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 مقذمت:

تتميز صحافة الشبكات بعدة سمات وخصائص اتصالية تسػتند إلػم مػا تبشػو شػبكة 
اإلنترنت مف إمكانيات مختمفة وتشمؿ ىذه السمات والخصائص التفاعمية الفورية واإلبحار 
واالختصػػار والتركيػػز واالعتمػػاد عمػػم الوسػػائط المتعػػددة مػػف صػػور ورسػػـو وصػػوت وفيػػديو 

فائقة ووصػالت إلػم مػواد أخػرى عمػم شػبكة اإلنترنػت ممػا  عميػا ومواد أرشيفية ووصالت 
منػػافس ىػػوى لمصػػحافة المطبوعػػة، وىػػو اصمػػر اصكشػػر صػػعوبة فػػي حالػػة الصػػحؼ الورىيػػة 
حيث تتيح صحؼ الشبكات ىذا التفاعػؿ سػواب بػالتعميؽ عمػم الموتػوعات أو التراسػؿ مػ  

حبو بعػػػض الصػػػعوبات الخػػػدمات اإلخباريػػػة بػػػالموى  وىػػػو اصمػػػر الػػػذي ىػػػد يصػػػا يدمقػػػم
الػػرد عمػػم الكشيػػر مػػف  بوالمخػػاوؼ بالنسػػبة لمصػػحفييف حيػػث يقػػ  عمػػم الصػػحفييف عػػب

نػػة أو التػػي تحتػػوي عمػػم تيديػػد أو يالرسػػائؿ، كمػػا أنػػو ىػػد يرسػػؿ ليػػـ بعػػض الرسػػائؿ المي
 معمومات خيالية تشغؿ الصحفييف دوف فائدة.

 " User Generated Content ويعد مفيـو المتاميف التي ينت يا المستخدـ

UGC" أحػدث المفػاىيـ المرتبطػة بصػحافة اإلعػالـ ال ديػد، وىػو مفيػـو يعػد تطػوراً  مػف 

 لمفػػاىيـ سػػابقة شػػغمت الدراسػػات الصػػحفية فػػي السػػنوات القميمػػة الماتػػية مشػػؿ مفيػػـو

 ، وصػػحافةCitizen Journalism ، وصػػحافة المػػواطف  Interactivityالتفاعميػػة

ومػ  انتشػار وتزايػد أىميػة ومكانػة وسػائؿ  .Participatory Journalism المشػاركة
يعكػس تحػواًل  اإلعػالـ ال ديػدة، بػدأ ىػذا المفيػـو يحظػم باىتمػاـ بعػض البػاحشيف، باعتبػاره

 ذرًيا في التقاليد واصعراؼ والممارسات والمفاىيـ الصحفية التقميدية، وطبيعة العالىة بػيف 
 .العمؿ الصحفي المشاركيف والمستيدفيف مف

مسػػػاحة  إلتاحػػػةوىػػػد دفػػػ  ن ػػػاح ت ػػػارب بعػػػض المؤسسػػػات اإلعالميػػػة البػػػارزة 
لمشػػاركات ال ميػػور إلػػم إعطػػاب ىػػذه المؤسسػػات مسػػاحة اىتمػػاـ أكبػػر لممتػػاميف التػػي 

                                                 
   امعة المنيا –كمية التربية النوعية  -المدرس المساعد  بقسـ اإلعالـ التربوي . 

 أكتوبر 6عميد كمية اإلعالـ وفنوف االتصاؿ   امعة  -افة أستاذ الصح. 
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 ينت يا ال ميور، وتتػمينيا فػي تغطيتيػا اإلعالميػة، وخاصػة مػ  سػماح بعػض الصػحؼ

تحريػر مػوادىـ  ممسػتخدميف بالقيػاـ بػادوار أكبػر، مشػؿالبريطانيػة مشػؿ التػايمز وال ارديػاف ل
ال تزاؿ يغمػب عمػم ىػذه  بانفسيـ، عمم أف يتـ ذلؾ وفًقا لسياسة ىذه المؤسسات، في وىت

والفيديو وغيرىـ وبالتالي ظير  المساىمات الطاب  النصي أكشر مف الطاب  الخاص بالصورة
عالـ المصرية بمناى عما يحدث إنتاج المتموف في صحافة الشبكات، ولـ تكف وسائؿ اإل

مػػف تطػػور فػػي وسػػائؿ اإلعػػالـ العالميػػة ولكنيػػا بػػدأت تظيػػر فػػي الوسػػيط ال ديػػد لتسػػتطي  
 الوصوؿ إلم  ميورىا وتكسب شقتو.

وىػد أحػػس الباحػث أف ىنػػاؾ تطػور فػػي طبيعػػة اسػتخداـ ال ميػػور لوسػائؿ اإلعػػالـ وخاصػػة 
دراسػة الحاليػة والتػي سػوؼ تيػتـ بدراسػة صحافة الشػبكات ممػا دفعػو إلػم التفكيػر فػي موتػوع ال

ات اىػػات الشػػباب نحػػو المشػػاركة فػػي إنتػػاج المتػػموف فػػي صػػحافة الشػػبكات مػػف خػػالؿ رصػػد 
 .استخداميـ لتمؾ الصحؼ ومدى مشاركتيـ في إنتاج المتموف ونوعية المشاركات

 أوالً: الذراساث السابقت:

 الدراسات السابقة إلم محوريف ىما: ـتـ تقسي
 ناوؿ المشاركة في إنتاج المتموف اإلعالمي:دراسات تت

اسػػتخداـ الصػػحؼ المصػػرية صدوات  :(8)( بعنػػواف5082دراسػػة أميمػػو أحمػػد رمتػػاف ) -
 .دراسة عمم القائـ باالتصاؿ -اإلعالـ ال ديد وانعكاسيا عمم العمؿ الصحفي

ىدفت ىذه الدارسػة إلػم التعػرؼ عمػم اسػتخداـ الصػحؼ المصػرية صدوات اإلعػالـ 
ال ديػػد وانعكاسػػيا عمػػم العمػػؿ الصػػحفي وذلػػؾ مػػف خػػالؿ مسػػح ميػػداني لعينػػة عمديػػو مػػف 

مفػردة موزعػة بالتسػاوي عمػم  850القػائميف باالتصػاؿ المسػتخدميف لتمػؾ اصدوات ىواميػا 
الصػػحؼ المصػػرية )القوميػػة والحزبيػػة والخاصػػة( وىػػم : اصىػػراـ  فػػيالقػػائميف باالتصػػاؿ 

صىالي واصحرار والمصري اليـو واليـو السػاب  والدسػتور وتػـ واصخبار وال ميورية والوفد وا
 استخداـ أداة االستبياف ل م  البيانات المطموبة.

أىػـ أشػكاؿ التفاعػؿ بػيف الصػحفييف والقػراب ىػي: تمقػي  أفوتوصمت الدراسة إلػم: 
%( وتمقػػي رسػػائؿ القػػراب عبػػر 55.27تعميقػػات القػػراب عبػػر صػػفحات الفػػيس بػػوؾ بنسػػبة )

%( وىرابة تعميقات القراب عمم الصػفحات الشخصػية شػـ 58.12اللكتروني بنسبة )البريد ا
اسػػػتقباؿ مكالمػػػات ىاتفيػػػة شػػػـ اسػػػتقباؿ رسػػػائؿ ىصػػػيرة شػػػـ تعميقػػػات القػػػراب عمػػػم المدونػػػة 

 .skypeالشخصية لمصحفي شـ التواصؿ عبر مكالمات الفيديو عمم 
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ير توظيػػػؼ الصػػػػحؼ تػػػاش :(8)( بعنػػػػواف5082) يدراسػػػة سػػػماح عبػػػػد الػػػرازؽ الشػػػياو  -
اإللكترونية المصرية لشبكات التواصؿ اال تماعي في زيادة أعداد مستخدمييا عمم نوعيػة 

 .المحتوى المقدـ عبر ىذه الشبكات
ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة التعػػرؼ عمػػم تػػاشير توظيػػؼ الصػػحؼ اإللكترونيػػة المصػػرية 

داد مسػتخدمييا لشبكات التواصؿ اال تماعي كوسيمة لنشر وترويج موتػوعاتيا وزيػادة أعػ
، وىػد تمشمػت ـ عبر صفحات الصحؼ عمم الفيس بوؾعمم نوعية المحتوى الصحفي المقد

عينػػة الدراسػػة فػػي صػػفحتي صػػحيفة اليػػـو السػػاب  وصػػحيفة فيتػػو عمػػم الفػػيس بػػوؾ لمػػدة 
 .5082ديسمبر  57وحتم  5082ديسمبر  52أسبوع وذلؾ مف 

المصػػرية اسػتطاعت توظيػؼ شػػبكات وكانػت أىػـ النتػائج كػػاأتي: أف الصػحؼ اإللكترونيػة 
التواصػػؿ اال تمػػاعي فػػي الحصػػوؿ عمػػم اصخبػػار والموتػػوعات المختمفػػة، وأصػػبحت تمشػػؿ 

كما أف بعض اصخبار لـ تعػد تحتػوى عمػم  مصدرًا ميًما لزيارات المستخدميف إلم الصحيفة
 أية أ زاب أو تفاصيؿ بؿ ىي عبارة عف عنواف وسطر واحد أو سطريف.

المػػواطف  مصػػداىية صػػحافة :(5)( بعنػػواف5082 السػػمري ومػػي الخا ػػا )دراسػػة ىبػػة اه -
 .والصحافة التمفزيونية التقميدية بيف الشباب اإلماراتي: دراسة مقارنة

ىدفت الدراسة إلم: التعرؼ عمم مدى االعتماد مف الشػباب اإلمػاراتي عمػم وسػائؿ 
مصػػداىية وسػػائؿ اإلعػػالـ ال ديػػدة التقميديػػة كمصػػدر رئيسػػي لوخبػػار و اإلعػػالـ ال ديػػدة و 

لصحفييف اإلماراتييف والعالىة بيف مصداىية صحافة المػواطف والتقميدية لمشباب اإلماراتي وا
واسػػتخدمت الدراسػػة كػػؿ مػػف المػػنيج  وطبيعػػة الموتػػوعات التػػي شػػارؾ بيػػا المػػواطنيف.

المسػػحي والمػػنيج المقػػارف لممقارنػػة مصػػداىية صػػحافة المػػواطف والصػػحافة التقميديػػة بػػيف 
 الشباب اإلماراتي مقسـ إلم شالث فئات ىي:

 الذيف يمارسوف صحافة المواطف. المواطنيف ػ8
 شباب الصحفييف في الصحؼ واإلذاعة والتمفزيوف. ػ 5

الشباب اإلماراتي الذي يستخدـ الشبكات اال تماعية. وتـ اختيار عينػة احتماليػة وطنيػة  
مفػردة مػف المسػتخدميف اإلمػاراتييف  571إمارات بدولة اإلمارات العربية المتحدة، بم مػوع  5مف 

مػػف المػػواطنيف الصػػحفييف فػػي ديسػػمبر عػػاـ  72( و22-81عػػالـ اال تماعيػػة سػػف )لوسػػائؿ اإل
مشػاركيف لكػؿ م موعػة( لمصػحفييف  1)قػاش . وباإلتافة إلػم ذلػؾ، شالشػة م موعػات الن5085

 الشباب في وسائؿ اإلعالـ التقميدية والمواطنيف الصحفييف.
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ابػػؿ مصػػداىية و ػػابت نتػػائج الدراسػػة تؤكػػد مصػػداىية عاليػػة لصػػحافة المػػواطف مق
التقميدية لدى الشباب، ومف ناحية أخرى فإف مصداىية وسائؿ اإلعالـ التقميديػة يزيػد عمػم 

سػػائؿ اإلعػػالـ ال ديػػدة لػػدى الصػػحفييف، كمػػا يػػرى بعػػض الصػػحفييف  حسػػاب مصػػداىية
 .صحافة المواطف المواطنيف أف

دميف فػػػي تعميقػػػات المسػػػتخ :(8)( بعنػػػواف5085دراسػػػة إيمػػػاف محمػػػد حسػػػني عبػػػد اه )ػػػػ 
 الصحؼ اإللكترونية وصالحيتيا لتكويف الرأي العاـ المصري في المداوالت العامة
 (UGC)ىػػدفت الدراسػػة إلػػم تحقيػػؽ ىػػدفيف ىمػػا: استكشػػاؼ مػػا إذا كانػػت تطبيقػػات الػػػ 

بػػالتطبيؽ عمػػم تقنيػػة تعميقػػات المسػػتخدميف، واعتمػػدت الدراسػػة عمػػم مني ػػي المسػػح اإلعالمػػي 
لمتموف لرصد وتحميؿ المواد الصػحفية حػوؿ ال ولػة اصولػم مػف محاكمػة والمقارف وأداة تحميؿ ا

 ـ.52/6/5085وحتم  52/2/5088الرئيس اصسبؽ مبارؾ في الفترة مف 
%( مػػف إ مػػالي 52.6وكانػػت أىػػـ النتػػائج كػػاأتي:  ػػابت مػػواد الػػرأي بنسػػبة )

بيانػػات %( شػػـ تصػػحيح 85.2التعميقػػات خػػالؿ فتػػرة الدراسػػة شػػـ إتػػافة معمومػػات بنسػػبة )
%( 8.2%( شػػػـ إتػػػافة روابػػػط بنسػػػبة )8.2%( شػػػـ إتػػػافة حمػػػوؿ بنسػػػبة )2.8بنسػػػبة )

تافة تفسيرات لما ورد في المادة بنسػبة ) وذلػؾ يوتػح أف معظػـ التعميقػات كانػت  %(8وا 
%( مػػف التعميقػػات يتفػػؽ فػػي الػػرأي مػػ  الموتػػوع 21.5لمتعبيػػر عػػف الػػرأي، وأف نسػػبة )

%( محايػػػد، كمػػػا  ػػػابت الموتػػػوعات 5.1بة )%( يعػػػارض المػػػادة ونسػػػ20.5ونسػػػبة  )
 السياسية في الترتيب اصوؿ مف حيث نوعية التعميقات.

االسػػتعانة بصػػحافة المػػواطف فػػي مواىػػ   :(5)( بعنػػواف5085) دراسػػة نػػرميف نبيػػؿ اصزرؽػػػ 
 .الصحؼ المصرية بيف تحقيؽ الحؽ في االتصاؿ وتطبيؽ أخالىيات المينة

ىػدفت الدراسػة إلػم رصػد وتوصػيؼ  اذ القرار لدى القائـ باالتصػاؿدراسة إلشكاليات وتوابط اتخ ػ
اصشكاؿ المختمفة إلعػالـ المػواطف التػي يعتمػد عمييػا القػائـ باالتصػاؿ وأىـػ العوامػؿ المػؤشرة عمػم 

، واعتمػػدت الدراسػػة عمػػم مػػف المتػػاميف التػػي ينت يػػا المػػواطفالقػائـ باالتصػػاؿ فػػي اسػػتخداـ أي 
 الوفدػ  اصىراـػ  اليـو الساب ) اؿ في المواى  الصحفية التالية:ـ باالتصمنيج المسح اإلعالمي لمقائ

 50الحريػة والعدالػة( وأ ريػت مقػابالت متعمقػة مػ  عػدد  ػ الشػروؽ ػ المصػري اليػـو ػ اصخبػار ػػ
 صحفيا بمواى  الصحؼ عينة الدراسة منيـ مسئوليف وكمحرريف.
 Faceفة المػواطف اسػتخداما وكانت أىـ النتائج كاأتي:  ابت أكشر أشػكاؿ صػحا

book & Twitter   شػـ مقػاط  الفيػديو سػواب أرسػمت لمصػحيفة أو موىػYou tube  ،
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كمػػا أوتػػح الصػػحفييف أىميػػة التعميقػػات التػػي تػػاتي عمػػم مػػا تنشػػره الصػػحيفة مػػف مقػػاالت 
وكانػػت أىػػـ مميػػزات  ػوأخبػػار حيػػث أنيػػا أصػػبحت  ػػزبا ال يت ػػزأ مػػف ميمػػات المػػواطنيف، 

إعالـ المواطف أنيا تتيح الوصوؿ صكبر عدد مف اصخبار ومف منػاطؽ متنوعػة، االستعانة ب
وكانت أىـ التوابط التي يتبعيا الصحفييف االبتعػاد عػف أي إسػابة لممعتقػدات والمقدسػات 

 .الدينية وعدـ االعتماد عمم المشاركات غير القانونية
ي المواى  اإلليكترونية تعميقات مستخدم :(8)( بعنواف5085دراسة ىند محمد بشندي )ػ 

 الخبرية إزاب الشئوف العامة في مصر: دراسة تحميمية لمخطاب و ات اىاتو
ات اىػات تعميقػات ىػراب المواىػ  اإلخباريػة ىدفت الدراسة إلم رصد وتحميؿ سػمات و 

دمة حػوؿ ىتػايا الفتنػة الطائفيػة المصرية عمم شبكة اإلنترنت بشاف التغطية الخبرية المق
االعتصامات الفئويػة والتعػرؼ عمػم لسابؽ حسني مبارؾ: و اإلترابات و يس امحاكمة الرئو 

تحميؿ خطاب موىعي المصري ذلؾ مف خالؿ ات التي تزداد فييا التعميقات: و أكشر الموتوع
ـ والمقابمة المتعمقة 5088حتم سبتمبر و  5088مف مايو  اليـو الساب : في الفترةاليـو و 

 م  مسئولي الموىعيف.
تػػزداد التعميقػات فػي فتػػرة اصزمػات كالفتنػػة الطائفيػة واصحػػداث  لنتػػائج كػاأتي:كانػت أىـػ ا

الطارئػػة، وتقػػـو الصػػحؼ عينػػة الدراسػػة بػػدور حػػارس البوابػػة مػػف خػػالؿ مرا عػػة التعميقػػات شػـػ 
نسػبة   ػابت%( بينمػا 51الموافقة عمم نشرىا، و ػابت نسػبة الػذكور المشػاركيف فػي التعميػؽ )

 %(.0.8%( واصحزاب نسبة )88.6ر النوع في )%( ولـ يذك80.2اإلناث )
مشاركة المستخدميف في  بعنواف: Jose Van Dijck (5007)(2)فاف دؾ   وزيدراسة  ػ

 إنتاج المحتوى
ىدفت الدراسة إلم توتػيح التػاشيرات التػي مارسػتيا اصدوات االتصػالية ال ديػدة عمػم  

وموىػػػػ  يوتيػػػػوب  Wikipediaالم تمػػػػ  وتتمشػػػػؿ ىػػػػذه اصدوات فػػػػي موسػػػػوعة ويكيبيػػػػديا 
Youtube  سبيسوموى  ماي  My Space .والتي يقـو اصفراد بإنتاج محتواىا 

وتوصمت الدراسة إلي العديد مف النتائج مف أىميا: أف منت ات ما يطمؽ عمييا وسائؿ 
العالـ الشخصية أصبحت  زبا متزايدا مف الحياة اليومية وذلؾ ظير في متموف عدة برامج 

فة، كما توصمت إلم أف موى  يوتيوب تميفزيونية اعتمدت عمم بث لقطات الفيديو المنزلية الطري
مميوف مقط  فيديو  800ويتـ تنزيؿ 5006% مف سوؽ مشاركة الفيديو عاـ 60غطم حوالي
 ألؼ مقط  فيديو  ديد يتـ تحميمو يوميا عمم الموى . 62مف الموى  و 
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 Alfred Hermida and Neil Thurman (5001)(8)    دراسػة ألفريػد ىرميػدا ونيػؿ شيرمػافػػ 
 .كيؼ تكافح وسائؿ اإلعالـ  البريطانية المحتوى الذي ينت و ال ميور ف:بعنوا

ىػػدفت الدراسػػة إلػػم التعػػرؼ عمػػم مقػػابالت مػػ  المػػديريف التنفيػػذييف لتحريػػر اصخبػػار فػػي  
العوامػػؿ التػػي تػػدف  القػػائميف عمػػم الصػػحؼ  سػػتطالععػػدد مػػف الصػػحؼ البريطانيػػة الكبػػرى ال
مػف  تصػوراتو ينت و المستخدموف، وذلؾ مف خػالؿ إ ػراب البريطانية إلم مكافحة المتموف الذي

حوؿ المتموف الػذي ينت ػو ال ميػور عمػم وسػائؿ اإلعػالـ الشخصػية، وأسػباب ىبوليػا وأسػباب 
 عدـ القبوؿ وتـ تحميؿ محتوى عدد مف المواى  الشخصية لممستخدميف.

بػدأت تفسػح  توصمت الدراسة إلم عدة نتائج مػف أىميػا: أف وسػائؿ اإلعػالـ البريطانيػةو 
الم اؿ لممحتػوى الػذي ينت ػو ال ميػور، ولكػف ىنػاؾ حػذر بسػبب ىتػايا الشقػة والقتػايا السػمعة 
والمطالبات القانونية، عمم الرغـ مف كشرة المبادرات التػي يقػـو بيػا ال ميػور لممشػاركة فػي إنتػاج 

 .المحتوى، وأف المحرريف غير راتيف عف دمج ال ميور كقائـ باالتصاؿ
معارتػػػو  بعنػػػواف: Annika Bergström (5001)(5)يكػػػا بر يسػػػترـو  دراسػػػة أن -

 ال ميور لممشاركة في إنتاج محتوى الصحؼ السويدية عمم شبكة االنترنت
ىدفت الدراسة إلم التعرؼ عمػم أسػباب امتنػاع ال ميػور السػويدي عػف المشػاركة  

لػؾ مػف خػالؿ  في إنتاج المحتوى في مواى  عدد مف الصػحؼ السػويدية عمػم االنترنػت، وذ
( إلػػم 82( مفػػردة مػػف سػػف )2000تطبيػػؽ اسػػتبياف بريػػدي عمػػم عينػػة عشػػوائية ىواميػػا )

 ( مناطؽ مختمفة  نوب السويد.6( م موعات مف )6( عاما مقسميف إلم )62)
توصمت الدراسة إلم عدة نتائج مف أىميا: أف ىناؾ اىتماـ ىميؿ نسبيا مف ىبؿ و 

وف في مواى  الصحؼ السويدية، وأف نسبة ىميمة مف ال ميور في المشاركة في إنتاج المتم
العينة تقـو بالتعميؽ عمم القصص اإلخبارية أو المشاركة في التعميؽ عمم المدونات، ويروف 

نشاط عف الرأي أو )أف المشاركة تعد طريقة لشغؿ أوىات فراغيـ، بداًل مف كونيا تعبير 
فرىا ىذه الصحؼ لممشاركة في إنتاج المحتوى ديمقراطي(، ويستخدـ اإلمكانات التفاعمية التي تو 

 م موعة مف الناشطيف السياسييف والذيف يستخدموف االنترنت بدر ة كبيرة.

أدوار مستخدمي المواى  االلكترونية في صناعة  بعنواف:( 2)(5001دراسة سيد بخيت ) ػ
 .المتاميف اإلعالمية: دراسة في المفاىيـ وبيئة العمؿ

نتػاج المتػاميف اإلعالميػة ىدفت الدراسة        إلم رصد التحوالت ال ديدة فػي صػناعة وا 
وادوار المستخدميف في ىذا الصدد وبياف التطبيقات الحديشػة واصدوات ال ديػدة المسػتخدمة 
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فػػي حفػػز المسػػتخدميف عمػػم إنتػػاج متػػاميف إعالميػػة عبػػر المواىػػ  اإلعالميػػة االلكترونيػػة 
واىػ  العربيػة واص نبيػة، واسػتخدمت الدراسػة أداة وتحديد أو ػو التشػابو واالخػتالؼ بػيف الم

( مػػػف 85( موىػػػ  إعالمػػػي وأداة االسػػػتبياف لعػػػدد )800تحميػػػؿ المتػػػموف الكمػػػي صبػػػرز )
 ( مستخدـ ليذه المواى .70القائميف عمم ىذه المواى  واستبياف لعدد )

ارؾ مف وتوصمت الدراسة إلي العديد مف النتائج مف أىميا: كانت أبرز اصشكاؿ التي يش
خالليا المستخدميف عمم المواى  كانت التعميؽ عمم اصخبار والمقاالت والتعريؼ باكشر 
الموتوعات مقروئية، والمشاركة في المناىشات الحية، وفي المرتبة الشانية المشاركة في 
رساؿ المادة المنشورة  استطالعات الرأي وفي المرتبة الشالشة التعميؽ عمم الصور والمدونات وا 

آلخريف، وفي المرتبة الرابعة نشر ىصص المستخدميف ومقاالتيـ، وأظيرت اإل ابات عمم ل
 االستبياف و ود ات اىات سمبية لدى المستخدميف ت اه إرساؿ مواد وآراب لمنشر.

دراساث حىاولج اسخخذام الشباب لصحافت ب ـ 

 الشبكاث:

واىػ  الصػحؼ االلكترونيػة التفاعمية في م :(8)( بعنواف5082دراسة منار منير محمود ) -
 العربية واص نبية ومدى إدراؾ ال ميور المصري ليا: دراسة تطبيقية

ىػػػدفت الدراسػػػة إلػػػم رصػػػد وتحميػػػؿ مػػػدى توظيػػػؼ مواىػػػ  الصػػػحؼ االلكترونيػػػة 
إلمكانيات وآليات التفاعمية وفقا صبعادىا المختمفة، وذلؾ في إطار المقارنػة بػيف مسػتويات 

ي كػػؿ مػػف مواىػػ  الصػػحؼ العربيػػة )المصػػرية وغيػػر المصػػرية( توظيػػؼ آليػػات التفاعميػػة فػػ
المتػػموف وأداة تحميػػؿ الوظػػائؼ عمػػم  أداة تحميػػؿومواىػػ  الصػػحؼ اص نبيػػة. واسػػتخدمت 
بوابػػػة اصىػػػراـ  –موىػػػ   ريػػػدة اصىػػػراـ اليوميػػػة  –مواىػػػ  مصػػػرية: موىػػػ  اليػػػـو السػػػاب  

: موىػػ   عربيػػةطف. ومواىػػ  موىػػ  صػػحيفة الػػو  –بوابػػة الوفػػد االلكترونيػػة  –االلكترونيػػة 
موىػػ  الشػػروؽ أوناليػػف  ػ موىػػ   ريػػدة الريػػاض السػػعودية  ػصػػحيفة الشػػرؽ اصوسػػط الدوليػػة 

: موىػ   . ومواىػ  أ نبيػة موىػ  إيػالؼ االلكترونيػة ػموىػ  صػحيفة النيػار المبنانيػة  –ال زائريػة 
موىػ  صػحيفة نيويػورؾ  ػموىػ  صػحيفة ال ارديػاف البريطانيػة  ػصحيفة ديمي تمي راؼ البريطانيػة 

موىػ  صػحيفة يػو إس إي تػوداي  ػموىػ  صػحيفة واشػنطف بوسػت اصمريكيػة  ػتػايمز اصمريكيػة 
ـ واسػتمارة االسػتبياف عمػم عينػة 5082 سػمبريد إلػم 5082 أكتػوبر مػف الفتػرة اصمريكيػة فػي

 .( مفردة206ىواميا )
ع مستوى توظيػؼ وتوصمت الدراسة إلم نتائج أىميا: أوتحت نتائج الدراسة ارتفا

آليات التفاعمية في مواى  الصحؼ اص نبية عنو في مواىػ  الصػحؼ العربيػة. فقػد حصػمت 
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% 61.7مواى  الصحؼ اص نبية عمم مستوى مرتف  فػي توظيػؼ آليػات التفاعميػة بنسػبة 
في مقياس التفاعمية الوظيفية لمدراسة. بينما وىعػت مواىػ  الصػحؼ العربيػة فػي المسػتوى 

%. أما عف تفتيالت المبحوشيف لمواى  الصحؼ االلكترونية المصرية 27ة المتوسط بنسب
% لفوريتػػو فػػي نشػػر 50ـو السػػاب  بنسػػبةيػػوالعربيػػة، ف ػػاب فػػي مقػػدمتيا موىػػ  صػػحيفة ال

" بنسبة  % وذلؾ ير   لشيرة ىذه المواى  فيي مف 25.7اصخبار. شـ موى  "المصري اليـو
 الصحؼ الخاصة اصكشر انتشارا في مصر.

الصػػحافة اإللكترونيػػة السػػعودية:  :(8)( بعنػػواف5082اسػػة ناصػػر نػػاف  البػػراؽ )در 
 دراسة تحميمية لمعالىة التفاعمية م  القراب

ىػػػدفت الدراسػػػة إلػػػم رصػػػد وتحميػػػؿ العالىػػػة التفاعميػػػة بػػػيف الصػػػحؼ اإللكترونيػػػة 
السعودية ومستخدمييا حوؿ القتايا المطروحػة بيػذه الصػحؼ مػف خػالؿ تحميػؿ متػموف 

يومػػا مػػف  20مػػادة مػػف صػػحؼ الريػػاض وعكػػاظ وسػػبؽ ووئػػاـ لمػػدة  810ىواميػػا عينػػة 
 ـ وذلؾ باستخداـ استمارة تحميؿ متموف معدة لذلؾ.5085مايو  28أبريؿ إلم 55

%( مػف المػواد الصػحفية لػـ يحػدث عمييػا تفاعػؿ 20.6وتوصمت الدراسة إلػم: أف نسػبة )
%( 58.6اعػؿ تػعيؼ ونسػبة )%( مف المواد كاف عميػا تف25.1مف ال ميور شـ نسبة )

كاف عمييا تفاعؿ ىوي في صحيفة الرياض وتشػير النتػائج إلػم أف التفاعميػة فػي الصػحؼ 
السعودية تراوحت بيف التػعيؼ وعػدـ التفاعػؿ عػدا صػحيفة سػبؽ االلكترونيػة، كانػت أىػـ 

 القتايا التي تـ التفاعؿ حوليا ىتايا الفساد واالىتصاد والتعميـ.
العالىػػػة التفاعميػػػة بػػػيف  : (5)( بعنػػػواف5082الموسػػػم )دراسػػػة حمػػػد بػػػف ناصػػػر 

المشػػاركيف فػػي العمميػػة االتصػػالية عبػػر اإلعػػالـ ال ديػػد : دراسػػة تحميميػػة لمتفاعميػػة فػػي 
 المنتديات اإللكترونية السعودية

 االتصػاليةالتعرؼ عمم العالىة التفاعميػة بػيف المشػاركيف فػي العمميػة  إلمىدفت الدراسة 
ـ ال ديد المتمشمة في المنتديات اإللكترونية واستخدمت الدراسة المػنيج الكمػي في تطبيقات اإلعال

 وتـ  م  البيانات باداة تحميؿ المتموف الحوارات الدائرة في المنتديات.
وتوصػػمت الدراسػػة إلػػم: أف التفاعػػؿ والحػػوار الػػذي يػػتـ مػػف خػػالؿ وعػػاب اتصػػالي 

عبػر وعػاب محسػوب عمػم تيػار معػيف  مستقؿ يكوف أكشر شرابًا وىوة مف التفاعػؿ الػذي يػتـ
وأف التفاعػػؿ الػػذي يػػتـ عبػػر المػػدونات والمنتػػديات يتصػػؼ بقػػوة التفاعػػؿ وأف ىػػوة التفاعػػؿ 

 تتاشر إي ابيا بعدد مف العوامؿ ىي عدد المشاركات و نس المشاركيف.
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العوامػؿ المػؤشرة عمػم اسػتخداـ  :(8)( بعنػواف5082) دراسة محمد أحمد محمد حسف الػدبي
 دراسة تطبيقية عمم مصر والعراؽ -المصري لمصحافة اإللكترونية ال ميور

ىػػدفت الدراسػػة إلػػم التعػػرؼ عمػػم المػػؤشرة عمػػم اسػػتخداـ ال ميػػور المصػػري لمصػػحافة 
اإللكترونيػػة فػػي مصػػر والعػػراؽ واعتمػػدت فػػي ذلػػؾ عمػػم مػػنيج المسػػح لعينػػة مػػف القػػراب ىواميػػا 

 اؽ وباستخداـ أداة االستبياف.( مفردة  امعتي القاىرة بمصر والنيريف بالعر 200)
 ػاب موىػ  اصىػراـ المصػرية فػي الترتيػب اصوؿ لمقػراب  وكانت أىـ النتػائج كػاأتي:

%( وفي الترتيب الشالث 50.52%( وفي الترتيب الشاني المصري اليـو بنسبة )57بنسبة )
موىػ  %( شػـ 82%( شػـ الموىػ  اإلخبػاري لقنػاة العراىيػة بنسػبة )85اليـو الساب  بنسػبة )

%(، وىنػاؾ 80%( وموىػ  ال ميوريػة بنسػبة )88.52أخبار  يينػة مػف العػراؽ بنسػبة )
أربعة عوامؿ تؤشر في االستخداـ ىي: التكنولو ي والقانوني واال تماعي والصػحي وعوامػؿ 

 ال تؤشر ىي السياسي واالىتصادي والديمو رافي والنفسي.
إشباعات ال ميور مف  حول:Chan Yun Yoo (3122)(3 ) دراسة تشاف ياف يو ػ

 التفاعمية في صحؼ االنترنت

اىترحت ىذه الدراسة نموذ ا يفحص أرب  عالىات رئيسية: )أ( تاشيرات العوامؿ العامة. )ب( 
النتائج التي تـ الحصوؿ عمييا مػف اإلشػباع. )د( العالىػات بػيف دراسة تاشيراتيا عمم ال ميور. )ج( 

 ( مفردة.225الكتروني عمم عينة ىواميا )وذلؾ مف خالؿ تطبيؽ استطالع  .النتائج
 وحىصلج الذراست إلي العذيذ مه الىخائح مه أهمها:

البحػث عػف المعمومػات و  وىػي: التنشػئة اال تماعيػة، والترفيػو، العامػة العوامػؿ شالشػة مػف
التنشػئة الػداف  و  ، كػافبشػكؿ أكشػر تحديػداً . و مػف ال ميػور التفاعػؿ كبيػرة عمػم آشػار إي ابيػة ليػا
ليػا آشػار  الشالشػة النمػوذج أف اصبعػاد وأظيػر .البشػري التفاعػؿ ليػا تػاشير إي ػابي عمػم ماعيػةاال ت

، مشػػؿ الترفيػػو والسػػعي لمحصػػوؿ عمػػم االنترنػػت صػػحيفة موىػػؼ المسػػتخدـ ت ػػاه إي ابيػػة عمػػم
 المعمومات والتنشئة اال تماعية، والتي كاف ليا أشرًا كبيرًا في تكرار زيارة الصحيفة.

دراسػة سػعيد  رغبة القارئ في تصفح الصحيفة ليا أشراً كبيراً في تكػرار الزيػارة.أخيراً كانت 
 .التفاعمية في الصحؼ العربية عمم اإلنترنت بعنواف: (2)(5007محمد الغريب الن ار )

ىدفت الدراسة إلم التعرؼ عمم مدى تحقؽ التفاعمية في مواى  الصػحؼ العربيػة عمػم 
حؼ بػالنموذج الطقوسػي لالتصػاؿ متعػدد االت ػاه أـ ال شبكة اإلنترنت وىؿ تعمؿ ىػذه الصػ

تػػزاؿ تعمػػؿ فػػي ظػػؿ النمػػوذج التقميػػدي لالتصػػاؿ آحػػادي االت ػػاه، واسػػتخدمت الدراسػػة أداة 
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( صػػػحيفة عربيػػػة عمػػػم شػػػبكة 58تحميػػػؿ المتػػػموف تتتػػػمف أبعػػػاد التفاعميػػػة السػػػتة لػػػػ )
 االنترنت، واستخدمت منيج المسح بنوعيو الوصفي والتحميمي.

حقؽ البعد الخامس لمتفاعمية  :العديد مف النتائج مف أىميا موصمت الدراسة إلوت  
الخاص بإمكانية البحث عف المعمومات أعمم الدر ات ويميو البعد اصوؿ الخاص بتعدد 
الخيارات المتاحة ويميو البعد الخاص بإمكانية االتصاؿ بيف المستخدميف ومسئولي 

عمقيف بتسييؿ االتصاؿ الشخصي ونظاـ المراىبة في الصحيفة ومحررييا شـ البعديف المت
الترتيب الراب  شـ البعد الخاص بإمكانية إتافة معومات، وأشبتت الدراسة أف نوع الصحيفة 
يؤشر في مستوى التفاعمية حيث  اب مستوى التفاعمية في الصحؼ االلكترونية الخالصة 

 أكبر مف مستواه في الصحؼ التي ليا نسخ ورىية.
المميزات  حوؿ: (8)ـDeborah S Chung (5001)دبرا إس تشانج دراسة 

 التفاعمية في صحافة الشبكات: تحديد وتوى  أنماط استخداـ القراب
ىػػدفت الدراسػػة إلػػم التعػػرؼ عمػػم أنمػػاط التفاعميػػة والتػػي تشػػكميا م موعػػة مػػف 

ـ القراب المميزات التفاعمية عمم مواى  الصحؼ عمم شبكة االنترنت، وتحديد أنماط استخدا
لمميػزات التفاعميػة المتاحػة عمػػم موىػ  الصػحيفة، التنبػؤ بالعوامػػؿ اسػتخداـ القػراب لمميػػزات 

 ( مفردة.225التفاعمية وذلؾ عف طريؽ استبياف الكتروني عمم عينة ىواميا )
تـ تحديد أرب  فئات مف المميزات وتوصمت الدراسة إلي العديد مف النتائج مف أىميا: 

ستخدـ بطريقة غير منتظمة وىي: المميزات التي تسيؿ عمم القارئ التواصؿ التفاعمية والتي ت
تبيف مف تحميؿ االنحدار أف ، لمتعبير عف آرائيـ التي تسمح لم ماىير والميزاتم  اأخريف، 

الميزات التفاعمية،  أنواع محددة مف واستخدام إلمتؤدي  وخمفياتو المختمفة المستخدـ خصائص
 ية تودي إلم زيادة مصداىية القراب بالصحيفة.أف المميزات التفاعم

Hwiman Chung & Xinshu Zhao  (2004)، وزينشو زاىو دراسة ىويماف شنج
(5 )

 التفاعمية المو ودة عمم شبكة اإلنترنت وعالىتيا بتذكر اصفراد لممعمومات بعنواف:
ترنت عمم استيدفت ىذه الدراسة التعرؼ عمم أشر التفاعمية المو ودة عمم شبكة اإلن

تذكر اصفراد لممعمومات، كذلؾ أىـ الدواف  التي تدف  الفرد إلم استخداـ الموى  االلكترونية 
خاصة بالتطبيؽ عمم اإلعالنات المو ودة عمم شبكة اإلنترنت لما استخدمت نظرية تمشيؿ 
 المعمومات كمدخؿ نظري اعتمدت عميو في تطبيؽ مف خالؿ التعرؼ عمم العالىة بيف اصفراد
المستخدميف لإلنترنت ومستوى الذاكرة لدييـ، واأشار النات ة عف تفاعؿ الفرد م  مواى  
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( طالب مف 810اإلعالنات، واستخدمت الدراسة المنيج الت ريبي لمتطبيؽ عمي عينة ىواميا )
( مواى  الكترونية لمتطبيؽ عمييا 2طالب ال امعة مف المتصفحيف لشبكة اإلنترنت واستخدمت )

 ت مقياس لقياس الذاكرة وأداة االستبياف ل م  البيانات بعد إ راب الت ربة.واستخدم
كاف تذكر اصفراد إي ابيا كمما ارتبط اإلعالف بوصالت  :توصمت الدراسة إليو 

متشعبة. وكمما ارتبط اإلعالف بمواى  أخرى كمما كاف لدى اصفراد القدرة عمم التذكر، وىذا 
وابط تشعبيو، حيث مف خالؿ الروابط ىذه يفيـ اصفراد بعكس اإلعالف الذي ال يرتبط بر 

اختمفت در ة تعامؿ  ،متموف المحتوى اإلعالني وبالتالي يكوف أكشر ىدرة عمم التذكر
الفرد ودر ة تذكره لمتموف اإلعالف وفقًا لدواف  اصفراد الشخصية حيث اإلعالف الذي كاف 

 ط بيا ال يتذكرىا.الفرد مرتبط بو يتذكره، واإلعالنات التي ال يرتب

 أوخه االسخفادة مه الذراساث السابقت:  

 مف الدراسات السابقة في اأتي : استفاد الباحث 
اإلحساس بمشكمة البحث وتحديدىا، وتحديد متغيرات البحث والتحقؽ مف مدى أىمية  

ة الدراسة الحالية، وصياغة اصىػداؼ والتسػاؤالت والفػروض لمدراسػة الحاليػة، وتحديػد العينػ
ونػػوع العينػػة المناسػػبة لمدراسػػة الحاليػػة، وتحديػػد اصدوات التػػي سػػوؼ يسػػتخدميا الباحػػث 
لقيػػاس الفػػروض واإل ابػػة عػػف التسػػاؤالت وتحقيػػؽ أىػػداؼ البحػػث، وتحديػػد المػػنيج الػػذي 

 سوؼ يتـ إتباعو في ىذه الدراسة، وتحديد نقاط اإلطار النظري.
 ثاويًا: مشكلت البحث:

 ديدة وكوسيط اتصالي واستغالؿ اصشكاؿ ال ديدة مف  م  ظيور االنترنت كوسيمة
الصحافة لموسائؿ والخدمات التي تتيحيا شبكة االنترنت، والتي  عمت القػراب تػرؾ الوسػائؿ 
التقميدية والذىاب لتصفح الشكؿ ال ديد الذي يمتمؾ كؿ عوامؿ ال ػذب باإلتػافة إلػم شرائػو 

شػػباعو لكػػؿ مػػا يحتا ػػو المسػػتخدـ،  ظيػػرت صػػحافة الشػػبكات لػػتعكس تػػاشير بالمعمومػػات وا 
الوسػػيمة ال ديػػدة وخصائصػػيا عمػػم المحتػػوى وتغيػػر دور كػػؿ عنصػػر مػػف عناصػػر العمميػػة 
االتصػػالية، فاصػػبح المسػػتقبؿ مرسػػال ناشػػطا يشػػارؾ فػػي إنتػػاج الرسػػالة ويرسػػميا إلػػم إفػػراد 
كة و ماىير كشيرة عبر ىذا الوسيط، ومػ  زيػادة الوىػت الػذي يقتػيو المسػتخدـ عمػم الشػب

فػػإف ذلػػػؾ ي عميػػـ يتشػػػاركوف المعمومػػػات  ينػػػاير 52وخاصػػة الشػػػباب المصػػري بعػػػد شػػورة 
ويعبػروف عػف آرائيػػـ وينشػروف ىصصػيـ الخاصػػة، وذلػؾ يحػدث سػػواب كػاف الػداف  ىتػػاب 
وىت الفراغ أو ت نب العزلة اال تماعية أو الدواف  السياسية، ومف ىنا يمكف تحديد مشكمة 
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 إنتػػاجشػػباب لصػػحافة الشػػبكات وعالىتيػػا بمشػػاركتيـ فػػي الدراسػػة فػػي دراسػػة اسػػتخداـ ال
 المتموف.

 ثالثًا: أهميت البحث:

ىمة الدراسات في التػراث  وتكتسب الدراسة الحالية أىميتيا نظرا لعدة عوامؿ أىميا:
العممػػي العربػػي التػػي تناولػػت موتػػوع الدراسػػة، وأىميػػة دراسػػة مشػػاركة الشػػباب فػػي إنتػػاج 

بعػػدما تزايػػدت أعػػداد مسػػتخدمي اإلنترنػػت مػػف الشػػباب متػػموف صػػحؼ الشػػبكات وخاصػػة 
لتوى  النتائج المستقبمية حوؿ إنتاج المتموف فػي الصػحؼ، وبػذلؾ سػوؼ تكػوف الدراسػة 
منطمقا لباحشيف آخريف لمتعمؽ في دراسػة الموتػوع ومقارنتػو بالت ػارب العالميػة المماشمػة، 

تػػػاج المتػػػموف مػػػف ىبػػػؿ وسػػػتقدـ الدراسػػػة إ ابػػػات حػػػوؿ المتغيػػػرات التػػػي تػػػؤشر عمػػػم إن
المستخدميف، وسوؼ تقدـ الدراسػة فرصػة لمصػحؼ لتطػوير أدائيػا مػف خػالؿ تعرفيػا عمػم 

  .أسباب ىياـ الشباب بالمشاركة وما ىي العقبات التي توا ييـ
 رابعًا: أهذاف الذراست:

 إنتػػػاجالتعػػػرؼ عمػػػم ات اىػػػات الشػػػباب نحػػػو المشػػػاركة فػػػي  إلػػػمتيػػػدؼ الدراسػػػة 
 الشبكات.المتموف في صحافة 

رصػػد معػػدؿ اسػػتخداـ الشػػباب لمواىػػ  الصػػحؼ عمػػم ويتفػػرع مػػف ىػػذا اليػػدؼ مػػا يمػػي:
الشبكة، والتعرؼ عمم مدى مشاركة الشباب في إنتاج المتموف في مواى  الصحؼ عمم الشبكة، 
ورصد طبيعة مشاركات المسػتخدميف فػي مواىػ  الصػحؼ عمػم الشػبكة، والتعػرؼ عمػم التحػديات 

المحتػوى، والتعػػرؼ عمػم القيػػود التػي تتػػعيا الصػحؼ عمػػم  إنتػػاجيف فػي التػي توا ػو المسػػتخدم
 المتموف. إنتاجالمشاركة في 

 خامسًا: حساؤالث الذراست وفروضها:

مػػا معػػدؿ ، و مػػا معػػدؿ اسػػتخداـ الشػػباب لمواىػػ  الصػػحؼ عمػػم الشػػبكة  تسػػاؤالت الدراسػػة: -أ
مػػا طبيعػة مشػػاركات ، و مشػاركة الشػباب فػػي إنتػاج المتػػموف فػي مواىػػ  الصػحؼ عمػػم الشػبكة 

 إنتػاجمػا التحػديات التػي توا ػو المسػتخدميف فػي ، المستخدميف في مواى  الصحؼ عمم الشبكة 
 المتموف  إنتاجما ىي القيود التي تتعيا الصحؼ عمم المشاركة في ، و المحتوى 

  فروض الذراست:
 الفروض اأتية. اختبارتحاوؿ الدراسة الحالية 
مسػػػتوى  فػػػيدالػػػة إحصػػػائياً بػػػيف الػػػذكور واإلنػػػاث عينػػػة الدراسػػػة الفػػػرض اصوؿ: تو ػػػد فػػػروؽ 
 استخداميـ لمصحؼ.
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ات اىػاتيـ نحػو المشػاركة  فػيالفرض الشاني: تو د فروؽ دالة إحصائيًا بيف عينة الدراسة 
 في الصحؼ عينة الدراسة حسب متغير النوع

سػتوى مشػاركو م فػيالفرض الشالث: تو د فروؽ دالة إحصائيًا بيف الصحؼ عينة الدراسة 
 الشباب فييا 
تػـ تطبيػؽ البحػث عمػم عينػة عمديػو مػف الشػباب  البحـث: سادسًا: عيىـت

 5082مػايو  8المصري المستخدـ لالنترنت مف المنيا والقاىرة والمنصورة خالؿ الفترة مػف
 ـ.5082مايو  20وحتم 

االسػتبياف لمتعػرؼ عمػم مػدى اسػتخدـ البحػث أداة  سابعًا: أدواث البحـث:
الشػػباب عينػػة الدراسػػة لمواىػػ  ىػػذه الصػػحؼ ولتحقيػػؽ أىػػداؼ الدراسػػة الميدانيػػة  اسػػتخداـ

 ومقياس المستوى اال تماعي واالىتصادي لمعينة.

ينتمي البحث إلم البحوث الوصفية الكمية التػي تيػدؼ  ثامىًا: مىهح البحث:
إلػػم وصػػؼ الظػػواىر محػػؿ الدراسػػة وتقػػدير نسػػبة الوحػػدات وتحديػػد در ػػة االرتبػػاط بػػيف 

 واستخدمت الدراسة منيج المسح اإلعالمي والمنيج  ، (8)لمتغيرات والخروج بتنبؤاتا
 المقارف عمم الشباب عينة البحث.

 وخائح البحث:

 (8 دوؿ )
 مدى استخداـ مواى  صحؼ الشبكات مف  انب عينة الدراسة 

 الترتٌب النسبة % التكرار 

 2 73.55 382 دائما  

 3 31.84 45 أحٌانا  

 4 27.75 56 نادرا  

  211 561 اإلجمالً

الترتيب اصوؿ مف حيث مدى استخداـ  في اب  يتتح مف ال دوؿ السابؽ ما يمي : 
%( وفم الترتيب 65.22ت )عينة الدراسة لمواى  صحؼ الشبكات " دائمًا " بنسبة بمغ

 %(.86.65" بنسبة )الث "نادراً %( وفم الترتيب الش50.17ت )" بنسبة بمغالشاني "أحياناً 
%( مف العينة تستخدـ صحؼ الشبكات وذلؾ 12وذلؾ يوتح أف نسبة كبيرة تصؿ إلم )

ىد ير   صسباب منيا حرص العينة عمم الحصوؿ عمم المعمومات عف اصحداث والقتايا 
 المطروحة وسيولة الوصوؿ لتمؾ الصحؼ وال تو د عوائؽ التكمفة.
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 (5 دوؿ )
 عينة الذكور واإلناث وفقًا لمدى استخداـ مواى  صحؼ الشبكاتتوزي  أفراد 

 العٌنة         

 

 إناث ذكور
 3كا

 الترتٌب % ك الترتٌب % ك

 2 55.22 217 2 55.8 256 دائما  

 3 38.55 75 3 24.44 41 أحٌانا   **351.75

 4 35.55 66 4 8.4 31 نادرا  

  - 211 336 - 211 336 اإلجمالً

نسبة مف   ابتبالنسبة لعينة الذكور  :ما يمي يتتح مف ال دوؿ السابؽ 
%( ونسبة 82.22%( ومف يتابعونيا أحيانًا )55.1يستخدموف صحؼ الشبكات دائما )

نسبة مف يستخدموف صحؼ   ابت%( أما بالنسبة لعينة اإلناث 1.7مف يتابعونيا نادرًا )
%( ونسبة مف يتابعونيا نادرًا 51.22ومف يتابعونيا أحيانًا )%( 25.88الشبكات دائما )

 %( وذلؾ يوتح تفوؽ الذكور عمم اإلناث في استخداـ صحؼ الشبكات.52.22)
في ال دوؿ و ود فروؽ دالة إحصائيا بيف الذكور واإلناث   5اختبار كاويتتح مف نتائج 

( لصالح الذكور وذلؾ 0.08في مدى استخداـ مواى  صحؼ الشبكات عند مستوى داللة )
ىد ير   إلم أف معدالت استخداـ الذكور إلنترنت عامة أكشر مف معدالت استخداـ اإلناث 

 باإلتافة إلم ميؿ الذكور لمتابعة التطورات في اصحداث ال ارية.
 (2 دوؿ )

 صحؼ الشبكات التي تتابعيا العينة
 الترتٌب النسبة % التكرار 

 2 74.58 385 الٌوم السابع             

 4 28.11 82 بوابة األهرام      

 3 28.33 83 بوابة الوفد      

  211 561 اإلجمالً

 أف صحيفة اليـو الساب  تاتي في الترتيب اصوؿ  تح مف ال دوؿ السابؽ ما يمي:تي 
%(، وفػػي المركػػز 81.55%( مػػف إ مػػالي العينػػة، تمييػػا بوابػػة الوفػػد بنسػػبة )62.51بنسػػبة )
وذلػػؾ يوتػػح اىتمػػاـ  ػػزب كبيػػر مػػف العينػػة بمتابعػػة اليػػـو  %(.81وابػػة اصىػػراـ بنسػػبة )الشالػػث ب
لممواى  اصكشػر اسػتخداما فػي مصػر والتػي يتصػدره اليػـو  alexوذلؾ يؤيده تصنيؼ موى  الساب  

، وذلػؾ ىػد ير ػ  فػي رأي الباحػث إلػم أف اليػـو السػاب  (8)الساب  كاعمم موىػ  صػحفي اسػتخداماً 
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ليسػػت تابعػػة لتيػػار فكػػري سياسػػي معػػيف كػػاصحزاب أو الدولػػة وبػػذلؾ فيػػي أكشػػر صػػحيفة خاصػػة و 
 تحررًا مف أي ىيود يفرتيا االنتماب لتيار دوف اأخر إلم حد ما.

  (2 دوؿ )
 صحؼ الشبكات التي تتابعيا العينة حسب متغير النوع )ذكور / إناث(

 العٌنة         

 

 إناث ذكور
 3كا

 الترتٌب % ك الترتٌب % ك

 2 55.67 215 2 81.11 281 الٌوم السابع             

 4 35.88 67 3 22.22 36 بوابة األهرام       **366.68

 3 35.67 73 4 8.84 31 بوابة الوفد      

  - 211 336 - 211 336 اإلجمالً

اليـو الساب  في الترتيػب اصوؿ بالنسػبة   ابت يتتح مف ال دوؿ السابؽ ما يمي:
%( وفػي 88.88%( وفػي الترتيػب الشػاني بوابػة اصىػراـ بنسػبة )10ة الذكور بنسػبة )لعين

 ف ػػابت%(، أمػػا بالنسػػبة لعينػػة اإلنػػاث 1.17بوابػػة الوفػػد بنسػػبة )  ػػابتالترتيػػب الشالػػث 
بوابػة الوفػد   ابت%( وفي الترتيب الشاني 25.26اليـو الساب  في الترتيب اصوؿ بنسبة )

ويتتػح  .%(52.11بوابة اصىراـ بنسبة )  ابتيب الشالث %( وفي الترت55.26بنسبة )
فػػي ال ػػدوؿ و ػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيا بػػيف الػػذكور واإلنػػاث فػػي  5مػػف نتػػائج اختبػػار كػػا

( لصالح الػذكور فػي  ريػدة 0.08عند مستوى داللة ) استخداـ العينة لصحيفة دوف أخرى
 فد.اليـو الساب  ولصالح اإلناث في بوابة اصىراـ وبوابة الو 

  (2 دوؿ )
 الموتوعات التي تقرأىا في الصحؼ مدى ىياـ العينة بالتعميؽ عمم

 الترتٌب النسبة % التكرار 

 2 74.67 424 نعم

 3 41.55 245 ال

  211 561 اإلجمالً

%( مػف إ مػالي العينػة يقومػوف 67.26أف نسػبة ) يتتح مف ال دوؿ السابؽ مػا يمػي:
%( مػف 20.22ىػا فػي الصػحؼ عينػة الدراسػة وأف نسػبة )بالتعميؽ عمػم الموتػوعات التػي تقرأ

 إ مػػالي العينػػة ال يقومػػوف بػػالتعميؽ عمػػم الموتػػوعات التػػي تقرأىػػا فػػي الصػػحؼ عينػػة الدراسػػة.
وذلؾ يوتح و ود ات اه اي ابي لدى العينة نحػو المشػاركة بػالتعميؽ عمػم الموتػوعات وذلػؾ ىػد 
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يػػاـ بػػدور فاعػػؿ فػػي الم تمػػ  سػػواب بإتػػافة ير ػػ  صسػػباب أىميػػا أف العينػػة تريػػد التفاعػػؿ والق
 معمومات أو آراب أو إرساؿ تصحيحات لمموتوعات المنشورة.

 (6 دوؿ )
 مدى ىياـ العينة بالتعميؽ عمم الموتوعات التي تقرأىا في الصحؼ حسب النوع

 العٌنة         

 

 إناث ذكور
 3كا

 الترتٌب % ك الترتٌب % ك

 2 72.58 244 2 55.44 255 نعم

 3 48.33 87 3 33.75 62 ال **23.87

  211 336  211 336 اإلجمالً

%( 55.22بالنسبة لعينة الػذكور فػاف نسػبة ) يتتح مف ال دوؿ السابؽ ما يمي:
مػػف إ مػػالي العينػػة يقومػػوف بػػالتعميؽ عمػػم الموتػػوعات التػػي تقرأىػػا فػػي الصػػحؼ عينػػة 

مػوف بػالتعميؽ عمػم الموتػوعات %( مف إ مالي العينة ال يقو 55.65الدراسة وأف نسبة )
%( 68.51التي تقرأىا في الصحؼ عينة الدراسة، أمػا بالنسػبة لعينػة اإلنػاث فػاف نسػبة )

مػػف إ مػػالي العينػػة يقومػػوف بػػالتعميؽ عمػػم الموتػػوعات التػػي تقرأىػػا فػػي الصػػحؼ عينػػة 
%( مف إ مالي العينة ال يقومػوف بػالتعميؽ عمػم الموتػوعات 21.55الدراسة وأف نسبة )

فػي ال ػدوؿ و ػود   5ويتتح مف نتػائج اختبػار كػا تي تقرأىا في الصحؼ عينة الدراسة.ال
فروؽ دالة إحصائيا بيف الذكور واإلناث فػي مػدى ىيػاـ العينػة بػالتعميؽ عمػم الموتػوعات 

 (.0.08التي تقرأىا في الصحؼ عينة الدراسة عند مستوى داللة )
  (5 دوؿ )

 قرأىا العينة في الصحؼعات التي تأسباب التعميؽ عمم الموتو 
 الترتٌب النسبة % التكرار 

 5 4.41 42 حتى أكون عضوا  فاعال فً المجتمع

 4 24.54 72 إضافة معلومات أخرى عن الموضوع لم ٌتم نشرها

 3 35.43 58 تصحٌح معلومات تم نشرها فً الموضوع

 2 56.74 254 إلبداء رأًٌ فً الموضوعات

  211 424 اإلجمالً

 اب إلبداب رأيي فػي الموتػوعات فػي الترتيػب اصوؿ  ف ال دوؿ السابؽ ما يمي:يتتح م
%( وفػػي 22.67مػػف أسػػباب التعميػػؽ عمػػم الموتػػوعات فػػي الصػػحؼ عينػػة الدراسػػة بنسػػبة )
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%( وفػػي الترتيػػب 52.75الترتيػػب الشػػاني تصػػحيح معمومػػات تػـػ نشػػرىا فػػي الموتػػوع بنسػػبة )
( وفػي الترتيػب الرابػ  87.27ـ يػتـ نشػرىا بنسػبة )الشالث إتافة معمومات أخرى عف الموتػوع لػ
 %(.7.70حتم أكوف عتوًا فاعال في الم تم  بنسبة )

 (1 دوؿ )
 ىرابة العينة لتعميقات المستخدميف الذيف ىاموا بالتعميؽ عمم الموتوع

 الترتٌب النسبة % التكرار 

 2 71.51 354 نعم

 3 44.41 255 ال

  211 561 اإلجمالً

%( تقػػرأ تعميقػػات المسػػتخدميف 60.5أف نسػػبة )  ػػدوؿ السػػابؽ مػػا يمػػي:يتتػػح مػػف ال
%( ال تقرأ تعميقػات المسػتخدميف الػذيف 27.2الذيف ىاموا بالتعميؽ عمم الموتوع ونسبة )

ىػػاموا بػػالتعميؽ عمػػم الموتػػوع، وىػػذا يوتػػح اىتمػػاـ حػػوالي شمشػػي العينػػة بقػػرابة التعميقػػات 
 واى  الصحؼ التي يتابعونيا.المو ودة عمم الموتوعات المختمفة في م

  (7 دوؿ )
 مدى مراسمة العينة لمصحيفة أو محررييا

 الترتٌب النسبة % التكرار 

 2 66.81 362 نعم

 3 55.31 244 ال

  211 561 اإلجمالً

%( مػػف العينػػة سػػبؽ ليػـػ مراسػػمة 22.1أف نسػػبة ) يتتػػح مػػف ال ػػدوؿ السػػابؽ مػػا يمػػي:
 %( لـ يسبؽ ليـ مراسمة الصحيفة أو محررييا.22.5) الصحيفة أو محررييا وأف نسبة

  (80 دوؿ )
 مدى مشاركة العينة في استطالعات الرأي 

 الترتٌب النسبة % التكرار 

 3 44.81 263 نعم

 2 77.31 348 ال

  211 561 اإلجمالً



 852 

نسبة مف يشارؾ فػي اسػتطالعات الػرأي التػي   ابت يتتح مف ال دوؿ السابؽ ما يمي:
%( بينمػػا نسػبة مػػف ال يشػػارؾ فػػي 22.1الصػػحيفة حػػوؿ بعػض الموتػػوعات والقتػػايا )ت رييػا 

 %(.66.5استطالعات الرأي التي ت رييا الصحيفة حوؿ بعض الموتوعات والقتايا )
  (88 دوؿ )

 مشاركاتمدى إتاحة الصحيفة لمعينة بالمشاركة بنشر 
 الترتٌب النسبة % التكرار 

 2 68.11 372 نعم

 4 31.11 41 ال

 3 33.11 44 ال علم لً

  211 561 اإلجمالً

%( مػػف العينػػة أف الصػػحؼ 21تػػرى نسػػبة ) يتتػػح مػػف ال ػػدوؿ السػػابؽ مػػا يمػػي:
تتػػػيح لمعينػػػة المشػػػاركة بنشػػػر موتػػػوعات أو صػػػور أو فيػػػديوىات حػػػوؿ اصحػػػداث ونسػػػبة 

%( تػػػرى أف الصػػػحؼ ال تتػػػيح لمعينػػػة 50%( ال تعمػػػـ إذا كػػػاف متاحػػػًا أـ ال ونسػػػبة )55)
 لمشاركة بنشر موتوعات أو صور أو فيديوىات حوؿ اصحداث.با

  (85 دوؿ )
 مدى مشاركة العينة بنشر متاميف في مواى  الصحؼ عينة الدراسة

 الترتٌب النسبة % التكرار 

 2 73.51 383 نعم

 3 45.41 278 ال

  211 561 اإلجمالً

نػة تشػارؾ بنشػر %( مػف العي65.5نسػبة )  ػابت يتتح مػف ال ػدوؿ السػابؽ مػا يمػي:
%( ال تشػػارؾ بنشػػر متػػاميف فػػي 25.2متػػاميف فػػي مواىػػ  الصػػحؼ عينػػة الدراسػػة ونسػػبة )

 مواى  الصحؼ عينة الدراسة.
  (82 دوؿ )

 متاميف في مواى  الصحؼ حسب متغير النوعمدى مشاركة العينة بنشر 
 العٌنة         

 

 إناث ذكور
 3كا

 الترتٌب % ك الترتٌب % ك

 2 64.67 245 2 76.58 258 نعم

 3 51.55 42 3 45.33 55 ال -2.87

  211 336  211 336 اإلجمالً
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%( مػػف الػػذكور تشػػارؾ بنشػػر 62.51نسػػبة )  ػػابت يتتػػح مػػف ال ػػدوؿ السػػابؽ مػػا يمػػي:
%( ال تشػػارؾ بنشػػر متػػاميف فػػي 22.55متػاميف فػػي مواىػػ  الصػػحؼ عينػػة الدراسػة ونسػػبة )

%( مف اإلناث تشارؾ بنشػر متػاميف فػي 27.26نسبة ) بتو امواى  الصحؼ عينة الدراسة، 
%( ال تشػارؾ بنشػر متػاميف فػي مواىػ  الصػحؼ 20.22مواى  الصحؼ عينة الدراسة ونسبة )

فػي ال ػدوؿ و ػػود فػروؽ غيػر دالػة إحصػائيا بػػيف  5ويتتػح مػف نتػػائج اختبػار كػا عينػة الدراسػة.
رأي التي ت رييا الصحيفة حػوؿ بعػض الذكور واإلناث في مدى مشاركة العينة في استطالعات ال

 الموتوعات والقتايا عند مستويات الداللة.
  (82 دوؿ )

 أسباب عدـ مشاركة العينة بنشر متاميف في مواى  الصحؼ عينة الدراسة
 

 الترتٌب النسبة % التكرار 

 2 35.51 52 ال أهتم بذلك

 3 25.37 34 ضعف مستوى التفاعلٌة بها

 8 7.66 22 ة   صعوبة استخدام الصحٌف

 5 22.41 31 ال تقدم الصحٌفة إمكانٌة نشر المضمون  

 4 25.34 35 وجود قٌود على النشر      

 6 21.23 25 الصحٌفة ال تنشر أي مشاركاتً         

تقوم الصحٌفة بالتعدٌل فً المضمون الذي 
 أشارك به

23 5.25 5 

 7 8.44 25 الخوف من المالحقة والمسائلة القانونٌة

  211 278 اإلجمالً

 ػػػػاب السػػػػبب اصوؿ ال أىػػػػتـ بػػػػذلؾ بنسػػػػبة  يتتػػػػح مػػػػف ال ػػػػدوؿ السػػػػابؽ مػػػػا يمػػػػي:
%( وفػي 85.56%( وفي الترتيب الشػاني تػعؼ مسػتوى التفاعميػة بيػا بنسػبة )52.20)

%( وفػػي الترتيػػب الرابػػ  ال تقػػدـ 82.57الترتيػػب الشالػػث و ػػود ىيػػود عمػػم النشػػر بنسػػبة )
%( وفػي الترتيػب الخػامس الصػحيفة ال 88.70المتػموف بنسػبة )الصحيفة إمكانية نشر 

%( وفػػػي الترتيػػب السػػػادس الخػػػوؼ مػػػف المالحقػػػة 80.85تنشػػر أي مشػػػاركاتي بنسػػػبة )
%( وفػػي الترتيػػب السػػاب  تقػػـو الصػػحيفة بالتعػػديؿ فػػي 1.22والمسػػائمة القانونيػػة بنسػػبة )

 %(.5.82المتموف الذي أشارؾ بو بنسبة )
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  (82 دوؿ )
 التي تتعيا الصحيفة عمم مشاركة العينة في مواى  الصحؼالقيود 

 الترتٌب النسبة % التكرار 

 5 25.55 76 ضرورة التسجٌل باالسم والبرٌد اإللكترونً

 6 24.67 72 تحدد الصحٌفة حجم معٌن للموضوعات

 2 35.58 236 ال ٌتم نشر أي مشاركة قبل مراجعتها

 7 8.11 47 للمشاركاتتضع الصحٌفة بروتوكول 

 4 25.75 77 تؤخر الصحٌفة نشر الموضوعات بصورة تمنع التواصل

 3 28.84 86 ال توجد وسٌلة سهلة إلرسال المشاركات

ة لنشر المشاركات عبر الشبكات االجتماعٌة  5 3.75 23 ال توجد إمكاٌن

  211 561 اإلجمالً

ب في الترتيب اصوؿ مف القيود التػي تتػعيا  ا يتتح مف ال دوؿ السابؽ ما يمي:
الصػػحيفة عمػػم مشػػاركة العينػػة بنشػػر متػػاميف فػػي مواىػػ  الصػػحؼ أنػػو ال يػػتـ نشػػر أي 

ال تو ػػد وسػػيمة سػػيمة %( وفػػي الترتيػػب الشػػاني 55.51مشػػاركة ىبػػؿ مرا عتيػػا بنسػػبة )
تػػػػؤخر الصػػػػحيفة نشػػػػر %( وفػػػػي الترتيػػػػب الشالػػػػث 81.17إلرسػػػػاؿ المشػػػػاركات بنسػػػػبة )

تػػػرورة %( وفػػػي الترتيػػػب الرابػػػ  82.65تػػػوعات بصػػػورة تمنػػػ  التواصػػػؿ بنسػػػبة )المو 
تحػػػدد %( وفػػػي الترتيػػػب الخػػػامس 82.22التسػػػ يؿ باالسػػػـ والبريػػػد اإللكترونػػػي بنسػػػبة )
تتػػػ  %( وفػػػي الترتيػػػب السػػػادس 82.26الصػػػحيفة ح ػػػـ معػػػيف لمموتػػػوعات بنسػػػبة )

ال تو ػػد إمكانيػػة السػػاب  %( وفػػي الترتيػػب 1.00الصػػحيفة بروتوكػػوؿ لممشػػاركات بنسػػبة )
 %(.5.65لنشر المشاركات عبر الشبكات اال تماعية بنسبة )

 فروض البحث: اخخباروخائح 

مسػتوى  فػيالفرض اصوؿ: تو د فػروؽ دالػة إحصػائيًا بػيف الػذكور واإلنػاث عينػة الدراسػة 
 استخداميـ لمصحؼ.

 (86 دوؿ )
 استخداميـ مستوى  فيداللة الفروؽ اإلحصائية بيف عينة الدراسة  

 ( 220لمصحؼ حسب متغير النوع )ف = 
 مستوى الداللة قٌمة )ت( (336عٌنة اإلناث )ن =  (336عٌنة الذكور )ن = 

3.36 1.81 3.32 1.55 1.72 1.652 

 اث ػور واإلنػالة إحصائياً بيف الذكتو د فروؽ غير د يتتح مف ال دوؿ السابؽ ما بمم:
  0.02لمصحؼ حيث أف ىيمة مستوى الداللة اكبر مف مستوى استخداميـ  فيعينة الدراسة 
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ات اىػاتيـ نحػو المشػاركة  فػيالفرض الشاني: تو د فروؽ دالة إحصائيًا بيف عينة الدراسة 
 الصحؼ عينة الدراسة حسب متغير النوعفي 

  (85 دوؿ )
الصحؼ عينة  ات اىاتيـ نحو المشاركة في فيداللة الفروؽ اإلحصائية بيف عينة الدراسة 

 ( 220الدراسة حسب متغير النوع )ف = 

 مستوى الداللة قٌمة )ت( (336عٌنة اإلناث )ن =  (336عٌنة الذكور )ن = 

1.77 1.58 1.71 1.54 2.47 1.254 

 :يميما السابؽ   دوؿاليتتح مف 
ات اىػاتيـ نحػو  فػيتو د فروؽ غير دالػة إحصػائيًا بػيف الػذكور واإلنػاث عينػة الدراسػة  -

 . 0.02الصحؼ عينة الدراسة حيث أف ىيمة مستوى الداللة اكبر مف المشاركة في 
مشاركو مستوى  فيالفرض الشالث: تو د فروؽ دالة إحصائيًا بيف الصحؼ عينة الدراسة 

 الشباب فييا
  (81 دوؿ )
 ( 220مستوى مشاركو الشباب فييا )ف =  فيداللة الفروؽ اإلحصائية بيف الصحؼ عينة الدراسة 

ة مجموع المربعات نمصدر التبٌا ٌمة ف متوسط المربعات درجة الحٌر  ق
مستوى 
 الداللة

 2.42 3 3.72 بٌن الصحف
6.74 1.115 

 1.34 555 213.75 داخل الصحف

 يتتح مف ال دوؿ السابؽ ما يمي:
مسػتوى مشػاركو الشػباب  فػيتو د فروؽ دالة إحصائيًا بيف الصػحؼ عينػة الدراسػة 

ممػا يسػتمـز إ ػراب احػد اختبػارات المقارنػة  0.02لػة أىػؿ مػف فييا حيث أف ىيـ مسػتوى الدال 
 لتحديد ذلؾ.Scheffe   لتحديد ات اه ىذه الفروؽ وسوؼ يستخدـ الباحث اختبار شيفية 

   (87 دوؿ )
 ( 220)ف =مستوى مشاركو الشباب فييا فيبيف الصحؼ عينة الدراسة Scheffe اختبار شيفية 

و الحسابًالوسط  العدد الصحف  بوابة الوفد       بوابة األهرام       م السابع             اٌل

 1.16 *1.31 - 1.75 385 الٌوم السابع             

 1.26 -  1.55 82 بوابة األهرام      

 -   1.73 83 بوابة الوفد      

 يتتح مف ال دوؿ السابؽ ما يمي:
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 فػيصػحيفة بوابػة اصىػراـ تو ػد فػروؽ دالػة إحصػائيًا بػيف صػحيفة اليػـو السػاب  و 
مسػػتوى مشػػاركو الشػػباب فييػػا وفػػم ات ػػاه صػػحيفة اليػػـو السػػاب  حيػػث أف ىيمػػة مسػػتوى 

 فػيالصػحؼ عينػة ابحػث  بػاىي، كمػا تو ػد فػروؽ غيػر دالػة بػيف  0.02الداللة أىػؿ مػف 
 مستوى مشاركو الشباب فييا.

 خاحمت البحث:

ائمًا وأحيانًا، وتفوؽ %( مف العينة يستخدموف صحؼ الشبكات د12أف حوالي ) -
الذكور عمم اإلناث في االستخداـ وأيتًا تاتي عينة القاىرة في الترتيب اصوؿ تمييا 

 المنصورة تمييا المنيا. 
و ود فروؽ دالة إحصائيا بيف الذكور واإلناث في مدى استخداـ مواى  صحؼ  -

ف معدالت ( لصالح الذكور وذلؾ ىد ير   إلم أ0.08الشبكات عند مستوى داللة )
استخداـ الذكور إلنترنت عامة أكشر مف معدالت استخداـ اإلناث باإلتافة إلم ميؿ 

 الذكور لمتابعة التطورات في اصحداث ال ارية.

%( مف إ مالي العينة، 62.51أف صحيفة اليـو الساب  تاتي في الترتيب اصوؿ بنسبة ) -
 %(.81لث بوابة اصىراـ بنسبة )%(، وفي المركز الشا81.55تمييا بوابة الوفد بنسبة )

 استخداـ العينة لصحيفة دوف أخرىو ود فروؽ دالة إحصائيا بيف الذكور واإلناث في  -
( لصالح الذكور في  ريدة اليـو الساب  ولصالح اإلناث في 0.08عند مستوى داللة )

 بوابة اصىراـ وبوابة الوفد.
ت التي تقرأىا في الصحؼ عينة أف شمشي العينة يقوموف بالتعميؽ عمم الموتوعا -

 الدراسة.

و ود فروؽ دالة إحصائيا بيف الذكور واإلناث في مدى ىياـ العينة بالتعميؽ عمم  -
الموتوعات التي تقرأىا في الصحؼ عينة الدراسة لصالح الذكور عند مستوى داللة 

(0.08.) 

العينة في و ود فروؽ غير دالة إحصائيا بيف الذكور واإلناث في مدى مشاركة  -
استطالعات الرأي التي ت رييا الصحيفة حوؿ بعض الموتوعات والقتايا عند 
مستويات الداللة. رغـ تفوؽ الذكور وذلؾ يوتح االت اىات االي ابية مف ىبؿ العينة 

 المتموف في صحؼ الشبكات عينة الدراسة. إنتاجنحو المشاركة في 
 الخىصياث:
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بوابػة  -بوابػة اصىػراـ -وابػة اليػـو السػاب ترورة إتاحػة الصػحؼ عينػة الدراسػة )ب
الوفد( وسائؿ أكشر لممشػاركة مػ  مرا عػة الموتػوعات الفوريػة حتػم ينشػر الموتػوع فػور 

عد عمػم التفاعػؿ مػ  مشػاركيف إرسالو مف المستخدـ وذلؾ يشكؿ مصدر دعـ لمقػارئ ويسػا
مػػ   تػػرورة و ػػود سياسػػة محػػددة لممشػػاركات واتػػحة فػػي أمػػاكف المشػػاركاتآخػػريف، و 

تاحػػة أبػػواب بػػالمواى  )بوابػػة اليػػـو السػػاب تسػػييؿ إ ػػرابات نشػػر المشػػاركات، و  بوابػػة  -ا 
بوابة الوفد( يمكف لممستخدميف أف يشاركوا فييا باي شيب تحت مسئوليتيـ دوف  -اصىراـ

رىيب يقـو بالتعديؿ أو الحذؼ م  تاكيد عمم سياسػات نشػر المشػاركات القانونيػة واصدبيػة 
 واصخالىية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 عــــــالمراخ
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