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 المستخلص:
هدفت الدراسة إلى التعرف على إمكانیة اإلعالم اإللكتروني في ترتیب أولویات 

الجمهور، و تم استخدام المنهج الوصفي المسحي حیث تم تحلیل البیانات باستخدام برنامج 

وخلصت الدراسة إلى نتائج أهمها أن  ،)SPSSالحزم اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة (

اإللكتروني تمكن من ترتیب أولویات الجمهور نحو المادة اإلخباریة السیاسیة اإلعالم 

المعروضة، وأنه من خالل دراسة الجمهور یتم معرفة الطریقة األفضل لتوجیه المادة 

أن أسلوب تصمیم الموقع قادر أثیر في ترتیب أولویاتهم، و اإلعالمیة للجمهور و بالتالي الت

 التالي التأثیر علیهم. على أن یجذب الجماهیر و ب

 الكلمات المفتاحیة: اإلعالم اإللكتروني، المواقع اإللكترونیة.

Abstract: 
Where the data was analyzed using the Statistical Package for 

Social Sciences (SPSS) program, and the study concluded with the 
most important results, the most important of which is that the 
electronic media was able to arrange the public’s priorities towards 
the presented political news material, and that through the 
psychological study of the public, the best way to direct the media 
material to the public is known. Influencing the order of their  
 

  فاعلیة اإلعالم اإللكتروني في ترتیب أولویات الجمهور
 العربیة ) CNN(دراسة مقارنة بین موقعي قناة الجزیرة و 
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priorities, and that the site's design style is able to attract the masses 
and thus influence them. 
 
Keywords: Electronic Media,Website.  

 مقدمة:

ستطاع اإلعالم اإللكتروني أن یحافظ على النسق الذي تعمل به وسائل اإلعالم ا

التقلیدیة و ذلك من خالل استخدام القوالب الفنیة التي تستخدم في نشر المادة اإلعالمیة و 

الصور و الفیدیو و غیرها من الوسائط المتعددة و لكن اإلعالم اإللكتروني أستطاع أن یوفر 

ن الممیزات للمتصفح الذي یعمل على استخدام الموقع اإللكتروني للقناة، فالمواقع العدید م

یتم تصمیمها بحیث تتحمل عدد كبیر من الزوار باإلضافة إلى مراعاة سهولة التنقل بین 

الصفحات و إمكانیة التفاعل مع المادة المعروضة و راحة العین عند التنقل باإلضافة إلى 

یرها في الوسائط المتعددة من حیث حفظ المتلقي للصورة أو الفیدیو أو الخواص التي یتم توف

الصوت أو غیره ذلك مع تكبیر و تصغیر الصور، دعنا ال ننسى ربط المواقع التابعة للقناة 

مع مواقع التواصل االجتماعي الذي یوفر العدید من الخواص للجمهور منها التفاعل و حفظ 

اإلعالم اإللكتروني مكنته من نشر  مكانیات التي تتوفر لدىكل هذه اإل ،المعلومات و غیرها

نیة مع إمكانیة تحدیث الخبر و الوصول إلى الجمهور في كل مكان آمادة إعالمیة بصورة 

 واحدة لتلقي المعلومات. ةمع عدم التقید باستخدام أدا

حیث أن كل هذه الخواص مجتمعة مكنت اإلعالم اإللكتروني من توصیل الرسالة 

 إلعالمیة إلى الجمهور باإلضافة إلى التأثیر فیهم.ا

 أهمیة الدراسة:

تنبع أهمیة الدراسة في أنها من الدراسات التي تتناول اإلعالم اإللكتروني و قدرته 

 على ترتیب أولویات الجمهور و مدى الخطر الذي یتركه هذا الترتیب علیهم، و تزداد أهمیة 
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 كتروني من دراسة الجمهور و ذلك من أجل ترتیب أولویاته،الدراسة في استفادة اإلعالم اإلل

االستفادة من تصمیم المواقع وعرض المادة و الوسائل المتعددة و استخدام المواقع في و 

 ترتیب أولویات الجمهور. 

 أهداف الدراسة:

 تهدف الدراسة إلى:

ترتیب أولویات العربیة في  CNNمعرفة إمكانیة المواقع اإللكترونیة لقناتي الجزیرة و -1

 الجمهور السیاسیة.

التعرف على اإلمكانیة التي وفرتها دراسة المواقع اإللكترونیة للقنوات للجمهور في  -2

 ترتیب أولویات الجمهور.

 التعرف على مساهمة تصمیم المواقع اإللكترونیة على جذب اهتمام الجمهور.  -3

 الجمهور السیاسیة. التعرف على مقدرة أسلوب عرض المعلومات في ترتیب أولویات  -4

الكشف عن قدرة ربط المواقع اإللكترونیة للقنوات بمواقع التواصل االجتماعي في  -5

 ترتیب أولویات الجمهور. 

رتیب أولویات التعرف على قدرة الذباب اإللكتروني و منظفو الشبكات على ت -6

 ة. الجمهور نحو السیاس

 التعرف على المواقع اإللكترونیة للقنوات الفضائیة. -7

 العربیة. CNNمعرفة اهتمام الجمهور بالمواقع اإللكترونیة في فضائیتي الجزیرة و -8

 مشكلة الدراسة:

من المالحظ أنه قد تغیر سلوك الجمهور من حیث تلقیه للمعلومات فأصبح یعتمد    

على العالم االفتراضي حیث یتصفح المواقع اإللكترونیة للقنوات التي تعرض علیه 

 لمواقع من خالل القدرات التي توفرت لدیها من حیث التقنیات و و لكن ا ،المعلومات

               175                               
 



 

ه 1444 ربیع االولم 2022 أكتوبرالعدد الثاني  -السنة الثانیة  مةمحك -علمیة  –مجلة المشرق فصلیة   

.د. مجذوب بخيت محمد 
ٔ
ولويات الجمهور، ا

ٔ
. عائشة عمر عثمان –فاعلية اإلعالم اإللكـتروني في ترتيب ا

ٔ
ا  

 

أسلوب العرض و تصمیم الموقع و دراسة الجمهور و الوسائط المتعددة استطاعت أن 

ترتب أولویات الجمهور نحو ما هو معروض من قضایا سیاسیة إلى أن وصلت المواقع 

قضایا هو ما یعرض علیك إلى مرحلة إقناع الجمهور بأن كل ما ترید مشاهدته من 

حالیًا، حیث یعتبر اإلنترنت اآلن خطیر و ذلك من خالل التهكیر الذي یتم فیه و 

األخبار الكاذبة التي تنتشر باإلضافة إلى منظفو الشبكات و الذباب اإللكتروني فكل 

 هذه األمور مجتمعة مكنت المواقع من محاصرة الجمهور بمعلومات معینة.

 ن مشكلة الدراسة تتمثل في السؤال التالي:فإ بناء على ما سبقو 

 ؟ما هي فاعلیة اإلعالم اإللكتروني في ترتیب أولویات الجمهور -

 تساؤالت الدراسة:

 ما إمكانیة اإلعالم اإللكتروني في ترتیب أولویات الجمهور السیاسیة؟ -1

 العربیة على ترتیب أولویات CNNما قدرة المواقع اإللكترونیة لقناتي الجزیرة و -2

 الجمهور السیاسیة؟

العربیة على جذب  CNNكیف ساهم تصمیم المواقع اإللكترونیة لقناتي الجزیرة و -3

 اهتمام الجمهور نحو القضایا السیاسیة؟

العربیة من جذب  CNNن أسلوب عرض المعلومات لمواقع قناتي الجزیرة وتمكَ  -4

 اهتمام الجمهور نحو القضایا السیاسیة؟

عربیة بمواقع  CNNاإللكترونیة لقناتي الجزیرة و ما هي إمكانیة ربط المواقع -5

 التواصل االجتماعي على ترتیب أجندة الجمهور؟

ظر الجمهور الشبكات و الذباب اإللكتروني على تحویل وجهة ن حجم قدرة منظفوما  -6

 ؟نحو القضایا السیاسیة

 ما المواقع اإللكتروني للقنوات الفضائیة؟ -7
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 حدود الدراسة:

 اسة فیما یلي:تتمثل مبررات الدر 

 . م2020فبرایر  –م 2018الحد الزماني: طبقت الدراسة خالل الفترة من فبرایر  -

 محلیة عطبرة.  –والیة نهر النیل  –الحد المكاني: جمهوریة السودان  -

 الدراسات السابقة:

تم االطالع على عدد من األبحاث والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة 

 هم النماذج لتلك الدراسات و هي:حیث تم أختیار أ

 الدراسات المحلیة:

 بعنوان القنوات الفضائیة العربیة اإلخباریة و دورها في ترتیب األجندة السیاسیة

م)، تهدف الدراسة إلى التعرف على كیفیة طرح قناتي الجزیرة و العربیة 2017أحمد، (

الدولي بسرعة، التعرف على  لقضیة دارفور التي شغلت الرأي العام المحلي و اإلقلیمي و

مالمح تناول اإلعالم العربي لقضیة دارفور من خالل طرحها في قناتي الجزیرة و العربیة، 

معرفة دور قناتي الجزیرة و العربیة في یومیات المشاهد السوداني و مدى قدرتها على 

استخدام تشكیل القضایا العربیة و خاصة تجاه ترتیب أولویاته بشأن قضیة دارفور، تم 

أما المجتمع فكان على عینة من اإلعالمیین العاملین في األجهزة  ،المنهج المسحي

بمختلف تخصصاتهم و رجال إلى أساتذة الجامعات السودانیة  اإلعالمیة المختلفة باإلضافة

العاملین في مختلف مراكز البحوث و أعضاء األحزاب السیاسیة  نالفكر و السیاسیی

الحكومیة و الخاصة، أما النتائج التي  سو التربویون العاملین في المدار بمختلف انتماءاتهم 

 توصلت إلیها الدراسة أظهرت أن نسبة عالیة یشاهدون قناتي الجزیرة و العربیة، أثبتت 
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الدراسة أن قناة الجزیرة تحظي بنسبة مشاهدة عالیة من قبل الجمهور، أوضحت الدراسة أن 

 قناتي الجزیرة و العربیة تجاه قضیة دارفور.هنالك بعض القصور في أداء 

 الدراسات اإلقلیمیة:

بعنوان دور المواقع اإللكترونیة اإلخباریة الفلسطینیة في ترتیب أولویات الشباب 

م)، تهدف 2015الجامعي نحو قضایا األسرى دراسة تحلیلیة و میدانیة مقارنة (جبریل، 

تتناولها المواقع اإللكترونیة اإلخباریة  الدراسة إلى التعرف على أهم الموضوعات التي

الفلسطینیة حول قضایا األسرى و مدى اهتمامها بها، التعرف على الفنون الصحفیة التي 

تتناولها المواقع اإللكترونیة اإلخباریة الفلسطینیة حول قضایا األسرى، التعرف على أهم 

یها طلبة الجامعات في محافظات المواقع اإللكترونیة اإلخباریة الفلسطینیة التي یعتمد عل

تم استخدام منهج المسح حیث  غزة الكتساب المعلومات حول قضیة األسرى الفلسطینیة،

الباحثة من خالله على استخدام أسلوب مسح الجمهور و منهج دراسة الدراسات  عملت

ن من كوَ ت أما مجتمع الدراسة فقد المقارنة باإلضافة إلى استخدام أسلوب المقابلة الشخصیة،

طلبة الجامعات في قطاع غزة و هي الجامعات اآلتیة: (اإلسالمیة و األقصى، األزهر، 

األمة، فلسطین، القدس المفتوحة، غزة) و تم التركیز على الجامعات الرئیسیة الثالث 

% من طلبة الجامعات 77.7(اإلسالمیة، األزهر، األقصى)، أما نتائج الدراسة بینت أن 

% 20.1بینما  ،الطالب ال یتابعون مواقع اإلنترنتمن % 2.2و  ،إلنترنتیتابعون مواقع ا

% من العینة یفضلون متابعة األخبار على 55.8یتابعون مواقع اإلنترنت أحیانًا، تبین أن 

% یفضلون ذلك 44.2بینما  ،المواقع اإللكترونیة عن غیرها من الوسائل االتصالیة األخرى

الدراسة تقاربت في تناول قضایا األسري على صفحاتها أحیانًا، بینت الدراسة مواقع 

اإللكترونیة حیث جاءت القضایا الصحیة في مقدمة قضایا األسرى في مواقع الدراسة و ذلك 

و المرتبة الثالثة  ،%27.1و في المرتبة الثانیة القضایا السیاسیة بنسبة  ،%29.7بنسبة 

 الرابعة كانت القضایا األمنیة بنسبةأما المرتبة  ،%26.4القضایا االجتماعیة بنسبة 
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و لم یتطرق موقع الدراسة ألي موضوع من موضوعات القضایا األمنیة خالل  ،16.7% 

 فترة الدراسة. 

 االتفاق و االختالف بین هذه الدراسة و الدراسات السابقة:

 اتفقت الدراسة الحالیة مع الدراسات السابقة من حیث:

القنوات الفضائیة  ،اسة سناء محمد الحسن على أحمداتفقت الدراسة الحالة مع در  -1

 العربیة و دورها في ترتیب األجندة السیاسیة في اآلتي:

اتفقت الدراسة الحالیة مع الدراسة السابقة في استخدامها للمنهج الوصفي  •

 المسحي.

تتفق الدراسة الحالیة مع الدراسة السابقة في ترتیب أولویات الجمهور اتجاه  •

 ة.قضایا معین

استها كان من اتفقت الدراسة الحالیة مع الدراسة السابقة في أن مجتمع در  •

بینما الدراسة الحالیة  ،العاملین في المجال اإلعالمي فقطالخبراء اإلعالمیین 

 اهتمت باألكادیمیین العاملین في المجال اإلعالمي أیضا.

تنشر المواد اتفقت الدراسة الحالیة مع الدراسة السابقة في أن الجهة التي  •

 اإلعالمیة هي إخباریة.

دور المواقع اإللكترونیة اإلخباریة الفلسطینیة في ترتیب  ىریم جبریل توفیق جبریل -2

 أولویات الشباب الجامعي نحو قضایا األسري.  

تتفق الدراسة الحالیة مع الدراسة السابقة في ترتیب أولویات الجمهور اتجاه  •

 قضایا معینة.

یة مع الدراسة السابقة في أن الموقع الذي یعمل على إرسال تتفق الدراسة الحال •

 المعلومات موقع إخباري.
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منهج الوصفي لتتفق الدراسة الحالیة مع الدراسات السابقة في استخدامها ل •

 .ضافة إلى استخدام أسلوب المقابلةبأسلوب المسح باإل

 اختلفت الدراسة الحالیة مع الدراسات السابقة من حیث:

القنوات الفضائیة  ،لدراسة الحالة مع دراسة سناء محمد الحسن على أحمداختلفت ا -1

 العربیة و دورها في ترتیب األجندة السیاسیة في اآلتي:

الدراسة الحالیة كانت تتحدث عن اإلعالم اإللكتروني بینما الدراسة السابقة  •

 تتحدث عن القنوات الفضائیة.

 اختلفت الدراستین عن بعضهما في األهداف. •

ة كان منحصر في اإلعالمیین العاملین في المجال ین مجتمع الدراسة الحالأ •

اإلعالمي ما بین أكادیمیین و العاملین في المجال اإلعالمي و لكن الدراسة 

السابقة أنضم إلى مجتمعها أساتذة الجامعات السودانیة بمختلف تخصصاتهم 

ف مراكز البحوث و باإلضافة إلى رجال الفكر و السیاسیین العاملین في مختل

 اسأعضاء األحزاب السیاسیة بمختلف انتماءاتهم و التربویون العاملین في المدر 

 الحكومیة و الخاصة.

اختلفت الدراسة الحالیة مع الدراسة السابقة في أن الدراسة الحالیة تهتم بموقع  •

ة السابقة كانت تهتم العربیة اإلخباریتین بینما الدراس CNNالجزیرة و 

 الجزیرة و العربیة.  ئیات لقنواتبالفضا

 تختلف الفترات الزمنیة ما بین الدراستین.  •

 .االختالف في النتائج •

دور المواقع اإللكترونیة اإلخباریة الفلسطینیة في ترتیب  ،ریم جبریل توفیق جبریل -2

 أولویات الشباب الجامعي نحو قضایا األسرى.  
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في مجتمع الدراسة حیث كان مجتمع  تختلف الدراسة الحالیة عن الدراسة السابقة •

الدراسة السابقة من طلبة الجامعات في قطاع غزة و هي الجامعات اآلتیة 

غزة) حیث و فلسطین، القدس المفتوحة،  ،األقصى، األزهر، األمة، (اإلسالمیة

 تم التركیز على الجامعات الرئیسیة الثالث (اإلسالمیة، األزهر، األقصى).

لیة عن الدراسة السابقة في استخدام منهج دراسة الدراسات اختلفت الدراسة الحا •

 المقارنة. 

 االختالف في النتائج. •

 االستفادة من الدراسات السابقة: 

من خالل استعراض الدراسات السابقة یتبین لنا وجود أوجه أتفاق و اختالف بین   

و أن هذه الدراسة الدراسات السابقة، ال سیما من حیث المنهج المتبع و أدوات الدراسة، 

تعتبر إضافة نوعیة للدراسات السابقة فقد تم االستفادة من الدراسات السابقة في الكثیر من 

 األمور أهمها: 

 العرض السلیم لإلطار النظري. -

 أهمیة اإلطالع الواسع بموضوع الدراسة و اإللمام بجمیع جوانبه. -

 منهج الدراسة: 

إذ یعد هذا المنهج من  ،هج الوصفي المسحيلتحقیق أهداف الدراسة تم استخدام المن

أنسب المناهج العلمیة مالئمة لهذه الدراسة. حیث تعمل الباحثة على تحلیل المعلومات و 

نتائج تعمل على إثراء الدراسة إلى البیانات المتعلقة بموضوع الدراسة و ذلك للوصول 

 ).97، صم2007(العزاوي، 
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 مجتمع و عینة الدراسة:

ختیار إعلیه تم  اً و بناء ،ع الدراسة في والیة نهر النیل محلیة عطبرةینحصر مجتم

العربیة في المحلیة حتى یكونوا ممثلین  CNNعینة من متصفحي مواقع الجزیرة و 

و كان  ،أحیاء 6و اختیار  ،حیاء و هي مرتبةوضع األفعملت الباحثة على  ،للجمهور

اإلحیاء الذین ینتمون إلى فئات عمریة  و من ثم وضع أسماء سكان ،6الفرق بین الوحدات 

الباحثة على  تعمل و بعد ذلك ،تم تحدیدها مسبقا في البحث في قائمة مرتبة ترتیب أبجدي

، فعملت الباحثة على  6و كان الفرق ما بین الوحدات  ب المدىفراد على حساختیار األ

%، 100بنسبة  استمارة 150استمارة استبیان على الجمهور تم استرداد  160توزیع 

الغرض  ،باإلضافة إلى الخبراء العاملین في المجال اإلعالمي أو األكادیمیین أو االثنین معاً 

 رأي الخبراء و المتصفحین حول موضوع الدراسة. معرفةذلك  من

 وفقًا لطبیعة المشكلة موضوع الدراسة، فإنه تم استخدام األدوات التالیة:

على قراءات  بناءاً یهدف إلى الوصول إلى معلومات  هو أسلوب علميو  أوًال: المالحظة:

 ) 93، صم2014(البدوي،  .الباحثة

للحصول على  هي واحدة من أدوات البحث العلمي التي یتم استخدامها ثانیًا: االستبیان:

، حیث استعانة الباحثة باالستبیان لمعرفة رأي المتصفحین حول فاعلیة اإلعالم الحقائق

 یات الجمهور.و ولأب اإللكتروني في ترتی

توجه فیه الباحثة أسئلة معینة  ،هو حدیث یتم ما بین الباحثة و المفحوصو  :ثالثًا: المقابلة

 )213-201، صم2008، (قند لجي .لجمع البیانات حول موضوع الدراسة
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 اإلعالم اإللكتروني:

ا فیها بها انعكست على كل مجاالت الحیاة بم مرتنشأة اإلنترنت و التطورات التي 

حل تطور شبكة ثر مراإالمجال اإلعالمي، فنشأ اإلعالم اإللكتروني نشأة عشوائیة 

حیث عملت القنوات الفضائیة على  ،)137م، ص2014( كنعان، المعلومات العالمیة 

إنشاء منصات إلكترونیة مستفیدة من كل الخواص التي تتوفر لدیها مثل التفاعلیة و السرعة 

تزامنیة و استخدام ي التزامنیة و الالالسرعة و الجمع بین صفت و الحركة و المرونة و

فمع كل هذه الخصائص و العناصر  ،الوسائط المتعددة و سهولة حفظ و تخزین المعلومات

و غیرها تمكنت المواقع  ط و صور و رسوم و أفالمفرتها المواقع للمرسل من روابو  التي

و بشكل كبیر جدًا  ،لى التأثیر في الجمهوراإللكترونیة من إطالق مادة إعالمیة قادرة ع

 ن یصل إلى ترتیب أولویاتهم.أیستطیع 

 المواقع اإللكترونیة: 

في عالم اإلعالم حیث وفرت  اً استطاعت أن تحدث المواقع اإللكترونیة فرقًا كبیر 

للمواقع اإللكترونیة التي تتبع للقنوات العدید من الممیزات التي تمكنها من عرض المادة 

النص و الصورة و الرسوم و  دَ جِ فوُ  ،عالمیة على الجماهیر و ذلك مع ضمان التأثیراإل

م، ص 2012األفالم و الصور المتحركة و التفاعل و الروابط و تصمیم الصفحة (سرحان، 

نشاء إهذه العناصر فإن الجهات المرسلة اهتمت بطریقة  على الرغم من وجودو  ،)17-19

فهناك المواقع الساكنة و هي المواقع ذات المحتوي الثابت (إبراهیم،  ،الموقع و نوعیة الموقع

المحتوي المتغیر(كافي،  و المواقع الدینامیكیة و هي المواقع ذات ،)17م، ص2017

فكل هذه العناصر تمكن اإلعالم اإللكتروني من عرض مادة إعالمیة  ،)141، صم2009

 قادرة على التأثیر في أولویات الجمهور.
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 جراءات المنهجیة للدراسة:اإل

 الصدق و الثبات:

للتحقق من صدق و ثبات أداة جمع البیانات تم عرض اإلستبانة على مجموعة من 

تم إجراء التعدیالت المقترحة و عرضها على المشرف للتأكد من صحة ، و المحكمین

ستمارة و استمارة تجریبیة و ذلك للتأكد من مدى سالمة اال 20و من ثم توزیع  ،التعدیالت

تم توزیع االستمارة على مجتمع  ، بعد ذلكعرض علیها االستمارةتناسبها مع الجهة التي تُ 

 ).SPSSو من ثم استرجاعها لیتم تحلیلها من خالل برنامج التحلیل اإلحصائي ( ،الدراسة

 :: البیانات الشخصیةالمحور األول

) : یوضح النوع1الجدول رقم (   

 النوع التكرار النسبة

 ذكر 95 %63.4
 أنثي 55 %36.6

 المجموع 150 100%
 

من الجدول و الشكل أعاله و الذي یوضح نوع عینة الدراسة نجد أن غالبیة عینة الدراسة من 

 .%)36.6أما اإلناث كانوا بنسبة ( ،%)63.4الذكور حیث بلغت نسبتهم (

: یوضح العمر)2جدول رقم (  

 العمر التكرار النسبة
 سنة28   قل منأو 18  35 %23.3

 سنة38 قل من أو 28  49 %32.7

 سنة 48قل من أو  38  32 %21.4
 سنة58  قل منو أ48  26 %17.3

 كثرأف  58 8 5.3%

 المجموع 150 100%
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تشكل أكبر نسبة من أفراد عینة  )سنة38 قل من و أ28 ( ن الفئة العمریةأیوضح الجدول أعاله 

تلیها الفئة  ،)%23.3( بنسبة )سنة28 قل منو أ 18( لفئة العمریةاتلیه  ، )%32.7بنسبة (الدراسة 

 هب) بنسسنة58 قل منو أ 48تلیه الفئة العمریة ( ،)%21.4 ( بنسبة )سنة 48قل من و أ (38 العمریة

 .فقط) %5.3( بنسبة ىهي األدنفأكثر)  -سنة  58العمریة ( فئة الحیث كانت  ،)17.3%(

: یوضح التعلیم)3جدول رقم (  

 المستوي التكرار لنسبةا
 ثانوي  25 %16.7

 دبلوم  17 %11.3
 بكالریوس  74 %49.3
 ماجستیر  28 %18.7
 دكتوراه  6 %4.0

 المجموع  150 %100
 

 ن غالبیة أفراد عینة الدراسة هم من حملة الشهادة الجامعیة بكالریوسأعاله یتضح أمن الجدول 

من  و ،)%18.7( بنسبة الماجستیر الشهادة فوق الجامعیةیلیهم حملة  ،)%49.3( حیث یمثلون نسبة

 یلي ذلك حملة شهادة الدبلوم بنسبة و ،)%16.7( بعدهم حملة شهادة الثانویة حیث یشكلون نسبة

 ).%4.0( تمثل نسبة و أقل نسبة تتمثل في حملة شهادة الدكتوراه و ،)11.3%(

 : یوضح التخصص)4جدول رقم (

 التخصص التكرار النسبة

  عالقات عامة 1 %0.7
 علوم حاسوب 1 %0.7
 داریةإعلوم  1 %0.7
 علوم مختبرات 3 %2.1
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 ):4تابع جدول رقم (

 التخصص التكرار النسبة

 عربیةلغة  3 %2.1
 اجتماعيبحث  2 %1.4
 بصریات 2 %1.4
 طب بشري 5 %3.5
 طب بیطري 3 %2.1
 إعالم 7 %4.7
 إحصاء 1 %0.7

 الأعمإدارة  15 %10.5
 اقتصاد 8 %5.2
 لغة انجلیزیة 3 %2.1
 تاریخ – إسالمیة 1 %0.7
 اتصال 1 %0.7
 فیزیاء 1 %0.7
 قانون 4 %2.8

%15.1 22 
 –زراعیة  –هندسة (مدنیة 

 –كهربائیة  –نتاجیة إ
 لكترونیة )إ –میكانیكیة 

 كیمیاء 1 %0.7
 مصارف 1 %0.7
 موجات فوق الصوتیة 1 %0.7

 محاسبة 18 %12.4
 نظم معلومات 2 %1.4
 ریاضیات 3 %2.1
 صیدلة 4 %2.8
 شرطة عسكریة 1 %0.7
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 ):4تابع جدول رقم (
 التخصص التكرار النسبة

 تقنیة معلومات 5 %3.5
 تخدیر 2 %1.4
 تمریض عالي 1 %0.7
 تصنیع 1 %0.7
 المجموع 125 %85.8

 

تبین لنا تخصصات أفراد عینة الدراسة ی) 4من خالل تحلیل معطیات الجدول رقم (
 ،)%15.1( اد عینة الدراسة دارسي كلیة الهندسة بأنواعها بنسبةكان أغلب أفر  و الجامعیة

تخصص في تمثل ) التي ت%10.5( تلیها نسبة ،)%12.4( لیها تخصص محاسبة بنسبةت
تمثل  و) %4.7( من ثم نسبة ، واقتصادتمثل تخصص ) %5.2( ثم نسبة ،إدارة أعمال

، ثم تقنیة معلومات المتمثلة في تخصص طب بشري و) %3.5( ثم نسبة ،تخصص إعالم
تتمثل في  و) %2.1( ، ثم نسبةصیدلة تتمثل في تخصص قانون و و ،)%2.8( نسبة

 تلیها ،ریاضیاتتخصص علوم مختبرات و لغة عربیة و طب بیطري و لغة إنجلیزیة و 
و بصریات و نظم معلومات و  اجتماعيتتمثل في تخصص بحث  و )%1.4( نسبة

 مثل في تخصص عالقات عامة و علوم حاسوب و علومتت و )%0.7( تلیها نسبة ،تخدیر
و فیزیاء و كیمیاء و مصارف و موجات  اتصالتاریخ و  وإداریة و إحصاء و إسالمیة 

 .رطة عسكریة و تمریض عالي و تصنیعفوق الصوتیة و ش

 المحور الثاني: أنماط تفضیل و تصفح اإلعالم اإللكتروني

اتینلموقع اإللكتروني للقنل المتابعةدرجة ): یوضح 5الجدول رقم (  

 موقع CNN العربیة الجزیرةموقع  العبارة
 النسبة التكرار النسبة التكرار 

 %8.0 12 20.0% 30 عالیة جداً 
 %23.3 35 %22.7 34 عالیة
 %41.3 62 30.6% 46 متوسط
 %14.7 22 %18.7 28 منخفض

 %12.7 19 %8.0 12 منخفض جداً 
 %100 150 %100 150 المجموع
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ٔ
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) درجة متابعة أفراد عینة الدراسة للموقع 5یوضح تحلیل معطیات الجدول رقم (
حیث تمثلت درجة المتابعة المتوسطة  ،العربیة CNN موقع الجزیرة و موقعلاإللكتروني 

العربیة CNN  موقعن نسبة الدرجة المتوسطة في المشاهدة لأحیث  للموقعیننسبة  ىأعل
في الترتیب  ةدرجة عالی ل الموقعینحیث مثَ  ،)%30.6( ةالجزیر  موقعل و، )%41.3( هي

 موقعل) %22.7( نسبة و ،العربیة CNN موقعل )%23.3( بنسبةذلك كان  والثاني 
 موقعض لفدرجة منخ و ،)%20.0( الجزیرة بنسبة موقعل جداً  عالیةدرجة  و ،الجزیرة
 و ،)%14.7(نسبة بالعربیة  CNN موقعتلتها درجة منخفض ل ،)18.7%بنسبة ( الجزیرة

 جداً  ةدرجة عالی ، و)%12.7( بنسبةالعربیة CNN  موقعل من بعدها درجة منخفض جداً 
 موقعل) %8.0( بنسبة ض جداً فدرجة منخ و ،العربیة CNNموقع ل )%8.0( بنسبة

 .الجزیرة

: یوضح درجة المتابعة لمواقع التواصل االجتماعي التابعة للقناتین )6جدول رقم (  

 موقع CNN العربیة الجزیرة  وقعم العبارة 
 النسبة التكرار النسبة التكرار

 %12.0 18 %24.0 36 عالیة جداً   
 %20.0 30 %21.3 32 عالیة 
 %32.7 49 %28.0 42 متوسط 
 %20.0 30 %17.3 26 منخفض 

 %15.3 23 %9.3 14 منخفض جداً 
 %100 150 %100 150 المجموع 

 االجتماعيموقع التواصل متابعة أفراد عینة الدراسة لرجة ) د6یوضح الجدول رقم (  

 هي والعربیة CNN موقع تمثلت أعلي نسبة في درجة متوسط ل و ،الجزیرة و العربیة  CNNموقعيل

الجزیرة  موقعل جداً  ةدرجة عالی و)، %28.0( الجزیرة بنسبة موقعدرجة متوسط كذلك ل)، 32.7%(

منخفض  و ةتلیها درجة عالی و ،الجزیرة موقعل )%21.3( بنسبة ةدرجة عالی و )،%24.0( بنسبة

   CNNموقعل) %15.3( بنسبة درجة منخفض جداً ، ثم )%20.0( بنسبةالعربیة  CNN موقعمشتركة ل
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 )%12.0( نسبة جداً  ةمثلت درجة عالی و ،الجزیرة موقعل )%17.3( درجة منخفض نسبة ، والعربیة

 .)%9.3( هي والجزیرة  موقعنسبة لقل أزت علي اح جداً  منخفضدرجة  والعربیة،  CNN موقعل

 سباب متابعتك للموقع اإللكتروني للقناة ؟ أما هي : )7دول رقم (ج
 كثر من إجابة )أ أختیار(یمكنك 

 موقع CNN العربیة الجزیرة  موقع العبارة 

 النسبة التكرار النسبة التكرار

 39.2% 56 40.6% 58 سهولة الوصول الیها وٕاتاحة المشاركة والتفاعلیة 

 42.0% 60 36.4% 52 تتمیز بالصدق والموضوعیة 

 21.7% 31 21.0% 30 تحترم خصوصیة المستخدم

 30.8% 44 27.3% 39 توفیر الوقت والجهد

 23.8% 34 26.6% 38 االطالع علي المعلومات السابقة 

 17.5% 25 31.5% 45 التعمق في شرح وتفسیر القضایا المحلیة

 30.1% 43 43.4% 62 الرأي والرأي اآلخرتتناول 

 23.8% 34 31.5% 45 الفوریة وسرعة التحدیث في تقدیم المعلومات

 16.1% 23 14.0% 20 توفیر وسائط متعددة

 %0.7 1 %1.4 2 تذكر أخري

 %100 150 %100 150 المجموع

ینة سباب متابعة أفراد عأ) یتبین لنا 7من خالل تحلیل معطیات الجدول رقم ( 
نسبة  ى، حیث كانت أعلالجزیرة العربیة و موقع  CNNموقعالدراسة للموقع اإللكتروني ل

 نسبة و ،موقع الجزیرةل الرأي اآلخر تناول الرأي وتمثلت في  و%) 43.4( هي
التمیز بالصدق و هي تمثل  و) %42.0( تلیها نسبة ، والعربیة CNN) لموقع 30.1%(

سهولة الوصول ألیها  في تتمثل) التي %40.6( نسبة و ،العربیة CNNالموضوعیة لموقع
 CNN%) لموقع 39.2( تقابلها نسبة ،الجزیرةموقع التفاعلیة ل إتاحة المشاركة و و

، تلیها الصدق و الموضوعیة لموقع الجزیرة%) التي تمثله في 36.4، تلیها نسبة (العربیة
 وتفسیر القضایا المحلیة و هما التعمق في شرح  عبارتینتمثلت في ) التي %31.5( نسبة
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 و )%30.8( تلیها نسبة ، والجزیرة لموقع الفوریة وسرعة التحدیث في تقدیم المعلومات
الرأي  تناول الرأي وتمثلت في نسبة ) %30.1( نسبة و ،الجهد تمثلت في توفیر الوقت و

 وقعمالجهد ل تمثلت في توفیر الوقت و) %27.3( نسبةو  ،العربیة  CNNلموقعاآلخر 
 ، والجزیرة موقعالمعلومات السابقة ل اإلطالع علىتمثلت في  )%26.6( نسبة و ،الجزیرة

علي المعلومات  االضطالعهما  عبارتینهي أیضا تمثلت في  و )%23.8( تلیها نسبة
 ، ثم نسبةالعربیة CNNموقعالسابقة و الفوریة وسرعة التحدیث في تقدیم المعلومات ل

 نسبة و ،العربیة  CNNموقعتحترم خصوصیة المستخدم ل اأنه تمثلت في و) 21.7%(
 و) %17.5( ، ثم نسبةالجزیرة موقعتمثلت في تحترم خصوصیة المستخدم ل) 21.0%(

 تلیها نسبة ، والعربیة CNN موقعتفسیر القضایا المحلیة ل تمثلت في التعمق في شرح و
 )%14.0( نسبة و ،العربیةCNN موقع تمثلت في توفیر وسائط متعددة ل) 16.1%(

كذلك تمثلت ) %1.4( من ثم نسبة ، والجزیرة موقعتوفیر وسائط متعددة ل كذلك تمثلت في
 CNN موقعتمثلت في أسباب أخري ل) %0.7( نسبة، و الجزیرة موقعفي أسباب أخري ل

 .العربیة

 مناقشة الدراسة:

توجیه رسالة باإلطالع على نتائج الدراسة یتضح لنا قدرة اإلعالم اإللكتروني على  -1

 مؤثرة و بشكل كبیر على الجمهور و بالتالي التأثیر على ترتیب أولویاتهم. 

حیث ارتفعت  ،أن الجمهور متابع جید لإلعالم اإللكتروني 5یالحظ من الجدول رقم  -2

فمن خالل المتابعة  ،العربیة عن موقع الجزیرة CNNنسبة متابعة الجمهور لموقع 

الم اإللكتروني أن یوجه الجمهور في الطریق الذي یریده المستمرة للموقع یستطیع اإلع

 باإلضافة إلى إقناعه بأن كل ما تم تناوله من مواضیع هي كل ما یحدث في العالم.

العربیة  CNNأن الجمهور یفضل متابعة الموقع اإللكتروني  6یالحظ من الجدول رقم  -3

 واصل االجتماعي یستطیع حیث أنه من خالل ربط المواقع بموقع الت ،عن موقع الجزیرة
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ٔ
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ٔ
ا  

أن یعمل الموقع على عرض مادة بشكل مكثف و ذلك حتى تؤثر على الجمهور و  -4

 ه في نواحي معینة.هتوج

 CNNأن الجمهور یفضل متابعة موقع الجزیرة أكثر من  7یالحظ من الجدول رقم  -5

 ا.العربیة و قدرة اإلعالم اإللكتروني على توجیه الرسائل و اآلراء و التحكم فیه

 نتائج الدراسة:

أكدت الدراسة أن اإلعالم اإللكتروني قد أستطاع أن یرتب أولویات الجمهور نحو  -1

 المواضیع السیاسیة و ذلك من استفادته من كل اإلمكانیات التي تتوفر لدیه. 

یرجع و  ،أكدت الدراسة التأثیر الذي یتركه التصمیم و بشكل كبیر في جذب الجمهور -2

 سي و تأثیره علیه.ذلك إلى التفاعل النف

كشفت الدراسة أن ربط المواقع مع المنصات االجتماعیة أستطاع أن یؤثر على  -3

 الجمهور بشكل كبیر في ترتیب أولویاتهم في عرض المواد السیاسیة.

العربیة  CNNأبانت الدراسة أن نسبة متابعي منصات التواصل االجتماعي لموقع  -4

متابعة منصات التواصل االجتماعي  من منصات الجزیرة حیث فضل الجمهور ىأعل

فمنصات التواصل االجتماعي لها  ،العربیة التي تمكنت من استقطابهم CNNلموقع 

و من خالل هذه المنصات یستطیع  ،تأثیر ضخم تستطیع أن تتركه على الجمهور

الموقع تكثیف رؤیته حول ما هو معروض و من هنا یضمن ترتیب أولویات الجمهور 

 وض من مواد.نحو ما هو معر 

 ،العربیة CNNمن  ىأوضحت الدراسة أن سبب متابعة الجمهور لموقع الجزیرة أعل -5

فمن خالل هذا الموقع تمكن الجمهور  ،حیث یرجع ذلك لعرضها الرأي و الرأي األخر

 ةمن التعرف على اآلراء و لكن من الممكن أن یتم توجیه هذه اآلراء في اتجاهات معین

 ور بما هو معروض فیتم ترتیب أولویاته وفق ما هو مقدم.و بالتالي یتأثر الجمه

من موقع  ىالعربیة أعل CNNكشفت الدراسة أن نسبة متابعي الموقع اإللكتروني  -6

 العربیة من عرض المواضیع بطریقة مقنعة و من CNNالجزیرة حیث تمكن موقع 
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یاسیة المعروضة أن ترتب المواقع أولویات الجمهور نحو المواد الس تخالل هذا أستطاع 

 على المنصة.

 توصیات الدراسة:

العربیة) أن تعرض المعلومات بكل   CNNیجب على المواقع اإللكترونیة ( الجزیرة، -1

 .فها الخفیة التي ترغب في تحقیقهاصدق بعیدًا عن أهدا

یجب أن تعمل المواقع اإللكترونیة على تحدیث صفحتها و ذلك حتي یتمكن  -2

ة بین الصفحات للحصول على المعلومات إذا یجب أن المتصفح من التنقل بسهول

 . لنسبة للمتصفح ال صعبة ینفر منهاتكون المواقع سهلة االستخدام با

المواقع في عرض معلومات  اإلمكانیات الضخمة التي تتوفر لدىیجب االستفادة من  -3

 تخدم الجمهور ال معلومات تخدم جهات خفیة تسعى إلى تحقیق هدف ما.

العربیة على تأمین الجمهور  CNNمل المواقع اإللكترونیة للجزیرة و ال بد أن تع -4

خصوصًا أن الجمهور أصبح یعتمد على اإلنترنت في حیاته الیومیة فكل حساباته 

البنكیة و رسائله و غیرها تتواجد في مكان واحد فمن الممكن أن یتم تهكیر جهازه 

الموقع عدم استغالل بیانات  كما على ،عند تصفحه للموقع اإللكتروني أو مراقبته

 الجمهور من أجل تحقیق غایته. 

 الخاتمة:

و قدرته على ترتیب أولویات  إلى اإلعالم اإللكتروني تطرقنا في هذه الورقة العلمیة

لدیه العدید من الخواص التي تمكنت من عرض  حیث أن اإلعالم اإللكتروني توفرالجمهور 

صرها ومن هنا ثیر فیه مهما كان طول المدة أو قِ الخبر على الجماهیر مع إمكانیة التأ

 تتحقق أهداف الجهة التي تعرض المادة اإلعالمیة.
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أن وسائل اإلعالم ال تستطیع التركیز على كل القضایا التي تحدث في العالم فتركز 

ن كوَ و بناء على المعلومات المعروضة یُ  ،الضوء على قضایا معینة مع التحكم في محتواها

 و من هنا تترتب أفكار الجماهیر.  ر وجهات نظره،الجمهو 

 المصادر و المراجع:

، 1اإلعالمي بین العالمیة و العولمة، ط، المنطق م)2017إبراهیم، علي حجازي ( -1

 ن بلد نشر: المعتز للنشر و التوزیع. دو 

، إدارة الذات و علم الفراسة، د.ط ، طریقك نحو القمةم)2014البدوي، محمد السید ( -2

 لد نشر:  دار العلوم للنشر و التوزیع.دون ب

و تأسیس المواقع اإللكترونیة، م)، سر النجاح في بناء 2012سرحان، عماد عمر ( -3

 .، دون بلد نشر: دار العبیكان1ط

: دار ، عمان 1، طم)، مقدمة في منهج البحث العلمي2007العزاوي، رحیم یونس ( -4

 دجلة.

لمي و استخدام مصادر المعلومات م)، البحث الع2008قندلجي، عامر إبراهیم ( -5

 ط ، دون بلد نشر: دار الیازوري للنشر و التوزیع.  .التقلیدیة و اإللكترونیة، د

تغیرات م)، التسویق اإللكتروني في ظل الم2009كافي، مصطفي یوسف ( -6

 ، دون بلد نشر: دار و مؤسسة  رسالن. 1التكنولوجیة المعاصرة، ط

، دون بلد نشر: دار 1، اإلعالم اإللكتروني، طم)2014(كنعان، على عبد الفتاح  -7

 األیام للنشر و التوزیع.

 الدراسات السابقة:

و دورها في ترتیب  اإلخباریةم)، القنوات الفضائیة العربیة 2017سناء أحمد، ( -1

: جامعة السودان للعلوم غیر منشورة، دون اسم بلد السیاسیة، رسالة دكتوراه األجندة

 و التكنولوجیا.
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ٔ
ا  

 
)، دور المواقع اإللكترونیة اإلخباریة الفلسطینیة في ترتیب م2015بریل، (ریم ج -2

و میدانیة مقارنة،  تحلیلیةأولویات الشباب الجامعي نحو قضایا األسري: دراسة 

 .رسالة ماجستیر، غزة: الجامعة اإلسالمیة
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