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 ترونية في ليبيالكبعاد التفاعلية في الصحافة اإلأ

 دراسة تحليلية

 عبدهللا دخيل عبد الوهاب د.                            سليمة حسن زيدان .د .   

 االداب محاضر ورئيس قسم اإلعالم بكليةجامعة بنغازي           االعالموكيل كلية 

salemazidan@gimel.com       dk_abdullah @yahoo.com     

 ملخص الدراسة 
روني للحصول على المعلومات لكتتحول قراء الصحف الورقية إلى الوسيط اإل يمثل

 ثراءفي إطار  ويأتي تحول القراء الى هذا الوسيط، تحدًيا كبيًرا يواجه هذه الصحف
هذا الوسيط ببعض الخصائص التي تتيح للمتلقي فرصة االشتراك في العملية 

مكانيات ا  وهذا مرتبط بوجود خصائص و  ،االتصالية والمشاركة في صنع المحتوى 
ن أ( والتي استطاعت كل الصحف نترنتاإلتتيحها شبكة المعلومات الدولية )

وأهم هذه الخصائص  ستفادة منها في االحتفاظ بقرائها،كانيات الشبكة لالمإتوظف 
حد المؤشرات التي تجعل الصحيفة أصبحت التفاعلية أ ، حيثالتفاعلية خاصية 

طار ذلك توصلت هذه الدراسة إوفي  ذات خصائص تميزها عن الصحف الورقية
  -:أهمهاإلى جملة من النتائج 

 ؛للدراسة تتيح لقرائها عدة خيارات لعل أهمهاالصحف والمواقع الخاضعة  -1
تتيح خيارات المدونات وغرف الحوار بين  وال ،عالنات والصور والفيديواإل

  .المستخدمين
وبين المستخدم وغيره من  ،ضعف التفاعل بين المستخدم والمحررين -2

غلب أ وكذلك ضعف التفاعل بين المستخدم والمحتوى في  ،المستخدمين
 .دراسةالصحف عينة ال
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  .غياب التفاعلية التكييفية في كل الصحف والمواقع عينة الدراسة -3
خبارية وظهورها في الصحف  ياب التفاعلية الوظيفية في المواقع اإلغ -4

 .نيةلكترو اإل
  .ا في كل الصحف والمواقعنواع التفاعلية ظهورً أكثر أالتفاعلية المالحية  -5
بين الظهور ضافة معلومات على المحتوى من المتصفح إمكانية إتتذبذب  -6

  .في الصحف عينة الدراسة واالختفاء
بعاد التفاعلية في الصحافة أضعف  إلىتشير نتائج الدراسة  وعليه فإن  

  .كترونية الليبيةلإلا
 ابعاد /التفاعلية / الصحافة اإللكترونية:  الكلمات المفتاحية

 :مقدمة
نترنت ج للتطورات التي حظي بها اإلنتاكاإللكتروني  عالمظهر مصطلح اإل    

غير مسبوق  اا أفرز نوعً  رحبً مجااًل  تأوجدات كوسيلة اتصال، ولعل هذه التطور 
قوى أوتأتي التفاعلية كعنصر مهم من  ،من الصحافة أهم مايميزه عنصر التفاعلية

لمصطلح ول ظهور أ اللبانشريف درويش  رجعوي ،وأبرزها مالمح النشر الفوري 
حينما أشار ولبر شرام إلى ضرورة وجود خبرة مشتركة  م1554التفاعلية إلى عام

 (1.) بين المرسل والمستقبل تسهم في حدوث التفاعلية

في العالقة بين  يات اإلعالم اإللكتروني المؤثرة لآوتعرف التفاعلية بأنها إحدى    
تصالية حيث أصبح العملية االجدت مكانة للمتلقي في التي أو المرسل والمتلقي، 

، وللتفاعلية تجاهفي عملية اتصال ثنائية اال والمتلقي مرساًل  االمرسل متلقيً  اهبموجب
 ،البريد اإللكتروني ؛لها أهمها ادً لكتروتية أدوات تمثل مجتمعة أبعافي الصحافة اإل
نترنت والخطابات اإللكترونية استطالعات الرأي العام على اإلو  ،وجماعات النقاش
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خصصين وملخصات لى الخبراء والمتإوغرف الحوار الحي واألسئلة الموجهة 
 . النشرات اإلخبارية

تلك  سواءتكثر الصحف اإللكترونية التي توظف عنصر التفاعلية في محتواها و 
ليس  لكترونية التيتلك النسخ اإل مأ، لكترونية من النسخ المطبوعةإ االتي تمثل نسخً 
 .لها أصل ورقي

نترنت في الصحافة ح التفاعلية المتاحة لمستخدمي اإلو مالمأن آليات بيولت
نترنت ودراسة مواقع الصحف المتاحة على شبكة اإلاإللكترونية يمكن البحث في 

ا ألبعاد لكترونية األكثر توظيفً حديد الصحف اإلت من ثمو  ،بعاداأل همدى وجود هذ
 .التفاعلية في محتواها

 :مشكلة البحث
نترنت والتي ظهرت في األوساط اإل تز فر أية التي  بعد الطفرة التكنولوج 

نترنت ن تستفيد من خصائص اإلأعالم التقليدية اإلعالمية، استطاعت وسائل اإل
مكانياته  يفة الورقية حها من تصفح الصنت قراءفبعض الصحف مك   ؛لصالحهاوا 
ضافة بعض إمع  الصحيفة الورقيةمن لكترونية إشكل نسخ في نترنت على اإل

في حين تخلصت بعض  ،خصائص الشبكة وتقديم خدمات من خالل الموقع
ويستطيع من خاللها المتلقي  ،لكترونية بالكاملإ لتتاحالصحف من األصل الورقي 

ت ه، كما اتجالمحررين ومع غيره من المستخدمينن يتفاعل مع المحتوى ومع أ
 ،لكترونية فقطإ دأتلكتروني وباإلصدار الفوري اإلإلى خرى بعض الصحف األ

، واختلفت الصحف في تبني أبعاد التفاعليةأتاح امهامها االستفادة من  مر الذياأل
 تاحتها للمستخدمين.ا  بعاد التفاعلية التي تتيحها الشبكة و أ
تاحتها ألبعاد التفاعلية إ، ولمعرفة مدى ية هذه التجربةالصحف الليبخاضت قد و   
تتبلور في تحديد األبعاد التفاعلية ومدى إتاحتها للمتلقي في رى هذه الدراسة التي نج
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التفاعلية أبعاد مع محاولة رصد  خبارية لكترونية والمواقع اإلالصحف التقليدية واإل
من شكالها أأهم و  مستوياتها ها وتحديدأدوات وتقويم المتاحة على مواقع الصحف

  اآلتي:خالل العنوان 
 دراسة تحليلية    -لكترونية في ليبيا اإل التفاعلية في الصحافةأبعاد 

  :السابقةالدراسات 
 خطىالباحثون  اوقد خط ،باهتمام الباحثينلكترونية الصحافة اإلحظيت دراسات 

 لكترونية ومن هذهبعادها على المواقع اإلأجادة في مجال دراسات التفاعلية و 
  :الدراسات

وهي من الدراسات الرائدة التي وضعت اللبنة األولى لدراسات  Heterدراسة  -1
أبعاد تمثل مالمح التفاعلية في الصحافة  ةست Heterذ وضع إالتفاعلية 
وهذه األبعاد شملت تعدد الخيارات والمجهود المبذول من قبل المتصفح  ،اإللكترونية

خدم وتسهيل واالستجابة للمتصفح وسهولة إضافة معلومات ومراقبة نظام المست
  .( 1) االتصال الشخصي

يتكون من ست فقرات تتضمن  ا( حيث طبق مقياسً 1551دراسة تريماين ) -2
للصحف ومحطات التلفزيون وتوصل  ا( موقعً 15مختلفة للتفاعلية على )  ابعادً أ

وأوضحت  ،ا في مقياس التفاعليةا متوسطً أغلب المواقع حققت رصيدً  إلى أن  
، كما أظهرت نتائج الدراسة جرائد تفوقت على محطات التلفزيون مواقع ال الدراسة أن  

 (2)بعاد التفاعلية أكثر من المواقع األقدمأالمواقع األحدث تميل إلى إتاحة  أن  
( استهدفت الدراسة بحث العالقة بين التفاعلية وثقة 1555دراسة هيوان بان ) -3
د عدد من المتغيرات باالعتماد على تحديهور في الصحافة اإللكترونية، مالج

المستقلة متمثلة في التفاعلية والوصالت االفتراضية الفائقة واختبار تأثيرها على ثقة 
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ا بين إتاحة حصائيً إ، وقد توصلت الدراسة إلى عدم وجود عالقة دالة الجمهور فيها
 .(3)هذه األبعاد في الوسيلة ومستوى الثقة فيها

استهدفت هذه الدراسة معرفة حجم  ( 2222دراسة كيني وجورلك وموانجي ) -4
، وقد نترنتلتفاعلية المتاحة على شبكة اإلاستخدام الصحف اإللكترونية ألدوات ا
صحيفة بواقع ست صحف من الصحف  122طبقت الدراسة على عينة مكونة من 

صحيفة من دول أخرى   نيوثمان وثمان  ت المتحدة ياالقومية وست صحف من الوال
 .الصفحة األولى كوحدة للتحليل دامستخاب لكترونيةإ

وقد توصلت الدراسة إلى أن أبعاد التفاعلية تظهر بوضوح في الصحف غير 
، كما توصلت الدراسة إلى لربحا تي تهدف إلىما تختفي في الصحف الالربحية بين

، بينما التي ليس لها أصل ورقي أبعاد التفاعلية تظهر بوضوح في الصحف أن  
 (4) .لصحف ذات األصل الورقيتظهر بشكل محدود في ا

هم في إحداث التجاوب التفاعلية تس دراسة تانجيف شولتز: افترضت الدراسة أن   -5
، وقد ن المستخدمين وغيرهم من جهة أخرى بين المستخدمين والمحتوى من جهة وبي

لكترونية من علية المتاحة على صفحات الصحف اإلاستهدفت دراسة خيارات التفا
بطريقة العينة العشوائية مريكية يومية سحبت أخالل مسح مضمون مائة صحيفة 

، وقد توصلت الدراسة إلى أن أغلب الصحف تتيح على مواقعها خيار الطبقية
االتصال بالمحررين عن طريق البريد اإللكتروني وأن الثلث من حجم الصحف 

اإللكتروني الخاص بالمحررين الخاضعة للدراسة تضع قائمة بعناوين البريد 
ن أن معظم الصحف اإللكترونية ال تتيح الدردشة على مواقعها و أ، و والصحفيين

 (5) تيح المسح اإللكترونيي ربعها
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 : الدراسات العربية
( وقةةد حاولةةت الباحثةةة فةةي هةةذه  2221عبةةد السةةالم فهمةةي ) ى دراسةةة نجةةو   -1

مةةدى اسةةتغالل مواقةةع الصةةحف اإلخباريةةة لخيةةارات التفاعليةةة معرفةةة الدراسةةة 
نترنةةةت بةةةالتطبيق علةةةى عينةةةة عشةةةوائية مةةةن مواقةةةع الصةةةحف تيحهةةةا األيالتةةةي 

أن إلةةةى ، وقةةةد توصةةةلت الدراسةةةة اإخبارًيةةة اموقًعةةة 45إلخباريةةةة العربيةةةة بواقةةةع ا
بعةةةاد التفاعليةةةة علةةةى مواقعهةةةا أزالةةةت تتجاهةةةل توظيةةةف  امةةةالصةةةحف العربيةةةة 

، كمةةا أشةةارت خباريةةة واآلراء ووجهةةات النظةةر فقةةطض المةةادة اإلوتكتفةةي بعةةر 
بةةين القةةارى ونةةص المةةادة التفاعةةل الدراسةةة فةةي إحةةدى نتائجهةةا إلةةى محدوديةةة 
لكترونيةةةةة مةةةةن الصةةةةحيفة إنسةةةةخة  المنشةةةةورة بسةةةةبب اكتفةةةةاء الصةةةةحف بنشةةةةر

إلى انعدام التفاعل بين المحررين وجمهةور  ايًض أ، وتوصلت الدراسة الورقية
 (6) .الصحف القائمين عليها 

( حةول تطبيقةات التفاعليةة فةي مواقةع 2212سماعيل حةداد )إدراسة حسين   -2
، تحليليةةة لعينةةة مةةن وكةةاالت األنبةةاءوكةةاالت األنبةةاء العراقيةةة دراسةةة مسةةحية 

دام مقيةاس خمواقةع لوكةاالت أنبةاء عراقيةة باسةت ةوقد طبقت الدراسة على ست
ت ن تطبيةةةةةق خيةةةةةاراإلةةةةةى أ، وقةةةةةد توصةةةةةلت الدراسةةةةةة هيتةةةةةر لقيةةةةةاس التفاعليةةةةةة

مةةا أن إتاحةةة األبعةةاد ، كات جةةاء محةةدودً نترنةةالتفاعليةةة التةةي تتيحهةةا شةةبكة اإل
، وقةةةةد اقتصةةةةرت األبعةةةةاد المتاحةةةةة علةةةةى ا مةةةةن موقةةةةع إلةةةةى آخةةةةركةةةةان متفاوتًةةةة

ت لومةةااسةةتطالعات الةةرأي العةةام وظهةةور سةةجل الةةزوار وخيةةارات إضةةافة مع
 ، كمةةا توصةةلت الدراسةةة إلةةى ضةةعف ظهةةورعلةةى المةةادة اإلخباريةةة المنشةةورة
، فلم يتحقةق هةذا البعةد مةن أبعةاد التفاعليةة مقاطع الفيديو والمقاطع الصوتية

 (1)ال في موقع واحد هو موقع الوكالة المستقلة لألنباءإ
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توضةةيح مفهةةوم إلةةى  ةالدراسةة ى( وتسةةع2212دراسةةة أحمةةد ر إبةةراهيم ) -3
 ة،العربيةة ةلكترونيةةفةةي الصةةحف اإل ةتةةوافر التفاعليةة ىوتحليةةل مةةدة، التفاعليةة

 ةسةتمار اتصميم  وتذكر المعلومات لذلك فقد تم   ةودراسة العالقه بين التفاعلي
 ىقيةةاس مةةد ليةةتم   ةختبةةار بعةةدي لكةةل مجموعةةاعمةةل  التةةذكر ثةةم   ىلقيةةاس مةةد

وأظهةةةةرت نتةةةةائج  ،لكترونةةةةيالموقةةةةع اإل ىتةةةةذكرهم لألخبةةةةار التةةةةي قةةةةدمت علةةةة
هةةةةو متوسةةةةط  ةأن المتوسةةةةط العةةةةام لجميةةةةع المواقةةةةع العربيةةةة ةالتحليليةةةة ةالدراسةةةة
 ،هةةو شةةديد التفاعةةل ى خةةر بينمةةا المتوسةةط العةةام لمواقةةع باللغةةات األ ،التفاعةةل

متوسةط  ىأعلة ىعلة ةوقد حصلت مواقةع البةث المباشةر داخةل المواقةع العربية
والتليفزيةةون  ةذاعةء واإلنبةاوحصةلت مواقةع وكةاالت األ وصةفة شةديد التفاعةل،

 .صفة متوسط التفاعل ىعل
أنه  ىثبت صحة الفرض الذي ينص عل ةالتجريبي ةومن خالل نتائج الدراس
تمثةةةةل  ةخبةةةار النصةةةةياأل وأن   ،الموقةةةةع زاد التةةةةذكر ةكلمةةةا زادت درجةةةةة تفاعليةةة

 .ةالمرئيةةةة ةتفاعليةةةةة المسةةةةموع افوقهمةةةةت ةمةةةةن المسةةةةموع ةأقةةةةل تفاعليةةةة ةصةةةةور 
عن طريق الفيةديو أكثةر  ةخبار المقدماأل أن   ى الفرض الذي ير  ةوثبت صح

خبةةار األ اليهمةةت ،عةةن طريةةق الصةةوتيات ةخبةةار المقدمةةن األمةةللتةةذكر  ةقابليةة
 (8)ةالنصي

( التةةةي سةةعت إلةةى دراسةةة التفاعليةةة فةةةي  22(12سةةة ريةةم فتيحةةة قةةدوري در   -4
 الصةةةةحافة العربيةةةةة اإللكترونيةةةةة مةةةةن خةةةةالل تحليةةةةل محتةةةةوى موقةةةةع صةةةةحيفة

عينةةةة مةةن الموقةةع والتركيةةةز علةةى متابعةةةة الشةةروق الجزائريةةة بةةةالتطبيق علةةى 
، )2212)بريةةل، ومةةايو إالتفاعليةةة المنتجةةة خةةالل الفتةةرة الزمنيةةة بةةين شةةهري 

وتقةةةةديم بعةةةةض المفةةةةاهيم النظريةةةةة الخاصةةةةة بظةةةةاهرة التفاعليةةةةة، فةةةةي محاولةةةةة 
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بعادهةةا للتعةةرف علةةى المفةةاهيم التةةي قةةدمتها، باإلضةةافة إلةةى تقةةديم مختلةةف أ
  .ووسائلها وأشكالها

كترونةي فةي موقةع الشةروق لأن عمةل الصةحفي اإلإلةى وقد توصةلت الدراسةة  -5
التعليقةةةةات غلةةةةب عليةةةةه الطةةةةابع اإلداري مةةةةن خةةةةالل مراجعةةةةة ، ي(ون اليةةةةن)أ

ونشةةرها، ومتابعةةة نشةةر األخبةةار والموضةةوعات واإلشةةراف علةةى الموقةةع فةةي 
وهةذا مةا قلةل مةن مهنيتةه  الفيس بوك واليوتيوب :الصفحات االجتماعية مثل

إلةى أن  ايًضةأ، كمةا توصةلت داري بالدرجة األولةىإمن صحفي إلى وحولها 
تسةةةةير وفةةةةق اتصةةةةال متعةةةةدد  (ون اليةةةةن)أالعمليةةةةة االتصةةةةالية فةةةةي الشةةةةروق 
 لكترونةي  ل التفاعلي الذي يميز اإلعةالم اإلاالتجاهات، وهو ما خلق االتصا

وقدرته على االستفادة من تطور تكنولوجيا االتصةال فةي توطيةد عالقتةه مةع 
 المتلقي وخلق نوع من التفاعل المرن الذي يمكنه من التواصل وجذب القراء

 (5) وبناء الثقة
( حول حراسة البوابة اإلعالميةة والتفاعليةة 2212دراسة ثائر ر تالحمة )  -6

، وقةةةد هةةةدفت هةةةذه نترنةةةتشةةةبكة اإل يةةةة الفلسةةةطينية علةةةىفةةةي المواقةةةع اإلخبار 
مكانيةةات التفاعليةةة المتاحةةة مةةن قبةةل حةةارس البوابةةة الدراسةةة إلةةى  وصةةف اإل

، وقد اعتمدت الدراسة على عينة لسطينيةاإلعالمية في المواقع اإلخبارية الف
جمةةع بيانةةات الدراسةةة  ، وتةةم  لكترونيةةة للمواقةةعراس البوابةةة اإلعشةةوائية مةةن حةة

ا لمتغيةةةرات الدراسةةةة كمةةةا ظهةةةرت فةةةي المعةةةدة وفًقةةة ةانسةةةتببواسةةةطة اسةةةتمارة اال
، وقةةةد توصةةةلت الدراسةةةة إلةةةى عةةةدد مةةةن النتةةةائج االمواقةةةع بعةةةد مسةةةحها ميةةةدانيً 

نعةدام وجةةود غةةرف امحدوديةةة التفاعليةةة بةين زوار المواقةةع اإلخباريةةة و  ؛أهمهةا
ن المواقةةةةع أوبالمقابةةةةل أظهةةةةرت نتةةةةائج الدراسةةةةة  ،الدردشةةةةة الخاصةةةةة بةةةةالمواقع

 (12) .ء رأي الزوار في محتوى المواقع اإلخباريةبداإأتاحت 



 الخامسالعدد   -السنة الثالثة  –ة الفنون واإلعالم مجلة كلي
   

911 

 

(  حةةول 3213دراسةةة طلعةةت عبةةد الحميةةد عيسةةى وماجةةد فضةةل حبيةةب)-6
لكترونية للصحف اليومية الفلسةطينية دراسةة تحليليةة التفاعلية في المواقع اإل

الصةةةحف الفلسةةةطيبنية  تعةةةرف علةةةى مةةةدى تحقةةةق التفاعليةةةة فةةةيال إلةةةىهةةةدفت 
نترنةةةت ومةةةدى اسةةةتفادة هةةةذه المواقةةةع مةةةن الخيةةةارات الحديثةةةة علةةةى شةةةبكة اإل

وقةةةةد اسةةةةتخدمت الدراسةةةةة عينةةةةة  ،نترنةةةةتتيحهةةةةا اإليوالوسةةةةائل الجديةةةةدة التةةةةي 
يوميةةةةة الفلسةةةةطينية ) القةةةةدس، األيةةةةام، عشةةةةوائية منتظمةةةةة لمواقةةةةع الصةةةةحف ال

 2 213/ 31/8 -2213/ 1/6فلسةةةطين  فةةةي الفتةةةرة مةةةن  ،الحيةةةاة الجديةةةدة
انيةةةةات مكإأن الصةةةةحف الفلسةةةةطينية لةةةةم توظةةةةف  إلةةةةى وقةةةةد توصةةةةلت الدراسةةةةة

للمسةةةةةتخدم فرصةةةةةة المشةةةةةاركة فةةةةةي صةةةةةنع  ح  نترنةةةةةت بشةةةةةكل كبيةةةةةر ولةةةةةم ت ةةةةةت  اإل
 (11)التواصل االجتماعي  عواكتفت فقط بربط محتواها بمواق ،المحتوى 

خباريةةةةةة ( حةةةةةول التفاعليةةةةةة فةةةةةي المواقةةةةةع اإل2214دراسةةةةةة سةةةةةهيلي الميةةةةةة )  -1
لكترونةةةةي التةةةةي سةةةةاليب الةةةةربط اإلأالجزائريةةةةة التةةةةي تسةةةةتهدف التعةةةةرف علةةةةى 

خباريةةةة الجزائريةةةة لجمهورهةةةا كالوصةةةالت االفتراضةةةية تسةةةتخدمها المواقةةةع اإل
بةةةةةين مةةةةدى تةةةةةوفير المواقةةةةةع لهةةةةا فةةةةةي التواصةةةةةل علةةةةةى و  ،والوسةةةةائط المتعةةةةةددة

خباريةةة إلالمواقةةع ا أن   إلةةىهةةور والقةةائم باالتصةةال وقةةد توصةةلت الدراسةةة مالج
، كمةةا توصةةلت أمةةام المسةةتخدمينالخاضةةعة للتحليةةل توظةةف تعةةدد الخيةةارات 

خباريةةةة نترنةةةت كةةربط المةةادة اإلمكانيةةات اإلإهةةذه المواقةةةع ال توظةةف  ن  أ إلةةى
 .(2)أخرى بمعلومات خلفية 

دراسةةة التفاعليةةة فةةي مواقةةع  إلةةىوتهةةدف ( 2216)دراسةةة حسةةنية بنةةت رقيةةة  -8
الخبةةةةةر ، الشةةةةةعب ( باعتمةةةةةاد الصةةةةةحف الجزائريةةةةةة ) المجاهةةةةةد ، الشةةةةةروق ، 

ن موقةةةةع أ إلةةةةىبعةةةةاد السةةةةتة التةةةةي حةةةةددها هيتةةةةروا وقةةةةد توصةةةةلت الدراسةةةةة األ
عةةدا  مةةام المسةةتخدمين مةةاأتةةيح تعةةدد الخيةةارات يالصةةحف الخاضةةعة للدراسةةة 
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الخبةةر كمةةا توصةةلت خيةةار تعةةدد اللغةةات الةةذي غةةاب عةةن صةةحيفتي الشةةعب و 
لةةى ضةةعف اسةةتخدام الوصةةالت االفتراضةةية والوسةةائط الفائقةةة وعةةدم إالدراسةةة 

وضةةةةعف اسةةةةتخدام المةةةةدونات وجةةةةود تفاعةةةةل بةةةةين المسةةةةتخدمين والمحةةةةررين 
 .(12)ى تدني نسبة التفاعلية في هذه المواقعإلوغرف الحوار مما يشير 

 :اإلطار المنهجي
هميتها من حيث كونها محاولة لتوضيح مفهوم أ همية الدراسة : تستمد هذه الدراسة أ 

   .لكترونيةهم خصائص الصحافة اإلأ التفاعلية باعتبارها 
  :هداف الدراسةأ

 تتحد القيمة العملية لهذا البحث من خالل تحقيق أهداف معرفية حول 
بعاد أوأهداف عملية تتحدد في معرفة مدى إتاحة  ،ماهية التفاعلية وأبعادها

لكترونية  )دراسة تحليلية مقارنة(  تلفة على  مواقع الصحف الليبية اإلالتفاعلية المخ
  اآلتية:االتساؤالت  ىمن خالل اإلجابة عل

  :تساؤالت الدراسة
ليةات التفاعليةة علةى آلكترونيةة موضةع البحةث هل تطبق مواقع الصةحف اإل -

  ؟محتوياتها
مكانيةةةات شةةةبكة المعلومةةةات الدوليةةةة إاسةةةتفادت الصةةةحف مةةةن  ىي مةةةدأإلةةةى  -

  ؟فيما يتعلق بالتفاعليةوخصائصها، 
هور مهل لهذه المواقع القدرة التكنولوجية التي تتيح لها الفرصة لمشاركة الج -

 ؟وتبادل الرسائل والمضامين اإلعالمية
من حيث ثرائها  -موضع الدراسة– لكترونيةالمواقع الصحفية اإلهل تختلف  -

 ؟مكانيات التفاعليةإلباو بمكونات التفاعلية 
-   



 الخامسالعدد   -السنة الثالثة  –ة الفنون واإلعالم مجلة كلي
   

911 

 

  عينة الدراسة :
عةةةةين ليبيةةةةا وليبيةةةا المسةةةةتقبل وكةةةةل مةةةةن  مةةةةوقعي تتكةةةون عينةةةةة الدراسةةةةة مةةةن 

صةل الةورقي وقةد روعةي صحيفتي المرصد والوسط وصةحيفة برنيةق ذات األ
وصةحيفة وصةحيفة الوسةط صحيفة المرصد الليبية  هيو فيها تنوع الصحف 

  .برنيق
  :دوات جمع البياناتأ

داة تحليةةل المحتةةةوى وقةةد اتخةةةذت مةةن الصةةةفحة أاسةةتندت هةةةذه الدراسةةة علةةةى 
نترنةت التةي ذ تتضح من خاللها خصةائص شةبكة اإلإ ،األولى وحدة للتحليل

بعةاد أوقد تم بناء االستمارة على نحو تضةمن تستفيد منها المواقع الصحفية 
مةةةام أهيتةةةرو والتةةةي تشةةةمل تعةةةدد الخيةةةارات المتاحةةةة التفاعليةةةة التةةةي صةةةاغها 

  .شكالهاأمستويات التفاعلية و  إلىضافة المستخدم باإل
  :اإلطار النظري للدراسة

 تعتمد الدراسة في جانبها النظري على نظرية ثراء الوسيلة 
التي تستخدم لدراسة    Media Richness Theoryنظرية ثراء وسائل اإلعالم  

 ،لدرجة ثرائها المعلوماتي اائل اإلعالمية والتكنولوجية وفقً االختيار بين الوسمعايير 
القدر الذي تستخدم به الوسيلة، وتركز  ىعتمد علتوهى ترى أن فعالية االتصال 

األشكال التفاعلية لالتصال في اتجاهين بين القائم  ىالنظرية بشكل أكبر عل
لنظرية ثراء وسائل اإلعالم فإن  اقً مستقبل للرسالة، وطبباالتصال والجمهور ال

كان تكون أكثر ثراء، فكلما قل الغموض  ىصدالرجع الوسائل اإلعالمية التي توفر 
 (13)ااالتصال الفعال أكثر حدوثً 
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 اإلطار المعرفي للبحث

  :مفهوم الصحافة اإللكترونية
 انوعً  نترنتفرزت ثورة المعلومات والتطورات التي شهدها العالم مع ظهور اإلأ

، األمر الذي أوجد خصاص لم تكن إلعالم وهو الصحافة اإللكترونيةمن ا اجديدً 
    .معهودة في الصحافة التقليدية

كثير من الباحثين والمتخصصين في مجال اإلعالم اإللكتروني مفهوم وقد تناول 
خصائص شبكة  وسيلة اتصال حديثة وظفت بوصفهاالصحافة اإللكترونية 

خراج محتواهانترنت في تحاإل  .رير وا 
لكترونية فورية من الصحف الورقية إنسخ  :نهاألكترونية بفت الصحفة اإلر  وع     

(14) 
دودية استفادته من خصائص شبكة على هذا التعريف مح عابوان ثو الباح لكن
فصدور الصحيفة  ،لكترونية إمتداد للصحافة الورقيةالصحافة اإل هنترنت واعتبار اإل
وهذا ما دعا الباحثين إلى تطوير هذا  ،مشروط بوجود النسخ الورقة لكترونية غيراإل

لكترونية ا مع بيئة الصحافة اإلكثر توافقً أكثر خصوصية و أيجاد تعريف ا  التعريف و 
 .ن تكون بدياًل للصحافة الورقيةأنها من الممكن أالتي افترض  بعض الباحثين 

العمليات التي تتم على مواقع محددة  :لكترونية بأنهااإلفت الصحافة ر  كما ع  
، وفق إلتاحة المحتوي في روابط متعددة، بعدد من الوسائل التعريف على الشبكات

، وتوفر له حرية لقارئ في الوصول إلى هذا المحتوى آليات وأدوات معينة تساعد ا
جات ، بما يتفق مع احتياالعمليات هر والتفاعل مع عناصر هذختياالتجول واال

 (15). النشر والتوزيع على هذه المواقع ، ويحقق أهدافئ واهتماماته وتفضيالتهالقار 
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  : لكترونيةأنواع الصحف اإل 
ا لمحتوياتها تنقسم إلى أنوع عديدة وفقً رونية كنظيرتها التقليدية الصحافة اإللكت

كما تتعد األنواع  توظيفها لخصائص شبكة المعلومات الدولية ) اإلنترنت ( ىولمد
أنواع الصحافة  يمكن ضبط ها للمراحل التي مرت بها الصحافة اإللكترونية وعليوفقً 

 (16) : فيما يأتيااللكترونية 
مواقع  ، وهي عبارة عنلكترونية من صحف ذات أصل ورقيإنسخ  -

بعض محتويات  كل أو ا، توضع فيهللصحف الورقية على الشبكة
، ويضاف إلى هذا النوع من الصحف بعض المعلومات الصحيفة الورقية

المتعلقة بالصحيفة مثل خدمة اإلشتراك في الصحيفة وخدمة تقديم 
  .عالناتاإل

سم الصحيفة الورقية لكنها تختلف عنها في محتواها الكترونية تحمل إنسخ  -
وخدماتها وتعتمد على التحديث المستمر واستطالع الرأي والتفاعلية مثل 

  .وت البلد المصرية والجارديان البريطانيةصحيفة ص
  .لكترونية ليس لها أصل ورقيإصحف  -
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  :مفهوم التفاعلية
عندما أشار ولبورشرام إلى ضرورة  1545يعود ظهور مصطلح التفاعلية إلى عام 

وقد  (18)وجود خبرة مشتركة بين المرسل والمستقبل تسهم في حدوث التفاعلية 
، فقد لكترونية مفهوم التفاعليةدبيات  المتعلقة بالصحافة اإلتناولت الكثير  من األ

، حيث يتحول هر التكامل في العملية االتصاليةمن مظا اعرفت بأنها مظهرً 
االتصال إلى عملية دائرية متكاملة يتبادل فيها المرسل والمستقبل األدوار ويصبح 

و أن يكونوا مرسلين أين متساوين بداًل من أطراف العملية االتصالية مشارك
 (3 ) .مستقبلين

لقائم باالتصال وتبادل ا ،تصاليةلية إشراك المتلقي في العملية االوتعني التفاع
بحيث يكون له الخيار المطلق في التجول بين الصفحات ، والمتلقي األدوار

  (4 ) .والمواقع
ومن المحاوالت المبكرة لتعريف التفاعلية تعريف جودج وزمالئه إذ عرفوا التفاعلية 

منهج للتحكم في النظام عن طريق تغذيته بنتيجة فعله وأدائه السابق ولعل  :بأنها
التغذية العكسية التي تمثل  وأبفكرة رجع الصدى  اوثيقً  اهذا التعريف مرتبط ارتباطً 

 ( 5) .تصالفي عملية االة المبكرة للتفاعلية النوا 
 :نواع هيألكترونية إلى عدة : تقسم التفاعلية في الصحافة اإلشكال التفاعليةأ

تعني السماح للمستخدم بالتجول في المواقع للحصول (: اإلبحار)التفاعلية المالحية 
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ليها من خالل النقر على الوصالت االفتراضية ذات إعلى المعلومات التي يحتاج 
   .العالقة
تعتي السماح للمستخدم بالمشاركة والتفاعل مع زوار : التفاعلية الوظيفية -

  .الموقع ومع الصحفيين في الموقع من خالل منتديات الحوار
 ىوتعني السماح بتكييف الموقع لمستخدم معين بمعن :التفاعلية التكيفية -

هور مالسماح للمستخدمين بالتأثير على محتويات الموقع لصالح الج
 .اتهمواهتمام

لية يرتبط البعد األول منهما بإتاحة التفاع ،ن بين بعدين للتفاعليةو ويميز الباحث
ر الدرجة التي يتاح فيها للمستخدم أن يحقق قدب ؛ أيالخاصة بالمحتوى المعروض

ما البعد الثاني للتفاعلية فيعني التفاعلية أ، من السيطرة والتحكم في المحتوى 
التي يسمح فيها للمستخدمين بتبادل المحادثات  الشخصية والمقصود بها الدرجة

  .حول المحتوى المنشور
مستويات تتحقق من  ةربعأ، توجد بعاد التفاعليةأوفيما يتعلق بالنوع الثاني من 

  :فاعلية بين المستخدمين وهيتخاللها ال
  .(رر)البريد اإللكتروني نموذجالتفاعل بين المستخدم والمح -1
غرف الدردشة وجماعات الحوار تخدم وغيره من المستخدمين )التفاعل بين المس -2

  (.حول النشرات اإلخبارية
وذلك بأن تكون له فرصة  ا؛المستوى الذي يتيح للمستخدم أن يكون مصدرً  -3

  .للتعليق على المادة المنشورة على الموقع
 .التفاعل بين المستخدم والمادة نفسها من خالل تحكمه في شكل المادة -4
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 نتائج الدراسة
 ( توصيف العينة1جدول رقم )

 
  ةاسم موقع الصحيف

 فترة الدراسة     وحدة التحليل 

 -12/2211/ 15 ة األولى لصفحا  عين ليبيا  
15/2  /2218 

 -/ 15/12/2211 الصفحة األولى  بوابة الوسط 
15/2  /2218 

 -12/2211/ 15            الصفحة األولى  صحيفة المرصد 
15/2  /2218 

 15/2 -15/12/2211 الصفحة األولى المستقبل 
 /2218 

 15/2 -15/12/2211 الصفحة األولى صحيفة برنيق
 /2218 

   
 

للتحليل  ول السابق توصيف العينة الخاضعة للدراسة والوحدة الخاضةديوضح الج
/ 2/ 15وحتى  2211/ 12/ 15في الموقع خالل الفترة الزمنية الممتدة من 

2218 
 
 
 
 



 الخامسالعدد   -السنة الثالثة  –ة الفنون واإلعالم مجلة كلي
   

111 

 

 الخيارات المتعددة للمستخدمين( إتاحة 2جدول رقم )

 
وقد  ،يوضح الجدول السابق خيارات التفاعلية التي تتيحهاهذه الصحف والمواقع

تاحتها لهذه إ فين هذه الصحف تختلف أللموقع  التحليلية  ةأظهرت الدراس
بين الظهور واالختفاء فخاصية التحديث  اتالخيارات حيث تذبذبت هذه الخيار 

ف المعنية بالدراسة في تيحت في كل الصحأعالن والصور والوصالت الفائقة واإل
غلب صحف الدراسة باستثناء صحيفة الوسط أ حين اختفت خاصية تعدد اللغات في 

خدمة تيحت أ فقداللغة العربية  إلىضافة نجليزية باإلاللغة اإلت خيار تاحأالتي 

 
 و الموقعأاسم الصحيفة 

 تعدد الخيارات

عين  المرصد
 ليبيا

بوابة  برنيق المستقبل
 الوسط

 1 1 1 1 1 التحديث
 1 2 2 2 2 تعدد اللغات
 1 1 1 1 1 اإلعالنات

 1 1 1 1 1 الوصالت الفائقة
 1 1 1 1 1 الصور
 1 2 1 1 1 الفيديو
 1 2 2 1 2 خدمة سمعية

 1 1 2 1 1 خدمة البحث
 1 1 1 1 2 رشيفاإل

 2 2 2 2 2 خدمة التحكم بحجم الخط واللون 
متابعة على شبكات التواصل 

 االجتماعي
1 1 1 1 1 
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رشيف تيحت خدمة اإلأكما  ،ليبيا المستقبل موقع ء كل الصحف باستثنافي البحث 
ح هذه الخدمة في ت  ت  ولم  ،نيقوليبيا المستقبل وصحيفة بر  في كل من عين ليبيا

تيحت في صحيفتي عين ليبيا والوسط أما الخدمات السمعية فقد أ ،المرصد صحيفة
 ،تاحة هذه الخدمةإقع األخرى رغم رخص تكاليف افي المو ح في حين لم ت ت   ،فقط
تيحت خدمة أو  ،خدمة التحكم بحجم خط المحتوى واللون في كل الصحفح ت  ولم ت  

  .المتابعة على شبكات التواصل االجتماعي كالفيس بوك واليوتيوب والتويتر
 ( الجهد المبذول من قبل المستخدم3جدول رقم )

 
 االستجابة لرغبات المستخدمينيوضح ( 4جدول رقم )لا

أهمية اهتمام الصحف والمواقع إلى  إلى ير المؤشرات الظاهرة في الجدول السابقتش
الحصول على  فيتصنيف محتويات الموقع ووضع فهرس عام يساعد المتصفح 

ريحية أن هذه الصحف تعطي ألى إوهذا يشير  ،المحتوى الذي يفضله بسهولة
مكانية البحث إولكن لم تحرص الصحف على توفير ثناء تصفح الموقع أللمستخدم 

ليه إالمتقدم الذي يمكن المستخدم من البحث في الشبكة عن أي محتوى يحتاج 

 بوابة الوسط    برنيق  المستقبل   عين ليبيا   المرصد  اسم الموقع والصحيفة 

 1 1 1 1 1 الفهرس 
 1 1 1 1 1 فئات التصنيف

 2 2 2 0 0 أداة البحث المتقدم 
خبار العاجلة خدمة األ

 والشريط المتحرك
1 1 1 1 1 

 2 2 1 1 0 خدمة الرسائل القصيرة
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ما خدمة األخبار العاجلة والشريط أ، لصحيفة بقواعد البيانات العالميةويربط ا
وهذا مرتبط بخاصية  ،تاحتها للمستخدمإالمتحرك فقد اتفقت كل الصحف على 

عين ليبيا وليبيا  اتاح موقعأوبينما  قع محترف،ديهية التي يتيحها أي مو التحديث الب
  .المستقبل خدمة الرسائل القصيرة للقراء عبر الهواتف النقالة

 ( يبين استجابة الموقع لرغبات المتصفحين4جدول رقم )

 
أن كل الصحف والمواقع الخاضعة للتحليل توفر  إلىتشير بيانات الجدول السابق 

لكتروني باستثناء صحيفة برنيق وهذا تصال بالموقع عن طريق البريد اإلخدمة اال
( pdfنترنت بواسطة برنامج ) عبارة عن نسخة ضوئية تعرض على اإلراجع لكونها 

، كما تشير نترنت بشكل كاملعدم استفادتها من خصائص اإليضا إلى أويشير 
وموقع عين ليبيا تتيح خدمة صحيفتي الوسط والمرصد ى أن بيانات الجدول إل

المستخدم  تزويدا منها على التعريف بالموقع استجابة لرعبات القراء وحرًص 
لم حين في  ،يقونة ) من نحن (أمن خالل  علومات تعريفية تخص الموقع مب

 حتصف   م  إلى جهل دي ؤ وهذا ي ،صحيفة برنيق وموقع عين ليبياعلى هذا تحرص 
ظهر على محتوى الصفحة ولم ي، ونشأتها وسياستهابمؤسسها و الصحيفة أالموقع 

 اسم الصحيفة              
 
 

 المستخدمين   لرغبات االستجابة

 بوابة الوسط   برنيق  المستقبل   عين ليبيا   المرصد  

 1 2 1 1 1 االتصال بالموقع 
 1 2 2 1 1 التعريف بالموقع 

 2 2 2 2 2 دوات المساعدة أ
 2 2 2 2 2 رسائل اإلشعار بحدوث خطأ 
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دوات مساعدة للمتصفح وخدمة أاألولى ما يشير إلى اهتمام الصحيفة بإتاحة خدمة 
ع  عن مواق إلى البحث وهذا يجعل المتلقي يسعى ،ما أشعار بحدوث خطرسائل اإل

 .مكانياتخرى تتيح مثل هذه اإلأ
 مكانية المراقبة على الموقع   إتاحة إ( يبين 5جدول رقم )

 
 صحيفةال اسم      

 
 اتاحة إمكانية المراقبة

عين  المرصد  
 ليبيا  

بوابة  برنيق  المستقبل  
 الوسط  

 2 2 2 1 1 عداد زائري الموقع 
 2 2 2 1 1 تسجيل الزائرين 
 2 2 2 2 2 ملفات الكوكيز 

دة الصحف السابق نلحظ ضعف واضح في استفا إلى بيانات الجدوالبالنظر 
 عقعداد زائري المو  تضع مكانيات الشبكة فأغلب الصحف لم إوالمواقع من 

وهذا  ،ولمعرفة مدى شيوعها كمقياس لحصر عدد مستخدميهاوتسجيل الزائرين 
عدم وجود نظام مراقبة وعدم حرص المواقع على قياس مدى شعبيتها  إلىيشير 

ح ت  ، كما لم ت  فقط هذه الميزةصحيفة المرصد وموقع عين ليبيا احت تقد أو وانتشارها 
الصحف والمواقع ملفات الكوكيز التي تمكن المستخدم من استعادة المادة التي  كل  

   .خرى أثناء زيارته للموقع مرة أعلى القرص الصلب في جهازه  ايتم تخزينه
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 مكانية إضافة معلومات من قبل المستخدم    إ( يبين 6جدول رقم )
 
 
 إضافة معلومات           

                  

 بوابة الوسط   برنيق المستقبل   عين ليبيا   المرصد  

 1 1 2 1 1 عالنات إ إضافة 
 2 2 2 2 2 مدونات 

 1 1 2 1 1 استطالعات رأى 
 1 2 2 1 1 رسائل إلى المحررين

 1 2 2 1 1 التعليقات 
 1 2 1 1 1 روابط اآلراء والقراء

ن كل الصحف والمواقع عينة الدراسة ألى بيانات الجدول السابق اتضح إبالنظر 
موقع ليبيا المستقبل في حين لم  عالنات باستثناءضافة اإلإمكانية إتتيح للمتلقي 

في  ،االستفادةن الصحف من ال يمك   وهذا ،نشاء مدوناتإمكانية إها كلح المواقع ت  ت  
بداء الرأي حول الموضوعات من خالل إمكانية إع قغلب المواأ تاحت أحين 

إلى توفر روابط القراء واآلراء عن ضافة ، باإلاالستفتاءات اليومية على صفحاتها
  .لكتروني الخاص بالمستخدمينطريق البريد اإل
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 لكترونيةمستويات التفاعلية في الصحافة اإل( 1الجدول رقم ) 
بوابة    برنيق  المستقبل   عين ليبيا   المرصد   المستويات 

 الوسط  
 1 2 2 1 1 التفاعل بين المستخدم والمحرر 

يره من التفاعل بين المستخدم وغ
 المستخدمين

2 1 2 2 2 

ن يكون أ المستوى الذي يتيح للمستخدم
 ا للمادة مصدرً 

1 1 1 1 1 

 2 2 2 2 2 والمادة نفسهاالتفاعل بين المستخدم 
خبارية موضع ل على الصحف الليبية والمواقع اإلتاحة مستويات التفاعإبعد قياس 

ي تتيح خبار لمرصد والوسط وموقع عين ليبيا األصحيفتي اأن الدراسة اتضح 
مكانية التفاعل بين المستخدم والمحرر عن طريق البريد إول الذي يتيح المستوى األ

مكانية إهم مستوايات التفاعلية والذي يتيح لمستخدم أ حد أااللكتروني الذي يعد 
ح موقع ليبيا ت  في حين لم ي ،لكترونياعل مع المحرر عن طريق البريد اإلالتف
المتعلق  الثانياالمستوى ح نه لم يت  أ اخاصية ، كمال رنيق هذهمستقبل وصحيفة ال

واقع باستثناء موقع بتفاعل المستخدم مع غيره من المستخدمين في كل الصحف والم
تاحة التعليق إعطى هذه الخاصيه للمستخدم عن طريق أ خباري الذي عين ليبيا اإل

ما عن المستوى الثالث أ حول محتوى الموقع،للمستخدمين حول محتوى الموقع 
ا في كل الصحف توى فقد جاء متاحً حللم امصدرً  ن ييكون أالذي يتيح للمستخدم 

خير الذي يتيح للمستخدم التحكم في حجم ولون أما المستوى األ ،خباريةوالموقع اإل
  .المواقع وأي من الصحف أالمادة نفسه فلم يتح في 
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 لكترونيةشكال التفاعلية في الصحافة اإلأ (8الجدول رقم )
 بوابة الوسط برنيق المستقبل عين ليبيا المرصد شكال التفاعليةأ

 1 1 1 1 1 التفاعلية المالحية
 1 2 2 2 1 التفاعلية الوظيفية
 2 2 2 2 2 التفاعلية التكييفية 

تاحتها على الصحف إمكانية إشكال التفاعلية التي تم رصدها ومحاولة أما عن أ
مكانية إوالمواقع موضع الدراسة فقد ظهرت التفاعلية المالحية التي تتيح للمستخدم 

بحار عبر الوصالت االفتراضية في كل الصحف والمواقع التجول على الموقع واإل
فتي الوسط تاحة التفاعلية الوظيفية في صحيإظهرت الدراسة أكما الخاضعة للدراسة 

أما التفاعلية  ى،ح في الصحف والمواقع األخر ولم ت ت  ، ليبياوالمرصد ومع عين 
ولعل ذلك مرتبط كافة، خاضعة للدراسة ح في الصحف والمواقع الالتكييفية فلم ت ت  

  ه.رغبة فيعدم  إلىمرده أو  ،مكانيات الصحف وعدم قدرتها على تفعيل الخدمةإب
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