1

 نجلیزیة.باللغة اإلدراسات التفاعلیة 

مجال اإلعالم في مكتبة الجامعة دراسات ماجستیر أو دكتوراه سابقة متخصصة في  قلة -2
 اإلسالمیة أو مكتبات الجامعات األخرى في قطاع غزة.

 حداثة برنامج الماجستیر في الجامعة اإلسالمیة بغزة، وعدم وجود تجربة سابقة في ذلك. -3

صعوبة الوصول إلى القائمین على مواقع الصحف الیومیة الفلسطینیة للصحف الصادرة في  -4
اتصاالت معهم عبر ء المقابالت معهم، مما اضطر الباحث إلجراء الضفة الغربیة إلجرا

 الهاتف.

في بعض - انقطاع التیار الكهربائي المتكرر في قطاع غزة، اضطر الباحث إلى االنتقال  -5
 إلى أماكن یوجد بها تیار كهربائي وانترنت لمتابعة التحلیل بشكل یومي. -األیام

  

  عشر: تقسیم الدراسة: بعسا
  دراسة إلى ثالثة فصول: تم تقسیم ال

یتطرق إلى إجراءات الدراسة المنهجیة كالدراسات و  الفصل األول بعنوان: "اإلجراءات المنهجیة" –
  السابقة، ونوع الدراسة، ومنهجها، وأدوات الدراسة، وبعض التعریفات الهامة في الدراسة.

عالم اإل یناقش و ینیةالفلسط ةلكترونیاإل الفصل الثاني وهو بعنوان: التفاعلیة في الصحافة  –
اإلعالم و م في فلسطین، عن المراحل التي مر بها اإلعالیتحدث حیث ، في فلسطین لكترونياإل
ثم سیتحدث عن للصحف الیومیة الفلسطینیة،  ةلكترونیاإلالمواقع و في فلسطین،  لكترونياإل

                                           
  209-208، ص مرجع سابق) منار محمد، 1(
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عناصر جذورها، و وطبیعتها، و یتناول تعریف التفاعلیة، و  ،ةلكترونیاإلالتفاعلیة في الصحافة 
من حیث  التفاعلیة بین اإلعالم الجدید واإلعالم التقلیديثم سیوضح الفرق العملیة التفاعلیة، 

المستخدمة في مواقع  هاأدواتسیمات الخاصة بأبعاد التفاعلیة و ومن ثم سیوضح التق، التفاعلیة
  .ةلكترونیاإلالصحف 

م فیه عرض نتائج الدراسة التحلیلیة، یت الفصل الثالث بعنوان "نتائج الدراسة التحلیلیة" –
  ومناقشتها وتحلیلها.

  مراجع الدراسة ومالحقها. والتوصیات، ثم ةالتي تتضمن النتائج النهائی یلي ذلك خاتمة الدراسة    
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  الفصل الثاني
  التفاعلية يف الصحافة اإللكرتونية الفلسطينية  

  

  
  مراحل اإلعالم الفلسطیني

  

  ي في فلسطیناإلعالم اإللكترون
  

  التفاعلیة وجذورها تعریف
  

  وأدواتها أبعاد التفاعلیة
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  مقدمة:
دولة باإلعالم الذي یصدر عنها، حیث  ةتتحكم السیاسات الداخلیة والمؤثرات الخارجیة ألی

تعد البیئة الخارجیة والصراعات الداخلیة دائمًا هي التي توجه اإلعالم وتقوده، وتحدد أهدافه 
  ومقاصده.

سیطرت على فلسطین عدة كیانات، كانت تتحكم في إعالمه، وتأثر اإلعالم بهذه وقد 
الكیانات بشكل مباشر أو غیر مباشر، حیث حكمت الدولة العثمانیة فلسطین، ثم تالها االحتالل 
البریطاني بما عرف باسم االنتداب البریطاني، ومن ثم سیطرة "إسرائیل" بعد قیام دولتها عام 

عنه إدارة مصریة في قطاع غزة، وأخرى أردنیة في الضفة الغربیة، إلى جانب  ، وما نتجم1948
ر خارج وطنه، وبعد ذلك انقض االحتالل "اإلسرائیلي" على ما تبقى من أراضي جَّ هَ قسم كبیر مُ 

، والذي أنهى السیطرة المصریة واألردنیة، م1967وسیطر على فلسطین كاملة، بما یعرف بنكسة 
أ التأریخ لمرحلة جدیدة وهامة في تاریخ اإلعالم الفلسطیني، عندما عادت م بد1994وفي عام 

ع، بما یعرف باسم (الحكم الفلسطینیة من الخارج لیكون لها سیطرة على بعض أجزاء القطا السلطة
  .الذاتي)

وقت قریب مقارنة بوسائل اإلعالم  ذمن اإلنترنتوبدأ التواجد اإلعالمي الفلسطیني على 
ك تماشیًا مع الثورة التكنولوجیة التي غزت العالم أجمع، ومواكبة للتقنیات الحدیثة التي العربیة، وذل

، ألهمیة هذه الصحف في نقل الصراع ةلكترونیاإلتوفرها، وٕادراكًا من القائمین على الصحف 
"اإلسرائیلي"، لفك القید والحصار المفروض على األرض، وفضح ممارسات االحتالل - الفلسطیني

  نسانیة.غیر اإل

فت على أنها الدرجة التي  واستمرارًا لرغبة اإلنسان في التواصل، ظهرت التفاعلیة، التي عرِّ
التواصل سواء بشكل  بواسطتها تستطیع تكنولوجیا االتصال بواسطتها خلق بیئة، یمكن للمشاركین

اة االتصال بین ، من أجل إدراك الخبرة ومحاكتبادل الرسائل غیر متزامن، والمشاركة في ممتزامن أ
  األشخاص، وزیادة وعیهم رغم الحضور عن بعد.

، أن تقدم التفاعلیة في أشكال متعددة من إمكانات رجع ةلكترونیاإلوقد استطاعت الصحافة 
الصدى، ومن اتصال بالصحفیین، والمشاركة بالمنتدیات، وفتح النقاشات، وغیرها من المظاهر 

المحتوى اإلعالمي، من  في المشاركةبح له دور كبیر في التي تزید من تفاعل الجمهور، الذي أص
خالل التعلیق علیه وٕاضافة المعلومات، وبث الرسائل الخاصة، ولم یعد الجمهور متلقیًا فحسب، بل 

  الذي یشبع رغبة داخلیة لدیهم. أصبح یعشق التفاعل، 
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، قائمة على عدة رؤى تفَ شَّ كَ فظهرت نظریات االتصال التي ناقشت درجة التفاعلیة، وتَ 
أساس دراسة وتحلیل هذه العملیة اإلنسانیة، التي لها دور كبیر في حیاة اإلنسان، وفي تحقیق ما 
یصبو إلیه من أهداف من خالل استغالل أكثر الطرق وأسهلها؛ من أجل التواصل مع غیره، 

تاز بالتطور، ومتنوعة، وفق تقنیات مختلفة تم متعددةعبارة عن سلسلة متصلة، ومستویات فالتفاعل 
وفق النشاط التكنولوجي المتسارع، مما أدى لوجود أشكال متعددة من التفاعل، أدت إلى اختالف 

األبعاد الخاصة بهذا التعریف، والخلط بینها وبین األدوات  تواضح في المفاهیم واألهداف، وتعدد
  الخاصة بالتفاعلیة.

الفلسطیني، وطبیعة التفاعلیة،  يلكترونیحاول هذا الفصل التعرف على واقع اإلعالم اإل
حیث سیتعرف في البدایة على وجذورها، وتعریفاتها، ثم سیتطرق إلى أبعاد التفاعلیة، وأدواتها، 

وسیتطرق إلى في فلسطین،  ةلكترونیاإلع الصحافة اقالمراحل التي مر بها اإلعالم الفلسطیني، وو 
، والفرق بین اإلعالم الجدید التقلیدیة االتصال تعریف التفاعلیة وطبیعتها وجذورها، وعالقتها بوسائل

التقسیمات الخاصة بأبعاد التفاعلیة لدى الباحثین،  ثم سیناقشواإلعالم التقلیدي من حیث التفاعلیة، 
  ویشرح أدوات التفاعلیة وفق هذه األبعاد.
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  مراحل اإلعالم الفلسطيينأوالً: 
التي سببت له العدید من الشروخ واالنحدارات،  مرَّ اإلعالم الفلسطیني بالعدید من التقلبات،

والتوقف واالمتداد، تبعًا لنوع الحكم المسیطر علیه، فكانت البدایة بالحكم العثماني، فالحكم 
رض ، إلى أن تم طرد الفلسطینیین من أرضهم إلى أمع دولة االحتاللصراع الالبریطاني، تبعه 

الحكم المصري في قطاع غزة، والحكم األردني في ه اإلعالم مسیطر علیالشتات والمنافي؛ فكانت 
الضفة الغربیة، ثم تبعه االحتالل "اإلسرائیلي" لألراضي العربیة المحتلة، الذي غّیب اإلعالم 
الفلسطیني لمدة سبعة وعشرین عامًا، وأخیرًا عاد المواطن الفلسطیني هو المسیطر على إعالمه، 

لذي تمثل بعودة السلطة الفلسطینیة إلى أرض الوطن عام بعد غیاب طویل امتد عشرات السنین، وا
م، في ظل عالم أصبح یشهد الیوم تسارعًا متزایدًا لإلعالم ووسائله، حتى غمرت وسائله 1994

   .)1(كافة أرجاء المعمورة، ولم یعد هناك ما یحول دون اتساع تأثیر اإلعالم على المجتمع

وجد  ات المتخصصة باإلعالم الفلسطیني،من خالل اطالع الباحث على عدد من الدراس
لدى الباحثین على تقسیم اإلعالم الفلسطیني حسب الكیانات التي سیطرت  اً أن هناك تقریبًا إجماع
  : )2(مراحل اإلعالم الفلسطیني إلى خمسة مراحل هيعلیه، حیث تم تقسیم 

 م) : مرحلة العهد العثماني.1918- م1876المرحلة األولى (

 م): مرحلة االنتداب البریطاني.1948- م1919نیة (المرحلة الثا

 م): مرحلة اإلدارتین المصریة واألردنیة.1967-م1948المرحلة الثالثة (

 م): مرحلة االحتالل "اإلسرائیلي".1994- م1967المرحلة الرابعة (

 یومنا هذا): مرحلة السلطة الوطنیة الفلسطینیة.حتى - م1994المرحلة الخامسة (م

                                           
مكتبة األمل (فلسطین:  2م، ط2008-م1876اإلعالم الفلسطیني: نشأته ومراحل تطوره )  أحمد أبو السعید، 1(

  ل م) ص2008التجاریة، 
    ) انظر: 2 (
  33، ص  مرجع سابقجواد الدلو، دراسات في الصحافة الفلسطینیة،     -  
 ، ص نمرجع سابقأحمد أبو السعید،   -
(فلسطین:  1، طم"2005-م1876الصحافة في فلسطین: النشأة التطور والمستقبل "حسن أبو حشیش،  -

  م)2005مكتبة األمل التجاریة، 
م تحلیل مضمون الخطاب اإلعالمي الفلسطیني 2002-م1967طینیة الصحافة الفلسعلي أحمد عبد اهللا،  -

م)، 2004(فلسطین: منصور للطباعة والنشر والتوزیع،  1، طبالمقارنة مع الخطاب اإلعالمي "اإلسرائیلي"
 117ص  
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م هو بدایة التاریخ للصحافة في فلسطین، وهذا التاریخ ال خالف 1876م ونالحظ أن عا
هو تاریخ صدور أول جریدة في فثین في شأن اإلعالم الفلسطیني، علیه لدى الكثیر من الباح

  فلسطین، وهي جریدة "القدس الشریف".

ل في صِّ فَ وكان لكل مرحلة ما یمیزها من الناحیة اإلعالمیة ویؤثر علیها، ونحاول أن نُ 
  هذه المراحل. اإلعالم الفلسطیني خالل الصفحات التالیة بعض ما شهده

  م)1918-م1876المرحلة األولى: اإلعالم الفلسطیني في العهد العثماني (
م، عندما أصدر رجال نابلیون 1799عرف الصحف في البالد العربیة إال في عام لم تُ 

 La decade وصحیفة   Le Courrier de I'Egyptبونابرت في مصر صحیفتین هما: 
Egytienne م صدرت الوقائع المصریة، ثم أصدر الفرنسیون صحیفة المبشر 1828، وفي سنة

الشام إال في أوائل منتصف القرن  بالد م في الجزائر، ولم تصل هذه الصحف إلى1847سنة 
لة سوریة م في بیروت، أول مج1851التاسع عشر، حینما أصدر المراسلون األمریكیون في عام 

  .)1( "اسمها "مجموع فوائد
واة على أن البعثات ورغم أنه لم یحدد بعد تاریخ دخول المطابع إلى فلسطین، یجمع الرُ 

یات والرهبانیات المسیحیة، التي بدأت في التوافد الكثیف إلى منطقة الشرق األوسط، في رسالواإل
عة العربیة، وذلك لتغطیة احتیاجات القرنین الثامن عشر والتاسع عشر، توصلت إلى أهمیة الطبا

ت العدید من المطابع من دَ ورِ مؤسساتها التعلیمیة، واحتیاجاتها التبشیریة أیضًا، وبسبب ذلك فقد استُ 
ت المطابع والمطبوعات أرجاء وما أن بزغ فجر القرن التاسع عشر، إال وقد عمَّ ، )2(خارج البالد

  . )3(طباعة نهایته القصوى ودرجته العلیاجمیع البلدان الشرقیة والغربیة وبلغ فن ال
من المعروف أن أول صحیفة صدرت في فلسطین، هي "القدس الشریف" التي صدرت و 

م، والتي كانت تصدر باللغتین العربیة والتركیة، وكان یرأس تحریر القسم العربي فیها 1876عام 
م التركي فیها عبد السالم الشیخ علي الریماوي، یساعده راغب الحسیني، بینما كان یحرر القس

  .)4(كمال، وهي جریدة رسمیة تصدر مرة في الشهر بمدینة القدس، وتطبع في المطبعة المأمونیة"

                                           
م) 1978(بیروت: مطابع الشروق، منشورات جامعة قاریونس،  الصحافة العربیة العملیة) شمس الدین الرفاعي، 1(

  24ص 
، 1م)، ط1918-م1876م، الجزء األول ( 1976-م1876تاریخ الصحافة الفلسطینیة )  محمد سلیمان، 2(

منظمة التحریر  –(نیقوسیا:  اصدار االتحاد العام للكتاب والصحافیین الفلسطینیین  واإلعالم الموحد 
 16- 15م) ص 1987الفلسطینیة، منشورات مؤسسة بیسان للصحافة والنشر والتوزیع، 

 17،  ص مرجع سابق)  شمس الدین الرفاعي، 3(
  111م) ص  1994(بیروت: شركة المطبوعات للتوزیع والنشر، 1، ططریق أوسلو) محمود عباس، 4(
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ویجب أن نذكر هنا أن تأخر صدور الصحف في العهد العثماني، یرجع لعدة أسباب منها 
لسطین خالل هذه ، حتى أن بعض من أرَّخوا للصحافة في ف)1(تفشي حالة الجهل والظلم والتخلف

الفترة قال: " یمكن القول أن القطر الفلسطیني، لم یعرف الصحافة العربیة على االطالق قبل 
  .)2(م"1908إعالن الدستور العثماني في سنة 

ضغط؛ لوجود محاذیر العهد العثماني وسط كبت سیاسي و  ولدت الصحافة الفلسطینیة في
م وقانون 1904سدت في قوانین المطبوعات لسنة عثمانیة، ومعوقات قانونیة مختلفة والتي تج

،  وقد عانى من أراد أن یصدر صحیفة كثیرًا حیث كان لهم نصیب كبیر من المتاعب، )3(م1910
فإذا أرادو اصدار جریدة، فإن (الطلب)  كان یتنقل لعدة سنوات بین المكاتب الحكومیة، وكان في 

، ولهذه )4(ة اإلداریة" (بواسطة الرشوة) فقطاستطاعة الشخص أن ینال مطالبه عن طریق "العجل
األسباب وغیرها اعتمد القارئ الفلسطیني في البدایة على الصحافة السوریة واللبنانیة والمصریة، 

  . )5(التي سبقت ظهور الصحافة الفلسطینیة

ویقول (یعقوب یهوشع) أحد المؤرخین للصحافة الفلسطینیة في هذه الفترة: " أعترف أن 
أیدینا فأكثر ما  ىد، أما الذي وصل إلقِ بیرًا من الصحف التي صدرت في العهد التركي قد فُ قسمًا ك

ن تلقي ضوًء ولو ضعیفًا أنها أولكن هذه المجامیع على قلتها من ش ،قال فیه أنه قلیل من كثیریُ 
  . )6(على الصحافة العربیة الفلسطینیة في خطواتها األولى

  

- م1919لسطیني في عهد االنتداب البریطاني (المرحلة الثانیة: اإلعالم الف
  م)1948

شهدت هذه المرحلة تطورًا ونموًا سریعًا في الصحافة، تزامن مع انتشار التعلیم والتطور 
الثقافي في فلسطین، الذي تمثل في ازدهار الحیاة األدبیة والفكریة، حیث صدرت صحف یومیة 

                                           
 20، ص مرجع سابق)  علي أحمد عبد اهللا، 1(
  1، طوحدیثاالصحافة العربیة نشأتها وتطورها سجل حافل لتاریخ فن الصحافة العربیة قدیمًا )  أدیب مروة، 2(

 216م) ص1961( بیروت: دار مكتبة الحیاة، 
  20، ص مرجع سابق)  علي أحمد عبد اهللا، 3(
(القدس:  م"1918 –م1908تاریخ الصحافة العربیة في فلسطین في العهد العثماني " هوشع، ییعقوب  )4(

  13م) ص 1974مطبعة العارف،
 20، ص مرجع سابق)  علي أحمد عبد اهللا، 5(
  5، ص مرجع سابقهوشع، ی )  یعقوب6(
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عربیة والعبریة واإلنجلیزیة وقد بلغ عدد الجرائد وأسبوعیة، سیاسیة وأدبیة واقتصادیة باللغات ال
  .)1(جریدة ومجلة  241والمجالت التي صدرت في هذه الفترة حوالي 

وخالل فترة االنتداب البریطاني عانت الصحافة الفلسطینیة من االضطهاد وخنق الحریات 
استوجب علیها و ، )2(مما جعلها تأخذ دورها المؤثر، وتضطلع برسالتها في ظل االنتداب البریطاني

ان تعمل لصالح المقاومة، فغدت الصحف في هذه الفترة سجًال وطنیًا ألعمال البطولة والكفاح، إذ 
والخسائر المتتالیة، والمحاكمات المریرة، واألحكام بالسجن والنفي  معداامتألت بأنباء أحكام اإل

عكست الصحف الفلسطینیة في تلك ، ف)3(ن في نشر ألوان التعذیب الوحشيعِ مْ واالعتقال، وكانت تُ 
الفترة في فلسطین وخارجها "عمق الغلیان القومي، وعبرت األقالم الفلسطینیة عن ذلك بأن القبول 

، وانغمست الصحافة في هموم )4(بوعد بلفور، یعني الرضا بالجنایة الكبرى على الوطن العربي"
ون منبرًا لكل أطروحاتها، وأن تغدو رسولها ت لنفسها باعتزاز أن تكلَ بِ وتفاصیل الحركة الوطنیة، وقَ 

  . )5(المباشر إلى الجماهیر في مواقع عملها في مختلف أنحاء فلسطین

  

- 1948المرحلة الثالثة: اإلعالم الفلسطیني في العهدین المصري واألردني (
  م)1967

ركة ل جزءًا أساسیًا من الحكِّ شِ استطاعت الصحافة الفلسطینیة خالل هذه الفترة أن  تُ 
الشخصیة القومیة الثقافیة الفلسطینیة، وأن تكون عامًال مهمًا في الحفاظ على الهویة الثقافیة، و 

أن تؤدي دورًا ملموسًا في  - بالرغم من تضییق الخناق علیها- ، واستطاعت للشعب الفلسطیني
  .)6(ط من خاللهنشَ اح لها أن تَ تَ خدمة الجماهیر، بالقدر الذي یُ 

نقسم الشعب الفلسطیني إلى قسمین، قسم ظل في األراضي التي وخالل هذه الفترة ا
ُروا  سیطرت علیها "إسرائیل"، وظل مواطنًا من الدرجة الثانیة، والقسم الثاني من الفلسطینیین قد ُهجِّ

                                           
   4م) ص1975م (القاهرة: دار المعارف، 1918-م1860األدب العربي المعاصر في فلسطین) كامل السوافیري، 1(
  24،  ص مرجع سابق)  علي أحمد عبد اهللا، 2(
(القاهرة: مؤسسة سجل العرب،  الصحافة العربیة في فلسطین، األردن، سوریا ولبنان)  إحسان عسكر، 3(

 48م) ص 1982
  142، ص مرجع سابقهوشع، ی) یعقوب 4(
  129، ص مرجع سابق) أحمد أبو السعید، 5(
م ) ص 2000(َعمَّان: دار مجدالوي للنشر و التوزیع، 1، طدراسات في الصحافة واإلعالم) تیسیر أبو عرجة، 6(

217 -218  
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ردن إلى قطاع غزة ویمثلوا ربع النازحین الفلسطینیین، وقسم آخر ذهب إلى الضفة الشرقیة لنهر األ
بناء الشعب الفلسطیني إلى الدول العربیة أو نصف النازحین، ولجأ الربع الباقي من ل نحكِّ شَ بما یُ 

  المجاورة لفلسطین  في األردن ولبنان وسوریا ومصر.
  وینقسم اإلعالم الفلسطیني خالل هذه المرحلة إلى قسمین:

  الصحافة في قطاع غزة زمن اإلدارة المصریة: - 1

بدأت متأخرة عن سواها من المناطق الفلسطینیة  من المعروف بأن الصحافة في قطاع غزة
م باسم "صوت الحق" 1927كحیفا ویافا والقدس، حیث صدرت أول صحیفة في قطاع غزة عام 

هذا التأخر إلى تدهور الوضع االقتصادي في  )د.جواد الدلو(رجع التي أصدرها فهمي الحسیني، ویُ 
میة، فلم تكن المشاریع الصناعیة وتفشي األ القطاع، نتیجة محدودیة األراضي الزراعیة، وانعدام

األوضاع السیاسیة واالقتصادیة والثقافیة تسمح بمواكبة باقي المدن التي اشتهرت بالتقدم في العمل 
  .)1(اإلعالمي

وجمیع الصحف التي صدرت في تلك الفترة من الزمن هي صحف صغیرة متواضعة، في 
الطابع الخبري، وسیطرت علیها األخبار علیها  بَ لَ تي غَ شكلها والمادة التحریریة التي تحملها، وال

ر عن وجهات نظر بِ عوالمقال الذي یعالج مواضیع سیاسیة عامة وقضایا وطنیة وتُ المحلیة 
  .)2(حسب توجهه ومعتقداته وأفكاره یها، كلٌ رِ دِ صَ مُ 

  

  اإلعالم الفلسطیني زمن اإلدارة األردنیة في الضفة الغربیة:  - 2

رجع ذلك إلى أن ة بشكل كبیر في ظل الحكم األردني إلى درجة كبیرة؛ ویَ انتعشت الصحاف
نعكس إیجابیًا على ااألردن اعتبر الضفة الغربیة جزءًا ال یتجزأ من أراضي المملكة األردنیة، وهذا 

سوا على العمل الصحفي في األردن وغیرها من حیث تمرِّ  ،أحوال الفلسطینیین في الضفة الغربیة
لهم الظروف لممارسة العمل الصحفي بشكل حر،  تهیأتت لهم أبواب العمل، و حَ تِ بیة، وفُ البالد العر 

حیث شهدت فترة اإلدارة األردنیة في الضفة، نشاطًا صحفیًا ملحوظًا، وقد ساعد ارتفاع نسبة  
المتعلمین بین الفلسطینیین بنهضة أدبیة وصـحفیة فـي هذه الفترة واصطبغت الصحافة بالظروف 

ادیة والسیاسیة واالجتماعیة، وكانت تهتم في تأدیة وظیفتها وفقًا لتلك الظروف، وكانت االقتص

                                           
  80م) ص   2000جاریة،(فلسطین: مكتبة األمل الت دراسات في الصحافة الفلسطینیة) جواد الدلو، 1(
(فلسطین: مطبعة منصور،  1، طالصحافة نشأتها وتطورها ونطرة على واقع التحریر فیها) محمد البردویل، 2(

  61م) ص1996
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یر العدید من المشكالت ثِ تخصص زوایا خاصة للناشئین من األدباء الفلسطینیین، كما كانت تُ 
  .)1(د هموم وآمال جیل النكبةسِ جَ الفكریة واألدبیة التي تُ 

التي كانت تصدر في فلسطین قبل نكبة عام  وقد انتقلت العدید من الصحف والمجالت
و " و"صوت الشعب" م إلى الضفة الغربیة ومنها: جریدة "فلسطین" و"الجامعة اإلسالمیة1948

  .)2(وصدرتا باسم القدس "الجهاد" و"الدفاع" التي ادمجتا معاً صحیفتي 

  

  م)1994-م1967المرحلة الرابعة: اإلعالم الفلسطیني في عهد االحتالل "اإلسرائیلي"(
حاولت الصحافة الفلسطینیة التي كانت تحمل أعباء رسالة إعالمیة جماهیریة، وتتبنى 
معركة الدفاع عن الوجود الفلسطیني في مواجهة االحتالل، حاولت أن تقوم بدورها، وأن تؤدي 

ذه فه ؛رسالتها، رغم المشكالت العدیدة التي تعترض طریقها، والصعوبات التي تعرقل عملها
ات والتجهیزات الفنیة والطباعیة الحدیثة، وتفتقر إلى المیزانیات كانت تفتقر إلى اإلمكان الصحف

التي تیسر لها متطلبات العمل الصحفي، وتعاني من النقص في عدد المحررین والمندوبین الذین 
زید على ثماني أو عشر صفحات، ویتعرض ییعملون فیها، وتصدر بعدد من الصفحات ال 

ایقات ال حصر لها من طرف السلطة المحتلة، مما یحول دون القیام بمهامهم كما الصحفیون لمض
ینبغي، باإلضافة إلى عدم االستقرار الوظیفي والمهني الناشئ عن التعطیل المستمر واإلغالق الذي 

  .)3(تتعرض له المؤسسات الصحفیة في األرض المحتلة
  

  خ اإلعالم الفلسطیني إلى ثالثة أقسام:م الخبراء والدارسین هذه الفترة في تاریسِّ قَ ویُ 

  اإلعالم الفلسطیني في قطاع غزة زمن االحتالل "اإلسرائیلي":  - 1

تأخر صدور أول صحیفة في قطاع غزة تحت االحتالل، زهاء تسع سنوات بعد حرب 
، ثم أصدر "الموقف"م مجلة 1975م، فقد أصدر زهیر الریس بعد محاوالت دؤوبة في یولیو 1967

التي تحولت فیما بعد إلى شهریة، ثم  "الشروق األسبوعیة"م صحفیة 1978عام محمد خاص 
  .)4(عادت تصدر أسبوعیة

                                           
  55، ص مرجع سابق) أحمد أبو السعید، 1(
  35-34، ص  مرجع سابق) جواد الدلو، دراسات في الصحافة الفلسطینیة، 2(
  219، ص ابقمرجع س) تیسیر أبو عرجة، 3(
  74، ص مرجع سابق) أحمد أبو السعید، 4(
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م انطلقت االنتفاضة الفلسطینیة األولى، والتي كان لها دوٌر مهٌم في 1987وفي دیسمبر 
تنشیط العمل اإلعالمي والصحفي في كل األراضي العربیة المحتلة، فقد كان شعارها "ال صوت 

لو فوق صوت االنتفاضة"، ونظرًا لتضییق الخناق "اإلسرائیلي" وخاصة بعد االنتفاضة اضطر یع
الفلسطینیون إلى سلوك طرق إعالمیة بدیلة؛ لفضح ممارسات وٕاجراءات االحتالل بكل الوسائل، 

ن ت ملَ غِ ستُ ، والملصقات، وغیرها من الوسائل التي اُ نات والنشرات والشعارات الجداریةفظهرت البیا
  أجل تحقیق أهداف المقاومة.

  اإلعالم الفلسطیني في الضفة الغربیة زمن االحتالل "اإلسرائیلي": - 2

مارست "إسرائیل" عقوبات قمعیة بحق الصحافة الفلسطینیة، حیث عمدت إلى إغالق 
اإلبعاد المستمر فتعرض الصحف بشكل مستمر، بحجة السیاسات العامة، كما استخدمت سیاسة 

فیین لإلبعاد خارج وطنهم، إلى جانب أنها مارست سیاسة االختطاف والقتل الصح العدید من
والتصفیة واالغتیاالت بحق العدید من الصحفیین، إلى جانب االعتقاالت اإلداریة بحق الصحفیین، 

رة في القدس من دخول أراضي الضفة الغربیة وكذلك منعت سلطات االحتالل الصحف الصاد
وفرضت قیودًا على التنقل ومنعت حریة الحركة للصحفیین، ولم  حجج واهیة، تحتقطاع غزة و 

  نباء من المداهمة والتفتیش والمصادرة.تسلم حتى وكاالت األ

الصحافة في األراضي  الصحافة الفلسطینیة، إال أن ورغم كل محاوالت طمس وٕالغاء
ن اآلمال الوطنیة في التعبیر علیس تقلیدیًا، وما زالت تلعب دورًا  لعبت الفلسطینیة المحتلة

الفلسطینیة، غیر أن صحافة الضفة استطاعت أن تحقق دورًا سیاسیًا متمیزًا بعد حرب 
  .)1(م1967

  م:1967إعالم الشتات بعد حرب  - 3

صحافة المقاومة في الشتات دورًا كبیرًا في شحن الجماهیر الفلسطینیة وتوعیتها، أدت 
ر بعض بِ عتَ لنشرات العلنیة والسریة، وتَ وشهدت هذه الفترة بروز عشرات الصحف والمجالت وا

وناطقة  ،المصادر أنه قد صدر ما یقارب سبعین إصدارًا موزعة على الصحف والمجالت والنشرات
  .)2(باسم كافة فصائل العمل الوطني الفلسطیني في الشتات

ن بعد وقوع النكبة ین مهاجر یوال شك أن غالبیة الصحفیین الفلسطینیین، أصبحوا صحفی
م، وٕاعالن دولة "إسرائیل" على أرض فلسطین  المحتلة، حیث تفرق 1948سطینیة في عام الفل

                                           
 77، ص مرجع سابقأحمد أبو السعید،  )1(
   59، صمرجع سابقم"، 2005-م1876) حسن أبو حشیش، الصحافة في فلسطین: النشأة، التطور والمستقبل "2(
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الصحفیون الفلسطینیون بین الدول العربیة، لذلك فإن الطابع العام للصحافة الفلسطینیة بعد عام 
م هو طابع الصحافة المهاجرة، أما الهجرة الصحفیة الفلسطینیة المعاصرة، أي التي تمت في 1948

ات، فإن الطابع العام الذي ینوات األخیرة التي تبدأ من منتصف السبعینیات إلى بدایة التسعینالس
ب علیها یكاد یختلف جذریًا عن الطابع العام للهجرة السابقة، فالهجرة الفلسطینیة المعاصرة یغلُ 

نیة ، هما أنها هجرة صحف، وأنها هجرة خارجیة، فأغلب الصحف الفلسطیتتمیز بسمتین بارزتین
  .)1(المهاجرة صدرت خارج الوطن العربي

  

م 1994المرحلة الخامسة: اإلعالم الفلسطیني في عهد السلطة الوطنیة الفلسطینیة (
  وحتى یومنا الحالي) –

، واتفاقیة إعالن المبادئ في أوسلو م1991بناًء على مؤتمر مدرید للسالم المنعقد عام 
، بانسحاب م1994-5- 18نیة إلى أرض الوطن في یت السلطة الوطنیة الفلسطمَ دِ م؛ قَ 1993عام

  % من أراضي القطاع.65% من أراضي الضفة ونحو 27"إسرائیل" من 

وقد توجهت الصحافة الفلسطینیة كغیرها من الوسائل اإلعالمیة بكل إمكاناتها وقدراتها من 
حریر الفلسطینیة ت آفاقها وجسورها مع أهداف منظمة التأجل التعامل مع هذا الوضع الجدید، فمدَّ 

ثورة تغیرات محلیة وعالمیة متسارعة، و إلبراز الشخصیة الفلسطینیة وٕاقامة الدولة، في ظل 
  .)2(المعلومات واالتصاالت، الذي یتزامن مع عصر العولمة

رت اإلعالم الفلسطیني یعاني معوقات عدیدة، أثَّ  ظلوفي ظل هذه المتغیرات المتسارعة، 
االحتالل وٕاجراءاته وقوانینه التي ما زالت تعرقل وتعیق  اتقات: سیاسعلى أدائه، ومن هذه المعو 

وعات وفعالیة وقوة القضاء الفلسطیني، في ظل عدم تطبیق قانون المطب استقاللیةالصحافة، وغیاب 
لتزامن ترهل المؤسسات الحكومیة اإلعالمیة، وغیاب التخصص، بام، و 1995والنشر الموقع عام 

المؤسسات الصحفیة  بعضفقدانها لوحدتها بین الضفة وغزة، كما أن ن، و مع ضعف نقابة الصحفیی
قامت بهضم حقوق بعض ٕاذاعات ومحطات ووكاالت وفضائیات، من صحف و  ،واإلعالمیة
  .)3( ، وعدم منحهم الحریة في تأدیة رسالتهم اإلعالمیةالصحفیین

  سطینیة قد شهدت نشاطًا وهنا ال نغفل أن الحركة اإلعالمیة في مرحلة السلطة الوطنیة الفل

                                           
  271ص  م) 1993( القاهرة: عالم الكتب،  1، طالصحافة العربیة المهاجرة) فاروق ابو زید، 1(
  104-101، ص مرجع سابق) أحمد أبو السعید، 2(
وزارة اإلعالم، -(فلسطین: اصدار المكتب اإلعالمي الحكومي اإلعالم وقضایا المجتمع) حسن أبو حشیش، 3(

  75- 74م) ص 2010
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د هناك رقابة عُ إعالمیًا ملحوظًا، وحریة واسعة، مقارنة بما كانت علیه، فعلى صعید الصحافة لم تَ 
  .)1(مباشرة، وأصبحت تتمتع بصلة مباشرة مع مصادر األخبار

م، 2014ا زالت مستمرة حتى تاریخ كتابة هذا البحث في العام موال ننسى أن هذه الفترة 
 ةلكترونیاإلوالمواقع  ةلكترونیاإلفي فلسطین، وشهدت ظهور الصحافة  اإلنترنتظهور  وقد شهدت
  اإلخباریة.

  مالحظات على مراحل اإلعالم الفلسطیني:
التي مر بها اإلعالم الفلسطیني، یجب أن نذكر بعض  بعد أن استعرضنا المراحل الخمس

العربیة  رفلسطیني عن غیره من األقطاالمالحظات التي تعتبر عالمات فارقة تمیز بها اإلعالم ال
  المجاورة، ومنها:

مرَّ اإلعالم الفلسطیني بالعدید من التقلبات، التي سببت له العدید من الشروخ واالنحدارات،  .1
  والتوقف واالمتداد، تبعًا لنوع الحكم المسیطر علیه.

تمرت في تأدیة رغم ما تعرضت له الصحافة الفلسطینیة في مراحلها المتعددة، إال أنها اس .2
رسالتها، وتصدى القائمون علیها لسیاسة القمع والظلم، وسیاسة التهجیر وغیره من 

ت على تعبئة الجمهور بروح الثبات والصمود لَ مِ السیاسات القهریة العنصریة األخرى، وعَ 
 . )2(والتحدي، مما أكسبها احترام الجمهور وثقته

تویات الثالث من الصحافة المتخصصة عرفت عهود الصحافة الفلسطینیة الخمسة المس .3
(الصفحات واألبواب المتخصصة في الصحف الیومیة العامة، الصحف األسبوعیة أو 
الشهریة المتخصصة، الصحف العلمیة الشهریة أو الفصلیة أو النصف سنویة أو الحولیة) 

  . )3(ولكن بدرجات مختلفة، وفقًا لطبیعة وظروف وأوضاع كل عهد
ب البریطاني عرفت فلسطین، وسیلة أخرى من وسائل اإلعالم خالل عهد االنتدا .4

م أعلن الشاعر 1934الجماهیري، إلى جانب الصحافة، أال وهي اإلذاعة، ففي عام 
  . )4( الفلسطیني إبراهیم طوقان عن بدء العمل في "مصلحة اإلذاعة الفلسطینیة

                                           
زة، ) محمد أبو فودة، دور اإلعالم التربوي في تدعیم االنتماء الوطني لدى الطلبة الجامعیین في محافظات غ1(

  60م) ص 2006، غیر منشورة (فلسطین: جامعة األزهر بغزة، رسالة ماجستیر
، غیر رسالة ماجستیرم، 2009- 2006أمل طومان، وسائل اإلعالم الفلسطیني وأثرها في االنقسام السیاسي  2)(

 30م) ص2010منشورة (فلسطین: جامعة األزهر بغزة، 
  38،  ص مرجع سابق) جواد الدلو،  3(
  30، ص  مرجع سابقأبو السعید، ) أحمد 4(
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اطًا إعالمیًا ملحوظًا، شهدت الحركة اإلعالمیة في مرحلة السلطة الوطنیة الفلسطینیة نش .5
  .)1(وحریة واسعة، مقارنة بما كانت علیه

بدأ التواجد اإلعالمي الفلسطیني على اإلنترنت في وقت قریب من بدء وسائل اإلعالم  .6
عبر اإلنترنت، إدراكًا من القائمین علیها  لكترونيالعربیة في الدخول إلى دائرة النشر اإل

ذي یعیشه الشعب الفلسطیني، في خطوة منها لفك القید، بأهمیتها في نقل الواقع المریر، ال
  .)2(والحصار الواقع على األرض، وفضح الممارسات الالإنسانیة لهذا العدو

ة بوقت مبكر مقارنة بجیرانها من الدول العربیة، لكترونیعرفت فلسطین الصحافة اإل .7
نتیجة ارتفاع نسبة عدد ة انتشارًا كبیرًا في المجتمع الفلسطیني؛ لكترونیوشهدت الصحف اإل

  .)3(مستخدمي اإلنترنت في فلسطین بشكل كبیر

حاول الفلسطینیون محاكاة دولة االحتالل العتقادهم بأن اإلعالم على اإلنترنت عنصر  .8
أساسي في الصراع القائم، إضافة إلى أهمیة هذه الوسائل في لعب دوٍر مهٍم للتعریف 

  . )4(طینيبالقضیة الفلسطینیة ومعاناة الشعب الفلس

كان اإلنترنت نافذة یخترق بها الفلسطینیون الحصار المفروض علیهم من قبل االحتالل،  .9
  .)5(لینتواصِ لین ومُ تصِ لون منها على العالم مُ طِ ویُ 

ة الفلسطینیة منذ بدایة نشأتها على عاتقها مسؤولیة فضحها لكترونیحملت المواقع اإل .10
ة الفلسطینیة منذ لكترونیفقد تمیزت الصحافة اإللممارسات االحتالل وتعریته أمام العالم، 

  انطالقتها بدورها الوطني في مواجهة االحتالل. 

  

                                           
  60، ص مرجع سابق) محمد أبو فودة، 1(
  168، ص مرجع سابق) ماجد تربان، الصحافة اإللكترونیة الفلسطینیة، 2(
 استخدامات الصفوة الفلسطینیة للصحف المطبوعة واإللكترونیة و اإلشباعات المتحققةماجد تربان،  )3(

  261م) ، ص2010یونیو- عالم، العدد السابع والثالثون، ینایر(القاهرة: المجلة المصریة لبحوث اإل
 38، ص مرجع سابق) أمل طومان، 4(
، (فلسطین: من عالقة اإلعالم الجدید بحریة الرأي والتعبیر في فلسطین، الفیسبوك نموذجاً محمود الفطافطة،  )5(

  112- 111، ص م)  2011إصدارات المركز الفلسطیني للتنمیة والحریات اإلعالمیة "مدى"، 
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  يف فلسطني لكترويناإلعالم اإلثانياً: 
م تطورات متالحقة على صعید عالقة 1994شهدت الحیاة الفلسطینیة بعد عام 

ذه التغیرات علیه، فسمحت انعكست ه فقدالفلسطینیین مع االحتالل، وعلى صعید الوضع الصحفي 
"إسرائیل" بمقتضى االتفاقیات الموقعة بعودة اآلالف من الفلسطینیین إلى القطاع والضفة الغربیة، 

م، وتأسست صحف ومجالت یومیة وأسبوعیة 1995وتم إقرار قانون المطبوعات والنشر عام 
ن عن تأسیس الفضائیة وشهریة وحكومیة، وتأسست هیئة اإلذاعة والتلفزیون الفلسطینیة واإلعال

  الفلسطینیة، وتأسست وكالة االنباء الفلسطینیة (وفا).

صحیفة القدس، وصحیفة األیام،  :هي ،صحف یومیة ویصدر في فلسطین حالیًا أربع
وصحیفة الحیاة الجدیدة، وصحیفة فلسطین، أما بالنسبة للصحف النصف أسبوعیة فیصدر في 

ن والخمیس، وهي: صحیفة الرسالة الصادرة عن حزب ثنیصحف تصدر یومي اإل زة ثالثقطاع غ
الخالص الوطني التابع لحركة حماس، وصحیفة االستقالل التابعة لحركة الجهاد اإلسالمي، 

وزارة اإلعالم، إلى جانب أن هناك بعض - وصحیفة الرأي الصادرة عن المكتب اإلعالمي الحكومي
صحیفة الشباب، وصحیفة  :لالصحف التي تصدر بصورة أسبوعیة أو نصف شهریة، مث

االقتصادیة، وألوان، وصحیفة الصحة، وصحیفة نور االقتصادیة، وصحیفة نساء من أجل 
مجلة  فلسطین، أما بالنسبة للمجالت، فهناك عددًا من المجالت تصدر في قطاع غزة، مثل:

یت المقدس، مجلة الدلیل اإلعالنیة، ومجلة یزن المختصة باألطفال، ومجلة عین على بالسعادة، و 
  .)1(ومجلة الشرق األوسط للعلوم التطبیقیة

إلى األراضي الفلسطینیة عند منتصف التسعینیات من القرن  اإلنترنتؤرخ البعض دخول ویُ 
الماضي، على ید أكادیمیین في الجامعات الفلسطینیة، وبالتعاون مع زمالئهم من الفلسطینیین في 

م حیث تم استحداث أول شركة خاصة لتقدیم خدمات 1994الجامعات األمریكیة وتحدیدًا في عام 
، وكذلك استحداث "الشبكة األكادیمیة الفلسطینیة"، كمنظمة غیر ربحیة بدعم من السلطة اإلنترنت

في الجامعات، ومراكز البحوث، ومؤسسات السلطة  اإلنترنتالوطنیة الفلسطینیة، لتقدیم خدمات 
  .)2(الوطنیة الفلسطینیة

، لكترونيالبرید اإلفي السنوات األولى على تقدیم خدمة  اإلنترنتات وقد اقتصرت خدم
ه مؤسسة "بال نت" للجامعات والكلیات ومراكز األبحاث األكادیمیة الفلسطینیة توفر وذلك عبر ما 

                                           
- 24، بتاریخ وزارة اإلعالم، غزة -سالمة معروف، مدیر عام المكتب اإلعالمي الحكومي) مقابلة شخصیة مع: 1(

  م12-2013
  112، ص مرجع سابق) محمود الفطافطة، 2(
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في مناطق السلطة الوطنیة الفلسطینیة، وبعد ذلك بفترة قصیرة قامت مؤسسة "االنترنیوز، الشرق 
ال التكنولوجیا الحدیثة في العمل اإلعالمي في األوساط اإلعالمیة الفلسطینیة، األوسط" بمهمة إدخ

ومع تطور هذه ، وشیئًا فشیئًا زادت الخدمات المتاحة من قبل الشركات الفلسطینیة المزودة للخدمة
، وأصبح اإلنترنتالفلسطینیة على شبكة  ةلكترونیاإلالشركات أصبح هناك المئات من المواقع 

ر عن بِ عِ ن المؤسسات األهلیة والخاصة والرسمیة والتجاریة واإلعالمیة واألكادیمیة مواقع تُ للعدید م
  .)1(أهدافها وسیاساتها، وتعمل على تقدیم صورة ما عن القضیة الفلسطینیة إلى العالم

بما یحتوي من خصائص جدیدة یمتاز بها عن وسائل اإلعالم -  اإلنترنتفاستطاع 
ر من طریقة حیاة المجتمعات في جمیع األبعاد الفكریة والثقافیة، وغیَّ  تغییر مجرى - التقلیدیة

من تغیرات جوهریة  اإلنترنت مكن اعتبار أن ما أحدثهالتواصل بین البشر والتفاعل بینهم، حیث یُ 
  في هذا المجال بمثابة نقطة تحول في تاریخ الثقافة.

أنها بدأت في أواخر التسعینیات مع الفلسطینیة، یالحظ  ةلكترونیاإلوفیما یتعلق بالصحافة 
 ةلكترونیاإلوالخدمات التي تقدمها، وأصبح هناك العدید من مواقع الصحف  اإلنترنتتطور شركات 

التي تعمل على شرح القضیة الفلسطینیة للعالم أجمع، مخترقة بذلك  اإلنترنت،الفلسطینیة على 
في ذلك سیادة فلسطین في فضاء الحصار الصهیوني على أبناء الشعب الفلسطیني، وممثلة 

  .)2(المعلومات
  

ومن المعروف أن الصحافة العربیة قد واكبت التطور التكنولوجي بإصدار مواقع إلكترونیة 
إخباریة، حیث ُتعد صحیفة "الشرق األوسط" أول صحیفة عربیة تعرض محتویاتها عبر اإلنترنت 

وقت  فقد بدأ في اإلنترنتلفلسطیني على ا، أما بالنسبة للتواجد اإلعالمي )3(1995في دیسمبر 
، اإلنترنتعبر  لكترونيبدء وسائل اإلعالم العربیة في الدخول إلى دائرة النشر اإل عقریب م

ة للتقنیات الحدیثة التي توفرها منجزات بَ واكَ ت العالم أجمع، مُ زَ انسجامًا مع الثورة التكنولوجیة التي غَ 
ألهمیة هذه الصحف في نقل الواقع المریر،  ةلكترونیاإللصحف العصر، وٕادراكًا من القائمین على ا

                                           
  112،  ص مرجع السابق ،محمود الفطافطة )1(
  201 ص مرجع سابق،الصحافة اإللكترونیة الفلسطینیة، ) ماجد تربان، 2(
واقع ومستقبل الصحف الیومیة على شبكة اإلنترنت: دراسة مسحّیة شاملة على رؤساء فایز الشهري،   )3(

، بحث مقدم لندوة "اإلعالم السعودي سمات الواقع تحریر الصحف السعودیة ذات الطبعات اإللكترونیة
م واالتصال، الریاض/ جامعة الجمعیة السعودیة لإلعال -اتجاهات المستقبل"،  المنتدى اإلعالمي األولو 

 .12م، ص2003مارس/25-20مارس  -الملك سعود 
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الذي یعیشه الشعب الفلسطیني، وتوثیق صور مكابدته لنیر االحتالل، في خطوة منها لفك القید، 
  .)1(لهذا العدو القمعیةوالحصار الواقع على األرض، وفضح الممارسات 

كبیر على اإلعالم، نجد أن غالبیة  من تطورات تكنولوجیة، لها تأثیر اإلنترنتوبما أحدثه 
 اً نسخخاصة بها، وتصدر  ةإلكترونیالصحف الیومیة في الغرب والعالم العربي تدیر مواقع 

بسرعة كبیرة احتواء وسائل اإلعالم التقلیدیة  اإلنترنتلصحفها المطبوعة، فقد استطاع  ةإلكترونی
إلعالم الفلسطینیة، من صحف ت بهذا بشكل غیر مباشر، فسارعت معظم وسائل االتي أقرَّ 

لها بشكل  ةإلكترونیف مع هذا التطور الجدید، عبر إنشاء مواقع ومجالت ومحطات تلفزة، إلى التكیُّ 
لمواكبة تلك التطورات، وتوسیع دائرة التواصل مع قرائها محلًیا وعالمًیا، األمر الذي أسهم في  ؛موازٍ 

  أكثر استقراًرا. أجواءً تحقیق حضور یضاهي كثیًرا من الدول التي تعیش 

في فلسطین بالدول العربیة األخرى، نجد أن فلسطین قد  ةلكترونیاإلوعند مقارنة الصحافة 
في حزیران (یونیو)  "البالد"و "الحیاة الجدیدة"و "القدس"عرفت الصحافة مبكرًا، إذ ظهرت صحیفة 

نترنیوز بمنطقة الذي تملكه مؤسسة األ   http:www.amin,org "أمین"م، على موقع 1996
، "الرسالة"م، تبعتها صحف أخرى منها: 1996في تموز (یولیو)  "األیامصحیفة "الشرق األوسط، و 

وغیرها، إذ أصبح لمعظم الصحف الفلسطینیة  "أخبار الخلیل"، و"المنار"، و"الكرامة"، و"االستقالل"و
العبریة المتقدمة في هذا المجال  وقد حاول الفلسطینیون محاكاة الدولة ،)2(اإلنترنتمواقع على شبكة 

  عنصر أساسي في الصراع القائم. اإلنترنتالعتقادهم بأن الصحافة على 

، باإلضافة لكترونيبالرغم من اإلمكانات المحدودة ونقص الخبرات في مجال النشر اإلو  
ائل أن إلى الظروف السیاسیة واالجتماعیة التي مر بها الشعب الفلسطیني، فقد استطاعت هذه الوس

  .)3(اإلنترنتتجد لها موطئ قدم على شبكة 

ویمكن القول إن الفلسطینیین یمتازون باإلقبال الملحوظ على بناء مواقع جدیدة باستمرار،  
وفي المقابل یمتازون أیضًا بالمتابعة لهذه المواقع، رغم انتشارها وعددها المتنامي نتیجة التطورات 

% من الصفوة 84ذا المجال، فقد أكدت إحدى الدراسات أن التقنیة والفنیة الالمتناهیة في ه
سواء تم ذلك بصفة منتظمة بشكل عام،  ةلكترونیاإلالفلسطینیة یستخدمون الصحف المطبوعة و 

%، مما یوضح أهمیة الصحف المطبوعة 43غیر منتظمة أحیانًا بنسبة  م%، أ41بنسبة دائمًا 
دامها، وذلك ألن الواقع السیاسي الذي یحیاه لدى المبحوثین وحرصهم على استخ ةلكترونیاإلو 

                                           
  168، ص مرجع سابق) ماجد تربان، الصحافة اإللكترونیة الفلسطینیة، 1(
 2، صمرجع سابق) جواد الدلو، الصحافة اإللكترونیة واحتماالت تأثیرها على الصحف المطبوعة، 2(
  38، ص مرجع سابق) أمل طومان، 3(
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 المجتمع الفلسطیني یتطلب من الصفوة االهتمام باستخدام الصحف كمصدر مهم للمعلومات، سیما
شهدت انتشارًا كبیرًا في المجتمع الفلسطیني؛ نتیجة ارتفاع نسبة عدد  ةلكترونیاإلالصحف  أن

  .)1(في فلسطین بشكل كبیر اإلنترنتمستخدمي 

  :)2(في فلسطین باألرقام اإلنترنتع الحاسوب و واق
الجهاز  معلوماتأكدت  في فلسطین، على الرغم من الوضع االقتصادي الصعب

الفلسطیني المركزي لإلحصاء أن استخدام الجمهور الفلسطیني لإلنترنت والكمبیوتر بازدیاد ملحوظ، 
یستخدمون الحاسوب  نلذیارتفاع نسبة األفراد (فوق عشر سنوات) احصاءات حیث أظهرت اإل

في فلسطین، حیث كان نسبة األفراد الذین یستخدمون الحاسوب فوق عشر سنوات في  اإلنترنتو 
  ).%53.7م (2011فلسطین في العام 

نسبتهم في العام  تفقد كان اإلنترنتأما عدد األفراد (فوق عشر سنوات) الذین یستخدمون 
تتضح إذا ما قارناها بنسبة العام  ملحوظة وتعتبر هذه النسبة في زیادة %).39.6م(2011
م 2011%) لتصبح في العام 11.9هي ( اإلنترنتم، حیث كانت نسبة الذین یستخدمون 2004

%)، وهي نسبة متقدمة جدًا تؤكد على أن الشعب الفلسطیني هو شعب متقدم ویستخدم 39.6(
  بصورة ملحوظة. اإلنترنتالحاسوب و 

م فوق 2011في العام  اإلنترنتالذین یستخدمون  لنسبة) %39.6وعند التوقف عند الرقم (
في  اإلنترنتعشر سنوات، یجب أن یتم حذف أیضًا نسبة الذین لیس من المتوقع منهم استخدام 

هو ثقافة حدیثة  اإلنترنتال یستخدمونه، كما أن  نفلسطین فوق عشر سنوات، وهم كبار السن الذی

                                           
مرجع اجد تربان، استخدامات الصفوة الفلسطینیة للصحف المطبوعة واإللكترونیة و اإلشباعات المتحققة، ) م1(

  261، صسابق
  ) انظر:2(

إحصاءات مسح الكمبیوتر واإلنترنت والهاتف النقال للعام الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني،  –
 م) 2005م (فلسطین، 2004

إحصاءات مسح الكمبیوتر واإلنترنت والهاتف النقال للعام ي، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطین –
 م) 2007م (فلسطین، 2006

إحصاءات مسح الكمبیوتر واإلنترنت والهاتف النقال للعام الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني،  –
 م) 2010م (فلسطین،  2009

والهاتف النقال للعام إحصاءات مسح الكمبیوتر واإلنترنت الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني،  –
 م) 2011م (فلسطین، 2010

إحصاءات مسح الكمبیوتر واإلنترنت والهاتف النقال للعام الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني،  –
  م) 2012م (فلسطین، 2011
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سوف تزداد هذه النسبة خالل السنوات القادمة بشكل كبیر، مقارنة بكبار السن فوق ستین عامًا، و 
  .كما ازدادت خالل الفترات السابقة بالشكل المالحظ سابقاً 

ولو نظرنا إلى األرقام بالنسبة للهواتف النقالة و وجود القط فضائي ووجود انترنت في 
في العام  نقاالً  اً هاتفالمنزل، ووجود حاسوب، خالل السنوات السابقة، نالحظ أن نسبة من یمتلكون 

 فكانت النسبةنفس العام،  فيمن لدیهم القط فضائي ل%)، أما بالنسبة 95.0هي ( 2011
لدیهم انترنت  من وأما%)، 50.9%)، أما بالنسبة لمن لدیهم حاسوب فقد كانت نسبتهم (93.9(

  %).30.4( نسبتهمفكانت م 2011في العام 

  في فلسطین: اإلنترنتعوامل انتشار 
الظروف االقتصادیة والسیاسیة الصعبة التي مر بها الشعب الفلسطیني، نجد أن  رغم

عدة عوامل ساعدت على نمو  وهناكالتطور التكنولوجي یعتبر سمة من سمات هذا الشعب، 
 رٌ وزیادة إقبال الفلسطینیین على هذا النوع من الصحافة، وأن یكون لها دو  ةلكترونیاإلالصحافة 

  فلسطینیة، ومن هذه العوامل:حیوي في األراضي ال
صعوبة االتصاالت العادیة مع الخارج بالنسبة للمواطن العادي نتیجة للظروف السیاسیة -1

  .)1(الخارجي العالممن أنهم النوافذ المتاحة للتواصل مع  اإلنترنت فأصبحالصعبة، 
ادل المواد صعوبة االنتظام في الدراسة الجامعیة مع الحصار واالحتالل دفع الكثیرین لتب  -2

  .)2(لمحاولة إكمال الدراسات الجامعیة اإلنترنتالعلمیة والمعلومات عبر 

 توافر الخدمة المتطورة التي تقدمها شركات "إسرائیلیة" كبرى متخصصة في هذا المجال. -3

العتقادهم بأن اإلعالم  استغالل االنترنت على غرار دولة االحتالل،حاول الفلسطینیون  -4
لى أهمیة هذه الوسائل في لعب أساسي في الصراع القائم، إضافة إعنصر  اإلنترنتعلى 

  . )3(للتعریف بالقضیة الفلسطینیة ومعاناة الشعب الفلسطیني دوٌر مهم

رغبة الفلسطیني في تأكید وجوده على أرض الواقع وفي میدان المواجهة، فكان التواجد  -5
ق رغبة داخلیة في مقاومة تحقیعادًال للوجود على أرض الواقع، و م اإلنترنتعلى شبكة 

 النفي واإللغاء.

                                           
غزة،  الضفة الغربیة وقطاع-) خالد معالي، أثر الصحافة اإللكترونیة على التنمیة السیاسیة الفلسطینیة في فلسطین 1(

   64م)  ص 2008، غیر منشورة (فلسطین: جامعة النجاح الوطنیة، رسالة ماجستیر، 2007إلى 1996من عام 
  64، ص مرجع سابقخالد معالي،  )2(
 38، ص مرجع سابق) أمل طومان، 3(
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وفضح السیاسات "اإلسرائیلیة"  الفلسطینیة نشر المعلومات والتعریف بالقضیةالرغبة في  -6
الطمس المتكررة من قبل دولة االحتالل، فحلم الدولة الفلسطینیة قد تحقق في  تومحاوال

طینیة التي تحمل اسمها، وهي العالم االفتراضي من خالل انتشار العدید من المواقع  الفلس
مواقع تنوعت ما بین رسمیة وغیر رسمیة، وعنیت بمختلف میادین الحیاة بالداخل 

 والخارج.

نافذة یخترق بها الفلسطینیون الحصار المفروض علیهم من قبل االحتالل،  اإلنترنتكان   -7
  .)1(ویطلون منها على العالم متصلین ومتواصلین

یع نطاق تغطیتها الجغرافیة، وذلك من خالل إصدار الصحف المطبوعة لتوسحاجة  -8
  .)2(من إصداراتها الیومیة لالطالع على المواد الصحفیة المنشورة ةإلكترونیطبعات 

ضعف شبكات التواصل التقلیدیة مثل البرید الورقي، والتكلفة المادیة والزمنیة العالیة، مع  -9
 دن الفلسطینیة جغرافیًا عن بعضهاالمعیقات الكبیرة التي سببها االحتالل، في فصل الم

  .)3(ینأمرَا أساسیًا في حیاة الفلسطینی اإلنترنتصبح استخدام فأ، البعض

العدید من المؤسسات التجاریة، والسیاسیة، واإلعالمیة، والوطنیة، واألكادیمیة أوجدت  - 10
 . )4(سیاستهاتعبر عن أهدافها، و  تحققلها مواقع 

  

  فلسطین:في  ةلكترونیاإل أنواع الصحافة 
یؤكد أستاذ الصحافة في جامعة بیرزیت (نشأت األقطش) أن فلسطین تعتبر رابع دولة 

بعد (اإلمارات،  ةلكترونیاإلعربیة في الوطن العربي من حیث نسبة اإلقبال على الصحافة المكتوبة 
 للصحف الفلسطینیة كي تخطو نحو ن هذا المعدل یعتبر مشجعاً إالكویت، واألردن)، وبالتالي ف

  . )5(الشخصي المستخدمالقارئ المحلي من خالل األثیر إلى حاسوب 

للدول العربیة  ةلكترونیاإلالفلسطینیة، وتفوقها مقارنة بالمواقع  ةلكترونیاإلورغم تمیز المواقع 
الفلسطینیة ال تختلف كثیًرا عن المواقع العربیة والدولیة من  ةلكترونیاإلالمجاورة، إال أن المواقع 

                                           
  112-111، ص مرجع سابق) محمود الفطافطة، 1(
مرجع بوعة واإللكترونیة و اإلشباعات المتحققة، ) ماجد تربان، استخدامات الصفوة الفلسطینیة للصحف المط2(

  201، صسابق
  113، ص مرجع سابق) محمود الفطافطة، 3(
 113م) ص 2008(فلسطین: مكتبة الجزیرة،1، طاإلعالم اإللكتروني الفلسطیني) ماجد تربان، 4(
  76- 75، ص مرجع سابق) خالد معالي، 5(
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الفنیة والتقنیة، لكن االختالف یكمن في معالجتها للقضایا على الساحة الفلسطینیة، وما النواحي 
  .)1(یرتبط بها من تداعیات، ولكن بدرجات متفاوتة من موقع إلى موقع

الفلسطینیة یرى أن غالبیة محتواها منقول عن النسخ  ةلكترونیاإلظ للمواقع الحِ والمُ 
یر ومقاالت ورسوم كاریكاتیر وصورًا وبعض الصفحات وتقار  اً المطبوعة، وهو یشمل أخبار 

مطالب بأن یكون في  في نشر المادة فهو ، وبالتالي فإنه وٕان تجاوز مشكلة الكم)2( المتخصصة
ه على مستوى ئأدا مما یستدعي منه زیادة فيمواجهة اإلعالم التابع لالحتالل على كل المستویات، 

  م "اإلسرائیلي".ینافس اإلعالو یرتقي لالشكل والمضمون 

ومن السهل تحدید المواقع اإلعالمیة الفلسطینیة التي تتمیز بغناها، والتي تتنوع ما بین 
مستقلة أو تابعة لصحف ورقیة،  ةإلكترونینباء حكومیة، وخاصة، وصحف أمواقع حزبیة، ووكاالت 

سات اإلعالم الفلسطیني في فترة قصیرة یجابه العدید من مؤس لكترونيلقد أصبح اإلعالم اإلو 
  .)3(ات المحدودةمن الواقع الذي یعیشه، واإلمكان في دول مختلفة، على الرغم لكترونياإل

  ، نوعان:اإلنترنتفي فلسطین على شبكة  ةلكترونیاإل وقد شهدت الصحافة 
  النوع األول: صحف لها أصل مطبوع:  - 1

ع لها، بالتالي فإن مطبو  أصلالتي تعتمد على وجود  الصحف اإللكترونیةهذا النوع یمثل 
یث واكبت الصحف المطبوعة في حالمطبوع،  األصلتقدم في األساس محتوى  ةلكترونیاإلمواقعها 

العالمیة، ویكاد ال  اإلنترنتوالتكنولوجي، وأصدرت لها مواقع على شبكة  لكترونيفلسطین التقدم اإل
ث لكل مطبوعة موقع العالمیة، حی اإلنترنتیكون هناك غیاب ألي مطبوعة صحفیة عن شبكة 

، ومن الصحف التي لها أصل مطبوع، هناك الصحف الیومیة األربعة )4(اإلنترنتخاص بها على 
صحیفة - صحیفة الحیاة الجدیدة- األیامصحیفة - التي تصدر في فلسطین وهي (صحیفة القدس

 أسبوعیة مثل موقع نصف بصورةللصحف التي تصدر  ةإلكترونیفلسطین)، وأیضًا هناك مواقع 
من الصحف التي لعدید ، واصحیفة الرسالة، وموقع صحیفة االستقالل، وموقع صحیفة الرأي

  .ةإلكترونیالحقت التطور وأصدرت لها مواقع 

                                           
طلبة جامعة - إلخباریة الفلسطینیة على التوجه واالنتماء السیاسي) أمین أبو وردة، أثر المواقع اإللكترونیة ا1(

، غیر منشورة (فلسطین: جامعة النجاح الوطنیة، رسالة ماجستیرم، 2007-م2000 - النجاح الوطنیة نموذجاً 
  86م) ص  2008

 2، صمرجع سابق) جواد الدلو، الصحافة اإللكترونیة واحتماالت تأثیرها على الصحف المطبوعة، 2(
  41، مرجع سابق) أمل طومان، 3(
 36، ص مرجع سابق) خالد معالي، 4(
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  لیس لها أصل مطبوع: إلكترونیة النوع الثاني: صحف - 2
 لكترونيال یوجد لها أصل مطبوع، وتعتمد فقط على النشر اإل ةإلكترونیوهي صحف 

، وهي )1(إلى جمهور غیر محدود جغرافیاً  ةإلكترونیمتفاعل، حیث تقوم على بث رسائل المتكامل وال
، أو ما اإلنترنتمحضة ال عالقة لها بأیة صحیفة ورقیة وقد نشأت في بیئة  ةإلكترونیصحف 

في  ةلكترونیاإلیسمى الیوم بالفضاء التفاعلي، وهذا القسم یمثل جزءًا كبیرًا من مساحة الصحافة 
  فلسطین.

وكالة التي لیس لها  إصدار مطبوع مثل: صحیفة دنیا الوطن، و  ةلكترونیاإلومن الصحف 
موقع سما، وموقع القدس اآلن، وغیرهم الكثیر من المواقع التي تصدر من معًا، ووكالة صفا، و 

  غزة.
  

  في فلسطین: ةلكترونیاإل خصائص الصحافة 
نابعة من الوضع المحیط بها، فالمتتبع الفلسطینیة بعدة ممیزات  ةلكترونیاإلتتمیز الصحافة 

لتصاعد األحداث الفلسطینیة سیجد نوعًا من الخصوصیة یحكم طبیعة العمل في المواقع الصحفیة 
الفلسطینیة، مقارنة بالمواقع الصحفیة العربیة، واألجنبیة، ولعل ذلك یعود إلى أن السمة  ةلكترونیاإل

 ةلكترونیاإلمة التأطیر الوطني، بمعنى أن الصحف الرئیسیة للمواقع الصحفیة الفلسطینیة هي س
الفلسطینیة تهدف إلى الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطیني المشروعة حتى ینال حریته 

  . )2(واستقالله
الفلسطینیة منذ بدایة نشأتها على عاتقها مسؤولیة فضحها  ةلكترونیاإلفحملت المواقع 

منذ انطالقتها الفلسطینیة  ةلكترونیاإلد تمیزت الصحافة لممارسات االحتالل وتعریته أمام العالم، فق
بدورها الوطني في مواجهة االحتالل، وساهمت بدور فاعل في كشف اللثام عن الممارسات والجرائم 

وأحیانا  ،الصهیونیة، مما عرض العدید من األدباء والمثقفین والسیاسیین والكتاب لالعتقاالت واإلبعاد
رغم كل هذه الممارسات إال أن الصحافة الفلسطینیة ، و إلقامات الجبریةلتهدید بالقتل وفرض ال

  السري، حیث أوجدت نهضة ثقافیة إعالمیة مقاومة. مواصلت مسیرتها سواء بالشكل العلني أ

اإلخباریة الفلسطینیة، إال أنها  ةلكترونیاإلورغم الفترة القصیرة نسبًیا من عمر المواقع 
ستهان به في ال الصحافة واإلعالم الفلسطیني، وتحولت إلى مصدر ال یُ ت نقلة نوعیة في مجلَ كَّ شَ 

  .)3(مجال الحصول على المعلومة في كافة المواضیع

                                           
 36، ص مرجع السابقخالد معالي، ) 1(
  172، صمرجع سابق) ماجد تربان، الصحافة اإللكترونیة الفلسطینیة، 2(
   93،  ص مرجع سابق) أمین أبو وردة، 3(
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، یجب في البدایة أن نفصل بین ةلكترونیاإلمیز الصحافة الخصائص التي تُ  ولمعرفة
 ةلكترونیاإلبشكل عام، والخصائص التي تمتاز بها الصحافة  ةلكترونیاإلخصائص الصحافة 

  .بشكل خاصالفلسطینیة 
  :)1(بشكل عام ةلكترونیاإل خصائص الصحافة  -أ

د الممارسة الصحفیة في البیئة اإلعالمیة مقیدة بما اصطلح على عُ حیث لم تَ  الفوریة:  -1أ/
 .، فلم تعد مقیدة بوقت لإلعداد والطبع والتوزیعDeadlineتسمیته 

والتقاریر؛  خبارة األلكترونیع الصحافة اإلابِ تَ یث تُ ح التحدیث المستمر للمضمون المقدم: -2أ/
لتالحق تطورات األحداث أوًال بأول، مما یعطي انطباعًا لدى المستخدم بالحركة والسرعة في 
نقل الواقع، ویعطي احساسًا باالستمراریة والتواصل في معرفة كل ما یحدث في البیئة 

 .المحیطة

ة تتعامل مع الجمهور المنتشر في لكترونیصحافة اإلال عالمي واسع: قالنشر على نطا -3أ/
خذ في االعتبار قدرته على التفاعل أنحاء العالم باهتماماته واحتیاجاته المتنوعة، مع األ

بإیجابیة مع المصدر وٕابداء رأیه، فأصبحت تحرص على تبني مفهوم شامل، ورؤیة أكثر 
 .میة، ووضعها ضمن أولویاتهااتساعًا وعمقًا عند تناولها للقضایا واألحداث العال

وتأتي القدرة على ربط  القدرة على الربط بین عناصر متعددة داخل هیكل المعلومات: -4أ/
عناصر وأشكال مختلفة من المعلومات مع بعضها البعض كأهم المالمح التي تمیز استخدام 

یقة ما، إلى وثیقة شبكة االنترنت؛ ألنها تتیح للمستخدم أن ینتقل من متابعة معلومة ما في وث
 .أخرى مختلفة تمامًا، وقد تكون محفوظة في موقع آخر

إن االستخدام السلیم للوسائط المتاحة على شبكة االنترنت بما  استخدام الوسائط المتعددة: -5أ/
فیها الوسائط المتعددة یحقق فائدة عظیمة؛ ألنه یساعد على تقدیم محتوى متمیز، ومؤثر بما 

  اهتمامات مستخدمي االنترنت.یالئم احتیاجات و 

: ارتبطت خدمة تقدیم األرشیف بالصحف التقلیدیة، إال أن الفوري لكترونياألرشیف اإل  -6أ/
النشر الفوري أتاح إمكانیة جدیدة أكثر فاعلیة من خالل االستفادة من خدمة البحث والتجول 

                                           
لكترونیة المستحدثة على عالقته بوسائل هند بداري، تأثیر استخدام الجمهور المصري لوسائل االتصال اإل )1(

م، 2009، غیر منشورة، قسم الصحافة، كلیة اإلعالم، جامعة القاهرة، رسالة دكتوراهاإلعالم المطبوعة، 
ف ح(القاهرة: النجدي للص1ط ،الصحافة اإللكترونیة: مقدمة، نقًال عن: محمود علم الدین، 412- 355ص

 199-189م) ص 2008واإلخراج التصویري،
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هامة بین خدمة األرشیف  ل فروقاً ثَّ بحریة، والحصول على النتائج بسرعة ودقة عالیة، مما مَ 
  ة.لكترونیاإل ةالصحفي بشكله التقلیدي، وبین خدمة األرشیف في الصحاف

ة ارتباط كفاءة نقل المحتوى بمدى كونه تفاعلیًا، لكترونیأصبح في الصحافة اإل التفاعلیة: -7أ/
تركًا في صیاغته بشكل فعلي، وتحقق ذلك فأصبح المستخدم نفسه جزءًا من الحدث، ومش

ة مع المحررین واألبواب المخصصة لكترونیتبادل الرسائل اإل :مثل ،طریق عدة وسائلعن 
لتلقي رسائل القراء، وتعلیق المستخدمین على المواد المنشورة، وحتى مشاركتهم في إنشاء 

  المحتوى المنشور.
ویقصد بالتفتیت التخلي عن مفهوم الحشد في التعامل مع  التفتیت أو الالجماهیریة: -8أ/

نه أن یتكیف مع االهتمامات الفردیة كَّ مستخدمي الوسیلة اإلعالمیة، وتقدیم منتج إعالمي مَ 
  ة.لكترونیلكل قارئ، وترتبط هذه السمة أیضًا بالجمهور وطبیعة استخدامه للصحافة اإل

ة إمكانیة عرض الموضوع الصحفي لكترونیوتعني أن توفر الصحافة اإل قابلیة التحویل: -9أ/
ة رسائل، مثل: الصورة الحیة، والرسوم المتحركة، والصوت، والفیدیو، باإلضافة متضمنًا عد

 .إلى النصوص

  : )1(الفلسطینیة عن غیرها ةلكترونیاإل خصائص تتمیز بها الصحافة  - ب

الفلسطینیة كثیرًا عن المواقع العربیة والدولیة من النواحي  ةلكترونیاإلال تختلف المواقع 
بها االختالف یكمن في معالجتها للقضایا على الساحة الفلسطینیة، وما یرتبط الفنیة والتقنیة، لكن 

 من تداعیات، ولكن بدرجات متفاوتة من موقع إلى آخر، فمن الخصائص التي تمیزت بها الصحافة
 العربیة والدولیة: اإللكترونیة الفلسطینیة عن غیرها من الصحف اإللكترونیة

والدولي بقضیة الشعب الفلسطیني وحقوقه المشروعة في الدفاع تعریف الرأي العام العربي  -1ب/
جها عبر وسائله اإلعالمیة، وذلك عن قضیته العادلة، ومواجهة الدعایة "اإلسرائیلیة" التي روَّ 

من خالل توفیرها الدائم للمعلومات، وتوعیة القارئ بالسیاسات، والتطورات الحاصلة من 
 حوله.

الفلسطینیة، وكشف االعتداءات "اإلسرائیلیة" المستمرة على أبناء نقل األحداث والقضایا  -2ب/
الشعب الفلسطیني، وبیان معاناة المواطن الفلسطیني الیومیة المتمثلة في الحواجز، واألسر، 

                                           
  ) انظر:1(

 86،  ص مرجع سابقأمین أبو وردة،  –
 96-95، ص مرجع سابقخالد معالي،  –
  173- 172، ص مرجع سابقماجد تربان، الصحافة اإللكترونیة الفلسطینیة،  –
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والتخریب وهدم المنازل، وتجریف األراضي، واالعتداءات على كینونة المواطن الفلسطیني 
بل تهم معظم  ،لتي ال تهم الشارع الفلسطیني فحسببشكل یومي، وكذلك عرض القضایا ا

 شعوب المنطقة.
من خالل توفیر زاویة إخباریة یومیة، وكذلك إتاحة  ،ربط الصحیفة بالشارع الفلسطیني -3ب/

 الفرصة أمام القارئ الفلسطیني للتعبیر عن رأیه في كافة المواضیع.
غلب على المعوقات "اإلسرائیلیة" المتعلقة التواصل داخل الوطن الواحد، وفي هذا محاولة للت -4ب/

 بإغالق المدن الفلسطینیة، والحصار الشامل للمناطق بین الفینة، واألخرى.

تحقیق الهویة الفلسطینیة، من خالل عرضها لقضایا المواطنین الفلسطینیین داخل األراضي  -5ب/
یتعرضون له كونهم التمییز العنصري الذي وبیان حجم المعاناة، و  م،1948المحتلة عام 

  مواطنین من الدرجة الثانیة في الكیان الصهیوني.

نقل األخبار العاجلة، واطالع الجمهور على أماكن األحداث، وشرح وجهات النظر  -6ب/
 للمواطنین، وتقدیم نصائح خاصة لتعامل مع األزمات والمشاكل التي تواجههم.

  

  في فلسطین: ةلكترونیاإل أهداف الصحافة 
ُیعتمد  الفلسطینیة الیوم واحدة من أهم الوسائل الرئیسیة التي ةلكترونیاإلصحافة أصبحت ال

عول علیها القیام بدور أساسي في بناء الثقافة العامة للمواطن یُ  ةلكترونیاإل، فالصحافة علیها
م یَ قِ الفلسطیني، األمر الذي یستلزم تأكید دورها في إعادة بناء القیم المساندة للتطویر والتحدیث، كَ 

م الدقة واإلتقان وااللتزام یَ إلى جنب مع قِ  المساواة والتسامح والقبول باآلخر، وحتى االختالف، جنباً 
م اإلیجابیة، التي تساعد المجتمع الفلسطیني في التحول إلى مجتمع یَ وتالقح األفكار وغیرها من القِ 

  منتج وفعال.

لقضیة الوطنیة، وفضح مخططات الفلسطینیة في خدمة ا ةلكترونیاإلالصحف  أسهمتوقد 
االحتالل، وتعریة ممارساته، ومعالجة الهموم والمشكالت الفلسطینیة الداخلیة بما یتواءم مع مستوى 

  .)1(اإلمكانات والقدرات المتاحة

الفلسطینیة إلى تحقیقها من  ةلكترونیاإل ویمكن تلخیص األهداف التي تسعى الصحافة 
  ني في عدٍد من األهداف، كما یأتي:خالل عملها في مجال الفضاء الكو 

                                           
  172، ص مرجع سابق) ماجد تربان، الصحافة اإللكترونیة الفلسطینیة، 1(
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 وعربیاً  . التواصل الیومي مع الحدث الفلسطیني ومتابعة كافة تطورات ومجریات األحداث محلیاً 1
، وتداعیاتها على الساحة الفلسطینیة والتوعیة بالقضیة الفلسطینیة وأبعادها المختلفة، ودولیاً 

   .)1(وتعریف العالم بفلسطین األرض والتاریخ

لحفاظ على الثوابت الفلسطینیة وفي مقدمتها حق العودة وتقریر المصیر، ووضع القضایا . ا2
الوطنیة في بؤرة االهتمام مثل قضیة األسرى في سجون االحتالل، والمطالبة بحریتهم وتبني 

  .والعالمي قضیتهم على المستوى العربي واإلسالمي

التي یرتكبها  االحتالل ل كشف جرائم. تسلیط الضوء على معاناة الشعب الفلسطیني، من خال3
لقمع والتنكیل والتجویع على ید االحتالل "اإلسرائیلي"، ل ونیتعرض ن، الذیالفلسطینیینضد 

وفضح الممارسات "اإلسرائیلیة" بحق مدینة القدس عالمیًا، والمقدسات اإلسالمیة والمسیحیة 
   .)2(دي لهاورفض المحاوالت "اإلسرائیلیة" لتهوید مدینة القدس والتص

وثباته  الشعب الفلسطیني. دعم خیار المقاومة في تحریر األرض، وٕابراز صمود ونضاالت 4
  ثوابته الوطنیة.و حقوقه و وتمسكه بأرضه 

. ربط الشعب الفلسطیني مع قضایا وهموم وآالم وآمال أمته العربیة واإلسالمیة، والتواصل مع 5
  لسطینیة.العالم لحشد التأیید والمساندة للحقوق الف

. متابعة مجریات األمور، وتفاعالت األحداث داخل "إسرائیل"، من خالل قیام المواقع 6
بترجمة أبرز ما تتناوله وسائل اإلعالم "اإلسرائیلیة" لتعمیق وعي المواطن بما  ةلكترونیاإل

  یحیط به ویدور حوله.
  

  في فلسطین: ةلكترونیاإل سلبیات ومشكالت وتحدیات الصحافة 
قیمة في  اذ اً لهم وجود وانسطینیین استطاعوا أن یواكبوا التطور التكنولوجي، وأن یكوِّ إن الفل

الفضاء الخارجي، ورغم اإلیجابیات الكثیرة لهذا اإلنجاز التقني، والتطور في العمل اإلعالمي 
كثیر، ال - الواجب االنتباه إلیها ومواجهتها-، إال أنه في الوقت ذاته یحمل من السلبیات لكترونياإل

بشكل مهني وموضوعي، سیما فیما یختص بتفعیل مقومات حریات التعبیر  اإلنترنتف وظَّ فلم یُ 
  والتفكیر واالتصال، وصوًال إلى ممارسة دیمقراطیة تشاركیة نیابیة ذات اتجاهات اصطفافیة نخبویة.

                                           
في تدعیم قیم المواطنة لدى طلبة الجامعات بمحافظات  ) یحیى المدهون، دور الصحافة اإللكترونیة الفلسطینیة1(

  59-58م)  ص   2012، غیر منشورة (فلسطین: جامعة األزهر بغزة، رسالة ماجستیرغزة، 
  59- 58، ص مرجع سابقال )2(
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فرغم امتیاز اإلعالم الفلسطیني بالتطور التكنولوجي، ومحاولة اللحاق باإلعالم 
الكثیر من السلبیات التي یجب التنویه لها، ومن هذه  هُ ابَ إلسرائیلي"، إال أن هذا العمل قد شَ "ا

ت تحدیات أمام تقدمه لَ ثَّ الفلسطیني، ومَ  لكترونيعانى منها اإلعالم اإل یالسلبیات والمشاكل التي 
  وتطوره:

 اإلنترنتنیة ، حیث تشتري شركة االتصاالت الفلسطیاإلنترنتارتفاع تكلفة االشتراك في  -1
وتقدم "إسرائیل" الخدمة لمواطنیها بثلث السعر الذي  ،من "إسرائیل" حسب اتفاقیات "أوسلو "

  .)1(تقدمه لألراضي الفلسطینیة، وهو ما یمثل عبئا على المواطن الفلسطیني

في األراضي الفلسطینیة تأتي من خالل شركات تابعة لالحتالل، لذلك فإن  اإلنترنتخدمة  -2
الفلسطینیة في أي  ةلكترونیاإل، وتخریب منظومة الشبكة اإلنترنتقطع خطوط بإمكانها 

  الفلسطیني عن العالم.  لكترونيوقت، مما یعني حجب خدمات اإلعالم اإل

الفلسطینیة وتحدیًدا المختصة بالشؤون السیاسیة واألحداث  ةلكترونیاإلالعدید من المواقع  -3
بشكل متزاید في عصر العولمة والتقدم والتي أصبحت تنتشر - الیومیة الفلسطینیة 

ال تراعي في المواد المنشورة على صفحاتها أدنى شروط المهنیة، وال تقوم  -التكنولوجي
بمراجعة وتدقیق المواد المرسلة إلیها، ال تحریًرا وال صیاغًة وال نشًرا، وهي تخلط الحابل 

یقات على المواد المنشورة فیها، فقراءة بعض التعل ،بالنابل، وتبث أفكارها في كل االتجاهات
  .)2( تصیب الفرد بحالة من اإلحباط

الفلسطینیة على االحتزاب والفتنة واالقتتال الداخلي وهتك  ةلكترونیاإل المواقعتشجع بعض   -4
 وتدمیر النسیج المجتمعي.

وصوب، تحت حجة حریة التعبیر عن  تبادل التقوالت واألكاذیب والسباب من كل حدبٍ  -5
  الرأي اآلخر والدیمقراطیة وغیرها.و  ،الرأي

الفلسطینیة على الجمهور الداخلي، وٕاغفال حقیقة أن هناك رواًدا  ةلكترونیاإلتركیز المواقع  -6
عون الموقع ویزورونه، فالزائر یتوقع أن یرى أن قضایاه تابِ یُ  ،ر من مختلف بقاع المعمورةثُ كُ 

للقضایا العالمیة واإلقلیمیة،  مطروحة في أقسامه المختلفة، مع هامش معین من التعرض
  .)3(وتوفیر المجال إلبداء الرأي والمساهمة في التعقیب واإلثراء

                                           
 90،  صمرجع سابق) أمین أبو وردة، 1(
  79، ص مرجع سابق) خالد معالي، 2(
  88، ص مرجع سابق) أمین أبو وردة، 3(
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العدید من مواقع الصحافة الفلسطینیة تجد صعوبة في الحصول على التمویل الالزم لتلبیة  -7
لالزمة ل نفقات األجهزة والمعدات امُ حَ احتیاجاتها، والوفاء بالتزاماتها نحو العاملین فیها، وتَ 

؛ اعتمادا على خدمة إنترنت سریعة تمكنها من أداء واجبها ةلكترونیاإلإلطالق مواقعها 
  بالشكل الصحیح.

االعتماد على كوادر غیر مؤهلة أو مدربة، ولیس لدیها الخبرة الكافیة في العمل الصحفي  -8
ها ر تقا، بسبب قلة اإلمكانات، وأسباب أخرى، مما یتسبب في ضعف أدائها، وافلكترونياإل

  .)1(عبر الشبكة العنكبوتیة ةلكترونیاإلإلى التمیز في ظل االنتشار الكثیف للمواقع 
  الضحالة في المحتوى اإلعالمي المقدم للجمهور، وقلة االهتمام بتحلیل المعلومات بعمق. -9

مصادر  علىمعلوماتها  فيافتقارها إلى المصداقیة في نقل األحداث؛ ألنها ال تعتمد  - 10
لة، فبعض المواقع تعمل على نسخ الخبر كما هو من موقع آخر دون موثوقة ومسؤو 

  اإلشارة للمصدر أو التأكد من صحته.
، لكترونيالعشوائیة والفوضى اإلعالمیة نتیجة نقص التشریعات القانونیة الناظمة للعمل اإل - 11

والتي تعمل على تأسیس عمل مهني واحترافیة تؤمن بأخالقیات مهنة الصحافة، وتسایر 
  طور التكنولوجي وتواكب التحوالت في هذا المجال. الت

االفتقار إلى الرؤیة الواضحة في التعاطي البناء مع قضایا المجتمع، والقدرة على العمل  - 12
إلى من خاللها  المشترك لخدمة قضایا الوطن، والمالحظ أنها تقوم بجهود فردیة تسعى

   .)2(عن الصالح العام تحقیق مصالح ذاتیة بعیداً 
، وعدم اإلنترنتللتقنیات المتاحة على شبكة  ةلكترونیاإلاستغالل مواقع الصحف عدم  - 13

  .لكترونياالستفادة الكاملة من اإلمكانات المتطورة التي توفرها بیئة العمل اإل
تدني مستوى المعیشة، والظروف االقتصادیة الصعبة التي یعیشها الشعب الفلسطیني، مما  - 14

حو التكنولوجیا، إضافة إلى عدم وجود التمویل الالزم یقف حجر عثرة في طریق التقدم ن
 .)3(للمواقع

یعاني الشعب الفلسطیني من ظروف سیاسیة صعبة، قد تمنع بعض الصحفیین من إتمام  - 15
عملهم، وقد یمنع بعضهم اآلخر من الوصول إلى مكان عمله نتیجة سیاسة اإلغالقات 

  وقطع الطرق، والتقسیم الجغرافي للبالد.

                                           
  60-59، ص مرجع سابق) یحیى المدهون، 1(
  60- 59، ص سابقالرجع الم )2(
  180-179، ص مرجع سابق) ماجد تربان، الصحافة اإللكترونیة الفلسطینیة، 3(
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  في فلسطین: ةلكترونیاإل لتخلص من السلبیات في  الصحافة مقترحات ل
الفلسطیني، كان هناك ضحالة  لكترونينتیجة السلبیات والمشاكل التي وقع بها اإلعالم اإل

كفاء، إلى جانب عدم ین األلكترونیفي العمل الصحفي، إلى جانب قلة في اإلعالمیین الصحفیین اإل
ا یضع الباحث عددًا ، لذاإلنترنتتكنولوجیة المتاحة على شبكة ة من التطورات الیاالستفادة الحقیق
الفلسطیني،  لكتروني، للحد من سیطرة هذه السلبیات والمشاكل على اإلعالم اإلمن المقترحات

الفلسطینیة ووصولها إلى المستوى  ةلكترونیاإلوالحفاظ على الحریة المسئولة،  وتعزیز الصحافة 
، ومن والمواطنز المسیرة الدیمقراطیة، لما فیه مصلحة الوطن زِ عَ لذي یُ الرفیع، الذي نتطلع إلیه وا

  هذه المقترحات:

وبمواثیق الشرف اإلعالمیة، والتدریب  ،والمهنیة الصحافیة العالمیة ،االلتزام بالقوانین -1
النوعي المستمر وتنمیته بشكل یتناغم مع متطلبات العصر والوضع الفلسطیني، وتنظیم 

 .لكترونيتیة لإلعالم اإلالمسؤولیة الذا

هم التي تس ةلكترونیاإلاالستفادة قدر اإلمكان من التطورات التكنولوجیة المتاحة، واألدوات  -2
  في تعزیز اإلعالم، وقیامه بدوره المنشود.

بعمل دورات تدریبیة للقائمین  ةلكترونیاإلضرورة قیام الصحف الفلسطینیة المطبوعة و  -3
ة من أجل النهوض بالعمل اإلعالمي الفلسطیني، والخروج باالتصال بها في المجاالت كاف

 . )1( بإعالم فلسطیني قادر على النهوض بالقضیة الفلسطینیة

ضرورة إیجاد جسم نقابي إعالمي یعمل على مراقبة العمل اإلعالمي الفلسطیني بشكل  -4
  الفلسطیني بشكل خاص. لكترونيعام، واإلعالم اإل

 في ومرونة عالیة، ومهنیة ،إیجابي تفاعل عبر ،عالمیةال ةلكترونیاإل الصحافة مواكبة -5
 الرأي واحترام والمهنیة، المسؤولیة إطار ضمنالحریات،  توسیع هامش التعامل، تضمن

 .الجمهور زیارة هذه المواقع واصلیكي  اآلخر؛ والرأي

، ومراقبة عمله وتنظیمه، لكترونيتعزیز الدور الحكومي في تقنین العمل اإلعالمي اإل -6
  من المسئولیة الوطنیة واالجتماعیة.ض

  

                                           
مرجع اإلشباعات المتحققة، ة للصحف المطبوعة واإللكترونیة و ) ماجد تربان، استخدامات الصفوة الفلسطینی1(

 266-265،  ص سابق
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  اليومية الفلسطينية للصحف ةلكترونياإلواقع املثالثاً: 
-الحیاة الجدیدة-األیام- تصدر في فلسطین أربع صحف یومیة وهي (صحیفة القدس

فلسطین)، وهذه الصحف األربع تصدر جمیعها في الضفة الغربیة، ما عدا صحیفة فلسطین التي 
ة، وقد سایرت هذه الصحف التقدم التكنولوجي، وعملت على استغالل اإلعالم تصدر في قطاع غز 

الجدید، الذي یعتبر وسیلة إعالمیة جدیدة، یمكن استغاللها من أجل تحقیق أهداف الصحیفة، 
والوصول إلى جمهور جدید غیر جمهور الصحیفة التي یقرأها مطبوعة، فدشنت هذه الصحف 

  لى االستفادة قدر اإلمكان من هذا التقدم العالمي.؛ لتعمل عةلكترونیاإلمواقعها 

 www.alquds.comصحیفة القدس:-أ
، ومحررها م، وهي صحیفة یومیة سیاسیة شاملة1951تأسست صحیفة القدس عام 

م أطلقت الصحیفة 1996المسؤول محمد أبو الزلف، ومقرها الرئیس مدینة القدس، وفي العام 
بشكل ملحوظ، حیث  لكترونيم، طورت الصحیفة موقعها اإل2008في عام ، و لكترونيموقعها اإل

قتصر ی، وال خبارالحق األعتبر من المواقع التي تُ دوات، ویُ أضافت علیه الكثیر من الخدمات واأل
 أنه مقسم ألبواب، وبهمتاز بیفي نشر األخبار على ما یتم نشره في الصحیفة المطبوعة فقط، و 

  الكثیر من الملفات.

لعمل في موقع صحیفة القدس من ثالثین، ما بین صحفیین، ومحررین، ویتكون طاقم ا
ومصوري، وفنیین، تحت رئاسة تحریر وٕادارة عامة، وهم غیر تابعین من ناحیة إداریة إلدارة 

قع مستقلة بذاتها، ضمن السیاسة التحریریة العامة و الصحیفة المطبوعة، بل إن اإلدارة في الم
موقع اإللكتروني في رام اهللا، في حین مقر موقع الصحیفة لصحیفة القدس، حتى أن مقر ال

  .)1(المطبوعة هو مدینة القدس

 www.al-ayyam.ps: األیامصحیفة - ب
للصحافة والطباعة والنشر والتوزیع في  األیامشركة ومؤسسة عن  األیامصدرت صحیفة 

حریرها أكرم هنیة،  م، وهي صحیفة یومیة سیاسیة مستقلة، ویرأس ت1995- 12- 25بتاریخ  رام اهللا
لها  إلكترونيم، وهدفت الصحیفة من خالل عمل موقع 1996في العام  لكترونيوانطلق موقعها اإل

إلى نشر المعلومة إلى أكبر عدد ممكن، والوصول إلى الجمهور الخارجي، وشرح القضیة 
  لإلعالم.الفلسطینیة والعمل على إیصالها للعالم الخارجي، ومالحقة التطورات التكنولوجیة 

                                           
 م2013-12- 17: بتاریخ إبراهیم ملحم، مدیر موقع صحیفة القدسعبر الهاتف مع:  ) مقابلة1(

http://www.alquds.com
http://www.al-ayyam.ps
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في الموقع  لفي إدارته إلدارة الصحیفة المطبوعة، والطاقم العام لكترونيویتبع الموقع اإل
هو نفس الطاقم الذي یعمل في الصحیفة المطبوعة، وعادة ما یكون دور هذا الطاقم هو تنزیل 

موقع المواد التي نشرت على الصحیفة المطبوعة وعرضها للمستخدمین على الموقع، وتم تنفیذ ال
من حیث التصمیم من خالل شركة خارجیة وفق رؤیة اإلدارة في الصحیفة، والمواد المنشورة على 

هي بالعادة المواد التي تم نشرها في الصحیفة المطبوعة، وال یتم تعدیل أو  لكترونيالموقع اإل
وقع كما تحریر هذه المواد بشكل خاص  ومستقل قبل تنزیلها على الموقع، بل أنها تنشر على الم

  . )1(نشرت على الصحیفة المطبوعة وال یتم عمل مواد مستقلة وخاصة بالموقع

 www.alhayat-j.comصحیفة الحیاة الجدیدة: -ج
م، وهي صحیفة سیاسیة شاملة، 1994- 11- 10صدرت صحیفة الحیاة الجدیدة بتاریخ 

صحیفة ناطقة  وقد صدرت في بدایاتها بشكل أسبوعي، ومن ثم انتظمت بشكل یومي، وهي تمثل
باسم السلطة الوطنیة الفلسطینیة، وتصدر الصحیفة من مدینة رام اهللا، وأسسها نبیل عمرو ویرأس 

 لكترونيیعتمد الموقع اإلم، و 2004في العام  لكترونيتحریرها حافظ البرغوثي، وانطلق موقعها اإل
  في نشر مواده على المواد التي یتم نشرها في الصحیفة المطبوعة.

دى موقع صحیفة الحیاة الجدیدة أي طاقم تحریر خاص به، بل أن طاقم التحریر ولیس ل
هو طاقم تحریر الصحیفة؛ وذلك ألنه ال ینزل مواد خاصة به، ویقوم بتنزیل المواد على الموقع 

دفعة  في النسخة الورقیة على الموقع، ویتم تنزیل المواد المنشورة ةلكترونیاإلمتخصص بالمواقع 
  .)2(، وال یوجد مكان لألخبار العاجلة على الموقعواحدة صباحاً 

 www.felesteen.ps صحیفة فلسطین: -د
م، عن 2007صدرت صحیفة فلسطین من قطاع غزة في الثالث من مایو من العام 

مؤسسة الوسط، وكان یرأس تحریها في البدایة الصحفي مصطفى الصواف، ورئیس مجلس اإلدارة 
  أس تحریرها اآلن الدكتور حسن أبو حشیش.الدكتور أحمد الساعاتي، ویر 

 لكترونيبالتزامن مع ظهورها مطبوعة، حیث بدأ موقعها اإل لكترونيوقد أطلقت موقعها اإل
باستقالل إدارته بشكل شبه  لكترونيم، ویمتاز موقع صحیفة فلسطین اإل2007في العمل في العام 

لصحیفة المطبوعة ال یتدخل في المواد ن رئیس تحریر اإكامل عن إدارة الصحیفة المطبوعة، حیث 

                                           
  م2013- 7- 27، بتاریخ معتصم یاسین، مدیر مركز المعلومات في مؤسسة األیام) مقابلة عبر الهاتف مع: 1(
، بتاریخ ةأیمن معلى، مدیر دائرة تكنولوجیا المعلومات في صحیفة الحیاة الجدید) مقابلة عبر الهاتف مع: 2(

 م19-12-2013

http://www.alhayat-j.com
http://www.felesteen.ps
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المنشورة على الموقع، وأن اإلدارة مستقلة وطاقم التحریر مستقل، حیث یعمل في طاقم تحریر 
صحیفة فلسطین ستة صحفیین، إلى جانب مدیر الموقع، والمهندس الفني والتقني المسؤول عن 

  : )1( مجموعة من األهداف، منهالتحقیق  لكترونيالموقع، وقد أطلقت صحیفة فلسطین موقعها اإل
 إیصال رسالة الصحیفة ألكبر عدد من الجماهیر. - 1د/
الوصول إلیه بسبب الحیاة  المطبوعة الوصول إلى جمهور آخر ال تستطیع الصحیفة - 2د/

 السیاسیة الموجودة في فلسطین.
 الوصول إلى الجمهور العربي والدولي. - 3د/
 وعرض وجهة النظر الفلسطینیة.معالجة القضایا الفلسطینیة،  - 4د/
 مسایرة التطور التكنولوجي العالمي. - 5د/
 جل تحقیق أهداف الصحیفة.أنافذة إعالمیة جدیدة یجب استغاللها من  - 6د/

التي یتم  ،ویقوم عمل طاقم الموقع في صحیفة فلسطین في األساس على تنزیل المواد
، إال أن هناك بعض المواد التي ینجزها يلكتروننشرها في الصحیفة المطبوعة، على الموقع اإل

بشكل خاص، مثل عمل تقاریر خاصة، ومن ثم تنشر هذه التقاریر في الصحیفة  لكترونيالموقع اإل
یمتاز عن الصحیفة في مالحقة التطورات اآلنیة وتنزیل  لكترونين الموقع اإلأالمطبوعة، كما 

طبوعة لتنزیلها ومن ثم أخذها من الصحیفة، األخبار العاجلة، التي ال یمكن انتظار الصحیفة الم
  .)2(فتعمل الصحیفة على مالحقة األخبار وتنزیلها على الموقع في وقتها

وقد استعانت الصحیفة من حیث التصمیم وتنفیذ الموقع في بدایة ظهورها على شركة 
یكن  ، ولمخبارخاصة لتصمیم المواقع، وكان موقعها في البدایة یقتصر على تنزیل بعض األ

م على شكله الحالي، حیث تم تصمیم الموقع 2009متطورًا، ثم استطاع الموقع أن ینطلق في العام 
  .)3(میه كامًال من داخل الصحیفةیباالستعانة بالكادر البشري الذي یعمل في الصحیفة، وتم تصم

  

                                           
 م2013-8-17، بتاریخ إیاد القرا، مدیر الموقع اإللكتروني لصحیفة فلسطین) مقابلة شخصیة مع: 1(
، بتاریخ محمد األیوبي، مشرف التحریر في الموقع اإللكتروني في صحیفة فلسطین) مقابلة شخصیة مع: 2(

  م17-8-2013
- 8- 17، بتاریخ الموقع اإللكتروني في صحیفة فلسطینأحمد الصعیدي، مهندس ) مقابلة شخصیة مع: 3(

 م2013
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  تعريف التفاعلية رابعاً:
یعیش حیاته الطبیعیة دون أن  إن اإلنسان اجتماعي بطبعه، یحب التواصل وال یستطیع أن

تصال مع أقرانه، فاالتصال نقطة تحقیق الوجود اإلنساني، ویتم ذلك باال االتصالیقوم بعملیة 
  ، فوظیفة االتصال هي تحقیق الوجود.الذاتي واالتصال في مجموعات

مما دفعه   ،ویطمح اإلنسان دومًا للتطویر والنهوض بحیاته على جمیع المستویات
التي استطاع أن یكیِّفها ویستغلها من أجل تطویر الوجود اإلنساني،  ،بعملیة االتصال لالستعانة

رات أخرى، واالستفادة من وعمل على تبادل خبراته مع اآلخرین؛ من أجل مساعدته في اكتساب خب
في اإلجابة على تساؤالت ُتطرح لدیه وال یستطیع حلها، فاإلنسان یتحول من كائن فرد إلى غیره، و 

ئن اجتماعي عبر االتصال، وهناك من یقول بأن "الناس یصنعون واقعهم االجتماعي انطالقًا من كا
  .)1(تفاعلهم بین بعضهم البعض"

ف االتصال بأنه عملیة اجتماعیة ونفسیة وحضاریة دینامیكیة باتجاهین، یقوم من و  قد ُعرِّ
لكتابیة (مجموعة من الرموز) إلى و اأخاللها األفراد بنقل المعلومات واألنباء والرسائل الشفویة 

اآلخرین، بطرق وقنوات متعددة، بقصد التأثیر على أفكارهم واتجاهاتهم وآرائهم وسلوكهم، وتجمع 
بین القائمین على االتصال فهم مشترك لطبیعة األشیاء وأحاسیس متعددة، وهذه العملیة تتم في 

(صالح أبو أصبع) بأنه: " عملیة یقوم بها  عّرفه، و )2(الغالب باتجاهین، مما یجعلها مؤثرة وفاعلة
الشخص في ظرف ما، بنقل رسالة ما، تحمل المعلومات أو اآلراء أو االتجاهات أو المشاعر إلى 

  .)3(اآلخرین لهدف ما، عن طریق الرموز بغض النظر عما قد یعترضها من تشویش"

عما یرید إیصاله من  فتعلم اإلنسان بفطرته في البدایة، استغالل جسده من أجل التعبیر
رسائل، ثم تعلم بعدها اصدار بعض األصوات، ومن ثم أصبح بحاجة إلى توحید هذه اللغة 

  رسائل آنیة وغیر آنیة. ٕارسالوتسجیلها و 

فكانت رسومات الكهوف الخطوة األولى نحو التفاعل باستخدام وسیط اتصالي، والتي  
الذي یمتد عبر المكان والزمان، ثم جاء بعد فترة تعتبر بدایة التقدم في وسائل اإلعالم التفاعلي 

                                           
، الرهانات االبستمولوجیة والفلسفیة للمنهج الكیفي: نحو آفاق جدیدة لبحوث اإلعالم ) نصر الدین لعیاضي1(

، أبحاث المؤتمر الدولي "اإلعالم الجدید : تكنولوجیا جدیدة، لعالم جدید" جامعة واالتصال في المنطقة العربیة
  12م) ص2009م (البحرین: مطبعة جامعة البحرین، 2009إبریل  9-7لبحرین ا

فلسطین،  –(بیت المقدس للنشر والتوزیع، رام اهللا  1، طمدخل إلى الدراسات اإلعالمیة) تیسیر مشارقة، 2(
  17م) ص2002

  11ص ،مرجع سابق ،االتصال الجماهیري) صالح أبو أصبع، 3(
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وجیزة الكتابة على البردي وتبعه اختراع الورق، وتطور األمر لیتم اختراع الطباعة في عام 
، وما تالها من ثورة الكتابة الصحفیة، فحرصت الصحف على وجود تواصل بین جمهور )1(1450

  .)2(القراء ومحرري الصحیفة 

فت على أنها رِّ بة اإلنسان في التواصل ظهرت التفاعلیة، والتي عُ ومن أجل استمرار رغ
  الدرجة التي تستطیع تكنولوجیا االتصال بواسطتها خلق بیئة یمكن للمشاركین التواصل 

غیر متزامن والمشاركة في تبادل  م(واحد لواحد، واحد لكثیر، وكثیر لكثیر) سواء بشكل متزامن أ
راك الخبرة ومحاكاة االتصال بین األشخاص وزیادة وعیهم رغم الرسائل المتبادلة، من أجل إد

  .)3(الحضور عن بعد

َوإِْذ َقاَل َربَُّك لِْلَمَالئَِكِة (ولو بحثنا في القرآن الكریم، نجد في سورة الكهف قوله تعالي: 
َعُل فِيَها َمن ُيْفِسُد فِيَها وَ  َماء َوَنْحُن ُنَسبُِّح إِينِّ َجاِعٌل ِيف األَْرِض َخلِيَفًة َقاُلوْا َأَجتْ َيْسِفُك الدِّ

ُس َلَك َقاَل إِينِّ َأْعَلُم َما الَ َتْعَلُمونَ  ، ونجد في هذه اآلیة اكتمال وجود التفاعلیة )4()بَِحْمِدَك َوُنَقدِّ

من حیث أن اهللا قد أبلغ المالئكة بانه جاعل في األرض خلیفة، وهي عبارة عن رسالة من ُمرِسل 
ستَقِبل وهم المالئكة، ثم یأتي رد المالئكة على ذلك في اتصال عكسي، حیث هو اهللا، إلى مُ 

أصبحوا هم الُمرسلین والمستقبل للرسالة هو اهللا عز وجل، ومن ثم یأتي رد اهللا عز وجل في رسالة 
إلى  " وهي رسالة من الُمرسل األصلي في الرسالة األولىِإنِّي َأْعَلُم َما َال َتْعَلُمونَ  ثالثة بقوله: "

َقاُلوْا َأَتْجَعُل ِفیَها َمن ُیْفِسُد ِفیَها َوَیْسِفُك الدَِّماء َوَنْحُن  الٌمستقِبل الذي كان ُمرِسًال في الرسالة السابقة "
"، وفي هذه اآلیة نجد اكتمال وجود اتصال ثنائي االتجاه یمتاز بالتفاعلیة ُنَسبُِّح ِبَحْمِدَك َوُنَقدُِّس َلكَ 

ناك إرسال رسالة من ٌمرسل لمستقبل، أصبح المستقبل بعدها مرسًال، ثم أصبح الكاملة حیث كان ه
  ُمستقبًال عندما رد علیه المرسل األصلي في رسالة ثالثة.

وعلى مدى السنوات العشرین الماضیة، تم مناقشة التفاعلیة في مجاالت عدیدة متخصصة في 
التسویق، والقدرة على التأثیر، كما تم حقل اإلعالم مثل اإلعالن، ونظریات االتصال، والدعایة و 

                                           
(1  ) A. Alku (2011),op.cit.,p.2 
(2  ) A. Alku (2011),op.cit.,p.2 
(3  ) S. Kiousis. (2002),op.cit.,P.372 

 30القرآن الكریم، سورة الكهف، آیة رقم  )4(
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علم التعلیم، الذي كان  مناقشتها في علوم عدیدة أخرى مثل علم المعلومات وعلم الكمبیوتر، وخاصة
  .)1(االستفادة منها في حقوله الواسعةدور كبیر في دراسة التفاعلیة واالهتمام بها و  له

قد یكون (التأثیر) لالتصال، ألن العملیة وأحد األسباب األساسیة لنمو االهتمام بالتفاعلیة 
ذا توافر بها شرط التفاعل فسوف تكون عملیة متبادلة بین الطرفین، فعملیة االتصال إاالتصالیة 

التي تعد من أوائل من كتب في موضوع - ) .Heeter Cمفتوحة وأكثر مباشرة، وقد أكدت (
یتفاعلون مع ین على أن یكونوا نشطین و لمتلقِ ا رجبِ على أن التفاعلیة تُ  -في مجال اإلعالم التفاعلیة

المعلومات بشكل أفضل وأقوى، وبأنه كلما ارتفعت مستویات التفاعلیة في العملیة االتصالیة كلما 
  .)2(كان هذا أكثر فائدة وقوة للرسالة اإلعالمیة

وقد أكد العلماء الذین ناقشوا موضوع التفاعلیة على ضرورة االعتراف بأنه من الصعب 
حدید عدد من العناصر على أنها عناصر التفاعلیة وحصرها في ذلك، وذلك للتطور السریع في ت

هو منع تداخل هذه العناصر مع بعضها البعض العلماء القیام به  حاولیالتقنیات الحدیثة، ولكن ما 
  .)3(من خالل تحلیلها وتحدیدها قدر اإلمكان"

وشبكات االتصال  اإلنترنتفي مجال لتطورات التكنولوجیة الحدیثة وخاصة ونتیجة ل
الحدیثة، وما لحق ذلك من استفادة المجال اإلعالمي من هذه التكنولوجیا، استطاع اإلعالم طوال 
القرون السابقة االستفادة من تلك التطورات الحاصلة في الحیاة، سواء في مجال العلوم اإلنسانیة 

ات، فاخترع لكترونیفي مجال اإل مر من طباعته، أوَّ طَ في مجال المیكانیكا فَ  مر نظریاته، أوَّ طَ فَ 
  في ثورة االتصال الحدیثة. مالرادیو والتلفزیون، أ

أصبح التفاعل في كل مكان في المشهد اإلعالمي الرقمي، حیث تم تصمیم أدوات فقد 
رفة تفاعلیة عدیدة ونشرها، ورغم ذلك لیس لدینا المعرفة التامة بتعمیم مفهوم واضح للتفاعلیة، ومع

لم یتم االتفاق بین الباحثین على تعریف محدد وواضح ، و )4(التأثیر النفسي للتفاعلیة على المستخدم
للتفاعلیة یمكن تطبیقه في المجاالت والتخصصات المختلفة التي یتوفر فیها نوع ما من التفاعلیة، 

  .)5(ولذلك یظل مفهوم التفاعلیة متعدد االستخدامات واألبعاد

                                           
(1  ) S.McMillan,&  J. Hwang ,op.cit.,. p.p30-31 
(2  ) Cees Koolstra, Mark Bos, "The Development of an Instrument to Determine 

Different Levels of Interactivity",  The International Communication Gazette, Vol. 
71(5),2009:p.p 373–391,sage Publications, P374 

(3  ) C. Koolstra, M. Bos, (2009) ,op.cit., P.380 
(4  ) Shyam Sundar, Qian Xu, Saraswathi Bellur, "Designing Interactivity in Media 

Interfaces: A Communications Perspective", CHI 2010: Perspectives on 
Design.April 10–15, 2010, Atlanta, GA, USA, P.2247 

  19ص ،مرجع سابق) ریم فتیحة قدوري، 5(
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الصعوبة في تحدید مفهوم جامع مانع للتفاعلیة أو تحدید تعریف دقیق ومن هنا تظهر 
  .)1(لها، حتى أن بعضهم عرفها بأنها " تعني أشیاء مختلفة لناس مختلفة في سیاقات مختلفة"

  ، منها:دقیقٌ  من األسباب التي جعلت هذا المفهوم لیس له تعریفٌ  ددوهناك ع

ملیة االتصال بشكل عام، وظهرت بشكل واضح إن التفاعلیة عبارة عن ظاهرة  تتسم بها ع .1
  اإلعالم الجدید.و  اإلنترنتال مع ظهور وفعَّ 

جتماع مثل التربیة االإن التفاعلیة هي عبارة عن صفة موجودة في عدد مختلف من علوم  .2
  التسویق واإلدارة، إلى جانب علم االعالم.والتعلیم و 

نها أدوات، والبعض أإلیها على  اختالف نظرة علماء االتصال للتفاعلیة، فبعضهم نظر .3
بطریقة تخدم رؤیته ها حسب وجهة نظره و فَ رَّ وكل منهم عَ  نظر إلیها على أنها عملیة،

 وعلمه.

 تشابك العملیة التفاعلیة ذاتها، من حیث محدداتها وأدواتها وشروطها. .4

یث یصعب ر على بعض المفاهیم، حالتقدم التكنولوجي الكبیر الذي یعایشه العالم الیوم، أثَّ  .5
  حصرها أو تحدیدها. 

  

  التفاعلیة في اللغة:
 جـاء فــي معـاجم اللغــة العربیـة: أن التفاعــل فـي األصــل اللغـوي ترجــع إلـى فعــل الشـيء فعــالً 

فهـو منفعـل،  أو انقباضـاً  أي عملـه، وافتعـل الشـيء أي اختلقـه، وانفعـل كـذا تـأثر بـه، انبسـاطاً  وفعاالً 
یـتم مـن خاللهـا تحویـل بعـض خـر، والتفاعـل عملیـة كیماویـة ویقال تفاعال أي أثـر كـل منهمـا فـي اآل

  .أخرى فتغیر تركیبها الكیمیائي، أي أن عملیة التفاعل الكیماوي أن تؤثر مادة في مادة المعادن

 Interactivity نجلیزیة هي نجلیزیة فإن كلمة التفاعلیة باللغة اإلوٕاذا ذهبنا إلى اللغة اإل
ن، ومن یْ ن (وسط) أو فیما بَ یْ وتعني بَ  Interلها الالتیني، من كلمة ة من كلمتین في أصبَ كَ رَ وهي مُ 
وتفید الممارسة في مقابل النظریة، وعلیه عندما یترجم المصطلح التقلیدي  Activusكلمة 

Interactivity  من الالتینیة یكون معناه ممارسة بین اثنین، أي تبادل وتفاعل بین شخصین، من
یة یكمن في التبادل والتفاعل الذي یتم خالل االتصال بین شخصین أو هنا نفهم أن معنى التفاعل

                                           
(1  ) Sally McMillan, "Exploring Models of Interactivity from Multiple Research 

Traditions: Users, Documents, and Systems", in:  L. Lievrouw and S. Livingstone 
(eds) The Handbook of New Media. Thousand Oaks, CA,2002: pp.163–82 Sage, 
p.163 
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أكثر، إذًا فهي فعل اتصال قدیم، وتأتي التفاعلیة كأهم وأقوى المالمح الممیزة للنشر الفوري، وهي 
  .)1(طریقة أو أسلوب في االستخدام أكثر من كونها منتجًا محدداً 

  التفاعلیة في االصطالح:
لتفاعلیة كمرادف لوسائل اإلعالم الجدیدة على شبكة اإلنترنت، وبعض كثیرًا ما تستخدم ا

الباحثین والممارسین لإلعالم یطلقون على اإلعالم الجدید "اإلعالم التفاعلي"، وعلى الرغم من 
االستخدام الواسع النطاق لتلك المصطلحات، فقد الحظ العلماء أن التفاعل في كثیر من األحیان 

  نه غیر محدد بدقة.إما غیر معروف أو أ

  ومما سبب صعوبة الحصول على تعریف دقیق للتفاعلیة كذلك، أن الدراسات 
السابقة ناقشت التفاعلیة من أبعاد ووجهات نظر مختلفة، منها من ناقش مفهوم التفاعلیة من ثالث 

نظر جوانب مختلفة تمثلت في ( الجوانب الوظیفیة، الجوانب اإلدراكیة، الجوانب العملیة)، حیث 
للتفاعلیة من وجهة النظر الوظیفیة بأن لها أدوات تؤدي كل منها وظیفة محددة لها، ومن الناحیة 
اإلدراكیة ُتَعبِّر التفاعلیة عن مدى إدراك القائمین باالتصال لألدوات التفاعلیة وأهمیتها، وأما من 

عملیة"، بها عدد من الجانب العملي والتي ُیقصد بها دراسة العملیة التفاعلیة من حیث إنها "
العناصر وكیفیة تشابك هذه العناصر مع بعضها البعض، ودور كل عنصر في هذه العملیة 

  .)2(االتصالیة

وهناك من اشترط محددات معینة؛ لیصبح تعریف التفاعلیة صحیحًا، حیث یشترط توافر 
  :)3(ثالث عناصر للتفاعلیة في أي تعریف للتفاعلیة، وهي

مل والتأثیر المتبادل بین الُمرِسل والُمسَتقِبل ورد فعل على محتوى الرسالة التفاعل یتطلب التكا -1
  وفق خبرات فردیة.

  التفاعل نتیجة لعملیة االتصال تهدف في األساس إلى المعرفة وتبادل الخبرات.  -2

یتعین على المستخدم أن یكون لدیه خبرة بالوسیلة التكنولوجیة التي تشمل المحتوى لتتیح له   -3
 من خاللها والتواصل مع الُمرِسل. التفاعل

                                           
 18، صمرجع سابق) ریم فتیحة قدوري، 1(

(2  ) A. Larsson, (2012), op. cit., p.198 
(3  ) James Gleason, "The Impact of Interactive Functionality on Learning Outcomes: An 

Application of Outcome Interactivity Yheory",  the College of Communications and 
Information Studies , University of Kentucky, Doctor of Philosophy Thesis, 
unpublished,(2009), p.p11-13 
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لتشعب والخلط لتعددت تعریفات التفاعلیة وتنوعت، ویعود هذا التنوع في التعریفات نتیجة ف
د هنا عددًا ورِ في هذا المفهوم الذي یعتبر حدیثًا نسبیًا، رغم أنه كان یمارس منذ آالف السنین، ونُ 

  التعریفات:  هذه من

تطیع تكنولوجیا االتصال بواسطتها خلق بیئة تمكِّن المشاركین هي الدرجة التي تسالتفاعلیة  .1
غیر  ممن التواصل (فرد لفرد، فرد لمجموعة، مجموعة لمجموعة) سواء بشكل متزامن أ

، من أجل إدراك الخبرة ومحاكاة االتصال بین األشخاص لرسائلمتزامن والمشاركة في تبادل ا
  .)1(ُبْعدوزیادة وعیهم رغم الحضور عن 

ن تعریف اإلعالم التفاعلي على أنه "عملیة الدمج اآلني في أسلوب االتصال والتواصل یمك .2
وتكون المادة أو الرسالة هي محور الدمج، بغرض توصیل الفكرة أو  ُمسَتقِبلوال ُمرِسلبین ال

 ةإلكترونیاإلقناع أو الفهم، ویشمل الخدمة الملحقة بأي وسیلة إعالمیة مطبوعة أو مرئیة أو 
  .)2(لجمهور أن یشارك برأیه"تتیح ل

للتفاعلیة یشیر إلي أنه سلسلة من األفعال االتصالیة التي یستطیع المتلقي أن  وهناك تعریف .3
ل في الوقت نفسه رسِ یستقبل ویُ  ُمرِسل، ویقوم بأفعاله االتصالیة، فالُمرِسلیأخذ فیها موقع ال

ن التفاعلیة وْ كَ كین، باإلضافة لِ ارِ شِ ، ویطلق على القائمین باالتصال لفظ مُ ُمسَتقِبلوكذلك ال
  .)3(الوسائط المتعددة خاصیة من خصائص تكنولوجیا المعلومات وتحدیداً 

هو تفاعل، سواء استخدم في هذا التواصل و التفاعلیة كل شيء متبادل بین إنسان وآخر  .4
  .)4(لم یستخدم، فهي عملیة تبادلیة تفاعلیة موالتبادل أجهزة وسیطة أ

بأنها "الجهود المخططة في تصمیم مواقع الوسائل اإلعالمیة  )د عبد الحمیدمحم(د.ویعرفها  .5
الجدیدة وبرامجها ومحتواها، التي تسمح للمتلقي بأكبر قدر من المشاركة في عملیات 

بقدر حاجاته  اإلنترنتاالتصال واالختیار الحر من المحتوى والخدمات المتاحة على شبكة 
 .)5(واهتماماته"

                                           
(1  ) S. Kiousis. (2002),op.cit.,P.355 

  7، صمرجع سابقسنوسي، ) ثریا ال2(
، غیر رسالة ماجستیر) تومي فضیلة، التفاعلیة ووسائلها في التلفزیون الجزائري : البرامج الموضوعیة نموذجًا، 3(

  38م) ص2008منشورة (الجزائر، جامعة الجزائر، بن یوسف بن خدة، قسم العلوم واإلعالم واالتصال، 
(4  ) Carrie Heeter, "Interactivity in the Context of Designed Experiences", Journal of 

Interactive Advertising, Vol. 1 (1), 2000, Michigan State University in San 
Francisco, p.1 

 65ص ، مرجع سابق ،االتصال واإلعالم على شبكة اإلنترنت) محمد عبد الحمید، 5(
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حریة المستخدم الكاملة في انتقاء المواد اإلعالمیة المقدمة له حسب رؤیته التفاعلیة هي  .6
عید إنتاج المواد الخاصة التي قد تلتقي أو ال تلتقي مع رؤیة مقدم هذه المواد، فیمكن أن یُ 

اإلعالمیة المقدمة له من خالل مدخالته إلى النظام، وتسمح له التفاعلیة بمناقشة هذه المواد 
ووسائل االتصال  لكترونيالمستخدمین من خالل المنتدیات والبرید اإلمع المنتجین و 

  . )1(الشخصي األخرى

التفاعلیة ال تعني بالمفهوم القاصر إدخال معلومات على المحتوى، بل هي عنصر تكاملي،  .7
فیه المعنى مستمر ومفسر ومبني على بعضه البعض، یجعل األحداث تسیر بشكل سردي 

ة وتنقلها من طرف إلى آخر، فالتفاعلیة عبارة عن معلومات تعبر قصصي، فهي تعكس الثقاف
عن ثقافة تنتقل من طرف إلى آخر، فنقل ثقافتك لآلخرین دون تدخل منهم هو إعالم من 
طرف واحد ال یحتوى على التفاعلیة بمعناها الكامل، ولكن عندما یشاركك الطرف اآلخر 

  .)2(ي للتفاعلیةثقافته ویتأثر بثقافتك یتحقق المفهوم الحقیق

التفاعلیة هي الدرجة التي یتصرف بها اثنان أو أكثر من أطراف االتصال وفق أسلوب  .8
  .)3(مترابط

یعكس درجة تقنیة تبادلیة بین  ،في حدث اتصالي ،التفاعلیة هي: صفة جدیرة بالمالحظة .9
ل إلى وتشجع المشتركین على الوصو  ،تتأثر بالتجارب ذات العالقة المشتركة ،عناصر راضیة

  .)4(الهدف الذي نشأ من أجله االتصال

و أكثر من المشاركین أیمكن تعریف التفاعل بشكل بسیط بأنه تبادل المعلومات بین اثنین  .10
هو عملیة مستمرة من االستماع، والتفكیر، تحدث بین اثنین أو أكثر من الجهات النشیطین، و 

  . )5(الفاعلة 

                                           
  197، ص مرجع سابقاإلنترنت،  ) حلمي محسب، إخراج الصحف اإللكترونیة على شبكة1(

(2  ) Alan Peacock, "Cooling Hot : Redundancy and Entropy in a Critique of 
Interactivity", The Journal of Research into New Media Technologies, Vol. 6, (1), 
2000: p.p22-28, P.22-23 

(3  ) Koolstra & Mark, op. cit., p. P379 
(4  ) J. Gleason, op. cit.,p.p11 
(5  ) Joshua Noble, "Programming Interactivity: A Designer’s Guide to Processing, 

Arduino, and open Frameworks", 1ed, (United States of America, O’Reilly Media, 
2009), p.5 
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العملیات، والحوارات، واإلجراءات التي من التفاعل بشكل بسیط عبارة عن مجموعة من  .11
  .)1(خاللها یتعامل المستخدم مع جهاز الكمبیوتر

الذي یعتبر من أهم علماء اإلعالم الذي ناقشوا موضوع التفاعلیة، وله - ) Rafaeli(ویعرفها  .12
بأنها تعبیر عن قدر معین  - كتابات سابقة اعتمد علیها الكثیر ممن ناقش الموضوع بعد ذلك

سلة من تبادل االتصاالت بین شخص ثالث (الحق) أو ناقل للرسالة یرتبط بدرجة في سل
  .)2(كبیرة بتبادالت سابقة متعلقة بها في نفس الزمن

عملیة متعلقة  ي: التفاعلیة لیست سمة من الوسیط، بل ه)Rafaeli( لـ وفي تعریف آخر .13
اصة ارتباط الرسائل باالتصاالت تعبر عن مدى تسلسل وارتباط الرسائل بعضها ببعض، وخ

   .)3(المتالحقة لبعضها، وعادة ما یكون التفاعل على رسالة سابقة

التفاعل هو درجة اتصال اثنین أو أكثر من أطراف االتصال وتصرفهم مع بعضهم البعض  .14
  .)4(وفق وسیط یربط بینهم

 التفاعلیة هي عبارة عن بناء أو شكل یسهم في توفیر التدابیر الالزمة من أجل ضمان .15
ات الالزمة لخدمة هذا رسالة اإلعالمیة، وتوفیر اإلمكانعلى ال ُمستَقِبلسرعة استجابة ال

التفاعل، والعمل على تیسیره من خالل المساعدة في زیادة السرعة المطلوبة، وتوفیر الوقت 
   .)5(والجهد من قبل المستخدم

ات وأدوات وخدمات وسائل اإلعالم في السماح إلمكان التفاعلیة هي مدى أو مقیاس قدرة .16
تقدمها، من أجل مساعدة المستخدم في ممارسة تأثیره على المحتوى أو الشكل، أو توفیر 

  .)6(إمكانیة للتواصل

                                           
(1  ) Dag Savæs, "Understanding Interactivity: Steps to a phenomenology of human-

computer interaction", (Norge: Norwegian University of Science, 1999) p-VII 
(2  ) Sheizaf  Rafaeli, "Interactivity: From New Media to Communication", (In). R. 

Hawkins, J. Wiemann and S. Pingree (eds), "Advancing Communication Science: 
Merging Mass and Interpersonal Process",1988: pp. 110–134. Newbury Park, CA: 
Sage Publications, p.111 

(3  ) S. Rafaeli,(1988), op.cit., P.113 
(4  ) C. Koolstra & M. Bos, op. cit.,  P.379 
(5  ) Thomas Novak, Donna Hoffman, and Yiu-Fai Yung, "Measuring the Customer 

Experience in Online Environments: A Structural Modeling Approach", Marketing 
Science and the Internet,Vol. 19 (1),2000:p.p 22-42, .p29  

(6  ) Jens  Jensen, "Interactivity : Tracking a New Concept in Media and Communication 
Studies", (In). Paul  Mayer (Ed.), Computer media and communication: A reader, 
Oxford: Oxford University Press,2000:p.p 185- 204, p201 
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  نظرة على التعریفات السابقة:
من خالل سرد التعریفات السابقة، نرى أن معظمها قد ناقشت التفاعلیة من خالل التركیز 

مة تحدد من خاللها التفاعلیة مثل التحكم الشخصي على مالمح تسعى إلى وضع خصائص عا
  .، ومحددات أخرىواالتصال ذو االتجاهین

ورغم تمسك بعض الدارسین بضرورة توفر بعض الشروط أو إحداها في التفاعلیة مثل 
في  تمسك بعضهم بالتزامنیة (أي أنه ال یكون االتصال تفاعلیًا إال إذا كان حدث الفعل ورد الفعل

، إال أنه یمكننا أن نحدد قائمة بالعناصر والمعاني المختلفة التي احتوتها تعریفات )نفس الوقت
  التفاعلیة المختلفة وأجمعت على وجودها كمكونات لعملیة التفاعلیة، ومن هذه العناصر:

  ین آخرین.ُمستَقِبلأو  ُمسَتقِبلأي أنه من شخص أو جهة ل ،اتصال  مزدوج التفاعلیة -

تصال المراد إیجاد تفاعل فیها قناة اتصال یمكن من خاللها وصول یجب أن تجد عملیة اال -
  .ُمسَتقِبلإلى ال ُمرِسلال

 للرسالة ُمرِسالً  ُمسَتقِبلفقد یكون ال ،قابلة للتبادل بین بعضها البعض ُمستَقِبلوال ُمرِسلأدوار ال -
  مرة ثانیة. ستَقِبلمُ األول لیصبح  ُمرِسلد على رده ال، ویرُ األول ُمرِسلعندما یرد على رسالة ال

لفعل وهي أن یكون  للحصول على تفاعلیة نشیطة وفعالة یجب أن یكون هناك ردة ،عادة -
على  ُمستَقِبل، بمعنى أن یرد الالرسالة بطریقة عكس الطریقة التي بدأت بها إرسالهناك 

  .ُمرِسالً لیصبح هو  ُمرِسلرسالة ال

في غرف الدردشة وحلقات النقاش نساني، وذلك یتوفر إقد یكون االتصال التفاعلي  -
وقد یكون االتصال التفاعلي الل رد المتلقین على بعضهم البعض، من خ ،والمنتدیات

وتفاعله مع بعض الرسائل  ،(مادي/بشري) كاتصال اإلنسان بالحاسوب الذي یجلس علیه
  التي یقدمها له.

  على التحكم في المحتوى المقدم لهم. لدیهم قدرة المشاركین -

فالسرعة تكشف قوة  ،هي عنصر أساسي للتفاعلیة لیتیسر سهولة الرد والتفاعل السرعة -
  التفاعل بالرد سریعًا.

 ُمرِسلیجب أن یكون هناك اختالف في المستویات التفاعلیة، حیث یختلف المتلقي عن ال -
د وال یتفاعل وال رُ والبعض ال یَ  ،د ویتفاعلرُ في تفاعله مع المادة والرد علیها، فبعضهم یَ 

  یعنیه التفاعل.
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لتركیز على التبادل واالستجابة نه تم اأب السابقة كذلك یتضح من خالل سرد التعریفات -
  الذي یعتبر هو أساس التفاعل.و 

كما ونالحظ من خالل التعریفات السابقة بأنه قد تم تعریف التفاعل باستخدام عملیات 
دبیات یر من األحیان في األمتعددة، ووظائف، وتصورات، ومع ذلك تظهر ثالثة عناصر في كث

، وهذه العناصر أیضًا تعطینا اتجاه االتصال، وتحكم المستخدم، والوقتالخاصة بالتفاعل وهي: 
خرى متصلة بها، مثل عنصر اتجاه االتصال الذي یشمل أمدلوالت على عناصر أو عملیات 

عددًا من العملیات مثل تضمن یالعدید من العملیات مثل التجاوب والتبادل، وكذلك تحكم المستخدم 
المشاركة ومیزات مثل محركات البحث، وكذلك مفهوم الوقت الذي یضم هو اآلخر عددًا من 
القضایا مثل ردود الفعل في الوقت المناسب والالزم السترجاع المعلومات، وكذلك سرعة نشر 

  .هاالمعلومات، باإلضافة إلى سرعة تحدیث

، ةلكترونیفي الصحافة اإل  خاص بالتفاعلیة وبناًء على ما سبق یضع الباحث تعریف
   كاآلتي:

تكنولوجیا االتصال،  باستخدامعملیة اتصال مزدوج، تمتاز باالستمراریة، التفاعلیة هي "
غیر متزامن، وتتیح للمشاركین  مسواء بشكل متزامن أ ُمسَتقِبلوال ُمرِسلاألدوار بین ال فیها تبادلی

توى المقدم لهم، ومناقشة ذلك مع منتجي هذا المحتوى، قدرة على التواصل والتحكم في المح
وتختلف مستویات قوتها حسب االستجابة وردة الفعل، وقد تكون تفاعل إنساني أو تفاعل هذا 

  ."وسیلةاإلنسان مع ال
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  طبيعة التفاعلية وجذورها: خامساً
  طبیعة التفاعلیة:

ضروریًا بالنسبة للصحافة  من الواضح أن التفاعلیة لیست خیارًا ولكنها أصبحت عنصراً 
، فالفرد یكون أكثر حریة في التعبیر عن نفسه، والتفاعل مع اآلخرین عبر شبكة ةلكترونیاإل

ل من حدة لِ قَ ، ألنه یكون غیر مرئي للطرف أو األطراف األخرى التي یتفاعل معها، مما یُ اإلنترنت
  .)1(ضغط الموقف االجتماعي

ز بین أجهزة اإلعالم الجدیدة مقابل یسیة التي تستعمل للتمیإن التفاعلیة أحد المفاهیم الرئی
أجهزة اإلعالم القدیمة مثل الرادیو والتلفزیون، وذلك باستخدام التقنیة التي ساعدت على ظهور هذه 

، وهو مصطلح غیر مقتصر على أجهزة اإلعالم واالتصال، ولكنها اإلنترنتالتفاعلیة أال وهي 
قد زاد االنتباه لهذه المیزة الحاسوب، و لتعلیم، والتسویق والمعلوماتیة وعلم موجودة في علوم التربیة وا

ا بالعلماء لالهتمام بدراسة هذه المیزة دالتي یمكن استخدامها في وسائل اإلعالم الجدیدة، مما ح
التي لم تقتصر على كونها میزة بسیطة إلعالم جدید، بل أصبحت صفة ملتصقة بهذا اإلعالم بل 

  أطلق علیه (اإلعالم التفاعلي).ن البعض إ

یظهر جلیًا عند مراجعة أدبیات اإلعالم التي تحدثت عن التفاعلیة وجود ثالثة مكونات و 
أساسیة یتم من خاللها التعرف على التفاعلیة ودراستها، وهذه العناصر هي: اتجاه االتصال، 

مظلة التي تقع تحتها باقي زمن التفاعل، وتعتبر هذه العناصر الثالثة هي القي، و سیطرة المتلو 
  .)2(العناصر التفاعلیة وتتفرع عنها

القراء التابعین ر عالقة القارئ بالمعلومة، لذلك یشهد مجتمع غیَّ  لكترونيفاإلعالم اإل
ومختلف  ةلكترونیاإلالتلفزیون انتقاله بصفة آلیة، لقراءة الصحف  وأأو الرادیو للصحیفة الورقیة 

النهم وبنفس الوتیرة والتقلید، ولم تتمكن التقنیات الحدیثة لإلعالم واالتصال المواقع التفاعلیة، بنفس 
  .)3(من وراثة جمهور الوسائل التقلیدیة بعد

ن تصمیم ادف لإلبحار، وأحیانًا للتعبیر عمن األحیان كمر  كثیرٍ في وقد نوقشت التفاعلیة 
المصممین لعملیة تصفح ودخول ي بها الباحثون تسهیل نَ بشكل عام، وأحیانًا عَ  اإلنترنتمواقع 

                                           
  1018، ص  مرجع سابق) سناء عبد الرحمن،، 1(

(2  ) S.McMillan,&  J. Hwang ,op.cit.,. p30 
 14، صمرجع سابق) ثریا السنوسي، 3(
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، حتى أن بعضهم اعتبرها اختیار السلوك والوظیفة ةلكترونیاإلالمستخدمین لمواقع الصحف 
  )1(والمعلومة وتقدیمها للمستخدمین.

العلماء على أن للتفاعلیة أهمیة كبیرة في حیاتنا لما لها من تأثیر وقدرة على تغییر  وُیجِمع
 ُمسَتقِبلإلى  ُمرِسلطویلة كانت الرسالة فیه تتجه باتجاه واحد من  الواقع الذي ظل قائمًا لمدة

أصبح لدیه قدرة كبیرة من أجل لى التحكم بالرسالة اإلعالمیة، و حالیًا له قدرة ع ُمستَقِبلالفأصبح 
السیطرة على الرسالة وتحدید ما یریده والتحكم في الرسالة اإلعالمیة، بل أصبح بفضل وسائل 

  د، لدیه القدرة على إضافة معلومات جدیدة ورسائل خاصة هو صاحبها. اإلعالم الجدی

، بدأت التسعینیات من القرن الماضيأواسط  اإلنترنتوبعد االنتشار السریع الستعمال 
تالشي بعض الصحف من أجهزة اإلعالم بإبداء المخاوف حول هذا الوسیط الجدید، وبدأ التخوف 

قل د بأن هذا الوسیط اإلعالمي الجدید جاء للتغییر أو على األعتقَ كما تنبأ بعض الخبراء، حیث یُ 
إلى  ،ُمرِسلللتأثیر على الصحافة، حیث تحول اتجاه االتصال من اتجاه في طریق واحد من 

 ُمرِسلبین ال - إلى حٍد ما - فیه دور، وتساوى األمر  ُمستَقِبلإلى اتصال مزدوج یكون لل ُمسَتقِبل
  .)2(ُمستَقِبلوال

ن استعمال المیزات التفاعلیة تزید من عبء العمل الملقى أفي بعض األحیان  الَحظویُ 
لدى القائمین على المؤسسات اإلعالمیة نتیجة  اً وحذر  اً كبیر  اً على كاهل الصحفیین، مما أوجد تردد

ط الجدید، ویرون فیه عددًا من التهدیدات، إضافة إلى أنه أصبح یتطلب یتخوفهم من هذا الوس
التي تتطلب منهم اتقان مهارات مختلفة، مما قد یوجد قصورًا  ،لتعامل مع هذه التقنیات، امنهم ذلك

نشر في نسختهم على ما یُ  ةلكترونیاإلاقتصار مواقع الصحف في استخدام األدوات التفاعلیة، و 
  الورقیة فقط.

قائم باالتصال أو ال ُمرِسلورغم أن هناك الكثیر من العلماء والدارسین قد أكدوا على عدم سیطرة ال
التقلیدي على الرسالة اإلعالمیة والخطاب اإلعالمي، نتیجة السیطرة المتنامیة للمتلقي على 

یة المحتوى اإلعالمي، إال أنه یجب علینا أن نكون واثقین بأن الصحفي في هذه المرحلة من التفاعل
  .)3(تصفیتهاالسیطرة من خالل تحكمه بمساهمات القراء و یبقى دومًا في مقعد القیادة و 

رغم تلهفها للحصول على األخبار والقصص  ةلكترونیاإلوعلینا هنا أال نغفل أن الصحف 
الصحفیة من المستخدمین، إال أن المستخدمین مترددین في اإلقبال على هذه الخدمة واستفادتهم 

                                           
(1  ) C. Heeter ,op.cit.,.p.1 
(2  ) A.Larsson, op.cit., p.195 
(3  ) Susan Pape & Susan Featherstone, "Newspaper Journalism: a Practical 

Introduction", 1ed, (London: SAGE Publications Ltd,2005),p.166 
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ال إقبال أنه حتى في حجدًا، و  ن إقبالهم على إضافة مواد صحفیة قلیلٌ إمنها، ونشر موادهم، حیث 
المواطنین على إضافة قصص إخباریة، فإن هذا سوف یحتاج إلى جهود كبیرة من المراقبة وضبط 

  .)1(الجودة التحریریة

أو  ،جاءت للتغییر اإلنترنتبات من المعروف بأن إمكانیة التفاعلیة عبر من هنا، فقد 
التصال من أحادي االتجاه ل عملیة ایحو تعلى األقل لزیادة تأثیر ممارسة الصحافة ألداء عملها و 
السیطرة على العملیة االتصالیة، حیث  منإلى اتصال ذو اتجاهین، وكسر احتكار القائم باالتصال 

  یبادله الدور. ُمستَقِبلأصبح المتلقي أو ال
  

  جذور التفاعلیة: 
) في نموذجه Winer، حیث أكد (ابالتأكید إن أي نقاش حول التفاعلیة یرجعنا إلى جذوره

  .)2(الي على ضرورة رجع الصدى، وهو ما یعتبر صمیم مفهوم التفاعلیةاالتص

في العملیة االتصالیة، فقد كان  اً مهم یئاً والمالحظ أن إضافة عنصر رجع الصدى یعتبر ش
، رسالة، وسیلة، متلقي) ولكن تم ُمرِسلفي السابق یتم ذكر عناصر العملیة االتصالیة على أنها (

صبح یتم التركیز علیه كأحد عناصر العملیة االتصالیة ألنه دلیل على إضافة رجع الصدى والذي أ
  نجاح العملیة االتصالیة أو فشلها.

، ولكن ُمستَقِبلعبر وسیلة ل بق عبارة عن رسالة یرسلها مستخدمٌ االتصال في السا وقد كان
)Shannonمن  ،رسالة إرسالحیث یتم  ،ف االتصال كنموذجرِّ عَ یُ  ) في نظریته الریاضیة لالتصال

صل إلى المتلقي، وتترجم بعد ذلك إلى تإلى قناة قادرة على حمل إشارة،  ،إرسالخالل جهاز 
  .)3(رسالة

أضاف إلى عناصر  1948) في نموذجه الذي وضعه سنة Shannonوهنا نالحظ أن (
ة نالحظ أن الرسال )Shannon(أال وهو (رسالة) ولكن هنا لدى  اً مهم اً العملیة االتصالیة عنصر 

لیست هي الرسالة المتعارف علیها في نماذج االتصال السابقة، بل یقصد بها (الرسالة الثانویة)، 
، ولنطلق علیها هنا (الرسالة ُمسَتقِبلرسالة إلى  ُمرِسلولتوضیح ذلك نضرب مثاًال بأن یرسل 

نطلق علیها هنا باستقبال الرسالة، ومن ثم یرد علیها برسالة أخرى ول ُمستَقِبلاألساسیة)، فیقوم ال
، وهذه الرسالة (الرسالة ُمرِسلإلى ال ُمسَتقِبل(الرسالة الثانویة)، وهي الرسالة التي أرسلت من قبل ال

                                           
(1   ) A.Larsson, op.cit., p.207  
(2  ) S. Kiousis , op.cit., p.359 
(3  ) Claude  Shannon, "A Mathematical Theory of Communication" The Bell System 

Technical Journal, 27 July, October 1948,pp 379-423,p. 379 
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حیث  ُمسَتقِبلالو  ُمرِسلالحظ تبادل األدوار بین ال، وهنا ن)Shannon(ما قصدها  يیة) هو الثان
  .ُمسَتقِبالً  ُمرِسلوال ُمرِسالً  ُمسَتقِبلًأصبح ال

م مثل نظریة "الرصاصة السحریة" بشدة بنظریات اإلعال  )Shannon(ظ هنا تأثر ویالح
كبیر ومؤثر على الجماهیر،  تحت الجلد" والتي تركز على أن لرسائل اإلعالم دورٌ  حقنةنظریة "و 

بنظریات اإلعالم التي  یة األولى وتأثرمن رحم أعقاب الحرب العالم )Shannon(د نموذج لِ فقد وُ 
  .)1(علیها الدعایة اإلعالمیة كانت تسیطر

فیؤكد أن مضمون  ،)، صاحب النظریة التكنولوجیة لوسائل اإلعالمM. Mcluhanأما (
مستقًال عن تكنولوجیة الوسائل اإلعالمیة نفسها، فالكیفیة التي  سائل اإلعالم ال یمكن النظر إلیهو 

یؤثران على ما  ،یه رسائلهاوالجمهور الذي توجه إل ،تعرض بها المؤسسات اإلعالمیة الموضوعات
  تقوله تلك الوسائل.

أن "الوسیلة هي الرسالة" وهذا یعزى إلى قوة ) Mcluhan(وفي السیاق التفاعلي، یفترض 
ق بین مستویات التفاعل االتصالي من رِّ فَ تأثیر هذه الوسیلة بمعزل عن مضمونها، وهو كذلك یُ 

  وسیلة إلى أخرى.

انتقادات السیما في تقسیمه لوسائل اإلعالم إلى باردة  قد تعرض لعدة) Mcluhan(ورغم أن 
كذلك مبدأ الحتمیة التقنیة التي تجعل من التقنیة  إال أن تقسیمه كان جیدًا إلى حٍد ما،وساخنة، 

لألشیاء وفي  الرؤیةفي تغییر فقد كان لهذه التقنیات دورًا كبیرًا المحرك األساسي للمجتمعات، 
  .)2(نفسها دون إغفال السیاقات االجتماعیة والسیاسیة واالقتصادیة تطویر المنظومة االتصالیة

  

  عالقة التفاعلیة بأنواع االتصال: 
لوجه هو أكثر وسائل االتصال تفاعلیة، ولكن هذا  من المعروف بأن االتصال وجهاً 

ك ، لذلاً تقنی اً االتصال في ظل التطور التكنولوجي أصبح متوفرًا بصورة مختلفة مستخدمًا وسیط
ن االتصال الشخصي إأصبح "االتصال الشخصي" هو االتصال البدیل لالتصال الوجاهي، حیث 

في االتصال من العناصر الموجودة  باستطاعته أن یحقق أكبر قدر اً تقنی اً الذي یستخدم وسیط
  الوجاهي.

 انوالمتلقي یستخدم ُمرِسلن الإحیث  ،للتفاعلیة اً قوی اً لوجه نموذج ویعتبر االتصال وجهاً 
  من حواس، وهذا شيء مهم في إحداث التفاعلیة، ولكن یجب علینا أال نغفل وجود رد  ماكل ما لدیه

                                           
(1  ) A. Alku ,op.cit., p.28 

  7، صمرجع سابق، ) ثریا السنوسي2(
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  .)1(، وعادة ما یكون رد الفعل هنا "عفوي" أو مباشرلُمرسَ الفعل الفوري على المحتوى ال

هو االتصال المثالي  Face to Faceوهناك من العلماء من یرى بأن االتصال الوجاهي 
ب تقریب مفهوم التفاعلیة إلیه، حیث كلما تحققت في االتصال عمومًا أكبر عدد من الذي یج

كان أكثر تفاعلیة، ولكن األفضل من االتصال الوجاهي الذي یمكن  الوجاهيعناصر االتصال 
مقارنة التفاعلیة به هو االتصال الشخصي، وال ینحصر ذلك في االتصال البشري أي اتصال 

نسان بنص مادة موجودة على حاسوبه كتبها إناك تفاعلیة، ولكن اتصال نسان بإنسان لیصبح هإ
  .)2(تعتبر تفاعلیة أیضاً  لكترونيشخص آخر أو رسالة عبر البرید اإل

) ذلك عندما یقول: التفاعل وجهًا لوجه هو السمة الطبیعیة للتفاعلیة، ولكن Rafaeliویؤید (
فاالتصال عبر أنظمة الكابالت باتجاهین هو  بوجود وسیط تقني فإن التفاعل یصبح میزة وخاصیة،

وحتى  ،عمال البرمجیةعبر األ ةلكترونیاإلاتصال تفاعلي، وكذلك نقل النصوص عبر الوسائل 
ألعاب الفیدیو هو تفاعل، فالتفاعل موجود في تشغیل وسائط اإلعالم التقلیدیة، فالتفاعلیة ظاهرة في 

تصاالته مع اإلذاعة وفي مشاركة الجمهور للبرامج رسائل القراء للمحرر، وفي حدیث الجمهور وا
  .)3(عبر التلفزیون، فجمیع هذه الوسائل تتسم بالتفاعلیة

) ثالثة مستویات من االتصال التفاعلي استنادًا على مسألة االستجابة أو Rafaeliویحدد (
(التفاعلي ، وو(رد الفعل) أو شبه التفاعلي ،ثنائي االتجاه) وهو غیر تفاعلي( :ردة الفعل، وهي

، ُمسَتقِبلوال ُمرِسلصل بین هذه األنواع الثالثة هو تبادل األدوار بین الاالكامل)، ویحدد هنا أن الف
ث السیاسي )  فإن َتحدُ Rafaeli، فحسب (ةالثالث مستویاتالیأتي بمثال (المؤتمر الصحفي) لتطبیق 

وى األول (ثنائي االتجاه) وال یعتبره ه لكلمته یأتي في المستءالمؤتمر الصحفي وٕالقافي أو المتحدث 
تفاعلیًا حسب رأیه، ثم عندما یفتح المتحدث باب األسئلة ویسأل بعض الجمهور أسئلتهم للمتحدث، 

المتحدث على أسئلة  أجابفإن ذلك یأتي في المستوى الثاني (رد الفعل) أو شبه التفاعلي، أما إذا 
لث من التفاعلیة (التفاعلي الكامل)، وال یصل الجمهور حینها یصبح االتصال في المستوى الثا

) ُمرِسلول (الاالتصال إلى تفاعلي كامل حسب رأیه إال إذا كان هناك رد  من قبل المتحدث األ
  .)4(ُمرِسالً ) الذي أصبح بعدها ُمستَقِبلعلى أسئلة (ال

حقیقي) شرط التزامنیة أو ما یعرف بـ (الوقت الالتمسك بوهناك من الدارسین من رأى بأن 
 ،یعتبر غیر منطقي، ورأى بأن المرونة في اإلعالم الجدید جاءت لتحل هذه المشكلة، ومثال ذلك

                                           
(1  ) A. Alku ,op.cit., p.29 
(2  ) S. Kiousis ,op.cit., P.363 
(3  ) S. Rafaeli, op.cit., p.121 
(4  ) S. Rafaeli, op.cit., p.119 
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بعد أسبوع  یمیلفقد یأتي الرد على هذا اإل یمیلمعین عبر اإل اً إلكترونی اً برید عندما یرسل شخٌص 
أنه اتصال تفاعلي  إال ،مثًال؛ حینها حسب رأي بعض المتشددین ال یمكن اعتباره اتصاًال تفاعلیاً 

  .)1(بكل ما تحمله الكلمة من معنى
یحدث التفاعل عبر الرسائل المرسلة من المستخدمین لألنظمة القائمة على صفحات و 
و إدخال أوالعكس، فیمكن أن تكون هذه الرسالة نصیة، ألوان، أو ردود فعل بصریة،  اإلنترنت

ات المتوفرة، والتطبیقات التي لدیها درجة كبیرة معلومات بتغذیة مرتدة اعتمادًا على نوع من التطبیق
من التفاعل، والتطبیقات التي تسمح للمستخدم بمزید من المهام، والسماح للرسائل األكثر تعقیدًا 

  بالمرور.
لها عالقة قویة بالرضى عن هذه  اإلنترنتات األكثر تفاعلیة في وهنا نذكر بأن اإلمكان

 اً عطي إحساسویُ ساعد في عدم نسیان الشخص للموقع، یُ  عطي ذاكرة قویة، حیثالمواقع، ویُ 
  .)2(االلتزام المعنوي تجاه الموقع، وأن هذا التفاعل یساعد في الشعور باالرتباط باالنتماء و 

  

 التفاعلیة ورد الفعل: 
من المالحظ عند مناقشة التفاعلیة ظهور مصطلح أو  مفهوم رئیسي وأساسي في عملیة 

و مفهوم رد الفعل، أو رجع الصدى أو التغذیة الراجعة والمعروف باللغة التصمیم التفاعلي، وه
 معبارة عن عملیة اتصالیة كاملة سواء كانت داخلیة أ وهو Feed Backنجلیزیة بمصطلح اإل

  .)3(خارجیة
من شأن بعض مكونات العملیة االتصالیة مثل رجع الصدى الذي  اإلنترنتوقد أعلى 

التقلیدیة بالتأخر وعدم المباشرة، بینما یتمیز في االتصال عبر  في الوسائل اإلعالمیة صفیت
 اإلنترنتإذ تتیح مواقع  ،بالفوریة والمباشرة ویقترب من نظیره في االتصال الشخصي اإلنترنت

ق علماء طلِ في الحال، ویُ  ُمرِسلالمختلفة للمتصفح الرد على الرسائل المعروضة ومخاطبة ال
  .)4(اإلنترنتهم سمات االتصال عبر أسم "التفاعلیة" ویعتبرونها من االتصال على هذه الخاصیة ا

النصي والصوتي  اإلنترنتوتظهر هذه التفاعلیة أكثر شيء في برامج التخاطب عبر 
بما یقدمه من خدمات تفاعلیة بین  اإلنترنتوالمرئي ومجالس النقاش، ویتم الحكم على نجاح موقع 

  مستخدمي الموقع.
                                           

(1  ) S. Kiousis ,op.cit., P.P.369-370 
(2  ) Shyam Sundar, Sriram Kalyanaraman and Justin Brown, "Explicating Web Site 

Interactivity: Impression Formation Effects in Political Campaign Sites", 
Communication Research,Vol.30 No.1, February2003:P.P 30-59,p.35 

(3  ) J. Noble ,op.cit., p6 
 1015، ص  مرجع سابق، )  سناء عبد الرحمن4(
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نورد هنا مثاًال، وهو عندما تكون جالسًا وتتابع شیئًا ما على إحدى الفعل  ولفهم رد 
الضغط على الرابط للوصول إلى تكملة  اإلنترنتوعندما تطلب منك صفحة  ،اإلنترنتصفحات 

الموضوع، فإن هذا عبارة عن رسالة موجهة من الموقع للمستخدم، وعند ضغط المستخدم على هذا 
عل مع الرابط أو مع النظام، فیضغط المستخدم على الرابط بصورة الرابط فهذا یعني أنه جرى تفا

من  هُ مَ هِ فَ تلقائیة دون تفكیر منه بأنه یرید أن یقوم بعملیة اتصالیة جدیدة من طرفه للكمبیوتر یُ 
خاللها بأنه یرید قراءة باقي الموضوع، وبمجرد الضغط، ندخل هنا في عملیة اتصالیة مختلفة من 

م یكون فیها تفاصیل ومعلومات أكثر مما كانت علیه الرسالة االتصالیة السابقة، الكمبیوتر للمستخد
  .فهذه عبارة عن عملیات اتصالیة تمتاز بالتفاعلیة

من خالل قراءة  فهم رجع الصدى اإلنترنتأو صفحات  ،القائمون على النظامویستطیع 
وبهذا یكونوا قد حصلوا على الذین دخلوا لهذا الموضوع وعددهم،  ،معلومات المستخدمین للموقع

كثر أرجع صدى من قبل المستخدمین، ولكن عندما یقرر أحد المستخدمین (یمتاز بنشاط تفاعلي 
ل رسالة للقائمین على هذا الموضوع أو أن یضع تعلیقًا على هذا الموضوع، رسِ من غیره) بأن یُ 

  السابق. رجع الصدىأقوى من یحصل القائمون على الموقع على رجع صدى  حینهاف
اب مثاًال على تواصل المستخدم مع بعض د أحد الكتَّ ورِ أما بالنسبة لرد الفعل الداخلي، فیُ 

، فیتفاعل معها من خالل إعطائه أمرًا معینًا فتتفاعل ةلكترونیاإلالعناصر الموجودة على الصفحة 
ق علیه رد طلَ یُ  معه الصفحة من خالل إعطائه معلومات جدیدة لیقوم بمواصلة مهمة ثانویة وهو ما

  .)1(فعل داخلي
أما بالنسبة لرد الفعل الخارجي فیمكن تمثیلة بما یعرف باسم  (المحادثة الكاملة)، وهي  

والذي یقوم هنا بدور الوسیط بینه وبین  ،رسل فیها المستخدم األول معلومات للحاسوبالتي یُ 
ني، فیرد المستخدم الثاني على هذه المستخدم الثاني، فیرسل الحاسوب هذه المعلومات للمستخدم الثا

ها للمستخدم األول، وهي إرسالها للحاسوب، الذي یقوم بإرسالالمعلومات بمعلومات جدیدة یقوم ب
 ، )2(عملیة تفاعلیة معقدة لو أردنا تفسیرها بهذا الشكل، ولكنها تحدث بتلقائیة وانسیابیة بسیطة

من السلطة في تقریر سیر العملیة  متساوٍ  رٍ تسمح التغذیة الراجعة بین الطرفین بالتحكم بقدو 
ین ُمرِسلتجعل من العملیة االتصالیة بین ال ةلكترونیاإلاالتصالیة بینهم، وهذه الخاصیة للصحافة 

ین عملیة متوازنة، من حیث المشاركة في التفاعل والحوار الدائر بینهم من جهة، ومن ُمستَقِبلوال
  .)3(ر من جهة أخرىحیث التحكم بطبیعة مجریات هذا الحوا

                                           
(1  ) J. Noble ,op.cit., p6 
(2  ) J. Noble ,op.cit., p6 

) 2009(القاهرة: دار الفكر العربي،  1، طوسائل اإلعالم من المنادي إلى اإلنترنت) محمد سید محمد، 3(
  223ص
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 :)1(وقد تم تقسیم رد الفعل من حیث التوقیت إلى قسمین

وهو الذي یتم كاستجابة فوریة لالتصال، وهذا النوع یتحقق في االتصال  رد فعل فوري: -1
ا تسأل زمیلك كم ثمن الكتاب فیجیبك بأن سعره ثالث مالوجاهي واالتصال الوسطي، فحین
 ري.دنانیر، فإن جوابه ذلك هو رجع فو 

وهو الذي یتم كاستجابة غیر فوریة لالتصال وهذا النوع یتحقق في عدد  رد فعل غیر فوري: -2
كبیر من أنواع االتصال، ومثال ذلك أن تترك رسالة لصدیق لك تحتوي على سؤال معین، 

 ویجیبك بعد ذلك، فهذا یعني رد فعل غیر فوري.

 

                                           
  20-19، صمرجع سابقل الجماهیري، ) صالح أبو أصبع، االتصا1(
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  عناصر العملية التفاعلية ساً:ساد

  اتجاه االتصال:-أ
 ،لكترونيد الباحثون عند حدیثهم عن اتجاه االتصال في وسائل اإلعالم اإلصِ قْ غالبًا ما یَ 

ومن  ُمسَتقِبلإلى ال ُمرِسلدرجة تمكین هذه الوسائل، بحیث تتم العملیة االتصالیة باتجاهین، من ال
- )McMillan( ، ودرجة تسهیل أجهزة الكمبیوتر للتفاعل البشري، وقد ناقشتُمرِسلإلى ال ُمسَتقِبلال

تجاه االتصال من بالنسبة الالتفاعلیة  - من األبحاث الخاصة بالتفاعلیة وهي باحثة أمریكیة لها عددٌ 
  .)1(خالل جانبین مختلفین بعض الشيء، أال وهما: االتصال في اتجاهین، والخطاب المتبادل

فاعلي بأنه ) في ذلك عندما حدد اتجاه االتصال في اإلطار التMcMillanوهناك من خالف (
"التفاعل بین األشخاص" ألن األشخاص یمكنهم التواصل مع بعضهم البعض، ویتم ذلك باستخدام 
أدوات خاصة مثل غرف الدردشة، ولوحات اإلعالنات، أو من خالل بعض المواقع الخاصة 

 فكار جدیدة والوصول إلىبالتواصل االجتماعي، وعادة یتم من خالل هذا النوع من التفاعل نشر أ
  . )2(ل أنواع أخرى من العالقات الشخصیةهِّ سَ نها تُ أثقافات متنوعة، كما مفاهیم و 

  م المستخدم:كُ َتحَ  - ب
محتوى أدوات اإلبحار، التي تساعد على توفیر مزید من  اإلنترنتیعمل مصممو 

من  على تحقیق أكبر قدر - وفق التفاعلیة- ساعد ح الموقع، والتي تُ فُّ صَ المستخدمین على التجول وتَ 
تفاعل اإلنسان مع الكمبیوتر، وسبل زیادة هذا التفاعل، وتركز بعض الدراسات على اإلدراك 
البشري، وكیفیة تفسیر بعض تصرفات المستخدمین لهذه المواقع، ولم یعد مصممو المواقع 

أدوات تعطي  وضعواتسهیل تقدیم المعلومات للمستخدم فقط، بل  إطاریعملون في  ةلكترونیاإل
دوات، مثل تخصیص الموقع، م سیطرة وتحكم على الموقع من حیث التصمیم في بعض األالمستخد

  إضافة معلومات أو مواد تحریریة. :ومن حیث المحتوى، مثل

المستخدم بأنظمة  سیطرةاالتصال التفاعلي، من خالل  ویساعد سهولة التصمیم في زیادة
دوات المتاحة من أجل وصول المستخدم واأل ،التحكم وسهولة أو تعقید هذه األنظمة في المالحة

عادة  ةلكترونیاإلإلى مبتغاه بأیسر الطرق وأسهلها، رغم أن ما یمیز االتصال عبر مواقع الصحف 
ما یكون (استكشافي) أي أن المستخدم یقوم بتجربة األمر واختیار ما یناسبه من خالل الخیارات 

سهل وأیسر أقع، فبعض الصفحات تكون المتاحة لدیه، ومن خالل ما یطرحه مصممو هذه الموا
                                           

(1  ) S. McMillan  and J. Hwang ,op.cit., p30 
(2  ) James  Coyle, Esther Thorson," The Effects of Progressive Levels of Interactivity 

and Vividness in Web Marketing Sites", Journal of Advertising, Vol.30 
(3),2001:p.p65-77,p72 
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وحسب ما تحتویه هذه المواقع من أدوات تسهل على المستخدم  ،من بعضها، حسب تصمیمها
  الوصول لمبتغاه.

  الوقت: -ج
بالزمن حیث یختلف فهم التفاعلیة ودرجتها  اإلنترنتیتأثر مفهوم التفاعلیة على شبكة 

في الوقت  ُمسَتقِبلوال ُمرِسلتبادل الرسائل بین العلى تحقیق التفاعل والمشاركة و حسب إمكانیة 
لتحقیق التفاعلیة الكاملة هو وجود جهاز یسمح باالستجابة الكاملة في  فضل، والمثال األالفعلي

  الوقت المناسب.

فعنصر الوقت مهم من أجل تحقیق التفاعل، من حیث قدرة المستخدمین على التنقل من 
وسهولة، والعثور على ما یبحثون عنه في مدة قصیرة، حیث خالل ثروة من المعلومات بسرعة 

مما یصبون إلیه في أقل  ممكن الفائدة التي یحققها المستخدمون عند تفاعلهم هو تحقیق أكبر قدر
أصبحت االستجابة اآلنیة ، فقد )1(ل علیهم الوصول لغایاتهمهِّ سَ ظم إبحار تُ وقت من خالل اختیار نُ 

  الحدیثة، من أجل تحقیق أكبر قدر من التفاعلیة.  اإلنترنتواقع هي الشغل الشاغل لمصممي م

وغالبًا ما ینظر إلى قوة التفاعلیة من خالل إمكانیة إجراء االتصال في الوقت الحقیقي، 
واقترح البعض أن أهم ما یمیز مفهوم التفاعلیة هو أن یكون الوقت الحقیقي هو نفس الوقت الذي 

، إال أن هناك من ظل متمسكًا بأن التفاعل قد ُمستَقِبلوال ُمرِسلبین ال تحدث فیه االستجابة والتفاعل
وهو ما  ،كثیرة دون الحاجة إلى تحقیق شرط الوقت الحقیقي اً یكون تفاعلیًا بدرجة كبیرة ویحقق أهداف

دون أن  ُمسَتقِبلوال ُمرِسلیعرف باسم (االتصال غیر المتزامن) وهو االتصال الذي یحدث بین ال
لك في الوقت الحقیقي أو الفعلي، ویحقق هذا االتصال قدرة كبیرة بعض الشيء من التفاعلیة یكون ذ

  .لكترونياالتصال هو البرید اإل النوع من وردة الفعل واالستجابة، وأكبر مثال على هذا

وبعد سرد التعریفات والتعلیق علیها، والتعرف على طبیعة التفاعلیة وجذورها وعالقتها 
  هل أن كل اتصال یمكن وصفه بأنه تفاعلي؟ :ال، یطرأ سؤال یجب توضیحه، أال وهوبأنواع االتص

) أنه لیس كل حاالت االتصال تفاعلیة، وللتمییز بین االتصال التفاعلي Rafaeliاعتبر (
وغیر التفاعلي اقترح شرطًا واحدًا لحدوث هذه التفاعلیة أال وهو تبادل الرسائل، أي أن یتحول 

  .)2(ِسلُمر المتلقي إلى 

أن نفهم ما الذي یجعل وسائل اإلعالم الجدید تفاعلیة؟ ومن المهم أن ندرك  هنا من المهم
أن التفاعل یعني أشیاء مختلفة ألناس مختلفین في سیاقات مختلفة، فإن فهم التفاعلیة یساعد 

                                           
(1  ) S.McMillan,&  J. Hwang ,op.cit.,. p33 
(2  ) C. Koolstra, M. Bos, (2009) ,op.cit.,. P379 
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د من أن ن مستخدمي اإلعالم الجدیمكِّ ل التفاعل، ویُ هِّ سَ على تهیئة البیئات التي تُ  الممارسین
یصبحوا أكثر فعالیة وأكثر استفادة من التفاعلیة، ویساعد فهم التفاعلیة العلماء في تطویر نظریات 

  .)1(وبحوث حول اإلعالم الجدید

، ) عدة محددات أسمتها "مالحظات" لكي تكون وسیلة اإلعالم تفاعلیةHeeterوضعت(وقد 
  :)2(وهي
ها من قبل إرسال، ولیس مجرد ُمسَتقِبلال التركیز على نشر المعلومات واختیارها من قبل -1

 فقط. ُمرِسلال

 نشاط المستخدم بمستویاته المختلفة، هو الذي یحدد مستوى التفاعلیة في أنظمة اإلعالم. -2

 تفاوت وسائل اإلعالم من حیث مستویات التفاعلیة المتوفرة بها. -3

 .تفاعلیةتفاعل الشخص مع اآللة هو شكل جدید من أشكال ال -4

والتي من خاللها یتم قیاس سلوك  ،المستمرة شكل من أشكال التغذیة الراجعة ردود الفعل -5
 جمیع المستخدمین.

 إن التمییز بین المصدر والمتلقي غیر موجود في جمیع أنظمة وسائل اإلعالم التفاعلیة. -6

 سواء.تصال الشخصي بین األفراد على حٍد أنظمة اإلعالم تسهل االتصال الجماهیري واال -7
  

یرى أنه لكي تصل ظاهرة العالقات االتصالیة التفاعلیة إلى مستوى اتصال وهناك من 
  :)3(یة تلبي الخصائص اآلحقیقي یجب أن تُ 

 أن تمتلك شكًال للتبادل ثنائي االتجاه أو متعدد االتجاه. -1

 والمتلقي. ُمرِسلأن تتمتع بإمكانیة قلب األدوار بین ال -2

 الة قیامه بدور استقبال بسیط.أن تعزز النشاط التشاركي للمتلقین حتى في ح  -3

 االنتباه إلى تأثیرات العمل االتصالي. -4

المیل إلى االستعداد العتبار العالقة االتصالیة نشاطًا تبادلیًا متساویًا، وبالتالي شكًال من  -5
 المحادثة التي یمكن أن تتحقق.

                                           
(1  ) S. McMillan   ,op.cit.,.p162 
(2  ) C. Heeter ,op.cit.,.. p8 

، نقًال 416م) ص 2002(بیروت، دار الفكر المعاصر،  علوم االتصال والمجتمعات الرقمیةال مهنا، ـ) فری3(
  20، صمرجع سابقحة قدوري، عن: ریم فتی



 التفاعلیة في الصحافة اإللكترونیة الفلسطینیة  

 - 108 -  

 الفصل الثاني

  : )1(ویمكن التمییز بین أربعة أنواع یتیحها النشر الفوري للتفاعلیة 
عل بین المستخدم والمحرر، وأبرز األمثلة التطبیقیة على هذا المستوى هو البرید التفا -1

 .لكترونياإل

وحلقات  ةلكترونیاإلالتفاعل بین المستخدم وغیره من المستخدمین، مثل استخدام النشرات  -2
 النقاش.

 اح له إمكانیة التعلیق على المادة ونشرتَ أن یصبح المستخدم نفسه مصدرًا، وذلك حین تُ  -3
 رأیه، أو أیًا كانت اإلضافة التي یرید عرضها على اآلخرین.

التفاعل بین المستخدم والمادة نفسها، وذلك من خالل تحكمه فیما ورد من أشكال  -4
 المعلومات التي یتعرض لها.

  

                                           
( القاهرة: رحمة برس للطباعة والنشر،  3، طاإلعالم اإللكتروني بین التفاعلیة والرقمیة) حسنین شفیق، 1(

  38- 37م) ص 2007
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  التفاعلية بني وسائل اإلعالم التقليدية ووسائل اإلعالم اجلديد اً: سابع

تم و على تقارب وسائل اإلعالم التقلیدیة والجدیدة  جاءت الثورة الرقمیة التي عملت
لت طرق نقل هَّ االستفادة من التطورات التكنولوجیة الجدیدة، فتعددت الوسائل وتنوعت المصادر، وسَ 

، خباروأصبح الوصول إلى مصادر األخبار سهل ومیسور، ودخلت مصادر جدیدة على األ ،المواد
  .)1(في نشر األخبار أو تفعیل بعض القضایاوأصبح للمواطن دور كبیر في المشاركة 

م دُ قَ عالم واالتصال، في تَ في جعل تكنولوجیا اإل مهمٌ  وكان للتكنولوجیا الحدیثة، دورٌ 
  .)2(مه للبشریة من خیر أو شردِ قَ ال یمكن الحد أن یتصدى لهذه الثورة التكنولوجیة وما تُ مستمر، و 

م بفضل التقنیات الحدیثة لإلعالم واالتصال، أصبح من المعروف أن مبدأ التفاعلیة، ُیدعَّ و 
حیث أصبحت إمكانیة رجع الصدى فوریة وسهلة اإلنجاز، وهو ما جعل العالقة الدائریة أكثر عمقًا 

 ُمسَتقِبل) ألن مهمة الLasweelوأكبر تعقیدًا، فهي تختلف عن النموذج الدائري الذي اقترحه (
ما قرأ أو شاهد أو سمع، وٕانما أصبح بإمكانه أصبحت ال تقتصر فحسب على إعطاء رأیه حول 

  .)3(اإلنترنتأیضًا تقدیم وتعدیل وحذف وٕاضافة تفاصیل في الخبر المنشور عبر شبكة 

بما یمتلك من قدرات اتصالیة متفوقة تغییر مفاهیم االتصال  اإلنترنتحیث استطاع 
 اإلنترنتمن قبل، وقد وسَّع  التقلیدیة، واستطاع تقدیم االتصال وفق مفاهیم جدیدة لم تكن قائمة

نساني التقلیدي، لیشمل االتصال االنساني مفهوم االتصال، وعمل على زیادة مفهوم االتصال اإل
رسالته  ُمرِسلالتبادلي عبر أجهزة الكمبیوتر، فلم یعد االتصال الحدیث موقفًا سلوكیًا ینقل فیه ال

اتصاًال تبادلیًا، یتشارك فیه شخصین أو للمتلقي لیؤثر به، بل أصبح االتصال بمفهومه الحدیث 
  أكثر معلومات وأفكار وینشرون ثقافاتهم.

 ُمرِسلل بَ رسالة من قِ  إرسالكما لم یعد االتصال الجماهیري بمفهومه القدیم، والقائم على 
إلى أفراد عدیدین بما یعرف بـ "اتصال من فرد إلى أفراد عدیدین" بل أصبح االتصال الجماهیري 

اتصال قاعدة واسعة من الجماهیر إلى قاعدة أوسع، وفق مبدأ التبادل والمشاركة  عبارة عن
  والتفاعل.

                                           
(1  ) John Herbert, "Practicing Global Journalism: Exploring Reporting Issues World 

Wide",  2ed,(United Kingdom: Focal Press, 200), p.5 
م (َعمَّان: دار أسامة للنشر، طبعة 2011، طاتجاهات اإلعالم الحدیث والمعاصر) حسین عبد الجبار، 2(

 161م)، ص2011
 2، صمرجع سابق ) ثریا السنوسي،3(
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فأصبح بإمكان كل العالم أن یبث ویستقبل على نحو جماهیري، أي على نحو تكون فیه 
وسائل االتصال الجماهیري، وسائل اتصال جماهیري فردیة، وتلك هي طبیعة االنظمة الدینامیكیة 

ابلة للفوضى، وهذا ما یسمى عند الفیزیائیین والریاضیین بـ "تأثیر الفراشة"، والتي هي في المركبة الق
األصل نظریة فیزیائیة اعتمد علیها بعض الباحثین في ایضاح مفهوم تأثیر وسائل اإلعالم التي 

  . )1(تبدأ بشكل فردي ولكن تأثیرها یكون جماهیریًا وله صدى واسع

لم یقتصر على الرسالة فقط، بل انعكست  اإلنترنتلذي أحدثه ومن المعروف أن التغییر ا
 ةلكترونیاإلالتطورات التكنولوجیة على هیكل المؤسسات اإلعالمیة، التي لجأ بعضها للبیئة 

ت الالزم توافرها في الصحفیین للتواصل مع جمهورها، كما انعكست على طبیعة المؤهال
ن على هذه المؤسسات اإلعالمیة تعلُّم استخدام التقنیات اإلعالمیین، حیث أصبح لزامًا على القائمیو 

الحدیثة في مجال التواصل مع المصادر، والحصول على األخبار والمعلومات التي یحتاجونها، 
  .)2(منظمات مف مع طبیعة الوسائل المستخدمة من ِقَبل هذه المصادر، سواء أفرادًا أوالتكیُّ 

یتمیز بها عن الصحفي  اإلنترنتفات لصحفي عد مواصأن بعض الدارسین أصبح یُ  حتى
على درایة، بوسائل اإلعالم ل ضَ فَ یُ  ةلكترونیاإلفي وسائل اإلعالم التقلیدیة، فموظف الصحیفة 

متابعة التطورات الحدیثة في الجدیدة، والقدرة على استخدام االنترنت، والعمل جهاز الحاسوب، و 
 على اً وتدریب اً وجهد اً وفر وقتألنه یُ  ؛ر سناً أن یكون أصغمجال االتصال، كما اشترط البعض 

الصحیفة، كما أن الصحفي الصغیر في السن یكون لدیه عادة قدرة ومعرفة باستخدام التقنیات 
الحدیثة، ولدیه روح االبتكار والمشاركة والتفاعل أكثر من الصحفي الكبیر في السن الذي یحتاج 

نب أن الصحفي الكبیر في السن ال یفضل عادة وال إلى التدریب على التقنیات الحدیثة، إلى جا
  .)3(یتبنى المبتكرات الحدیثة

، الطریقة التي كانت تتدفق بها المعلومات عبر اإلنترنتومن ضمن التغیرات التي أحدثها 
النسخ المطبوعة من الصحف، والتي تأخذ طریقًا واحدًا من هیئة التحریر إلى القراء غیر المعروفین 

نسین ومتنوعي االهتمامات، وبالتالي كان النقاش العام في الصحف المطبوعة محددًا وغیر المتجا
  رسائل إلى المحرر. إرساللغایة وال یتعدى حیز 

                                           
، المجلة المصریة لبحوث اإلعالم، العدد الثالث اإلعالم الجدید النظام والفوضى) عبد اهللا الزین الحیدري، 1(

 275-274م، ص 2009یونیو -والثالثون، ینایر
اتجاهات الصحفیین وممارسي العالقات العامة في دولة اإلمارات نحو استخدام وسائل ) السید، بخیت، 2(

- 303م، القاهرة، ص2007، (مجلة البحوث اإلعالمیة، العدد السابع والعشرون،ینایرالتواصل اإللكتروني
  307) ص374

(3   ) A.Larsson ,op.cit.,.p.208 
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ت هذه التفاعلیة أشكاًال مَ دَّ ، فقد ُوِجَد مفهوم التفاعلیة وقَ ةلكترونیاإلأما في حال الصحف  
  االتصال بالصحفیین  ةلكترونیاإل متعددة من إمكانات رجع الصدى، إذ تتیح بعض الصحف

  و مجالس النقاش على موقع الصحیفة، أ، والمشاركة في منتدیات لكترونيعبر البرید اإل
  یقدم سلسلة ، و المطبوع لألصلیمكن أن یصبح امتدادًا  ةلكترونیاإلوبالتالي فإن موقع الصحیفة 

  المباشر بین القراء من الخدمات والمنتجات التي تسهم في زیادة التفاعل واالتصال 
  .)1(والمحررین

تغییر المبدأ التقلیدي الذي بقي سائدًا مدة طویلة من الزمن لما  اإلنترنتكما استطاع 
على العملیة االتصالیة، وسلطته  ُمرِسلیعرف بـ "االتصال التقلیدي" بما كان یحتویه من قیود ال

تمتاز بالمشاركة والتفاعلیة  ُمستَقِبلوال ُمرِسلالمطلقة على الرسالة والوسیلة، ولم تكن العالقة بین ال
و للمؤسسة أ ُمرِسلد للعُ فلم یَ  اإلنترنت، أما بظهور ُمرِسلبقدر تمیزها بالسیطرة والسلطة من قبل ال

منح االتصال عبر  وال حتى على الرسالة نفسها، إذ ُمستَقِبلاالتصالیة تلك السلطة المطلقة على ال
كبیرة للمتلقي للوصول إلى ما یریده من رسائل على الشبكة  صالحیات وحریات اإلنترنت

  .دون قیود أو قهر أو إجبار من قبل القائمین على المؤسسات اإلعالمیة ةلكترونیاإل

فاستطاع المتلقي االختیار بین آالف الخیارات المطروحة أمامه والمنتشرة عبر الشبكة  
ذلك أن المتصل أصبح لدیه إمكانیة المشاركة في  ، وفي الوقت الذي یریده، واألهم منةلكترونیاإل

أو  اإلنترنتالحوارات والجداالت المتوفرة حول الرسائل من خالل مساحات التعلیق المتاحة على 
  والمدونات أو من خالل غرف النقاش والدردشة. ةلكترونیاإلمن خالل المنتدیات 

عالمي نفسه، من خالل فأصبح الجمهور له دور كبیر في السیطرة على المحتوى اإل
اصة، حیث الجمهور لم التعلیق علیه وٕاضافة بعض المعلومات، أو من خالل قیامه ببث رسائل خ

فقط، بل أصبح یعشق التفاعل، حیث یزداد تفاعل الشخص نظرًا لحاجة  ُمستَقِبلوال یعد المتلقي
نه یحب أالموقع، إلى جانب ر على شَ نْ داخلیة یشبعها المشارك من خالل رؤیته لما قام هو بكتابته یُ 

  . )2(تطور أحداثها وتتحدث أمام ناظریهأن یرى األشیاء تتغیر أمامه، واألخبار ت

وعلینا أال نغفل أن اإلعالم التفاعلي هو وسیلة هامة لجذب الجمهور؛ ألن عنصر التفاعل 
یخرج اإلعالم  في حیاكة األخبار والمساهمة في صیاغتها مساهمة فعلیة، وبذلك ن له تدخالً ؤمِّ یُ 

  .بما یعرف بـ(القائم باالتصال) ُمرِسلللالتي كانت من السیطرة واالحتكار 

                                           
  1014، ص مرجع سابق)  سناء عبد الرحمن،، 1(

(2  ) S.Pape & S. Featherstone  ,op.cit.,.p.166 
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أو  لكتروني، لكن صفة اإللكترونيإذن فإن اإلعالم التفاعلي هو سابق لإلعالم اإل 
ت صفة "التفاعلیة" وجعلتها تنتشر وتأخذ حیزًا مهما في العملیة االتصالیة مَ عَّ االفتراضي هي التي دَ 

  .)1(تى أضحت مع تطور تقنیات االتصال، العمود الفقري لها وشرط الكتمالهاح

ویجب التركیز هنا على أن أهم معیار من معاییر التفاعلیة التي یجب االنتباه لها هو أن 
تحمل الجماهیر من المسؤولیة إلنجاز هذا االتصال التفاعلي یالعملیة تكون تفاعلیة بقدر ما 

  . )2(والمشاركة فیه

إلى  ُمرِسلقد ظل اإلعالم التقلیدي هو المتحكم بالخطاب العام، وظل ینتقل من الف
، وكان االمتیاز للنخبة أو لقادة الرأي المسیطرین على اإلعالم، ولم یكن الجمهور له دور ُمسَتقِبلال

للجمهور سیطرة كبیرة ودور كبیر في الرسالة ُیعطي ، ولكن اإلعالم الجدید استطاع أن یذكر
  عالمیة والسیطرة علیها.اإل

ن أجهزة اإلعالم إوال نقول بأن أجهزة اإلعالم التقلیدیة لم یكن بها نظام تفاعلي، بل 
 اإلنترنتالتقلیدیة توفرت بها التفاعلیة قبل وجودها في أجهزة اإلعالم الجدید، ولكن وجود شبكة 

  . )3(دعَّم التفاعلیة في اإلعالم الجدید

رن الثامن عشر عملت الصحف على زیادة عدد صفحاتها ففي النصف الثاني من الق
وتخصیص قدر أكبر من أجل نشر رسائل القراء؛ لتطویر عالقتها مع جمهورها، مما یعني بأن هذه 

لقراء، حیث أعطت هذه الرسائل توجهًا یقوم على أن االرسائل كانت بمثابة ما یسمى الیوم (منتدى) 
اب، فالمساحة مفتوحة كرًا على السیاسیین والكتَّ د األمر حِ عُ المواطنین لدیهم وجهة نظر، ولم یَ 

للجمیع، فحینها لم تكن وسائل اإلعالم الجدید موجودة بعد، ورغم ذلك وجدت التفاعلیة، وكان لها 
ت هذه الكتابات أساس أو نواة وجود التفاعلیة المعروفة في عصرنا رَ بِ عتُ دور وأهمیة كبیرة، حیث اُ 

إغفال أن وسائل اإلعالم التقلیدیة هي أیضًا عملت على االستفادة من الحالي، وعلینا عدم 
االكتشافات الجدیدة، ولكنها لم تستطع أن تستغلها االستغالل األمثل حسب طبیعتها الخاصة، في 

  .)4(حین تجلت االفادة الكاملة من هذه االكتشافات في اإلعالم الجدید

الجدید واضح وجلي، من حیث استخدامه  مق بین اإلعالم التقلیدي واإلعالولكن الفار 
للوسائل التفاعلیة، فیجب علینا أال ننكر تقدم وسائل اإلعالم الجدید على وسائل اإلعالم التقلیدیة 

                                           
  8، صمرجع سابق) ثریا السنوسي، 1(

(2  ) Geremy Hunsinger, Matthew Allen, Lisbeth Klastrup, "International Handbook of 
Internet Research Editors" (Australia: Science & Business Media B.V. , 2010), 
p.165 

(3  ) S.McMillan,&  J. Hwang ,op.cit.,. p39 
(4  ) S. Kiousis ,op.cit., P.370 
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في استفادتها من التفاعلیة، حیث ساعدها التطور التكنولوجي في ذلك، فالحاسبات واالتصاالت 
اشرة عبر الفیدیو والبرامج المباشرة في عالم الویب الخلویة واالتصاالت الرقمیة والمؤتمرات المب

  العریض، كل ذلك ساعد على تمیز اإلعالم الجدید بالتفاعلیة بدرجة كبیرة.

 للتفاعل، وحقیقیة مباشرة كبیرة اً فرص ال توفر نجدها التقلیدیة، لوسائل اإلعالم نظرنا ما واذا
 بكتابة المستخدم یقوم المطبوعة، حیث فةالصحا توفرها للمحرر"، التي باستثناء فرصة "الرسائل

 تقدمها التي التعلیق وأ االتصال فرص إعالمیة، وكذلك رسائل من ینشر ما على الرسائل كرد
ي فو ًا محدود یكون الصحافة هذه في التفاعلي الجانب فإن والتلفزیونیة، اإلذاعیة بعض البرامج

 هذه نإ بل التفاعلیة، من واسع بمدى تتمیز فإنها ،ةلكترونیاإل الصحافة نسبیًا، أما ضعیف نطاق
  الصحافة. من النوع لهذا واألساسیة المهمة الخصائص أهم تمثل أحد باتت المیزة

وقد كان لإلعالم التفاعلي دور كبیر في تخطي مشكلة محدودیة االنتشار، والتخلص من 
إصدار الطبعات اإلقلیمیة أو والبحث عن التواجد خارج اإلقلیم، وهو ما كان یعالج بمشاكل التوزیع، 

لتعرف االختالف  ةلكترونیاإلوالمواقع  ةلكترونیاإلالطبعات الدولیة، فیكفي أن تطالع الصحف 
  الواضح والفارق الملحوظ بین الصحافة التقلیدیة واإلعالم التفاعلي الجدید.

ع ولكن، هناك ثمة عوامل توضح عدم قدرة وسائل اإلعالم التقلیدیة على التفاعل م
  :)1(جماهیرها، وقد حددها (شریف اللبان) فیما یأتي 

وسائل اإلعالم التقلیدیة لیس لدیها القدرة التكنولوجیة الكبیرة التي تتیح الفرصة لمشاركة  -1
 ، بالشكل الذي تتیحه الصحافة اإللكترونیة.ادل الرسائل والمضامین اإلعالمیةالجمهور وتب

ها بشكل تتجاهل فیه سیطرة الجمهور الذي یتم توجیه الوسائل التقلیدیة لالتصال تقدم رسائل -2
 هذه الرسائل له.

شبع الدوافع االتصالیة لكل الجماهیر المختلفة نظرًا أن تُ  وسائل اإلعالم التقلیدیة ال تستطیع -3
 لمحدودیة إمكاناتها ومضامینها.

في إنتاج رة للمشاركة ال یمتلك فرصًا كبی ،الجمهور التقلیدي لوسائل اإلعالم التقلیدیة -4
 النقاش في هذه الوسائل یكون مقصورًا على الصفوة.المضمون، و 

م األول في طبیعة تحكِ ر المُ بَ عتَ الذي یُ  ،ُمرِسلالسیطرة على العملیة االتصالیة تتم وفقًا لرغبة ال -5
 المضامین اإلعالمیة الموجهة للجمهور.

                                           
(القاهرة: الدار  3، طالصحافة اإللكترونیة: دراسات في التفاعلیة وتصمیم المواقع) أنظر: شریف اللبان، 1(

 66)، ص2006المصریة اللبنانیة، 
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  بعاد التفاعليةتقسيمات أ: ثامناً
لة، ومستویات مختلفة وعدیدة ومتنوعة، وفق تقنیات مختلفة التفاعل عبارة عن سلسلة متص

تمتاز بالتطور، وفق النشاط التكنولوجي المتسارع، مما أدى لوجود أشكال متعددة ومختلفة من 
التفاعل، ولیس من السهولة حصر هذه األشكال التفاعلیة أو مقارنة بعضها ببعض، فهناك 

المادة اإلعالمیة المتاحة، وكذلك التفاعل في إنتاج  اختالفات كثیرة من حیث التفاعل في محتوى
على  ةلكترونیاإلهذا المحتوى وتدخل المستخدمین في هذا المحتوى، واختالف مستویات رد المواقع 

  تفاعالت المستخدمین.

رف أنه رغم األبعاد المتعددة لعملیة االتصال التفاعلیة، فمن الواضح أنها توعلینا أن نع
"إما أن تكون أو ال تكون"، بل التفاعل هو نوعیة وعدد مستویات االتصال،  لیست مجرد مسألة

على سبیل المثال یمكن أن  اإلنترنتوالتي یمكن أن تختلف داخل العملیة االتصالیة الواحدة، فموقع 
یكون مجرد صفحة تحتوي على نص بدون وصالت تشعبیة أو مالحظات، فهي هنا تسجل 

رغم وجودها في موقع یمتاز بأنه یصل لمستویات من التفاعلیة -  مستویات منخفضة للتفاعلیة
بعض المواقع قد ال تكون لدیها مستویات تفاعلیة فهناك  ،وعلى العكس من ذلك -عالیة جداً 

مرتفعة، ولكن استخدامها لالستجابات الفوریة للزوار في بعض الحاالت أو استخدام أرقام هواتف 
جدًا، فالتفاعلیة  دمین یجعلها تسجل مستویات من التفاعلیة عالیةً مجانیة لالتصال المباشر بالمستخ

عملیة اتصالیة متكاملة، وال یمكن تقییم جزء منها بشكل منفصل ووضعه ضمن مستوى معین من 
التفاعلیة، لذا عادة ما یلجأ الباحثون إلى عدة أبعاد یمكن من خاللها قیاس تفاعلیة موقع ما على 

  .اإلنترنتشبكة 

الباحثون في القدرة على قیاس التفاعلیة، حتى أن بعضهم قد حدد لها محددات  واختلف
مظاهر وأدوات یجب أن تتوافر فیها، وفي لها عضهم حدد بوأبعاد، وبعضهم حدد لها مستویات، و 

هذا االختالف تأكید على صعوبة قیاس التفاعلیة قیاسًا دقیقًا، ووصف موقعًا بأنه متفاعل، واآلخر 
  .غیر متفاعل

بأن التفاعلیة تركیب متعدد   )McMillan & Hwang(ویؤكد ما ذهب إلیه الباحث، قول 
قیاس موحد ماألبعاد یسمح بتداخل العناصر االتصالیة بعضها ببعض، مما یؤكد على أن وجود 

  .)1(ف علیهلَ تَ خْ لقیاس التفاعلیة أمر غیر یسیر ومُ 

بعاد ء مع بعضها البعض، حتى أن هذه األوقد تداخلت أبعاد التفاعلیة عند الباحثین والعلما
قد تداخلت أحیانا لدى نفس الباحث من دراسة إلى أخرى، وهناك من خلط بین أدوات التفاعلیة 

                                           
(1  ) S.McMillan,&  J. Hwang ,op.cit.,. p40 
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مظاهرها، لذا یجب علینا التعرف على تقسیمات األبعاد الخاصة بعادها، وبین أهدافها، و وبین أ
  بالتفاعلیة لدى العلماء.

  

  بعاد التفاعلیة من الناحیة النظریة:: تقسیمات أالتقسیم األول
بومعیزة) أبعاد التفاعلیة حسب رؤیتهما لها من الناحیة النظریة  السعید زعموم و قسم (خالد
  :)1( إلى األبعاد اآلتیة

  االجتماعي للتفاعلیة: ُبْعدال   - أ

 بدراسة الطرق التي یتفاعل وفقها األفراد مع بعضهم البعض، ویقوم هذا ُبْعدالیهتم هذا  
التقلید على أساس بحوث االتصال اإلنساني، التي تعود إلى ما قبل ظهور الوسائط المتعددة، 

التفاعل االجتماعي أن التفاعل هو عبارة عن مفهوم محوري، فالناس یتواصلون  ةر رواد مدرسبِ عتَ ویَ 
علیة أن عن طریق تأویل الحركات الرمزیة للناس اآلخرین، ویرى القائمون على هذه المدرسة التفا

التفاعل االجتماعي یتوقف على مقدرة أفراد المجتمع على استخدام الرموز (لغویة معظمها) في هذا 
التفاعل واالنتقال إلى أفعال بناًء على ذلك، ویفهم من خالل ذلك أن أساس فعل األفراد هي رموز 

إلیها من خالل تأویل تلك  اللغة اللفظیة وغیر اللفظیة المتبادلة فیما بینهم، والمعاني التي یتوصلون
  الرموز.

  اإلدراكي للتفاعلیة: ُبْعدال  -  ب

ن في قدرة مُ كْ التفاعلیة خاصیة من خصائص شخصیة الفرد، وتَ  ُبْعدالیعتبر أصحاب هذا 
خصائص الشخصیة للفرد یمكن أن تؤثر على تبني الوسیلة واستعمالها، الاألفراد اإلدراكیة؛ ألن 

ما یخص عموم، أكثر تأثیرًا من الواقع فیإلدراكات على الویفترض أصحاب هذا االتجاه أن ا
لكي یتم إدراك مدى تأثیر تكنولوجیا الوسائط المتعددة في حیاة و تفاعالت األفراد مع الحواسیب، 

أن الشيء  ُبْعدالال بد من فهم كیفیة إدراك هؤالء لمفهوم التفاعلیة، حیث یعتقد مؤیدو هذا  ،األفراد
قیاس مستوى التفاعلیة لیس تعداد خصائص التجهیزات التكنولوجیة، ولكن  األهم للنظر فیه عند

  األهم دراسة كیف یدرك أو یعایش المستعملون هذه الخصائص.

یشار إلى طریقتین لتحدید التفاعلیة: أوًال، تفاعالت اإلنسان مع اإلنسان،  ُبْعدالووفق هذا 
أن ما یجب أن یحتل الصدارة في  ُبْعدالا ثانیًا تفاعالت اإلنسان مع الرسالة، ویؤكد أصحاب هذ

دراسة الوسائط المتعددة هو الفرد وٕادراكات الفرد، ومن المهم ان نفهم كیف یدرك الفرد التفاعلیة من 
                                           

، سلسلة بحوث ودراسات ووسائلها اإلذاعة: أشكالها في التفاعلیة ،بومعیزة السعید زعموم، ) خالد1(
  42-30م) ص2007العربیة، الدول إذاعات اتحاد "(تونس،61إذاعیة"
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االتصال الحدیثة، وهنا یؤكد البعض بأنه فیما یتعلق  ها تكنولوجیاثَ دِ حْ التأثیرات التي تُ أجل إدراك 
  ة، فإن مسألة األبعاد تصبح أكثر تعقیدًا.بالجانب اإلدراكي في التفاعلی

  االجتماعي:- النفسي ُبْعدال -ج
یعتبر قائمًا في جانب منه على النموذج التفاعلي التماثلي الذي یربط االتصال  ُبْعدالوهذا 

ین لِ یَ خَ تَ خرین مُ بواسطة الحاسوب تماما كما یحدث في التلفزیون، إذ یتفاعل المستعملون ضمنیًا مع آ
یحاجج أصحاب هذا النموذج بأن األفراد یتصورون كائنًا إنسانیًا داخل الحاسوب، و  عن طریق

الحاسوب أو في النهایة األخرى، ویتفقون على أن الناس یتفاعلون اجتماعیًا مع الحواسیب ولكنهم 
  یفترضون أن هؤالء المستخدمین یعتقدون أنهم یتعاملون مع كائنات بشریة عن طریق اآللة.

تعتبر  خدمفإن الحالة الوجدانیة والذاتیة الداخلیة للمست ُبْعدالمون على هذا وحسب القائ
م ال، فإرادة أهي التي تقرر إذا ما كان یمكن تسمیتها تفاعلیة و متغیرًا هامًا في الكثیر من الحاالت 

  قال عنها أنها تفاعلیة.الدخول في تفاعلیة هي مظهر من ذلك، وهي أحد متطلبات التجربة لكي یُ 
  التكنولوجي للتفاعلیة: ُبْعدال -د

على  ُبْعدالعنصر في الوسیط المستخدم ذاته، ویركز هذا  ُبْعدالإن التفاعلیة من منظور هذا 
أو حتى العملیة االتصالیة التفاعلیة، ئط التكنولوجیة ولیس على المحتوى الخصائص الجوهریة في الوسا

المشبكة واإلمكانات  ةلكترونیاإللعالي نسبیًا للوسائط فالتفاعلیة من هذا المنظور تشیر إلى المستوى ا
 لكترونيالمالئمة التي تسمح بها للتبادالت المتعددة االتجاهات، وتحدد التفاعلیة هنا إذا كان الوسیط اإل

  یجعل االتصال متعدد االتجاهات، ویسمح للمشاركین بالتحكم في الفعل اإلتصالي.

بأنها ركزت على  )بومعیزة(زعموم و التي وضعها والمالحظ في هذه األبعاد األربعة 
األبعاد النظریة للتفاعلیة، وحاولت أن تفسر التفاعلیة من الناحیة النفسیة والنظریة أكثر منها من 
الناحیة العملیة والتطبیقیة والتقنیة، فقد حاوال أن یرجعا التفاعلیة إلى أساسها اإلنساني الداخلي، وما 

مع من و  ،لكترونيدوافع داخلیة تتحكم في سلوكه وتفاعله مع الموقع اإل یسیطر على اإلنسان من
  .لكترونيیتفاعل معهم من خالل هذا الوسیط اإل

  

  : تقسیمات أبعاد التفاعلیة من حیث نمط االتصال:التقسیم الثاني
  ألبعاد التفاعلیة: McMillan تقسیمات  –أ

سیین ممكن عن طریقهما مناقشة ین  رئیُبْعد) على McMillanفي دراسة لها اعتمدت (
  ت ــــــــال، وقسمــــى عملیة االتصــــدم علــرة المستخـــال وسیطــــموضوع التفاعلیة، أال وهما: اتجاه االتص
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  :)1(ین، حیث كانت المستویات األربعة كاآلتيُبْعدالالتفاعلیة إلى أربعة مستویات بناًء على هذین 
 ُمرِسلالو وفق هذا النوع من االتصال، فإن إرسال  لمنخفض:االتصال أحادي االتجاه ا -1أ/

رسالة للمتلقي دون رده علیها یعتبر تفاعلیة منخفضة باتجاه واحد، وهذا المستوى یشبه 
ومحتواهم  كثیرًا ما هو شائع في الصحافة التقلیدیة حیث ینشر القائمون باالتصال رسائلهم

المستوى لیس لهم أي دور سوى استقبال  المستلمون ضمن هذاللجمهور ویروجون له، و 
 الرسالة االتصالیة، ویكون التفاعل في هذا المستوى منخفضًا.

د علیها بالرسالة فیرُ في هذا المستوى  ُمستَقِبلالیتأثر : االتصال أحادي االتجاه المرتفع -2أ/
ویكون له رجع صدى، وفي هذا المستوى یكون القائم باالتصال هو المسیطر على 

ملیة االتصالیة، ولكن ما یمیزه عن المستوى السابق هو أن المتلقي قرر المشاركة في الع
ه رسالة في برید القراء مثًال، أو االتصال على إرسالالعملیة االتصالیة، من خالل 

، وهو في أساسه اتصال في اتجاه واحد، ُمسَتقِبلاالتصال للتوفر إمكانیة تاإلذاعة، وهنا 
هذا المستوى یعتمد على ، و ُمسَتقِبلضعیفة لل مشاركةون هناك ن یكولكن في بعض األحیا

قرار المتلقي بالمشاركة في العملیة االتصالیة، وفي هذا المستوى تكون التفاعلیة أكثر من 
ن المتلقي أصبح له دور غیر التعرض للعملیة االتصالیة فقط، إمستواها السابق، حیث 

 التصالیة.بل تخطاه إلى المشاركة في العملیة ا
 ُمرِسلكون في هذا المستوى ردود منفصلة بین الت اتصال ثنائي االتجاه المنخفض: -3أ/

ویتبادالن األدوار فیما بینهما في الرد على بعضهما البعض، وفي هذا المستوى  ُمستَقِبلوال
إلى المتلقي، ولكن هنا یتم  ُمرِسلرسالة من ال إرسالیكون هدف العملیة االتصالیة هي 

ساح مساحة واسعة للمتلقي بالمشاركة والتفاعل، ویحدث اتصال باالتجاهین (مزدوج)، فإ
مع االحتفاظ بالسیطرة األساسیة للقائم باالتصال، وهو یشبه ما یتم خالل التجارة 

 بضاعته وخدمته ویختار المتلقي منها ما یشاء. ُمرِسلوالتي یعرض فیها ال ةلكترونیاإل
ویتبادالن األدوار  ُمستَقِبلوال ُمرِسلوفیه یشترك كٌل من ال المرتفع: اتصال ثنائي االتجاه -4أ/

في  التقاءبینهما، ولكن ما یمیز هذا المستوى ویجعله یوصف بالتفاعلیة المرتفعة وجود 
 ُمسَتقِبلوال ُمرِسلوفي هذا المستوى یتبادل ال، أشیاء مشتركة كثیرة أهمها الوقت والوسیلة

لعملیة االتصالیة، وهو یشبه ما یكون في المحادثة العامة األدوار والسیطرة على ا
والمفتوحة خالل المؤتمرات والخطب الجماهیریة، أو في مواقع الدردشة والمناقشات 

وبعض برامج المحادثة، حیث یكون للمتلقي دورًا أكبر من مجرد استقبال  ةلكترونیاإل

                                           
(1  ) S. McMillan  , op.cit.,. p274-275 
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، وفي هذا المستوى رِسلمُ لى الالرسالة، بل یتخطاه إلى المشاركة في الرسالة والرد ع
 إلى جانب (التزامنیة) والتي تعني إمكانیة الرد ُمرِسالً وافر إمكانیة أن یكون المتلقي تت

، وهو شرط وضعه الكثیر من الباحثین للحصول ُمرِسلعلى ال ُمستَقِبلل البَ الفوري من قِ 
ن حیث التفاعلیة، على اتصال تفاعلي قوي، وهذا االتصال یعتبر أقوى أنواع االتصال م

دوار بین حیث تتوافر فیه إمكانیة السیطرة للمتلقي على العملیة االتصالیة، وتبادل األ
 .ُمسَتقِبلوال ُمرِسلال

) عرضا اختالف الرؤى حول النظر إلى McMillan & Hwang(وفي دراسة أخرى لـ 
عن اإلعالم  تقلیديم الن التفاعلیة هي ما یمیز اإلعالأأكدا بالتفاعلیة عبر اإلعالم الجدید، و 

الجدید، وسردا عددًا من تعریفات التفاعلیة ومالحظات عدیدة على هذه التعریفات، وأكدا على أن 
، وهذه اإلنترنتالتفاعلیة یسیطر علیها ثالثة أبعاد رئیسیة هي المحرك ألي اتصال تفاعلي عبر 

 من ُبْعدصال، والوقت، وحددا لكل األبعاد هي: اتجاه االتصال، وسیطرة المشتركین على عملیة االت
من خاللها،  ة لها والذي یمكن االستدالل علیهالعناصر المالصقهذه األبعاد عددًا من الخصائص و 

وفي نفس الوقت أكدا على تداخل هذه األبعاد وعدم استقاللها عن بعضها وأشارا إلى أن تداخل هذه 
  .)1(التفاعلیةاألبعاد مع بعضها البعض هو دلیل على قوة العملیة 

) في دراستها األولى والتي قسمتها إلى McMillanونالحظ هنا اختالف أبعاد التفاعلیة عند (
 فیها التفاعلیة إلى ا) والتي قسمHwangین یحتویان على أربعة مستویات، عن دراستها مع (ُبْعد

  تها ومالصقة لها.من هذه األبعاد عناصر وخصائص تندرج تح ُبْعدأبعاد رئیسیة وقسما لكل  ثالثة

وهو ما یؤكد اختالف الرؤى حول التفاعلیة ومستویاتها، والمظاهر التي یمكن من خاللها 
  التفاعلیة أو عدمها.ب ةلكترونیاإلم على الوسیلة كْ الحً 

  

  ) ألبعاد التفاعلیة:J. Jansenتقسیمات ( - ب 

على أنماط أربعة من ) فقد قسم التفاعلیة إلى أربعة مفاهیم فرعیة استنادًا Jansenأما (
  :)2(االتصال 

دم خِ ستَ وهو مقیاس لقدرة وسائل اإلعالم على السماح المحتمل للمُ  تفاعلیة نقلیة: -1ب/
باالختیار من بین تدفق مستمر من المعلومات في وسائل اإلعالم، وذلك وفق اتصال في 

                                           
(1  ) S.McMillan,&  J. Hwang ,op.cit.,. p30 
(2  ) J. Jensen, ,op.cit.,. P.201 
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ال یتیح إمكانیة  مخدِ ستَ اتجاه واحد، ووفق هذا المستوى من التفاعلیة، یكون النظام المُ 
  ین للمعلومات فقط.ُمسَتقِبلتلقین و مین للمعلومات، بل هم مجرد مُ خدِ ستَ تقدیم المُ 

م في أن یختار، ستخدِ وهو مقیاس لقدرة وسائل اإلعالم بالسماح للمُ  تفاعلیة تشاوریة: -2ب/
حسب طلبه ویحدد ما یرید التعرض له من معلومات تقدمها المواقع، وتحدید المستخدم 

ما هو موجود من معلومات في نظام إعالمي وفق اتصال ذو اتجاهین، یسمح للمستخدم ل
  بإبداء رأیه، وتجعله یختار ما یرید التعرض له.

السماح المحتمل للمستخدم  على وهو مقیاس لقدرة وسائل اإلعالم التفاعلیة التحادثیة: -3ب/
اتجاهین،  يق اتصال ذبإنتاج أو بإدخال بعض المعلومات على النظام المعروض، وف

كما هو في مجموعات الحوار والمنتدیات وغرف -سواء في الوقت الحالي (التزامنیة) 
  .لكترونيمن خالل عدم التزامنیة كما هو في البرید اإل مأ - النقاش

ات ل اإلعالم على ما تتیحه من إمكانوهو مقیاس لقدرة وسائ التفاعلیة التسجیلیة: -4ب/
بالتالي التكیف واالستجابة لها من قبل المستخدم بما یناسبه وفق لتسجیل المعلومات، و 

من خالل  مإجراءات معینة، سواء من خالل االختیار وتلبیة النظام لهذا االختیار، أ
االنتقاء التلقائي من قبل المستخدم وفق ما تتیحه أنظمة المراقبة، أو ما یعرف بالواجهات 

  الذكیة.

قدمه للمستخدم، ودرجة ما م أبعاد التفاعلیة من حیث ما تُ ) قد قسJansenوالمالحظ أن (
تسمح له بالمشاركة في العملیة االتصالیة، حیث اعتمد في التفاعلیة النقلیة على اختیار المتلقي، 
أما التفاعلیة التشاوریة فهي التي تعتمد على ما یطلبه المتلقي من خدمات، أما التفاعلیة التحادثیة 

معلومات على النظام، أما التفاعلیة التسجیلیة  إرسالى ما یقوم به المتلقي من فهي التي تعتمد عل
على رسائل  بناءً  ُمسَتقِبلاألصلي للرسائل والطلبات التي یتقدم بها ال ُمرِسلفهي إمكانیة استجابة ال

  قدمها المتلقي.
  

  ) ألبعاد التفاعلیة:Larssonتقسیمات ( -ج

على "الوسیط" في العملیة  فاعلیة معتمداً د التا) تقسیمه ألبعLarssonوضع (
حیث قسم األبعاد من حیث استخدامها لوسیط في العملیة االتصالیة، وهذه األبعاد  االتصالیة،

  :)1()هيLarssonحسب (

  وهو االتصال الشخصي ویسهل فیه االتصال بین الطرفین. " :يالنوع األول"اإلنسان -1ج/

                                           
(1  ) A.Larsson, op.cit., .p195  
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  بإبداء آرائهم الشخصیة. خدمینوهو الذي یسمح للمست وسیط":-النوع الثاني "إنساني -2ج/

وهو الذي یسمح للمستخدمین التحكم في ما یتعرضون له من  النوع الثالث "وسیط": -3ج/
  قصص إخباریة.

وهو الذي یسمح فیه للمستخدمین بالتغییر في  إنساني":- النوع الرابع هو "وسیط -4ج/
  قصص خبریة من طرفهم.القصص اإلخباریة واإلضافة علیها أو إضافة 

قد وضعهم اعتمادًا على تفاعل اإلنسان  )Larssonویالحظ على هذه األبعاد األربعة أن (
 اإلنترنتبما یمتاز من قدرة على االتصال ب الحاسوبهو  - حسب رؤیته–بالوسیط، والوسیط 

هو االتصال " هو االتصال الشخصي، و ين التفاعل األول عنده "اإلنسانإوالشبكات العالمیة، حیث 
عن   )Larsson(، وفي هذا المستوى یتحدث ُمستَقِبلواآلخر  ُمرِسلالذي یكون بین طرفین أحدهما 

على الرسالة اإلعالمیة،  ُمرِسلال، والذي یكون فیه سیطرة ُمستَقِبلوال ُمرِسلاالتصال المتبادل بین ال
ه من الوسائط مثل الهاتف وهو مستوى اتصالي ال یستخدم فیه اإلنسان الحاسوب كوسیط، أو غیر 

  أو غیره.

قد اعتمد على أساس   )Larsson(أما بالنسبة للمستویات الثالثة األخرى فنالحظ أن 
قد اعتمد في المستوى الثاني على صل خالل العملیة االتصالیة، و استخدام وسیط من أجل التوا

على  اإلنترنتبكة تفاعل المستخدم مع الوسیط، مثل أن یتم بث رسالة اتصالیة من خالل ش
ا بما من خالل التعرض لها والتعامل معهالحاسوب، فیتفاعل المتلقي مع هذه الرسالة ویتعامل معها 

لمتلقي على الرسالة اإلعالمیة من اسیطرة  هیتطلبه الوضع، أما بالنسبة للمستوى الثالث فیتم فی
  .لكترونيخالل بث رسائل من قبل المتلقي باستخدام الوسیط اإل

أو  اإلنترنتوهو هنا الحاسوب أو شبكة  ،بالنسبة للمستوى الرابع فیعني هنا رد الوسیط أما
لیرد علیها،  ُمسَتقِبلیستخدم وسیط من أجل الرد على الرسالة التي أرسلها ال الذي األصلي ُمرِسلال

  یتفاعل معها.ه للرسالة وانتظاره الرد علیها، فإنه یستقبل الرسالة من "الوسیط" و إرسالوالمتلقي بعد 
  

  ) ألبعاد التفاعلیة:J. Nobleتقسیمات ( -د

هناك من نظر إلى التفاعلیة على أنها عملیة اتصالیة تحتاج آللیة من أجل إتمامها، و
  .)*(ونظر إلى هذه اآللیات على أنها (لغات) من أجل التواصل خالل العملیة االتصالیة

                                           
لیس المقصود هنا اللغات (اللفظیة)، بل أن اللغات هنا المقصود بها الطریقة التي یتم استخدامها من أجل   )(*

 اتمام العملیة االتصالیة
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ج هو مثل خلق لغة مشتركة من الرموز تِ نْ ال ومُ عَّ ن وجود تفاعل هادف وفَ إحیث افترض  
  :)1(واإلجراءات بین النظام والمستخدم، وصنف هذه اآللیات (اللغات التفاعلیة) كاآلتي

هي التفاعالت البدنیة التي یقوم بها المستخدم من أجل استقبال  التفاعالت البدنیة: - 1د/
  باله بعض الرسائل.الرسائل، وكذلك التفاعالت البدنیة الالحقة للمستخدم عند استق

ف بالقیادة التفاعلیة، حیث على المستخدم ادخال عرَ وهو ما یُ  التفاعل باستخدام الرموز: - 2د/
 ةلكترونیاإلبعض الرموز للوصول إلى ما یرید الوصول إلیه مثل إدخال اسم الصفحة 

  المراد تصفحها والوصول إلیها.

لوب األكثر شیوعًا في التفاعل مع سوهو األ التفاعل عن طریق الماوس (الفأرة) : - 3د/
ها لَ خِ دْ بین المستخدم والنظام، حیث یتم تنفیذ بعض األوامر التي یُ  اإلنترنتصفحات 

المستخدم عن طریق الماوس وتترجم هذه األوامر إلى إجراءات أو تقنیات قام بإعدادها 
  مصممو هذه المواقع لتحقق للمستخدم ما یرید الوصول إلیه.

وهو یعني تواجد  من خالل الوجود والمشاركة بالنصوص والصوت أو الفیدیو:التفاعل  - 4د/
المستخدم في نظام معین كغرف الدردشة والتواصل معهم من خالل مشاركته بالنصوص أو 
المحادثة الصوتیة من خالل مشاركة الصوت، أو المحادثة المرئیة (الفیدیو) وهو یجمع 

  ركات تعتبر أقوى أنواع المشاركات التفاعلیة.المشاركة بالصوت والصورة، وهذه المشا

وهي تفاعل المستخدم مع النظام من خالل اللمس، وهو أشبه ما  التفاعل باللمس: - 5د/
 ةإلكترونییكون بالتفاعل من خالل الماوس أو الكیبورد وٕادخال بعض الرموز، فهي تقنیة 

  الیة.نسان اكتشافها واستخدامها لتسهیل العملیات االتصاستطاع اإل

من  ةلكترونیاإل : تقسیمات أبعاد التفاعلیة من حیث ما تقدمه للصحف التقسیم الثالث
  خدمات:

  حسب ما یتیحه النشر الفوري للتفاعلیة:  - أ

أربعة مستویات متنوعة یتیحها النشر الفوري للتفاعلیة  وفقهناك من نظر للتفاعلیة وتعامل 
  :)2(في استخدام الصحیفة الفوریة

                                           
(1  ) J. Noble, op.cit., p.p 10-12 

  38-37ص مرجع سابق،  ،) انظر: حسنین شفیق2(
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ین المستخدم والمحرر (وأبرز األمثلة التطبیقیة على المستوى السابق هو البرید التفاعل ب -1أ/
 .)لكترونياإل

التفاعل بین المستخدم وغیره من المستخدمین (مثل استخدام جماعات المناقشة والنشرات  - 2أ/
 ).ةلكترونیاإل

ى المادة أن یصبح المستخدم نفسه مصدرًا وذلك حین تتاح له اإلمكانیة للتعلیق عل - 3أ/
 كانت اإلضافة التي یرید عرضها على اآلخرین. ونشر رأیه أو أیاً 

من خالل تحكمه في محاور وأشكال المعلومات  ،التفاعل بین المستخدم والمادة نفسها - 4أ/
  التي یتعرض لها.

  من خدمات ومعلومات للقراء: ةلكترونیاإل حسب ما تقدمه الصحف  - ب

یمه ألبعاد التفاعلیة، حیث نظر إلیها من خالل ما وهناك من انتحى منحى آخر في تقس
من خدمات ومعلومات للقراء، حیث أصبح الحكم على مدى نجاح موقع  ةلكترونیاإلتقدمه الصحف 

م سَّ قَ وقع، و أو عدمه یتعلق أو یرتبط بما یقدمه من خدمات تفاعلیة بین مستخدمي الم اإلنترنتعلى 
  :)1(ثة أشكال هيإلى ثال اإلنترنتخیارات التفاعلیة في 

د المستخدم إلى "الصفحة التالیة" أو "العودة إلى رشِ هي التي تُ  التفاعلیة اإلرشادیة: -1ب/
 أعلى".. وهكذا.

 هي تلك التي تتم عبر البرید المباشر والروابط ومجموعات الحوار.  التفاعلیة الوظیفیة: -2ب/

أن  اإلنترنتمحادثة، وتتیح لموقع غرف ال في هي تلك التي تقدم  التفاعلیة الكثیفة: -3ب/
  ُیكیف نفسه لسلوك المتصفحین الزائرین.

   حسب أهداف  التفاعلیة: -ج

 كترونیةاالل الصحف في وفي تقسیم مشابه للتقسیم السابق، قسم بعض العلماء التفاعلیة
 :)2(أنواع ثالثة الى

 لى الصفحةإ لمستخدما انتقال الخاصیة تتیح هذه حیث اإلبحار: التجوال أو تفاعلیة -1ج/
 .لخإ..البدایة لىإ العودة وأالسابقة،  وأ الالحقة

                                           
اإلنترنت: االستخدامات واالنتشار في السعودیة، بحث مقدم إلى مؤتمر ثورة االتصال ) محمد عثمان العربي، 1(

 7-6م) ص2002(مسقط، جامعة السلطان قابوس، والمجتمع الخلیجي، الواقع والطموح
 399، صمرجع سابق) جاسم جابر، 2(
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 المباشر. البرید وسیلة وخدمة مثل : الوظیفیة التفاعلیة -2ج/

 خدمة خالل من االلیكترونیة تتبناها المواقع التي التفاعلیة وهي : المتبناة التفاعلیة -3ج/
 جهة من بینهم فیما الجمهور بین تفاعلال یتم حیث المنتدیات، وأ المباشرة الحوار غرف
  جهة ثانیة. من ومنتجیها الجمهور وبین

خالل  من إلیها النظر یمكن ةلكترونیاإل  الصحافة في التفاعلیة نأب آخرون ویرى
  :  )1(مدرستین

   لتوسیع الناشر یقدمها خیارات عن عبارة هي التفاعلیة بأن ترى  المدرسة االولى: -1
 في والمقاالت، خباراأل على التعلیق مثل للمحتوى، وٕاضافته هُ مَ كُ حَ وتَ  المستخدم تجربة
موضوع للمستخدم بإضافة رأیه والتعلیق على ما تم و أ خبر كل تحت المخصص الجزء
 نشره.

 الناشر-االثنین  من تتطلب الحقیقیة، التفاعلیة بأن ترى التي وهي المدرسة الثانیة: -2
  بالمحتوى. التحكم حیث من افئمتك وقدر یكونا على مستوى أن- والمستخدم

  تقسیمات أبعاد التفاعلیة من حیث ما تحققه من أهداف: -:التقسیم الرابع
  :)2(لتفاعلیة، وهيا ) ألبعادC. Heeterتقسیمات ( -أ

  ویقصد بها تعدد الخیارات.  األول: تعقد االختیارات: ُبْعدال -1أ/

 حصولویقصد بها سهولة  مستخدم:الثاني: المجهودات المبذولة من قبل ال ُبْعدال -2أ/
  على المعلومات.  المستخدم

إجابة إدارة موقع الصحیفة على تساؤالت  ویقصد به الثالث: االستجابة للمستخدم: ُبْعدال -3أ/
  واستفسارات المستخدم. 

وسائل االتصال  الُمستَْقِبل ویقصد استخدام الرابع: تسهیل االتصال الشخصي: ُبْعدال -4أ/
  للتواصل مع القناة اإلعالمیة. 

الوسائل المتاحة للمستخدمین من  به ویقصد الخامس: سهولة إضافة المعلومات: ُبْعدال -5أ/
  ضافة على المادة المنشورة على الموقع.اإلأجل 

                                           
 399، صمرجع السابقجاسم جابر،  )1(

(2  ) C. Heeter ,op.cit.,. p227 
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  مین. للمستخد لكترونيمراقبة الموقع اإل به ویقصد السادس: مراقبة نظام المستخدم: ُبْعدال -6أ/

نها استطاعت أن تضع األدوات ؛ أل)Heeter(وقد اعتمد الكثیر من الباحثین على أبعاد 
 لكترونيضمن هذه األبعاد، والحكم على الموقع اإل ةلكترونیاإلالتي تتیحها المواقع  ةلكترونیاإل

صل ، التي تساعد على توااألدواتبالتفاعلیة حسب حجم استخدام هذا الموقع ألكبر عدد من هذه 
المستخدم بالموقع وتفاعله معه، ومشاركته في الموقع وتقلیل الجهد المبذول من قبل المستخدم عند 

  تصفحه للموقع.
  

  ) ألبعاد التفاعلیة:R. Dholakia & othersتقسیمات ( - ب

للتفاعلیة، ولكنهم أضافوا علیها  )Heeterفقد استفادوا من أبعاد ( )Dholakia & othersأما (
)، إال أنهم Heeter( لدى نفس عدد األبعاد الستة للتفاعلیة همماورغم استخد نهإ یها، حیثوغیَّروا ف

 : )1(غیَّروا فیها لتكون على الشكل اآلتي
إلى إمكانیة اختیار المستخدم توقیت ومحتوى  ُبْعدالویشیر هذا   تحكم المستخدم: -1ب/

لى المحتوى، ویتأتى هذا تسلسل المعلومات، ویكون لدى المستخدم الشعور بالسیطرة ع
"النص مع الرسومات"، ین في اختیارهم بین "النص فقط" ومن خالل تحكم المستخدم ُبْعدال

وكذلك تحدید اللغة، وتحدید محرك البحث الذي یریدون العثور على معلوماتهم من 
 خالله.

للموقع من د رِ یشیر إلى ضرورة وجود رد من قبل إدارة الموقع على ما یَ   االستجابة: -2ب/
، ُمسَتقِبلوال ُمرِسلرسائل من قبل المستخدمین، وهو یعني تسلسل الرسائل وتبادلها بین ال

یتضح بصورة ما یعرف بـ "الخطاب المتبادل"، و ویظهر أعلى درجاته في "المحادثة" أو 
، أو من خالل اإلجراءات التي یتخذها الموقع لكترونيأقل في الرد على رسائل البرید اإل

  على اقتراحات أو ردود من بعض زوار الموقع. بناءً 
إلى السرعة التي یحدث بها االتصال، سیما زمن  ُبْعدالیشیر هذا   الوقت الحقیقي: -3ب/

االستجابة، ویعتبر هذا مكونًا رئیسیًا في االتصال التفاعلي ذو المستویات العالیة، فلیس 
ي الوقت الحقیقي للتفاعل مع كل االتصاالت التفاعلیة تحتاج إلى وجود المستخدم ف

في وجود الوقت الحقیقي للحصول  ُبْعدالالرسالة، ولكن قوة االتصال تتمثل حسب هذا 
  على أسرع استجابة أو ردة فعل من قبل المستخدم، وهو ما یعرف بمصطلح (التزامنیة).

                                           
(1  ) Ruby Dholakia, Miao Zhao,  Nikhilesh Dholakia, &  David Fortin, "Interactivity and 

Revisits to Websites: A Theoretical Framework", Working paper, Research Institute 
for Telecommunications and Information Marketing,2000: p-p. 1-19, p.6-8 
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طاع عن یعني وجود شعور لدى المستخدم بالمشاركة وعدم االنق ُبْعدالهذا   الترابط: -4ب/
العالم الخارجي، وهو ما توفره المواقع من خالل االرتباطات التشعبیة أو المواضیع ذات 

، أو من خالل منتدیات اإلنترنتالصلة، والمواقع المتصلة، وغرف الدردشة على شبكة 
خبار وغیرها من الجهود التي تخلق جوًا من االحساس واالنتماء الحوار، ومجموعات األ

توقعات باالستجابة لدى الزوار ومشاركتهم التواصل مع  ُبْعدالیخلق هذا بالمجتمع، حیث 
تیسیر هذه الخدمات وتقدیمها  ُبْعدالبعضهم البعض، ودور الوسیلة التفاعلیة في هذا 

  للمستخدمین لزیادة الترابط بین الفرد والمجتمع وبین المستخدم وغیره من المستخدمین.
للمستخدم بتخصیص الموقع  لكترونيیوفرها الموقع اإل یعني الدرجة التي  التخصیص: -5ب/

وم بها الموقع لمعرفة بما یلبي رغباته واحتیاجاته، ویأتي ذلك من خالل دراسات یق
لمستخدم، لوتقدیم ما یلزم  ،حاجات المستخدمین وتفضیالتهم في الموقعاقتراحات و 

 وخاصة إعطائه الفرصة بتخصیص الموقع حسب ما یناسبه.
مواد ترفیهیة أو خدماتیة إضافة  لكترونيیعني ضرورة أن یقدم الموقع اإل رفیه:الت -6ب/

للخدمة األساسیة التي یقدمها، وذلك من أجل أن تعطي المستخدم بعض الترفیه والتسلیة، 
 كبیر صفحة االستراحة في الصحف المطبوعة. وهو یشبه إلى حدٍ 

)، إال أنهم Heeterد األبعاد لدى (قد استخدموا نفس عد )Dholakia & othersنالحظ أن (
اختلفوا معها في هذه األبعاد من حیث كیفیتها، فنالحظ أنهم أضافوا عنصر الزمن، وهو ما وضعوه 

أن الذي أكدت الكثیر من الدراسات  )الترفیه(تحت مسمى (الوقت الحقیقي)، وكذلك أضافوا عنصر 
ن المعلوماتیة والترفیه، ویمكن أن یشمل الترفیه، المواقع الناجحة تفاعلیًا، هي المواقع التي تجمع بی

العدید من األمور مثل الرسوم المتحركة وبعض األلعاب التفاعلیة الستجالب ردود فعل تعاطفیة مع 
من األلعاب التي یمكن ان یحتویها خدمین لزیارة هذا الموقع، و الموقع، وتعمل على عودة المست
تفاعلیة وتعمل على تكرار زیارة المستخدمین لهذا الموقع، األلعاب الموقع وتحقق له قدرًا كبیرًا من ال

ینهم، فهناك الكثیر من الدراسات التي أكدت بالتي تعتمد على مشاركة المستخدمین والتفاعل فیما 
  على ان المواقع األكثر مرحًا هي المواقع التي یكون تصور األفراد لها أكثر رضًى.

  

ت الباحثین في التوصل إلى أبعاد یمكن من خاللها بعد أن عرضنا عددًا من محاوال
رغم اختالف –التعرف على التفاعلیة، فإن علینا أن نتفق في البدایة على ان مفهوم التفاعل 

هو في الواقع مفهوم واحد ومشترك مع وجود  - الباحثین في التوصل التفاق على أبعاد واحدة
وم، ویتضح من خالل العرض السابق لمحاوالت المتنوعة في النظر لهذا المفه االختالفاتبعض 

  الباحثین ما یأتي:

 بعاد التفاعلیة بسبب التطور الهائل في تكنولوجیا االتصال.أعلى  اتفاقعدم وجود  -1
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 عدم تمكن الباحثین من التوصل لنموذج موحد ألبعاد التفاعل هو شيء طبیعي. -2

 .ةلكترونیاإلیة في المواقع على معیار موحد یمكن من خالله قیاس التفاعل االتفاقعدم  -3

 تداخل بعض األبعاد مع بعضها البعض. -4

 تشابه مفهوم األبعاد بین الباحثین، واختالف بعض مسمیاتها. -5

 صعب السیطرة علیه. ئاً احتواء العملیة التفاعلیة على الكثیر من األنماط تجعل منه شی -6

 المتاحة والمتطورة. ةرونیلكتاإلتنوع أدوات أبعاد التفاعلیة ناتج عن التطور في األدوات  -7

 الخلط بین أبعاد التفاعلیة وأدواتها. -8

 اختالف الباحثین أنفسهم في بعض دراساتهم عند تحدید مستویات التفاعلیة. -9

 اختالف مفهوم التفاعلیة لدى الباحثین أدى إلى اختالف أبعادها. - 10

ددة للتفاعلیة على أبعاد وأدوات مح االتفاقالتطور التكنولوجي والتقني یجعل من الصعب  - 11
 واالعتماد علیها في ظل اكتشاف الكثیر من األدوات مع التطورات المتالحقة.
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  اليت حتقق التفاعلية ةلكترونياإلأدوات الصحافة اً: تاسع
الوصول إلى مفهوم محدد ودقیق صعوبة بسبب االختالف الواضح في تعریف التفاعلیة و 

، حتى أن بعض الكتاب للتفاعلیةمتفق علیها د لها كان هناك اختالفًا واضحًا في تحدید أبعا
شروط التفاعلیة، وهناك بعاد، وبعضهم خلط بین األبعاد و والباحثین وضع أدوات التفاعلیة ضمن األ

  من وضع مظاهر التفاعلیة على أنها أبعاٌد لها.

ومن أجل تجنب الخلط الذي وقع فیه بعض الباحثین بین األدوات واألبعاد، لجأ الباحث 
، وذلك من خالل ةلكترونیاإلالفصل بین أبعاد التفاعلیة، وبین أدوات التفاعلیة في الصحافة  إلى

للتفاعلیة المكون من ستة أبعاد التي اعتمدت علیها الكثیر  )Heeterاعتماد الدراسة على مقیاس (
ا في أدوات التفاعلیة وأشكاله ٕاسقاطالعربیة، وسوف یتم وضع و  ممن الدراسات سواء األجنبیة أ

  من خالله. االذي یمكن تصنیفه ُبْعدالكٌل حسب  ةلكترونیاإلالصحافة 

  األول: تعدد الخیارات (تعقد االختیارات). ُبْعدال -1

 الثاني: سهولة الحصول على المعلومات(المجهودات المبذولة من قبل المستخدم). ُبْعدال -2

 الثالث: االستجابة للمستخدم. ُبْعدال -3

  التصال الشخصي من قبل المستخدمین.الرابع: تسهیل ا ُبْعدال -4

  الخامس: سهولة إضافة معلومات من قبل المستخدم. ُبْعدال -5
  السادس: مراقبة نظام المستخدم. ُبْعدال -6

  د االختیارات): ات التي تحقق تعدد الخیارات (تعق: األدو الُبْعد األول
لى المعلومات، ویقصد بتعدد الخیارات، تقدیم أكثر من بدیل للمستخدم لیمكنه الحصول ع

بتقدیم النص فقط للقارئ، بل تقدیم الرسالة المراد إیصالها بأكثر من صورة،  االكتفاءوهو یعني عدم 
  وترك االنتقائیة للقارئ.

، وتهدف إلى تقدیم الخیارات المتعددة ةلكترونیاإلومن األدوات التي تستخدمها الصحافة 
لطریقة القتصار على نشر المعلومات باللمستخدم من أجل الحصول على المعلومات، ولیس ا

  :التقلیدیة من النص فقط
    تعدد اللغات:  -أ

لتعدد اللغات على صفحاتها، أي  اإلنترنتعلى شبكة  ةلكترونیاإلویعني إتاحة مواقع الصحف 
 ةلكترونیاإلاستخدام الموقع ألكثر من لغة، ویدعم ذلك تعدد الخیارات من حیث توجه الصحف 

  للغات یختار المستخدم اللغة التي یرید. لجمهور متعدد ا
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  الوسائط الفائقة: - ب

یعتبر اإلعالم متعدد الوسائط هو عنوان الثورة اإلعالمیة التي نشهدها في العصر الحالي، 
إذ یمزج بین مختلف أنواع اإلعالم والتكنولوجیا، فنجد الصوت والصورة والرسوم والنص والمهارة 

،  كل ذلك یتحالف معًا اإلنترنتجیة والبث الرقمي، واستخدام الحاسوب و اللغویة والتقنیات التكنولو 
  إلنتاج إعالم بالغ التعقید والكثافة واإلبهار.

د بمفهوم الوسائط الفائقة عدم االقتصار على النص فقط، إنما ینصرف إلى الوسائط قصَ ویُ 
فائق في بنائه الهرمي تابع المتعددة، في حین یرتبط مفهوم النص الفائق بالنص فقط؛ لذا فالنص ال

للوسائط الفائقة ویمثل شكًال من أشكالها، وقد دفع هذا التصور إلى القول بالرسوم الجرافیكیة الفائقة 
  .)1(على غرار الوسائط الفائقة

طبقًا للمدخل –فمفهوم الوسائط الفائقة یتضمن التزاوج بین النص الفائق والوسائط المتعددة 
؛ مما یؤدي بالتالي إلى تعدد الوظائف التي تؤدیها تلك الوسائط، فمن وتعدد الحواس -المهجن

خالل الربط بین النص الفائق ووصالت الصوت یتم مخاطبة حاستي البصر والسمع، ومن خالل 
  .)2(أیضاً  التزاوج بین وصالت الفیدیو والنص الفائق یتم مخاطبة حاستي السمع والبصر

االتصال بمساعدة الحاسوب، بدأ استخدام  وبسبب تطور نظم الحاسب وبصفة خاصة
ب و الوسائل الفائقة في بناء الرسائل االتصالیة، أو إنتاج البرامج االتصالیة، التي تعتمد على الحاس

في إنتاجها ونقلها وتوصیلها على الملفات الخاصة بهذه الوسائل، مثل ملفات الصور، والفیدیو 
تاج هذه الرسائل والبرامج، وكذلك ساعدت تكنولوجیا م بالتكامل في إندَ خْ ستَ والصوت، التي تُ 

الشبكات وخصائصها على استخدام الوسائل المتعددة في بناء المواقع اإلعالمیة وصفحات 
  .اإلنترنتالشبكات وٕاتاحتها على شبكة 

وقد تم تعریف الوسائط المتعددة بأنها تعدد عناصر المادة اإلعالمیة الموجودة على شبكة 
، ولیس بالضرورة أن تجتمع كل هذه صوت ونص وصور ثابتة ولقطات فیدیو من اإلنترنت

التكنولوجیات في منتج واحد، بل تختلف المواقع طبقًا الختالف مستوى تطورها، وبسبب هذه السمة 
ل الطباعي من خالل تقنیة نواع االتصال، فنجد میزة االتصاأبین ممیزات كل  اإلنترنتیجمع 

                                           
) حلمي محسب، إخراج الصحف اإللكترونیة على شبكة اإلنترنت: دراسة تطبیقیة مقارنة بین الصحافتین 1(

 95،  ص مرجع سابقالمصریة واألمریكیة، 
 95، ص المرجع السابق) 2(
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إلذاعي بالرادیو من خالل تقنیة الصوت، ومیزة االتصال التلفزیوني من میزة االتصال االنص، و 
  .)1(خالل تقنیة الصورة ولقطات الفیدیو والرسوم المتحركة وغیرها

فت الوسائط المتعددة أیضًا بأنها "طائفة من تطبیقات الحاسوب یمكنها تخزین  وقد ُعرِّ
ة والرسوم المتحركة واألصوات، ثم المعلومات بأشكال متنوعة تتضمن النصوص والصور الساكن

عرضها بطریقة تفاعلیة وفقًا لمسارات المستخدم، وعلى هذا یتضح أن الوسائط المتعددة هي عبارة 
عن دمج بین الحاسوب والوسائل األخرى إلنتاج بیئة تشعبیة تفاعلیة تحتوي على برمجیات الصوت 

  .)2(الل الرسومات المستخدمة في البرامج"والصورة والفیدیو وترتبط فیما بینها بشكل تشعبي من خ

أما بالنسبة لمصطلح النص الفائق فقد انتشر لسببین أولهما: جذور المصطلح التاریخیة: 
ذاتها كانت تحمل  اإلنترنتن شبكة أنشأة الروابط قائمة على النص فقط، كما  كانت بدایةالففي 

ما تحمله داللة الكلمة من ب، وذلك محدد خدمالمستالنصوص فقط في بدایتها األولى، ثانیهما: ثقافة 
یفهم أن كلمة النص الفائق هي الروابط التي تحیله إلى موضوعات  المستخدملدى القراء، ف معانٍ 

  .)3(مختلفة سواء أكانت نصیة أم فیلمیة أم صوتیة

، وتعتبر الوسائط الفائقة تطویرًا للوسائط المتعددة؛ ألنها تقدم وسائط أغنى وبدائل أكثر
ولتوضیح مفهوم الوسائط الفائقة یجب البدء من نقطة النص الفائق، الذي یتیح التجول عبر شبكة 

ا الوسائط ى صفحات أو وثائق أو مواقع أخرى، بینمیل المستخدم إلحِ عبر وصالت تُ  اإلنترنت
 الفائقة فتحتوي أیضًا على وصالت تتیح للمستخدم التجول لیس عبر الكلمات فقط بل عبر الصور

فعند النقر ، أو الموسیقى أو الفیدیو أیضًا عن طریق وصالت سبق وضعها فیما بین هذه الوسائط
من جانب المستخدم على الروابط ینتقل إلى وسائط أخرى مرتبطة بها؛ لیتم تقدیم نفس المحتوى 

  .)4(بأكثر من وسیط

الفائقة  ) یجب أن نصف عالقته بالوسائط Hypertextوعند الخوض في النص الفائق ( 
)Hypermedia ائط المتعددة ( ـــع الوســـــق مـــــــ) ؛ فالنص الفائMultimedia  النص، واألشكال) (  

                                           
 72، صمرجع سابق) رضا أمین، 1(
 24-23،  مرجع سابق) محمود خضر، 2(
على شبكة اإلنترنت: دراسة تطبیقیة مقارنة بین الصحافتین  ) حلمي محسب، إخراج الصحف اإللكترونیة3(

 96،  ص مرجع سابقالمصریة واألمریكیة، 
  349، ص مرجع سابق) محمد عهدي فضلي، 4(
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  . )1(الجرافیكیة، والرسوم المتحركة، والصوت، والفیدیو) یسمى الوسائط الفائقة

أن المضمون ال كما أن النص الفائق یستخدم مترادف اآلن مع كلمة الوسائط الفائقة؛ ویرجع ذلك إلى 
  )2(أیضًا من الصور والرسوم الجرافیكیة، ووصالت الصوت والفیدیو. ُیْصَنعع من النص فقط بل نَ صْ یُ 

على ما تقدم تعتبر الوسائط الفائقة ببساطة تطبیق إعالمي شبیه بالنص التشعبي،  بناءً 
ص نفسه، فالوسائط یتصل النص بوسائط أخرى مع النو لكنه یقوم على بنیة الوسائط المتعددة، كما 

المتشعبة تحتوي على وصالت داخلیة ال تنقل مستخدمها إلى النص فقط، وٕانما إلى وسائط أخرى، 
  . )3(مثل الصور واألصوات والرسومات واألفالم

سواء كانت  - النص الفائقخل الدمج بین الوسائط المتعددة و وفق مد–وتنقسم الوسائط الفائقة 
  كل واحدة منها على حدة إلى: مستخدمة ممستخدمة مع بعضها أ

األساس في مواقع الصحف، وكل المواقع تستخدم  هو حیث یعتبر النص النص المتشعب: - 1ب/
بر الوصالت التشعبیة هي عتَ استخدام النص المتشعب، حیث  تُ ما نعنیه هو النص، ولكن 

صفحة الویب، ، ویعنى أنها من األساسیات المهمة في بناء هیكل سلیم وواضح لاإلنترنتأساس 
وتعنى الوصالت التشعبیة بالخیوط التي تؤلف حلقات الوصل بین المالیین من مواقعها، بمجرد 
النقر على وصلة ما یتم التنقل إلى صفحة أخرى في نفس الموقع، والنقر على وصلة أخرى في 

  . )4(نفس الوقت تحمل ملفًا، وأخرى تشغل مقطعًا موسیقیًا، وثالثة تعرض الصورة
ص ك عدٌد من الدوافع واألسباب التي كانت وراء قرار التحول نحو تبني نظم النوهنا

  : )5(المتشعب، هذه الدوافع واألسباب تتمثل في األهداف التي یحققها النص المتشعب، وهي

سهولة وسرعة عملیات التحریر والبحث في النصوص الطویلة ودمجها مع وثائق جدیدة إذا  -
 كانت هناك رغبة في ذلك.

تاحة الفرصة أمام العدید من المستفیدین للتعامل مع النص نفسه في وقت واحد من خالل إ -
 البناء الشبكي ألجهزة الحاسبات.

                                           
) حلمي محسب، إخراج الصحف اإللكترونیة على شبكة اإلنترنت: دراسة تطبیقیة مقارنة بین الصحافتین 1(

  95، ص ، مرجع سابقالمصریة واألمریكیة
 95، ص المرجع السابق) 2(
، مؤتمر صحافة اإلنترنت في التطبیقات التقلیدیة والمستحدثة للصحافة العربیة في اإلنترنتعباس صادق،  )3(

     125ص  م،2005نوفمبر 24- 22العالم العربي: الواقع والتحدیات، جامعة الشارقة،
   26ص  مرجع سابق،) محمد الشربیني، 4(
  346، ص مرجع سابق) محمد عهدي فضلي، 5(
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الضبط المحكم لعملیة التحدیث وٕاخراج نسخ جدیدة تضمن للمستخدم متابعة أحداث النسخ  -
 الخاصة بالنص الذي یهتم به.

 مرونة التصمیم. -
 .اإلنترنتي تتشتت عبر العدید من المواقع على شبكة الربط المحكم للمعلومات الت -

  :)1(إلى ةلكترونیاإل وینقسم النص المتشعب أو الفائق من حیث وضعه بوصالت في الصحافة 
وهو الذي یحیل المتصفح لإلنترنت إلى نص آخر موجود  النص المتشعب الداخلي: -1/1ب/

حة، ویسمى هذا النص عامة على الصفحة ذاتها، فیساعده في الوصول إلى بدایة الصف
)Top Page) أو یساعده في الوصول إلى نهایة الصفحة ویسمى هذا النص ،(End 

Page  .(  
وهو الذي یحیل المتصفح لإلنترنت إلى صفحة أخرى  النص المتشعب الخارجي: -1/2ب/

، المستخدمموجودة على موقع آخر خارجي خالف الموقع األساسي الذي یتصفحه 
معلومات إضافیة عن الموضوع الذي  المستخدملنوع بقدرته على إعطاء ویتمیز هذا ا

  ه. ؤ یقر 
الذي یحیل المتصفح إلى موضوعات داخل الموقع ذاته ولكن  النص المتشعب الوسیط: - 1/3ب/

داخل صفحات أخرى من الموقع، وقد انبثق عن هذا المصطلح مصطلح آخر هو الربط 
النص المتشعب، والذي یعني أن المستخدم إذا المتشعب، وهذا المصطلح أعم من مصطلح 

ما ضغط على صورة أو نص أو رسم أو شكل یحیله إلى صفحة أخرى أو إلى موقع آخر 
تخدام خالف الموقع األساسي الذي هو بصدده، ولكن معظم المبرمجین اعتادوا على اس

  ًا. رسوم مصورًا أ منصًا أ ا الرابطهذ النص المتشعب لوصف أي رابط، سواء كان
قبل ف: احتلت الصورة ومنذ العصور القدیمة أهمیة كبیرة في اإلدراك والمعرفة، الصورة -2ب/

درة لغة یفهمها كل من یعیش على الكرة األرضیة، ولدیها ق، فهي )2( حوالي خمسة آالف سنة
یشارك اإلنسان  وتسمح أن ،تعكس الحیاة واألحداث بصدقو ، إللغاء الفروق بین الثقافات

طموحاتهم، ویصبح اإلنسان بواسطتها شاهد عیان على األحداث والمواقف ن آمالهم و اآلخری
  . )4( وتساعد في توضیح األمورقدرًا أكبر من المعلومات،  ، فهي تختصر)3(واإلنسان

                                           
  204، ص مرجع سابق) مروة كمال الدین،  1(
  65م) ص2011(القاهرة: الدار المصریة اللبنانیة،  1، طثقافة الصورة في وسائل اإلعالم) عبد الجبار ناصر، 2(

(3  ) Michael Bussele, "Guide to photographing landscapes and gardens", (London: 
rockport publishers, 2002), p1 

(القاهرة: عالم الكتب، 1، طتأثیرات الصورة الصحفیة النظریة والتطبیق) محمد عبد الحمید، السید بهنسي، 4(
 19م) ص2004
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"ویقصد بإضافة الصور تقدیم صور نادرة للموقع من قبل المستخدمین، سواء أكانت هذه 
شر اسم مقدم الصورة مع الموضوع، ویفید هذا النوع من الصور صور خبریة، ون مالصور نادرة أ

الموقع في تقدیم السبق، بینما یفید المستخدم إما مادیًا أو أدبیًا من خالل تقدیم اسمه مع الصورة 
  .)1(المقدمة" 

إن ما یحدث في ثقافة الصورة اآلن هو محصلة للثورة التكنولوجیة، وهو حدث یقارنه  
كتابة، ومیالد فن التصویر الزیتي، واختراع التصویر الفوتوغرافي، إنه میالد بعضهم باكتشاف ال
، حیث أتاح نظام التصویر الرقمي، أن تحصل الصحف على )2(والمعرفة بداعألداة جدیدة في اإل

  .)3(الصور من مصادر عدیدة، تجعلهم أمام حریة اختیار الصور األفضل من بینها

ن التطورات التكنولوجیة التي شهدتها الصورة أمن  متخوفه بعض الباحثین ىوقد أبد
الصحفیة من حیث القدرة على معالجتها وزیادة تُأثیراتها وسرعة نقلها من مكان آلخر، قد شابها 

خباري بسبب التدخالت من جانب القائمین فقدان بعض مصداقیتها، خاصة في مجال التصویر اإل
  . )4(علیها

ف الصوت من الناحیة الفیزیائیة عرَّ یُ لف صوتي مع المادة، و عني إرفاق موهو ی الصوت: -3ب/
ك كصوت في أذن رَ دْ تخلخل في الهواء ینتج عنه موجات، هذه الموجات تُ " :بأنه

، ویعتبر الصوت إحدى الوسائط الهامة التي تزید من استخدام وفعالیة الوسائط )5("اإلنسان
 .)6(أعطى التطبیق میزة وفائدة أكبرالمتعددة ألنه إذا اجتمع الصوت مع بقیة الوسائط 

كان اإلنسان یشعر دائمًا بالحاجة إلى وصف كل ما یحیط به، وكان الرسم هو  الرسوم: -4ب/
الوسیلة المالئمة تمامًا لتحقیق هذه الرغبة، فكان اإلنسان القدیم یرسم على جدران الكهوف 

  . )7(ل أهم فعالیات حیاته الیومیةجِ سَ أو على جلد الماعز لیُ 

                                           
) حلمي محسب، قیاس تفاعلیة المواقع التلفزیونیة اإلخباریة على اإلنترنت: بالتطبیق على موقعي الجزیرة و 1(

CNN ،253، صمرجع سابق 
(الكویت، المجلس 311، سلسلة عالم المعرفة، العدد عصر الصورة: السلبیات واإلیجابیاتالحمید،   شاكر عبد 2)(

   383م) ص2005الوطني للثقافة والفنون واآلداب،
(عمان: دار مجدالوي للنشر 1، طاإلعالم العربي وسائله ورسائله وقضایاه) تیسیر أبو عرجة، 3(

 36م) ص 2009والتوزیع،
 67، صقالمرجع الساب) 4(
 126- 123، ص مرجع سابق) حلمي محسب، إخراج الصحف اإللكترونیة على شبكة اإلنترنت، 5(
  310، صمرجع سابق) عالء السالمي، 6(
  44، صمرجع سابقعبد الجبار ناصر،  )7(
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وقد مثلت الرسوم وسیلة مساعدة وداعمة للغة، ومع التطور الحدیث تطورت هذه الرسوم 
بما یشمل  ةلكترونیاإللتصبح في ظل التطور التكنولوجي هناك إمكانیة الستخدامها في الصحافة 

استخدام الرسوم البیانیة والخرائط وغیرها من أجل توضیح بعض األرقام واالحصائیات والمعلومات، 
هناك من الرسوم ما یتم عمله بصورة برمجیة معینة تعمل على حركتها داخل الموقع، وتكون عبارة و 

  ما. عن رسوم متحركة تشبه الفیدیو إلى حدٍ 

وهو یعني إرفاق فیدیو لتدعیم المادة اإلخباریة المعروضة، ومن المعروف أن  الفیدیو: -5ب/
، وألسباب اإلنترنتسباب فنیة كضعف م عن استخدام هذه التنقیة ألجِ حْ بعض المواقع تُ 

مهنیة تتمثل في صعوبة الحصول على ملف فیدیو للمادة الخبریة، وقد یكون ملف الفیدیو 
مصاحب للمادة اإلعالمیة وداعم لها، وقد یكون عبارة عن مادة إعالمیة مستقلة توضع 

  الفیدیو. ها یكون جذابًا بذاته لیعمل على دفع المستخدم لمشاهدة خاص بتحت عنوان 
وهو یعني أن تعرض مواقع الصحف اإللكترونیة نسختها االلكترونیة عن  :فالشال -6ب/

، ویحقق طریق برنامج الفالش، أي عمل ملف باستخدام تقنیة الفالش للنسخة الورقیة المطبوعة
  :  )1(الفالش عددًا من األهداف، منها

و الخبر من خالل مجموعة من تقدیم نمط جدید للقصص الخبریة یعتمد على تقدیم سناری .1
 الصور التي یتم عرضها متتابعة وفقًا لنظام معین.

تقدیم موضوعات وتقاریر إخباریة من خالل عرض الشرائح، فیستطیع المستخدم التحكم في  .2
 زمن عرضها وتقدیمها متى شاء.

إعداد رسوم متحركة ألهداف معلوماتیة، مع إتاحة الفرصة للمستخدم في التحكم بحركة  .3
 هذه الرسوم.

إعداد وحدات إخباریة متكاملة، بحیث یحتوي الخبر الواحد على روابط لمشاهدة الفیدیو أو  .4
استعراض الخرائط أو معارض الصور أو النصوص اإلضافیة، وتتجمع كل هذه العناصر 

  في شاشة واحدة.

 استخدام محركات البحث: -ج

داخل المواقع الموجود على شبكة إلى طریقة بحث عن المعلومات  اإلنترنتیحتاج مستخدم 
ق البحث (محركات البحث) تسهل رُ طُ كبیرة، فَ  م، سواء أكانت هذه المواقع صغیرة أاإلنترنت

                                           
  95، ص ، مرجع سابق) منار محمد1(
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ل الوقت المطلوب للحصول علیها من ناحیة لِّ قَ للمستخدم الحصول على المعلومات من ناحیة، وتُ 
  .)1(أخرى

خباري أهمیة قصوى للحصول ویمثل وجود وسیلة للبحث عن المعلومات في الموقع اإل
ات الذي یأخذ وقتًا في الصفح ب عبء التنقل بیننُّ جَ على األخبار والمعلومات المختلفة بسرعة وتَ 

  بهذه الطریقة. سوى على حاجته، وربما ال یحصل علیها تخدمحصول المس

وٕان الصحف التي تستخدم طریقة الصورة في عرض مادتها الصحفیة ال یمكن البحث فیها،  
أضف إلى ذلك أن جزءًا من الصحف ال توفر آلیة بحث تستخدم  ،ال في النصوص وال في العناوین

  .)2(ة البحث البسیطة في النصوص توجد في أبسط برامج تصمیم المواقعینظام الوثائق المحمولة، فآل

لمستخدمیها خدمة البحث داخلها، أو داخل شبكة الویب،  ةلكترونیاإلوتتیح الصحیفة 
للمادة  ) أو أقل أو أكثرالصحف یتیح هذه الخدمة لفترة زمنیة محددة (ستة أشهر مثالً واقع موبعض 

ثم تطالب بالحصول على رسوم  ،الموضوعات مقدمة، وتقدم بعض الصحف المنشورة في الموقع
تفاصیل الموضوع، وتتفاوت دقة وكفاءة خدمة البحث من صحیفة  للحصول علىمالیة محددة 

  .)3(خرى، بل وتختفي هذه الخدمة من بعض مواقع الصحف العربیةإلى أ ةإلكترونی

وبعض المواقع ال تعطي أهمیة كبیرة للبحث على صفحاتها، ولكن الغالبیة تهتم بالبحث لما 
 ةلكترونیاإلیوفره للمستخدم من خدمة في تقلیل الجهد والوقت، وقد یوضع البحث في الصحافة 

  بأكثر من شكل، منها:

فقط، وهو یعني  ةلكترونیاإلوهو بقاء البحث في نطاق موقع الصحیفة  داخلي:البحث ال -1ج/
ن جمیع الوصالت التي سوف ینتج عنها البحث تكون موجودة في نطاق موقع الصحیفة أ

فقط، ویساعد هذا النوع من البحث في بقاء المستخدم داخل موقع الصحیفة وعدم خروجه 
  ا:منها، وینقسم هذا النوع إلى قسمین، هم

وهو بحث بسیط یمكن استخدامه عن طریق كتابة كلمة واحدة أو  البحث السریع: - 1/1ج/
  ر كافة النتائج التي تحتوي علیها الكلمة التي كتبها المستخدم.هِ ظْ أكثر من كلمة، ویُ 

، وتظهر بالضغط )واجهة تفاعل البحث المتقدم(ویطلق علیها  البحث المتقدم: - 1/2ج/
  دم لتضییق البحث إذا لزم ـــــــط، وتستخــــث البسیــــي البحـــف )متقدمالبحث ال(على اختیار 

                                           
 217ص ، مرجع سابق) حلمي محسب، إخراج الصحف اإللكترونیة على شبكة اإلنترنت، 1(
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  . )1(ذلك، وهو بذلك یتحكم في بعض أشكال ظهور النتائج    
بالشبكة العالمیة  ةلكترونیاإلللصحیفة  لكترونيوهو ربط الموقع اإل البحث الخارجي: -2ج/

داخل الموقع، بل تكون عن هذا البحث  النتائج التي تخرج ن تكونأ) وال یشترط اإلنترنت(
م من ج المستخدِ في مواقع أخرى على الشبكة العالمیة، وُیعاب على هذا البحث أنه ُیخرِ 

له إلى مواقع أخرى، ولكن ُیعتبر من جانب آخر حریة في إعطاء وِّ حَ موقع الصحیفة ویُ 
  اء.، لیختار منها ما یشاإلنترنتالمستخدم الخیارات المتوفرة على شبكة 

   خدمات مساعدة: -د
لیساعد المستخدم في حفظ المادة  لكترونيوهي عبارة عن خدمات برمجیة یقدمها الموقع اإل

ها ألصدقائه أو إرسالها لصدیق في حال رغب المستخدم في إرسالاإلعالمیة أو طباعتها أو 
  تعمیمها لمن یرید عرضها علیهم.

   تخصیص الموقع: - هـ

لتخلق جو من األلفة بین الموقع والمستخدم، حیث  ةلكترونیاإل وهي خدمة تقدمها المواقع
یتیح الموقع للمستخدم إمكانیة تخصیص الموقع عن طریق اختیار بعض األبواب التي یرید 

وعدم عرض األبواب األخرى، فمثًال قارئ ال یرید األخبار الریاضیة، فبإمكانه  ،التعرض لها
اك طریقة أخرى للتخصیص، وهي تخصیص الموقع تخصیص عدم ظهور مثل هذه األخبار، وهن

ن حیث التصمیم والشكل، من خالل التغییر في الهیكل العام للموقع، وتخصیص الموقع م
تغییر اللون العام للموقع أو تغییر اتجاه الموقع أو عن طریق حذف بعض  فباستطاعة المستخِدم

  األیقونات وتغییر مكانها.

لتحدید المادة التي یود مطالعتها یومیًا  اإلنترنتعلى  ویمكن أیضًا تخصیص جزء للقارئ
  .)2(للوصول إلیها سریعًا دون عناء التصفح للموقع كامالً 

ع هذه الخدمة رغبة لدى المستخدم في السیطرة على الموقع، فعندما یخصص شبِ وتُ 
ه بما صَ المستخدم الموقع، یصبح لدیه اعتقاد افتراضي بأن هذا الموقع له هو وحده، ألنه خصَّ 

التعرض للمواد اإلعالمیة التي ال یرید التعرض  ُیجنبهوفر خدمة أخرى للمستخدم حیث رید، ویُ یُ 
  لها.

  

  

                                           
 227، ص مرجع سابق) محمد عبد الحمید، االتصال واإلعالم على شبكة اإلنترنت، 1(
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  : األدوات التي تحقق تخفیف المجهودات المبذولة من قبل المستخدم: البعد الثاني
كة على شب ةلكترونیاإلالتصمیم العام لصفحة البدایة لمواقع الصحف  ُبْعدالویعني هذا 

والعناصر التي توضع فیها من أجل تسهیل وصول المستخدم للمادة اإلعالمیة وتصفح  اإلنترنت
  .ةلكترونیاإلالمواد التي تضعها الصحیفة 

من األدوات أو الخدمات التي یمكن اعتبارها من  عددٌ  ةلكترونیاإلویتوفر في الصحافة 
بل المستخدم عند تصفحه لموقع مظاهر التفاعلیة وتساعد في تقلیل المجهود المبذول من ق

  ، ومن هذه األدوات:ةلكترونیاإلالصحیفة 
  البناء العام للموقع:  -أ

  تعتبر صفحة البدایة هي واجهة التفاعل األولى لتصفح المستخدم للصحیفة 
والتجول فیها واإلبحار خالل موضوعاتها، ونظرًا الختفاء الصفحات الداخلیة للصحیفة  ةلكترونیاإل
وعدم إمكانیة عرض كل شيء موجود على الصحیفة على الواجهة كان هناك ضرورة  ةنیلكترو اإل

في ضرورة تصمیم صفحة خاصة في البدایة، تمثل واجهة تفاعل  حل، ویتمثل هذا الحللوجود 
الداخلیة أو  اإلطاراتفحة الدلیلیة أو دلیل الصفحات، و المستخدم، أو الصفحة الرئیسیة أو الص

أو اإلطار الرئیسي التي تقترب من فهرست المحتویات، مع اقترابها من شكل  المتصلة بالصفحة،
  الصفحة األولى في الصحف المطبوعة.

وتوجیهه إلى كل الصفحات والموضوعات  المستخدموتقوم هذه الصفحة بمهمة تعریف 
  الداخلیة، ویتم تصمیمها لتحقق هدف التعریف بالصحیفة ومحتواها.

  بحار یحتاج إلى خرائط خاصة بذلك في الممارسة الحیاتیة، ٕاذا كان التجول أو اإلو 
  فإن واجهات التفاعل بالنسبة للمتلقي وتسمى (واجهة تفاعل المستخدم) هي دلیل المتلقي

  إلى الدخول واالستخدام والتجول في عمق الموقع أو البرنامج، وتمثل الصدارة في العرض  
  والتقدیم.

  سیة للتجول داخل الموقع من خالل البحث عن واإلبحار یركز على المهام األسا
  المعلومات وذلك باستخدام محركات البحث واألوامر، وقوائم الخیارات والروابط الفائقة؛ حیث 

  عد الروابط الفائقة ومحركات البحث من الوسائل الشائعة لإلبحار داخل موقع الصحیفة من تُ 
  علیة من ناحیة أخرى؛ فمن خالله یتم الربط ناحیة، ویعد اإلخراج من العوامل األساسیة للتفا
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بین المواقع المختلفة في شكل جذاب یشعر المستخدم بمقدرته على السیطرة داخل موقع 
      .)1(الصحیفة

والتغذیة المرتدة، أو  الصدى ویفید تصمیم أدوات التفاعل واالتصال واالهتمام برجع
تقویم عملیات االتصال واإلعالم من جانب،  العكسیة من المتلقي في تجسید مشاركة المتلقي في

وفي تقدیم المعلومات عن خصائص هذا المتلقي وحاجاته من االتصال واإلعالم، واهتمامه 
  .)2(وتفضیله من جانب آخر

  :)3(وبصفة عامة فإن عالقة المحرر بالمتلقي تقوم على مبدأین أساسیین وهما

وهذا یقوم على االهتمام بالبساطة  ،تعرضتخفیض الجهد المبذول في التجول واالختیار وال -1
 بسهولة،في الكتابة، واالختصار، والبحث عن الداللة بحیث یعكس المحتوى ما فیه 

 والدخول إلیه مباشرة.

وهذا  ،الكتابة التفاعلیة، وهو الكتابة بما یحقق حریة التجول واالختیار والمشاركة بالتعلیق -2
لرئیسیة والفرعیة وتحقیق الترابط بینها، وكذلك یتحقق من خالل مهارة كتابة العناوین ا

 جزاء أو الصفحات المترابطة.و األأمراعاة استخدام أكثر من أسلوب للكتابة في المقاطع 

مهمة أولى أال وهي تقلیل الجهد  لكترونيومن هنا، یقع على عاتق القائمین على الموقع اإل
، وذلك لضمان سهولة الوصول لما ةترونیلكاإلالمبذول من قبل المستخدم عند تصفحه للصحیفة 

  یرید وعدم الملل.

 هو سهولة اإلبحار داخلها لكي ال یستغرق ةلكترونیاإلومن أهم ممیزات الصحیفة 
، وحتى ال یسبب الملل للمستخدم، ومدى سهولة اإلبحار داخل في تصفحه المستخِدم وقتًا طویالً 

فهي كالفهرس تتضمن محتویات الصحیفة لذلك  الموقع مرتبط بصفحة االستقبال بالدرجة األولى،
 فكرة المستخدمیجب أن تكون صفحة االستقبال شاملة لكل ما هو موجود في الموقع، لكي یأخذ 

عنه وینجذب للموضوع الذي یرید، وتستخدم بعض األیقونات للوصول إلى تلك عامة 
  .)4(الموضوعات

أحد  ةلكترونیاإلالمنشورة على الصحیفة د إیجاد وسائل لسهولة تعرض المستخدم للمواد عَ ویُ 
أهم عوامل تفضیل الوسائل لدى الجمهور، ولذلك فإن إقبال الجماهیر یزداد على الوسائل التي تقلِّل 

                                           
 205ص  ،مرجع سابقإخراج الصحف اإللكترونیة على شبكة اإلنترنت،  ،محسبحلمي ) 1(
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 حهیتتلما  یتوافر من مواد، وتبعاً ما یجب أن یبذله من جهد جسدي وعقلي لفهم واستیعاب ما 
یل عملیات التعرض لها، وتتحقق سهولة من مزایا عدیدة تستهدف تسه ةلكترونیاإلالصحف 

بالسمات التحریریة الممیزة لمضامین  االلتزاممن خالل  ةلكترونیاإلالتعرض التي تتسم بها الصحف 
، إضافة إلى أهمیة دعم هذه المضامین من خالل لغة میسرة ووسائط ةلكترونیاإلالصحف 

  .)1(متعددة

من أجل التسهیل على المستخدم في  ةلكترونیاإلومن األدوات المتاحة في الصحافة 
الوصول للمادة اإلعالمیة وتقلیل الجهد المبذول من قبل المستخدم في الوصول لهذه المادة التي 

  هي أساس وجود هذه الصحیفة، ما یأتي:
لمحة  المستخدممن أجل إعطاء  ةلكترونیاإلوهي آلیة تستخدمها الصحافة  التصنیفات: -1أ/

 ه.لَ بَ ر داخل الموقع، والوصول لما یرید بأقل جهد مبذول من قِ بسیطة، أو طریق لإلبحا

من حیث تصمیم صفحة االستقبال على أن تتضمن هذه  ةلكترونیاإلوتحرص الصحف 
  .)2(عناوین األبواب الصحفیة المختلفة فیهاالصفحة 

ف المستخدم بصورة مستمرة  التدرج في المسارات: -2أ/ أین وهو عبارة عن طریقة برمجیة تعرِّ
هو موجود، وخاصة في ظل التنوع في المواضیع المنشورة على الصحف اإللكترونیة 
وانتقال المستخدم من موضوع إلى آخر؛ فإنه یضل الطریق وال یعرف أین هو أو في أي 
قسم، فتلجأ الصحف اإللكترونیة إلى استخدام ما یسمى بـ (تدرج المسارات)، ومثال ذلك 

صفحة الرئیسیة باب األخبار االقتصادیة، ومن بین المواد عندما یفتح المستخدم من ال
المتنوعة المنشورة تحت عنوان األخبار االقتصادیة، یفتح أسعار العمالت، فیصبح تدرج 

 >المسارات في الخانة التي یكتب فیها اسم الموقع للدخول إلیه (اسم موقع الصحیفة 
تخدم  خاصة إذا تنقل من موضوع أسعار العمالت)، وتساعد هذه الخدمة المس >اقتصاد 

 آلخر ومن باب إلى آخر.
نظرًا لتعدد المتصفحات المستخدمة في فتح المواقع اإللكترونیة بصفة  تعدد المتصفحات: -3أ/

عامة، ومواقع الصحف اإللكترونیة بصفة خاصة، تراعي إدارة المواقع من الناحیة التقنیة 
  ات، وذلك ألنه في بعض المتصفحات تفتحـــلمتصفحع اـــــوالفنیة برمجة الموقع لیناسب جمی

  دمین في استخدامهم لمتصفحاتــــــالف المستخــــرًا الختــــد، ونظـــیر جیـــل غـــة بشكـــالصحیف

                                           
  107، ص مرجع سابق) رضا أمین، 1(
  209، صمرجع سابق) عبد األمیر الفیصل، 2(
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متنوعة، واختالف هذه المتصفحات من حیث البرمجة، فإن ظهور الصفحات یختلف أحیانًا       
الموقع أن تراعي هذا الشيء عند برمجتها لموقعها  من متصفح إلى آخر، ویجب على إدارة

من هذه المتصفحات تظهر  على أيٍ  ةلكترونیاإلبحیث إذا فتح المستخدم موقع الصحیفة 
  بشكل صحیح وسلیم دون مشاكل تؤثر على نظرة المستخدم للموقع بصورة سلبیة.

ذات صلة تكون  وهي تعني اقتراح الموقع لصفحات صفحات ذات صلة (صفحات ساخنة): -4أ/
لها عالقة بالموضوع الذي یقرأه المستخدم أو یطلع علیه، فیقدم الموقع له خدمة اقتراح 
مواضیع مشابهة، وهي خدمة برمجیة تساعد المستخدم من خالل توفیر اقتراحات توجهه 

  للمواضیع المتشابهة ذات العالقة بالموضوع الذي یقرأه.

لكلمات المفتاحیة)، حیث یكتب المحرر أربع أو ویرتكز هذا األمر على ما یعرف بـ (ا
خمس كلمات مفتاحیة للمادة التحریریة، وهي عبارة عن كلمات دالة أو یشملها الموضوع 
الذي یقوم بنشره المحرر، وبأسلوب برمجي وتقني معین یتم تجمیع هذه المواد التي تشترك 

نها، فیقترح الموقع عند فتح أي في هذه الكلمات المفتاحیة عندما یفتح المستخدم أي مادة م
مادة على المستخدم مواد أخرى تشترك مع هذه المادة بالكلمات المفتاحیة المشابهة للكلمات 

  المفتاحیة التي یقرأها المستخدم.

ویقصد بالتلمیحات القوائم المختفیة التي ال یظهر منها على الشاشة سوى جزء التلمیحات:  -5أ/ 
دم بالفأرة عن طریق إیقاف الفأرة علیه، فیتحرك أوتوماتیكیا داخل یسیر یتفاعل معه المستخ

الصفحة، وبمجرد أن یبعد عنه المستخدم الفأرة یعاود االختفاء ثانیة، وتسهم هذه القوائم في 
أنها تقلیص المساحة المفرودة من الصفحة، فهي تترك مكانها لعنصر بنائي آخر، كما 

  .)1(جذاباً تجعل للصفحة شكًال 

  تحدیث الموقع: - ب

نظرًا لتطور تقنیات التسجیل والبث المباشر عبر األقمار الصناعیة، وهو ما تتسم به 
مع  اإللكترونیةصحافة الالتي ال ترتبط بموعد خاص للصدور الدوري، تتفق  اإلنترنتصحافة 

هو الحدث الصحافة التلفزیونیة في أن الخبر لم یعد تسجیًال للوقائع واألحداث، وٕانما أصبح الخبر 
  نفسه، وأصبح االرتباط األهم بوقت الوقائع واألحداث.

                                           
  321، صمرجع سابق) حلمي محسب، 1(
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إذا جاز لنا التمثیل –ویقول (د. محمد عبد الحمید)  " في صحف الشبكات فإن الطبعة 
  .)1(تكون مع كل حدث جدید، أو مع كل جدید في الحدث الواحد بتوقیت حدوثه -بها

التحدیث المستمر لمحتوى الصفحات بما وتتیح النظم الرقمیة إمكانیة الدخول على الموقع و 
یتفق مع األحداث المستجدة أو ما یتجدد فیها، أو تطویر المعلومات واستكمالها، أو متابعة الوقائع 
واألحداث، أو نشر اآلراء واألفكار التي تدور حول الوقائع والموضوعات المنشورة، مع تسجیل 

  .تي تم نشرها مسبقاً ، أو تعدیل بعض المواد التاریخ التحدیث وساعته

هي مدى سرعة تحدیث  ةلكترونیاإلالصحیفة  حنجاإومن أهم العوامل التي تساعد في 
تصدر في الوقت  ةلكترونیاإل، فالصحیفة )2(خبار والتقاریر والمعلومات الموجودة في صفحاتهااأل

قتًا طویال من الحقیقي لتحریرها، بخالف الصحیفة الورقیة التي تستغرق عملیة توصیلها للقارئ و 
  .)3(خالل شبكة التوزیع والنقل للجریدة أو المؤسسة التي تنتمي لها

خدمات إخباریة آنیة  ةلكترونیاإلتقدیم الصحف  ةلكترونیاإلویقصد بالتحدیث في الصحافة 
تستهدف إحاطة متصفحیها بالتطورات الحالیة في مختلف المجاالت، وینطلق عمل الصحف 

خدماتها اإلخباریة بشكل مستمر طوال الیوم ورغبتها في مسایرة الطبیعة على تحدیث  ةلكترونیاإل
  .)4(د المباشرة والفوریة واحدة من أهم سماتهاعَ التي تُ و  اإلنترنتالخاصة ب

  :تقدیم المعلومات حسب الطلب -ج

مهما قل عددها -إلى أن تجد المجموعات اإلنسانیة  لكترونيأدى تعدد مجاالت النشر اإل 
ما تتطلع إلى تحقیقه، وهو عادة أكبر قدرًا من الخدمات اإلخباریة  -ماماتهاوضاقت اهت

والمعلوماتیة، إضافة إلى أنه أصبح بإمكان األفراد تلبیة حاجاتهم االتصالیة باالستفادة من خدمات 
الصحف التي تقدم المواد الصحفیة وفقًا لما تطلب، لذلك یطلق علیها صحیفة عند الطلب  

(Newspaper-on Demand) ُطلق علیها الصحف االفتراضیة، وهي الصحف التي ، كما ی
  .)5(على الحاجات االتصالیة الخاصة بقرائها تحدد المواد التي تنشرها بناءً 

  
                                           

  145، صمرجع سابقعبد الحمید، االتصال واإلعالم على شبكة اإلنترنت،  ) محمد1(
  251، صمرجع سابق) عبد األمیر الفیصل، 2(
  107، ص مرجع سابق) رضا أمین، 3(
  106، صمرجع سابقال) 4(
  106، ص المرجع السابق) 5(
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  حسب طلب المستخدم، ما یأتي: ةلكترونیاإل ومن الخدمات التي تقدمها الصحیفة 

المحلیة واإلقلیمیة والدولیة  هي مجموعة من األخبار والموضوعات: القوائم البریدیة -1ج/
مما ینشر یومیًا في  ،المختارة وغیرها من المواضیع والسیاسیة واالقتصادیة والثقافیة والعلمیة

ها لألعضاء المسجلین في الصحیفة في نشرة خاصة إرسالاألقسام المختلفة للصحیفة، یتم 
متابعة ما یستجد من  ، لتمكنهم في زحمة األعمال والواجبات منلكترونيعبر البرید اإل

 . )1(ر لهم الحصول على ما قد یحتاجونه من معلوماتیسِّ أعمال وتطورات، وتُ 

ف على القائمة البریدیة عادة صاحبها الذي أنشأها، وأرسل دعوات االشتراك فیها لمن شرِ ویُ 
یهتمون بموضوعها، أو أضافهم لها بدون الحصول على إذنهم، ولیس المشترك مضطرًا 

لى الموقع والبحث عن الجدید، فالرسائل ترد إلى صندوق بریده مباشرة، وله حریة للذهاب إ
وٕاما للمجموعة كلها، كما یستطیع استخدام خاصیة  ُمرِسلاالطالع علیها أو الرد علیها إما لل

  .)2("الترشیح" الستقبال الرسائل التي تحوز اهتمامه دون غیرها، وحفظ الرسائل لقراءتها الحقا
رسائل إلى عدد معین من المنضمین إلى هذه القوائم، وتغطي  إرساله الخدمة تتیح هذو 

موضوعات القوائم البریدیة مجاالت متخصصة معینة، وتقترب في فكرتها من مجموعات 
  .)3(خبار والنقاشاأل

یعرف جمهور المحمول أن جمعًا كبیرًا : )SMS( خدمة الرسائل العاجلة على الهاتف النقال - 2ج/
باتت شدیدة االهتمام بالهاتف النقال، وتبث إلیه  اإلنترنتاقع اإلعالمیة على شبكة من المو 

  .)4(مثل ظاهرة تمتد عبر الكرة األرضیةبل یُ  ،موادها على مدار الساعة، ولیس ذلك شأنا هیناً 
وفي ظل التطور التكنولوجي وعصر السرعة الذي نعیش فیه، أصبح المستخدم یرید معرفة 

وال یرید االنتظار لفتح جهازه المحمول أو الوصول لمكتبه أو بیته لكي كل ما هو جدید 
التي تقدم خدمة الرسائل على  ةلكترونیاإل، فیشترك مع مواقع الصحف األخباریعرف آخر 

  .یتواجد فیهالهاتف المحمول لیبقى على تواصل مع الحدث أوًال بأول وفي أي مكان 
السوق  أخصائیوعلى الهاتف المحمول فإن  نترنتاإلوبالرغم من البدایة البطیئة لخدمة 

  .)5(القریب ُمستَقِبلیرون أن الشبكة الالسلكیة ستكون المجال الذي سیشهد توسعًا في ال
                                           

  224، ص مرجع سابق) عبد الرزاق الدلیمي، 1(
  221، ص مرجع سابقعهدي فضلي، محمد ) 2(
  70، صمرجع سابق) رضا أمین، 3(
  324، صمرجع سابقعهدي فضلي، محمد ) 4(
م) 2011(عمان: دار المستقبل للنشر والتوزیع، 1، طاإلعالم الكوني وتكنولوجیا المستقبل) مجد الهاشمي، 5(

  275ص
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والتي تعني  "Really Simple Syndication"وهو اختصار للعبارة  : RSSخدمة  -3ج/
هو عملیة بیع  "Syndication" النشر المتزامن البسیط، وهو وصف معبر تمامًا، فالـ

الصور أو المواد اإلخباریة لعدد من وكاالت األنباء، أو الصحف، أو المجالت، أو 
اإلذاعات أو والتلفزیونات، إلخ.. لیقوموا باستخدامها لصالحهم، هذا بالضبط ما تفعله الـ 

"RSS"  رغم أنها تفعل ذلك مجانًا، إال أن بعض وكاالت األنباء تقوم ببیع محتوى الـ
"RSS"  ُع لها مبلغ من المال نظیر ظهور أخبارها على دفَ خاصتها للغیر، بحیث ی
  .)1(مواقعهم

من الحصول على ما ُیستجد من أخبار  المستخدمن كِّ مَ وسیلة سهلة  تُ  RSSوتعد خدمة 
من أن یفتح صفحات  بدالً  ،اإلنترنتومواضیع فور ورودها على مواقعه المفضلة على شبكة 

 Feedوقد تحتوي الوثیقة على التغذیة  ،لبحث فیها عن موضوعات جدیدةالمواقع ذاتها ل
Back  في صورة أو ملخص للموضوع أو الموضوع كامًال، وقد یحصل المستخدم على الفقرة

  إلى الموقع لقراءة باقي المقال. دخولإلى ال هاألولى من الموضوع (الملخص) لدفع
خاللها تشغیل الهاتف النقال ومستعرضات وهي خدمة یمكن للمستخدم من  :PDAخدمة  -4ج/

، وتستخدمه اإلنترنتلى إالدخول  االویب ومشغل الوسائط المتعددة، ویمكن من خالله
أو   RSS مأ SMSالمواقع من أجل تقدیم أحدث األخبار سواء من خالل تقدیم ملفات 

  . )2(األجروهذه الخدمة مدفوعة  PDAالبودكاست لیتم تلقیها من قبل المستخدم على جهاز
ومنبه سطح المكتب هو عبارة عن برنامج یتیح للمستخدم تلقي  منبه سطح المكتب: -5ج/

المعلومات الفوریة التي ترد إلى الموقع وٕاعالم المستخدم بها فور نشرها على الموقع 
ویسمى هذا البرنامج بمنبه األخبار، ویحتوي هذا البرنامج على مجموعة من الخیارات 

والوقت الذي یرید التعرض لمثل  ،التي یریدها خبارد من خاللها نوعیة األللمستخدم یحد
  . )3(هذه المنبهات

واحدًا من العناصر التي تساهم في إغناء الصحیفة  لكترونيیعد األرشیف اإل: األرشیف -6ج/
عداد السابقة للصحیفة، إلى صورة من األ المستخدم، ففي بعض الحاالت یحتاج ةلكترونیاإل

ن وجود أرشیف لألعداد السابقة یسهل الحصول على مزید من المعلومات لذا فإ
  .)4(واسترجاعها

                                           
  232، ص مرجع سابقعهدي فضلي، محمد ) 1(
   247، ص مرجع سابقاإلخباریة على اإلنترنت،  ) حلمي محسب، قیاس تفاعلیة المواقع التلفزیونیة2(
  248، ص سابقالمرجع ال )3(
  257، صمرجع سابق) عبد األمیر الفیصل، 4(
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  ، هناك نوعان من األرشیف:ةلكترونیاإل فبالنسبة للصحیفة 

صورًا عن نسختها  ةلكترونیاإلوهي تعني أن تضع الصحیفة  أرشیف النسخة المطبوعة: - 6/1ج/
حیث تضع الصحیفة  PDFام صیغة المطبوعة، وعادة ما یتم وضع هذه الصور باستخد

أمام مستخدمیها نسختها المطبوعة لالطالع علیها، وبعض الصحف تجعل هذه الخدمة 
  .لكترونيمعین في الصحیفة من خالل الموقع اإل الشتراكمدفوعة األجر، أو تحتاج 

 والمقصود به المواد التحریریة التي تم نشرها في موقع أرشیف المواد التحریریة: - 6/2ج/
  ن كم المواد الكبیر وتنوع تصنیف هذه المواد یجعل إ، حیث ةلكترونیاإلالصحیفة 
متشتت أحیانًا، وفي بعض األحیان فإن المستخدم یحتاج مادة قد سبق نشرها على  المستخدم
  الموقع.

  األدوات التي تحقق االستجابة للمستخدم: البعد الثالث: 
صحیفة على تساؤالت واستفسارات المستخدم ویقصد باالستجابة للمستخدم إجابة موقع ال

بوسائل االتصال الشخصي  م، ألكترونيسواء أكان بالوسائل البشریة مثل: الرد على البرید اإل
، أي أن تكون اإلجابات معدة مسبقًا، وتتضمن هذه إلكترونيعن طریق استخدام وسیط  ماألخرى، أ

  .لكترونيلخطأ اإلالمیزة استخدام برمجیات مساعدة وتعلیمات ورسائل ا

ستفسارات المستخدم أو على اجابة م وسیطًا بشریًا لإلأن تستخد ةلكترونیاإلویمكن للصحف 
یتحقق الوسیط البشري من خالل إجابة المحررین والعاملین و  ،ًا لالستجابةإلكترونیتستخدم وسیطًا 

، بینما یتحقق الوسیط الخاص بمستخدمي مواقعهم لكترونيبالصحیفة بأنفسهم على أسئلة البرید اإل
، واإلجابة FAQمن خالل استخدام برمجیات خاصة مثل: برامج المساعدة الفوریة  لكترونياإل
  .)1(على الرسائل الخاطئة واستخدام برمجیات التعلیمات ةلكترونیاإل

  للمستخدم: لكترونيومن أدوات التفاعلیة التي یمكن استخدامها لتحقیق استجابة الموقع اإل 

  : واضیع ذات اإلقبال الكبیرعرض الم  - أ

مثل خدمة اإلرشاد إلى األخبار الحدیثة والموضوعات الهامة، وتقدم للمستخدمین عناوین 
أهم األخبار من وجهة نظر الصحیفة التي یمكن أن یطالعها على الفور ودون الدخول في 

  .)2(تفاصیل الموقع

                                           
 200، ص مرجع سابق) حلمي محسب، إخراج الصحف اإللكترونیة على شبكة اإلنترنت، 1(
 104، ص مرجع سابق) رضا أمین، 2(
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  ویمكن استخدام ذلك من خالل عدة أشكال، منها:

المواضیع التي  ةلكترونیاإلحیث تعرض الصحف لمواضیع األكثر تعلیقًا: عرض ا -1أ/
ن بعض المستخدمین یحبون التفاعل إنالت أعلى عدد تعلیقات، وتقدمها للمستخدم، حیث 

 مع المواضیع التي تفاعل معها الجمهور ومشاركة المستخدمین اآلخرین هذا التفاعل.

لتعریف  ةلكترونیاإلمة تقدمها الصحافة وهي خدعرض المواضیع األكثر قراءة:  -2أ/
 كبر عدد من المستخدمین.أالمستخدم بالمواضیع التي قرأها 

المواضیع التي أرسلها أكثر  موقععرض الیوهي أن : إرساالً عرض المواضیع األكثر  -3أ/
  .رسالن ألصدقائهم، وترتیب هذه المواضیع من حیث عدد اإلو المستخدم

   لمستخدمین:اإلجابة على تساؤالت ا - ب

وهي عبارة عن استجابة موقع الصحیفة على تساؤالت واستفسارات المستخدمین، وعادة ما 
 تأخذ هذه االستجابة عدة صور، منها: 

وفیه یتم إحالة األسئلة الموجهة من قبل المستخدم إلى قاعدة  :إلكترونيوسیط  -1ب/
  د في أقرب فرصة على تساؤالتهم. هم بالر دَ عِ تَ   البیانات التي تتولى الرد على المستخدمین

 Frequently Askedخدمة اإلجابة عن األسئلة األكثر طرحًا (   :FAQخدمة  -2ب/
Question  وتتضمن اإلجابة عن األسئلة التي یمكن أن یطرحها المستخدم حول طریقة (

 االستعراض أو المشكالت التي قد یواجهها أثناء استعراض الموقع، وتماثل هذه الخدمة
 . )1(التي یتم تزوید برامج الكمبیوتر بها Helpخدمة المساعدة 

: وهو یعني أن لكل قسم من أقسام الموقع شخص مكلف استجابة أقسام الموقع -3ب/
حسب تصنیف الموقع، ویتم تصنیف تساؤالت  ،المستخدمین تساؤالت بالرد على
تم إجابة هذه التساؤالت من یو علیها الموقع،  صنف بناءً حسب األقسام التي یُ  ،المستخدمین

 خالل كل قسم على حدة.

ویقصد بها أن القائمین على الموقع (اإلدارة) یجیبون على  االستجابة البشریة: -4ب/
  أسئلة المستخدمین بأنفسهم مباشرة، وبصورة آنیة.

  

  
  

                                           
 104، ص مرجع سابقرضا أمین،  )1(
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  : األدوات التي تحقق تسهیل االتصال الشخصي: البعد الرابع
استخدام وسائل االتصال للتواصل مع القناة اإلعالمیة،  ویقصد بسهولة االتصال الشخصي

اب المقاالت ومحرریها، وعرض آرائه بشكل فبإمكان المستخدم التحاور المباشر مع إدارة الموقع أو ُكتَّ 
مباشر من خالل الموقع، والحوار بین المستخدمین أنفسهم في مواضیع یطرحها الموقع، ومن الوسائل 

  ومنتدیات الحوار. لكترونيشخصي للمستخدمین بالموقع ما یعرف بالبرید اإلالتي تسهل االتصال ال

  :لكترونيالبرید اإل   - أ

واستقبال الملفات النصیة وغیرها بین أجهزة الكمبیوتر  رسالهو أسلوب إل لكترونيالبرید اإل
، ویعتبر طفرة مهمة في عالم االتصال وفي طریقة اإلنترنتالمختلفة والمتصلة على شبكة 

  . )1(اطب بین األشخاص المتصلین على الشبكةالتخ

كوسیلة للحصول على رجع الصدى  ةلكترونیاإلفي الصحف  لكترونيویستخدم البرید اإل
ویثیر  ،لكترونيبحیث یمكن للقارئ مراسلة معظم الصحف والعدید من المحررین باستخدام البرید اإل

یمكن أن یمضیه المحررون للرد على تدور حول الوقت الذي  ،هذا األمر مجموعة من التساؤالت
وهما األمران  ،وكیف یمكن حمایة الصحفیین من الرسائل التي تحمل إهانات ،لكترونيالبرید اإل

إلقامة اتصال مباشر بین الصحفیین  لكترونياللذان یشكالن أبرز التحدیات أمام استخدام البرید اإل
  . )2(وقرائهم

كثر من ألتلبیة  لكترونيصحف یتم استخدام البرید اإل الخاصة بال ةلكترونیاإل وفي المواقع 
 ةلكترونیاإل تضع الصحف رسائل للمستخدمین، و  إرسالفتستخدمه إدارة الموقع من أجل  ،خدمة

 : ، هيعلى ثالثة أشكال مستخدمة لكترونيالبرید اإل  اإلنترنتفي موقعها على 

الذي تضعه إدارة الموقع  لكترونياإل وهو البرید للتواصل مع إدارة الموقع: إلكترونيبرید  -1أ/
بعدة أسماء  ةلكترونیاإلمن أجل تواصل المستخدمین معها، وعادة ما یتوفر في الصحف 

 - إدارة الموقع  –لالتصال  –مختلفة منها على سبیل المثال ال الحصر ( تواصل معنا 
  ).ومسمیات أخرى

                                           
 22، ص  مرجع سابقربیني، ) محمد الش1(

(2  ) T. Schultz, op.cit., P.17 



 التفاعلیة في الصحافة اإللكترونیة الفلسطینیة  

 - 146 -  

 الفصل الثاني

فة الورقیة من حیث العنوان وعادة ما یستخدم هذا البرید من أجل توضیح بیانات الصحی
شتراك، وهي البریدي، ودولة االصدار، ورقم الهاتف، والفاكس، وٕادارة التحریر، وكیفیة اإل

 خدمات یقدمها هذا البرید للصحیفة.
على شبكة  ةلكترونیاإلحیث  تضع مواقع الصحف  لمحرر المادة: إلكترونيبرید  -2أ/

المادة التحریریة، وعادة ما یوضع مثل هذا الخاص بمحرر  لكترونيالبرید اإل اإلنترنت
البرید لیس لمحرر كل مادة تحریریة، ولكن عادة ما یوضع لمحرري المقاالت وكبار 

  اب.تَّ الكُ 

: " )محمد عهدي فضلي(د.لمحرر المادة التحریریة یقول  إلكترونيوعن أهمیة إضافة برید 
ق على المواد المنشورة على للمحررین من أجل التعلی إلكترونيإن إتاحة عنوان برید 

، ألن إضافة البرید )1(الموقع، یتیح الفرصة للمستخدمین لمناقشة المحررین فیما یكتبون"
و موضوعه مما یساعده أللمحرر یساعده في معرفة رد فعل القراء تجاه مقاله  لكترونياإل

دم في خطاء التي وقع فیها من قبل، وعلى الجانب اآلخر یفید المستخعلى تجنب األ
التعبیر عن أفكاره واتجاهاته بحریة، ویزید من معلوماته في موضوعات معینة من خالل 
اتصاله بأحد المحررین الذي تتوافر لدیه معلومات هامة عن أحد األخبار أو 

  .)2(الموضوعات
وهو عادًة ما یكون متوافر في مواقع  حسب تصنیفاتها:ألقسام الموقع  إلكترونيبرید  -3أ/

التي تعتمد تقسیم موقعها إلى أبواب، حیث تضع لكل باب من هذه  ةلكترونیإلاالصحف 
رسالة معینة یمكنه تحدید القسم  إرسال، وٕاذا أراد المستخدم اً خاص اً إلكترونی اً بواب بریداأل

  الرسالة له.  إرسالالذي یرید 

   المنتدیات: - ب
مستوى عاٍل من ز بوجود إحدى تطبیقات اإلعالم الجدید، التي تمتا اإلنترنتمنتدیات 
م على ید مطور 1996، وقد ظهر أول منتدى حوار في العالم على الشبكة عام التفاعل والمشاركة

  .)Ted O'neal()3(األمریكي  اإلنترنت

یجمع األشخاص من ذوي  اإلنترنتوتعّرف (موسوعة ویكبیدیا) المنتدى بأنه موقع على 
والنقاش عن طریق إنشاء موضوع من قبل أحد أعضاء  االهتمامات المشتركة؛ لیتبادلوا األفكار

                                           
  352، ص مرجع سابق، فضلي ) محمد عهدي1(
 211-210، ص  مرجع سابقال )2(

(3 )S.  Rafaeli, op.cit., p.111 
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المنتدى، ومن ثم یقوم باقي األعضاء بعمل مشاركات وردود داخل الموضوع للنقاش مع صاحب 
  . )1(نقده والتعلیق على ما كتبه فیه مالموضوع، سواء بشكره على المعلومات التي یقدمها بموضوعه أ

طبیق إنترنت مصمم إلدارة الحوار وٕاضافة عهدي فضلي) المنتدى بأنه: "تد.ویعّرف (
، منتدى الویب، تخت اإلنترنتالمحتویات الخاصة بالمستخدمین، ومن أسمائه األخرى : منتدى 

  .)2(الرسائل، تخت الحوار"

وتمثل المنتدیات ساحة مفتوحة لنشر األخبار وترویج األفكار وتبادل اآلراء، كما تعمل 
  .)3(یاسیة أو فكریة أو دینیةبعض المنتدیات كمنابر لجماعات س

  ولو أردنا معرفة طبیعة هذه المنتدیات فإنها عبارة عن تطبیق یسمح للمستخدمین 
  توجد مساحة واسعة للموضوعات المطروحة ن، و و وضوعات یطلع علیها المستخدمم إرسالب

  اب، إلى عدٍد من األبو  اً على المنتدیات للنقاش، ألن المنتدى الواحد عادة ما یكون مقسم
  مشرفون؛  مخاصًا، أ مویدیر هذا المنتدى  مسئول عنه من قبل الموقع سواًء كان صحفیًا أ

في  ضیف صاحب المنتدىلضمان عدم خروج األعضاء عن القواعد المعمول بها داخل المنتدى، وال یُ 
فین الذین یتم ، بل یترك هذا األمر للمشر م بقراءة محتویات المنتدى كاملةً لزَ وهو غیر مُ  اً العادة مواد

مع سیاسة الموقع، ویملك  لیتوافق ؛أو من خالل إدارة الموقع ،انتقاؤهم عادة من المشتركین الفاعلین
مدیر المنتدى صالحیات واسعة في الحذف والنقل والتحریر، وصالحیات محدودة یتم منحها للمشرفین 

ًال یمكنهم حذف أو نقل بعض الذین هم عبارة عن (مراقبین) لألعضاء وللمواضیع التي تُنشر، فمث
المشاركات أو تغییر بعض التفاصیل والتحریر على بعض المواد المنشورة، ویعتبر األعضاء هم 
األساس القائم علیه المنتدى، ولدیهم حقوق واسعة في نشر ما یریدون، ولكن وفق شروط تضعها إدارة 

  عضاء بالتقید بها.لزم األالمنتدى وتُ 
ال بین المستخدمین بعضهم البعض، وبین ساحة للحوار الفعَّ وُتعد هذه المنتدیات 

المستخدمین والمحررین، وبین المحررین بعضهم البعض، فهم من خالل المنتدیات یتبادلون األفكار 
وتعتبر هذه المنتدیات بوابة تفاعل وتواصل  . )4(واآلراء والمعلومات حول موضوع معد سلفًا للنقاش

المستخدمین في صناعة ونشر بعض  اشتراكومستخدمیها حیث یلقى  ةلكترونیاإلبین الصحیفة 
بین المشتركین من خالل تبادل  االندماجواسعًا لدیهم، وتعتبر فرصة جیدة لتحقیق  المواضیع صدىً 
  النقاشات الحرة.

                                           
 http://ar.wikipedia.org/wikiالموسوعة الحرة:  - ) موقع: ویكیبیدیا1(
  228، ص مرجع سابقعهدي فضلي، محمد ) 2(
  135، صمرجع سابق) حمد الموسى، 3(
 241، ص مرجع سابق) حلمي محسب، قیاس تفاعلیة المواقع التلفزیونیة اإلخباریة على اإلنترنت، 4(

http://ar.wikipedia.org/wiki
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تواجد األطراف تمن أقوى األدوات تفاعلیة؛ ألنها مباشرة ومتزامنة حیث  المنتدیات وتعتبر
)، المنتدىالعملیة التفاعلیة في نفس الوقت (التزامنیة) وفي نفس المكان االفتراضي ( المشاركة في

، ویستطیع المستخدمون الفیدیوومشاركته مع بعضهم البعض من خالل النصوص أو الصوت أو 
من خالل المشاركة بالصوت والصورة التفاعل من خالل اللغة الجسدیة كاإلیماء بالموافقة أو 

و توضیحها، وكأن أدام بعض األوامر الجسدیة التي یفهمها المستخدم دون كتابتها الرفض أو استخ
أقوى أنواع االتصال التفاعلي ألنه یقترب  الذي ُیعد منالمستخدمین هنا ینفذون نوعًا من االتصال 

  ).1( مما یعرف بـ (االتصال الوجاهي)

بأن: "المنتدیات تماثل محمد عبد الحمید) بین المنتدیات والمدونات بقوله د.یقارن (
 باستثناء القیود التي یضعها مسئولو الموقع من خالل نظام الضبط والتحكم المقام على ،المدونات

 البرنامج المستخدم في إدارة المنتدى، وتختلف المنتدیات عن المدونات في نظام تحكم المسئول في
الحذف والتعدیل في بعات المنتدى، أو ة باالستبعاد، متى كانت غیر مرتبطة بموضو ُمرَسلَ الرسائل ال

حالة عدم اتفاق محتوى الرسالة أو األسلوب واأللفاظ المستخدمة مع قواعد وتقالید النشر التي 
 .)2(یضعها المنتدى

أما بالنسبة لالختالف بین المنتدیات وغرف الدردشة، فتختلف المنتدیات عن غرف 
لمناقشة والتواصل، أما غرف الدردشة فتعتبر من الدردشة بأن األولى ال تشترط االتصال اآلني ل

ٕاتمام النقاش و  ُمسَتقِبلوال ُمرِسلوقتي لمشاركة الأعلى مستویات التفاعلیة ألنها تشترط التزامن ال
 .)3(والتواصل

  

  األدوات التي تحقق سهولة إضافة المعلومات:  البعد الخامس:
تاحت لجمهور مستعملي وسائل االتصال والتي أ فعل التطور الذي شهدته تكنولوجیاب

اإلعالم المتنوعة إمكانیة المشاركة في محتویاتها ظهر شكل جدید من أشكال الصحافة 
ن األفراد من كتابة مواد كِّ مَ بمسمیات عدیدة، تعتمد في أساسها جمیعًا على تُ  ةلكترونیاإل

المحتوى، ولیس  تحریریة والتعبیر عن آرائهم بحریة، فأصبح للمستخدم دوٌر كبیٌر في تشكیل
تعطي مساحات واسعة للمستخدم تزید من  ةلكترونیاإلفقط التعرض له، فأصبحت الصحف 

                                           
(1  ) J. Noble, op.cit., p.p 10-12 

  131-130م) ص 2009( القاهرة: عالم الكتب،  1، طالمدونات: اإلعالم البدیل)  محمد عبد الحمید، 2(
(3  ) Andrew High, Denise Solomon, "Locating Computer-Mediated Social Support 

Within Online Communication Environments,(In). Computer-Mediated 
Communication In Personal Relationships". (Eds. K. Wright & L. Webb, Peter 
Lang Publishing, Inc., New Yourk. Chapter Seven ,2011,P128 
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التفاعلیة التي یمكن استخدامها من أجل تحقیق سهولة اعله وتضمن مشاركته، ومن األدوات تف
  ما یأتي:، ةلكترونیاإلإضافة المستخدم معلومات على الصحیفة 

   ات):استطالعات الرأي (االستفتاء  - أ

تستخدم استطالعات الرأي في التعرف على نبض الجماهیر للتنبؤ بنتائج موضوع من 
جموعة ُتعتَبر هام لمالتي  ،لخإالموضوعات السیاسیة أو الریاضیة أو االقتصادیة أو االجتماعیة... 

  كبیرة من المستخدمین.

السواء، حیث یتیح  د التصویت أو االستطالع من األدوات المهمة للموقع ولزائره علىعَ ویُ 
المجال أمام الزائر للتعبیر عن رأیه، كما أنه ُیَمكِّن الموقع من قیاس رأي زائریه في األحداث 

تظهر في  ومواقفهم منها، ونتیجة التصویت دائماً  ،ومعرفة مدى تفاعلهم معها ،والقضایا المختلفة
 .)1(ى إعادة تحمیل الصفحةمكان التصویت نفسه، وذلك بعد لحظة من المشاركة، دون الحاجة إل

وتساعد االستفتاءات في أنها تقیس رأي الجمهور تجاه بعض القضایا من خالل إتاحة 
الفرصة للمترددین على الموقع إلضافة رأیهم فیما یتعلق بالموضوعات المهمة، ویتم اإلعالن عن 

  اسات.النسبة المئویة للمؤیدین والمعارضین عند إدخال مساهمة جدیدة في هذه القی

كما ان االستفتاءات الصحافیة تفید في قیاس اتجاهات المستخدمین إزاء موضوع معین، 
وقد تسهم هذه االستفتاءات في تغییر بعض السیاسات التي تنتهجها بعض الدول أو تغییر برنامج 

  . )2(نتخابيإ

حافة وقد حدد (د.محمد عبد الحمید) عددًا من الممیزات لالستفتاءات التي تنشر في الص
  : )3(، وهيةلكترونیاإل 

إن هذه األداة تتمیز بالسهولة في التفاعل مع ما هو مطروح في صندوق االقتراع أو  -
  بتسجیل عالمة الموافقة أو االعتراض. المستخدممن خالل قیام  ،التصویت

إنها تتم بنفس الشكل الذي تتم به في العدید من الصحف المطبوعة، وٕان كانت تضیف  -
على العنوان المحدد بالصحیفة  لكترونيالرد بالبرید اإل إرسالفي  مستخدمالعبئًا على 

  الورقیة.

  ظهور نتیجة التصویت مباشرة بمجرد تسجیل الرمز في المكان المحدد له. -

                                           
  224،  ص مرجع سابق) عبد الرزاق الدلیمي، 1(
 216، مرجع سابق) حلمي محسب، إخراج الصحف اإللكترونیة، 2(
 88-87، ص مرجع سابق) محمد عبد الحمید، االتصال واإلعالم، 3(



 التفاعلیة في الصحافة اإللكترونیة الفلسطینیة  

 - 150 -  

 الفصل الثاني

تعتبر من أدوات التفاعل المتزامن حیث تظهر النتیجة للمستخدم مباشرة كنتیجة لقیامه  -
  بالتصویت.

من أجل مراقبة المستخدمین  ةلكترونیاإلي تستخدمها الصحیفة تعتبر أداة من األدوات الت -
  وٕاحصائهم.

 .ةلكترونیاإلوسیلة من الوسائل التي تجذب الجمهور للتفاعل والمشاركة في الصحیفة  -
  التعلیقات:   -  ب

إلى  ةإلكترونیرسائل  ٕارسالتتیح هذه الخدمة للمستخدم التعلیق على ما نشر بالصحیفة و 
  م فیها اقتراحًا أو تصحیحًا لما نشر.قدِ الصحیفة أو یُ في شر على ما نُ ق فیها لِّ عَ المحرر یُ 

كوسیلة لالتصال، ولذلك فإنها تستحق أن  اإلنترنتوتعد لوحة التعلیقات جزءًا من جوهر 
تعتبر اتصاالت شخصیة وفق نظام أو ، فهي )1(ةلكترونیاإلیكون لها مكانًا متمیزًا في الصحافة 

نشر الثقافات وتمتاز بدرجة عالیة من التفاعلیة ألنها توضح وجهة نظر  تعمل على إلكترونيوسیط 
  .)2(وتعطي ردود أفعال متفاوتة من عدد كبیر من المشاركین ُمرِسلال

وتلعب قراءة التعلیقات المنشورة في المنتدى دورًا كبیرًا لیس في تحدید مناخ الرأي فقط، 
  .)3(بالرأي في القضیة المطروحةولكن أیضًا في تحفیز المشاركین على المشاركة 

بخصوص التعلیقات، حیث أصبحت  ةلكترونیاإلوهناك أیضًا إضافة جدیدة في الصحافة 
تتیح إمكانیة تخصیص التعلیق للرد على تعلیق معین، وهو ما  ةلكترونیاإلناك بعض الصحف ه

  یعرف بمصطلح (التعلیق على التعلیق).
  شبكات التواصل االجتماعي:  -ج

انتشارًا  اإلنترنتمواقع التواصل االجتماعي من أكثر وأوسع المواقع على شبكة تعتبر 
واستمرارًا، لتقدیمها خاصیة التواصل بین األفراد والجماعات المستخدمین لها، حیث تمكنهم من 
التواصل وتبادل األفكار واآلراء والمعلومات والملفات والصور وأفالم الفیدیو حیث تقوم هذه المواقع، 

  .)4( تسهیل التفاعل الشخصي بصورة متزایدة عبر العالمب

                                           
  1030، ص مرجع سابق) سناء عبد الرحمن، 1(

(2  ) Matthew Bietz, "Interactivity and Electronic Communication an Experimental Study 
of Mediated Feedback", Information, in the University of Michigan, Doctor of 
Philosophy Thesis, unpublished,(2008), P1-2 

   1065، ص مرجع سابق) سناء عبد الرحمن، 3(
(القاهرة: دار العالم  1، طي على اإلنترنتمداخالت في اإلعالم البدیل والنشر اإللكترون) شریف درویش اللبان، 4(

 83م) ص 2011العربي، 
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جتماعیة بأنها: "خدمات تؤسسها خدمات الشبكات اال )ویكبیدیا(موسوعة یعّرف موقع 
تبرمجها شركات كبرى لجمع المستخدمین واألصدقاء ومشاركة األنشطة واالهتمامات، وللبحث عن و 

  .)1(شخاص آخرین"تكوین صداقات، والبحث عن اهتمامات وأنشطة لدى أ

ومعظم الشبكات االجتماعیة الموجودة حالیًا هي عبارة عن مواقع ویب، تقدم مجموعة من 
 ،، والفیدیولكترونيالخدمات للمستخدمین مثل المحادثة الفوریة والرسائل الخاصة والبرید اإل

جتماعیة قد ن تلك الشبكات االأوالتدوین، ومشاركة الملفات، وغیرها من الخدمات، ومن الواضح 
أحدثت تغیرًا كبیرًا في كیفیة االتصال والمشاركة بین األشخاص والمجتمعات، وتبادل المعلومات، 

تلك الشبكات االجتماعیة حسب األغراض، فهناك شبكات تجمع أصدقاء الدراسة، وأخرى تختلف و 
جتماعیة تجمع أصدقاء العمل، باإلضافة لشبكات التدوینات المصغرة، ومن أشهر الشبكات اال

  .)2()اوغیره، Facebook ،My Space ،Twitter، Hi Fiالموجودة حالیًا: (

  تقییم المحتوى:  -د

ن المستخدم من تقییم المحتوى مكِّ تٌ  ةلكترونیاإلوهي خدمة برمجیة متوفرة في الصحافة 
لم یعجبني)، وهذه  –اإلخباري، وذلك بإعطائه خیار تقییم هذا المحتوى عن طریق (أعجبني 

هات الجمهور، وتستخدم هذه األداة وجُ بالتعرف على تَ  ةلكترونیاإلن تساعد الصحیفة أخدمة ممكن ال
من خالل إبداء  ةلكترونیاإلمن أجل إشعار المستخدم بالمشاركة والتفاعل والتواصل مع الصحیفة 

عل مع بالمشاركة والتفا المستخدملم یعجبني) فهي تشعر  –رأیه بالمادة، ولو عن طریق (أعجبني 
  شیئًا ولیس مجرد متلقي لمادة منشورة من ِقبل غیره. لَ عَ الصحیفة، ویشعر أنه فَ 

  المشاركة في المحتوى المنشور:  - هـ

مع التطور العلمي التكنولوجي في وسائل االتصال الحدیثة ووسائل اإلعالم وشبكة 
محمول..)  مع حاسوب ، التصالیة  (حاسوب، هاتف، كامیراوترابط الكثیر من الوسائل ا اإلنترنت

بعضها البعض، واستخدام اإلعالم لجمیع هذه الوسائل من أجل تحقیق أهدافه واستغالل هذه 
في قدم له و األدوات من أجل رفع كفاءته وتقدیم أكثر مما یقدم، وفي ظل عدم اكتفاء المستخدم بما یُ 

تكوین بحقه في المشاركة و طالب أصبح یُ  ،ظل القدرة المتوفرة بین یدیه في المشاركة في المحتوى
  بما ینشره له غیره، فظهرت صحافة المواطن. االكتفاءالمحتوى، وبث ما یرید من محتویات ولیس 

وصحافة المواطن تشیر إلى ذلك النشاط الذي یقوم من خالله المواطن أو الجمهور العادي    
، عبر تقنیات متعددة غیر المحترف في میدان اإلعالم، بإنتاج مضمون إعالمي ومعالجته ونشره

                                           
  263، مرجع سابقعهدي فضلي، محمد ) 1(
 263، ص مرجع سابقال) 2(
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تختلف عن طریقة الصحافة التقلیدیة، فصحافة المواطن یمارسها أشخاص هواة ومستعملون 
عادیون لوسائل اإلعالم، أما الصحافة التقلیدیة فیقوم بها صحفیون محترفون ومهنیون، ونجد 

ٕاعالم مصطلحات كثیرة تستعمل كمرادف لمصطلح صحافة المواطن، مثل الصحافة التشاركیة، و 
  .)1(الجمهور، والصحافة الشعبیة والبدیلة والهواة وغیر ذلك من التسمیات

واعتبر أن أساس فكرتها  لمفتوح"صحافة المصدر ا) "محمد عبد الحمید(د.وقد أطلق علیها 
و المتلقین في المصانع والجامعات لتشكیل أهو تقدیم شكل متقدم لصحافة المجتمعات أو المدینة 

واالبتكار وتنظیم نشر  بداعحتوى مصدره المستخدمون، حیث یرتفع المیل إلى اإلنوع جدید من الم
المعلومات التي تجسد أفكارهم ومشاعرهم، وحیث تصل الشبكة بمالیین األفراد كخبراء محتملین 
للمعلومات في بنیة وسائل االتصال العالمیة، یقدمون اتجاهًا جدیدًا في دعم الصحافة، ولذلك فإن 

لجدیدة في هذا المجال تدعم العالقة التفاعلیة القویة بالمتلقین كبناء ضروري للمواقع الوسائل ا
  .)2(اإلعالمیة

مرحلة جدیدة أمكن فیها لكل متصفحي  اإلنترنت، دخل م2005وبدءًا من أواخر عام 
 ترنتاإلنیها في آن واحد، أي أن ُمسَتقِبلین للمادة اإلعالمیة و ُمرِسلأن یكونوا بمثابة  اإلنترنت

أو أنه أصبح تدفق متعدد  ،كوسیلة إعالمیة أصبح تعبیرًا عن تدفق المحتوى اإلعالمي في اتجاهین
فبفضل التطور التقني وترجمته في وسائل متنوعة مثل الخادمات/السیرفرات الضخمة،  ،االتجاهات

ومتصفحیها أصبحنا نجد مواقع تتیح لزوارها و ات المتطورة وتقدم تطبیقات الویب، وقواعد البیان
تكوین حسابات یمكنهم من خاللها تحمیل ملفات الفیدیو والصوت والصورة والنصوص على ما 
یشبه مواقع محدودة تخصهم، وأن یتحكموا بمن یمكنه مشاهدة هذا المحتوى بدءًا من التعامل 

  وحتى التداول العام المفتوح للجمیع. ،والتداول الخاص جدًا لدرجة الفردیة

عهدي فضلي) أن مشاركة المستخدمین بتكوین المحتوى والتدخل فیه مد مح د.واعتبر (
تعدى مرحلة (التفاعلیة)، ووصف هذه الحالة بأنها تجاوزت التفاعلیة لصالح المشاركة المباشرة من 

هي ما تعرف الیوم وتاریخیًا م محتوى هذه الشبكة العنكبوتیة و في إنتاج وتقدی اإلنترنتمتصفحي 
  . )3(ا بعد التفاعلیة"م اإلنترنتباسم "

عهدي فضلي) یطلق على مشاركة المستخدمین للمادة المنشورة على محمد  د.وٕاذا كان (
ما بعد التفاعلیة" فهذا تعبیٌر منه بأن هناك شيء بعد التفاعلیة، وال  اإلنترنتبـ " اإللكترونيالموقع 

                                           
 56، ص مرجع سابق) عبد األمیر الفیصل، 1(
  158، ص مرجع سابق) محمد عبد الحمید، االتصال واإلعالم على شبكة اإلنترنت، 2(
 214، ص سابقمرجع عهدي فضلي، محمد ) 3(
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ورة على الموقع هي درجة أعتقد أنه كان یقصد ذلك، ألن مشاركة المستخدمین في المادة المنش
ما  اإلنترنتأن (فضلي) قد قصد في اطالقه مصطلح ( ویرى الباحثمتقدمة من درجات التفاعلیة، 

بعد التفاعلیة) التفاعلیة العالیة جدًا، أي أنه لم یعد المشارك یطلع على المادة التحریریة، ویعلق 
  ع هذه المادة التحریریة.صنوٕانما أصبح هو من ی ،علیها فقط

مكن التوصل إلیها أالدراسات السابقة التي یصادف الباحث من خالل اطالعه على ولم 
 إلیه ذهبوالتي تناقش موضوع التفاعلیة من تحدث على (ما بعد التفاعلیة)، وهو ما یؤكد ما 

من أن (فضلي) كان یقصد من وراء ذلك التعبیر عن مشاركة المستخدمین بالمواد المنشورة  الباحث
  تاز بقدر عاٍل جدًا من التفاعلیة.نها تمأب

ویرى الباحثون وخبراء اإلعالم الجدید أن صحافة المواطن لها دور كبیر في حیاة الناس، 
بناًء على ما شهده العالم من دور لهذه الثورة التكنولوجیة  لُمسَتقبَ وسیكون لها دور كبیر في ال

افر الوسائل اإلعالمیة في أیدي الناس واإلعالمیة، وتأثیرها على الدول والشعوب خصوصا بعد تو 
نترنت عالمیة متطورة والذي بدوره سیعطي الفرصة لألشخاص إالعادیین في ظل توافر شبكة 

  العادیین لتأسیس وسائل االتصال بأنفسهم وبث ما یریدون بأقل التكالیف.
ته، المستخدم في تكوین المحتوى والمشاركة في صیاغ ةلكترونیاإلوقد ساعدت الصحافة 

قائمین على المؤسسات ولكن یجب علینا أال نغفل أن هذا العمل یسحب البساط من تحت أرجل ال
  د من سیطرتهم على وسائل اإلعالم.حِ یَ اإلعالمیة و 

السید بخیت): "ال یرغب الكثیر من القائمین باالتصال ومنتجي د.وفي ذلك یقول (
لي عن مهامهم التقلیدیة من حیث التحكم في في التخ ةلكترونیاإلفي المواقع  ةالمضامین اإلعالمی

عملیة اختیار ونشر المضامین اإلعالمیة، كما أنهم غیر راغبین في تخویل هذه المهمة للجمهور، 
ومن ثم فهم یتجاهلون هذه المضامین وال یوفرون لها مساحة على مواقعهم ویقللون من أهمیتها 

  .)1(العمل الصحفي وأخالقیات المهنة"اإلعالمیة، ویغالون في تأثیراتها السلبیة على 
ال یملكها أحد، بل یملكها الجمیع كل بقدر إسهامه  اإلنترنتویعتبر (علي شمو) أن شبكة 

من خالل حاسبه اآللي أو شبكته المكونة من  اإلنترنت،ومقدار المعلومات التي یدخلها في  ،فیها
بل الكل یشترك في إدارتها ویضعون  ،ت اآللیة، وال تدیرها جهة مركزیة معینةاسباعدد من الح

تدیر نفسها بالطریقة التي  اإلنترنتالقواعد والنظم التي یرتضونها جمیعًا، وكل شبكة تشترك في 
، وهذه المعلومات والمبادئ علیه اإلنترنتفرضه یو مجتمعها، ولیس هناك قانون أیراها أعضاؤها 

  .)2(اتجاهه، وهي التي تحكم حركته و اإلنترنتر سیِّ هي التي تُ 
                                           

  11، ص مرجع سابق) السید بخیت، 1(
 1، طاالتصال الدولي والتكنولوجیا الحدیثة: اإلنترنت القمر الصوتي الرقمي الملتمیدیا) علي شمو، 2(

  239- 238م) ص 2004(االسكندریة: مطبعة ومكتبة االشعاع باإلسكندریة، 
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في تكوین المحتوى اإلعالمي ولم یعد  ةلكترونیاإل وقد أصبح المستخدم یشارك الصحیفة 
یكتفي بما یتعرض له من مادة إعالمیة، ومن األدوات التي یمكن أن تتیحها الصحافة 

  من أجل مشاركة المستخدم في تكوین المحتوى اإلعالمي، ما یأتي:  ةلكترونیاإل 

صیاغة المحتوى بللمستخدم  ةلكترونیاإلحیث تسمح الصحف ریریة: إضافة مادة تح -1هـ/
وتوجیه الرسائل التي یرید، وذلك عن طریق إضافة مواد تحریریة إلى المواد التحریریة 

مقال أو حتى  م، سواء كانت هذه المادة التحریریة، جزء من خبر أالموقعالتي تبثها إدارة 
  تقریر كامل.

رة المصورین المحترفین على اقتناص الفرص من أجل توثیق رغم قد إضافة صورة: -2هـ/
األحداث وتسجیلها، إال أنه لیس لدیهم إمكانیة التواجد في كل مكان وفي أي وقت، ومع 

یرات الخاصة بالهواتف المحمولة وجود التكنولوجیا وتطور الكامیرات الرقمیة، وحتى الكام
بعض الصور  التقاطالذي یستطیع  أصبح المستخدمات، و صبحت كثیرة اإلمكانأالتي و 

تفرد مساحة  ةلكترونیاإلالخاصة وتسجیلها وتوثیقها یرید بثها ونشرها، فأصبحت الصحف 
  كبیرة للمستخدمین من أجل بث ما یریدونه من صور یوافق سیاساتهم التحریریة. 

لى وأصبحت صورة المحمول تنقل أحداثًا مهمًة وأحیانًا خطیرة، من قبل هواة تفوقوا ع
الذین طالما عانوا من المنع من ِقَبل المسؤولین لمجرد  ،المصورین الصحفیین المحترفین

یبدو أن جیًال من المراسلین سیظهر بفضل المحمول الذي حة، و حملهم كامیراتهم الواض
عمل ضجة كبیرة خالل تنفیذ حكم اإلعدام بحق الرئیس العراقي صدام حسین، فصور 

  . )1(التي نقلت عملیة اإلعدام كاملة المحمول كانت هي الوحیدة
یشبه الملف الصوتي ملف الفیدیو في إمكانیة توثیق الحدث  إضافة ملف صوتي: -3هـ/

وتسجیله، حیث إن الصوت یعطي قوة للمادة المنشورة صحفیًا، فأصبح بإمكان المحرر 
ص الكثیر مما كان من المفترض أن یكتبه، وذلك بوضع مل م وُیَلخِّ ف صوتي أن ُیَدعِّ

  صغیر الحجم به الكثیر من الحدیث للشخصیة التي یرید أن یتحدث عنها.
بسبب التطور التكنولوجي في الكامیرات المحمولة والخفیفة   إضافة ملف فیدیو: -4هـ/

صبحت في متناول ید اإلنسان العادي، ووجود أوانخفاض ثمن هذه الكامیرات حتى 
ق األحداث ثِّ وَ أصبح المستخدم العادي یحب أن یُ  ،كامیرات متفوقة في الهواتف المحمولة

تحق النشر ویحتاج ویحب أن یشارك اآلخرین فیها، وقد تكون هذه األحداث أخبار تس
  مشاهدتها، فأصبح ینشر هذه المقاطع لیشاهدها اآلخرون.غیره لرؤیتها و 

                                           
 479، صمرجع سابقعهدي فضلي، محمد ) 1(
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موقع  قائمة فقط على ما ینشره المستخدمون من مقاطع فیدیو مثلالالمواقع  بعضوهناك 
) وهو موقع قائم على رفع مشاهد الفیدیو وبثها للناس جمیعًا، حتى Youtube(الیوتیوب 

  أن هذا الموقع یعطي المستخدم إمكانیة مشاركة الفیدیو ألناس محددین فقط.
  

  األدوات التي تحقق مراقبة نظام المستخدم:  البعد السادس:
تستفید الصحیفة من خالل هذا م، و إلى مراقبة نظام المستخد ةلكترونیاإلتلجأ الصحف 

معرفة اهتمامات القراء وخصائصهم الدیموغرافیة؛ وبالتالي یمكنها أن تعید تقییم برامجها  في اإلجراء
  . )1(في ضوء اهتمامات مستخدمیها

وعادة ما تتم مراقبة نظام المستخدم عن طریق برمجیات التجسس أو ما یعرف ببرمجیات 
تمكِّن إدارة الموقع من معرفة بیانات المستخدم التي سبق وأن أدخلها إلى  التتبع والمراقبة، والتي

، عن طریق ما یعرف بـ ةلكترونیاإلالموقع عند تسجیل دخوله فیه أول مرة، وتلجأ إلیه الصحف 
)Cookie  (  والتي تمكن إدارة الموقع من تسجیل بیانات عن جهاز المستخدم بمجرد فتح

  فإنه یتم مطابقة هذه البیانات بالبیانات المسجلة. المستخدم لموقع الصحیفة 

للصحیفة مرة واحدة، تاركًا لهذه الخاصیة مهمة فتح موقع  هویستطیع المستخدم تسجیل دخول
  الصحیفة دونما اللجوء إلى إعادة كتابة الهویة الشخصیة الخاصة به (كلمة المرور، وكلمة السر).

عرفة بعض البیانات التي یقدمها المستخدم، فهي ویتیح نظام مراقبة المستخدم للصحیفة م
تستطیع معرفة إذا ما كان المستخدم یتصل من الدول الصادرة فیها الصحیفة أو من خارجها، ومن 

من خالل معرفة رقم الكمبیوتر، كما تتیح هذه التقنیة التعرف  ،أي جهة من الدولة نفسها بالتحدید
م جهاز الكمبیوتر، سواء أكانت لیًال أم نهارًا، باإلضافة على األوقات التي یقضیها المستخدم أما

إلى أن هذه التقنیة تتیح فرصة لمعرفة نوع المعلومات التي یتعرض لها المستخدم والوقت الذي 
ر الصحیفة من المعلومات التي كثِ ساس یمكن أن تُ علیها، وعلى هذا األ االطالعاستغرقه في 

  . )2(علومات التي ال یریدهال من الملِّ قَ وتُ  المستخدمیریدها 

  من أجل مراقبة نظام المستخدم: ةلكترونیاإلالتفاعلیة التي تستخدمها الصحف  أدواتومن 

   التسجیل في الموقع:  -أ 

فهو یعني أن تفرض الصحف على مستخدمیها تسجیل بیاناتهم الشخصیة في أول مرة 
وم الصحیفة بعد ذلك باستئذان ، ثم تقالبدءیحاول فیها المستخدم تصفح أي خبر في صفحة 

                                           
 201، ص مرجع سابقج الصحف اإللكترونیة على شبكة اإلنترنت، ) حلمي محسب إخرا1(
 249، ص سابقالمرجع ال) 2(
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المستخدم في حفظ هویته وكلمة مروره، ومن ثم تقوم الصحیفة بفتح الصفحات التي یریدها 
المستخدم من الموقع مباشرة إذا ما ضغط على روابطها، عالوة على ذلك، فالصحیفة تضع هویة 

مستخدم تغییر هویته وكلمة العلوي من الصحیفة، كما تتیح لل أو األیسر المستخدم في الركن األیمن
  .)1(مروره وبعض البیانات التي سبق وأن سجلها

   اد القراء):معلومات عدد القراء (عدَّ   - ب 
أي عرض عدد الذین قرأوا الموضوعات، وعادة ما یتم عرض عدد قراء كل موضوع على 

ي إظهارها أو حدة، وهي خدمة برمجیة ال تبذل الصحیفة بها أي مجهود، ولكنها تستطیع التحكم ف
عدم إظهارها، وهي خدمة تقدمها الصحیفة للمستخدمین لمعرفة مدى االهتمام بالموضوع، فعندما 

ل لهذا یشاهد المستخدم أن هناك عددًا كبیرًا قد قرأوا موضوع معین، یصبح لدیه فضول في الدخو 
أو حذف بعد وتستفید منها الصحیفة اإللكترونیة في التركیز على بعض المواضیع، الموضوع، 

  .المواضیع التي ال تلقى قبوًال لدى المستخِدمین
   عرض معلومات األعضاء أنفسهم: -ج 

وهذه األداة ممكن استخدامها في حال أن یكون هناك موافقة من قبل األعضاء بعرض 
 معلوماتهم للزوار من أجل التواصل معهم.

                                           
  250، ص مرجع سابقحلمي محسب إخراج الصحف اإللكترونیة على شبكة اإلنترنت،  )1(
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  الفصل الثالث
  نتائج الدراسة التحليلية  

  

  خاصة بأبعاد التفاعلیة:النتائج ال

 بعد تعدد الخیارات (َتعُقد االختیارات) الُبعد األول: -

  المجهودات المبذولة من ِقَبل المستخدم الُبعد الثاني: -

  استجابة الموقع اإللكتروني للمستخدم الُبعد الثالث: -

  تسهیل االتصال الشخصي الُبعد الرابع: -

  لمستخدمینسهولة إضافة معلومات من قبل ا الُبعد الخامس: -

 مراقبة نظام المستخدم الُبعد السادس: -
 

  نتائج الدراسة   
    

  توصیات الدراسة   
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  تقدیم:
نتائج الدراسة التحلیلیة التي أجراها الباحث على مواقع الصحف  ،هذا الفصل یستعرض

، م2013- 6-1شهور، بدأت من  ة، لمدة استمرت ثالثاإلنترنتالیومیة الفلسطینیة على شبكة 
  .م2013- 8-31تاریخ  حتى

یت الدراسة بأسلوب الحصر الشامل لجمیع أیام المدة الزمنیة لمواقع الصحف جرِ وقد أُ 
، الحیاة الجدیدة، فلسطین)، حیث بلغت العینة للموقع األیامالیومیة الفلسطینیة األربع (القدس، 

  .368یومًا، لیصبح إجمالي وحدات العینة  92الواحد 
الخاصة بتحلیل مضمون مواقع الصحف  ،الدراسة التحلیلیة الفصل نتائج هذا ویعرض

وفق األبعاد  ،الیومیة الفلسطینیة، والتعرف على مدى استخدام مواقع الدراسة لألدوات التفاعلیة
من حیث رصد أوجه  الشبه واالختالف في استخدام بالتفاعلیة، وتحلیل هذه النتائج  الست الخاصة

صر التفاعلیة، وذلك على مستویین، للعنا اإلنترنتیة على شبكة مواقع الصحف الیومیة الفلسطین
من أبعاد التفاعلیة في مواقع الدراسة، والمستوى الثاني:  ُبْعداألول: من خالل مقارنة كل المستوى 

من خالل مقارنة األبعاد اإلجمالیة للعملیة التفاعلیة في مواقع الصحف الیومیة الفلسطینیة على 
  غرض رصد االختالف بین التفاعلیة الكلیة والتفاعلیة الجزئیة.ب ؛اإلنترنتشبكة 

، على اإلنترنتوتعتمد الدراسة في تحلیلها ألدوات التفاعلیة المتاحة من خالل شبكة 
تصنیف هذه األدوات من حیث ما تحققه من أهداف، وفق ما یعرف بأبعاد التفاعلیة، من حیث 

الذي یحقق هذا الهدف العام، ومن ثم  ُبْعدالوفق  هققوضع أدوات التفاعلیة كل أداة حسب ما تح
االنتهاء بجمع هذه األبعاد ومقارنة كل موقع من بعاد الستة للتفاعلیة، و جمع هذه األدوات ضمن األ

من حیث استخدامه لألدوات التفاعلیة بشكل عام،  ،مواقع الصحف الیومیة الفلسطینیة على حدة
  اد التفاعلیة بشكل منفرد.من أبع ُبْعدومن حیث استخدامه ألي 
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  د االختیارات):تعدد الخیارات (تعق ُبْعدأوًال: األدوات التي تحقق 
ویقصد بتعدد الخیارات، أي تقدیم أكثر من بدیل للمستخدم لیمكنه الحصول على 
المعلومات، وهو یعني عدم االكتفاء بتقدیم النص فقط للقارئ، بل تقدیم الرسالة المراد إیصالها 

  دوات:من صورة، وترك االنتقائیة للقارئ، ومن هذه األبأكثر 

 تعدد اللغات:  -أ
ألكثر من لغة، ویدعم ذلك تعدد الخیارات من حیث  ةلكترونیاإلأي إتاحة مواقع الصحف 

  لجمهور متعدد اللغات یختار المستخدم اللغة التي یرید.  ةلكترونیاإله الصحف وجُ تَ 

الصحف الیومیة الفلسطینیة جمیعها قد أهملت تعدد أثبتت نتائج الدراسة أن مواقع وقد 
د لغة عَ التي تُ  غیر اللغة العربیة ،دعم أي موقع من مواقع الدراسة لغة أخرىیاللغات، حیث لم 

، مما یعكس عدم اهتمام مواقع الدراسة بالجمهور الخارجي غیر الناطق باللغة الموقع األصلیة
  والعربي فقط. العربیة، واقتصارها على الجمهور المحلي

، التي أكدت أن نسبة )م2008ما توصلت له دراسة (محسب،  وتختلف هذه النتیجة مع
الموقع الدولي، وموقع فضائیة  CNNاستخدام صحف الدراسة لدیه والتي شملت صحیفتي الـ 

، وأشارت الدراسة إلى )1(%100الجزیرة، حیث كانت نسبة استخدام اللغات غیر اللغة العربیة هو 
قد استخدم ست لغات، في حین استخدم موقع الجزیرة لغتین فقط، ویؤكد (النجار،  CNNموقع أن 

% من الصحف التي شملتها الدراسة فقط هي التي لدیها اختیار 12.7) في دراسته أن م2009
  .)2(تعدد اللغات وأنها تضع اختیار اللغة على الصفحة الرئیسیة لموقع الصحیفة

  

  

  

  

  

  

  

                                           
   237، ص مرجع سابق)  حلمي محسب، قیاس تفاعلیة المواقع التلفزیونیة اإلخباریة على اإلنترنت، 1(
  573، ص مرجع سابقالغریب النجار، )  سعید 2(
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  ئقة:الوسائط الفا - ب
  )  1جدول رقم ( 

  یوضح استخدام مواقع الصحف الیومیة الفلسطینیة لـ (الوسائط الفائقة):

  الوسائط           
  فائقةال

 الصحیفة

النص 
  المجموع  الفالش الفیدیو الصوت الرسوم الصور المتشعب

 %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك

 50 276 0  0 100 92 0  0 100  92 100 92 0  0 القدس
 33.33 184 0 0 0 0 0 0 100 92 100 92 0 0 ألیاما

 50 276 100 92 0 0 0 0 100 92 100 92 0 0 الحیاة الجدیدة
 53.08 293 100 92 18.48 17 0 0  100 92 100 92 0 0 فلسطین
 46.60 1029 50 184 29.62 109 0 0 100 368 100 368 0 0 المجموع

میة الفلسطینیة بالوسائط ام مواقع الصحف الیو الحظ من خالل الجدول السابق أن اهتمیُ 
%، فقد غاب النص المتشعب عن مواقع الدراسة بشكل  46.60نسبةوذلك بكان متوسطًا،  الفائقة

یحقق  ةلكترونیاإلكامل، وهذه النتیجة تؤكد فقدان مواقع الدراسة لعنصر مهم من عناصر الصحافة 
  ما یسمى بـ (االتصال الالخطي).

إال أن الباحث قد الحظ  ، %100ت في مواقع الدراسة األربعة بنسبة دَ جِ سوم وُ ورغم أن الر  
نشر بشكل مستقل مصاحبة للنصوص، بل كانت رسوم تُ  اً أن هذه الرسوم الموجودة لم تكن رسوم

عن المادة التحریریة، حیث من المفضل استخدام هذه الرسوم كمادة داعمة للنصوص، ألنها تعمل 
  مادة التحریریة.على توضیح وشرح ال

حرص موقع صحیفة القدس على استخدام الفیدیو  ،الحظ كذلك من خالل الجدولویُ  
%، وهي نسبة 18.48%، في حین استخدم موقع صحیفة فلسطین الفیدیو بنسبة 100 بنسبة

والحیاة الجدیدة، أما ما  األیامضعیفة، في حین غاب استخدام الفیدیو عن موقعي صحیفتي 
دراسة على استخدامه، فهو الصور الصحفیة المصاحبة للمادة التحریریة المنشورة، حرصت مواقع ال

حیث حرصت مواقع الدراسة على إرفاق صورة صحفیة مع المادة التحریریة، أما بالنسبة للملف 
) م2009دراسة (النجار،  ائجمع نت النتائجوتتفق هذه ، ي فقد غاب عن جمیع مواقع الدراسةالصوت

  %  من صحف دراسته تستخدم مع بعض الموضوعات43.7 ، والتي أكدت أنإلى حٍد كبیر
  .)1(وصالت الوسائط الفائقة 

                                           
   573، ص مرجع سابق)  سعید الغریب النجار، 1(
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 ویشرح الباحث هذه النتائج بشيء من التفاصیل، كما یأتي:
  النص المتشعب:  -1ب/

إلى: النص  ةلكترونیاإلمن حیث وضعه بوصالت في الصحافة وینقسم النص المتشعب 
  النص المتشعب الوسیط.، و المتشعب الخارجيوالنص  ،المتشعب الداخلي

أظهرت الدراسة عدم حرص أٍي من مواقع الصحف الیومیة الفلسطینیة على استخدام 
ل الدراسة استخدام النص المتشعب داخل نصوص سجِ ، حیث لم تٌ ةالنص المتشعب بأنواعه الثالث

 ،لنص المتشعبلم مواقع الدراسة المادة المنشورة على مواقع الدراسة، ویعتقد الباحث أن عدم استخدا
یتم إعدادها وتحریرها من أجل  - إن لم یكن كلها-یعود إلى أن معظم موادها المنشورة على المواقع 

التي ال تستخدم النص المتشعب، وال یتم تحریر هذه المواد بصورة  ،نشرها على الصحیفة الورقیة
ن إ، حیث اً أنه قد یكون السبب مادی مختلفة لیتم نشرها على الموقع، بل تنشر كما هي، كما

  عداده وتجهیزه.إ طاقم كبیر في إلى یحتاج ،استخدام النص المتشعب

كما أن استخدام خاصیة النص المتشعب تحتاج إلى متابعة من قبل المحرر، ألن تنفیذ 
هذه الخاصیة یقع على عاتق المحرر، حیث یجب علیه أن ینتقي ما یمكن اختصاره من المادة 

لمزید من التفاصیل، كما أنها تحتاج  المستخدمریریة، ووضع رابط تشعبي له في حال احتاج التح
  إلى جهد تقني وفني یدعم هذه الخاصیة.

نها ال إوتعتبر هذه النتیجة غیر جیدة بالنسبة لمواقع الصحف الیومیة الفلسطینیة، حیث 
  .حققها للموقعرغم الفوائد الكبیرة التي ی ،تستفید من استخدام النص الفائق

% فقط من 16) التي أكدت أن م Schultz ،1999تتشابه هذه النتیجة مع دراسة ( و
ة األمریكیة التي خضعت للدراسة اهتمت بتوفیر النص الفائق في المواد لكترونیالصحف اإل

%  من صحف الدراسة تستخدم 36.6) أن 2009، في حین أوضحت دراسة (النجار، )1(المنشورة
  .)2(وضوعات وصالت النص الفائقمع بعض الم

م) التي 2001وتتفق هذه النتیجة أیضًا مع النتائج التي توصلت إلیها دراسة (فهمي، 
أشارت إلى عدم ربط المضمون اإلخباري بمضمون متوافر في أرشیف الجریدة لتوضیح خلفیات 

                                           
(1) T. Schultz,,op.cit 

   573، ص مرجع سابق)  سعید الغریب النجار، 2(
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معلومات إضافیة  الخبر، باإلضافة إلى عدم وجود إحالة للقارئ إلى أي موقع آخر قد یحتوى على
  .)1(حول الموضوع الذي یتناوله الخبر

م، یجب عدم إغفال 2001م) والتي تمت في العام 2001وعند النظر إلى دراسة (فهمي، 
م، حیث توافرت الكثیر 2014أن الصحافة اإللكترونیة لم تكن بالتطور الذي علیه الیوم في العام 

ي استخدام الكثیر من األدوات التي كانت في من الخدمات اإللكترونیة، وأصبح هناك سهولة ف
السابق معقدة، ویصعب استخدامها، مما یبرز قصور مواقع الصحف الیومیة الفلسطینیة في 
استخدامها لخاصیة النص المتشعب التي ُتوفِّر على المستخِدم الكثیر من الوقت والجهد، وتعطیه 

  أكبر كم من المعلومات في أقل عدد من الكلمات.

م) تختلف نتائجها عن النتائج 2008د ما ذهب إلیه الباحث أن نتائج دراسة (محسب، ویؤك
م) إلى أن مواقع 2008)، حیث أشارت دراسة (محسب، 2001التي توصلت إلیها دراسة (فهمي، 

على  CNNالدراسة قد استخدمت النص الفائق في مواضیعها بدرجة كبیرة، حیث حصل موقع  
م النص الفائق، حیث قدم النص الفائق بطرقه الثالثة (نص فائق % من حیث استخدا100نسبة 

% في 66.6خارجي، ونص فائق داخلي، ونص فائق محلي)، فیما حصلت الجزیرة على نسبة 
استخدامها للنص الفائق، حیث إنها لم تدعم الروابط الخارجیة التي تربط المستخدم بمواقع أخرى 

، مما یؤكد أن عنصر الزمن له تأثیر على استخدام )2(وعاتخالف موقع القناة لالستزادة من الموض
  األدوات في الصحافة اإللكترونیة. 

  

ي ت) ال2007مع النتیجة التي توصلت لها دراسة (تربان،  نتیجة دراسة الباحثوتختلف 
% من صحف الدراسة استخدمت النص الفائق الداخلي، مشیرًا إلى أن أیًا من 91.4أكدت أن 

  .)3(لم تستخدم النص الفائق الخارجيصحف الدراسة 

) ربما تكون بسبب 2007،ویرى الباحث أن النتیجة التي توصلت إلیها دراسة (تربان
بأنه نص  ،اعتباره وجود رابط على صفحة البدایة یحیل المستخدم إلى الدخول الستكمال الموضوع

والمقصود بالنص الفائق ن هذا یعتبر وصلة للدخول إلى الموضوع، إفائق وهذا غیر صحیح، حیث 
مثل  ،إحالة المستخدم لمعلومات إضافیة بخصوص بعض المواد المنشورة في المادة التحریریة

  الشخصیات أو ربطه بأحداث سابقة، أو تواریخ معینة.

                                           
   242، صمرجع سابق)  نجوى فهمي، 1(
   239، ص قمرجع ساب)  حلمي محسب، قیاس تفاعلیة المواقع التلفزیونیة اإلخباریة على اإلنترنت، 2(
   204، ص مرجع سابق)  ماجد تربان، الصحافة اإللكترونیة الفلسطینیة،  3(
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% من صحف الدراسة استخدمت 29) أشارت إلى أن 2012كما أن دراسة (تالحمة، 
ه النتیجة أیضًا غیر دقیقة ألن (تالحمة) ربما عّد یرى الباحث أن هذفائق، و روابط النص ال

  .)1(فائقٌ  الوصالت التحویلیة للمواضیع بأنها نٌص 
  

  الصورة:  -2ب/

یتضح من خالل الجدول السابق استخدام مواقع الصحف الیومیة الفلسطینیة للصورة 
  %.100الصحفیة بنسبة 

ألنها استفادت من خاصیة  ؛یةوهذه نتیجة إیجابیة لصالح مواقع الصحف الیومیة الفلسطین
ن الصورة تعطي قوة للمادة التحریریة المرافقة لها، مما یزید من تفاعلیة إاستخدامها للصورة، حیث 

المستخدمین مع هذه المادة الحقیقیة، حیث تعتبر الصورة لغة یفهمها كل من یعیش على الكرة 
تعكس و اإلنسان بعائلته الكبرى (البشریة)،  األرضیة، ولدیها قدرة إللغاء الفروق بین الثقافات، وربط

طموحاتهم، ویصبح اإلنسان یشارك اإلنسان اآلخرین آمالهم و  وتسمح أن ،الحیاة واألحداث بصدق
  .)2( بواسطتها شاهد عیان على األحداث والمواقف

%، إال 100ورغم ذلك، یرى الباحث أن هذه النتیجة، وٕان كانت الدراسة قد سجلتها بنسبة 
قد كان هناك الكثیر من الموضوعات التي نشرت على شكل نص فقط، دون مصاحبة للصورة أنه  

  .)*(الصحفیة إلى جانب النص

) التي أشارت إلى أن نسبة م2010الدراسة مع نتائج دراسة (قدوري،  هذه تتفق نتائجو 
%، وتنوعت بین صور عامة وصور 100استخدام الصورة مع الموضوع المنشور كانت 

  . )3(شخصیة

                                           
   76، ص مرجع سابق)  ثائر تالحمة، 1(

(2) Bussele Michael, "Guide to Photographing Landscapes and Gardens", rockport 
publishers, 2002, p1 

)(  أداة من األدوات الموجودة على الموقع، في حال تم تسجیل % ألي 100اعتمد الباحث تسجیل وجود بنسبة
وجود هذه األداة مرة واحدة في الیوم الذي یتم دراسته، أي أنه تم تسجیل وجود الصورة الصحفیة عند ورودها 

  ولو لمرة واحدة مع خبر واحد في الیوم الذي یتم تحلیله.
   85، ص مرجع سابق)  ریم فتیحة قدوري، 3(
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نسبة استخدام  أن) التي أظهرت م2007وتختلف هذه النتائج مع نتائج دراسة (تربان، 
د صور وجو % من صحف الدراسة ال تدعم 79.7وأن  %،20.3في مواقع الدراسة بلغت  الصورة

  .)1( مصاحبة للموضوعات المنشورة
  الرسوم:  -3ب/

یة قد استخدمت الرسوم على یتضح من الجدول السابق أن مواقع الصحف الیومیة الفلسطین
لنصوص في المادة المرافقة لصفحة البدایة، وقد الحظ الباحث أن مواقع الدراسة لم تستخدم الرسوم 
على (أسعار العمالت، حالة  التحریریة المنشورة كداعم لها، بل اقتصرت الرسوم في مواقع الدراسة

ث أن مواقع الدراسة قد أهملت هذه من األشیاء المستقلة بذاتها، ویرى الباح )وغیرها الطقس
ي ذال ،التطور التكنولوجي الحدیث ظل خاصة في ،التي كان یجب االستفادة منها ،الخاصیة

أصبحت الرسوم فیه وسیلة مساعدة وداعمة للغة، حیث یمكن استخدام الرسوم البیانیة والخرائط 
  اردة في المادة التحریریة.والمعلومات الو  ،اتحصاءمن أجل توضیح بعض األرقام واإل ؛وغیرها

  الصوت: -4ب/

نالحظ من الجدول السابق عدم استخدام مواقع الصحف الیومیة الفلسطینیة للملفات 
لصوت، ومن لملفات امن هذه المواقع  ل طوال مدة الدراسة استخدام أيٍ سجَّ الصوتیة، ولم یُ 

توضع لتأكید المادة التحریریة ث یحبللمادة التحریریة،  اً رئیسی اً المعروف أن الصوت یعتبر داعم
  المنشورة.

  

  الفیدیو:  -5ب/

یالحظ من خالل الجدول السابق أن مواقع الصحف الیومیة الفلسطینیة قد استخدمت 
%، نجد 100الفیدیو بشكل متفاوت، ففي حین حرص موقع صحیفة القدس على استخدامه بنسبة 

%، وقد غاب استخدام الفیدیو 18.48أن موقع صحیفة فلسطین قد استخدمه بنسبة ضعیفة بلغت 
  والحیاة الجدیدة. األیامعن موقعي صحیفتي 

لألخبار على شكل فیدیو،  اً والحظ الباحث أن موقع صحیفة القدس اعتاد أن ینشر ملخص
اء، الموجز االقتصادي، الموجز الریاضي، بمن ملخصات األخبار (موجز األن حیث كان لدیه عددٌ 

 موقع صحیفة القدس سبة للفیدیو المصاحب للمادة التحریریة، فلم یحرصأما بالن أقوال الصحف)،
وقد أكد مدیر موقع صحیفة القدس أنه كان في السابق یتم عمل ملفات الفیدیو  على استخدامه،

                                           
   203، ص مرجع سابقبان، الصحافة اإللكترونیة الفلسطینیة،  )  ماجد تر 1(
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نه یتم بجهود ذاتیة من داخل الموقع، وأن كافة إلدى شركات خاصة، أما في الوقت الحالي، ف
وٕاخراج هم من العاملین في  ،ومونتاج ،وتقدیم ،تصویر :ملفات منالقائمین على إنتاج هذه ال

 ،فقد استخدم الفیدیو على شكل مادة مستقلة بذاتها ،أما بالنسبة لموقع صحیفة فلسطین ،)1(الموقع
  .ولیس مصاحبًا لمادة تحریریة

ة كلفتع الباحث ضعف استخدام مواقع الدراسة لملفات الفیدیو إلى أنها تحتاج إلى رجِ ویُ 
إلى كادر بشري مدرب، كما أن إحجام بعض المواقع عن استخدام الفیدیو قد یرجع أحیانا  وعالیة، 

إلى مشكلة تقنیة، وأسباب مهنیة تتمثل في صعوبة الحصول على ملف فیدیو للمادة الخبریة، وقد 
المیة مستقلة لها، وقد یكون عبارة عن مادة إع اً للمادة اإلعالمیة وداعم اً یكون ملف الفیدیو مصاحب

  لیعمل على دفع المستخدم لمشاهدة الفیدیو. ؛بذاته اً لها یكون جذاب خاص بها توضع تحت عنوان
  الفالش: -6ب/

یتضح من الجدول السابق أن موقعي صحیفتي الحیاة الجدیدة وفلسطین، هما الموقعان 
من الصحیفة  اللذان استخدما طریقة عرض الفالش، حیث استخدما هذه الطریقة لعرض نسختهما

هذه المیزة، مع أنها تقنیة برمجیة وال  األیامصحیفتي القدس و  االمطبوعة، في حین لم یستخدم موقع
  تحتاج لجهد بشري كبیر، وهي فرصة إلعطاء المستخدم طریقة جیدة الستعراض النسخة المطبوعة.

فوائد،  ویرى الباحث أنه كان األجدر بمواقع الدراسة استخدام الفالش لما یحققه من
  :)2(منها

تقدیم نمط جدید للقصص الخبریة یعتمد على تقدیم سناریو الخبر من خالل مجموعة من  .5
 الصور التي یتم عرضها متتابعة وفقًا لنظام معین.

في ض الشرائح، فیستطیع المستخدم التحكم وعات وتقاریر إخباریة من خالل عر تقدیم موض .6
 زمن عرضها وتقدیمها متى شاء.

حركة بمتحركة ألهداف معلوماتیة، مع إتاحة الفرصة للمستخدم في التحكم  عداد رسومإ .7
 هذه الرسوم.

بحیث یحتوي الخبر الواحد على روابط لمشاهدة الفیدیو أو  ،إعداد وحدات إخباریة متكاملة .8
استعراض الخرائط أو معارض الصور أو النصوص اإلضافیة، وتتجمع كل هذه العناصر 

  في شاشة واحدة.

                                           
  م2013-12- 17: بتاریخ إبراهیم ملحم، مدیر موقع صحیفة القدس) مقابلة عبر الهاتف مع: 1(
  95، ص ، مرجع سابق) منار محمد2(
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 دام محركات البحث:استخ -ج
على  ةإلى طریقة بحث عن المعلومات داخل المواقع الموجود اإلنترنتیحتاج مستخدم 

ل هِّ سَ كبیرة، فطرق البحث (محركات البحث) تُ  مسواء أكانت هذه المواقع صغیرة أ ،اإلنترنتشبكة 
یها من ناحیة ل الوقت المطلوب للحصول عللِّ قَ م الحصول على المعلومات من ناحیة، وتُ للمستخدِ 

بأكثر من شكل، منها البحث الداخلي الذي  ةلكترونیاإلأخرى، وقد یوضع البحث في الصحافة 
  ینقسم إلى بحث سریع ومتقدم، والبحث الخارجي.

  )2جدول رقم (
  یوضح استخدام مواقع الصحف الیومیة الفلسطینیة لـ (محركات البحث): 

  محركات البحث
 

  الصحیفة

  بحث داخلي
  المجموع  بحث خارجي

  بحث متقدم  بحث سریع
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  33.33  92  0  0 0  0 100 92  القدس
  33.33  92  0  0  0  0  100 92  األیام

  66.67  184  0  0  100 92  100 92  الحیاة الجدیدة
  66.67  184  0  0  100 92  100 92  فلسطین

 50  552  0  0  50 184  100 368  المجموع

 علىأن مواقع الصحف الیومیة الفلسطینیة قد حرصت یتضح من خالل الجدول السابق 
 إلى %، حیث یشیر الجدول السابق50بصورة متوسطة بلغت  بأنواعها استخدامها لمحركات البحث

صحیفتي  اقد حرصت على استخدام البحث السریع، في حین حرص موقع ،أن جمیع مواقع الدراسة
دم، حیث كان لدیهما بحث متقدم إلى جانب الحیاة الجدیدة وفلسطین على استخدام البحث المتق

)، ونالحظ األیام،  وهو ما تمیز به هذان الموقعان عن (القدس و حث السریع في داخل الموقعالب
  العالمیة. اإلنترنت، وهو البحث في شبكة جمیعها غیاب البحث الخارجي عن مواقع الدراسة

ن الخیارات إ، حیث للمستخدمأكثر دقة  ویرى الباحث أن البحث المتقدم، یعطي خیارات
في  عطاء المستخدم فرصة الختیار أماكن البحثإ ، و ومتعددة السریع تكون كثیرةالناتجة عن البحث 

یمكن  ،ن هذه الخدمة هي خدمة تقنیة وبرمجیةأ، كما البحث المتقدم، یجعل النتائج قلیلة وأكثر دقة
  قة.استخدامها بسهولة وال تحتاج لجهد بشري، أو متابعة الح

 ةلكترونیاإل) التي بینت أن الصحف م2007وتتفق هذه النتیجة مع دراسة (تربان، 
%، وتتیح بعضها 100الفلسطینیة تتیح لمستخدمیها خدمة البحث في أرشیفها لمدة عام بنسبة 
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البحث في األرشیف لمدة ثالث سنوات، وأشارت الدراسة إلى أن الخدمة متاحة بشكل سریع، 
  .)1(ي موضوع دون دفع مقابل ماديأث یستطیع الزائر البحث عن وسلس، ومجاني، بحی

  ) التي أكدت أن  مIhlstorom & Lundberg ،2004وتتشابه هذه النتائج مع نتائج (
، وكذلك دراسة (تالحمة، )2(%100كل صحف الدراسة توفر خدمة األرشیف لمستخدمیها بنسبة 

  ، كما أشارت )3(إمكانیة البحث % من صحف الدراسة تتیح93.5ي أكدت أن ت) الم2012
% من صحف الدراسة توفر محرك بحث في المعلومات 84.5) إلى أن م2009دراسة (النجار، 

% من صحف الدراسة وفرت إمكانیة البحث 9.9المتاحة على موقع الصحیفة، وأن نسبة 
  .)4(خارجيال

  

  الخدمات المساعدة: -د
لیساعد المستخدم في حفظ المادة  لكترونيإلوهي عبارة عن خدمات برمجیة یقدمها الموقع ا

  أو تعمیمها لمن یرید عرضها علیهم.، ها لصدیقإرسالاإلعالمیة أو طباعتها أو 
    

  )  3جدول رقم ( 
  یوضح استخدام مواقع الصحف الیومیة الفلسطینیة لـ (الخدمات المساعدة):

  الخدمات المساعدة        
 

  الصحیفة

  جموعالم  إرسال لصدیق  طباعة  حفظ

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

 33.33 92 0  0  100 92  0  0  القدس

  66.67  184  100 92  100 92  0  0  األیام

  66.67  184 100 92  100 92  0  0  الحیاة الجدیدة

  66.67  184 100 92  100 92  0  0  فلسطین

  58.33 644  75 276  100 368  0  0  المجموع

قد حرصت على  ،لفلسطینیةأن مواقع الصحف الیومیة ا ،یتضح من الجدول السابق
%، حیث أجمعت مواقع 58.33متفاوتة، بلغت في متوسطها  ةاستخدام الخدمات المساعدة بنسب
                                           

   195، ص ،  مرجع سابق)  ماجد تربان، الصحافة اإللكترونیة الفلسطینیة1(
(2)  C. Ihlstrom & J.  lundberg (2004), op.cit., p.62  

   74، ص مرجع سابق)  ثائر تالحمة، 3(
   575، ص مرجع سابق)  سعید الغریب النجار، 4(
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% على استخدام خدمة طباعة المادة التحریریة المنشورة، أما بالنسبة لخدمة 100الدراسة بنسبة 
نها غابت فقط إ% على استخدامها حیث 75فقد حرصت مواقع الدراسة بنسبة  ،لصدیق رسالاإل

عن موقع صحیفة القدس، أما بالنسبة لخدمة حفظ المادة التحریریة فمن المالحظ غیابها عن جمیع 
  مواقع الدراسة.

مام المستخدم، فقد یحتاج أتعطي خیارات  ،ویرى الباحث أن استخدام مثل هذه الخدمات
نسخها ولصقها في برنامج  لطباعة المادة المنشورة، فوضع خدمة طباعة المادة یعفي المستخدم من

ل على المستخدم نسخ المادة ولصقها هِّ سَ لصدیق، تُ  رسالومن ثم طباعتها، وكذلك خدمة اإل ،آخر
ألن المستخدم قد یحتاج لهذه  ؛الرسائل، كما أن خدمة حفظ الملف تعد مهمة جداً  إرسالعلى برامج 

عطیه سهولة في م، ویُ یح المستخدِ رِ المادة، ویرید أن یحتفظ بها عنده، فوضع خدمة حفظ المادة یُ 
  طریقة حفظ الملف بخطوات قلیلة.

كدت أن نسبة أ) التي م2007وتتشابه هذه النتائج بعض الشيء مع دراسة (تربان، 
% من صحف الدراسة تستخدم خدمة طباعة الملف، وتستخدم خدمة حفظ الملف بنسبة 100

  . )1(%100 یمیلدة المنشورة عبر اإلالما إرسالنسبة استخدام خدمة  ت%، في حین كان46.4

  

  تخصیص الموقع: -هـ
من األلفة بین الموقع والمستخدم، حیث  اً لتخلق جو  ةلكترونیاإلوهي خدمة تقدمها المواقع 

عن طریق اختیار بعض األبواب التي یرید  ،یتیح الموقع للمستخدم إمكانیة تخصیص الموقع
  وعدم عرض األبواب األخرى. ،التعرض لها

ر نتائج الدراسة التحلیلیة إلى أن مواقع الصحف الیومیة الفلسطینیة لم تستخدم خاصیة تشی
ات لمواقع نتیجة متوقعة، في ظل قلة اإلمكانتخصیص الموقع مطلقًا، ویرى الباحث أن هذه ال

  الصحف الیومیة الفلسطینیة، وأن هذه الخاصیة تحتاج لتقنیة برمجیة متقدمة.

إذا ف، وصیةموقع، یشبع لدى المستخدم الرغبة في الخصویرى الباحث أن تخصیص ال
أعطى الموقع للمستخدم هذه الخدمة، فإن المستخدم بعد أن یقوم بتخصیص الموقع بما یناسبه، أو 

ه أصبح إند الموقع الذي یراه الجمیع، بل عُ حسب هواه، فإنه یعتبر الموقع أصبح خاصًا به، ولم یَ 
عطي ة الخاصة به من هذا الموقع، وهذا شعور جمیل، ویُ لدیه الموقع الخاص به، أو النسخ

   للمستخدم الرغبة في استمرار متابعة هذا الموقع والتفاعل معه.

                                           
   200، ص مرجع سابق)  ماجد تربان، الصحافة اإللكترونیة الفلسطینیة،  1(
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أن مواقع الصحف الیومیة الفلسطینیة، استخدمت األدوات ) 5(یالحظ من خالل الجدول 
متوسط، وكان وهي نسبة أقل من ال %،43.19التفاعلیة الخاصة بُبْعد تعدد الخیارات بنسبة 

األجدر بمواقع الدراسة االهتمام أكثر باألدوات الخاصة بهذا الُبْعد؛ ألنها تعطي المستخدم خیارات 
  في تعرضه للمادة المنشورة.

ویالحظ من خالل الجدول أن موقع صحیفة فلسطین جاء في المرتبة األولى، من حیث 
%، وتشابه معه إلى حٍد قریب 51.32 استخدامه لألدوات الخاصة بهذا الُبْعد، حیث بلغت نسبته

%، في حین تشابه موقعا صحیفتي القدس واألیام في 50موقع صحیفة الحیاة الجدیدة، الذي بلغ 
  %.35.71نسبة استخدامهما لألدوات التي تحقق تعدد الخیارات، فكانت النسبة 

  )  4جدول رقم ( 
  (تعدد الخیارات): ُبْعددوات یوضح إجمالي استخدام مواقع الصحف الیومیة الفلسطینیة أل

  الصحیفة
  تعدد الخیارات ُبْعد

 المجموع فلسطین الحیاة األیام القدس

 %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك
 0 0  0 0  0 0  0 0  0  0  تعدد اللغات

ئقة
الفا

ط 
سائ

الو
  

  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  النص المتشعب
  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
  29.62  109  18.48  17  0 0  0 0  100 92  الفیدیو
  50 184  100  92  100 92  0 0  0  0  الفالش

حث
 الب

ات
حرك

م
  

بحث 
  داخلي

بحث 
  100 368  100 92  100 92  100 92  100 92  سریع

بحث 
  50 184  100 92  100 92  0 0  0 0  متقدم

  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  خارجيبحث 

ت 
دما

الخ
عدة

سا
الم

  

  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  تخصیص الموقع
  43.19 2225  51.32 661  50 644  35.71 460  35.71 460  المجموع
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  تخفیف المجهودات المبذولة من قبل المستخدم: ُبْعدألدوات التي تحقق ثانیًا: ا
على شبكة  ةلكترونیاإلالتصمیم العام لصفحة البدایة لمواقع الصحف  ُبْعدالویعني هذا 

والعناصر التي توضع فیها من أجل تسهیل وصول المستخدم للمادة اإلعالمیة وتصفح  ،اإلنترنت
  .ةلكترونیإلاالمواد التي تضعها الصحیفة 

  البناء العام للموقع:  -أ
 ةلكترونیاإلتعتبر صفحة البدایة هي واجهة التفاعل األولى لتصفح المستخدم للصحیفة 

م للموقع كأحد األسالیب واإلبحار خالل موضوعاتها، لذا جاء االهتمام بالبناء العا ،والتجول فیها
ألدوات التي ُتشكِّل البناء العام للموقع: ومن ا ل على المستخدم الوصول للمعلومات،هِّ التي ُتسَ 

   تصنیفات الموقع، تدرج المسارات، مراعاة تعدد المتصفحات، صفحات ذات صلة، التلمیحات.

  
  )5جدول رقم (

  یوضح استخدام مواقع الصحف الیومیة الفلسطینیة ألدوات (البناء العام للموقع): 
   البناء العام   
  للموقع      
 

  الصحیفة

 ت الموقعتصنیفا
تدرج 

 المسارات
تعدد 

 المتصفحات
صفحات ذات 

  المجموع تلمیحات صلة

 %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك

 80 368 100 92 100 92 100 92 0 0 100 92 القدس
 40 184 0 0 0 0 100 92 0 0 100 92 األیام

 40 184 0 0 0 0 100 92 0 0 100 92 الحیاة الجدیدة
 80 368 0 0 100 92 100 92 100 92 100 92 فلسطین

 60 1104 25 92 50 184 100 368 25 92 100 368 المجموع

یؤكد الجدول السابق أن نسبة استخدام مواقع الصحف الیومیة الفلسطینیة لألدوات الخاصة 
كان األجدر بمواقع الدراسة رفع هذه ورغم ذلك %، وهي نسبة جیدة، 60بالبناء العام للموقع بلغت 

  ل استخدام أكبر كم من هذه األدوات.النسبة من خال

صحیفتي القدس وفلسطین من حیث  يكما یتضح من خالل الجدول السابق تشابه موقع
ل وصول المستخدم للمعلومات هَّ سَ والتي تُ  ،استخدامهما للخدمات المساعدة في بناء الموقع

صحیفتي  اعمن موق%، في حین تشابه كٌل 80سبة الموجودة على الموقع، حیث حصال على ن
ومن المالحظ أن تصنیفات %، 40منهما على  والحیاة الجدیدة في ذلك، حیث حصل كلٌ  األیام

ع رجِ %، ویُ 100تعدد المتصفحات هما الخدمتان اللتان استخدمتهما مواقع الدراسة بنسبة الموقع و 
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كن یجب ، ولاوال یوجد جهد بشري فیه ،أن هذه خدمة تحتاج إلجراء تقني وفنيإلى  الباحث ذلك
قد غابت عن مواقع الدراسة، مثل تدرج المسارات  ،أن نالحظ أن هناك بعض الخدمات البرمجیة

التي لم یقدمها سوى موقع صحیفة فلسطین، وكذلك الصفحات ذات الصلة التي لم یقدمها سوى 
موقعي صحیفتي القدس وفلسطین، وأیضًا خدمة التلمیحات، والتي لم یقدمها سوى موقع صحیفة 

  دس.الق

  :وجعلها أكثر تفصیًال وشرحًا، نذكرولتوضیح هذه النتائج 
  التصنیفات:  -1أ/

ل على المستخدم هَّ سَ موادها وفق أبواب ثابتة ومحددة، یُ ة لكترونیالصحف اإلهي أن تضع 
  .لكترونيالموقع اإل من هالوصول لما یریدمن خاللها 

الفلسطینیة على استخدام  یتضح من خالل الجدول السابق حرص مواقع الصحف الیومیةو 
%، وتلجأ مواقع الصحف لهذه التقنیة لمساعدة المستخدم 100تقنیة تصنیفات الموقع، وذلك بنسبة 

علیه تصفح الموقع، وتعطي الموقع إمكانیة عرض أكبر كم من  ُتَسهَّلعلى الوصول لما یرید، و 
  المواد وفق تقسیمات محددة لدیه.

نیفاته الخاصة داخل صفحة البدایة، شيء ضروري؛ ویرى الباحث أن وضع الموقع لتص
ألن صفحة البدایة ال تتسع لكل ما هو موجود في الموقع، حیث تعتبر صفحة البدایة بمثابة 

دلیًال على أهمیتها، فتلجأ -إن جاز التشبیه–غالف، أو الصفحة األولى في الصحیفة المطبوعة 
بذل أقل مجهود، حیث تساعد المستخدم على  تخدمالمسعلى  ُیَسهَّلبما  ،المواقع لوضع التصنیفات

لتعرف بشكل عام على الموقع، ل -وخاصة المستخدم الجدید –الدخول لما یرید، ویساعده أیضًا 
  عطاء نظرة عامة على الموقع.إ و 

  التدرج في المسارات: -2أ/
ي یالحظ أن نسبة استخدام مواقع الصحف الیومیة الفلسطینیة لخاصیة تدرج المسارات ه

األولى بمواقع ، وكان باستخدامه لتدرج المسارات لوحده %، حیث انفرد موقع صحیفة فلسطین25
ف ال ؛استخدام هذه التقنیة ،الدراسة مستخدم بصورة مستمرة أین ألنها عبارة عن خدمة  برمجیة تعرِّ

  .هو موجو

  تعدد المتصفحات:  -3أ/
میة الفلسطینیة على استخدام یتضح من خالل الجدول السابق حرص مواقع الصحف الیو 

%، حیث راعت مواقع الدراسة إمكانیة فتح المستخدمین لمواقعها 100تعدد المتصفحات بنسبة 
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على أكثر من متصفح، وقد فتح الباحث مواقع الدراسة على أكثر من موقع لیتم اختبار توفر هذه 
، "Explorer"متصفح الخدمة أو عدم توافرها، حیث قام الباحث بفتح مواقع الدراسة على 

، وهي المتصفحات األكثر شهرة في العالم، ولم "Google Chrome"، و"Mozila Fire Fox"و
  من هذه المتصفحات. عرض الموقع عند فتحه على أيٍ  طریقة یسجل الباحث اختالف في

ویرى الباحث أن استخدام هذه الخدمة أمر ضروري؛ لتعدد المتصفحات الموجودة على 
 حیث، واختالف هذه المتصفحات من الناحیة البرمجیة والتقنیة عن بعضها البعض، نتاإلنتر شبكة 
سبب مشاكل لدى بعض المواقع في وقت سابق، ولكن اآلن أصبح األمر تقنیًا وبرمجیًا أكثر كان یُ 

سهولة ویسر، حیث أصبح هذا األمر متوفر برمجیًا لدى كل المواقع تقریبًا، فأصبحت إدارة الموقع 
موقع على أي من هذه الموقعها بحیث إذا فتح المستخدم  ةهذا األمر عند برمج تراعي

تظهر بشكل صحیح وسلیم دون مشاكل تؤثر على نظرة المستخدم للموقع بصورة  ،المتصفحات
  سلبیة.

  (صفحات ساخنة):  موضوعات ذات صلة -4أ/
الفلسطینیة  یالحظ من خالل الجدول السابق أن نسبة استخدام مواقع الصحف الیومیة

ن ان موقعي صحیفتي القدس وفلسطین هما الموقعإ%، حیث 50للموضوعات ذات الصلة كان 
ن حافظا على استخدام خاصیة الموضوعات ذات الصلة، وقد الحظ الباحث من خالل متابعته االلذ

یو للمواد المتعلقة التي یضعها موقع صحیفة فلسطین، أنها جمیعًا تعود إلى شهري أغسطس أو یون
م، ویرى الباحث بأن هذا یدل على أن هذه الخدمة متوقفة وغیر فعالة، وقد علل 2012من العام 

لصحیفة فلسطین في مقابلة خاصة معه هذا التوقف بأنه یحتاج إلى جهد  لكترونيمدیر الموقع اإل
  .  )1(كبیر من المحررین

) التي أكدت م2001، مع نتائج دراسة (فهمي -ما  إلى حدٍ - نتائج هذه الدراسة  وتختلف
حیث تربط النص بغیره من  ،من التفاعل عاليٍ  % من صحف الدراسة لدیها تقدم مستوىً 11.2أن 

قائمة بعناوین األخبار  المستخدمقترح على ت، فن النص عالقةالنصوص التي یوجد بینها وبی
  .)2(المرتبطة بنفس الموضوع

م) قلیلة بسبب أن الصحافة 2001ویعتقد الباحث أن النسبة كانت لدى دراسة (فهمي، 
  م.2014اإللكترونیة لم تكون متطورة بالصورة التي علیه الیوم في العام 

                                           
 م2013- 8-17اریخ ، بت: إیاد القرا، مدیر الموقع اإللكتروني لصحیفة فلسطین)  مقابلة شخصیة مع1(
  241، صمرجع سابق)  نجوى فهمي، 2(
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  التلمیحات:  -5أ/
یتضح من خالل الجدول السابق أن نسبة استخدام مواقع الصحف الیومیة الفلسطینیة 

في موقع  %، حیث لم تسجل الدراسة استخدام هذه الخاصیة سوى25لخاصیة التلمیحات كان 
  صحیفة القدس.

ویرى الباحث أن هذه الخدمة جیدة، وتساعد المستخدم في التعرف على بعض األشیاء 
جدر التي تكون مختفیة لدیه، حیث تعطي معلومات أكثر من التي تظهر على الشاشة، وكان األ

ري، حیث بمواقع الصحف الیومیة كاملة استخدامها، وخاصة أنها تقنیة برمجیة ال تحتاج لجهد بش
خفاء إ، ویمكن مساعدة نها تسهم في تقلیص المساحة المفرودة من الصفحة، وتعطي معلوماتإ

عندما یحتاجها المستخدم، فعندما یطلبها بتوقفه على  سوىتظهر وال  ،الكثیر من المعلومات بداخلها
  .)1(المكان المحدد، تظهر له هذه التلمیحات، كما أنها تجعل للصفحة شكَال جذاباً 

  دعم التحدیث التلقائي: - ب
للموقع لیشاهد ما تم تنزیله علیه من  اً ویقصد بهذه الخدمة أن المستخدم ال یحتاج أن یعمل تحدیث

  ن الموقع یقوم بتحدیث نفسه بصورة تلقائیة.إمواد جدیدة، بل 

  ) 6جدول رقم (
  یوضح استخدام مواقع الصحف الیومیة الفلسطینیة لـ (التحدیث التلقائي):

  دعم التحدیث التلقائي                     
  الصحیفة

  %  ك

  100 92  القدس
  100 92  األیام

  100 92  الحیاة الجدیدة
  100 92  فلسطین
  100 368  المجموع

التلقائي یتضح من الجدول السابق أن مواقع الصحف الیومیة الفلسطینیة تدعم التحدیث 
مواقع الدراسة لهذه الخدمة أنها خدمة برمجیة  ُیرجع الباحث استخدام%، و 100للصفحات، بنسبة 

خدمة تلقائیة وال تحتاج  -ة لكترونیبفعل التطور التكنولوجي في تقنیة تصمیم المواقع اإل- أصبحت 
  لجهد، ومتوفرة في كل المواقع اإلخباریة.

                                           
  321،  ص، مرجع سابق)  حلمي محسب، إخراج الصحف اإللكترونیة على شبكة اإلنترنت1(
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  تحدیث الموقع: -ج
یة تستهدف تقدیم خدمات إخباریة آن ، هوةلكترونیاإلبالتحدیث في الصحافة  المقصود

 ةلكترونیاإلبالتطورات الحالیة في مختلف المجاالت، وینطلق عمل الصحف  المستخدمینإحاطة 
بشكل مستمر طوال الیوم من رغبتها في مسایرة الطبیعة الخاصة  ،على تحدیث خدماتها اإلخباریة

  .)1(التي تعد المباشرة والفوریة واحدة من أهم سماتهاو  ،اإلنترنتب
  )7جدول رقم (

  یوضح استخدام مواقع الصحف الیومیة الفلسطینیة لـ (تحدیث الصفحة): 

  تحدیث الصفحة              
  الصحیفة

  %  ك

  100 92  القدس
  0  0  األیام

  0  0  الحیاة الجدیدة
  100 92  فلسطین
  50 184  المجموع

شیر الجدول السابق إلى أن مواقع الصحف الیومیة الفلسطینیة حرصت على تحدیث یُ 
صحیفتي القدس وفلسطین على  ا%، حیث عمل موقع50ارها على مواقعها بشكل آني بنسبة أخب

وقد أشار  فقط بما ینشر على الصحیفة المطبوعة، نانشر األخبار متى تسنى لهما ذلك، وال یتقید
مدیر موقع صحیفة القدس إلى ذلك مؤكدًا أنهم حریصون على متابعة األحداث أوًال بأول، ونشر 

في حین أشار مدیر موقع  ،)2(العاجلة، وعدم التقید بما یتم نشره في النسخة المطبوعةاألخبار 
صحیفة فلسطین، إلى أنهم یعملون على تنزیل المواد بشكل آني، ومتابعة األحداث أوًال بأول، وعدم 

عملها التقید بالمواد المنشورة في النسخة المطبوعة، وحتى أن هناك بعض المواد التحریریة التي یتم 
  .)3(بصورة أساسیة للموقع ثم یتم نشرها في الصحیفة

ا مرة واحدة في الیوم، مأخباره ناحدثیوالحیاة الجدیدة  األیامصحیفتي  احین كان موقع يف 
، وعلل ذلك مدیر موقع األیام وعادة ما یكون صباحًا لنشر المواد التي تم نشرها في النسخة الورقیة

، بل هو موقع تابع للصحیفة ال یعتمد على نقل األخبار أوًال اً إخباری اً بأن موقع الصحیفة لیس موقع

                                           
  106، صمرجع سابق) رضا أمین، 1(
 م2013-12- 17: بتاریخ إبراهیم ملحم، مدیر موقع صحیفة القدس) مقابلة عبر الهاتف مع: 2(
 م2013- 8-17، بتاریخ إیاد القرا، مدیر الموقع اإللكتروني لصحیفة فلسطین: مقابلة شخصیة مع)  3(
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في موقع صحیفة الحیاة الجدیدة، حیث  ا، وتشابه ذلك مع ما صرح به مدیر دائرة التكنولوجی)1(بأول
أو وكالة  اً إخباری اً أكد بأن موقع الصحیفة ال یواكب نشر األخبار بصورة آنیة، ألنه لیس موقع

  .)2(و موقع تابع للصحیفة ینشر ما یتم نشره في الصحیفة المطبوعةأنباء، بل ه

تقوم  ةلكترونیاإل) التي أكدت أن الصحف م2007وتتشابه هذه النتائج مع دراسة (تربان، 
%، فهي تتعامل مع مواقعها على شبكة 100بتحدیث مواقعها في صباح الیوم التالي بنسبة 

مختلفة، دون  الصحف المطبوعة من مواد إعالمیة ، كوسیلة إلعادة نشر ما تصدرهاإلنترنت
  .)3(ات النشر الفوري في تطویر وتحسین الخدمة اإلعالمیةاالستفادة من إمكان

  ) أن نسبة المواقع اإلخباریة التي تحدث م2001في حین أكدت دراسة (فهمي، 
لتي تتیح تزوید ا اإلنترنتات % وهي بذلك تستفید من إمكان11غت موادها اإلخباریة بشكل آني بل

حداث، وال تتقید بضرورة نشرها في النسخة المطبوعة مسبقًا، بینما المتردد علیها بآخر تطورات األ
  .)4(%80تجدد مادتها اإلخباریة بصورة یومیة ع اإلخباریة التي خضعت للدراسة و بلغت نسبة المواق

في المرحلة  ) أن صحف الدراسةمIhlstorom & Lundberg ،2004بینما وجدت دراسة (
ث أخبارها في الموقع على مدار ساعات العمل الرسمیة دِّ حَ كانت تُ  2001األولى للدراسة في العام 

ث أخبارها بشكل مستمر وآني طوال دَّ حَ ، أصبحت صحف الدراسة تُ 2003فقط، بینما في العام 
  .)5(عشرین ساعة وعلى مدار األسبوع كامالً الاألربع و 

تستدعي الوقوف ) مIhlstorom & Lundberg ،2004دراسة (ویرى الباحث أن نتائج  
ث موادها أثناء دِّ حَ كانت تُ  وبعد أنعندها، حیث طورت مواقع الدراسة من ذاتها خالل ثالثة أعوام، 

  تحدث موادها بشكل آني على مدار األسبوع. في نهایة مدة الدراسة الدوام الرسمي فقط، أصبحت

% من المبحوثین یعتبرون أن الفوریة 60.7أن نسبة ) م2011وقد أكدت دراسة (أمین، 
  .)6(اإلنترنتعلى  ةلكترونیاإلفي إمدادهم بالمعلومات من أهم مبررات تعرضهم للصحف 

  
  

                                           
  م2013- 7- 27، بتاریخ معتصم یاسین، مدیر مركز المعلومات في مؤسسة األیاممقابلة عبر الهاتف مع: ) 1(
- 12-19، بتاریخ : أیمن معلى، مدیر دائرة تكنولوجیا المعلومات في صحیفة الحیاةمقابلة عبر الهاتف مع) 2(

 م2013
   191، ص مرجع سابق)  ماجد تربان، الصحافة اإللكترونیة الفلسطینیة، 3(
   245، ص، مرجع سابق)  نجوى فهمي4(

(5) C. Ihlstrom & J. lundberg, op.cit., p.60  
 186،  ص مرجع سابق)  رضا أمین، 6(
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  تقدیم المعلومات حسب الطلب:  -د
أصبح بإمكان األفراد تلبیة حاجاتهم االتصالیة باالستفادة من خدمات الصحف التي تقدم 

، وهي الصحف Newspaper-on Demandطلق علیها طلب، لذلك یُ یُ لما  المواد الصحفیة وفقاً 
  التي تحدد المواد التي تنشرها بناًء على الحاجات االتصالیة الخاصة بقرائها.

  

  )  8جدول رقم ( 
  یوضح استخدام مواقع الصحف الیومیة الفلسطینیة ألدوات (خدمات تقدم حسب الطلب):

         خدمات تقدم   
   الطلب بحس     

  
 الصحیفة

القوائم 
 SMS RSS PDA البریدیة

  نسخة
 خفیفة

منبه 
سطح 
 المكتب

أرشیف 
 الصحیفة

  أرشیف
 المواد

 المجموع

 %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك

 37.5 276 100 92 100  92 0 0 0 0 0 0 100 92 0 0 0 0 القدس
 37.5 276 100 92 100 92 0 0 0 0 0 0 100 92 0 0 0 0 األیام

 37.5 276 100 92 100  92 0 0 0 0 0 0 100 92 0 0 0 0 الحیاة الجدیدة
 50 368 100 92 100 92 0 0 0 0 0 0 100 92 0 0 100 92 فلسطین
 40.62 1196 100 368 100 368 0 0 0 0 0 0 100 368 0 0 25 92 المجموع

  

یومیة الفلسطینیة یتضح من خالل الجدول السابق أن نسبة استخدام مواقع الصحف ال
%، وهي نسبة أقل من المتوسط، وقد جاء 40.62لألدوات التي تقدم خدمات حسب الطلب بلغت 

%، في 50موقع صحیفة فلسطین في المرتبة األولى، حیث بلغت نسبة استخدامه لهذه األدوات
األدوات  لهذه ا، الحیاة الجدیدة) في استخدامهاألیامحین تشابهت مواقع الصحف الثالث (القدس، 

  %.37.5حیث بلغت 

یالحظ من خالل الجدول السابق غیاب بعض األدوات التفاعلیة الخاصة بتقدیم معلومات 
الخاصة بأجهزة الهاتف،  PDAكذلك خدمة و  SMSحسب الطلب للمستخدمین، حیث غابت خدمة 

% 100 وكذلك خدمة النسخة الخفیفة، ولكن من المالحظ أیضًا حرص جمیع مواقع الدراسة بنسبة
خدمة  أنهاإلى  مواقع الدراسةرجع الباحث اكتمال هذه النسبة لدى ، ویُ RSSعلى استخدام خدمة 

برمجیة وال تحتاج ألمور فنیة كثیرة، أو متابعة بشریة، ومن المالحظ أیضًا حرص مواقع الدراسة 
ها أرشیف مواد مبشكل كامل على وضع أرشیف مادتها سواء كان أرشیف نسختها المطبوعة، أ

  التحریریة.
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  :وتفسیرها نذكر ولتوضیح هذه النتائج
  القوائم البریدیة:   -1د/

نالحظ من خالل الجدول السابق أن مواقع الصحف الیومیة الفلسطینیة أتاحت لمستخدمیها 
% فقط، حیث لم یستخدم هذه المیزة سوى موقع 25خدمة القوائم البریدیة بنسبة ضعیفة وصلت إلى 

على صفحته  أیقونةث كان الوحید من بین مواقع صحف الدراسة الذي وضع صحیفة فلسطین، حی
  األولى لالشتراك في القائمة البریدیة.

ویرى الباحث أن القوائم البریدیة مهمة جدًا للصحف، ألنها تعمل على تواصل المستخدم  
لما  اً تصر لما یجري من أحداث، ومخ اً لم یفتح الموقع، فهي تعطیه ملخص ولو حتى ،مع الصحیفة

موقع، كما أن استخدام هذه الخدمة مهم جدًا، لدوام تواصل الموقع مع التم نشره على 
، حیث یتم لكترونيهذه الرسائل على بریدهم اإل لوصول، الذین ال یدخلون للموقعالمستخدمین، 

، لتمكنهم في لكترونيها لألعضاء المسجلین في الصحیفة في نشرة خاصة عبر البرید اإلإرسال
یسر لهم الحصول على زحمة األعمال والواجبات من متابعة ما یستجد من أعمال وتطورات، وتُ 

ما قد یحتاجونه من معلومات، وتعمل على إجبار المستخدم على الذهاب للموقع إن أراد االستزادة 
  لقراءة التفاصیل.

 ):  SMSخدمة الرسائل العاجلة على الهاتف النقال (  -2د/

لجدول السابق غیاب خاصیة خدمة الرسائل العاجلة على الهاتف النقال نالحظ من خالل ا
)SMS .عن جمیع مواقع الصحف الیومیة الفلسطینیة (  

فة كلِ ویرى الباحث أن عدم وجود هذه الخدمة لدى مواقع الدراسة یرجع إلى أنها خدمة مُ 
دمة أصًال على ، وتعتمد هذه الخرسالبعض الشيء، وتحتاج لطاقم بشري یعمل على دوام اإل

نها تحتاج لمتابعة خاصة لالشتراكات بهذه الخدمة؛ أالتحدیث اآلني للمعلومات على الموقع، كما 
  ألنها خدمة مدفوعة األجر.

  :  RSSخدمة  -3د/

جماع مواقع الصحف الیومیة الفلسطینیة على استخدام خدمة الـ إیشیر الجدول السابق إلى 
RSS مواقع الدراسة قد استخدمت هذه التقنیة وعملت على  %، ویرى الباحث أن100، بنسبة

  إضافتها إلى موقعها؛ نظرًا ألنها تقنیة برمجیة وال تحتاج لجهد بشري كبیر.
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  : PDAخدمة  -4د/
نالحظ من خالل الجدول السابق عدم استخدام مواقع الصحف الیومیة الفلسطینیة لخدمة 

تحتاج لجلب اشتراكات؛  ،ها خدمة مدفوعة األجرمطلقًا، ویرجع الباحث هذا األمر إلى أن PDAالـ
  ، كما أنها تحتاج لجهد تقني برمجي.اً بشری اً مما یستدعي جهد

  خدمة النسخة الخفیفة:  -5د/
تشیر النتائج السابقة إلى غیاب تقنیة النسخة الخفیفة الخاصة بأجهزة الهواتف النقالة 

  یومیة الفلسطینیة.الحدیثة وأجهزة الحاسوب المصغرة عن مواقع الصحف ال

على هاتفه المحمول  ةلكترونیاإلهذه الخدمة المستخدم من تصفح موقع الصحیفة وُتمِكن 
) وأجهزة الهاتف المحمول الحدیثة، وذلك iPadأو على أجهزة الحاسوب الحدیثة الصغیرة، مثل (

هاز یفة بنفس تصفحه على جنظرًا لصغر حجم الشاشة فإن المستخدم ال یستطیع تصفح الصح
، وكذلك لتسهیل تحمیل الصور؛ فتلجأ المواقع لعمل نسخ خفیفة تفتح على هذه األجهزة الحاسوب

مواقع الصحف الیومیة الفلسطینیة استخدامها، لما لتمتاز بأنها نسخة خفیفة ومبسطة، وكان األجدر 
  من فائدة. هتحقق

  منبه سطح المكتب:  -6د/

قع الصحف الیومیة الفلسطینیة لخدمة منبه یشیر الجدول السابق إلى عدم استخدام موا
  سطح المكتب على مواقعها.

مالیًا، وال  ةفكلِ مُ إلى أنها تحتاج تقنیة برمجیة صعبة ومعقدة و  األمرویرجع الباحث هذا 
نرى هذه الخدمة سوى في المواقع الكبیرة، ورغم هذه التكلفة فإنه كان األجدر بمواقع الصحف 

نها تتیح للمستخدم تلقي المعلومات إامها لما تحققه من فائدة، حیث الیومیة الفلسطینیة استخد
ویسمى هذا البرنامج  ،وٕاعالم المستخدم بها فور نشرها على الموقع ،الفوریة التي ترد من الموقع

خبار یحدد من خاللها نوعیة األ ،بمنبه األخبار، ویحتوي على مجموعة من الخیارات للمستخدم
  الذي یرید وصول هذه الرسائل إلیه. والوقت  ،التي یریدها

  األرشیف:  -7د/
  ن، هما:یإلى نوع ةلكترونیاإلوینقسم أرشیف الصحیفة 
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  أرشیف النسخة المطبوعة:  -7/1د/
یتضح من خالل الجدول السابق اتفاق مواقع الصحف الیومیة الفلسطینیة على إتاحتها 

   .)*( %100ألرشیف الصحیفة المطبوعة بنسبة 

لمواقع الصحف  -إن جاز التعبیر–بدیهیة احث أن هذه الخدمة ضروریة و ى البویر 
سست من أجل تحقیق أهداف الصحیفة المطبوعة، ن هذه المواقع قد أُ إالیومیة الفلسطینیة، حیث 

  فمن المؤكد أن إدارة الموقع سوف تحرص على تنزیل هذه النسخ المطبوعة على صفحاتها.

هم في زیادة اإلقبال على الصحیفة ًا من العناصر التي تسواحد لكترونيد األرشیف اإلعَ ویُ 
عداد السابقة للصحیفة، لذا إلى صورة من األ المستخدم، ففي بعض الحاالت یحتاج ةلكترونیاإل

  .)1(فإن وجود أرشیف لألعداد السابقة یسهل الحصول على مزید من المعلومات واسترجاعها

% من صحف الدراسة 81.7التي أكدت أن  )م2009وتتفق الدراسة مع دراسة (النجار، 
) التي أكدت حرص م2001، وكذلك دراسة (فهمي، )2(توفر أرشیف لألعداد السابقة من الصحیفة

% من مواقع الدراسة على وضع أرشیف باألعداد السابقة منذ تم إنشاء الموقع على 46.6ما نسبته 
  .)3(اإلنترنت

  أرشیف المواد التحریریة:  -7/2د/
اتفاق مواقع الصحف الیومیة الفلسطینیة على إتاحة  ،خالل الجدول السابق یتضح من

ن بعض مواقع الدراسة تتیح للمستخدم إ، حیث للمستخدمین أرشیف موادها التي تنشر على الموقع
أرشیف لمادتها التحریریة منذ نشأته مثل صحیفة فلسطین، وبعضها تتیح للمستخدم الرجوع للمواد 

دخول المستخدم ألحد عند  ،رة قبل ثالث سنوات، فموقع صحیفة القدس مثالً التحریریة المنشو 
ما تم نشره في هذا الباب مع إمكانیة الرجوع لما سبق نشره، حتى أنها تتیح  تعرضاألبواب فیها، 

                                           
(   الصحیفةحت ال تتیح نسختها عن م، قد أصب2013- 9- 20ُیسجل الباحث هنا أن صحیفة القدس بعد تاریخ 

المطبوعة بصورة مجانیة، بل أصبحت تعمل بنظام االشتراكات، فإذا أراد المستخدم االطالع على أرشیف 
النسخة المطبوعة، علیه دفع مقابل اشتراك سواء أسبوعي أو شهري أو سنوي، وهو ما أكده مدیر موقع 

م، حیث اضطر الباحث إلجراء 2014- 1- 18ریخ صحیفة القدس، خالل مقابلة صحفیة عبر الهاتف بتا
 مقابلة هاتفیة معه غیر المقابلة السابقة لالستفسار عن هذا األمر.

  257، صمرجع سابق)  عبد األمیر الفیصل، 1(
   575، ص مرجع سابق)  سعید الغریب النجار، 2(
   242، صمرجع سابق)  نجوى فهمي، 3(
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، وقد الحظ الباحث أثناء الدراسة أن أغلب المواد م2008-1- 13مواد منشورة حتى تاریخ 
  إلیها من خالل البحث عنها، ولیست متاحة في أبوابها العادیة.یتم الرجوع  ،المنشورة

  )  9جدول رقم ( 
(سهولة حصول  ُبْعدجمالي استخدام مواقع الصحف الیومیة الفلسطینیة ألدوات إیوضح 

  المستخدم على المعلومات):
  الصحیفة                          

  

  سهولة حصول ُبْعد

 المستخدم على المعلومات 

 المجموع فلسطین الحیاة األیام القدس

 % ك % ك % ك % ك % ك

وقع
للم

ام 
 الع

ناء
الب

  

 100 368 100 92 100 92 100 92 100  92  تصنیفات الموقع
 25 92 100 92 0 0 0 0 0 0  تدرج المسارات

 100 368 100 92 100 92 100 92 100 92  تعدد المتصفحات
 50 184 100 92 0 0 0 0 100 92  صفحات ذات صلة

 25 92 0 0 0 0  0 0 100 92  تلمیحات
 100 368 100  92 100 92 100 92 100 92  دعم التحدیث التلقائي

 50 184 100 92 0 0 0 0 100 92  تحدیث الصفحة

لب
الط

ب 
حس

ت 
وما

معل
یم 

تقد
  

 25 92 100 92 0 0 0 0 0 0  القوائم البریدیة
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 خفیفة
 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  منبه سطح المكتب
  100 368 100 92 100 92 100 92 100 92  أ{شیف الصحیفة
 100 368 100 92 100 92 100 92 100 92  أرشیف المواد

  51.67 2852 66.67 920 40 552 40 552 60 828  المجموع

یتضح من الجدول السابق أن مواقع الصحف الیومیة الفلسطینیة قد استخدمت األدوات 
  %.51.67التي تدعم سهولة حصول المستخدم على المعلومات بنسبة 

على نسبة  سطین على مواقع الدراسة، حیث حصلویالحظ تقدم موقع صحیفة فل
%، في حین تشابه موقعا صحیفتي 60نسبة % في حین حصل موقع صحیفة القدس على 66.67

  %.40منهما على نسبة  حصل كلٌ والحیاة الجدیدة مع بعضهما، و  األیام
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وهنا یعتقد الباحث أنه كان األجدر بمواقع الصحف الیومیة الفلسطینیة استغالل األدوات 
ج لتقنیات الخاصة بهذا الُبْعد، وذلك ألن معظم هذه األدوات ضمن هذا الُبْعد هي أدوات تحتا

برمجیة وفنیة، یتم عملها مرة واحدة عند تصمیم الموقع، وال تحتاج لجهد بشري أو متابعة في 
متوفرة في الصحافة اإللكترونیة هي بالغالب أدوات تحتاج الغیر إن األدوات التفاعلیة  غالبها، حیث

  ، ومتابعة من طاقم عمل الموقع.اً بشری اً جهد
ض األدوات التي تدعم هذا الُبْعد هي عبارة عن خدمات ویجب االنتباه هنا إلى أن بع

مدفوعة األجر، وتحتاج لمتابعة االشتراكات الخاصة بها من ِقَبل طاقم یعمل على إنجازها، وبعضها 
یعتمد في األساس على التحدیث اآلني للموقع، ونصف مواقع الدراسة (موقع صحیفة األیام، وموقع 

  التحدیث اآلني للمادة التحریریة المنشورة على الموقع. صحیفة الحیاة الجدیدة) ال تدعم

  للمستخدم: لكترونياستجابة الموقع اإل  ُبْعدثالثًا: األدوات التي تحقق 
 ،إجابة موقع الصحیفة على تساؤالت واستفسارات المستخدم ،ویقصد باالستجابة للمستخدم

التي  ز مظاهر التفاعلیة وأدواتهار بمن أ، و لكترونيبالوسیط اإل مسواء أكان بالوسائل البشریة، أ
  للمستخدم : لكترونيیمكن استخدامها لتحقیق استجابة الموقع اإل

  عرض المواضیع ذات اإلقبال الكبیر:  -أ
 مثل خدمة اإلرشاد إلى األخبار الحدیثة والموضوعات الهامة.

  )  10جدول رقم ( 
  ضیع ذات اإلقبال الكبیر):یوضح استخدام مواقع الصحف الیومیة الفلسطینیة لـ (الموا

  عرض المواضیع ذات            
اإلقبال                        
  الكبیر

  الصحیفة

  المجموع  إرساالً األكثر   األكثر قراءةً   األكثر تعلیقاً 

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

 33.33 184  0  0  100 92  100 92  القدس
  100  276  100 92  100 92  100 92  األیام

  0  0  0  0  0  0  0  0  ةالحیاة الجدید
  0  0  0  0  0  0  0  0  فلسطین
  41.67 460  25 92  50  184  50  184  المجموع

یتضح من خالل الجدول السابق أن استخدام مواقع الصحف الیومیة الفلسطینیة لعرض 
%، وقد جاء موقع 41.67قبال الكبیر كان أقل من المتوسط، حیث كانت نسبته المواضیع ذات اإل

من حیث استخدامه ألدوات عرض المواضیع ذات اإلقبال الكبیر  ،المرتبة األولىفي  األیامصحیفة 
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%، في 33.33%، وجاء موقع صحیفة القدس في المرتبة الثانیة بنسبة 100حیث بلغت نسبته 
  صحیفتي الحیاة الجدیدة وفلسطین أیًا من هذه الخدمات.  احین لم یستخدم موقع

  ویمكن تفصیل هذه النتائج، كاآلتي:

  عرض المواضیع األكثر تعلیقًا:  -1/أ
ن اذلن الاهما الموقع األیامیتضح أن موقعي صحیفتي القدس و  ،من خالل الجدول السابق

 ةلكترونیاإلاستخدما عرض المواضیع حسب عدد التعلیقات، حیث تعرض مواقع الصحف 
المستخدمین هناك بعض  نإلیقات، وتقدمها للمستخدم، حیث المواضیع التي نالت أعلى عدد تع

ومشاركة المستخدمین اآلخرین هذا  ،یحبون التفاعل مع المواضیع التي تفاعل معها الجمهور
بإمكانیة  ةلكترونیاإلالتفاعل، ویرتبط عرض المواضیع حسب عدد التعلیقات في مواقع الصحف 

ات أصًال الحیاة الجدیدة وفلسطین ال توفران التعلیق االتعلیق في هذه الصحیفة من عدمه، فصحیفت
  لیتم عرض المواد حسب عدد التعلیقات. ؛على مواقعهم

ومن خالل دراسة الباحث ومالحظته لمواقع الدراسة تبین أن موقع صحیفة القدس بالفعل 
دراسته،  فیه یرتب الموضوعات حسب األكثر تعلیقًا، ویكون هذا الموضوع منشورًا في الیوم الذي تم

فعندما نفتح أول مادة من حیث األكثر تعلیقًا نجدها مادة تم نشرها  األیامأما بالنسبة لموقع صحیفة 
 لكتروني، وكأن هذه الخدمة لم تعد تتجدد، وتم مراجعة مدیر الموقع اإلم2009- 7- 20بتاریخ 

خالل المقابلة الهاتفیة معه، فأكد بأنه خطأ برمجي سیتم مراجعته، ولكن لم یتم  األیاملصحیفة 
  الت المادة منشورة بنفس التاریخ.ا ز مو  ،تدارك هذا األمر

) أن صحف الدراسة في المرحلة مIhlstorom & Lundberg ،2004وقد أثبتت دراسة (
لم تسجل تصنیف األخبار حسب األكثر قراءة، بینما في  م2001األولى من الدراسة في العام 

فادة منها، حیث أصبح ، تم إضافة هذه التقنیة واالستم2003المرحلة الثانیة من الدراسة في العام 
  .)1(یتم تصنیف المحتوى طبقًا لعدد مرات القراءة

  

  عرض المواضیع األكثر قراءة: -2أ/
هما اللذان حافظا على  األیاممن خالل الجدول السابق یتضح أن موقعي صحیفتي القدس و 

  عرض المواد حسب عدد القراءات لهذه المواد.

فتح أول مادة من تُ عندما  األیامموقع صحیفة  ه فيوقد الحظ الباحث أثناء فترة الدراسة، أن
، وكأن هذه الخدمة لم تعد تتجدد، م2009- 7-21حیث األكثر قراءة نجد أنها مادة منشورة بتاریخ 

                                           
(1) C. Ihlstrom &  J. lundberg ,op.cit.,p.60  
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خالل المقابلة الهاتفیة معه، فأكد بأنه خطأ  األیاملصحیفة  لكترونيوتم مراجعة مدیر الموقع اإل
وأصبحت بالفعل المادة المنشورة  ،صحیح األمر في الیوم التاليبرمجي سیتم مراجعته، وبالفعل تم ت

  حسب عدد القراءات تتغیر یومیًا.

في المواقع غیر عملیة، وذلك  ةلكترونیاإلولكن ورغم أهمیة هذه الخدمة، إال أن طرق العد 
 لموقعمادة معینة فإن ا، فبعض المواقع عند القراء فیها لةلكترونیاإلالختالف طرق وأسالیب العد 

لنفس الصفحة ونفس المادة التي تقوم  اً تحدیث المستخِدم عملیلعدد القراء، وبمجرد أن  اً یضیف رقم
  واحد. المستخدمبقراءتها فإنه یضیف رقمًا آخرًا لعدد القراء رغم أن 

) التي أشارت إلى أن عداد الزوار یجب عدم م2007ویؤكد هذا القول دراسة (محسب، 
حصاء عدد المستخدمین، فالعداد یعمل إ داد الموقع غیر عملي في مراقبة و ألن ع ؛االعتماد علیه

بطریقة آلیة دونما تمییز بین المستخدمین، فهو یقوم على فكرة إضافة رقم واحد إلى العدد الذي 
بداخله، عندما یفتح أي شخص الصفحة التي یحتوي علیها العداد، فإذا فتح مستخدم معین هذه 

الیوم فإنها تضع له رقم مائة مرة على الرغم من كونه فردًا واحدًا فقط،  الصحیفة مائة مرة في
  .)1(فالعداد یفتقر إلى آلیة التمییز بین المستخدمین

  

  : إرساالً عرض المواضیع األكثر  -3أ/
بناًء على الجدول السابق یتضح أن نسبة استخدام مواقع الصحف الیومیة الفلسطینیة 

%، حیث لم تسجل الدراسة استخدام هذه 25 كانت إرساالً ألكثر لخاصیة عرض المواضیع حسب ا
  .األیامالخدمة سوى في موقع صحیفة 

من حیث األكثر  في موقع صحیفة األیام فتح أول مادةتُ عندما  هوقد الحظ الباحث أن
، وكأن هذه الخدمة لم تعد تتجدد، وتم م2009-2-21نجد أنها مادة تم نشرها بتاریخ   ،إرساالً 
خالل المقابلة الهاتفیة معه، فأكد بأنه خطأ برمجي  األیاملصحیفة  لكترونية مدیر الموقع اإلمراجع

  سیتم مراجعته، ولكن لم یتم تعدیل هذا الخطأ.

  اإلجابة على تساؤالت المستخدمین:  - ب
أكدت الدراسة أن مواقع الصحف الیومیة الفلسطینیة لم تسجل أي نوٍع من أنواع االستجابة 

، وتكون عادة بالرد عبر رسائل معدة ةلكترونیاإل، حیث لم تستخدم المواقع االستجابة المعروفة
مسبقًا وتستخدم عن طریق (الرد اآللي) إن جاز التعبیر، وكذلك لم تستخدم مواقع الدراسة االستجابة 

                                           
   205، صمرجع سابق)، إخراج الصحف اإللكترونیة على شبكة اإلنترنت، 2007)  حلمي محسب، (1(
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 ، وال حتى اإلجابة عن طریق أقسام الموقع، أو حتى االستجابةاألسئلة األكثر شیوعاً  عن طریق
  البشریة، التي تعني اإلجابة بشكل خاص ومباشر على تساؤل المستخدم.

على فترات متقطعة خالل  ،وقد أرسل الباحث أكثر من رسالة لكل موقع من مواقع الدراسة
ة عبر رسلَ مدة الدراسة، ولكنه لم یستلم أي رد من أي موقع من مواقع الدراسة على الرسائل المُ 

الدراسة إلدارة الموقع، وهو ما یؤكد أن مواقع الدراسة تعتبر نفسها الذي وضعته مواقع  یمیلاإل
رسائل خاصة بالبرید  إرسالتؤدي رسالة بوضع مادتها للمستخدمین وتكتفي بذلك، كما أنه تم 

الخاص بأقسام مواقع الدراسة التي تتیح ذلك، ولكن الباحث لم یستلم أي رد من هذه  لكترونياإل
  .األقسام الخاصة بالموقع

الباحث عدد من الرسائل الخاصة إلدارة الموقع، وألقسام الموقع، وعدم  إرسالوبناًء على 
وصول ردود علیها، یمكن القول بعدم وجود أي نوع من أنواع االستجابة التي حددتها الدراسة، وهي 

  ، أقسام الموقع، االستجابة البشریة).FAQ، إلكتروني( وسیط 
  ) 11جدول رقم ( 

  (استجابة الموقع للمستخدمین) ُبْعدي استخدام مواقع الصحف الیومیة الفلسطینیة ألدوات یوضح إجمال 

  الصحیفة                      
  استجابة ُبْعد

 الموقع للمستخدمین

 األیام القدس
الحیاة 
 المجموع فلسطین الجدیدة

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

عرض المواد 
بناء على تقییم 

 المستخدمین

 50  184  0 0  0  0 100 92 100 92 لیقااألكثر تع

 50 184  0 0  0 0 100 92 100  92 األكثر قراءةً 
 25 92  0 0  0 0 100 92  0  0 إرساالً األكثر 

طرق اإلجابة 
على تساؤالت 
 المستخدمین

  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0 إلكتروني
FAQ 0  0  0 0  0 0  0 0  0 0  

  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0 أقسام الموقع
  0 0  0 0  0 0  0 0  0  0 بشریة استجابة

  17.85 460 0 0 0 0  42.86 276 28.57 184 المجموع

عدم حرص مواقع الصحف الیومیة الفلسطینیة على  ،یتضح من خالل الجدول السابق
للمستخدم، حیث كان نسبة هذه األدوات في  ةلكترونیاإلاألدوات التفاعلیة الخاصة باستجابة المواقع 

%، وهي نسبة ضعیفة جدًا، وكان األجدر بمواقع الدراسة االهتمام بهذه 17.85مواقع الدراسة
  األدوات، وخاصة أنها جمیعها تعتمد على تقنیات برمجیة وال تحتاج لجهد بشري.
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من حیث االهتمام  األیامم موقع صحیفة تقدُ  السابق كما ویتضح من  خالل الجدول
%، وحصل موقع صحیفة القدس 42.86باستجابة الموقع للمستخدمین، حیث حصل على نسبة 

%، بینما غابت جمیع طرق استجابة الموقع على  المستخدمین في موقعي صحیفتي 28.57على 
  الحیاة الجدیدة وفلسطین.

  

  تسهیل االتصال الشخصي:  ُبْعدرابعًا: األدوات التي تحقق 
اإلعالمیة، ویقصد بسهولة االتصال الشخصي استخدام وسائل االتصال للتواصل مع القناة 

  ومن هذه األدوات التي تساعد في تسهیل االتصال الشخصي:

  : لكترونيالبرید اإل  -أ
واستقبال الملفات النصیة وغیرها بین أجهزة الكمبیوتر  رسالهو أسلوب إل لكترونيالبرید اإل

  . اإلنترنتالمختلفة والمتصلة على شبكة 

إلى ثالثة أقسام هي:  ةلكترونیاإلصحافة المستخدم في ال لكترونيوقد قسم الباحث البرید اإل
  ألقسام الموقع. إلكترونيلمحرر المادة، وبرید  إلكترونيبرید ، و برید إلدارة الموقع - 

  

  ) 12جدول رقم ( 
  ):لكترونيیوضح استخدام مواقع الصحف الیومیة الفلسطینیة لـ (البرید اإل  

 لكترونيالبرید اإل          
  

  الصحیفة

دارة إل إلكترونيبرید 
  الموقع

ألقسام  إلكترونيبرید 
  الموقع

 إلكترونيبرید 
  المجموع  لمحرر المادة

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
  33.33 92  0  0  0  0  100 92  القدس
  100  276  100 92  100 92  100 92  األیام

  100  276 100 92 100 92  100 92  الحیاة الجدیدة
  66.67 184  0  0 100 92  100 92  فلسطین
  75 828  50 184  75 276  100 368  المجموع

یتضح من خالل الجدول السابق حرص مواقع الصحف الیومیة الفلسطینیة على استخدامها 
والحیاة  األیام%، وقد تشابهت نسبة موقعي صحیفتي 75، حیث بلغت النسبة لكترونيللبرید اإل

وجاء %، 66.67%، في حین حصل موقع صحیفة فلسطین على نسبة 100الجدیدة التي بلغت 
  %.33.33موقع صحیفة القدس في المرتبة األخیرة بنسبة 
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 ، إال أنها لم ترد على أي رسالةاً إلكترونی اً ورغم أن جمیع مواقع الدراسة وضعت لها برید
 لم یستقبل الباحث أي رٍد من أيٍ إلى هذا البرید ألكثر من مرة، و  أرسلها الباحث من الرسائل التي

  من مواقع الدراسة. 

، حیث أشار إلى أن الصحف العربیة في )م2007یتفق مع دراسة (محسب،  و ماوه 
على هذا البرید عدم  ًا للتواصل مع إدارة الموقع، إال أنه یؤخذإلكترونیدراسته قد استخدمت بریدًا 

وذلك حسب تجربة (محسب) الشخصیة  –ة من القراء لَ رسَ ي لم ترد على الرسائل المُ فاعلیته؛ فه
موضة ال غنى عنها من  لكترونيكن على ما یبدو أصبح تقلید وضع البرید اإل، ول- بهذا الشأن

التي ال تعكس إفادة فعلیة على أرض الواقع بالنسبة للصحف، أما الصحیفتان  ،الناحیة الشكلیة
تعتذران فیه للمستخدم من ناحیة، وتعداه بالرد  لكترونيفقد استخدمتا طریقة الرد اإل ،األمریكیتان
 ،لكترونيقیام الصحف باستخدام الرد اإل (محسب)رب فرصة من ناحیة أخرى، ویعزي علیه في أق

ب معه الرد الفردي على عُ صْ یرسلون رسائل إلى الصحیفة؛ مما یَ  ننظرًا لكثرة عدد المستخدمین الذی
  .)1(كل شخص

) التي أكدت أن صحف م2007كما تتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة (تربان، 
 إیمیل%، وجاءت هذه الخدمة على شكل 100بنسبة  لكترونيقد استخدمت البرید اإل الدراسة

% 80) التي أشارت فیها إلى أن م2001دراسة (فهمي، ، و )2(الموقع، وأحیانًا تأخذ شكل اتصل بنا
% تضع 17.7للتواصل مع إدارة الصحیفة، في حین  اً إلكترونی اً من صحف الدراسة تضع لها برید

 اً % من صحف الدراسة ال تضع لها برید2.3فقط ن واحد للتواصل معها، و ر من عنواأكث
% من صحف 70.4) الذي أكد فیها أن م2009، كما اتفقت مع دراسة (النجار، )3(اً إلكترونی

% تضع 18.3حة الرئیسیة لموقع الصحیفة، وفواحد على الص إلكترونيالدراسة تضع عنوان برید 
  . )4(حة الرئیسیة لموقع الصحیفةفعلى الص إلكترونيأكثر من عنوان بریدي 

ألقسام الموقع فمن المالحظ أن ثالثة من صحف الدراسة  إلكترونيأما بالنسبة لوجود برید 
 ضعألقسام الموقع، وصحیفة القدس هي الوحیدة التي لم ت إلكترونيقد حرصت على وجود برید 

  بأقسام الموقع. اً خاص اً إلكترونی اً برید

                                           
   212- 211، ص مرجع سابق)  حلمي محسب، إخراج الصحف اإللكترونیة على شبكة اإلنترنت، 1(
   194، ص مرجع سابق)  ماجد تربان، الصحافة اإللكترونیة الفلسطینیة،  2(
   241، صمرجع سابق )  نجوى فهمي،3(
   573، ص مرجع سابق)  سعید الغریب النجار، 4(
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حث رسائل ألقسام المواقع التي تضعها مواقع الدراسة، ولكن أیضًا لم یصل ولقد أرسل البا
- الجدیدة الحیاة-األیاممن هذه الرسائل من أي موقع من مواقع الصحف الثالث ( أي رد على أيٍ 

 االخاص بمحرر المادة التحریریة فقد حرص موقع لكترونيأما بالنسبة للبرید اإل  فلسطین).
، حیث لبعض محرري المقاالت لكترونيعلى وضع البرید اإل ة الجدیدة فقطوالحیا األیامصحیفتي 

اب المقاالت، ولم تلتزم هذه تَّ الخاص ببعض كُ  لكترونينها كانت تضع بشكل عشوائي البرید اإلإ
 اً اب المقاالت، ولم تضع بریدلكل كتّ  لكترونيالحیاة الجدیدة) بوضع البرید اإل-األیامالمواقع (
  رر المواد التحریریة التفسیریة أو الخبریة.لمح اً إلكترونی

 ةلكترونیاإل) التي بینت أن الصحف م2007وهذه النتیجة تتفق مع دراسة (تربان، 
% من 17.4لمحرر المادة المنشورة بنسبة ضعیفة وصلت إلى  لكترونيالفلسطینیة تتیح البرید اإل

) التي أظهرت أن نسبة م2012، ودراسة (تالحمة، )1(صحیفة 69صحف الدراسة التي بلغت 
للمؤسسة اإلعالمیة،  إلكتروني% من حجم عینة المواقع اإلخباریة الفلسطینیة استخدمت برید 93.5
  .)2(% منها استخدمت برید لمحرر المادة المنشورة29ونسبة 

% 11.3) التي أشارت إلى أن م2009كما تتوافق هذه النتائج مع نتائج دراسة (النجار، 
، وهذا ما )3(تتیح إمكانیة االتصال بمحرري القصص اإلخباریة لموقع الصحیفة من صحف الدراسة

) في دراسته حیث أكد على أن العدید من الصحف مSchultz،1999یعزز ما ذهب إلیه (
أو كوسیلة إلعادة نشر نفس المحتوى  ،ُتستخدم كصورة مطابقة للصحف المطبوعة ،ةلكترونیاإل

  .)4(جریدةالصحفي للنسخة المطبوعة من ال

سته التي بینت أن ) في درام2007وهي نفس النتیجة التي توصل إلیها (محسب، 
ذلك بالنسبة  )محسب(، وأرجع لمحرر المادة المنشورةبریدًا خاصًا لم تستخدما  ،صحیفتي الدراسة

نها ما زالت تنشر نفس المواد المنشورة في الصحف الورقیة، وبالتالي لیس أإلى  العربیةللصحف 
األمر الذي ال یتطلب إضافة بریده  ،ةلكترونیاإلاك عالقة بین المحرر وما ینشر في الصحف هن
  .)5(، في حین استخدمت الصحیفتین األمریكیتین هذه الخدمةمع الخبر لكترونياإل

                                           
   199، ص ،  مرجع سابق)  ماجد تربان، الصحافة اإللكترونیة الفلسطینیة1(
  72، ص مرجع سابق)  ثائر تالحمة، 2(
   573، ص مرجع سابق)  سعید الغریب النجار، 3(

(4) T. Schultz, op.cit 
  212، ص مرجع سابقاإللكترونیة على شبكة اإلنترنت،  )  حلمي محسب، إخراج الصحف5(
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  المنتدیات: - ب
بینت نتائج الدراسة غیاب تام الستخدام للمنتدیات بأنواعها الثالثة عن مواقع الصحف 

الفلسطینیة، وهو ما یعزز أن هذه المواقع هي عبارة عن ساحة لنشر المادة المطبوعة في  الیومیة
  .اإلنترنتالصحیفة على شبكة 

% من الصحف 92) التي أكدت أن مSchultz ،1999وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة (
كذلك ، و )1(مواقعهالم تهتم بتكوین منتدیات من خالل  ،األمریكیة التي خضعت للدراسة ةلكترونیاإل

) التي بینت أن نسبة مواقع الدراسة التي أتاحت ساحة للنقاش على مواقعها م2001دراسة (فهمي، 
) أشارت إلى غیاب هذا األمر عن الصحافة م2012، أما دراسة (تالحمة، )2(%15.5بلغت 

% من 16.9ة ) فقد أشارت إلى أن نسبم2009، أما دراسة (النجار، )3( الفلسطینیة ةلكترونیاإل
  . )4(% تتیح مجموعات ومنتدیات للنقاش5.6للدردشة على مواقعها، و اً صحف الدراسة تتیح غرف

ن هذه المنتدیات تعمل على زیادة أ م)McMillan & Hwang،2002وقد أكدت دراسة (
فعالیة المشاركة من قبل المستخدمین حیث تعمل على ربطهم بالموقع، وتوفر لهم جوًا من ممارسة 

  .)5(ن یفضلون المواقع التي تتیح لهم هذه المیزةو حریة في التعبیر، والمستخدمال

  

  عرض بیانات المعلقین: -ج
قین، ویرى ال تنشر بیانات المعلِ  ،تبین نتائج الدراسة أن مواقع الصحف الیومیة الفلسطینیة

، وزیادة فرصة الباحث بأن نشر بیانات المعلقین یعطي إمكانیة تفاعل المعلقین مع بعضهم البعض
، هذا من جانب، ولكن من جانب آخر یحرص أغلب المعلقین على مخلق عالقات وتفاعالت بینه

عدم نشر معلوماتهم للخصوصیة من ناحیة، ومن ناحیة أخرى درًء لمزید من التواصل مع من ال 
صل التواصل معهم، فلو أراد المستخدم التواصل، فإنه سیشبع غایته في مواقع التوا ونیرید

االجتماعي، وهو یدخل لمواقع الصحف للتعرف على األخبار والمستجدات، والتعلیق علیها فقط وال 
  یحرص الكثیر على التواصل مع اآلخرین.

                                           
(1) T. Schultz, (1999), op.cit 

   243، صمرجع سابق)  نجوى فهمي، 2(
   73، ص مرجع سابق)  ثائر تالحمة، 3(
  574، ص مرجع سابق)  سعید الغریب النجار، 4(

(5) S. McMillan, and J. Hwang op.cit . p 31 
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  ) 13جدول رقم (
(استخدام االتصال  ُبْعدجمالي استخدام مواقع الصحف الیومیة الفلسطینیة ألدوات إیوضح 

  الشخصي من قبل المستخدمین):
  الصحیفة          

  استخدام ُبْعد
  االتصال الشخصي

 المجموع فلسطین الحیاة الجدیدة األیام القدس

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

 اإل 
رید

الب
وني

كتر
ل

 

 إلكترونيبرید 
  100 368  100 92  100 92  100 92  100 92 إلدارة الموقع

 إلكترونيبرید 
  75 276  100 92  100 92  100 92  0 0 ألقسام الموقع

 إلكترونيد بری
  50 184  0 0  100 92  100 92  0 0 لمحرر المادة

ات
تدی

من
 

  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0 منتدیات عامة

  0 0  0 0  0 0  0  0  0 0 منتدیات متخصصة

  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0 منتدیات مقترحة

  0  0 0 0 0 0 0 0  0 0  عرض بیانات المعلقین

  32.14 828  28.57 184  42.86 276  42.86 276  14.29 92  المجموع

   ُبْعدالصحف الدراسة على مواقع یتضح من خالل الجدول السابق أن حرص 
، حیث كانت نسبة استخدام األدوات اً ضعیف كان الخاص بتسهیل االتصال الشخصي للمستخدمین

والحیاة الجدیدة  األیامصحیفتي  ا%، وقد تشابه موقع32.14في مواقع الدراسة  ُبْعدالالخاصة بهذا 
، في حین حصل موقع %42.86، حیث بلغت النسبة ُبْعدالتائج الخاصة بأدوات هذا في الن

%، وجاء موقع صحیفة القدس في المرتبة األخیرة بنسبة 28.57صحیفة فلسطین على 
14.29.%  

ورغم أن هذه النسبة ضعیفة، وكان األجدر على مواقع الدراسة تحقیق نسبة أعلى، إال أنه  
لتي تعتبر منخفضة هناك بعض األدوات التي تم تسجیل وجودها، إال حتى في ظل هذه النسبة ا

نها ال تؤدي إالخاص بإدارة الموقع وأقسام الموقع، حیث  لكترونينها ال تؤدي دورها، مثل البرید اإلأ
مواقع الدراسة األربعة على الرسائل  ال تردو الدور الذي وضعت من أجله، لعدم اهتمام الموقع بها 

  رغم وجوده في خانة اتصل بنا.ه، التي ترد إلی
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  سهولة إضافة معلومات من قبل المستخدمین: ُبْعدخامسًا: األدوات التي تحقق 
 استطالعات الرأي(االستفتاءات): -أ

  )  14جدول رقم ( 
  یوضح استخدام مواقع الصحف الیومیة الفلسطینیة لـ (استطالعات الرأي):

  االستفتاءات                      
  صحیفةال

  %  ك

  100 92  القدس
  0 0  األیام

  100 92  الحیاة الجدیدة
  0  0  فلسطین
  50 184  المجموع

  

یتضح من الجدول السابق أن مواقع الصحف الیومیة الفلسطینیة حرصت على وجود 
صحیفتي القدس  ا%، حیث استخدم موقع50متوسطة بلغت  استطالع الرأي أو االستفتاء بنسبة

وفلسطین، والحظت الدراسة  األیامذا األمر، في حین غاب عن موقعي صحیفتي والحیاة الجدیدة ه
لیس فعاًال، حیث  األمرأن موقع صحیفة الحیاة الجدیدة رغم إتاحته الستطالعات الرأي إال أن هذا 

یتیح خانة على یسار أسفل واجهتها للتصویت، ولكنه ال یوجد ما  موقع صحیفة الحیاة الجدیدة نإ
أن وجود استطالعات الرأي مهم جدًا لمواقع الصحف  ومن المعروف علیه. یتم التصویت

، وتفید في قیاس اتجاهات )1(نها تتیح المجال أمام الزائر للتعبیر عن رأیهإ، حیث ةلكترونیاإل
المستخدمین إزاء موضوع معین، وقد تسهم هذه االستفتاءات في تغییر بعض السیاسات التي 

  .)2(ییر برنامج انتخابيتنتهجها بعض الدول أو تغ

) التي أظهرت أن م2007وتختلف نتائج الدراسة مع ما توصلت إلیه دراسة (تربان، 
، أما )3(%17.4الفلسطینیة تستخدم استطالع الرأي بنسبة ضعیفة وصلت إلى  ةلكترونیاإلالصحف 

، )4(يأر لل% من مواقع الدراسة فقط استطالعات 4.5) فقد أتاحتم2001بالنسبة لدراسة (فهمي، 

                                           
  224،  ص مرجع سابقي، ) عبد الرزاق الدلیم1(
 216، مرجع سابق) حلمي محسب، إخراج الصحف اإللكترونیة، 2(
   199، ص مرجع سابق)  ماجد تربان، الصحافة اإللكترونیة الفلسطینیة،  3(
   243، صمرجع سابق)  نجوى فهمي، 4(
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، Schultzاألمریكیة التي خضعت للدراسة لدى ( ةلكترونیاإلفي حین كانت نسبة الصحف 
  .)1(%24لرأي لجمهورها ا) واهتمت بتنظیم استطالعات م1999

% من صحف الدراسة قد استخدمت 75) فأكدت أن م2007أما دراسة (محسب، 
ة المصریة قد وضعت استطالع استطالعات الرأي، غیر أنه من المالحظ أن صحیفة الجمهوری

ذ على هذه االستطالعات أنها لم تتغیر حتى بعد ؤخَ رأي حول الفائز المتوقع بالدوري، غیر أنه یُ 
الحسم الفعلي لنتیجة الدوري، فظل هذا  االستفتاء مطروحًا لكي یدلي المستخدم باقتراعه بعد انتهاء 

هرام فلم تستخدم هذا النوع من االستفتاءات المنافسة؛ مما یقلل من أهمیة تواجده، أما صحیفة األ
فقد استخدمتا هذا النوع  USA Todayو  New york Timesعلى مدار الدراسة، أما صحیفتا 

لیة في مجاالت سیاسیة متعددة، غیر أنهما لم تطرحانه في صفحة البدء بصورة مباشرة، مبطریقة ع
  . )2(فحات الداخلیةولكنهما وضعتاه مصاحبًا للموضوعات السیاسیة في الص

  :التعلیقوالتعلیق على على الموضوعات التعلیق  - ب
  ) 15جدول رقم ( 

  یوضح استخدام مواقع الصحف الیومیة الفلسطینیة لـ (التعلیقات): 
  التعلیقات               

  الصحیفة
  المجموع  التعلیقات على التعلیق  التعلیق

  %  ك  النسبة  العدد  %  ك
 100 184  100  92  100  92  القدس
 50 92  0  0  100 92  األیام

 0 0  0  0  0  0  الحیاة الجدیدة
 50 92  0  0  100 92  فلسطین
 50 368  25 92  75 276  المجموع

للتعلیق على  یتضح من الجدول السابق أن استخدام مواقع الصحف الیومیة الفلسطینیة
%، وقد 50خدام التعلیقات حیث بلغت نسبة است ،كان متوسطاً  الموضوعات والتعلیق على التعلیق،

نه كان الموقع الوحید إجاء موقع صحیفة القدس في المرتبة األولى في استخدام التعلیق، حیث 
%، في حین حصل 100الذي استخدم التعلیق على التعلیق لیحصل موقع صحیفة القدس على 

لمادة المنشورة ا التعلیق على اتنهما أتاحإ% حیث 50وفلسطین على نسبة  األیام ا صحیفتيموقع
  فقط، في حین لم یتح موقع صحیفة الحیاة الجدیدة التعلیق، أو التعلیق على التعلیق على صفحاته.

                                           
(1) T. Schultz,,op.cit 

 216، ص مرجع سابقت، )  حلمي محسب، إخراج الصحف اإللكترونیة على شبكة اإلنترن2(
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موقع صحیفة ومن خالل تحلیل الباحث ودراسته لمواقع الدراسة والتعلیق فیها، اتضح أن 
قد أوضح مدیر ، و الذي ینشر التعلیق بمجرد إدخاله من مواقع الدراسة الوحید القدس هو الموقع

یتم من خالل مسؤول الطاقم المناوب، أن مراقبة التعلیقات الموقع اإللكتروني لصحیفة القدس ب
، المشاكلب بعض سبِ نه یحدث أحیانًا بعض المشاكل الناتجة عن بعض التعلیقات، التي تُ إحیث 

شرات حقیقیة عن فیضطر المسؤول لحذفها، وتستفید إدارة الموقع من هذه التعلیقات في إعطائها مؤ 
فرغم أنه یضع إمكانیة التعلیق،  األیام، أما بالنسبة لموقع صحیفة )1(اهتمامات الجمهور بالمواضیع

التعلیق وسوف  إرسالتنص على "تم  ةإلكترونیإال أنه عند محاولة التعلیق وبعد كتابته، تأتي رسالة 
طوال مدة التحلیل لم یتم نشر التعلیق یتم إضافته بعد مراجعة إدارة الموقع" ولكن وبمتابعة الموقع 

 - تعلیق ال یخالف سیاسة النشر إرسالرغم حرص الباحث على - الذي حاول الباحث إضافته 
  .األیامحیث ال توجد تعلیقات منشورة من قبل المستخدمین على المواد المنشورة في موقع صحیفة 

یة التعلیق على مواده تیح إمكانیوكذلك األمر بالنسبة لموقع صحیفة فلسطین الذي  
"تم  :جاءت رسالة تنص على ،المنشورة، فعندما حاول الباحث التعلیق على هذه المواد المنشورة

استقبال تعلیقك بنجاح، سوف یتم مراجعة تعلیقك وٕاقراره من طرف إدارة الموقع"، وبعد تعلیق 
لم یتم نشر أي تعلیق،  الباحث على أكثر من موضوع ولفترات متقطعة خالل مدة الدراسة إال أنه

 Facebookأنه یستخدم بطریقة برمجیة اشتراك  ،الحظ أیضًا في موقع صحیفة فلسطینویُ 
الموجود  Facebookموقع للمستخدم إلدخال التعلیق، فإذا أدخل المستخدم التعلیق من خالل 

  رابطه في الصفحة یتم نشره فورًا.

م التعلیق على ما نشر بالموقع ح للمستخدِ تیینه  إحیث ویعتبر التعلیق خدمة مفیدة جدًا 
م فیها اقتراحًا أو قدِ ر بالصحیفة أو یُ شِ علِّق فیها على ما نُ إلى المحرر یُ  ةإلكترونیرسائل  ٕارسالو 

تعمل على  إلكترونير التعلیقات اتصاالت شخصیة وفق نظام أو وسیط بَ عتَ ر، وتُ شِ تصحیحًا لما نُ 
وتعطي ردود  ُمرِسلن التفاعلیة ألنها توضح وجهة نظر النشر الثقافات وتمتاز بدرجة عالیة م

  .)2(أفعال متفاوتة من عدد كبیر من المشاركین

 ةلكترونیاإل) التي بینت أن الصحف م2007وتتفق هذه النتائج مع دراسة (تربان، 
  .)3( %38.5الفلسطینیة تتیح التعلیق على المادة المنشورة بنسبة ضعیفة وصلت إلى 

                                           
 2013-12- 17: بتاریخ إبراهیم ملحم، مدیر موقع صحیفة القدسمقابلة عبر الهاتف مع:  )1(

(2) M. Bietz. ,,op.cit P1-2  
   199، ص مرجع سابق)  ماجد تربان، الصحافة اإللكترونیة الفلسطینیة،  3(
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المبحوثین  ) التي بینت أنم2012لنتائج اختالفًا كبیرًا مع دراسة (تالحمة، وتختلف هذه ا
، ویرى الباحث أن )1(تسمح بإمكانیة التعلیق من قبل الزوارمن مواقع الدراسة % 77.4 یرون أن

االختالف مع نتائج هذه الدراسة ناتج عن أن (تالحمة) قد اعتمد في دراسته على معلومات 
، م هو بتحلیل مضمون هذه المواقعقُ ولم یَ  واقع التي خضعت لها دراستهالمالمستخدمین حول 

 اً في غالبیتها مواقعواعتمد فقط في دراسته على االستبیان لمستخدمي هذه المواقع التي كانت 
  لیس لها أصل مطبوع. ةإلكترونیلصحف 

ابة ششاب و  100) التي اختارت عینة عشوائیة مكونة من م2011وفي دراسة (السنوسي، 
عون على األحداث فحسب دون لِ طَ % من المبحوثین یَ 48أن ، تبین 35و 20تتراوح أعمارهم بین 

% یقومون بإبداء الرأي أو التعلیق أحیانًا، أما من یبدون 42إبداء الرأي أو التعلیق، في حین أن 
أو  % أكتفي بإبداء رأي68أن كذلك إلى %، وأشارت 10الرأي والتعلیق دائما فكانت نسبتهم 

سعى إلى التعمق في الحدث عن طریق % 32خدمین، والتعلیق دون متابعة ردود أفعال بقیة المست
  .)2(الدخول في نقاش افتراضي جاد مع المعلقین

) فقد  بلغت نسبة المواقع اإلخباریة التي خضعت للدراسة م2001أما في دراسة (فهمي، 
  .)3(%27.7 شورعلى المضمون المنلتعلیق باللمترددین علیها  وسمحت

م بینت أن مواقع 2001م) والتي تمت في العام 2001ونالحظ هنا أن دراسة (فهمي، 
% بالتعلیق على المادة المنشورة، فكان األجدر بمواقع 27.7الدراسة لدیها قد سمحت بنسبة 

م، 2001الصحف الیومیة الفلسطینیة إتاحة هذه الخدمة بعد التطور التكنولوجي الحاصل من عام 
م، والتي أصبح للمستخِدمین خاللها دورًا كبیرًا في تشكیل المادة التحریریة، 2014حتى عام و 

 والمشاركة في صیاغة المحتوى المنشور، ولیس في التعلیق علیها فحسب.

) التي أكدت أن التفاعلیة المتبادلة بین م2010وتختلف هذه النتیجة مع دراسة (قدوري، 
%، ذلك أن المساحة التي وفرتها الصحافة 94.45وصلت إلى  المستخدمین تشكل نسبة مرتفعة

خلقت فرصة للجمهور بإنتاج الرسائل وتبادلها بغض النظر عن مضمون التفاعلیة التي  ةلكترونیاإل
 .)4(تحتویها هذه الرسائل

                                           
   73، ص مرجع سابق)  ثائر تالحمة، 1(
  12- 11، صسابق مرجع)  ثریا السنوسي، 2(
   243، صمرجع سابق)  نجوى فهمي، 3(
   107، ص مرجع سابق)  ریم فتیحة قدوري، 4(
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% من المبحوثین یحرصون على قراءة 92) أن م2008وبینت دراسة (عبد الرحمن، 
  . )1(ضافة إلى المادة الخبریة المصاحبة له قبل أن یفكروا بالمشاركةالتعلیقات المنشورة باإل

  

  مواقع التواصل االجتماعي: -ج
  )  16جدول رقم ( 

  یوضح استخدام مواقع الصحف الیومیة الفلسطینیة لـ (مواقع التواصل االجتماعي):
  مواقع التواصل                 

  االجتماعي                   
  الصحیفة

  المجموع  أخرى  تویتر  س بوكفی

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  100  276  100 92  100 92  100 92  القدس
 100 276 100 92  100 92  100 92  األیام

  100 276  100 92  100 92  100 92  الحیاة الجدیدة
  100 276  100 92  100 92  100 92  فلسطین
  100  1104  100 368  100 368  100 368  المجموع

السابق حرص مواقع الصحف الیومیة الفلسطینیة واهتمامها بمواقع یتضح من الجدول 
 Facebookالدراسة تستخدم % من مواقع 100التواصل االجتماعي، حیث بینت الدراسة أن نسبة 

و  flicker، وحتى أن مواقع الدراسة تستخدم مواقع أخرى للنشر من خاللها مثل Twitterو 
linkedin.وغیرهما ،  

لنشر  بهذه النسبة تخدام مواقع الدراسة لمواقع التواصل االجتماعيویعلل الباحث اس
نها تقنیة برمجیة یتم تفعیلها إمواضیعها بأن هذا ال یتطلب جهدًا من محرري المواد المنشورة، بل 

قبال الكبیر واالنتشار الواسع لهذه المواقع واستخدام واستخدامها بشكل تلقائي ودائم، وخاصة بعد اإل
  ها وخاصة الشباب.الجمهور ل

كًال  Twitterو  Facebookوقد استخدمت مواقع الدراسة إلى جانب استخدامهم لموقعي 
صحیفتي القدس والحیاة  ا)، حیث استخدم موقعFlicker ،Youtube ،Google Plusمن (

، أما موقع Google Plusفقد استخدم  األیام، أما بالنسبة لموقع صحیفة Youtubeالجدیدة 
  . Flicker سطین فقد استخدمصحیفة فل

                                           
  1051، ص مرجع سابق)   سناء عبد الرحمن، 1(
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وقد أكدت الكثیر من الدراسات على أهمیة استخدام مواقع التواصل االجتماعي حیث 
یستخدمونه من أجل  اإلنترنت% من مستخدمي 92.5) أن م2010أظهرت دراسة (إبراهیم، 

  .)Facebook)1الدخول على موقع 

  تقییم المواد المنشورة: -د
تمكن المستخدم من تقییم المحتوى  ،ةلكترونیاإلالصحافة وهي خدمة برمجیة متوفرة في 

لم یعجبني)، وهذه  –اإلخباري، وذلك بإعطائه خیار تقییم هذا المحتوى عن طریق (أعجبني 
  لتعرف على توجهات الجمهور.ل ةلكترونیاإلن تساعد الصحیفة أمكن یالخدمة 

  ) 17جدول رقم ( 
  طینیة لـ (تقییم المادة المنشورة):یوضح استخدام مواقع الصحف الیومیة الفلس 

  تقییم المادة
  الصحیفة

  لم یعجبني)-تقییم (أعجبني

  %  ك
  100 92  القدس
  0  0  األیام

  0  0  الحیاة الجدیدة
  0  0  فلسطین
  25 92  المجموع

  

والمالحظ من الجدول السابق أن نسبة إتاحة مواقع الصحف الیومیة الفلسطینیة 
%، فقد كان موقع صحیفة 25 إذ بلغت نسبة المنشورة كان ضعیفاً  لمستخدمیها بتقییم المادة

لمستخدمیه إمكانیة تقییم المادة المنشورة  أتاحالوحید من مواقع الدراسة الذي الموقع القدس هو 
عیب الباحث على مواقع الدراسة األخرى عدم استخدام هذه التقنیة لم یعجبني)، ویُ  –(أعجبني 

المستخدم  شعورًا بالمشاركة والتفاعل والتواصل مع الصحیفة  عطاءإوذلك لما تحققه من 
عجاب أو عدمه، فهي تشعر من خالل إبداء رأیه بالمادة، ولو عن طریق إبداء اإل ةلكترونیاإل

أنه فعل شيء ولیس مجرد متلقي المستخِدم ب رشعُ بالمشاركة والتفاعل مع الصحیفة، ویَ  المستخدم
  لمادة منشورة من ِقبل غیره.

  

                                           
   346ص  مرجع سابق،)  سهیر إبراهیم، 1(
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  المشاركة في المحتوى المنشور:  -هـ
أكدت الدراسة غیاب مشاركة المستخدمین في المحتوى المنشور عن مواقع الصحف 

ات إضافة صورة أو صوت أو مادة تحریریة، أو فیدیو، الفلسطینیة، حیث غابت جمیع إمكانالیومیة 
  ور.حیث لم تسمح مواقع الدراسة بأي مشاركة من المستخدم في المحتوى المنش

ویرى الباحث أنه في ظل ظهور ما یعرف بـ (صحافة المواطن) فإن عدم سماح مواقع 
الفلسطینیة الیومیة للمستخدمین بإضافة صورة أو صوت أو مادة تحریریة أو  ةلكترونیاإلالصحف 

مواقع فیدیو، یعد إجحافًا بحق المستخدمین وعدم االهتمام بهم، ورفض مشاركتهم، فیما یؤكد أن 
ا زالت تعتبر المستخدم مجرد متلقي فقط، وأن الموقع ال یقوم سوى بوظیفة مدراسة صحف ال

  سوى االستقبال فقط دون المشاركة في هذه الرسالة اإلعالمیة. الجمهور، وال یرید من رسالاإل

) أن السماح للجمهور في المشاركة في إنتاج المادة م Alku ،2011وقد أكدت دراسة (
یزید من مستوى المادة اإلعالمیة المقدمة للجمهور، وأن  ةلكترونیاإلة المنشورة على الصحیف

لدیها تواصل مع مستخدمیها  اإلنترنتالصحف التي توفر میزة المشاركة في المادة المنشورة على 
  .)1(بصورة أكبر من الصحف التي ال تتیح هذه المیزة

% من 59.2إلى أن ) التي أشارت م2009وتختلف هذه النتیجة مع دراسة (النجار، 
 .)2( صحف الدراسة أتاحت فرص متفاوتة إلضافة المستخدمین للمعلومات على مواقع الصحف

% من صحف الدراسة تسمح للقراء  25) أن مLarsson ،2012وقد أكدت دراسة (
) التي بیَّنت أن م2012تختلف مع دراسة (تالحمة، ، و )3(بالمساهمة في نشر األخبار والتقاریر

، ویرى )4(و دراسات من قبل الزوارأمواقع الدراسة سمحت إمكانیة إضافة مقاالت  % من19.4
الباحث أن سبب االختالف مع دراسة (تالحمه) اعتماده في دراسته على معلومات المستخدمین 

 ذ، حیث استخدم أداة االستبیان ألخهُ لَ بَ حول هذه المواقع وعدم اخضاع هذه المواقع للتحلیل من قِ 
ال  لدیه، كما أن مواقع الدراسة ن مواقع دراسته، ولم یستخدم أداة تحلیل المضمونمعلومات ع

  تشترط وجود أصل مطبوع.

  

  

                                           
(1)  A. Alku, (2011),op.cit.,p.92  

   575، ص مرجع سابق)  سعید الغریب النجار، 2(
(3)A. Larsson,op.cit.,p.208   

   73، ص مرجع سابق)  ثائر تالحمة، 4(



           

 - 197 -  

 الفصل الثالث نتائج الدراسة التحلیلیة

  ) 18جدول رقم ( 
(سهولة إضافة معلومات  ُبْعدجمالي استخدام مواقع الصحف الیومیة الفلسطینیة ألدوات إیوضح  

  من قبل المستخدم):
  الصحیفة                  

  

  لة سهو  ُبْعد
  إضافة معلومات

 المجموع فلسطین الحیاة األیام القدس

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

 50 184 0 0  100 92 0 0  100 92  االستفتاءات
  75 276  100 92 0 0  100 92  100 92  التعلیق

  25 92 0 0 0 0 0 0  100 92  التعلیق على التعلیق

مواقع 
التواصل 
  االجتماعي

  100 368  100 92  100 92  100 92  100 92  فیسبوك

  100 368  100 92  100 92  100 92  100  92 تویتر

  100 368  100 92  100 92  100 92  100  92 أخرى

  25 92 0 0 0 0 0 0  100 92  لم یعجبني)-تقییم (أعجبني

المشاركة 
في المادة 
  المنشورة

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  إضافة صورة
 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  إضافة صوت

ادة إضافة م
 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0  تحریریة

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  إضافة فیدیو
  43.18 1748  36.36 368  36.36 368  36.36 368  63.63 644  المجموع

  

یؤكد الجدول السابق أن استخدام مواقع الصحف الیومیة الفلسطینیة لألدوات التي تحقق 
%، وقد جاء موقع 43.18نت النسبة سهولة إضافة معلومات جاء دون المتوسط، حیث كا ُبْعد

صحیفة القدس في المرتبة األولى بفارق كبیر بینه وبین المواقع األخرى، حیث بلغت النسبة لدى 
  %.36.36%، في حین بلغت لدى المواقع األخرى 63.63موقع صحیفة القدس 

ورة، غیاب األدوات الخاصة بالمشاركة في المادة المنش ،یتضح من خالل الجدول السابقو 
ولم تسمح مواقع الدراسة للمستخدم بالمشاركة في هذه المادة المنشورة، ومن الغریب أیضًا، أن 

  وفلسطین. األیامو استطالعات الرأي عن صحیفتي أالدراسة سجلت غیاب (االستفتاءات) 

ویرى الباحث أنه كان األجدر بمواقع الدراسة االهتمام بهذه األدوات أكثر، خاصة أن 
 وات برمجیة وال تحتاج إلى جهد بشري. معظمها أد
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  مراقبة نظام المستخدم:  ُبْعدسادسًا: األدوات التي تحقق 
تستفید الصحیفة من خالل هذا إلى مراقبة نظام المستخدم؛ و  ةلكترونیاإلتلجأ الصحف 

جها في اإلجراء معرفة اهتمامات القراء وخصائصهم الدیموغرافیة؛ وبالتالي یمكنها أن تعید تقییم برام
  ضوء اهتمامات مستخدمیها.

تاركًا لهذه الخاصیة  عند الدخول ألول مرة،دخول للصحیفة الویستطیع المستخدم تسجیل 
دونما اللجوء إلى إعادة كتابة الهویة الشخصیة الخاصة به  بعد ذلك، مهمة فتح موقع الصحیفة

  وكلمة السر). اسم المستخدم(
  من أجل مراقبة نظام المستخدم: ةلكترونیاإلالصحف ومن مظاهر التفاعلیة التي تستخدمها 

  التسجیل في الموقع:  -أ
فهو یعني أن تفرض الصحف على مستخدمیها تسجیل بیاناتهم الشخصیة في أول مرة 
یحاول فیها المستخدم تصفح أي خبر في صفحة بدء الصحیفة، ثم تقوم الصحیفة بعد ذلك 

روره، ومن ثم تقوم الصحیفة بفتح الصفحات التي باستئذان المستخدم في حفظ هویته وكلمة م
  یریدها المستخدم من الموقع مباشرة إذا ما ضغط على روابطها.

  معلومات عدد القراء:  - ب
 أي عرض عدد الذین قرأوا الموضوعات، وعادة ما یتم عرض عدد قراء كل موضوع على حدة.

  عرض معلومات األعضاء أنفسهم:  -ج
ل األعضاء بعرض بَ دامها في حال أن یكون هناك موافقة من قِ مكن استخیوهذه األداة 

  معلوماتهم للزوار من أجل التواصل معهم.
  ) 19جدول رقم ( 

  (مراقبة نظام المستخدم): ُبْعدیوضح استخدام مواقع الصحف الیومیة الفلسطینیة ل 
  الصحیفة                

  
 مراقبة نظام المستخدم

  األیام القدس
الحیاة 

 المجموع فلسطین دةالجدی

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  اشتراط التسجیل
  50 184  0  0  0 0  100 92  100 92  عرض عدد القراء

  0 0  0 0  0 0  0 0  0  0  عرض معلومات األعضاء

  16.67 184  0 0  0 0  33.33 92  33.33 92  المجموع

طینیة قد استخدمت األدوات یتضح من خالل الجدول أن مواقع الصحف الیومیة الفلس
ینصح  ُبْعدال%، ورغم أن هذا 16.67مراقبة نظام المستخدم بنسبة ضعیفة بلغت  ُبْعدالخاصة ب
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ن بعدم استخدامه، إال أن بعض الباحثین یوصي بأن استخدامه یحقق للفرد الخصوصیة و الباحث
یعطي الموقع  ُبْعدالهذا الموقع، وأن له شخصیة معروفة لدى الموقع، كما أن  اوبأنه عضو في هذ

قراءتها، وأوقات القراءة، كما  ناألشیاء التي یفضلو القراء، من حیث أماكن سكناهم، و  معلومات عن
  أنه یعطي الموقع معلومات حول طبیعة الجمهور الذي یطلع على الصحیفة.

) التي أكدت أن صحف الدراسة ال تشترط م2007وتتفق هذه النتائج مع دراسة (محسب، 
في صحف الدراسة األربعة،  هي الوحیدة New york Timesأن صحیفة و %، 75تسجیل بنسبة ال

)، التي تفرض على مستخدمیها USA Today-New york Times-الجمهوریة- (األهراموهي 
الموقع، وتستأذن منهم حفظ هذه المعلومات  اتسجیل بیاناتهم الشخصیة في أول مرة یدخلون به

  . )1(المستخدم الصحیفة مرة أخرى السترجاعها عندما یفتح

% من صحف الدراسة اشترطت على 18.3) أن م2009أثبتت دراسة (النجار، و 
اد % من صحف الدراسة عدَّ 18.3مستخدمیها التسجیل في الموقع، في حین استخدمت نسبة 

المراقبة على  الزوار، وكانت نسبة الصحف التي خضعت للدراسة ولم توفر أي نوع من
  .)2(%53.5ین المستخدم

  

  سابعًا: أبعاد التفاعلیة في مواقع الصحف الیومیة الفلسطینیة:
أن نسبة استخدام مواقع الصحف الیومیة الفلسطینیة لألدوات ) 21(یتضح من الجدول 

  % وهي نسبة ضعیفة.34.11الخاصة بالتفاعلیة حسب األبعاد الستة كان 

القدس بالنسبة الستخدامه ألدوات  یتضح من الجدول السابق تََفوُّق موقع صحیفةكما 
التفاعلیة حسب األبعاد التي حددتها الدراسة، حیث كان متوسط استخدام موقع صحیفة القدس 

  مع نتیجة  - إلى حٍد ما- %، ونالحظ تقارب هذه النتیجة 39.25ألدوات التفاعلیة هو 
  حصلت  %، ویتقارب موقع صحیفة فلسطین التي38.52موقع صحیفة األیام التي بلغت 

% مع النتیجة التي حصل علیها موقع صحیفة الحیاة الجدیدة والتي كانت 30.49على 
28.20 .%  

  
  

                                           
  250، ص مرجع سابق)  حلمي محسب، إخراج الصحف اإللكترونیة على شبكة اإلنترنت، 1(
   574، ص مرجع سابق)  سعید الغریب النجار، 2(
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  ) 20جدول رقم ( 
  یوضح إجمالي استخدام مواقع الصحف الیومیة الفلسطینیة ألدوات أبعاد التفاعلیة: 

  الصحف                  
 أبعاد التفاعلیة

 وعالمجم فلسطین الحیاة األیام  القدس

 %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك

  43.19 2225  51.32 661  50 644  35.71 460  35.71 460  تعدد الخیارات ُبْعد

سهولة حصول  ُبْعد
  51.67 2852 66.67 920 40 552 40 552 60 828 المستخدم على المعلومات

استجابة الموقع  ُبْعد
  17.85 460 0 0 0 0  42.86 276 28.57 184 للمستخدم لكترونياإل 

استخدام االتصال  ُبْعد
الشخصي من قبل 

 المستخدمین
92 14.29  276 42.86  276 42.86  184 28.57  828 32.14  

سهولة اضافة  ُبْعد
معلومات من قبل 

 المستخدم
644 63.63  368 36.36  368 36.36  368 36.36  1748 43.18  

مراقبة نظام المستخدم  ُبْعد
  16.67 184  0 0  0 0  33.33 92  33.33 92 من قبل الموقع

  34.11 8297  30.49 2133  28.20 1840 38.52 2024 39.25 2300  المجموع

في مواقع  توفرهاونالحظ كذلك من خالل الجدول أن أبعاد التفاعلیة من حیث متوسطات 
  الصحف الیومیة الفلسطینیة جاءت حسب الترتیب اآلتي:

  %.51.67ومات، كان المتوسط سهولة حصول المستخدم على المعل ُبْعد المرتبة األولى: –

  %.43.19تعدد الخیارات، كان المتوسط   ُبْعد المرتبة الثانیة: –

سهولة إضافة معلومات من قبل المستخدم، كان المتوسط   ُبْعد المرتبة الثالثة: –
43.18.%  

استخدام االتصال الشخصي من قبل المستخدمین، كان المتوسط  ُبْعد المرتبة الرابعة: –
32.14.%  

للمستخدم، حیث كان المتوسط،  لكترونياستجابة الموقع اإل ُبْعد بة الخامسة:المرت –
17.85.%  
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مراقبة نظام المستخدم من ِقَبل الموقع، حیث كان المتوسط،  ُبْعد المرتبة السادسة: –
16.67.%  

ویتضح من خالل الجدول السابق أن متوسط استخدام مواقع الصحف الیومیة ألدوات 
%)، وهي نسبة ضعیفة إذا ما 34.11هي نسبة أقل من المتوسط، حیث بلغت (التفاعلیة المتاحة، 

حیث  CNN) التي درس فیها التفاعلیة في موقعي الجزیرة والـ م2007قورنت بدراسة (محسب، 
%، أي 53.91%، في حین كانت في موقع الجزیرة بنسبة CNN 88.95كانت التفاعلیة في الـ 

  .)1(%71بمتوسط 

لنفس الباحث  أخرىمرتفعة كثیرًا إذا ما قورنت بدراسة  هذه النسبة ویالحظ الباحث أن
- ) حیث كان متوسط نسبة استخدام صحف الدراسة لدیه (صحیفة األهرامم2007(محسب، 
، )2(%47.65) بالنسبة لألدوات التفاعلیة New york Times – USA Today-الجمهوریة

) في دراسته للصحف م2009لیها (النجار، وتعتبر هذه النتیجة مشابهة للنتیجة التي توصل إ
الفلسطینیة ألدوات التفاعلیة  ةلكترونیاإلالعربیة، حیث كان متوسط استخدام الصحف  ةلكترونیاإل

  .)3(%55هو 

  

  

  
 

                                           
   255، ص مرجع سابق)  حلمي محسب، قیاس تفاعلیة المواقع التلفزیونیة اإلخباریة على اإلنترنت، 1(
  254، صمرجع سابق)  حلمي محسب، إخراج الصحف اإللكترونیة على شبكة اإلنترنت، 2(
  577- 572، ص مرجع سابق)  سعید الغریب النجار، 3(
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  نتائج الدراسةأهم 
یستعرض الباحث هنا خالصة أهم النتائج التي خلصت بها الدراسة التحلیلیة، وقد قسم 

نتائج عامة، ونتائج خاصة حسب كل بعد من األبعاد التي اعتمدت علیها الباحث النتائج إلى 
  الدراسة، ومن أهم نتائج الدراسة:

  أوًال: أهم النتائج العامة:

نسبة استخدام مواقع الصحف الیومیة الفلسطینیة لألدوات الخاصة بالتفاعلیة حسب األبعاد بلغ  .1
ة القدس بالنسبة الستخدامه ألدوات موقع صحیف% وهي نسبة ضعیفة، وقد تفوق 34.11الستة 

%، 39.25التفاعلیة حیث كان متوسط استخدام موقع صحیفة القدس ألدوات التفاعلیة هو 
مع نتیجة موقع صحیفة األیام التي بلغت  - إلى حٍد ما-ونالحظ تقارب هذه النتیجة 

% مع النتیجة التي 30.49%، ویتقارب موقع صحیفة فلسطین التي حصلت على 38.52
  %. 28.20حصل علیها موقع صحیفة الحیاة الجدیدة والتي كانت 

%، 51.67سهولة حصول المستخدم على المعلومات في المرتبة األولى بمتوسط ُبْعدجاء  .2
 ُبْعد%، وفي المرتبة الثالثة جاء 43.19تعدد الخیارات في المرتبة الثانیة بمتوسط  ُبْعدوجاء 

 ُبْعد%، وفي المرتبة الرابعة جاء 43.18بنسبة  سهولة إضافة معلومات من قبل المستخدم
%، وجاء في المرتبة الخامسة 32.14استخدام االتصال الشخصي من قبل المستخدمین بنسبة 

 ُبْعد%، وجاء في المرتبة األخیرة 17.85استجابة الموقع اإللكتروني للمستخدم، بمتوسط،  ُبْعد
  %.16.67، مراقبة نظام المستخدم من ِقَبل الموقع، بمتوسط

ات المتاحة على شبكة لدراسة على استغالل كامل اإلمكانال یوجد حرص واضح لدى مواقع ا .3
  اإلنترنت، وتكتفي بنشر موادها التي تم إعدادها للصحیفة الورقیة المطبوعة.

عدم انتهاج مواقع الدراسة سیاسة معینة نحو التفاعلیة، ویتضح ذلك من خالل تباین نتائج  .4
الدراسة ألدوات التفاعلیة حسب األبعاد التي حددتها الدراسة، فنجد مواقع معینة استخدام مواقع 

في المرتبة األولى من حیث استخدام أدوات ُبْعد معین، ولكنها في المرتبة األخیرة بالنسبة 
 الستخدام األدوات التفاعلیة في ُبْعد آخر.

اعلیة على مواقعها، ویالحظ ذلك ال یوجد لدى مواقع الدراسة رؤیة واضحة حول استخدامها للتف .5
من خالل اختالف وتیرة استخدام هذه األدوات حسب األبعاد التي وضعتها الدراسة، فنجد في 
ُبْعد معین یكون أحد مواقع الصحف في المرتبة األولى مثل ُبْعد (سهولة إضافة معلومات من 
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في هذا الُبْعد في صحیفة قبل المستخدم) والذي كان في متوسط استخدام األدوات التي تساعد 
%، ولو نظرنا إلى ُبْعد 36.36%، في حین باقي المواقع جمیعها بلغت 63.60القدس هو 

(استخدام االتصال الشخصي من قبل المستخدمین) نجد أن موقع صحیفة القدس جاءت في 
%، في حین كانت النتیجة في موقعي 14.29المرتبة األخیرة، حیث كانت النسبة فیها 

%، وحصل موقع صحیفة فلسطین من حیث 42.86ي األیام والحیاة الجدیدة هي صحیفت
%، وهذه النتائج تؤكد على عدم انتهاج مواقع 28.57استخدامها لألدوات في هذا الُبْعد على 

الدراسة لسیاسة واضحة ومحددة لدیها تجاه األدوات التفاعلیة، بل إنما هي تقنیات یتم 
 م تجاهلها بشكل یبدو أنه غیر مدروس وغیر مخطط له.استخدامها، وتقنیات أخرى یت

أكدت الدراسة استخدام مواقع الدراسة لبعض األدوات التفاعلیة بصورة غیر مدروسة، حیث تم  .6
استخدام بعض هذه األدوات،  وٕاغفال أدوات أخرى أسهل وأیسر منها، وتوفر تفاعلیة أكثر، 

هذه األبعاد، حیث نجد موقع صحیفة معین  وأكبر دلیل على ذلك هو تباین مواقع الدراسة في
في المرتبة األولى في استخدامه ألدوات ُبْعد معین، في حین نراه في المرتبة األخیرة من حیث 

 استخدام أدوات ُبْعد آخر، مما یؤكد عدم انتهاج سیاسة معینة في التعامل مع التفاعلیة.
حها الصحافة اإللكترونیة، فهي ال تهتم ات الكاملة التي تتیال تستغل مواقع الدراسة اإلمكان .7

بإقامة اتصال ثنائي االتجاه بینها وبین المتلقي، وتكتفي بتعاملها مع المستخدمین على أنهم 
 متلقین فقط.

  :أبعاد التفاعلیةحسب كل ُبْعد من ثانیًا: أهم النتائج 

مرتبة حسب كل  ویعرض الباحث هنا أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة بشيء من التفصیل،
  ُبْعد من أبعاد التفاعلیة التي اعتمدت علیها الدراسة، وهي:

  النتائج الخاصة بالُبْعد األول: ُبْعد تعدد الخیارات (تعقد االختیارات):أهم   - أ

عدم حرص مواقع الدراسة على التوجه للجمهور األجنبي واالكتفاء باللغة العربیة، وهي  .1
 اللغة الوحیدة في الموقع.

)، وفي هذا ضیاع Hypertextخدام مواقع الدراسة لخاصیة النص المتشعب (عدم است .2
ات التي توفرها هذه الخدمة من قدرة على االختصار وٕاعطاء معلومات للقارئ بأقل لإلمكان
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قدر ممكن من النصوص، وعدم التفكیر في ربط المادة الخبریة بمواد خبریة أخرى تشكل 
 ط الخبر بغیره من األخبار وتوضیح سیاقه.خلفیة لها، وتساعد المستخدم على رب

تحرص مواقع الدراسة على استخدام الصورة الصحفیة مصاحبة للنص المكتوب، ویعتقد  .3
الباحث أن هذه الخاصیة هي ولیدة الصحیفة الورقیة، حیث لیس من المتاح في الصحیفة 

ه المیزة في الورقیة استخدام صورة صحفیة مع كل مادة منشورة في الصحیفة، وتتوفر هذ
 الصحافة اإللكترونیة بكل سهولة.

غیاب الرسوم البیانیة والخرائط والرسومات المساعدة المصاحبة للمادة التحریریة عن مواقع  .4
الدراسة كاملة، واقتصارها فقط على ما سجلته الدراسة في (أسعار العمالت، وحالة 

 الطقس) المتوفرة في بعض المواقع.
%، حیث بلغت نسبة استخدام موقع 29.62الفیدیو بنسبة استخدمت مواقع الدراسة  .5

% التي دأبت على عمل موجز مصور فیدیو في كل یوم، في 100صحیفة القدس للفیدیو 
 %.18.48حین استخدمه موقع صحیفة فلسطین بنسبة 

غیاب الوسائط الفائقة المصاحبة للمادة التحریریة والبدیلة عنها، فلم تسجل الدراسة وجود  .6
تي أو فیدیو مصاحب للمادة التحریریة بدیًال عنها لیستطیع المستخدم أن یشاهدها ملف صو 

دون قراءة المادة التحریریة، حیث كان نسبة استخدام الوسائط الفائقة في مواقع الدراسة هو 
%، ویجب هنا أن نالحظ أن استخدام الصور لغالبیة المواد التحریریة تقریبًا، ووجود 45

العمالت وحالة الطقس في كل مواقع الدراسة، هو الذي أدى إلى ارتفاع الرسوم في أسعار 
هذه النسبة، ولو أردنا أن نستدل على ذلك، فیتضح لدینا لذلك من غیاب النص المتشعب 
الذي یعتبر میزة فریدة بالنسبة للصحافة اإللكترونیة، وكذلك غیاب الفیدیو الذي یجعل 

إلعالم المقروءة والمسموعة والمرئیة في وسیلة الصحف اإللكترونیة تجمع بین وسائل ا
 واحدة.

استخدمت مواقع الدراسة بعض الخدمات المساعدة للمستخدم عن قراءته للمادة التحریریة،  .7
حیث سجلت الدراسة استخدام كل مواقع الدراسة لخدمة طباعة النص الذي یتم قراءته، 

افظت على استخدام خدمة إرسال وكذلك كل مواقع الدراسة ما عدا موقع صحیفة القدس، ح
 المادة لصدیق، ویالحظ غیاب خدمة حفظ المادة التحریریة.

 لم تتح مواقع الدراسة لمستخدمیها خدمة تخصیص الموقع حسب ما یراه المستخدم. .8
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سجلت الدراسة حرص جمیع مواقع الدراسة على إتاحة البحث على مواقعها، حیث توفر  .9
دراسة، وكان موقعا صحیفتي الحیاة الجدیدة وفلسطین قد (البحث السریع) في كل مواقع ال

أتاحا للمستخدم خدمة (البحث المتقدم)، للتسهیل على المستخدم الوصول إلى المادة 
 التحریریة التي یبحث عنها، ویالحظ غیاب البحث الخارجي (البحث على الشبكة العالمیة).

المجهودات المبذولة من قبل النتائج الخاصة بالُبْعد الثاني: ُبْعد تخفیف أهم   - ب
  المستخدم:

سجلت الدراسة حرص مواقع الدراسة على وضع أرشیف عن عددها المطبوع بنسبة  .1
100.%  

 PDFحرصت مواقع الدراسة على وضع عددها الورقي الصادر في كل یوم بصیغة  .2
 لیستطیع المستخدم الوصول إلیها.

%، حیث كان  موقعا 50على الموقع بلغت نسبة تحدیث مواقع الدراسة لموادهما المنشورة  .3
صحیفتي القدس وفلسطین هما الصحیفتان اللتان تحدثا مادتیهما التحریریة على مدار 
الساعة، وال تحدث صحیفة األیام وال الحیاة الجدیدة مادتیهما سوى في صباح الیوم التالي 

 لصدور العدد المطبوع.
خدم حسب طلبه عن مواقع الدراسة، سجلت الدراسة غیاب بعض الخدمات التي تقدم للمست .4

، وكذلك خدمة النسخة الخفیفة، وخدمة منبه PDA، وخدمة SMSحیث غابت خدمة 
 سطح المكتب، ولم تتوفر خدمة القوائم البریدیة سوى في موقع صحیفة فلسطین فقط.

أتاحت مواقع الدراسة أرشیف المادة التحریریة المنشورة على الموقع، حتى أن بعض مواقع  .5
 دراسة أتاح أرشیف مواده التحریریة ألكثر من ثالث سنوات مضت.ال

بالنسبة للبناء العام للموقع فقد حرصت مواقع الدراسة على وجود تصنیفات للموقع وتقسیم  .6
الموقع إلى أبواب معینة لتسهیل وصول المستخدم للمادة التي یریدها، ولم تستخدم أٌي من 

قع صحیفة فلسطین، في حین استخدم موقع صحیفة مواقع الدراسة تدرج المسارات سوى مو 
القدس وحدها خاصیة (صفحات ذات صلة)، وكذلك انفرد موقع صحیفة القدس في 
استخدامها لخاصیة (التلمیحات)، أما بالنسبة لتعدد المتصفحات فقد حرصت جمیع مواقع 

یة برمجیة الدراسة على استخدامها، ویرى الباحث أن استخدام تعدد المتصفحات أصبح تقن
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ولیس جهدًا كبیرًا من قبل الموقع، أما بالنسبة لصفحات ذات صلة فهي تعتمد على جهد 
المحرر في اختیاره لكلمات مفتاحیة تساعد في تنفیذ هذه الخدمة، ویرى الباحث أن خدمة 
التلمیحات هي خدمة تقنیة برمجیة كان یفترض على مواقع الدراسة استخدامها ألنها ال 

بشري أو مادي، بل هي تقنیة برمجیة فقط، وكذلك أیضًا خدمة تدرج  تحتاج لجهد
المسارات التي لم تتوفر سوى في موقع واحد، وكان األجدر بمواقع صحف الدراسة 

 استخدامها.

  النتائج الخاصة بالُبْعد الثالث: ُبْعد استجابة الموقع اإللكتروني للمستخدم:أهم  -ج

 –األكثر قراءة  –المواد حسب (األكثر تعلیقا  غابت عن مواقع صحف الدراسة تصنیف .1
األكثر إرساًال) ولم تسجل هذه الخاصیة بصورتها الفاعلة سوى في موقع صحیفة القدس 
التي سجلت استخدامها لخاصیتي األكثر تعلیقًا واألكثر قراءة، في حین غاب عن موقعها 

م موقع صحیفة األیام لهذه استخدام خدمة األكثر إرساًال، ورغم أن الدراسة سجلت استخدا
الخاصیات الثالث إال أن مالحظة الباحث ومتابعته أوضحت أن موقع صحیفة األیام یتیح 
هذه الخواص الثالث على موقعه، إال أنها في الحقیقة غیر فعالة، وأن المواد المنشورة في 

برایر من العام األكثر تعلیقًا واألكثر قراءًة واألكثر إرساًال هي مواد منشورة منذ شهر ف
2009. 

لم تسجل الدراسة أي استجابة تذكر من ِقَبل مواقع الدراسة لتساؤالت المستخدمین التي  .2
یطرحونها، وهذا شيء یسجل ضدها، حیث إن عدم استجابتها لتساؤالت القراء یؤكد على 

 عدم اهتمامها بالمستخدمین والرد على تساؤالتهم.

  رابع: ُبْعد تسهیل االتصال الشخصي:النتائج الخاصة بالُبْعد الأهم  -د

ال تهتم مواقع الدراسة بعملیة تبادل اآلراء واألفكار، وصنع حوار ونقاش جاد بین  .1
  المستخدمین المهتمین بالقضایا المشتركة.

ال تتیح مواقع الدراسة إقامة عالقة و صلة بین محرریها وجمهورها، فهي ال تحرص على  .2
ي لمحرر المادة التحریریة، واقتصارها فقط على كاتبي بعض إتاحة عناوین للبرید اإللكترون

  المقاالت.
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سجلت الدراسة حرص مواقع الدراسة على وجود برید إلكتروني خاص بإدارة الموقع  .3
%، أما بالنسبة للبرید إلكتروني الخاص بأقسام الموقع فقد بلغت نسبة 100بنسبة

%، 50یریة فقد بلغت نسبة استخدامها %،أما بالنسبة لبرید محرر المادة التحر 75استخدامه
 ولم تسجل الدراسة نشر أي إیمیل خاص بمحرر مادة تحریریة غیر المقاالت.

ال تتیح مواقع الدراسة منتدیات للمناقشة وطرح أفكار، حیث لم تسجل الدراسة وجود أي نوٍع  .4
 من أنواع المنتدیات في أٍي من مواقع الدراسة.

ت المعلقین، حیث یمكن االستفادة منها في تواصل المعلقین ال تعرض مواقع الدراسة بیانا .5
مع بعضهم البعض، ویرجع الباحث عدم استخدام مواقع الدراسة لهذه الخاصیة في المواقع 

فلسطین) إلى عدم اهتمامهم بخدمة التعلیق أصًال، ورغم -الحیاة الجدیدة-الثالث (األیام
إال أنها غیر مفعلة، في حین صحیفة  وجود هذه الخاصیة في صحیفتي األیام وفلسطین،

 القدس هي الوحیدة التي كانت لدیها إمكانیة لعرض بیانات المعلقین ولم تستخدمها.
أكدت الدراسة على أن مواقع الدراسة ال تتیح االتصال الشخصي من قبل المستخدمین  .6

ال إ - رغم ضعفها–%، وهي نسبة 32.14بموقع الصحیفة سوى بنسبة قلیلة بلغت متوسط 
أنها أیضًا غیر دقیقة فتشمل هذه النسبة وجود البرید اإللكتروني إلدارة الموقع، والبرید 
اإللكتروني الخاص بأقسام الموقع، وهذه األدوات رغم وجودها إال أنها غیر مفعلة، ولكن 

 الدراسة سجلتها لوجودها في موقع الصحف التي تم تسجیل هذه األدوات فیها.

اصة بالُبْعد الخامس: ُبْعد سهولة إضافة معلومات من قبل النتائج الخأهم  -هـ
  المستخدمین:

ال تقوم مواقع الدراسة بعملیة ربط الجمهور بعضه ببعض، فغالبیة المواقع ال تتیح التعلیق  .1
  على المواد المنشورة، وال تسمح للمستخدمین بالتعرف على المستخدمین اآلخرین.

%، حیث وجدت 50ستفتاءات على مواقعها بنسبة حرصت مواقع الدراسة على استخدام اال .2
هذه األداة من أدوات التفاعلیة في موقعي صحیفتي القدس والحیاة الجدیدة، وغابت عن 

 صحیفتي األیام وفلسطین، ورغم تسجیلها في موقع صحیفة الحیاة، إال أنها غیر فعالة.
ها التحریریة في سجلت الدراسة حرص مواقع الدراسة على وجود التعلیقات على مواد .3

مواقعها، ولكن ورغم وجودها في ثالث مواقع وغیابها عن موقع صحیفة الحیاة الجدیدة 
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فقط، إال أن الباحث الحظ أن موقع صحیفة القدس هو الموقع الذي یوجد به التعلیقات 
بشكل فعلي وعملي، أما موقعا صحیفتي األیام وفلسطین، فإنهما یتیحان هذه الخدمة على 

 ولكنها غیر فعالة على أرض الواقع. الموقع،
%، حیث لم تسجل الدراسة 25أتاحت مواقع الدراسة خدمة التعلیق على التعلیق بنسبة  .4

 وجود هذه الخدمة سوى في موقع صحیفة القدس، وهي خدمة تمتاز بالتفاعلیة القویة.
اعي في أكدت الدراسة حرص مواقع الدراسة على وجود االرتباط بمواقع التواصل االجتم  .5

%، ویرى الباحث أن 100مواقعها، حیث كانت نسبة استخدام مواقع التواصل االجتماعي 
 هذه خدمة تقنیة وال تحتاج من إدارة الموقع ألي جهد سواء مادي أم بشري.

لم تتح مواقع الدراسة إمكانیة تقییم المستخدم للمادة المنشورة سوى في موقع صحیفة  .6
لم یعجبني)،  –قییم المادة التحریریة عن طریق (أعجبني القدس، التي قدمت للمستخدم ت

 وهي خدمة فعالة في الموقع، وهناك إقبال علیها من قبل المستخدمین.
لم تسجل الدراسة أي فرصة للمستخدم للمشاركة في المحتوى المنشور للموقع، حیث لم تتح  .7

فیدیو أو مادة مواقع الدراسة أي إمكانیة إلضافة سواء صورة أم ملف صوتي أو ملف 
تحریریة، وهو ما یعزز أن مواقع الدراسة تعتبر المستخدم متلٍق فقط، ولیس له أي دور في 

 المشاركة في المادة المنشورة على الموقع.

  النتائج الخاصة بالُبْعد السادس: ُبْعد مراقبة نظام المستخدم:أهم  - و

ول للموقع واالستفادة من لم تشترط مواقع الدراسة على مستخدمیها التسجیل عند الدخ .1
خدماتها، وبناًء على هذه النتیجة فإن خاصیة عرض معلومات األعضاء غیر متوفرة في 

 أٍي من مواقع الدراسة.
سجلت الدراسة استخدام مواقع الدراسة لعرض عدد القراء للمادة المنشورة على الموقع بنسبة  .2

 %، حیث وجدت هذه الخدمة في صحیفتي القدس واألیام.50
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  توصیات الدراسة:
من خالل استعراض الباحث ألهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة، یمكن له ان یخلص 
إلى مجموعة من التوصیات الموجهة إلى اإلعالم الفلسطیني بشكل عام، ومواقع الصحف الیومیة 

وجمیع المواقع  الفلسطینیة، بشكل خاص، ومواقع الصحف اإللكترونیة التي لیس لها أصل مطبوع،
  الفلسطینیة على شبكة االنترنت، وهذه التوصیات هي:

بأهمیة  القائمین على المواقع الفلسطینیة على شبكة االنترنت رؤیةضرورة وضوح  .1
ألدوات التي تساعد على استخدامها، والتعرف على ا تكثیفالتفاعلیة، واتخاذ قرار واضح 

قها األدوات والتقنیات البرمجیة المتوفرة على یادة معرفة األهداف التي تحقز و  التفاعلیة،
  اإلنترنت، ودور كل أداة من هذه األدوات.

إفساح المجال أمام حریة الرأي والتعبیر، من خالل السماح بالتعلیقات والرد على هذه  .2
زیادة مساحة المناقشة و التعلیقات من قبل المستخدمین أنفسهم أو من قبل إدارة الموقع، 

، وفتح باب النقاش الجاد بین المستخدمین تحت أمام مستخدمي الموقع وتبادل اآلراء
 إشراف طاقم إدارة الموقع.

ضرورة استقالل إدارة الموقع اإللكتروني للصحیفة المطبوعة لیصبح له كیان مستقل، تكون  .3
 أهدافه واضحة ویعمل على تحقیقها.

ت المستخدمین، لخلق جو من الرد على تساؤالالرسائل التي تصل إدارة الموقع و االهتمام ب .4
 الرضا على المستخدمین، وشعورهم باهتمام إدارة الموقع بهم وبآرائهم.

 - قدر اإلمكان-زیادة االهتمام بما بات یعرف بـ (صحافة المواطن) وٕاتاحة الفرصة  .5
لمشاركة المستخدمین بإنتاج المادة المنشورة على المواقع اإللكترونیة للصحف الیومیة 

و المشاركة بخبر معین، وفق أمن المشاركة بصورة، أو ملف صوتي وفیدیو،  الفلسطینیة
 السیاسة التحریریة للصحیفة اإللكترونیة.

التوجه للجمهور األجنبي وعدم االكتفاء بالجمهور العربي، وذلك من خالل إضافة لغات  .6
 أخرى غیر اللغة العربیة لمواقع صحف الدراسة.

الصحف الیومیة الفلسطینیة، واالهتمام بالتفاعل مع تدریب الطاقم العامل في مواقع  .7
الجمهور والرد علیه في أقرب وقت ممكن، والتعرف على أهمیة كل أداة ودورها الذي 

 تحققه.
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المداومة على تحدیث المادة التحریریة المنشورة على موقع الصحیفة بصورة آنیة ودوریة،  .8
 صحف المطبوعة.وعدم االكتفاء بنشر المواد التي یتم إعدادها لل

عمل أبحاث خاصة بالصحف اإللكترونیة الفلسطینیة، للتعرف على جمهورها واألدوات  .9
التي یستخدمونها، والتعرف على آرائهم، والمواد التي یفضلون التعرض لها، والتعرف أكثر 
على جمهورها، ومحاولة تلبیة طلباته بأكبر قدر ممكن، بما یخدم الجمهور والمصلحة 

سیاسة الصحیفة اإللكترونیة، وتشجیع الدراسات التي تساعد في زیادة التواصل  العامة وفق
ثنائي االتجاه بین القائمین على المؤسسات اإلعالمیة، والمستخدمین، والستكمال الموضوع 
حقه یرى الباحث ضرورة تقدیم مقترٍح بإجراء عدٍد من الدراسات في موضوع التفاعلیة، 

حول االشباعات المتحققة لدى الجمهور من استخدام مواقع ومنها ضرورة إجراء دراسة 
 الصحف اإللكترونیة.
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  مراجع الدراسة
  القرآن الكریمأوًال: 
  : المراجع العربیة:ثانیاً 

 رسائل وأبحاث علمیة غیر منشورة: -أ

أثر التفاعلیة المتاحة في الصحف اإللكترونیة العربیة على تذكر "أحمد إبراهیم،  .1
، رسالة ماجستیر، غیر منشورة، جامعة عین شمس، كلیة "معلومات: دراسة تجریبیةال

  .م2008اآلداب، قسم علوم االتصال واإلعالم، 
، "م2009- م2006وسائل اإلعالم الفلسطیني وأثرها في االنقسام السیاسي "أمل طومان،  .2

  .م2010رسالة ماجستیر، غیر منشورة، فلسطین: جامعة األزهر بغزة، 
أثر المواقع اإللكترونیة اإلخباریة الفلسطینیة على التوجه واالنتماء "أبو وردة،  أمین .3

، رسالة ماجستیر، "م2007- م2000 - طلبة جامعة النجاح الوطنیة نموذجاً - السیاسي
 .م2008غیر منشورة، فلسطین: جامعة النجاح الوطنیة، 

، "لبرامج الموضوعیة نموذجاً التفاعلیة ووسائلها في التلفزیون الجزائري : ا"تومي فضیلة،  .4
رسالة ماجستیر، غیر منشورة، الجزائر، جامعة الجزائر، بن یوسف بن خدة، قسم العلوم 

  .م2008واإلعالم واالتصال، 

حراسة البوابة اإلعالمیة والتفاعلیة في المواقع اإلخباریة الفلسطینیة على "ثائر تالحمة،  .5
  .م2012ة، عمان: جامعة الشرق األوسط،، رسالة ماجستیر، غیر منشور "شبكة اإلنترنت

- أثر الصحافة اإللكترونیة على التنمیة السیاسیة الفلسطینیة في فلسطین "خالد معالي،  .6
، رسالة ماجستیر، غیر "م2007إلى م 1996الضفة الغربیة وقطاع غزة، من عام 

  .م2008منشورة، فلسطین: جامعة النجاح الوطنیة، 

في الصحافة اإللكترونیة العربیة : دراسة تحلیلیة لصحیفة  التفاعلیة"ریم فتیحة قدوري،  .7
، رسالة ماجستیر، غیر منشورة، تونس: جامعة منوبة، معهد "الشروق الجزائریة نموذجاً 
  .م2010الصحافة وعلوم األخبار، 

، رسالة دكتوراه، غیر منشورة، القاهرة: معهد "الصحافة اإللكترونیة الفلسطینیة"ماجد تربان:  .8
 .م2007والدراسات العربیة،  البحوث
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دور اإلعالم التربوي في تدعیم االنتماء الوطني لدى الطلبة الجامعیین في "محمد أبو فودة،  .9
  .م2006، رسالة ماجستیر، غیر منشورة، فلسطین: جامعة األزهر بغزة، "محافظات غزة

لمستحدثة تأثیر استخدام الجمهور المصري لوسائل االتصال اإللكترونیة ا"هند بداري،  .10
، قسم الصحافة، غیر منشورة، رسالة دكتوراه، "على عالقته بوسائل اإلعالم المطبوعة

  .م2009كلیة اإلعالم، جامعة القاهرة، 

دور الصحافة اإللكترونیة الفلسطینیة في تدعیم قیم المواطنة لدى طلبة "یحیى المدهون،  .11
غزة، - سطین: جامعة األزهر، غیر منشورة، فلرسالة ماجستیر ،"الجامعات بمحافظات غزة

  .م2012
  

 رسائل وأبحاث علمیة منشورة: - ب

،  ورقة عمل مقدمة للملتقى الدولي "االتصال التفاعلي والشباب في تونس"ثریا السنوسي،  .12
حول "الشباب واالتصال والمیدیا" نظمه معهد الصحافة وعلوم األخبار بمشاركة مؤسسة 

  ، تونس.م2010كونراد أدناور، أبریل 
الصحافة اإللكترونیة العربیة المعاییر الفنیة والمهنیة: دراسة تحلیلیة "سم الشیخ جابر، جا .13

، أبحاث المؤتمر الدولي "اإلعالم الجدید :تكنولوجیا "لعینة من الصحف اإللكترونیة العربیة
، البحرین: مطبعة جامعة م2009إبریل  9- 7جدیدة.. لعالم جدید" جامعة البحرین 

 .م2009البحرین،

الصحافة اإللكترونیة واحتماالت تأثیرها على الصحف المطبوعة: دراسة "جواد الدلو،  .14
، بدون رقم م2003، 20، جامعة األزهر، العدد مجلة كلیة اللغة العربیة القاهرة،  "میدانیة
 صفحة.

قیاس تفاعلیة المواقع التلفزیونیة اإلخباریة على اإلنترنت: بالتطبیق على "حلمي محسب،  .15
، العدد التاسع المجلة المصریة لبحوث اإلعالم، القاهرة: "CNNلجزیرة وموقعي ا

 .م2008مارس- والعشرون،ینایر
العالقة التفاعلیة بین المشاركین في العملیة االتصالیة عبر اإلعالم "حمد الموسى،  .16

، المجلة العربیة "الجدید: دراسة تحلیلیة للتفاعلیة في المنتدیات اإللكترونیة السعودیة
 .م2013عالم واالتصال، الجمعیة السعودیة لإلعالم واالتصال، العدد التاسع، مایو لإل

، سلسلة بحوث "ووسائلها أشكالها :اإلذاعة في التفاعلیة" بومعیزة، السعید زعموم، خالد .17
 .م2007العربیة، الدول إذاعات اتحاد "، تونس،61ودراسات إذاعیة"
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، "اإلشباعات المتحققةافة اإللكترونیة و المصریة للصحاستخدامات النخب "رضا أمین،  .18
بحث منشور في كتاب: الصحافة اإللكترونیة، الطبعة الثانیة، القاهرة: دار الفجر للنشر 

  .م2011والتوزیع، 
، أبحاث المؤتمر "التفاعلیة في الصحف العربیة على اإلنترنت"سعید الغریب النجار،  .19

إبریل  9-7عالم جدید" جامعة البحرین الدولي "اإلعالم الجدید: تكنولوجیا جدیدة.. ل
 م.2009، البحرین: مطبعة جامعة البحرین،583- 559،م2009

التفاعلیة في الصحافة اإللكترونیة العربیة ودورها في التعبیر عن "سناء عبد الرحمن،  .20
، المؤتمر العلمي الدولي الرابع عشر "الرأي دراسة لمضمون وجمهور منتدى "العربیة نت"

، جامعة القاهرة كلیة اإلعالم، الجزء الثاني، م2008، ین الحریة والمسؤولیة""اإلعالم ب
1013 – 1069.  

استخدام مواقع اإلنترنت التفاعلیة وعالقته بدعم ثقافة الحوار لدى الشباب "سهیر إبراهیم،  .21
- ، یولیو354-289، العدد الثاني، المجلة المصریة لبحوث اإلعالم، القاهرة: "المصري
  م.2010دیسمبر

اتجاهات الصحفیین وممارسي العالقات العامة في دولة اإلمارات نحو "السید بخیت،  .22
، العدد السابع مجلة البحوث اإلعالمیة، "استخدام وسائل التواصل اإللكتروني

  .374- 303،القاهرة،ص.صم2007والعشرون،ینایر
، مؤتمر "ترنتالتطبیقات التقلیدیة والمستحدثة للصحافة العربیة في اإلن"عباس صادق،  .23

- 22صحافة اإلنترنت في العالم العربي: الواقع والتحدیات، جامعة الشارقة،
  .م2005نوفمبر24

آفاق التفاعلیة في ظل اإلعالم الجدید: دور البرید اإللكتروني في "عبد الرحمن الشامي،  .24
جلة الم، ن، دراسة مسحیة لعینة من الصحفیین الیمنیی"تحقیق التفاعل بین القراء والكتاب

، الجمعیة السعودیة لإلعالم واالتصال، العدد الثاني، مایو العربیة لإلعالم واالتصال
 .م2007

الصحف الیومیة على شبكة اإلنترنت: دراسة مسحّیة  ُمستَقَبلواقع و "فایز الشهري،   .25
، بحث مقدم "شاملة على رؤساء تحریر الصحف السعودیة ذات الطبعات اإللكترونیة

 - "،  المنتدى اإلعالمي األولُمستَقِبلاتجاهات الالواقع و  لسعودي سماتلندوة "اإلعالم ا
  مارس  - الجمعیة السعودیة لإلعالم واالتصال، الریاض/ جامعة الملك سعود 

 .م2003مارس/25- 20
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استخدامات الصفوة الفلسطینیة للصحف المطبوعة واإللكترونیة واإلشباعات "ماجد تربان،  .26
- ، العدد السابع والثالثون، ینایرلة المصریة لبحوث اإلعالمالمج، القاهرة: "المتحققة

  .م2010یونیو

، بحث مقدم إلى "اإلنترنت: االستخدامات واالنتشار في السعودیة"محمد عثمان العربي،  .27
طموح، مسقط، جامعة السلطان مؤتمر ثورة االتصال والمجتمع الخلیجي، الواقع وال

 .م2002،قابوس

، دراسة منشورة في كتاب: "قع اإللكترونیة للصحف المصریةتحلیل الموا"منار محمد،  .28
 .م2011تصمیم مواقع الصحف اإللكترونیة، الطبعة األولى، القاهرة، دار العالم العربي،

التفاعلیة في المواقع اإلخباریة العربیة على شبكة اإلنترنت، دراسة "نجوى فهمي،  .29
، المجلد الثاني، العدد الرابع، لعاملمجلة المصریة لبحوث الرأي ا، القاهرة: ا"تحلیلیة
  .م2001دیسمبر-أكتوبر

الرهانات االبستمولوجیة والفلسفیة للمنهج الكیفي: نحو آفاق جدیدة "نصر الدین لعیاضي،  .30
، أبحاث المؤتمر الدولي "اإلعالم الجدید : "لبحوث اإلعالم واالتصال في المنطقة العربیة

، البحرین: مطبعة م2009إبریل  9- 7البحرین تكنولوجیا جدیدة.. لعالم جدید" جامعة 
  .م2009جامعة البحرین، 

  

 الكتب العربیة: -ج

إبراهیم بعزیز، الصحافة اإللكترونیة والتطبیقات اإلعالمیة الحدیثة، بدون طبعة، الجزائر:  .31
 م.2012دار الكتاب الحدیث،

هرة: مؤسسة . سوریا ولبنان، القاعسكر، الصحافة العربیة في فلسطین. األردنإحسان  .32
 .م1982سجل العرب، 

، الطبعة م2008- م1876أحمد أبو السعید، اإلعالم الفلسطیني: نشأته ومراحل تطوره  .33
  .م2008الثانیة، فلسطین: مكتبة األمل التجاریة، 

أدیب مروة، الصحافة العربیة نشأتها وتطورها سجل حافل لتاریخ فن الصحافة العربیة  .34
 .م1961بیروت: دار مكتبة الحیاة،  قدیمًا وحدیثا، الطبعة األولى،

بسام مشاقبة، مناهج البحث اإلعالمي وتحلیل الخطاب، الطبعة األولى، عمان، دار  .35
  .م2010أسامة للنشر والتوزیع،
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بسنت العقباوي، الصحافة اإللكترونیة وبنیتها على شبكة اإلنترنت، الطبعة األولى،  .36
 .م2010الریاض: خوارزم العلمیة للنشر والتوزیع، 

بشیر العالق، االتصال: مدخل متكامل، الطبعة العربیة، عمان: دار الیازوري العلمیة  .37
 .م2010للنشر والتوزیع، 

تیسیر أبو عرجة، اإلعالم العربي وسائله ورسائله وقضایاه، الطبعة األولى، عمان: دار  .38
 .م2009مجدالوي للنشر والتوزیع،

األردن: دار  - الطبعة األولى، عمان تیسیر أبو عرجة، دراسات في الصحافة واإلعالم، .39
 .م2000مجدالوي للنشر و التوزیع، 

تیسیر مشارقة، مدخل إلى الدراسات اإلعالمیة، الطبعة األولى، بیت المقدس للنشر  .40
  .م2002فلسطین،  –والتوزیع، رام اهللا 

 .م2000، دراسات في الصحافة الفلسطینیة، فلسطین: مكتبة األمل التجاریة،جواد الدلو .41
، م"2005- م1876التطور والمستقبل " ، الصحافة في فلسطین: النشأةسن أبو حشیشح .42

 .م2005الطبعة األولى، فلسطین: مكتبة األمل التجاریة، 
، فلسطین: اصدار المكتب اإلعالمي بو حشیش، اإلعالم وقضایا المجتمعحسن أ .43

  .م2010وزارة اإلعالم، - الحكومي

ة في عصر المعلومات، الطبعة الثانیة، القاهرة: حسن مكاوي، تكنولوجیا االتصال الحدیث .44
  .م1997، الدار المصریة اللبنانیة

حسن مكاوي، لیلى السید، االتصال ونظریاته المعاصرة، الطبعة األولى، القاهرة: الدار  .45
  .م1998المصریة اللبنانیة، 

قاهرة: رحمة حسنین شفیق، اإلعالم اإللكتروني بین التفاعلیة والرقمیة، الطبعة الثالثة، ال .46
  .م2007برس للطباعة والنشر، 

، األردن عمان: م2011حسین عبد الجبار، اتجاهات اإلعالم الحدیث والمعاصر، طبعة  .47
 .م2011دار أسامة للنشر، طبعة 

حلمي محسب، إخراج الصحف اإللكترونیة على شبكة اإلنترنت: دراسة تطبیقیة مقارنة  .48
عة األولى، القاهرة: دار العلوم للنشر بین الصحافتین المصریة واألمریكیة، الطب

 .م2007والتوزیع،
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زید سلیمان، الصحافة اإللكترونیة، الطبعة األولى، عمان: دار أسامة للنشر  .49
  .م2009والتوزیع،

بحوث اإلعالم، الطبعة الثانیة، القاهرة، -سمیر حسین، دراسات في مناهج البحث العلمي .50
 .م2003عالم الكتب، 

، سلسلة عالم المعرفة، العدد تصر الصورة: السلبیات واإلیجابیاشاكر عبد الحمید،  ع .51
  .م2005، الكویت، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب،311

شریف اللبان، الصحافة اإللكترونیة: دراسات في التفاعلیة وتصمیم المواقع، الطبعة  .52
 م.2006، لقاهرة: الدار المصریة اللبنانیةالثالثة، ا

مداخالت في اإلعالم البدیل والنشر اإللكتروني على اإلنترنت، الطبعة  اللبان، شریف .53
 .م2011األولى، القاهرة: دار العالم العربي، 

یة العملیة، بیروت: مطابع الشروق، منشورات شمس الدین الرفاعي، الصحافة العرب .54
  .م1978بیروت جامعة قاریونس، 

ى، َعمان: دار الشروق للنشر صالح أبو أصبع، االتصال الجماهیري، الطبعة األول .55
  .م1999والتوزیع، 

عبد األمیر الفیصل، الصحافة اإللكترونیة في الوطن العربي، بدون طبعة، القاهرة: دار  .56
 .م2006الشروق، 

عبد الجبار ناصر، ثقافة الصورة في وسائل اإلعالم، الطبعة األولى، القاهرة: الدار  .57
 .م2011المصریة اللبنانیة،  

اإلعالم الجدید والصحافة اإللكترونیة، الطبعة األولى، َعمَّان: دار  لدلیمي،عبد الرزاق ا .58
  م.2010وائل للنشر والتوزیع، 

عبد العزیز بركات، مناهج البحث اإلعالمي: األصول النظریة ومهارات التطبیق، الطبعة  .59
  .م2012األولى، القاهرة: دار الكتاب الحدیث، 

لجدید النظام والفوضى، المجلة المصریة لبحوث ، اإلعالم اعبد اهللا الزین الحیدري .60
 .م2009یونیو - اإلعالم، العدد الثالث والثالثون، ینایر

عصام الموسى، المدخل في االتصال الجماهیري، الطبعة الخامسة، األردن، الكتاني  .61
 .م2003للنشر والتوزیع،
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اهج للنشر ، الطبعة األولى، عمان:  دار المنتكنولوجیا المعلوماتعالء السالمي،  .62
  م.2010والتوزیع، 

عالء مناف، فلسفة اإلعالم واالتصال، الطبعة األولى، عمان: دار صفاء للنشر  .63
 .م2010والتوزیع، 

تحلیل مضمون الخطاب  م2002- م1967، الصحافة الفلسطینیة علي أحمد عبد اهللا .64
ولى اإلعالمي الفلسطیني بالمقارنة مع الخطاب اإلعالمي "اإلسرائیلي"، الطبعة األ

 .م2004، : منصور للطباعة والنشر والتوزیعفلسطین
علي شمو، االتصال الدولي والتكنولوجیا الحدیثة: اإلنترنت القمر الصوتي الرقمي  .65

 .م2004الملتمیدیا، الطبعة األولى، االسكندریة: مطبعة ومكتبة االشعاع باإلسكندریة، 

، ولى، القاهرة: عالم الكتببعة األ، الصحافة العربیة المهاجرة، الطفاروق ابو زید .66
 .م1993

  .م2002ال مهنا، علوم االتصال والمجتمعات الرقمیة، بیروت، دار الفكر المعاصر، ـفری .67
اآلفاق، الطبعة -االستعماالت- فضل دلیو، التكنولوجیا الجدیدة لإلعالم واالتصال: المفهوم .68

 .م2010األولى، عمان: دار الثقافة للنشر والتوزیع، 
رؤى مستقبلیة: كیف سیغیر العلم حیاتنا في القرن الواحد والعشرین، ترجمة: كاكو میتشو،  .69

 م،270،2001سعد الدین فرحان، مراجعة: محمد یونس، سلسلة عالم المعرفة، العدد 
  الكویت.

، القاهرة: دار م1918-م1860كامل السوافیري، األدب العربي المعاصر في فلسطین .70
 .مم1975المعارف، 

الم اإللكتروني الفلسطیني، الطبعة األولى، فلسطین: مكتبة ماجد تربان، اإلع .71
 .م2008الجزیرة،

مجد الهاشمي، اإلعالم الكوني وتكنولوجیا المستقبل، الطبعة األولى، عمان: دار  .72
  .م2011المستقبل للنشر والتوزیع، 

مجد الهاشمي، تكنولوجیا وسائل االتصال الجماهیري، الطبعة األولى، عمان: دار أسامة  .73
 .م2012لنشر والتوزیع، ل
محرز غالي، صناعة الصحافة في العالم: تحدیات الوضع الراهن وسناریوهات المستقبل،  .74

  .م2008، القاهرة: الدار المصریة اللبنانیة،الطبعة األولى
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محمد البردویل، الصحافة نشأتها وتطورها ونطرة على واقع التحریر فیها، الطبعة األولى،  .75
  .م1996  فلسطین: مطبعة منصور،

محمد الشربیني، صحافة األطفال اإللكترونیة، الطبعة األولى، القاهرة: دار العالم العربي،  .76
  م.2008

- م1876(  ، الجزء األولم1976- م1876محمد سلیمان، تاریخ الصحافة الفلسطینیة  .77
، الطبعة األولى، نیقوسیا:  اصدار االتحاد العام للكتاب والصحافیین )م1918

منظمة التحریر الفلسطینیة، منشورات مؤسسة بیسان  –واإلعالم الموحد  الفلسطینیین 
  .م1987للصحافة والنشر والتوزیع، 

، وسائل اإلعالم من المنادي إلى اإلنترنت، الطبعة األولى، القاهرة: دار محمد سید محمد .78
  .م2009الفكر العربي، 

عالم القاهرة: بعة األولى، محمد عبد الحمید، االتصال واإلعالم على شبكة اإلنترنت، الط .79
 .م2007الكتب، 

محمد عبد الحمید، البحث العلمي في الدراسات اإلعالمیة، الطبعة األولى، القاهرة: عالم  .80
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  اإلسم:......................................................................................

  الصفة:.....................................................................................

  ة الصحیفة وبدایة الموقع الخاص بالصحیفة؟رجاًء.. أعطینا خلفیة عن بدای .1

هل یساهم الموقع في إیجاد جو من النقاش الدیمقراطي الجاد بین إدارة الموقع والمستخدم  .2
وبین المستخدمین أنفسهم؟ وكیف یتم ذلك؟ وما األدوات التي یوفرها الموقع في سبیل 

  تحقیق ذلك؟

 ترنت في نظركم؟كیف ترون التفاعلیة ؟ وما هي التفاعلیة على االن .3

هل طاقم الموقع ینجز أي مهام تفاعلیة من أجل التواصل مع المستخدم ؟ أم أن دوره  .4
 ینحصر في تنزیل المواد وعرضها على المستخدمین فقط؟

  أم على مدار الساعة)؟ –كیف یتم تحدیث المواد على الموقع (دفاعات  .5

وهل یتیح خدمة التعلیق على  هل یسمح موقعكم للمستخدم بالتعلیق على المواد المنشورة؟ .6
  التعلیق؟

هل یسمح موقعكم للمستخدم بإضافة مادة تحریریة أو ملف صوتي أو فیدیو أو صورة على  .7
  الموقع؟

  هل یشترط موقعكم التسجیل واالشتراك في الموقع؟ .8

  هل هناك خدمات ال یمكن الحصول علیها إال في حال االشتراك او التسجیل؟ .9

في حال وردت لكم أسئلة أو و  ارات من قبل المستخدمین؟أو استفسهل تردكم أسئلة  .10
  استفسارات من قبل المستخدمین كیف یتم التعامل معها و اإلجابة علیها؟

  عدد طاقم الموقع ؟ وطبیعة عملهم؟ .11

  

  شاكرًا لكم حسن تعاونكم وبارك اهللا فیكم

  الطالب                                                             
  ماجد فضل حبیب                                                            

                                                           0599860673              


