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  المستخلص:

هدفت الدراسة إلى الوقوف على كیفیة تناول ومعالجة الصحافة اإللكترونیة لقضایا 

الشباب من خالل ما تنشره ومعرفة اهتماماتهم، ومدى تفاعلهم مع الصحافة اإللكترونیة، 

باالضافة إلى الوقوف على ما وصلت إلیه الصحافة في السودان من نهضة وتطور، 

 ة مدى أهمیة هذا النوع من الصحافة في مجتمعنا السوداني.ومعرف
وحرصًا على دقة المعلومات استخدمنا في هذه الدراسة المنهج العلمي الوصفي 

 التحلیلي.
ومن أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة، أن الصحافة السودانیة في شبكة 

كما أن الصحف تتعامل مع موقعها اإلنترنت تستفید من تقانة وممیزات النشر اإللكتروني، 

 كوسیلة إلعادة ماتصدره الصحف المطبوعة، بغرض استهداف الشریحة الشبابیة.

Abstract: 

This paper dealt with electronic journalism and its great role in 
dealing with youth topics and accurate scientific methods to 
address them. We also talked about the great role of electronic 
journalism in the diverse presentation of the various problems of 
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young people and the keenness to solve them after it became the 
Aspheric communication through the Web is the most interested 
in this large segment of society. There is no doubt that this type of 
journalism is considered more by young people, which drew attention 
to the need to pay attention to it and good employment in order to 
protect them from any negative influences the study aimed at 
identifying how the electronic press tackles youth issues through 
publishing them, as well as knowing the interests of young people and 
how they interact with the electronic press in our Sudanese society. In 
order to ensure the accuracy of the information we used in this study 
descriptive analytical scientific methods. One of the most important 
findings of the study is that the Sudanese press in the internet is 
benefiting from the technology and advantages of electronic 
publishing. 

 المحور األول 
 مشكلة البحث: 

یتناول هذا البحث الصحافة اإللكترونیة والتي بدأت تدریجیًا في منافسة الصحافة 
الورقیة في السودان، وتبعًا للتطور الذي إنتظم كل العالم في تقنیات االتصال فإنه كان من 

خصمًا على الطبیعي أن تأخذ الصحافة اإللكترونیة في السودان مكانها في جذب القراء 
الصحافة الورقیة مما لفت اإلنتباه إلى ضرورة دراستها ومعرفة تأثیرها وٕانتشارها وعالقتها 
بقطاعات المجتمع المختلفة ودورها الذي أصبحت تلعبه في المجتمع الحدیث وتبرز هنا 
شریحة الشباب كأخرى وأهم شرائح المجتمع والتي تستخدم شبكة االنترنت وتصف الصحف 

نیة وتؤثر علیها وتتأثر بها، وبالرغم من اإلشكاالت الكثیرة التي تواجه الصحافة اإللكترو 
اإللكترونیة في السودان أال أنما في هذا البحث تسعى لدراسة الدور الذي تلعبة هذه الصحافة 
اإللكترونیة في معالجة قضایا الشباب بمختلف مجاالتها وتعقیداتها وكیف تساهم هذه 

 یة في رفع التوعیة بهذه المشاكل وتقدیم الحلول النظریة والعملیة لها.الصحافة اإللكترون
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 أسئلة البحث:
 وقد برز السؤال الرئیسي لهذه المشكلة وهو:

 هل قدمت الصحافة اإللكترونیة في تغطیاتها معالجات لقضایا الشباب المختلفة؟ .1

 وتفرعت أسئلة فرعیة وهي:

 ماهیة الصحافة اإللكترونیة ؟ .1

 ة الصحافة اإللكترونیة بالصحافة الورقیة ؟ماهي عالق .2

هل تختلف الصحافة الورقیة في تناولها ومعالجاتها لقضایا الشباب عن نظیراتها في  .3

 الصحافة الورقیة ؟

 ماهي أهم جوانب التغطیات في موضوعات الشباب التي تتناولها الصحافة اإللكترونیة ؟ .4

اإللكترونیة القبول والمتابعة لدى  إلى أي مدى وجدت القضایا التي عكستها الصحافة .5

 الشباب ؟

 ماهي األشكال واألنواع الصحفیة التي میزت قضایا الشباب في الصحافة اإللكترونیة ؟ .6
 

 أهمیة البحث:
بع أهمیة موضوع البحث من أن الصحافة اإللكترونیة بدأت تأخذ مكانها بین وسائل نت

واسع من الجمهور خاصة قطاع الشباب، اإلعالم اإللكترونیة وأصبح لها تأثیر على قطاع 
وتنبع األهمیة من أهمیة شریحة الشباب الذي یمثل القطاع األكبر في الجمهور واألكثر 

واألهمیة العلمیة لهذا البحث أنه یمكن أن یساهم في األضافة  ،تفاعًال مع القضایا العامة
 للباحثین. العلمیة بتناول قضایا یحتاج لها البحث العلمي وبتوفیر معلومات

 أهداف البحث: 
 یهدف هذا البحث إلى:

 معرفة كیفیة معالجة وتناول الصحافة اإللكترونیة لقضایا الشباب.  -1
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 الوقوف على الموضوعات التي تنشرها الصحافة اإللكترونیة. -2

 التعرف على إهتمامات الشباب ومدى تفاعله مع ماتنشره الصحافة اإللكترونیة. -3

 لذي وصلت إلیه الصحافة في السودان.التأكد من مدى التطور ا  -4

توفیر معلومات عن الصحافة في السودان ورفد البحث العلمي بمعلومات جدیدة في  -5
 مجال الصحافة اإللكترونیة.

 اإلطار الزماني والمكاني والبشري:
م 31/12/2018م إلى 1/1/2018منستكون المحددات الزمانیة للدراسة هي الفترة 

اإلستخدام الكثیف  تستدعيیة الخرطوم في السودان حیث الكثافة واإلطار المكاني هو وال
للصحف اإللكترونیة. أما المحددات البشریة فهي شریحة الشباب الذین یقرأون الصحافة 

 اإللكترونیة.

 منهج البحث:
للوصول للنتائج التي تحقق أهداف البحث وتجیب على تساؤالته إستخدمت الباحثة 

ناسب مثل هذه الدراسة في جمع المعلومات وتصنیفها یالذي  المنهج التحلیلي الوصفي
وتستخدم هذه الدراسة اإلستبیان كأداة  ،وتحلیلها وربطها والوصول إلى دالالتها ونتائجها

) في SPSSلجمع المعلومات عن المبحوثین وٕاستخدام الحزم البیانیة للتحلیل اإلحصائي (
 اإلحصائیة واإلجابة على أسئلة الدراسة.تحلیل اإلستبانة بغرض الوصول إلى النتائج 

 :المحور الثاني

 تطور الصحافة السودانیة

بدأ تاریخ الصحافة السودانیة في ایام الحكم التركي المصري خاصة عهد الخدیوي 

المصریة تنتشر لالدباء السودانین بتشجیع  إسماعیل وذلك عندما بدأت صحیفة "الوقائع"

صدور صحیفة بدأ بفحافة الحدیثة في السودان صتاریخ ال ار جعفر باشا مظهر. اماالحكمد

 وصدرت نصف شهریة بواسطة بعض الشوام الذین یعملون في  ،م1903السودان في سنة 
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البالد آنذاك، وكانت بدایة نشر الدوریات في السودان في تاریخ سابق لصدور جریدة 

رتین هما في عام السودان حیث أصدرت قوات كتشنر أثناء زحفها على السودان نش

م، وصدرت صحیفة 1899م، وأصدرت الحكومة االستعماریة الغازیتة السودانیة عام 1896

تحریرها  وترأس عبد الرحمن المهديالنیل وهي أول صحیفة سودانیة یومیة بتوجیه من السید 

ود للصحفي الفضل الكبیر في الصحافة الذي یع ىالصحفي المصري حسن صبحي، والننس

لتأثیر مصر على  وصدرت في الثالثینات صحف أدبیة انعكاساً  ،رئیس تحریر مجلة الفجر

انیین الذین تلقوا تعلیمهم في مصر قد شاركوا بالكتابة في السودان، وكان عدد من السود

وكان یهدف  1930صحافة مصر وتأثروا بها. صدر أول مرسوم لتنظیم مهنة الصحافة عام 

إلى تكریس قبضة السلطات االستعماریة على الصحافة التي أخذت آنذاك في النمو، خوفًا 

رت الحركة الوطنیة عقب تصاعد نشاط من دعم تطور الحركة الوطنیة السودانیة، ولكن تطو 

صة وتبلور ذلك النشاط في قیام األحزاب السیاسیة التي أصدرت صحفًا خا مؤتمر الخریجین

 م، وأصدر1944صحیفة باسمه عام  حزب األمةبها للتعبیر عن أهدافها، حیث أصدر 

دان، م، والحزب الشیوعي الذي أصدر صحیفة المی1948حزب األشقاء صحیفة باسمه عام 

واألخوان المسلمون لسان حال حركة األخوان المسلمین. وقد ساهمت الصحافة في تحقیق 

االستقالل وكانت أداة فاعلة في تعبئة الرأي العام حول قضایا التحریر، واستطاعت أن توحد 

م. وقد مثلت فترة األربعینات من القرن 1956جهود أبناء السودان لنیل االستقالل في العام 

أخصب الفترات التي شهدتها الصحافة السودانیة حیث شكلت البدایة األولى  الماضي

للصحافة السیاسیة الجادة، وهي الفترة التي ظهرت فیها أول مجلة سیاسیة مصورة تصدر في 

-م1943السودان (السودان الجدید استمرت مجلة لمدة أربع سنوات ثم تحولت إلى جریدة 

دور أول جریدة مسائیة في السودان وربما األخیرة م)، وهي الفترة التي شهدت ص1947

هدت م)، وهي الفترة التي ش1945(الرأي العام لفترة قصیرة وتحولت إلى جریدة صباحیة 

م)، وهي الفترة التي شهدت صدور أول مجلة 1945فان صدور أول جریدة إقلیمیة (كرد

 أول مجلة نسائیة م)، وهي الفترة التي شهدت صدور 1946متخصصة لألطفال (الصبیان 
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م)، وهي فوق كل ذلك الفترة التي شهدت ظهور األحزاب 1946متخصصة (بنت الوادي 

م)، وقد كانت هذه الفترة هي ضربة البدایة لعهد 1945األمة  -م1942السیاسیة (األشقاء 

جدید تشهده الصحافة الحزبیة في السودان. وقد شكلت فترة الخمسینات انفجار النشر 

السودان حیث صدرت ما یزید عن السبعین صحیفة جدیدة، وهي الفترة التي  الصحافي في

صدرت فیها أول مجلة هزلیة فكاهیة تصدر في السودان (مجلة أضحك والتي أصدرها خالد 

م، والـ 1953م، واألیام 1950م)، وقد صدرت صحف السوداني 1951أبو الروس عام 

MORNING NEWS  1953م كصحف سیاسیة، 1955بار م، واألخ1953، واإلتحاد م

ومعها مجموعة أخرى من الصحف المتخصصة والعامة. وتمكنت التعددیة السیاسیة التي 

أحرزت االستقالل من إنعاش الصحافة السودانیة وتعددت اإلصدارات الصحافیة، وبرز جیل 

 م) الملقب بـ(أبو1943من رواد العمل الصحافي أمثال أحمد یوسف هاشم (السودان الجدید 

م) ویحي 1945الصحف)، وفضل بشیر (السودان الجدید)، وٕاسماعیل العتباني (الرأي العام 

م)، وبشیر 1949م)، وعبد اهللا رجب (الصراحة 1949محمد عبد القادر (مجلة المستقبل 

 م)، 1955ورحمي سلیمان (األخبار  م)،1953محمد سعید (رئیس تحریر جریدة األیام 

حسین شریف، محمد سعید معروف، وعبد الرحمن مختار وحسن نجیلة، وزین العابدین 

م) ومحمود إدریس، والتجاني الطیب بابكر، ومحمد الحسن أحمد (األضواء 1961(الصحافة 

م)، والفاتح التجاني (الرأي العام األسبوعي)، ومجموعة أخرى من الصحافیین 1968

م وبعد 1958وفى عام  اطنین.المتمیزین الذین قدموا مثاًال طیبًا لخدمة قضایا الوطن والمو 

طلت األحزاب وتبع استیالء أول نظام عسكري وهو نظام الفریق إبراهیم عبود على السلطة عُ 

ذلك تعطیل الصحافة وأصدرت الدولة صحیفة (الثورة) وترأس تحریرها عبد اهللا رجب، محمد 

 م.1964الخلیفة طه الریفي، وقیلي أحمد عمر، و فضل اهللا محمد واستمرت حتى عام 

م ثم توقفت الصحافة الحزبیة 1964وظهرت الصحف المستقلة والحزبیة عقب ثورة أكتوبر 

م ومنع 1970م وكان الرئیس نمیرى قد أمم الصحافة في 1969عقب قیام نظام مایو 

 صدور الصحافة الحزبیة بطبیعة نظام حكمه الذي ناهض التعددیة، وصدرت صحیفة أخبار 
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لتي كانت ثالث االدولة. وصحیفة القوات المسلحة  ر عن توجهاتاألسبوع واألحرار للتعبی

م صدر أول قانون وطني 1973صحیفة تنطق باسم النظام بعد الصحافة واألیام. وفي عام 

م ، وآلت بموجبه الصحف إلى 1930للقانون االستعماري لعام  للصحافة والمطبوعات بدیالً 

ثنى م تحت إشراف وزارة الثقافة واألعالم. واست( االتحاد االشتراكي السوداني ) الحزب الحاك

 بلغ عدد الصحف ن تصدر بإجازة خاصة.ألتي یمكن االقانون الصحف غیر السیاسیة 

للصحافة والمطبوعات الصحفیة  إحصائیة إلدارة الرصد بالمجلس القومي السودانیة وفق آخر

 النحو اآلتي: ىصحیفة، جاءت عل ) 41 (م حوالى  2013منتصف مارس 

اإلنتباهة، ألوان، الرأي العام، رأي الشعب، الصحافة،  أوال: الصحافة السیاسیة الشاملة :

المجهر السیاسي، الخرطوم، القرار، األیام، السوداني، آخر لحظة، األهرام الیوم، الوفاق، 

 أخبار الیوم، الجریدة، المشهد اآلن.

 Sudan vision  ،Citizenثانیًا: الصحافة السیاسیة الناطقة باإلنجلیزیة:

الزعیم،  الهالل، المشاهد، عالم النجوم، قوون، الموج األزرق، ثالثًا: الصحافة الریاضیة:

 ، سوكر، أنترناشیونال سبورت.األسیاد، المریخ، الصدى

 إیالف، والسوق. رابعًا: الصحافة اإلقتصادیة:

 (حكایات، الدار). خامسًا: الصحافة اإلجتماعیة:

 (نبض الكاریكاتیر واألوائل). لیة:سادسًا: صحافة التس

 األمكنة، أمواج، بورتسودان مدینتى. سابعًا: الصحافة اإلقلیمیة:

 (فنون). ثامنا: الصحافة الفنیة:

ارتباطًا  يیرتبط بالجانب الماد يت طبیعة خاصة، ألن الجانب المعنو فالصحافة ذا

من أعداد الصحیفة، ومن عضویًا، فالمطبعة والورق واألحبار تعمل مع الفكر في كل عدد 

 ترتبط هذه الصناعة بمصلحة الجماهیر الثقافیة، واالجتماعیة، والسیاسیة،  ىناحیة أخر 
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واالقتصادیة، وتؤثر هذه الخصائص على اقتصادیات صناعة الصحافة ومن ثم على هیكل 

  1ونمط اإلیرادات والتكالیف بها .

 المحور الثالث

 لطة السیاسیةالحریات الصحفیة وعالقتها بالس

 :تأثیر السلطة السیاسیة على صناعة الصحافة

إن نظام االتصال ألیة دولة هو انعكاس لشخصیة تلك الدولة وهو ینبئ عن شكلها 

 يایات القرن الماضولونها السیاسي واالجتماعي، لقد ولد نظام االتصال في السودان مع بد

والى صدور الصحف منذ ذلك الوقت م وقد ت 1903وذلك مع قدوم جریدة السودان في العام 

ر كل مرحلة على یتأث ىتقلبات األوضاع السیاسیة التى مر بها السودان ومدلم یتوقف رغم و 

  2 .صناعة ورسالة الصحافة

وسائل االتصال موجودة في كل دول  ىاوالت التفاف السلطة السیاسیة علإن مح

یكانیزمات لسیطرة على اإلعالم بمالعالم ورغم ذلك التباین اإل أن هنالك صیغ للتحكم وا

من الناحیة الشمولیة أو الدیمقراطیة  يحسب طبیعة النظام السیاس ىتختلف من دولة الى أخر 

 3.يوالرقاب يوالمال يالمیكانیزم التشریعفي وتتمثل 

  التشریعات والقوانین: -أوالً 

ل االتصال حیث تسن السلطة السیاسیة العدید من القوانین واللوائح یجب على وسائ

، والئحة المطبوعات في م1930سبتمبر  25، وصدر أول قانون للصحافة یوم اااللتزام به

، وشمل ذلك أول إنتاج وٕاصدار وٕاستیراد وبیع أي مواد تشتمل على م1931 – 03 - 15

أخبار وعرض حوادث أو مالحظات أو تعلیقات توزع دوریًا وحكم مثل هذا العمل برخصة، 

 ره مائة جنیه تم رفعه لخمسمائة جنیه، بحیث تتحكم الحكومة االستعماریة وتأمین تعجیزي قد

 )8، ص  1993توفیق حسن،  ( 1
 )14، ص  1990المؤتمر القومى حول قضایا اإلعالم، ( 2
 )15، ص  2001عبدالمجید، لیلى، ( 3
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على مهنة الصحافة، ثم شمل األمر المطابع واستثنیت منه المكتبات، ثم أدخلت الصحف، 

والكتب، والمقاالت، وكافة المطبوعات ضمن دائرة البضائع المحظورة والمهربة، ثم وثقت 

) ومتوالیتها في 105راهیة ضد الحكومة لعل أخطرها المادة (أغالل الصحافة بمواد إثارة الك

 4.، كقوانین الجمعیات غیر المشروعةقوانین العقوبات

ولكن رسالة الصحافة في النظم التسلطیة تختلف عن الدیمقراطیة في مرآة تعكس كل 

ما یدور في المجتمع من حراك ومراقبة نشاط الحكومة وكشف مكامن الخلل للرأي العام 

عكس الصحافة في العهود الشمولیة التى یراد منها أن تغض الطرف عن كل نواحي الخلل ب

 وتمجد الشخصیات والرموز حتى وٕان كانت مجهوداتهم بال انجازات على أرض الواقع.

  تمویل العمل اإلعالمي: -ثانیاً 

أو سلطة المال، یؤثر بشكل عام على المؤسسة الصحفیة والرسالة اإلعالمیة بشكل 

ام، فالسیطرة المالیة تضع المؤسسة الصحفیة في موضع المؤید للممول دائما. لقد كان ع

طبیعة مختلفة كثیرًا عن الدول األخرى، حیث تخضع اإلذاعة  المشهد اإلعالمي السوداني ذا

والتلفزیون بصورة تامة لسیطرة الحكومة بینما تخضع الصحافة والمجالت للقطاع الخاص، 

حیفة سودانیة مملوكة للحكومة باستثناء صحیفة السودان الحدیث، حیث یندر ما تجد ص

القوات المسلحة. لكن عدم وجود صحف تابعة للحكومة لیس دلیًال كافیًا علي تمتع الصحف 

بالحریة الكاملة وابتعاد الحكومة عن التحكم في الصحف، بل هنالك صیغ إخرى تتذرع بها 

اإلعالنات وفقًا للمثل: من ال یملك قوته ال  الحكومة لتضع یدها علي الصحافة من خالل

یملك قراره تجد الصحف نفسها بین سندان الضغوط اإلقتصادیة ومطرقة حجب اإلعالنات 

الحكومیة، فشركات االتصاالت زین، سودانى، أم تى إن على سبیل المثال تمثل موردًا مالیًا 

السودانى وتتحكم فیه، وبمقارنة  مهمًا للصحف، واجزم القول بأنها هى التى تسیرِّ اإلعالم

 حجم اإلعالنات الحكومیة بصحیفة الرأي العام، أخبار الیوم، السودانى مع رصفائهم من 

 

 )15م، ص  2003(فتح الرحمن، 4
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الصحف األخري الحزبیة أو المستقلة یالحظ الباحث أن هنالك فوارق واضحة للعیان حول 

 یه نات بالتساوي، وهذا هو مكمن تالفعدم توزیع االعال

  ة الرقابة الصحفیة:إشكالی -ثالثاً 

المیكانیزمین السابقین، أى التشریعى، المالي الیكفیان وحدهما إلحكام السیطرة على 

الصحافة ووسائل االتصال األخرى في كثیر من األنظمة الشمولیة، حیث تلجأ إلى الرقابة 

علي مضمون وسائل اإلعالم وتحدد ما ینشر وما ال ینشر تحت مبررات حمایة األمن 

 5مة، تقویض السلطة والنظام العام.ي، اآلداب العاالقوم

بید أن كثیر من الصحافیین السودانیین یرون أن الرقابة من أخطر أنواع األسلحة 

التى تمارسها السلطات الحكومیة تجاه وسائل اإلعالم بشكل عام والصحافة على وجه 

د من النظریات التى الخصوص. وعلى الرغم من أن رفوف المكتبة األكادیمیة تحفل بالعدی

تفسر مفهوم الرقابة وتصنفه إلى رقابة: ذاتیه، قبلیة، بعدیة إال أن الصحافة السودانیة الیوم 

تتضرر أكثر من أي وقًت مضى من الرقابة بعد النشر، أي بعد الطباعة وقبل التوزیع، حیث 

لمثال اوقفت یتم مصادرة العدید من الصحف من قبل جهاز األمن والمخابرات، وعلى سبیل ا

الصحف اآلتیة: ألوان، رأي الشعب، التیار، الجریدة، الرائد، الشاهد إدارة الرصد، مجلس 

الصحافة والمطبوعات. ومن المفارقات المحزنة أن معظم الصحف السودانیة لیست لدیها 

أخبار الیوم حیث یبلغ تكلفة طباعة عدد یوم واحد من صحیفة  مطابع خاصة باستثناء

السیطرة المالیة الحكومیة  جنیه وبعد دفع هذه التكلفة إلدارة 25000 خر لحظةسودانیة كآ

منع الصحیفة من والمطابع قد یتم  ،علي المنشأة الصحفیة والرسالة االعالمیة بشكل عام

 ي بظالله السالبة علىقارًا مالیة فاضحة على المؤسسة یلي أضر قالصدور مما قد یل

، مقابلة شخصیة). 2012،عیسى جدید وابتهاج العریسى، 2012،استمراریة الصحیفة (بشائر

بید أن بعض المهنیین یرجعون سبب تراجع الكتابة الصحفیة وعجزها عن مخاطبة هموم 

 المواطنین للرقابة الذاتیة وتخوف الصحافیین من تبعات النشر واإلشكالیات القانونیة الناتجة 

 )2003(محجوب، فتح الرحمن،  5
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مساءلة من نیابة الصحافة واألمن الوطنى عنه، حیث یتعرض كاتب المقال إلى المحاكمة وال

بدًال عن األجهزة القضائیة الموكل إلیها الفصل في قضایا الضرر من النشر (أمل هبانى، 

 ، مقابلة شخصیة). 2012

 تحدیات مهنیة أخرى:

التراجع المهیب لمستوى الحریات الصحفیة بالسودان: جاء على لسان الباحث العربي 

تعریفه لإلعالم: بأنه كافة أوجه النشاطات االتصالیة التي  الدكتور سمیر حسین (في

تستهدف تزوید الناس بكافة الحقائق واألخبار الصحیحة والمعلومات السلیمة عن القضایا 

والمواضیع والمشكالت ومجریات األمور بموضوعیة وبدون تحریف بما یؤدي إلى خلق أكبر 

حاطة الشاملة لدى فئات الجمهور المتلقین درجة ممكنة من المعرفة والوعي واإلدراك واإل

للمادة اإلعالمیة بكافة الحقائق والمعلومات الموضوعیة الصحیحة بما یسهم في تنویر الرأي 

العام وتكوین الرأي الصائب لدى الجمهور في الواقع والموضوعات والمشكالت المثارة 

آلراء واألحداث في صیغ والمطروحة). إذن اإلعالم بمفهومه البسیط هو نشر الوقائع وا

مناسبة، مسموعة أو مرئیة وبواسطة الرموز والوسائل التي یفهمها ویتقبلها الجمهور وهو 

بذلك یكون أداة االتصال الحضاریة تخدم المجتمع البشري خدمة جلیلة وتقرب المفاهیم 

تى هذا إال وتشیع بینهم األخبار والوقائع للتكیف إزاءها واتخاذ ما یناسب من مواقف وال یتأ

بوجود حریة إعالمیة موجهة للمستقبل الذي بدوره له الحق في االعالم، وقال سمیر حسنى 

بشأن حریة التعبیر: (إن الحریة في ذاتها تشبه العملة التي یتداولها الناس في األسواق 

لة ولعملة الحریة وجهان أولها الرأي العام وثانیها اإلعالم( والمعنى المقصود من هذه المقو 

هو أن المناقشة الحرة هي الشرط األول في الوصول لحریة اإلعالم وكافة الحریات األخرى 

أما حریة اإلعالم والصحافة فقد أصبحت بدیهیة ال ینازع فیها أحد وضمانها نص علیه 

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ونصوص الدساتیر المتتابعة والتي تأكدت بصفة خاصة في 

وتفسیر معنى حریة التعبیر یختلف  1948لحقوق اإلنسان الذي صدر سنة  اإلعالن العالمي

 اختالفا كبیرا عند التطبیق من دولة إلى أخرى، إذ تعتبر بعض النظم السیاسیة أن حریة 
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اإلعالم والصحافة هي حجر الزاویة في الدیمقراطیة وتحمیها بالقانون، في حین قد تقید هذه 

وفق ما تراه السلطة الحاكمة ملبیًا االحتیاجات  الوطنیة من  الحریة في بعض النظم األخرى

 6وجهة نظرها، كما أنها قد تعتبر أنه ال حریة ألعداء الدولة. 

وحریة اإلعالم والصحافة تعني: حق الحصول على المعلومات من أي مصدر ونقلها 

ار الصحف وعدم وتبادلها والحق في نشر األفكار واآلراء وتبادلها دون قیود والحق في إصد

فرض رقابة مسبقة على ما تقدمه وسائل اإلعالم إال في أضیق الحدود وفیما یتصل باألمن 

القومي مع تحدید نطاق ذلك  واألمور العسكریة وما یتصل بحرمة اآلداب العامة. ویشكو 

 العدید من الصحافیین السودانیین من عدم قیام الهیئات والشخصیات الرسمیة بالدولة بتملیك

المعلومات الضروریة ذات الصلة بالشأن العام، كما أن هاجس الشك وعدم الثقة بین 

الصحافة والسلطات الحكومیة ما زال في اتساع مستمر (یاسر الكردى، مقابلة شخصیة). 

 وحریة الصحافة واإلعالم تعني مجموعة من األمور:

األحوال حتى في عدم خضوع وسائل اإلعالم ألي نوع من أنواع الرقابة في جمیع   -1

 الظروف االستثنائیة كحاالت الحرب والطوارئ إال في أضیق الحدود.

ابتعاد المشرع من سن التشریعات والقوانین التي تجرم ما ال یستلزم صالح المجتمع   -2

تجریمه، وهذا یعني أن الحریة المعترف بها للفرد لیست مطلقة وٕانما تحددها القوانین 

 إذا انتهكها مسؤوًال مدنیًا وجنائیا.القائمة والتي یعد الفرد 

 حق األفراد والجماعات في إصدار الصحف دون اعتراض السلطة.  -3

 حریة وسائل اإلعالم في استقاء األنباء ونقلها وحریة الرجوع إلى مصادر المعلومات.  -4

 حریة التعبیر عن اآلراء. -5

 ضمانات حریة اإلعالم:

ث: التنفیذیة، والتشریعیة، والقضائیة، فال تستبد تأكید لمبدأ الفصل بین السلطات الثال     

 السلطة التنفیذیة بالصحافة واإلعالم فتقیدهما وال تصدر السلطة التشریعیة ما یتنافى مع روح 

 ). 13م، ص  2001(عبدالمجید ، لیلى:  6
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بعدم دستوریة القوانین المخالفة الدستور في تأكید هذه الحریة ویكون من حق القضاء الدفع 

 ).12، ص  2001المجید، لیلى، وتحد من غلواء السلطة التنفیذیة.(عبد 

 الرقابة القضائیة:

 وجود نظام نیابي دیموقراطي یستند إلى رأي عام قوي.• 

 صالح الحاكم وعدله.• 

 الحمایة الخاصة للرأي خاصة السیاسي.• 

 اتاحة الفرصة لمختلف وجهات النظر في التعبیر عن آرائهم ونشرها في وسائل االتصال.• 

 التصال.التعددیة في وسائل ا• 

التنوع في االتجاهات فیما یقدم من مضامین في وسائل االتصال. احتل السودان المرتبة ) • 

م عن الحریات الصحفیة في  2012لعام ” صحفیون بال حدود“( في تقریر منظمة  171

 ( دولة في العالم)  179العالم، حیث شمل التقریر أوضاع الحریات في ) 

 المحور الرابع 

 لمنهجیة للدراسة المیدانیة اإلجراءات ا

 اوًال : االجراءات المنهجیة للدراسة المیدانیة : 

استخدامات الصحافة االلكترونیة وقضایا الشباب  ىتهدف الدراسة إلى الوقوف عل

ولقد تناولت في هذا المبحث الخطوات واالجراءات المنهجیة التي اتبعتها في الدراسة 

الي نتائج علمیة واضحة وتضم هذه االجراءات اهداف  التطبیقیة والتي ترید الوصول بها

  .البحث ومنهج الدراسة وعینة البحث وادوات البحث وخطوات تصمیم االستبانة

 اهداف الدراسة المیدانیة : 

تهدف الدراسة المیدانیة الوصول علي المعلومات واجابات للتساؤالت التي طرحتها في 

 االطار المنهجي للدراسة.
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 منهج الدراسة : 

البیانات والمعلومات  ىلوصفي التحلیلي المنظم للحصول علاستخدم الباحث  المنهج ا

  .واوصاف الظاهرة او مجموعة من الظواهر المكونة لمجتمع البحث

 عینة البحث : 

 ىقد اعتمدت الباحثة في الدراسة علنسبة لتنوع مجتمع البحث الداخلي والخارجي ف

عشوائیة وهي التي یتم فیها تقسیم المجتمع او االطار الي اقسام او طبقات العینة الطبقیة ال

 ىات المعاینة بالنسبة لكل طبقة علمتجانسة في داخلها ومختلفة فیما بینها ویتم سحب وحد

ما بطریقة عشوائیة او منتظمة ثم تستخدم هذه التقدیرات المتعددة في حساب تقدیر إ ىحد

 متوسط للمجتمع باكمله .

) 120لك كانت طریقة اختیار العینة الطبقیة العشوائیة ، حیث وزع مجتمع البحث الي (لذ

  .وقام الباحث  بتوزیع صحیفة االستقصاء علیهم ومن ثم جمعها

 ادوات البحث : 
، ویعرف ومات في الدراسة صحیفة االستقصاءاستخدمت ادوات جمع المعل

ساسیة التي تستخدم في جمع المعلومات االستقصاء او االستبانة بانه احد االسالیب اال

والبیانات مباشرة من العینة المختارة او من جمیع مفردات البحث عن طریق توجیه مجموعة 

 )7(.من االسئلة المعدة مسبقاً 

 خطوات تصمیم صحیفة االستبانة : 

استمارة االستبانة هي تلك الصحیفة التي یقوم فیها الباحث  بتدوین مجموعة االسئلة 

المبحوثین  ىلة مفتوحة او مغلقة بحیث توجه المتعلقة بموضوع البحث سواء كانت اسئال

 بهدف معرفة اتجاهاتهم وآرائهم نحو موضوع البحث لذلك قامت بتحدید نوع وكم البیانات 

 

 .73، مرجع سابق ، ص  ) سمیر محمد حسین (7
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 ا

 

التي ترید جمعها وذلك عن طریق الرجوع لمشكلة البحث واهدافه وتساؤالته لوضع االسئلة 

 نتائج التي توصلنا الي ال

  :: تحدید الهیكل العام لصحیفة االستبانةاوالً 

في هذا الجزء بتقییم البیانات والمعلومات المطلوبة وتصنیفها وتبویبها قام الباحث 

وترتیبها ترتیبًا منطقیًا ومتسلسًال ومتكامَال بحیث تبدو في الصورة النهائیة لالستبیان عبارة 

تتضمن كل وحدة منها قضیة معینة یرید جمع  عن مجموعة من الوحدات المتتابعة والتي

 معلومات عنها وبترابط هذه القضایا یتكون الهیكل العام لصحیفة االستبانة 

 : اعداد صحیفة االستقصاء في صورتها االولیة : ثانیاً 

 بعد تحدید الهیكل العام االستبانة قام الباحث ب:

  .الدراسة وتوصلنا لمعلومات صحیحة بانها تحقق اهداف / وضع اسئلة االستبانة التي یري1

  ./ كتابة االسئلة بوضوح وبساطة حتي یتمكن المبحوثین من قراءتها واالجابة عنها2

 : راجعة االستمارة منهجیًا وعلمیاً ثالثا: م

 : فة االستقصاء في صورتها النهائیة: اعداد صحیرابعاً 

ن حیث الشكل ة مبعد ذلك قام بإعداد صحیفة االستبانة في صورتها النهائی

د ذلك عها واجازها في صورتها النهائیة بالمشرف التي اطلع علی ىوالمضمون وعرضتها عل

 .قام بتقدیمها للمبحوثین

  :: وصف صحیفة االستقصاءخامساَ 

مع االستبانة خطاب للمبحوث تم فیه تنویره بموضوع الدراسة وهدفه أرفق الباحث 

 قسمین رئیسین: ىتحتوي االستبانة علت االستبانة و وغرض االستبانة ومحتویا

بیانات  ىفراد عینة الدراسة حیث یحتوي علتضمن البیانات الشخصیة أل القسم األول :

 .، الوظیفةالنوع، الفئة العمریة، الحالة االجتماعیة، المؤهل التعلیمي

  :: الصدق والثبات االحصائيسادساً 

 الثبات والصدق اإلحصائي : -
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 استخدم أكثر من مرة واحدةختبار أن یعطي المقیاس نفس النتائج إذا ما یقصد بثبات اال     

 مجموعة من ىا ماطبق اختبار ما علتحت ظروف مماثلة ، ویعني الثبات أیضًا أنه إذ

 المجموعة نفسها وتم ىبار نفسه علاألفراد ورصدت درجات كل منهم ثم أعید تطبیق االخت

 بار ثابتًا تمامًا.الدرجات نفسها یكون االخت ىالحصول عل

الحصول علیها مما كما یعرف الثبات أیضًا بأنه مدى الدقة واالتساق للقیاسات التي یتم      

 :تخدامًا في تقدیر ثبات القیاس هي. ومن أكثر الطرق أسیقیسه االختبار

 براون -طریقة التجزئة النصفیة باستخدام معادلة سبیرمان -

 كرونباخ . -معادلة ألفا -

 قة إعادة تطبیق األختبار .طری -

 طریقة الصور المتكافئة . -

 معادلة جوتمان . -

 ىق المبحوثین من خالل إجاباتهم علأما الصدق فهو مقیاس یستخدم لمعرفة درجة صد

مقیاس معین ، ویحسب الصدق بطرق عدیدة أسهلها كونه یمثل الجزر التربیعي لمعامل 

  .الثبات

ق والثبات بین الصفر والواحد الصحیح ، وقیاس الصدق هو وتتراوح قیمة كل من الصد     

 .ة صالحیة األداة لقیاس ماوضعت لهمعرف

فقرات  ىمن أجل اختبار ثبات االجابات عل ة  طریقة معامل ألفااستخدمت الباحث     

االستبانة حیث یقیس هذا المعامل مدي الثبات الداخلي لفقرات االستبانة ومقدرته علي إعطاء 

) 100 -0متوافقة لردود المبوحثین تجاه فقرات االستبانة وتتراوح قیمة معامل ألفا بین ( نتائج

% فعندها یكون ثبات األداة جیدًا ویمكننا تعمیم 60ادت عن ز وتكون مقبولة إحصائیًا إذا 

 النتائج .

 الدراسة : ي یوضح اختبار المصداقیة لمحاوروالجدول التال
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 )1جدول رقم (

 نباخ لثبات كل عبارات االستبانةمعامل ألفا كر 

 معامل ألفا كرونباخ للثبات عدد العبارات الفرضیة

 %71.8 10 المحور االول   

 %60 4 المحور الثاني  

 %83.1 15 مجموع الفروض 

 .م2019بیانات الدراسة المیدانیة،  ى: إعداد الباحثة باالعتماد علالمصدر

% أي أن 83.1أن صدق االستبانة اعاله  )1رقم ( من خالل الجدول یالحظ الباحث

االستبانة تتمتع بمعامل ثبات جید وهذا مایحقق أغراض البحث ویجعل التحلیل اإلحصائي 

 مقبوًال.

 سابعاَ : طریقة تحلیل االستبانة : 

) 120المبحوثین وجمعها منهم والبالغ عددهم ( ىعد الفراغ من توزیع االستبانة علب

عن طریق برنامج الحاسوب باحث بعملیة تحلیل هذه االستبانة قام بعدها ال ،للموظفین

)SPSSالكمبیوتر وتمت المعالجة االحصائیة لهذه البیانات  ى) حیث تم ادخال البیانات عل

 .ق العدید من المعامالت االحصائیةعبر طری

الجداول واالشكال بهدف تفسیرها وتحلیلها  ىبالتعلیق عل ومن ثم قام الباحث

 لنتائج والتوصیات .الستخالص ا

 المحور الخامس

 عرض وتحلیل وتفسیر بیانات الدراسة المیدانیة

   :تحلیل مخرجات االستبانة
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 ا

 النوع) یوضح 2جدول رقم (

 النسبة  التكرار  النوع

 65 78 ذكر

 35 42 انثي

Total 120 100 

 م .2019باالعتماد علي بیانات الدراسة المیدانیة ، المصدر : إعداد الباحثة 

 ) یوضح النوع 2شكل رقم (

 

 م .2019باالعتماد علي بیانات الدراسة المیدانیة ، المصدر : إعداد الباحثة 

 

% من 65أن نسبة  ،أعاله )2رقم ( والشكل البیاني) 2رقم (یتضح من الجدول 

  .ناثإ% من المبحوثین 3.5المبحوثین ذكور ونسبة 

  .نسبة شملت الذكور ىعلأن أه اعال) 2رقم ( ویتبین من بیانات الجدول

 

 انثي ذكر
78  التكرار 42
65  النسبة 35
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 ا

 العمر   ) یوضح 3جدول رقم (

 النسبة  التكرار  العمر 
20-30 53 44.2 
31-40 61 50.8 
41-50 6 5 

Total 120 100 

 .م2019، یانات الدراسة المیدانیةب ىباالعتماد عل: إعداد الباحثة المصدر

 العمر   ) یوضح 3شكل رقم (

 

 .م2019، یانات الدراسة المیدانیةب ىباالعتماد علثة المصدر: إعداد الباح

% شملت 2..44أعاله أن نسبة  )3رقم ( والشكل البیاني )3رقم ( یتضح من الجدول

% 5ونسبة    40-31% شملت الفئة العمریة بین  50.8ونسبة  30-20الفئة العمریة بین 

  .50-41من المبحوثین شملت الفئة العمریة 

مما  ،سنة 30-20ن تتراوح اعمارهم بین نسبة من المبحوثی على أنوهذا یدل  

  .االسئلة المطروحة للدراسة ىاالجابة عل ىكس ایجابیًا علعین

20-30 31-40 41-50
53  التكرار 61 6
44.2  النسبة 50.8 5
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 ا

 الحالة االجتماعیة  ) یوضح 4جدول رقم (
 النسبة  التكرار  الحالة 
 21.7 26 متزوج
 78.3 94 اعزب
Total 120 100 

 م .2019، بیانات الدراسة المیدانیة ىدر : إعداد الباحثة باالعتماد علالمص

 الحالة االجتماعیة  ) یوضح 4شكل رقم (

 

 .م2019یانات الدراسة المیدانیة، ب ى: إعداد الباحثة باالعتماد علدرالمص

% من 21.7سبة اله أن نأع )4رقم ( والشكل البیاني )4رقم ( یالحظ من الجدول

     ین.جمتزو  %  غیر78.3ونسبة  المبحوثین متزوجین 

المؤهل التعلیمي ) یوضح5جدول رقم (  

 النسبة  التكرار  العبارة 
 12.5 15 ثانوي
 87.5 105 جامعي
Total 120 100 

 .م2019بیانات الدراسة المیدانیة،  ىباالعتماد عل المصدر: إعداد الباحثة

 اعزب متزوج
26  التكرار 94
21.7  النسبة 78.3
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 ا

 المؤهل التعلیمي) یوضح 5شكل  رقم (

 

 .م2019 ،بیانات الدراسة المیدانیة ىالمصدر: إعداد الباحثة باالعتماد عل

% من المبحوثین 12.5ن نسبة أاعاله یتضح  ) 5رقم (والشكل البیاني ) 5رقم (من الجدول 

   .جامعیین%  87.5الشهادة الثانویة  ونسبة من حملة 

 الوظیفة) یوضح 6جدول رقم (

 النسبة  التكرار  العبارة 
 27.5 33 موظف في القطاع العام

 22.5 27 لقطاع الخاصموظف في ا
 37.5 45 طالب
 12.5 15 صحفي
Total 120 100 

 .م2019بیانات الدراسة المیدانیة،  ىاد علباالعتم المصدر: إعداد الباحثة 
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ٔ
 ا

 الوظیفة ) یوضح 6رقم (شكل 

 

 .م2019بیانات الدراسة المیدانیة،  ىاد عل: إعداد الباحثة  باالعتمالمصدر

% من 27.5ن نسبة أاعاله یتضح ) 6رقم (كل البیاني والش )6رقم ( من الجدول

  ،%  موظف في القطاع الخاص22.5ونسبة   ،المبحوثین  یعملون موظف في القطاع العام

  .% صحفي12.5ونسبة   ،% طالب37.5ونسبة 

 ثانیًا : تحلیل البیانات االساسیة 

اد العینـــــة أن یحـــــددوا یتنـــــاول هـــــذا القســـــم تحلیـــــل البیانـــــات االساســـــیة ، ُطلـــــب مـــــن أفـــــر       

اســتجابتهم علــي مــا تصــفه كــل عبــارة وفــق لیكــرت الخماســي المتــدرج الــذي یتكــون مــن خمــس 

 مستویات (أوافق بشدة، أوافق، محاید، ال أوافق، ال أوافق بشدة).

 األسالیب اإلحصائیة المستخدمة:

 :لتحقیق أهداف الدراسة والتحقق من فرضیاتها، تم استخدام اإلحصائیة التالیة

 التوزیع التكراري لإلجابات. •

 النسب المئویة. •

 

موظف في القطاع  موظف في القطاع العام
 صحفي طالب الخاص

33  التكرار 27 45 15
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 ا

 

 تحلیل بیانات الدراسة األساسیة:

یشــتمل هــذا القســم علــى تحلیــل البیانــات األساســیة للدراســة للــتمكن مــن مناقشــة فــروض 

 البحث وذلك وفقا" للخطوات التالیة:

 :التوزیع التكراري النسبي إلجابات الوحدات المبحوثة على عبارات الدراسة

من خالل تلخیص البیانات في جداول والتي توضح قیم كل متغیر لتوضیح أهم  وذلك

 الممیزات األساسیة إلجابات أفراد العینة  في شكل أرقام ونسب مئویة  لعبارات الدراسة .

 /:التوزیع التكراري لعبارات الدراسة:  المحورالثاني   1

بــارات  فــي جــداول توضــح قــیم وذلــك مــن خــالل تلخــیص إجابــات أفــراد العینــة علــى جمیــع الع

ونســب كــل عبــارة علــى المقــاییس المســتخدم لتوضــیح أهــم الممیــزات األساســیة التجاهــات أفــراد 

 .العینة على عبارات محاور الدراسة المختلفة. وفیما یلي التوزیع التكراري لفروض الدراسة

 )  التوزیع التكراري لعبارات الدراسة 7جدول رقم (

 العبارة
 

 ال أوافق محاید أوافق أوافق بشدة
ال أوافق 

 بشدة
 نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد

تتمیز الصحافة -1
االلكترونیة ببیئة حرة اوسع 

مما تحظو به الصحافة 
 الورقیة

52 43.3 59 49.2 3 2.5 3 2.5 3 2.5 

اهم مایمیز الصحافة  -2
االلكترونیة هو الفوریة او 

داث االنیة في نقل االح
 والقضایا

71 59.2 40 33.3 9 7.5 0 0 0 0 
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 ه 1444 ربیع أولم 2022 كتوبرالعدد الثاني أ -السنة الثانیة محكمة  -علمیة  –مجلة المشرق فصلیة 

. هويدا محمد ساتي –النور عبد هللا جادين  د. –الصحافة اإللكـترونيةة ودورها في معالجة قضايا الشباب 
ٔ
 ا

 

 )7جدول رقم (تابع 

 العبارة
 

 ال أوافق محاید أوافق أوافق بشدة
ال أوافق 

 بشدة
 نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد

تقدم الصحافة االلكترونیة  -3
تفاصیل اكثر شمولیة عن 

االخبار والوقائع واالراء 
 واالفكار

53 44.2 40 33.3 18  5.0 9 7.5 0 0 

الصحافة االلكترونیة تهتم -4
بتتبع االخبار \اكثر زمنیا بتتیع

 والمعلومات باستمرار

50 41.7 43 35.8 21 17.5 6 5.0 0 0 

تقدم الصحافة االلكترونیة -5
تحلیالت وافیة عن القضایا 

 اكثر من الصحافة الورقیة

42 35.0 35 29.2 30 25.0 13 10.8 0 0 

تتمتع الصحافة االلكترونیة -6
بعرض حیادي وموضوعي 

 للمعلومات واالخبار

21 17.5 30 25.0 48 40.0 18 15.0 3 2.5 

الصحافة االلكترونیة اكثر -7
 تفاعلیة واكبر شمولیة

51 42.5 6 5.0 5 4.2 3 2.5 0 0 

الصحافة االلكترونیة اكثر -8
تنوعا وموضوعیة في عرض 

المعلومات واالفكار 
 الموضوعاتو 

58 48.3 47 39.2 12 10.0 3 2.5 0 0 

الصحافة االلكترونیة تتمتع -9
ببیئة تقنیة وابداعیة وتصمیمیة 

 اكبر

66 55.0 45 37.5 9 7.5 0 0 0 0 

اعالنات الصحافة -10
االلكترونیة تتمتع بلمسات فنیة 
 وادوات عرض للمعلومات اكثر

77 64.2 28 23.3 12 10.0 3 2.5 0 0 

 

 .م 2019 ،بیانات االستبانة ىتماد علباالعالمصدر: إعداد الباحثة 
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 ه 1444 ربیع أولم 2022 كتوبرالعدد الثاني أ -السنة الثانیة محكمة  -علمیة  –مجلة المشرق فصلیة 

. هويدا محمد ساتي –النور عبد هللا جادين  د. –الصحافة اإللكـترونيةة ودورها في معالجة قضايا الشباب 
ٔ
 ا

 

 :اآلتي یتضح أعاله )7(رقم من الجدول 

بینمــا بلغــت نســبة غیــر   ، )92.5%الولــى(.بلغــت نســبة الموافقــون والموافقــون بشــدة للعبــارة ا1

). إمــا إفــراد العینــة والــذین لــم یبــدوا إجابــات محــددة فقــد %5الموافقــون  وغیــر الموافقــون بشــدة (

 ).  %2.5بلغت نسبتهم (

بینمــا بلغــت نســبة غیــر   ،)%92.5( .بلغــت نســبة الموافقــون والموافقــون بشــدة للعبــارة الثانیــة2

فــراد العینــة والــذین لــم یبــدوا إجابــات محــددة فقــد ا). إمــا %0دة (وغیــر الموافقــون بشــ الموافقــون 

 ).%7.5بلغت نسبتهم (

بینمــا بلغــت نســبة غیــر   ،)%77.5.بلغــت نســبة الموافقــون والموافقــون بشــدة للعبــارة الثالثــة(3

فراد العینة والذین لم یبدوا إجابات محـددة فقـد ا). إما %7.5الموافقون  وغیر الموافقون بشدة (

 ).%15نسبتهم (بلغت 

بینمـا بلغـت نسـبة غیـر   ،)%77.5. بلغت نسبة الموافقون والموافقـون بشـدة للعبـارة الرابعـة (4

فــراد العینــة والــذین لــم یبــدوا إجابــات محــددة فقــد ا). إمــا %5وغیــر الموافقــون بشــدة ( الموافقــون 

 ).  %17.5بلغت نسبتهم (

بینمــا بلغــت نســبة   ،)%64.2الخامســة ( . بلغــت نســبة الموافقــون والموافقــون بشــدة للعبــارة 5

فــراد العینــة والــذین لــم یبــدوا إجابــات اإمــا  ،)%10.8یــر الموافقــون بشــدة (غیــر الموافقــون  وغ

 ).  %25محددة فقد بلغت نسبتهم (

بینمـــا بلغـــت نســـبة  ،)%42.5بشـــدة للعبـــارة  السادســـة  ( .بلغـــت نســـبة الموافقـــون والموافقـــون6

فــراد العینــة والــذین لــم یبــدوا إجابــات اإمــا  ،)%17.5قــون بشــدة (یــر الموافغیــر الموافقــون  وغ

 ).  %40محددة فقد بلغت نسبتهم (
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 ه 1444 ربیع أولم 2022 كتوبرالعدد الثاني أ -السنة الثانیة محكمة  -علمیة  –مجلة المشرق فصلیة 

. هويدا محمد ساتي –النور عبد هللا جادين  د. –الصحافة اإللكـترونيةة ودورها في معالجة قضايا الشباب 
ٔ
 ا

 

بینمـــا بلغـــت نســـبة   ،)%47.5.بلغـــت نســـبة الموافقـــون والموافقـــون بشـــدة للعبـــارة  الســـابعة  (7

فـــراد العینـــة والـــذین لـــم یبـــدوا إجابـــات ا). إمـــا %2.5غیـــر الموافقـــون بشـــدة (غیـــر الموافقـــون  و 

 ).  %4.2دة فقد بلغت نسبتهم (محد

بینما بلغـت نسـبة غیـر   ،)%87.5.بلغت نسبة الموافقون والموافقون بشدة للعبارة  الثامنة  (8

فراد العینة والذین لم یبدوا إجابات محـددة فقـد اإما  ،)%2.5الموافقون  وغیر الموافقون بشدة (

 ).  %10بلغت نسبتهم (

بینمـــا بلغـــت نســـبة   ،)%92.5بشـــدة للعبـــارة  التاســـعة  (.بلغـــت نســـبة الموافقـــون والموافقـــون 9

فـراد العینـة والـذین لـم یبـدوا إجابـات محـددة ا). إمـا %0وغیر الموافقون بشـدة ( غیر الموافقون 

 ).  %7.5فقد بلغت نسبتهم (

بینمــا بلغــت نســبة   ،)%87.5.بلغــت نســبة الموافقــون والموافقــون بشــدة للعبــارة  العاشــرة  (10

فـــراد العینـــة والـــذین لـــم یبـــدوا إجابـــات ا). إمـــا %2.5غیـــر الموافقـــون بشـــدة (ن  و غیـــر الموافقـــو 

 ).  %10محددة فقد بلغت نسبتهم (

 : خاص بقضایا واهتمامات الشباب المحور الثالث

 نت من متابعي الصحف االلكترونیة أهل ) یوضح 8جدول رقم (

 النسبة  التكرار  العبارة 
 88.3 106 نعم
 11.7 14 ال

Total 120 100 
 .م2019، بیانات الدراسة المیدانیة ىباالعتماد عل : إعداد الباحثة المصدر 
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 ه 1444 ربیع أولم 2022 كتوبرالعدد الثاني أ -السنة الثانیة محكمة  -علمیة  –مجلة المشرق فصلیة 

. هويدا محمد ساتي –النور عبد هللا جادين  د. –الصحافة اإللكـترونيةة ودورها في معالجة قضايا الشباب 
ٔ
 ا

 ھل انت من متابعي الصحف االلكترونیة) یوضح 8شكل  رقم (

 

 .م2019بیانات الدراسة المیدانیة،  ىالمصدر: إعداد الباحثة باالعتماد عل

% من 88.3ن نسبة أه یتضح اعال )8رقم ( والشكل البیاني )8رقم ( جدولمن ال

  .الیتابعون الصحف االلكترونیة% 11.7ونسبة  ،من متابعي الصحف االلكترونیةالمبحوثین 

 نوعیة الموضوعات التي تتابعها باستمرار ) یوضح  ما9جدول رقم (

 النسبة  التكرار  العبارة 
 29.2 35 فكریة  وادبیة وفنیة
 38.3 46 سیاسیة واقتصادیة

 27.5 33 واجتماعیةثقافیة 
 5 6 دینیة وایدلوجیة

Total 120 100 
 .م2019اسة المیدانیة، بیانات الدر  ىباالعتماد عل المصدر: إعداد الباحثة 
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 ه 1444 ربیع أولم 2022 كتوبرالعدد الثاني أ -السنة الثانیة محكمة  -علمیة  –مجلة المشرق فصلیة 

. هويدا محمد ساتي –النور عبد هللا جادين  د. –الصحافة اإللكـترونيةة ودورها في معالجة قضايا الشباب 
ٔ
 ا

 نوعیة الموضوعات التي تتابعها باستمرار ما) یوضح  9شكل  رقم (

 

 .م2019بیانات الدراسة المیدانیة،  ىالمصدر: إعداد الباحثة باالعتماد عل

% من 29.2ن نسبة أاعاله یتضح  )9رقم ( والشكل البیاني )9رقم ( من الجدول

% یتابعون 38.3ونسبة  ،یتابعون الموضوعات الفكریة والدینیة والفنیةالمبحوثین  

 ،وعات الثقافیة% یتابعون الموض27.5ونسبة  ،واالقتصادیة ،السیاسیة الموضوعات

  .االیدلوجیة والدینیة یتابعون الموضوعات %5 ونسبة ،واالجتماعیة

هل الموضوعات التي یتم تناولها في الصحف االلكترونیة ملبیة ) یوضح 10جدول رقم (
 لرغباتك  

 النسبة  التكرار  العبارة 
 15 18 نعم
 11.7 14 ال

 68.3 82 الي حد ما
 5 6 ال اطالقا
Total 120 100 

 .م2019راسة المیدانیة، بیانات الد ىباالعتماد عل : إعداد الباحثة المصدر 

 دینیة وایدلوجیة ثقافیة واجتماعیة سیاسیة واقتصادیة فكریة  وادبیة وفنیة
35  التكرار 46 33 6
29.2  النسبة 38.3 27.5 5
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 ه 1444 ربیع أولم 2022 كتوبرالعدد الثاني أ -السنة الثانیة محكمة  -علمیة  –مجلة المشرق فصلیة 

. هويدا محمد ساتي –النور عبد هللا جادين  د. –الصحافة اإللكـترونيةة ودورها في معالجة قضايا الشباب 
ٔ
 ا

 

هل الموضوعات التي یتم تناولها في الصحف االلكترونیة ملبیة ) یوضح 10شكل  رقم (

 لرغباتك  

 

 

 .م2019بیانات الدراسة المیدانیة،  ىالمصدر: إعداد الباحثة باالعتماد عل

% من 15ن نسبة أاعاله یتضح  )10رقم ( والشكل البیاني )10رقم ( من الجدول

هذا  ى% الیوافقون عل11.7ونسبة  ،ن الموضوعات ملبیة لرغباتهمأیوضحون المبحوثین 

  .ن الموضوعات التلبي رغباتهمأ% یوضحون 5ونسبة  ،حد ما ى% ال86.3ونسبة  ،يأالر 

 

 ال اطالقا الي حد ما ال نعم
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 ه 1444 ربیع أولم 2022 كتوبرالعدد الثاني أ -السنة الثانیة محكمة  -علمیة  –مجلة المشرق فصلیة 

. هويدا محمد ساتي –النور عبد هللا جادين  د. –الصحافة اإللكـترونيةة ودورها في معالجة قضايا الشباب 
ٔ
 ا

 

 /التوزیع التكراري لعبارات الدراسة:  سبب المتابعة 2

وذلك من خالل تلخیص إجابات أفراد العینة على جمیع العبارات  في جداول توضح 

قیم ونسب كل عبارة على المقایس المستخدم لتوضیح أهم الممیزات األساسیة التجاهات أفراد 

 :ات محاور الدراسة المختلفة. وفیما یلي التوزیع التكراري لفروض  الدراسةالعینة على عبار 

 )  التوزیع التكراري لعبارات الدراسة11جدول رقم (

 .م2019 ،بیانات االستبانة ىالمصدر: إعداد الباحثة باالعتماد عل

 :اآلتي ) یتضح11(رقم من الجدول 

بینمــا بلغــت نســبة غیــر   ،)%39.2( رة االولــى.بلغــت نســبة الموافقــون والموافقــون بشــدة للعبــا1

فراد العینة والذین لم یبدوا إجابات محـددة فقـد اما أ ،)%2.5غیر الموافقون بشدة (الموافقون  و 

 ).  %13.3بلغت نسبتهم (

 العبارة
 

 ال أوافق بشدة ال أوافق محاید  أوافق أوافق بشدة

سبةن عدد  نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد 
تصمیمھا افضل 
ومتنوعة فجدیرة 

 بالمتابعة

41 34.2 60 50.0 16 13.3 3 2.5 0 0 

استطیع التعامل معھا 
وتقدم تحلیال وافیا 

 لالخبار

48 40.0 63 52.5 9 7.5 0 0 0 0 

الحصول علي 
المعلومات واالفكار 

 واالراء

60 50.0 48 40.0 12 10.0 0 0 0 0 

تتیح الراي االخر 
وتتیح مصادر 
 اخباریة اجنبیة

51 42.5 51 42.5 12 10.0 6 5.0 0 0 
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 ه 1444 ربیع أولم 2022 كتوبرالعدد الثاني أ -السنة الثانیة محكمة  -علمیة  –مجلة المشرق فصلیة 

. هويدا محمد ساتي –النور عبد هللا جادين  د. –الصحافة اإللكـترونيةة ودورها في معالجة قضايا الشباب 
ٔ
 ا

 

بینمــا بلغــت نســبة غیــر   ،)%92.5( .بلغــت نســبة الموافقــون والموافقــون بشــدة للعبــارة الثانیــة2

فــراد العینــة والــذین لــم یبــدوا إجابــات محــددة فقــد امــا أ ،)%0فقــون بشــدة (وغیــر الموا الموافقــون 

 ).%7.5بلغت نسبتهم (

بینمـــا بلغـــت نســـبة غیـــر   ،)%90( .بلغـــت نســـبة الموافقـــون والموافقـــون بشـــدة للعبـــارة الثالثـــة3

فــراد العینــة والــذین لــم یبــدوا إجابــات محــددة فقــد امــا أ ،)%0وغیــر الموافقــون بشــدة ( الموافقــون 

 ).%10لغت نسبتهم (ب

بینمــا بلغــت نســبة غیــر   ،)%85. بلغــت نســبة الموافقــون والموافقــون بشــدة للعبــارة الرابعــة (4

فــراد العینــة والــذین لــم یبــدوا إجابــات محــددة فقــد اإمــا  ،)%5وغیــر الموافقــون بشــدة ( الموافقــون 

 ).  %10بلغت نسبتهم (
 

 لها في الصحف االلكترونیة   خدمات التفاعلیة تفضالمن  أيَ ) یوضح 12جدول رقم (

 النسبة  التكرار  العبارة 
 12.5 15 وضع في المفضلة
 39.2 47 المشاركة في الراي

 20.8 25 التعلیقات
 12.5 15 حفظ الصفحة

 15 18 االصدقاء لتحویل
Total 120 100 

 

 .م2019بیانات الدراسة المیدانیة،  ى: إعداد الباحثة باالعتماد علالمصدر 
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 خدمات التفاعلیة تفضلها في الصحف االلكترونیة   الأي من ) یوضح 12شكل  رقم (     

 

 .م2019اسة المیدانیة، بیانات الدر  ىباالعتماد عل المصدر: إعداد الباحثة

% من 12.5ن نسبة أاله یتضح عأ )12رقم ( والشكل البیاني) 12رقم (من الجدول 

ونسبة  ،التي یفضلونها وضع في المفضلةة ن الخدمات التفاعلیأیوضحون المبحوثین 

 ،% حفظ الصحفة12.5ونسبة ، % التعلیقات20.8ونسبة  ،يأالر % المشاركة في 39.2

  .% تحویل االصدقاء15ونسبة 

 یك ما الذي یمیز الصحیفة االلكترونیة عن المطبوعة   أ) یوضح  بر 13جدول رقم (

 النسبة  التكرار  العبارة 
 39.2 47 التعامل مع االحداث مصداقیتها وجدیتها في

 30 36 طریقة عرصها لالخبار والمعلومات
 3.3 4 االسماء الكثیرة لكتابتها

 12.5 15 سعولة التعرض لها وقلة الشائعات فیها
 15 18 التفاعلیة التي تتیخها مع القاري
Total 120 100 

 .م2019نیة، بیانات الدراسة المیدا ىباالعتماد عل: إعداد الباحثة المصدر 

 لتحویالء االصدقاء حفظ الصفحة التعلیقات المشاركة في الراي وضع في المفضلة
15  التكرار 47 25 15 18
12.5  النسبة 39.2 20.8 12.5 15
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 یك ما الذي یمیز الصحیفة االلكترونیة عن المطبوعة    أبر ) یوضح 13شكل  رقم (

 

 .م2019لدراسة المیدانیة، بیانات ا ىالمصدر: إعداد الباحثة باالعتماد عل

% من 39.1ن نسبة أعاله یتضح أ )13رقم ( والشكل البیاني )13رقم ( من الجدول

الصحافة االلكترونیة مصداقیتها وجدیتها في التعامل مع ن مایمیز أالمبحوثین  یوضحون 

% االسماء الكثیرة 3.3ونسبة  ،%  طریقة عرضها لالخبار والمعلومات30ونسبة  ،االحداث

التفاعلیة  %15ونسبة   ،% سهولة التعرض لها وقلة الشائعات فیها12.5ونسبة  ،لكتابتها

   ئ.التي تتیحها مع القار 

 : النتائج

سات الى قصور الصحافة العربیة في شبكة االنترنت في استخدام أسالیب و توصلت الدر  .1
 .قنیات و ممیزات النشر االلكترونيت

 .دراك كامل للصحیفة االلكترونیةإعدم تبلور  .2
 .نسبة لوجودها في الشبكةالالصحافة العربیة في مرحلة البدایة ب .3
 .یتم تحدیث الصحف الیومیة الصادرةال  .4
 

مصداقیتھا وجدیتھا 
في التعامل مع 

 االحداث

طریقة عرصھا 
 لالخبار والمعلومات

االسماء الكثیرة 
 لكتابتھا

سعولة التعرض لھا 
 وقلة الشائعات فیھا

التفاعلیة التي تتیخھا 
 مع القاري

47  التكرار 36 4 15 18
39.2  النسبة 30 3.3 12.5 15
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 : التوصیات

في مواقع التواصل  ةن تكون متاحأ لقضایا المتعلقة بشریحة الشباب ومام بكل ااالهت .1
 .االجتماعي

 .الصحافة االلكترونیة مرأن تكون من أولویات القائمین على أیجب  نیة و التحدیثاآل .2
 .للصحافة الورقیة مواد خالفاً الالبعد عن سیاسة السرد و التطویل في  .3
 .على المصداقیة االهتمام بدقة المعلومات حفاظاً  .4
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