
ISSN : 2571-9904 
EISSN: 2602-7763 

 

=Ô|||||ŸßÔ|||||Î‹˙||ƒˇ^=m_|||||ã^áÑŸ|ÿ=Ôÿ_k|||||||||ãàÿ^ =ÑŸ.^=W=02 =ÉÑ≈ÿ^==W=07==L2›kgã=2018   
 
  

=

10 

;ÎÔ\ÖŒ÷’;]ÁÅË⁄Ëi÷Ë∏\;ª]àÂ;k]Ÿ\Å}ià\ ;ÏË›Â2“’ˆ\;Ï…]uë’\;∫;]‚fi¡;Îáqfi∏\;k\Ä]¬’\Â 
;Ïà\ÑÄÏË›\ÅËŸ;;flŸ;ÏfiË¡;Ì÷¡;Ïe÷ö;;‹Ê÷¡ÿ]ëhˆ\Â;‹˜¡ˆ\ 

;zdÀË�à;Ø≈]dÄ;Ø∏;Å⁄•;Ï¬Ÿ]q 
multimedia media for readingThe uses of  

 –and the habits of the electronic media   
A field study on a sample of students of information sciences and communication at 

Settif  Debaghaniethe University of Mohammed Lamin 

 ، ا�جزائر03، جامعة ا�جزائر مهداوي نصرالدين
MAHDAOUI NESADDINE, University of Algiers, Algeria 

mahdaouinesraddine@gmail.com  
 

 

í}÷Ÿ;;

�عد  القراءة الالك��ونية ال�ي اكتس��ا طلبة علوم إلاعالم والاتصال��دف الدراسة إ�� التعرف ع�� أنماط وعادات         

، ومع تحديد أبرز ا�خصائص والسمات التكنولوجية ال�ي تتسم ��ا ال�حافة  استغاللهم للوسائط امليلتيميديا

ودوافع  الالك��ونية ومساهم��ا �� �غي�� أنماط وعادات جمهور الطلبة من خالل استخدامهم لل�حف الالك��ونية ،

ال�ي �س�� ع�� إشباع حاجا��م  سواء ع�� ال�حيفة أو ع�� روابط مواقع التواصل الاجتما��  �عرضهم ملضامي��ا

ورغبا��م املعرفية ، والتعرف أيضا ع�� ا�خدمات والتطبيقات ال�ي تتيحها ال�حافة الالك��ونية لطلبة علوم إلاعالم 

ال�ي طرأت ع�� ) الوسائط املتعددة(  هم ا�ع�اسات ا�خدمات التفاعلية ن أا، مع تبي �موالاتصال �� إشباعها �حاجا�

فتحت لھ مجاالت واسعة �� حر�ة الاختيار والتعدد ملا يث�� اهتمامھ من فضول �� القراءة  مماجمهور الطلبة ، 

تصال تخص��ي الاا�جزائر،  ��  – 2طالب جام�� بجامعة سطيف ) 60(وقد ت�ونت عينة الدراسة من  .والاطالع

الوصفي  �واعتمدت الدراسة ع�� املن�ج املس�.جتمع   وتم تقسيمهم إ�� إناث وذ�ور املعالم و الا / عامة العالقات الو 

الذي ��دف إ�� توف�� البيانات وا�حقائق عن مش�لة الدراسة ا�حالية ، وتحليلها وتفس��ها علميا، وذلك باستخدام 

 .اسةأمن�ج امل�ح بالعينة وتطبيقھ ع�� عينة الدر 
ABSTRACT 

     The study aims to identify the patterns and habits of electronic reading gained by the 
students of information and communication sciences after their exploitation of the multimedia 
media, and to identify the most prominent characteristics and technological features of the 
electronic media and its contribution to changing the patterns and habits of the student 
audience through their use of newspapers and the motives of their exposure to the contents of 
the newspaper Or through links to social networking sites that seek to satisfy their needs and 
knowledge desires, and also to identify the services and applications offered by the electronic 
press to students of information and communication sciences in satisfying their needs And the 
most important implications of interactive services (multimedia) to the student public, which 
opened wide areas of freedom of choice and pluralism of the interest of curiosity in reading and 
reading. The sample of the study consisted of (60) university students in Setif University 2 - 
Algeria, in the specialist of communication and public relations / media and society and were 
divided into females and males. The study relied on descriptive survey methodology, which 
aims to provide data, facts about the problem of the current study, analysis and scientific 
interpretation , Using the sample survey methodology and its application to the sample of the 
study. 
Keywords: Electronic press , Multemudia, , Reading Habits 
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;ÏŸÅŒŸ 

شهد العقد الثا�ي ثورة كب��ة �� مجال وسائل إلاعالم والاتصال ال�ي جعلت من العالم قر�ة �ونية صغ��ة،    

حيث ت�ورت ا�حاسبات، شب�ات الهاتف وشب�ات املعلومات، مما استخدمت أيضا تكنولوجيا البث الفضائي 

د ال�حافة املكتو�ة �� الوسيلة ول�حديث عن مجال إلاعالم والاتصال نج. و تكنولوجيا الوسائط املتعددة

ألامثل ال�ي �انت تمثل الوجھ إلاعالمي البارز �� الساحة إلاعالمية  وجورها �� �شر املعلومات وألاخبار للمتلق�ن 

ومع مرور الوقت وتضارب ألازمنة  عرفت حقبة التسعينات ثورة . ألجل �شكيل الرأي العام للمجتمعات 

ظهور الشبكة العنكبوتية الو�ب ال�ي غزت ال�ون من أقصاه إ�� أقصاه ،  معلوماتية هائلة ال�ي �شأت مع

محدثة انفجارا �ونيا لم �شهد العالم لھ مثيال ، هذا الانفجار احتوى من ضمن ما احتواه إلاعالم نفسھ ، مما 

قليدية سهمت بدورها �� نقل الفضاء العمومي الذي يمثل وسائل إلاعالم الكالسيكية بما ف��ا ال�حافة الت

. �س�ى باإلعالم ا�جديد أو امليديا املكتو�ة إ�� فضاء عمومي اف��ا��ي يتم تجسيده ع�� شكة الان��نت أو ما

�عدما �انت وسائل إلاعالم الكالسيكية تقوم ع�� �شكيل الرأي العام �ش�ل هام��ي و�دون صدى إعالمي من 

�� ت�و�ن كتل وجماعات صغ��ة �سهل بدورها �عرف باإلعالم ا�جديد العمل ع قبل ا�جمهور ، �� ح�ن جاء ما

 .�� �شكيل رأي خاص بالفرد اح��اما لتلقيھ 

ومن ب�ن أبرز رهانات التحول ال�ي أ فرز��ا شبكة الان��نت ع�� مستخدم��ا جاء �� مقدم��ا بما �س�ى      

متم��ة نظرا ملا تمتلكھ  إذ برزت ال�حافة الالك��ونية �وسيلة اتصالية حديثة وعاملية. ال�حافة الالك��ونية 

من تطبيقات متاحة وخصائص تكنولوجية تفتقدها وسائل إلاعالم التقليدية ، وال�ي سهرت ع�� ت�و�ن 

لم �ستطع ال�حافة التقليدية الصمود �� وجهها ، مما انفجر  جمهور الك��و�ي متفاعل ومشار�ا�ي، لذا

وا�حواجز الضغينة ال�ي �انت �عرقل مساره الاتصا�� ، املتلقي هنا �� وجھ القائم باالتصال وتحرر من القيود 

فيما أصبح عنصر متفاعل �� العملية الاتصالية من خالل �شر املضام�ن وقراء��ا واملشاركة ف��ا ، جعلت من 

ولهذا أصبحت القراءة �� املجتمع .  هذا ألاخ�� يكتسب أنماط وعادات قرائية جديدة �� الاستخدام والقراءة 

ت قيمة أساسية ملن أراد أن يحيا حياة كر�مة ،ف�ي الرك��ة ألاساسية ال�ي بنت عل��ا الدول عملية ا�حديث ذا

يمكن أن نن��ى بأ��ا أداة مكملة  التقدم والتطور وأهمي��ا ع�� مستوى الفرد �� توسيع مداركھ العلمية ، وال

العمل وإتقانھ ، فيما �ستغل أيضا �� ل�جهود الرامية للتعليم املستمر والتفصيل وإذ�اء  روح املثابرة ع�� 

تقن�ن الفكر وت�و�ن الاتجاهات وصقل ميول القارئ مع تفج�� طاقتھ إلابداعية لت�و�ن �خصية مستقلة 

متوازنة ذات مستوى ثقا�� عا�� ، قادرة ع�� تطبيق ألاف�ار السديدة املحصل عل��ا من القراءة والاطالع �� حل 

هذا ما دفع بنا إ�� إسقاط موضوع الاطالع . تصادفھ �� املستقبل القر�ب  املشكالت ومواجهة الصعاب ال�ي

وسبل القراءة وأنماطها  ع�� جمهور الطلبة ا�جامعي�ن ، ونحن �عرف أن الطالب ال يمكنھ أن �عيش معزوال 

والعلمية عن محيطھ الداخ�� أو ا�خار�� �حاجتھ املاسة للمعلومات ال�ي تفيده �� حياتھ العلمية وألا�اديمية 

و�� ظل التب�ي امل��ايد لشب�ات الان��نت من قبل الفرد الذي أصبح مستخدما . بمضاعفة خ��ات ال��و�د 

أن��ناتيا  يبحر �� املواقع الالك��ونية بمختلف ألاش�ال وا�جوانب، إذ تزامن مع تطورها ز�ادة �سبة القراءة ع�� 
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ا��ا ع�� شبكة ألنت مما أوفرت مختلف ا�خدمات ال�حف الالك��ونية ال�ي ال ت�اد تخلو من وجود صفح

التفاعلية املتاحة بفضل تلك ا�خصائص وامل��ات التكنولوجية ال�ي تمتاز ��ا ال�حافة الالك��ونية أو 

ال�حافة التشاركية ، ال�ي أتاحت ل�ل طالب جام�� حر�ة وسهولة انتقاء املضام�ن واملشاركة �� أخبارها 

رئا الك��ونيا يكتسب أنماط وعادات قرائية جديدة تتغ�� �� ألاخ��ة من مستوى وموضوعا��ا ، جعلت منھ قا

 .اء داخل ا�حرم ا�جام�� أو خارجھإ�� آخر وفق �غ�� الظروف املحيطة بھ �� القراءة وال�ي �عرقل تفا عليتھ سو 

;Ïà\ÑÅ’\;ÏË’]“åbU;

أفرزتھ من تطورات حاصلة �� مجال �� ظل التسارع املذهل �� مجال تكنولوجيا الاتصاالت ا�حديثة وما 

إلاعالم والاتصال مهد الطر�ق ملواكبة عصر وسائل الاتصال ا�جماه��ي ،وهو ظهور الشبكة العنكبوتية 

 .ال�ي يطلق عل��ا البعض بالتقنية الاتصالية التفاعلية) الان��نيت(

إلاعالمية ، أصبحت تلعب دورا هاما ف��وز هذه الوسيلة إلاعالمية ا�جديدة ذات إلام�انيات الهائلة �� الساحة 

�� نقل املعرفة و املعلومات و�افة مواد الاتصال ب�ن املجتمعات �ش�ل مباشر ، حيث ساهمت �� ألاخ��ة �� 

عرقلة مسار ال�حافة التقليدية ، ال�ي رأت �� الوسيلة ا�جديدة خطرا ��دد مستقبل صناع��ا أو ما �س�ى 

اقع لها ع�� الشبكة ،مما استفادت ال�حف و املطبوعات الدور�ة من بإ�شاء مو " بالصدمة الالك��ونية"

التقدم التكنولو�� الذي وفرتھ شبكة الان��نيت لتحس�ن مضمو��ا وز�ادة عدد قرا��ا ع�� مستوى العالم �� 

مما وأمست املعلومات و املعارف و البيانات امل��اكمة تتداول �ش�ل كب�� ع�� ألنت ،.مرحلة التحديث و التقن�ن

ع�� املواقع الالك��ونية ،سهلت للقارئ بفك رموز  multimédiaأدى إ�� ظهور سوق حقيقي للوسائط املتعددة 

وشفرة الرسالة إلاعالمية الالك��ونية من خالل بروز تقنيات و أنماط �سمح بإدماج الكث�� من املعطيات من 

الرسوم و الفيديوهات ال�ي ��دف لتطو�ر  و ) نمطية النص الفائق(مصادر مختلفة بالصوت و الصورة و النص 

 ....ألاش�ال ا�جديدة ملنتجات الوسائط املتعددة التفاعلية ومن هنا ظهر ما �س�ى باإلعالم الالك��و�ي

هذا ما زاد من قيمة ال�حافة الالك��ونية ال�ي أمست حاجزا �� وجھ ال�حافة التقليدية وتمركزها �� 

ساعدت حر�ة الان��نيت ع�� �شو��ا ال�ي تخطت ا�حدود واملساحة و  الساحة إلاعالمية �ش�ل فعال ،حيث

الوقت وزادت من التفاعلية بفضل مجموعة من خصائص تكنولوجية ال�ي أفرز��ا شبكة الان��نيت ع�� 

وسائل إلاعالم بما ف��ا ال�حافة الالك��ونية، ال�ي سعت إ�� تحر�ر املتلقي من ا�حواجز والقيود التحر�ر�ة ال�ي 

وتحولھ إ�� مستخدما الك��ونيا قائم بذاتھ �� العملية الاتصالية �� ) املرسل(فها فيھ القائم باالتصال خل

الوقت نفسھ �عد إن �ان متلقي سل�ي ، وأصبح بإم�انھ القراءة و الاطالع و الكتابة وإفصاح أرائھ مما اكتسب 

�� ألاخ�� مز�دا من �حافة الالك��ونية لتخرج ال.يدة القارئ من استخداماتھ عادات وأنماط الك��ونية عد

 .السمات واملم��ات ال�ي جعل��ا تفوق وسائل إلاعالم ألاخرى 

و�التا�� ترتكز دراسة الباحث ع�� تلك القضية املتعلقة بأنماط القراءة �� املواقع الالك��ونية،أين نجد بان 

أحدثت �غي��ا  ،�ا ال�حافة الالك��ونية ا�خصائص ال�ي أوفر��ا شبكة الان��نيت ع�� وسائل إلاعالم بما ف�
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جذر�ا �� أساليب القراءة  للمضام�ن إلاعالمية ، ومسعاها �� إشباع حاجات القارئ ورغباتھ أثناء التعرض 

 .ع�� غرار التغي��ات  القرائية ال�ي طرأت عليھ اثر الانتقال املرح�� من الور�� املطبوع إ�� الالك��و�ي

ناعة ال�حافة �� ا�جزائر �شبكة الان��نيت كغ��ها من البلدان ألاخرى ، حيث �انت و�� هذا السياق تأثرت ص

أول تجر�ة لل�حافة الالك��ونية �� ا�جزائر خالل منتصف التسعينات و رغم أ��ا �انت متأخرة نوعا ما ، إال 

قت��ي الدراسة ع�� لنفسها م�انا �� السوق إلاعالمية ا�جزائر�ة ، هذا ألامر الذي ي استطاعت أن تتخذ أ��ا

 .نخبة من الطلبة  ا�جزائر��ن كعينة من القراء ومتصفح�ن ان��ناتي�ن

وسائط ال تإ�� أي مدى ساهم" التا�� إلاش�ا��ال�ي تبلورت �� السياق  وانطالقا من هذه ا�خلفية إلاعالمية

التكنولوجية لل�حافة الالك��ونية �� �غي�� أنماط القراءة لدى طلبة علوم إلاعالم و متعددة امليليتيميديا 

 "؟سطيفالاتصال �جامعة 

 : الرئي��ي �ساؤالت فرعية  أهمها  إلاش�ا��و انبثق عن السياق 

 هل ��تم طلبة علوم إلاعالم و الاتصال بمطالعة ال�حف الالك��ونية؟ -

 الالك��ونية املفضلة لدى طلبة علوم إلاعالم و الاتصال ؟ما طبيعة ال�حف و املواقع  -

 – hypertexte) ال�ي اكتس��ا عينة البحث �عد اندماجهم بوسائط امليليتيميديا نماط ألا عادات وال ��ما -

video – sound)  ��مطالعة ال�حف الالك��ونية ؟ 

 عالم و الاتصال ؟ما�� دوافع وم��رات مطالعة ال�حف الالك��ونية لدى طلبة علوم إلا -

 كيف غ��ت خاصية التفاعلية أنماط القراءة لدى طلبة علوم إلاعالم و الاتصال ؟-

 كيف غ��ت خاصية النص الفائق أنماط القراءة لدى طلبة علوم إلاعالم و الاتصال ؟-

علوم إلاعالم �� �غي�� أنماط القراءة لدى طلبة  )مواقع التواصل الاجتما��(  عدد منافذ النشركيف ساهم � -

 ؟�عد استخدامهم للوسائط امليليتيميديا و الاتصال

تأث��ات وتفاعالت ع��  الطلبة القراء �عد استخدامهم " امليليتيميديا"هل حقيقة القت الوسائط املتعددة  -

 .للوسائط امليليتيميديا أثناء التصفح

 : أهداف الدراسة 

  وسائط امليليتيميديا  �� تصفح ال�جافة الاك��ونيةل)البحث عينة (لطلبةا عتمادمعرفة عادات و أنماط ا-

مختلف امليديا ا�جديدة ب اعند استغالل تكنولوجي  ل�حافة الاك��ونيةإبراز التفاعالت ال�ي تحدث �� ا-

 أش�الها وتمظهرا��ا 

 .ا أثناء القراءةمعرفة ا�خصائص والصفات املكتسبة لدى قراء العينة عند استغاللهم للوسائط امليليتيميدي  -

ع�� التغي��ات والتحوالت ال�ي أفرز��ا  الوسائط امليديا ا�جديدة لل�حافة الالك��ونية �� أنماط التعرف ع��  -

 .وعادات طلبة علوم إلاعالم و الاتصال

Ïà\ÑÅ’\;ÏË⁄·^U 

إلاعالم و الاتصال من خالل رصد أراء الطلبة املتخصص�ن �� علوم ا�جانب ألا�اديمي تكمن أهمية الدراسة �� 

بالنظر إ�� استخداما��م الن���ة لل�حف الالك��ونية إضافة إ�� معاي�� الاهتمام و ، وقر��م املباشر باملوضوع
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أيضا منطلقا  بحثمما يمكن أن ت�ون نتائج ال. ووسائط متعددة ا�خدمات  املفاضلة ملا تتيحھ من خدمات

ا�جانب  أما أهمي��ا من .نتھ بالتجارب العر�ية املماثلةلباحث�ن آخر�ن للتعمق �� دراسة املوضوع ومقار 

) الوسائط امليلتيميديا( الالك��ونية �� تطو�ر أساليب القراءة  دور مواصفات ال�حافة وهو معرفة املوضو�� 

،حيث سعت �� ألاخ��ة �� ز�ادة تفاعل القراء مع )  كيفية القراءة(عند طلبة علوم إلاعالم و الاتصال 

يضا �سبب مسايرتھ لشبكة إلاخبار�ة وإشباع حاجاتھ  إلاعالمية ،حيث غ��ت �� عاداتھ وميوالتھ أاملضام�ن 

 .ت واستغاللھ الدائم للوسائط ا�جديدة الان��ني

 :الدراسة )مجاالت(حدود 

يؤطر الدراسة ��  ألنھبحث عل�ي  ألي�عت�� تحديد حدود أو مجاالت الدراسة خطوة أساسية �� البناء امل����  

أنواع من قالب �سمح لنا �� التحكم �� �ل خطوات بحثنا و�مكن أن نم�� من خالل هذه الدراسة ثالثة 

 :املجاالت

والية و�قصد بھ امل�ان الذي تم إجراء الدراسة فيھ و�تمثل املجال امل�ا�ي  هنا �� : ا�حدود امل�انية للدراسة -1

 .2دباغ�ن سطيفسطيف و�التحديد بجامعة محمد مل�ن 

و�قصد بھ عينة مجتمع بحث الدراسة و�تعلق مجتمع البحث ذات الصلة :  ا�حدود البشر�ة للدراسة -2

يدرسون الذين  طلبةوهم ال الذين يتصفحون و�قرؤون ال�حافة الالك��ونية  طلبةباملوضوع دراستنا بال

 .سنة 25ا�� 19ا�� الفئة العمر�ة من تخصص اعالم واتصال

الف��ة الزمنية ال�ي أجر�ت ف��ا  ھ البحث أو ي استغرقالذو�قصد بھ  الوقت : الزمنية للدراسة ا�حدود -3

، وتخلل��ا الدراسة امليدانية من  ف��ة توزيع 2018 ماي 5إ��  2018أفر�ل 19الدراسة و ال�ي امتدت من 

 .النتائج املطلو�ة إ��الاستبيان و تحليل وتفريغ  الاستمارات وصوال 

  : الدراسةمصط�حات 

أو نحتت قطعا لتحديد أو لوصف ,املصط�ح هو �لمة أو عبارة استعارها الباحثون من املفردات ا�جار�ة  إن

فا املصط�ح أو املفهوم هو عرض مجرد للواقع الذي ,ظواهر الواقع امل�حوظ الذين ير�دون تحليلھ علميا 

 :ضيح م��اوتتضمن دراستنا عدة مصط�حات �ستوجب التو , 1�ستطيع مالحظتھ 

 Multumediaبأ��ا وسيلة من الوسائل متعددة الوسائط  :  Electronic pressال�حافة الالك��ونية  -1

تنشر ف��ا ألاخبار و املقاالت و�افة الفنون ال�حفية ع�� شبكة املعلومات الدولية �ش�ل دوري و�رقم متسلسل 

امل��ات التفاعلية وتصل إ�� القارئ من باستخدام تقنيات عرض النصوص والرسوم و الصور املتحركة �عض 

 2."خالل شاشة ا�حاسب آلا�� سواء �ان لها أصل مطبوع أو �انت �حيفة الك��ونية خالصة

وهو مصط�ح  (Multimedia :باإلنجل��ية) لوسائط املتعددة :Multumediaامليليتيميديا  متعددة وسائط -2

النص، (عدة أجهزة إعالم مختلفة �حمل املعلومات مثل يرمز إ�� استعمال  ا�حاسوب واسع الانتشار �� عالم

  )3والتطبيقات التفاعلية الصوت، الرسومات، الصور املتحركة، الفيديو،
�� نظام واحد ، و "وغ��ها من النظم.. مرئيات، صوتيات اتصاالت:"�عب�� يقصد بھ دمج أنظمة مختلفة 

،  Textsالنصوص املكتو�ة: هذه الوسائط م��ا �شتمل الوسائط املتعددة ع�� مجموعة م�ونات �ش�ل بنية

،  Animation، الرسوم املتحركة Still Image، الصور الثابتة Graphics، الرسوم ا�خطية Soundالصوت

  Virtual Reality، و ا�حقيقة الاف��اضية Video، صور الفيديو Motion Picuresالصور املتحركة
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تلك العادات املتكررة  ال�ي اكتس��ا القارئ أو املستخدم من خالل �� :  Reading Habits عادات القراءة -3

اطالعھ ع�� املضام�ن إلاعالمية �� ال�حافة الالك��ونية واملتمثلة �� اهتمامھ با�خدمات ال�ي تتيحها ال�حف 

بأنماط القراءة �� هذه الدراسة �� عادات التصفح ع�� ال�حف  �طلق عل��ا أيضاو  .ومدى �عرضھ لها

ومدى انتظام القراء �� خدمات التصفح من خالل مستوى وحجم التصفح ، ) املواقع إلاخبار�ة(ك��ونية الال

والوقت املخصص لذلك، وألايام والف��ات الزمنية وألاماكن املفضلة للتعرض ،باإلضافة إ�� الطر�قة ال�ي يتم 

أيضا �� تفصيل القراء ملا يتصفحونھ �� و�مكننا القول ع��ا .   ف��ا عملية التصفح أي �انت فردية أو جماعية 

 .ال�حف الالك��ونية وأساليب �عاملهم مع ما يفضلونھ وما تتيحھ هذه الوسيلة

Ïà\ÑÅ’\;r‚fiŸ;U 

 حالة املعلومات عن بجمع ا�خاصة ألاش�ال أحد وهو" الوصفي امل�ح من�ج ع�� الدراسة �� هذه اعتمدت وقد

 4. ��مواتجاها ومشاعرهم وإدراكهم �ما�وسلوكي ألافراد

من أ�سب املنا�ج العلمية مالئمة للدراسات الوصفية  بصلفة عامة ،  surveyحيث �عت�� من�ج امل�ح  

 P4F5.وتلك ال�ي �س��دف وصف خصائص قراء ال�حف وسلوكهم الاتصا�� نحو ال�حف بصفة خاصة

 العينة أو ت�ون  ييال�ل املجتمع الدراسة �شمل عندما املعلومات �جمع واملعياري  الرئي��ي الش�ل أيضا ويعت��"

 املبذول  وا�جهد الوقت والنفقات من يوفر جانبا عما��م الاتصال  بمفردا يصعب الذي بالش�ل ومنتشرة كب��ة

 .6"موضوعية  خطوات من�جية خالل من

حيث أن الوظيفة ألاساسية للدراسات امل�حية �� جمع املعلومات ال�ي يمكن فيما �عد تحليلها وتفس��ها 

ولعل ابرز ا�خطوط العامة للمن�ج املس�� هو تحديد حجم الدراسة امل�حية . ثم ا�خروج باستنتاجات م��ا

بحجم املش�لة وعمقها ، إذ تدرس �افة املؤسسات و الوحدات أو يتم إخراج نماذج عينة م��ا ممثلة للمجتمع 

ملطلوب دراستھ ، إذ �ان حجم املجتمع ألاص�� وقد تجمع البيانات و املعلومات من �ل فرد من أفراد املجتمع ا

 7.محددا و قابال للدراسة ، وقد تجمع املعلومات و البيانات من نماذج وعينات يحددها الباحث مسبقا

و�التا�� ي�ون هدف الباحث من دراستھ امل�حية هو تحديد كفاءة وقدرة الش�ل والوضع القائم للهي�ل      

 8.املسموح، عن طر�ق مقارنتھ بمستو�ات و ومعاي�� تم اختيارها وإعدادها

الذي يحاول   discriptive surveyومن ب�ن أساليب امل�ح ال�ي تخدم موضوع بحثنا هو املن�ج الوصفي   

أن يصور أو يوثق الوقائع وا�حقائق والاتجاهات ا�جار�ة، مثل الدراسات الوصفية للتعرف ع�� خصائص 

 9.غ�� القراء ، دوافع القراءة ، وأسباب العزوف عن القراءة/القراء 

ع�� هذا ألاساس فدراستنا عبارة عن م�ح بالعينة وهذا نظرا �حجم ا�جمهور الكب�� ، الذي �ستلزم 

ا�جزئية ملفردا��ا، و�استخدام املن�ج املس�� سنحاول دراسة عادات القراءة عند القراء ا�جزائر��ن الدراسة 

بما ف��ا نمط التفاعلية و   والتغي��ات ال�ي طرأت عل��ا جراء ا�خصائص التكنولوجية ال�ي أفرز��ا شبكة ألنت

ح مجموعة أسئلة ع�� أفراد البحث نظام الوسائط املتعددة ع�� ال�حافة الالك��ونية ، وذلك من خالل طر 

تدور حول كيفية القراءة لدى جمهور الطلبة ، والعادات املكتسبة من قبل املتفاعل�ن �� املواقع إلاخبار�ة 
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ا�جزائر�ة ودورها �� إشباع حاجا��م ع�� حساب ما تتيحھ من أساليب قرائية جديدة وتقنيات جد ومستحدثة 

 .�� عصر التفاعلية إلاعالمية

i§Ïà\ÑÅ’\;ÏfiË¡Â;nue’\;√⁄U;

وإذا استطاع الباحث إجراء دراستھ ع�� جميع أفراد املجتمع، فإن دراستھ ت�ون  ذات نتائج  أقرب للواقع 

من مشاهدات املجتمع لعدة أسباب، /وأك�� دقة، ولكن الباحث قد يجد صعو�ة �� التعامل مع �ل مشاهدة 

أن وهو الطلبة ا�جامعي�ن ب�ل  ن مجتمع الدراسةمما سيضطره إلجراء الدراسة ع�� مجموعة جزئية م

ال�ي �عد أهم خطوة يمر ��ا الباحث �� اختياره للعينة العينــــة ، وهذه املجموعة �سم��ا تخصصا��ا و  أطوارها

 .املمثلة تمثيال دقيقا ملجتمع البحث

ما تقدم و�ضوء  .10" يءخيار ال��"، الذي �ع�ي �� اللغة العر�ية  " ع�ن"والعينة �لمة مشتقة من الفعل 

بأ��ا نموذجا �شمل جانبا أو جزءا من وحدات املجتمع ألاصل املع�ي بالبحث ، "  العينـــــــــة    : فانھ يمكن �عر�ف

وت�ون ممثلة لھ، بحيث تحمل صفاتھ املش��كة وهذا النموذج أو ا�جزء �غ�ي الباحث عن دراسة �ل وحدات 

  11" .ومفردات املجتمع ألاصل خاصة �� حالة صعو�ة أو استحالة دراسة �ل الوحدات

من مجتمع الدراسة تحمل خصائص وصفات هذا املجتمع وتمثلھ فيما ) جزء(��ا شر�حة بأ" و�عرف أيضا 

 12".يخص الظاهرة موضوع البحث

العينة ومن ب�ن أنواع العينات ال�ي استعان ��ا الباحث �� دراستھ ، وال�ي تنساب إ�� مجتمع بحثھ ��   

�� العينات ال�ي يتم انتقاه أفرادها :   أو الهدفيـــــــــــة العينات القصديـــــــــة  :و�قال ع��ا  .أو املقصودة القصدية

كما يتم . ا�خصائص �� من ألامور الهامة بالنسبة للدراسة �ش�ل مقصود من قبل الباحث نظرا لتوافر �عض

ال�جوء لهذا النوع من العينات �� حالة توافر البيانات الالزمة للدراسة لدى فئة محددة من مجتمع الدراسة 

 13.ألاص��

ولقد اخ��ت العينة القصدية �و�ي أقصد �� مجتمع بح�ي طلبة قسم علوم إلاعالم و الاتصال  طور 

،وذلك من أجل 2سطيف �جامعة اإعالم ومجتمع   –اتصال وعالقات عامة لتخص��ي  )ماس��/ ليسا�س (

 .�� النتائج املبتغاةومات وصوال إاملعا�جة البيانية ملحاور الاستمارة وا�جمع املفصل والدقيق للمعل

 : أدوات الدراسة 

 ألادوات أهم فمن امل�ح ع�� من�ج دراستنا �� اعتمدنا وألننا املتبع، املن�ج نوع حسب البحث أدوات تتحدد

 .واملقابلة والوثائق والاستبيان املالحظة نجد البيانات لتجميع املناسبة

 : بياناتھ امليدانية من خالل وأملت طبيعة الدراسة واملن�ج املستخدم أن يجمع الباحث

 الاستبيان •

�عت�� الاستبيان من أ�سب ألادوات املستخدمة �� الدراسة، والاختيار ألامثل للباحث �� حصولھ ع�� أك�� قدر من 

و�عتمد أساسا ع�� . بأ��ا وسيلة من وسائل جمع البيانات" و�عرف الاستبيان . املعلومات من مجتمع  بحثھ

�سلم إ�� ألا�خاص الذين تم اختيارهم  استمارة تت�ون من مجموعة من ألاسئلة ترسل بواسطة ال��يد، أو 
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و�تم �ل ذلك بدون مساعدة . ملوضوع الدراسة ليقوموا بت�جيل إجابا��م عن ألاسئلة الواردة فيھ وإعادتھ ثانية

و�� وسيلة ل�حصول "و�طلق عل��ا أيضا باالستفتاء  ".الباحث لألفراد سواء �� فهم ألاسئلة أو ��جيل إلاجابة ع��ا

 14".عدد من ألاسئلة املكتو�ة �� نماذج �عد لهدا الغرض  و�قوم املجيب بملئھ بنفسھ ع�� ىاجابات من

وت�ون عدد ألاسئلة ال�ي �شتمل عل��ا الاستبيان كث��ة أو قليلة، تبعا لطبيعة املوضوع، وحجم البيانات ال�ي يطلب 

داف البحث، ومعا�جة ا�جوانب جمعها وتحليلها، ولكن املهم أن ت�ون ألاسئلة وافية و�افية لتحقيق هدف أو أه

 .15. املطلو�ة معا�ج��ا من قبل الباحث

و�� هذا السياق، تحتوي استمارة البحث ال�ي استخدمناها �� دراستنا ع�� خمس محاور، حيث قمنا بإدراج 

 :�ل �ساؤل فر�� �� محور وجاءت �التا��

ا�جنس،  السن، املستوى التعلي�ي،   : ن و��املحور ألاول محور خاص بالبيانات ال�خصية للمبحوث� -

 ...التخصص، ا�حالة الاجتماعية، م�ان إلاقامة و نظام إلاقامة ا�جامعية

املحور الثا�ي جاء �عنوان الاهتمام و املفاضلة انطالقا ملا يفضلھ  القراء و�جذب اهتمامهم أثناء الاطالع   -

 .مندرج �� سبع أسئلة  والقراءة

الالك��ونية، متضمنا ثمانية أسئلة ح�ى يجيب و�تعلق املحور الثالث �عادات وأنماط القراءة �� ال�حافة  -

عليھ املبحوث�ن قصد التوصل ملعرفة أهم ألانماط و العادات ال�ي اكتس��ا الطلبة من خالل استخدامهم 

 . املستمر لل�حف الالك��ونية

مطالعة ال�حف  استخدام الطلبة للوسائط املتعددة �� اتأما املحور الرا�ع املتعلق بدوافع و م��ر -

الالك��ونية ، أدرجنا فيھ �سعة م��رات وعوامل ال�ي دفعت بالقراء الطلبة الاطالع ع�� ال�حف الالك��ونية 

بدال من ال�حف الورقية و املطبوعة ملا تحملھ من خصائص و مم��ات تكنولوجية جديدة ، وسي�ون ع�� 

  :� ع�� اتجاههم ومواقفهم وفقا ملقياس ليكرت باختيار واحد من الاق��احات ا�خمسة املبحوث�ن التعب�

 .معارض �شدة/ معارض / محايد / موافق/ موافق �شدة 

املكتسبة لدى الطلبة عند الاستغالل املجحف  أنماط القراءة ات املنجزة عنتغ�� الوتناولنا �� املحور ألاخ��  -

، وهو موضوع اش�اليتنا املتعلقة بمساهمة ا�خصائص  �� ال�حافة الالك��ونية للوسائط املتعددة 

التكنولوجية لل�حافة الالك��ونية �� �غي�� أنماط القراءة عند جمهور الطلبة وتمحور ا�جانب ألاخ�� من 

يقة الاستمارة ع�� سبعة عشرة سؤالا ، تطلب من املبحوث�ن إلاجابة ع��ا من أجل الوصول إ�� نتائج دق

 .وواقعية ع�� إش�الية الدراسة

) املواقع إلاخبار�ة(ونقصد بأنماط القراءة �� هذه الدراسة �� عادات التصفح ع�� ال�حف الالك��ونية 

ومدى انتظام القراء �� خدمات التصفح من خالل مستوى وحجم التصفح ، والوقت املخصص لذلك، وألايام 

رض ،باإلضافة إ�� الطر�قة ال�ي يتم ف��ا عملية التصفح أي �انت والف��ات الزمنية وألاماكن املفضلة للتع

و�مكننا القول ع��ا أيضا �� تفضيل القراء ملا يتصفحونھ �� ال�حف الالك��ونية .   فردية أو جماعية 

 ..وأساليب �عاملهم مع ما يفضلونھ وما تتيحھ هذه الوسيلة
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 :إجراءات التطبيق إلاحصائية

 : صدق ألاداة 

إذا  16�ش�� هذه العملية إ�� التحليل املنطقي ملحتوى الاستمارة أو التثبيت من تمثيلھ للمحتوى املراد قياسھ 

يفحص ألاداة للكشف عن مدى تمثيل أسئلة جوانب السمة ال�ي تف��ض أن يقيسها ، �ع�� صدق ألاداة عن 

 : ا �التا�� مدى صالحي��ا لقياس ما وضعت لقياسھ ، حيث تم التأكد من صدق فقرا��

 : صدق املحكم�ن -

تم عرض الاستمارة ع�� عينة من أساتذة املن�جية و علوم إلاعالم و الاتصال ، وقد استجبنا ألراء املحكم�ن 

 .بإجراء ما يلزم من التعديالت �� فحوى الاستمارة وحذف ما ينب�� حذفھ لتتخذ الاستمارة ش�لها ال��ائي 

 : ثبات ألاداة 

ا�خاصية نفسها أو الافراد نفسهم ��  النتائج ال�ي يتم التوصل ال��ا بتكرار القياس ع��و�قصد بھ ثبات 

فقد أجر�نا خطوات الثبات ع�� أداة الدراسة عن طر�ق التطبيق و إعادة التطبيق ,املواقف والظروف نفسها 

Test retes method 

يوما قمنا بتكرار العملية للمرة  15عد مرور مفردة و� 30حيث قمنا باختبار الاستمارة ع�� عينة قبلية قواهما 

وهذا �ع�ي أن ) 0.01(دال عند  1.88الثانية ، أظهرت املعا�جة إلاحصائية بأن معامل الارتباط ب��سون �ساوي 

 .أداة الدراسة ع�� درجة مقبولة من الثبات 

ا�حاسب ألا�ي من خالل �عد جمعها و مراجع��ا وإدخالها ��  املعا�جة إلاحصائية للبيانات�عد ذلك تمت 

 . Spss V23استخدام برنامج إحصائي للعلوم الاجتماعية 

;ÎÄÅ¬i∏\;ª]àÊ÷’;ÍÖæ›;◊|ÅŸ 

 : تطور الوسائط املتعددة

من قبل املغ�ي والفنان بوب غولدشتاين  ”Multimedia”وقد صاغ مصط�ح الوسائط املتعددة تار�خ املصط�ح

و�ان غولدشتاين . �� ساوثمبتون، لو�غ آيالند”LightWorks �� L’Oursin“ (1966(عرضھ املوسيقي عام  افتتاح

 .”إن��ميديا“ع�� عالقة مع فنان بر�طا�ي يد�� ديك هيغن�، الذيان قد ناقشا ا�شاء فن جديد الفن وصفھ بـ 

�� السنوات . ”املستشار السيا��ي“لوصف عمل ” الوسائط املتعددة ” ، استخدم مصط�ح1968و �� عام 

�� أواخرالسبعينات، فإن املصط�ح �ش�� إ�� العروض ال�ي . ر�ع�ن الفاصلة، اتخذ ال�لمة معان مختلفةألا 

معناها ’ الوسائط املتعددة‘اتخذت  1990و�� عام ,. ”عروض الشرائح امل��امن مع مسار الصوت“تت�ون من 

اعلنت تاي فوغان ان ” �عملاجعلها :الوسائط املتعددة“�� الطبعة ألاو�� من كتاب ماكجرو هيل . ا�حا��

الوسائط املتعددة �� أي مز�ج من النص، فن الرسم، والصوت، والرسوم املتحركة، والفيديو ال�ي ع�� “

 .الكمبيوتر

بمجموعة من املتغ��ات والتطورات باعتبارها عملية مستمرة متجددة متعددة  مّرت ا�حركة العلمية لقد

،؛ هذه املرحلة ال�ي أسهم ف��ا التطور ) التعليم الرق�ي(� مرحلة العناصر واملدخالت ح�ى وصلنا اليوم إ�

ال�خم �� صناعة ا�حاسوب وال��مجيات مما جعل آلامال تنعقد ع�� أن هذه املرحلة ا�حضار�ة ال�ي �عيشها 

م والتعليم إ�� أق��ى إم�انات املعرفة عن طر�ق جعل العلم 
ّ
البشر�ة ستحقق ا�حلم القديم لدفع عملية التعل

� متناول �ل طبقات املجتمع متحدية الفروق الاجتماعية وا�حدود امل�انية والتفاوت الاقتصادي ب�ن �
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وذلك أن خ��اء ال��بية والتعليم يرون �� هذه القفزات املتسارعة �� تكنولوجيا التقنية . املجتمعات إلا�سانية

سؤوليتھ ألاخالقية تجاه ما يتعلم عن سبيال ممهدا لتحقيق استقاللية التعلم، كما �سمح للمتعلم ممارسة م

لذلك فقد قرر أ�حاب . طر�ق الاكتشاف والتعب�� والتجر�ة واملحا�اة ال�ي تقدمها برمجيات ا�حاسوب اليوم

الاتجاهات ال��بو�ة ع�� ا�ساع أطيافهم واختالف منطلقا��م الفلسفية إ�� أن استخدام تقنيات ا�حاسوب 

 
ّ
ل اتجاها دائما ومتصاعدا ال مناص ل�حياد عنھ أو ال��اجع فيھ إ�� عصور ا�حديثة لتنظيم عملية التعلم �ش�

وملا ).  مدرسة املستقبل ب( التعليم الالك��و�ي وهذا التصور ما ع��وا عنھ �� بدايات �شكيل مصط�ح!  سابقة

؛ ذلك �ان إدارك وتصور املعلومات ا�جديدة �عتمد ع�� تنوع طرق عرض هذه املعلومات وتقديمها للمتعلم 

�ش�� البحوث العلمية (أن الرغبة �� التعليم تزداد حينما تضاف املؤثرات البصر�ة والسمعية إ�� نظام التعليم 

ممن خالل %  20 -13من املعرفة من خالل حاسة السمع والبصر ونحو % 80إ�� أن إلا�سان يتلقى أك�� من 

من أجل هذا  –) � حواس اللمس والذوق والشمو�% 5-1السمع و��� ذلك ا�حواس ألاخرى ال�ي ت��اوح ما ب�ن 

 17�لھ تم ال��ك�� ع�� اختيار واستخدام تقنيات الوسائط املتعددة �� عرض املعلومات

 : تصنيفات الوسائط املتعددة

�عرض املحتوى ا�خطي �� كث�� ,الوسائط املتعددة �� �عض تصنيفا��ا تنقسم ا�� قسم�ن ا�خطية وغ�� ا�خطية

غ�� ا�خطي �ستخدم التفاعل لعرض . السينما: وجود اي تفاعل بينھ و ب�ن املستخدم مثلمن ألاحيان دون 

من الامثلھ ع��  ”Hypermedia”الوسائط مثل ألالعاب الالك��ونية والتديب الذا�ي ع�� ا�حاسوب و �عت�� الـ

مل�جلھ قد تتيح العروض ا,عروض الوسائط املتعددة ممكن ان ت�ون م�جلة أو مباشرة . املحتوى الغ�� خطي 

عناصر التطبيقات • التفاعل وأيضا العروض املباشرة قد تتيح التفاعل ع�� التواصل مع املحاضر أو املشارك�ن

 • (Video ) الفيديو • (Sound ) الصوت • (Animation ) ا�حركة • (Image ) الصورة • . ( Text ) النص:  املتعددة

�عض لغات • برامج املحا�اة و�رامج إنتاج البيانات  • Director  ،Authorware : برامج التأليف إلابداعية ، مثل

 . ال��مجة

 : ا�خصائص الرئيسية للوسائط املتعددة

أو تنقل أو ان �عرض ,الة العرض,يمكن أن �عرض بواسطھ �خص ع�� املسرح عروض الوسائط املتعددة

ل او مباشر او ��جيلها �ش�ل رق�ي أو وأيضا يمكن ب��ا ع�� الهواء �عرض م�ج. بوساطة برنامج �شغيل 

 .تناظري 

مع العديد من ,يمكن استخدامها �� بيئة مادية مع املؤثرات ا�خاصة ألعاب الوسائط املتعددة واملحا�اة

املستخدم�ن �� شبكة الان��نت ومع جهاز حاسوب مح�� او مع نظام اللعبة والقصد من الاش�ال العديده 

أو �� . �ة املستخدم�ن، ع�� سبيل املثال �جعلها أسهل وأسرع لنقل املعلوماتللوسائط املتعددة لتعز�ز تجر 

 18.مجال ال��فيھ أو الفن، لتجاوز التجر�ة اليومية
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ÏË›\ÅË∏\;Ïà\ÑÅ’\;r]i›;◊Ë÷üÂ;ôÖ¡U;;

خصص هذا القسم من الدراسة لعرض النتائج و املعطيات املحصل عل��ا من الاق��اب امليدا�ي من املبحوث�ن 

الذي تم باستخدام ألاداة البحثية املتمثلة �� الاستمارة ع�� عينة من الشباب املستخدم لشبكة التواصل 

 ).فا�سبوك (الاجتما�� 
 .ا�جنس ، السن ، املستوى التعليمي ، ا�حالة الاجتماعية : يمثل توزيع أفراد العينة حسب متغ�� :  01جدول رقم 

 الفئات املتغ��ات
 تصنيف العينة

 النسبة املئو�ة العدد

 ا�جنس

 %60 24 ذكر

 % 40 36 أن�ى

 %100 60 املجموع

 السن

 %00 00 20أقل من 

20 – 25 56 %93.33 

30-25 4 %6.66 

 %100 60 املجموع

 املستوى التعليمي

 %48.33 29 ليسا�س

 %51.66 31 ماس��

 التخصص           

 %50 30 اعالم واتصال

 وعالقات عامةاتصال 

 
30 50% 

 %100 60 املجموع

 م�ان الاقامة

 %30 18 داخل املدينة

 %66.66 40 خارج املدينة

 %3.33 02 �� الضوا��

 %100 60 املجموع
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وال�ي   من مجموع أفراد العينة %60يت�ح من خالل ا�جدول بأن �سبة املشاركة �انت عند إلاناث بنسبة  

، إذا ماقورنت بالعدد الك�� لنسبة مجتمع البحث أنا وهم طلبة   %40تفوق �سبة الذ�ور وال�ي تمثل �سبة 

ومدى �عرضهم ألنماط وعادات القراءة �� ال�حافة الالك��ونية ، وقد يرجع الفرق .علوم الاعالم و الاتصال 

والشب�ات الاجتماعية  � استخدام شبكة الان��نت�� النسب إ�� طبيعة مجتمع الطلبة ، وكذا إقبال إلاناث ع�

ألغراض بحثية وعلمية �غض النظر عن توافر  دليل ع�� التفاعل الرهيب لد��م للوسائط املتعددة ، وذلك 

 ).ا�خ........ G  3 ، إضافة إ�� توافر تقنية  ipadالهاتف ، ا�حاسب  ال�خ��ي ، ( أجهزة الاستقبال بما ف��ا 

سنة �� الفئة ألاك�� ) 25إ��  20( ن خالل النتائج املتحصل عل��ا أن الفئة العمر�ة ماب�ن يتب�ن لنا موكما 

من مجموع أفراد  %93.33، حيث تمثل �سبة  ووسائطها تصفحا لل�حف الالك��ونية و�عرضا ملضامي��ا

 %6.66بنسبة ) 35إ��  25(، لتل��ا الفئة العمر�ة من " علوم الاعالم و الاتصال"العينة ، و ال�ي تمثل فئة طلبة 

 .من عينة الدراسة %00سنة ب  20من مجمل العينة ، ولت�ون النسبة ألقل من 

سنة �� ألاك�� إقباال ع�� ) 25إ��  20(و�� قراءة لهذه النتائج تب�ن لنا أن الفئة العمر�ة املحددة من      

ال�حف الالك��ونية وما ساهمت فيھ �� ألاخ��ة بفضل خصائصها التكنولوجية �� �غي�� أنماط وعادات 

،  يديوهات الالك��ونية والروابط املتشعبةباعتبارها الفئة ألاك�� استغالال لنمطية النصوص والف القراءة لد��ا

) 35إ��  25(ومن جهة أخرى نالحظ أن الفئة العمر�ة من . وذلك ألغراض بحثية ، علمية ، معرفية وميدانية 

سنة تحتل الصدارة الثانية �� تجاو��ا مع ال�حف الالك��ونية من تفس�� �� سلوك وجوهر املستوى التعلي�ي 

 .للفئة

جدول ا�خاص باملستوى ا�جام�� ملجتمع البحث تفاوت �س�ي ب�ن طلبة الليسا�س و يت�ح من خالل ا�

، إذ تل��ا  %51.66املاس�� ، حيث احتلت �سبة طلبة علوم الاعالم و الاتصال لطور ماس�� الصدارة ألاو�� ب 

 .%48.33بنسبة غ�� متفاوتة لطلبة الليسا�س 

نولوجية ال�ي تمتاز ��ا ال�حافة الالك��ونية �� إحداث �غي��ا و�� قراءة للنتائج ساهمت ا�خصائص التك        

لسلوك وعادات التعرض للمضام�ن الالك��ونية لدى طلبة املاس�� من خالل التصفح ألجراء بحوث أ�اديمية  

واملطالعة أو قصد كسب خ��ة إعالمية �� مجال تخصصهم  وذلك لسهولة التفاعل املجدي ، باملقابل �انت 

خصائص التكنولوجية لل�حافة الالك��ونية مساهمة التقل ع��ا �� طور املاس�� �� التصفح و مساهمة ا�

 Multimediaالتفاعل مع املحتو�ات و�فضل نمطية النص الفائق ال�ي جاء ��ا نظام الوسائط املتعددة 

 . استعانة بأش�ال مختلفة من محر�ات البحث

نت النسب املئو�ة لتخصص طلبة الليسا�س و املاس�� ، حيث فقد تباي) 04(حسب ما يو�حھ ا�جدول رقم      

باملوازاة مع طلبة عالقات عامة  من التجاوب مع ال�حافة  %50�جلت طلبة ال�حافة املكتو�ة �سبة 

الالك��ونية  والاستفادة من خدما��ا الفعالة بفضل م��ا��ا التكنولوجية املستحدثة ، وان هذا التجاوب راجع 

عالم لد��م اهتمام ل�ل ما �ع�ي تخصصهم و�التا�� هنا �ستنتج أن عينة الدراسة واملتمثلة �� إ�� أن طلبة الا 
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جمهور الطلبة �انت قابلة للدراسة مع موضوع يندرج ضمن إطار الاعالم و الاتصال ، والتباين �� النسب يؤكد 

إلاعالمي ، وكذا املنتديات ومواقع  بأن الطلبة القراء يتفاعلون مع املضام�ن إلاعالمية مهما �ان إطار تخصصهم

�جلت �� ألاخ��ة ملا �عكسھ تخصص الطلبة درجة من ) مواقع التواصل الاجتما�� وغرف الدردشة' املحا�اة 

 .التجاوب باستعمال أغلب املحر�ات للوصول إ�� املواقع الرسمية لل�حف 

عامليا ، حيث سمحت شبكة الو�ب �عطي تكنولوجيا املعلومات و الاتصال لل�حافة الالك��ونية �عدا 

بفضل مزاياها املتعددة باخ��اق ا�حواجز الرمانية و امل�انية ، وأصبحت �� ألاخ��ة �س�ى بالقر�ة الصغ��ة ، 

 .مما لم �عد النطاق ا�جغرا�� حاجزا �� وجھ أي فرد لتقي املعلومات �� أي م�ان من العالم

�� متلقي الرسالة إلاعالمية ، أين أوفرت لھ الفور�ة وآلانية �� تلقي وهذه املزايا لها ا�ع�اس أيضا ع            

و�شر املضام�ن الالك��ونية وال�ي لها عالقة مع متغ�� إلاقامة ال�ي سهلت لھ نمطية الاطالع والتصفح دون 

 التنقل إ�� أماكن �عيدة عن محيطھ الاجتما��  ونمط معيشتھ وعدم إحساسھ أنھ منعزل ع�� عادة التصفح

و�ف��ض أن ي�ون متغ�� إلاقامة هو املتغ�� . ال�ي �عود عل��ا �� أم�انھ الروتينية سواء �� املن�ل أو أماكن العمل 

ألامثل لقياس درجة تفاعل املبحوث�ن مع ا�جرائد الالك��ونية سواء داخل املدينة أو خارجھ أو خارج الوطن 

 .بتاتا

وال�ي توافق فئة طلبة علوم  %66.66ضمن الصدارة ألاو�� �سبة وحسب النتائج املتوصل إل��ا اندرجت         

لفئة الطلبة املقيم�ن داخل املدينة ، و��  %30الاعالم و الاتصال القاطن�ن �� ضوا�� املدينة ، لتل��ا �سبة 

 .فئة الطلبة املقيمة خارج الوطن %3.33ال��تيب ألاخ��  بنسبة 

أن مجمل الطلبة املقيم�ن �� ضوا�� املدينة ألاك�� تفاعال مع محتوى و�فسر هذا  الاختالف �� ها النسب       

ال�حف الالك��ونية وال�ي تفيد أن أغلب جمهور الطلبة القاطن�ن �� الضوا�� ع�� اطالع دائم باملواقع 

�ن ال�ي تخص طلبة الاعالم املقيم%30ال�حفية الالك��ونية نظرا للتوزيع ا�جغرا�� �جمهور الطلبة ، أما �سبة 

. ضاء العموميفبل مع ال داخل املدينة مغزاها أن ا�شغاالت الطلبة ال ت�ون محصورة فقط مع الان��نت

قامات واملتمثلة �� فئة الطلبة املقيم�ن خارج الوطن يفسر بتواجدهم داخل إلا %3.33و�النظر إ�� أقل �سبة 

اض الدردشة و التواصل أو �� الدراسات ا�جامعية والذي يقتصر عملهم �� استخدام املواقع الالك��ونية ألغر 

وعدم إلاملام بما تنشره ال�حف الالك��ونية ا�جزائر�ة ، �و��ا ال �شبع ) البحث العل�ي(العلمية ألا�اديمية 

حاجاتھ إلاعالمية إلاخبار�ة ال�ي لم �غرس فيھ روح املواطنة والاهتمام بمجر�ات ألاحداث و املواضيع ال�ي تمس 

أو �سبب العزلة الاجتماعية �ونھ . ا�خ.... الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية والثقافية�ل جوانب ا�حياة 

وهنا ت�ون �سبة الاستغالل منخفضة ع�� مستوى  معزول عن وطنھ ألاص�� ال تتوفر لديھ املطبوعة الورقية

لع ع�� املحتو�ات ، فيتحتم عليھ هنا أن يطموقع ال�حيفة بدال من تصادفها بداخل الشب�ات الاجتماعية 

 .عل��ا ونتلقائيا تجده �ستخدم الوسائط املتعددة و�تفاعل معها �� تلك ال�حظةال�حفية 
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 :نتائج الدراسة حسب النتائج الكمية والكيفية

 . وت��ة  تصفح املبحوث�ن لل�حافة الالك��ونيةيو�ح :  02جدول رقم 

 النسبة التكرار 

 100% 60 �عم

 00% 00 ال

 %100 60 املجموع

 

أردنا من وراء ادراج هذا السؤال �� استمارة الاستبيان من أجل التأكد من صدق املبحوث�ن �� اجابا��م ، 

مما �انت احابات أفراد العينة صادقة ع�� العموم الا �� حاالت استثنائية بتصادف املبحوث�ن مع أسئلة ي��دد 

وم فقد �ان مجتمع البحث املعرف بطلبة �� اعطاء اجابات مستقلة أو غ�� مقنعة من قبلھ ، لكن ع�� العم

علوم الاعالم و الاتصال قابل للدراسة ع�� موضوع البحث كعينة مقصودة ، �عذ أن �انت ألاغلبية وعامة 

 . %100أفراد العينة لد��م اهتمام الشاغل بمطالعة ال�حف الالك��ونية والتفاعل معها بنسبة 

املتعلق بال�حافة الالك��ونية يندرج ضمن تخصص جمهور وهذا الاهتمام راجع ا�� أن موضوع الدراسة 

الطلبة �� قسم علوم الاعالم ، و�� قسم ال�حافة استوجب ألامر من طالب الاعالم والاتصال أن يطلع عل��ا 

سواء لتنمية رصيده الثقا�� و املعر�� �� قراءة املواضيع و ألاخبار أو قصد انتساب خ��ة اعالمية عن ال�حف 

      . ية وكيفية التعامل مع جمهورها ، اضافة ا�� ما تقدمھ من م��ات �� فحوى الاستخدام و التفاعليةالالك��ون
 �حافة الالك��ونيةالوسيلة ال�ي يتعرض من خاللها املبحوث�ن لل:  03جدول رقم 

 %النسبة  التكرار الوسيلة 

 %33.33 20 ا�حاسوب 

 %58.33 35 الهاتف 

 %8.33 05 ) تابالت(اللوح الالك��و�ي 

 %100 60 املجموع 

   

، وال�ي أبرزها ال�حف الالك��ونية�ش�� نتائج ا�جدول الوسائل ال�ي �ستخدمها املبحوث�ن �� الولوج إ�� 

ليأ�ي % 33.33، ومن ثم �سبة إستخدام ا�حاسوب بنسبة % 58.33استعمال الهواتف الذكية بنسبة 

 % 8.33بنسبة ) TABLETE(الالك��و�ي استخدام اللوح 
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عن طر�ق الهواتف الذكية نظرا الرتفاع عدد  مواقع ال�حف الالك��ونيةوعليھ يمكن تفس�� ارتفاع الولوج إ�� 

مستخدمي الهواتف الذكية ذات الوسائط املتعددة �� ا�جزائر نتيجة العروض املغر�ة ال�ي تقدمها ل�جمهور 

 .ت و فا�سبوك ذو تدفق عا�� مجاناإم�انية الاستفادة من شهر�ن ان��ني+ مجانا شر�حة = م��ا شراء هاتف ذ�ي 

 يو�ح توزيع كيفية قراءة طلبة علوم الاعالم والاتصال لل�حيفة الالك��ونية: 04جدول رقم 

 التوزيع                         

 كيفية القراءة   

 النسبة املئو�ة التكرار

 ع�� املوقع الرسمي لل�حيفة

 أون الين

15 25% 

تحميل الن�خة الورقية لل�حيفة 

 PDFقراء��ا ع�� ش�ل و 

05 %8.33 

ع�� روابط صفحات الشب�ات 

 Iinkالاجتماعية 

45 %75 

 %100 60 املجموع

نتوصل من خالل هذا ا�جدول بأن املبحوث�ن لد��م أنماط مختلفة �� التصفح الالك��و�ي و�تغ�� فحوى 

أخر حسب والظروف املحيطة بھ ،  و�� ظل هذه املعطيات املق��حة للمبحوث�ن الاستخدام من �خص إ�� 

، طالع ع�� املضام�ن الالك��ونية�ستنتج بان جمهور الطلبة لد��م أساليب و طرق و استخدامات مختلفة �� الا 

،   %75 ع�� صفحا��ا الفيسبوكية بنسبة قدرت ب ال�حفية طالع ع�� املضام�نالا  ون يفضل غالبي��مف

 يتصفحون ال�حف الالك��ونية ع��  ع�� من مجموع الطلبة الذين %25و�جلت �سبة معقولة ما يقارب 

ميع أنحاء الوطن املوقع الرس�ي لل�حيفة بخط أون الين نتيجة التدفق الهائل لشبكة الان��نت �� ج

�قرؤو��ا ع�� ش�ل يحملون الن�خ الورقية لل�حيفة و ، وهناك فئة ممن ل أماك العمل � و�ا�خاص �� املن

PDF   و�فسر تفضيل جمهور الطلبة لهذا الاحتمال لضيق الوقت عندهم �� الاطالع ،   %8.33بنسبة قدرت ب

 لقراء��ا FLASHو�واسطة   PDFداخل مقا�� الان��نت وال�ي تتطلب ت�لفة عالية مما يحمل العدد ع�� ش�ل 

يو�ح : 05قم جدول ر .تبار كعامل الوقت والت�لفة ا وال�ي تأخذ �ع�ن الاعدون تأخ�� لظروف عددناها سابق

 الالك��ونية ةفا�ح�� ال  Multimediaاستغالل الوسائط املتعددة توزيع أفراد العينة لدوافع وم��رات 

معارض 

 �شدة

 التوزيع موافق �شدة موافق محايد معارض

 

 ت % ت % ت % ت % ت % ا�خدمات      

 التفاعلية واملشاركة 17 28.33% 36 60% 4 6.66% 0 0% 3 5%

استخدام الوسائط  22 36.66% 30 50% 6 10% 2 3.33% 0 0%

املتعددة وتقنية 

 الفائق صالن
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خالل  ومن دوافع وم��رات مطالعة ال�حف الالك��ونية" نالحظ من خالل ا�جدول املندرج تحت عنوان 

موافق �شدة " اجابات محددة من قبل أفراد العينة  بالعبارات التالية  ع��وضع مقياس ليكرت وال�ي اشتمل 

 : قد �انت إلاجابات �األ�ي" ، موافق ، محايد ، معارض ، معارض �شدة  

ا ات وراء الانجذاب امل��ايد للقراء حول املحتو�ات الالك��ونية، نظر رالشك أن هناك دوافع وم�� 

ل�خصائص التكنولوجية ال�ي تمتاز ��ا ال�حافة الالك��ونية وال�ي تتيح بدورها خدمات وممارسات تفاعلية 

أصبح لديھ اهتمام كب�� باملطالعة الالك��ونية وال�ي غ��ت �� عاداتھ و أنماطھ القرائية  عديدة للمستخدم مما

تاح��ا شبكة الان��نت للمستخدم وسهلت لھ بدال من التصفح الور�� الكالسي�ي، بفضل هذه ا�خصائص ال�ي أ

طر�قة التفاعل و املشاركة �� �شر وتلقي املضام�ن الاعالمية ، ولهذا اق��حنا عدة أسباب يختار م��ا املبحوثون 

 :ومن ب�ن هذه الدوافع نجد  .يرونھ مناسبا لهم ما

 بالتفاعلية و املشاركة  أ��ا تمتاز  -

 بالسرعة والفور�ةأن ال�حافة الالك��ونية تمتاز  -

ومحتوى ) الصورة / الصوت / النص ( ملتعددة ال�حافة الالك��ونية توفر استخدام الوسائط ا  -

 ال�حافة الالك��ونية متنوع ومتشعب وتفتح مجاالت كب��ة للمعرفة

لفئة الطلبة ال�ي " موافق"بمؤشر  %50النتائج املرسومة ��  ا�جدول ��جيل �سبة �ت�ح من خالل و 

توافق ع�� أ��ا تطالع ال�حف الالك��ونية أل��ا توفر لقرا��ا استخدام الوسائط املتعددة ، والاح��افية �� 

طر�قة عرض املضام�ن  بالصوت والنص و الصورة ذات جودة العالية �جدب القارئ نحو تصميم هاتھ املواقع 

   multimédiaلومات بنمطية النص الفائق و مختلف أش�ال الوسائط  و ال�ي �سهل بدورها انتقاء املع

موافق " بمؤشر    %36.66وجاءت �سبة.  تفضيال ع�� ال�حف املطبوعة ووسائل الاعالم الكالسيكية ألاخرى 

من مجموع طلبة علوم الاعالم و الاتصال ال�ي توافق �شدة  ع�� أن من دوافع اطالعها ع�� ال�حف " �شدة

ونية  لراجع لتوافرها ع�� خدمة الوسائط املتعددة وتقنية النص الفائق ،  أما النسبة ال�ي تقدر ب الالك��

تخص  فئة الطلبة ال�ي   �عطي إجابات فيما يخص تجاوب القراء مع ال�حف " محايد" بمؤشر  10%

" %3.33جلت �سبة  الالك��ونية �عود �� احتوا��ا ع�� خدمة الوسائط املتعددة و النص الفائق ، �� ح�ن �

مشاركة ضئيلة بالنسبة للطلبة ال�ي �عارض �� اجابا��ا ع�� أن سبب اهتمام ومطالعة "  معارض"بمؤشر 

القراء لل�حف الالك��ونية يقوم ع�� أساس تم��ها بخدمة الوسائط املتعددة ، ولم ��جل املقياس أي 

م ال�حف الالك��ونية بدافع الاعتماد حول استخدا%00 أي �سبة  معارضة شديدة من قبل جمهور الطلبة 

 .ع�� الوسائط املتعددة

 

 

 

 



ISSN : 2571-9904 
EISSN: 2602-7763 

 

=Ô|||||ŸßÔ|||||Î‹˙||ƒˇ^=m_|||||ã^áÑŸ|ÿ=Ôÿ_k|||||||||ãàÿ^ =ÑŸ.^=W=02 =ÉÑ≈ÿ^==W=07==L2›kgã=2018   
 
  

=

26 

 .يو�ح طبيعة املحتو�ات ال�ي يطالعها طلبة علوم الاعالم والاتصال  ع�� �حفهم   : 06ول رقم جد

 التوزيع                                

   

 نمط املحتو�ات  

 النسبة املئو�ة التكرار

 %28.33 17 صور و �ار��ات��

 %51.66 31 فيديو

 %55 33 نصوص

تتيح ال�حافة الالك��ونبية للمستخدم تطبيقات تكنولوجية مستحدثة ع�� صفحا��ا من بي��ا خدمة     

، حيث �عمل هذا النظام ع�� عرض محتو�ات موقع ال�حيفة  بالصوت و  Multimedia الوسائط املتعددة 

ألالوان والرسومات وألاش�ال و ( النص والصورة بطر�قة نطامية واح��افية مع استخدام عوامل ا�جدب 

، �� ح�ن �سهل هذا ألاخ�� للمستخدم سهولة انتقاء املعلومات و ألاخبار �ش�ل مر�ح ومرن ، بدال ) املخطوطات

الوسائل الكالسكية بما ف��ا ال�حف الورقية وال�ي يكتفي القارئ هنا بالقراءة و املشاهذة فقط بذات من 

 .ألاسلوب التقليدي

و�� قراءة للنتائج  نجد لدى جمهور الطلبة طرق و أنماط مختلفة �� التصفح و القراءة استعانة بتقنية    

ي تتصفح مضامي��ا من خالل قراءة النصوص وال�ي �جلت امليلتيمديا و النص الفائق ، بدءا بفئة الطلبة ال�

، مرورا ا�� الفئة ال�ي �ستخدم املواقع الاخبار�ة �� مشاهدة الفيديوهات متضمنة خ��ا مع�ن، %51.66 �سبة 

 .%28.33فيما وصلت �سبة الطلبة ال�ي �شاهد الصور وال�ار��اتور�ات داخل مواقع ال�حف ا�� 

 ام طلبة علوم الاعالم والاتصال بما هو متوفر من روابط نصية �شعبيةاهتميو�ح :   07جدول رقم 

(link)  ع�� املواضيع املقروءة. 

 النسبة املئو�ة التكرار الاحتماالت

 %46.66 28 �عم

 %53.33 32 ال

 %100 60 املجموع

�سبة  وال�ي مثلت �ستنتج من خالل االبيانات املو�حة �� ا�جدول أعاله أن نصف عدد الطلبة  وال�ي مثلت 

، �� ح�ن �انت ، ��تمون بما هو متوفر من روابط نصية �شعبية  ع�� املحتو�ات الالك��ونية %53.33  �سبة

 وال�ي تفضل التعمق �� تفاصيل املوضوعات �سبة الطلبة التيا ��تم ببما هو متوفر من روابط نصية �شعبية

 %46.66بــــــ  
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توسع طلبة علوم الاعالم والاتصال �� مطالعة  املوضوعات وألاخبار املنشودة ، يو�ح :   08جدول رقم 

 .URLإ�� الروابط النصية التشعبية ملعرفة التفاصيل والتعمق املعر��  إلاحالةمن خالل 

 النسبة املئو�ة التكرار الاحتماالت

 %36.66 22 �عم

 %63.33 38 ال

 %100 60 املجموع

�ستنتج من خالل البيانات املو�حة �� ا�جدول أعاله أن  أك�� من نصف عدد الطلبة  وال�ي مثلت �سبة         

للتعمق  والتوسع �� تفاصيل املوضوعات وألاخبار أو  URL ، ال تحيل ا�� الروابط النصية التشعبية    63.33%

�ن ألاخبار ومختصرات املوضوعات �ش�ل عام  متا�عة تطورات ا�حدث ، اذ تكتفي هذه الفئة فقط بقراءة عناو 

أو لعدم احتوا��ا ع�� شبكة ألان��نت �� ألاماكن ال�ي تداوم عل��ا يوميا فان عامل الوقت والت�لفة  �عيق 

�� ح�ن �انت �سبة الطلبة .القارئ �� التعمق والتدقيق بداخل املحتو�ات احالة ا�� الروابط النصية التشعبية 

 .%36.66للتوسع �� قراءة املوضوعات وألاخبار انطالقا من الروابط النصية التشعبية بــــــ  ال�ي القت فضوال 

 يو�ح ترتيب الاهتمامات من ب�ن املواقع ال�ي تتا�ع جر�دتك من خاللها :  09جدول رقم 

 التكرار الاحتماالت

 (1)33 الفا�سبوك

 (2)33 اليو�توب

 (3)33 الياهو

 (4)33 تو���

 (5)3 اخرى اق��احات 

يت�ح من خالل النتائج املتحصل عل��ا ��  ا�جدول املب�ن أعاله فئة طلبة علوم الاعالم والاتصال ال�ي 

بدال من قراءة مضامي��ا ع�� املوقع الرس�ي  الاجتما��ع�� مواقع التواصل  الالك��ونيةتتا�ع ا�جرائد 

لل�حيفة ، حيث احتل موقع الفيسبوك الصدارة ألاو�� من اهتمامات الطلبة  ، لتل��ا فئة جمهور الطلبة ال�ي 

��تم بمطالعة ا�جرائد الالك��ونية ع�� موقع اليوتوب واحتل املرتبة الثانية من التصنيف ، و�� املرتبة الثالثة 

الطلبة ، فيما  اهتمامفئة القراء ال�ي تفضل متا�ع��ا ع�� الياهو واحتل املرتبة الثالثة حسب  �انت لصا�ح

احتل موقع تو��� املرتبة الرا�عة من التصنيف حسب اهتمامات الطلبة �� متا�عة موضوعات وأخبار ال�حف 

ن ا�جرائد الالك��ونية عل��ا الالك��ونية ، فيما أعطى �عض الطلبة اق��احات أخرى لبعض املواقع ال�ي يتا�عو 

 .ع�� غرار املواقع املذ�ورة سابقا كموقع فيلكر وموقع وغ��ها من املدونات الالك��ونية
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هو ألاك�� استخداما �� متا�عة ا�جرائد الالك��ونية نظرا  الفيسبوكو�� قراءة لهذه النتائج نفسر بأن موقع  

�ل  إدمانوقات و�ش�ل روتي�ي  وال�ي وصلت ا�� حالة العتماد الكب�� عليھ من قبل املستخدم�ن �� �ل ألا 

شرائح املجتمع من صغ�� وكب�� ع�� هذا املوقع ،  فاغتنمت ال�حافة الالك��ونية هاتھ الفرصة �� �شر 

صفحات  إ�شاءع�� الفيسبوك، هذا ما ساهم من خاللھ �حفيي ومسؤوا�� ا�جرائد الالك��ونية ��  محتو�ا��ا

السياسية ، ( ا�حياة  جوانبالفيسبوك استعانة ��ا �� �شر ألاخبار واملوضوعات �� مختلف ع�� مواقع  إخبار�ة

حسب أولو�ات واهتمامات جمهور الفيسبوك وذلك ) الاقتصادية ، الر�اضية ، الثقافية ، الدينية و الثقافية 

 . � لدى القراءاستقطاب وجذب أك�� شر�حة ممكنة من ا�جمهور و��جيل �سبة قراءة و مشاهدة أك� جلأل 

 : �� ضوء تحليل البيانات توصلت دراستنا إ�� نتائج أهمها 

 :النتائج العامة للدراسة 

لقد قمنا بدراسة ميدانية م�حية �جمهور طلبة علوم إلاعالم والاتصال كنموذج عن ال�حف      

ال�ي تتسم ��ا ال�حافة  الوسائط املتعددةالالك��ونية ا�جزائر�ة ، وهذا لغرض معرفة مدى مساهمة 

مبحوثا باستخدام أداة الاستبيان  60الالك��ونية �� �غي�� أنماط وعادات القراءة لد��م ، وشملت عينة البحث 

و�عد تحليلنا لنتائج الدراسة ع�� خمس محاور لالجابة ع�� .  �� حمع البيانات املتعلقة بالدراسة  وتحليلها 

 : حث ، �انت الاستنتاجات ع�� النحو التا��التساؤالت املطروحة �� بداية الب

و         بمطالعة ال�حف الالك��ونية قصد تنمية أرصد��م الثقافية  ��تم طلبة علوم إلاعالم والاتصال -

املعرفية �� قراءة املواضيع و ألاخبار أو قصد انتساب خ��ة اعالمية ونظرة عامة عن ال�حف الالك��ونية 

 .ر ألاخبار واملوضوعات وكيفية التعامل مع جمهورهاوطرق استخدامها لها �� �ش

وهذا راجع ا�� أن موضوع ال�حافة الالك��ونية يندرج ضمن تخصص اعالم والاتصال لذا يكمن الشغل 

 .الشاغل �جمهور الطلبة باالهتمام ��ا ومتا�ع��ا

وا�حواسيب هواتف النقالة الوسيلة ألاك�� استخداما عند جمهور طلبة علوم الاعالم والاتصال �� ال -

 .ال�خصية

رابط ال�حيفة ع�� الشب�ات يتصفح طلبة علوم الاعالم و  الاتصال املضام�ن الالك��ونية مباشرة من  -

 ).الفيسبوك(الاجتماعية 

�ستخدم طلبة علوم الاعالم والاتصال خدمة البحث �� املحتو�ات الالك��ونية ألجل التعمق �� موضوعا��ا  -

 .ف��ا وإلابحار 

ال�ي آأفرز��ا تكنولوجيا   تتسم با�خصائص التكنولوجية الوسائط امليلتيميديا �تفق املبحوث�ن ع�� أن و         

 : الاعالم والاتصال ع�� ال�حافة الالك��ونية وتوصلت النتائج ا�� ماي��

�� ، البساطة واملوضوعية  الشرعة و الفور�ة   ،نية بخاصية التفاعلية واملشاركة تمتاز ال�حافة الالك��و -

بحيث تتيح للقارئ حر�ة الا�ساع و التعمق ��  ألاخبار و املوضوعات و ، �شر مضامي��ا وانتقاءها من قبل القراء
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النبش �� تفاصيلها  بفضل تقنية النص الفائق ال�ي �سهل للمستخدم التعمق �� املوضوعات من خالل 

 ..إحالتھ نحو الروابط املشطة

حافة الالك��ونية ع�� استخدام الوسائط املتعددة بالصوت والنص والصورة �� �شر مضامي��ا تتوفر ال� -

محتو�ا��ا بختلف  حيث �عرضها بطر�قة مح��فة وذات جودة عالية ، فيما تنشر ال�حافة الالك��ونية 

 .صور وفيديوهات/ ألانماط ، نصوص 

ع�� تقديم خدما��ا للمستخدم بوقت وجهد أقل  �عمل ال�حافة الالك��ونية بفضل وسائط امليلتيميديا  -

و�ت�اليف معقولة وال تتطلب جهدا �� قراءة ألاخبار و املوضوعات واملشاركة �� ابداء الرأي والتعليق ع�� 

 .م�ن وغ��ها من ا�خدمات املضا

�حافة الالك��ونية �� الدوافع لل �ش�� النتائج أن ا�خصائص التكنولوجية ال�ي تتسم ��ا وسائط املتعددة -

ا�حقيقة ال�ي دفعت بطلبة علوم الاعالم والاتصال ��تمون بمطالع��ا وتصفحها والتفاعل مع مضامي��ا 

 ا�خ .....�املشاركة  �� �شر ألاخبار واملوضوعات وانتقاءها ومناقش��ا �� ابداء الاراء  

 و�شر املضام�ن الالك��ونية داخل املواقع الاعالمية طلبة علوم الاعالم والاتصال �� صناعة ا�خ�� يتدخل ال  -

او الفيديوهات أو الت�جيالت  . hypertexte فقط هم يتفاعلون ويشار�ون ع�� الوسائط سواء النصوص

 .الصوتية

�ش�� نتائج الدراسة أن طلبة علوم الاعالم والاتصال يتفاعلون �ش�ل كب�� مع النصوص املعا�جة، اصافة ا��  -

قاطع الفيديو ال�ي تحمل خ�� مع�ن سواء �ان مث�� أو ذو قيمة اخبار�ة هامة تدخل ضمن أولو�اتھ مشاهدة م

 .وال�ي يتفاعل معها غالبية املبحوث�ن 

 .مطالعة املحتو�ات ال�ي تحمل الصور و الرسومات ال�ار��اتور�ةوالاتصال ال ��تمون بطلبة علوم الاعالم  -

تحيل ا�� الروابط النصية التشعبية  لغرض التوسع �� قراءة تفاصيل  ال والاتصال  طلبة علوم الاعالم  -

 .بقراءة عناو�ن ألاخبار ومختصرات املوضوعات �ش�ل عام ألاخبار واملوضوعات ، فهم يكتفون فقط 

ولوجية نبمدى مساهمة ا�خصائص التك املتعلقة الدراسة إش�الية ع�� لإلجابة إل��ا املتوصل النتائج أما

 : الالك��ونية �� �غي�� أنماط القراءة الالك��ونية لدى طلبة علوم الاعالم والاتصاللل�حافة 

�� �غي�� أنماط الطلبة انطالقا من أ��ا تتيح للقارئ حر�ة التفاعل مع  لقد ساهمت خاصية التفاعلية .1

ملوضوعات ومناقش��ا مع و�عليقاتھ ع�� ألاخبار وا أرائھمضامي��ا واملشاركة عل��ا من خالل التشارك ��  ابداء 

 .با�� املستخدم�ن �� ساحات التعليق ، ع�� عكس ال�حافة املكتو�ة تتيح للقارئ فقط القراءة العادية 

و�فضل التفاعلية أصبح الطالب ا�جزائري ينظر لل�حافة إلالك��ونية الوسيلة ال�ي تقدم لھ ألاخبار . 2

��ا وإعطاء وجهة نظر خالف ال�حيفة الورقية ال�ي �عت�� واملعلومات وأيضا �سمح لھ بالتعليق عل��ا ومناقش

 .صماء
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طلبة الاعالم من خالل استعمال ساهمت التفاعلية �� ال�حف إلالك��ونية ا�جزائر�ة �� استقطاب .3

  ا�حاسوب : التكنولوجيا ا�جديدة، ال�ي أصبحت مركز ترك�� جمهور الطلبة الشباب وتوفر الوسائل ا�حديثة مثل

 .ال�خ��ي الهاتف النقال بمختلف تطبيقاتھ التكنولوجية 

�� �غي�� أنماط الطلبة طلبة علوم الاعالم  (hypertexte multimedia ) خاصية  النص الفائقساهمت  .4

والاتصال من خالل  أ��م أصبحوا يتفاعلون مع  مضام�ن ال�حف الالك��ونية سواء �انت نصوص أو صور 

تقنية الوسائط املتعددة وتقنية النص الفائق ، ع�� عكس القراءة التقليدية �� أو فيديوهات استعانة ل

ال�حافة املكتو�ة يكتفي فقط بالقراءة البصر�ة العادية للمضام�ن ومشاهدة الصور والرسومات الغامضة 

 .وتوجهاتھ أرائھمع كتم 

ا��  إلاحالةهمت خاصية  النص الفائق �� �غي�� أنماط الطلبة من خالل أ��ا تتيح لهم حر�ة الن�ول أو سا. 5

 ألاخبار الروابط النصية التشعبية قصد البحث الداخ�� وا�خار�� �� محتو�ا��ا و التعمق �� تفاصيل 

فة الورقية ال�ي تحصر واملوضوعات  نظرا ال�ساع مساحة املواقع الالك��ونية لل�حف ، ع�� عكس ال�حا

 .طلبة الاعالم �� قراءة النصوص وألاخبار املعا�جة فقط دون تقديم تفس��ات و�عمقات للمواضيع

لقد ساهمت خاصية  ألارشيف الالك��و�ي �� �غي�� أنماط الطلبة نظرا لسماحھ �� الرجوع ا�� ألاعداد . 6

ع�� عكس ال�حافة التقليدية . ألارشيف الالك��و�ي السابقة وقراءة املوضوعات القديمة انطالقا من خاصية 

 ..ال�ي ال توفره ع�� ذلك 

ان ا�خصائص التكنو�جية لل�حافة الالك��ونية ساهمت �� �غي�� أنماط الطلبة ، ف�ي تتيح لھ حر�ة اختيار . 7

حافة الوسيلة التكنولوجية املعتمدة لالطالع سواء حاسب ا�� أو حاسب �خ��ي أو هاتف ، ع�� عكس ال�

 .املكتو�ة ف�ي تقدم محتو�ا��ا فقط ع�� الورق املطبوع

Ï≤]|;

القراءة لدى جمهور طلبة علوم الاعالم  عاداتو�� ألاخ�� وع�� ضوء هذه الدراسة ال�ي �س��دف معرفة     

والاتصال ، �ستنتج أن ال�حافة الالك��ونية ظاهرة إعالمية �حفية جديدة ثبتت أقدامها ور�خت معاملها 

مجموعة من املالمح املتم��ة ، كأحد املظاهر الناتجة واملتولدة عن استخدام شب�ات الان��نت  وتطبيقا��ا �� 

افرت �� ال�حافة الالك��ونية جملة خصائص وم��ات ال�ي أفرز��ا ف��ا شبكة العوالم ا�جديدة ، حيث تو 

الو�ب سعت من خاللها ع�� جعل القارئ أو املستخدم الالك��و�ي يكتسب سلو�ات وعادات قرائية جديدة �� 

جل الاستخدام والتفاعل مع مضامي��ا إلاعالمية بفضل التطبيقات وا�خدمات التكنولوجية ال�ي تتيحها لھ أل 

 .التطو�ر �� أساليب القراءة الالك��ونية �عد أن �ان �� اعتقادهم أنھ أصبح هش الدور �� ال�حافة املكتو�ة 

وح�ى وان �انت هذه ا�خدمات التفاعلية قد وصلت باملستخدم إ�� أر�� التطورات والاستخدامات        

إال �عض ا�خدمات البسيطة �القراءة والتعليق التكنولوجية ، إال أن ال�حافة الالك��ونية ا�جزائر�ة ال توفر 

وس�� آلاراء ، جعلتھ يكتسب أنماط وسلو�ات جديدة �� القراءة  بفضل تلك ا�خصائص ال�ي تتسم ��ا  

�حافة ألنت و ال�ي غ��ت ��  عقليتھ التقليدية �� ال�حافة التقليدية ، مما أصبح يقرأ ، و�بحث ، ويشاهد 
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مواضيعھ الهامة دون أن يأخذ عامل الوقت وا�جهد و الت�لفة �ع�ن الاعتبار الصور والفيديوهات ويس��جع 

وهذا الفضل �لھ يرجع إ�� تلك ا�خصائص والتطبيقات التكنولوجية ال�ي ساهمت أحق املعرفة �� �غي�� سلو�ا 

ل�ي تھ وال�ي خلفت �� طرق وأساليب وتقنيات جديدة �� الاطالع تخلصا من الوسائل التقليدية القديمة ا

تبناها �� ال�حافة الكالسيكية،ولكن ال نن��ى بأن هذه السلوكيات وألانماط ال�ي تبن��ا طلبة علوم الاعالم 

والاتصال لها تأث�� كب�� ع�� دراستھ مما أصبحت ال�حافة الالك��ونية �عت�� ضمن أولو�ات حياتھ ال�ي يداوم 

اض معرفية لتقو�ة رصيده املعر�� متطلعا ع�� عل��ا ليستخدمها ألغراض بحثية أ�اديمية ، علمية ، وألغر 

مجر�ات ا�حياة املجلية والعاملية اكتسابا �خ��ة إعالمية �� هذا املجال الذي �عا�ج �� طور تخصصھ ، إال أن 

هذه ألانماط والعادات املكتسبة ف�ي تتغ�� وفق �غ�� الظروف املحيطة بحياتھ اليومية الروتينية ، فا�حدود 

انية  والعوامل الاقتصادية �� ظروف ساهمت �� �غي�� عادات وألانماط  القرائية لدى طلبة الرمانية وامل�

علوم الاعالم والاتصال ا�جزائر��ن  ولكن نحو ألاسوأ ، ف�ي بدورها �عيق مسارهم الاطال�� فيما تجعلهم ال 

غلونھ �� الدراسة أو نظرا لضيق الوقت جمهور الطلبة والذي �ست.يقبلون ع�� ا�خدمات التفاعلية لل�حف 

�� ا�شغل أخرى ، وحاجة الت�لفة الباهظة ال�ي ال �سمح لطلبة الاعالم الاطالع ع�� محتو�ات ال�حافة 

 .الالك��ونية إال �ش�ل قليل
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