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Readership of Iraqi Audience 

for Digital News 
   

A B S T R A C T     

        Digital news is one of the important findings to 
contemporary media expansion in the use of digital 

technology and provoking new forms to display messages and 

updates multimedia arts including the art of news which its 

digital pose appears in high stage. Define users' levels of the 
various kinds of press arts is an important thing to media as it 

determines how audience accept and follow a particular type 

of press art, the causes of this following and define audiences' 
performance of this art and the reasons of reading it. 

     The researcher uses survey method to define levels of Iraqi 

public for digital news and select the levels and causes of 
public preference for digital news by conducting a survey 

study on a sample of Iraqi people to reach the goals set this 

research.   
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 قارئية الجمهور العراقي لألخبار الرقمية  
 

  
    

النتائج المهمة لتوسععععععع  السعععععععائر االي   المعا عععععععر       أحدتعد االخبار الرقمية   
اسعععععععععععتلدا  الترنولو،يا الرقميةه النا ا رلتج ند الععععععععععع ا  ،د د  لعر  الرسعععععععععععائر 
االي نية التحد ثًا للفنون االي نية المتعدد  الند ضعععععمنها  د الللر الالر   هر 

الصععحةية بشعع لج الرقم     المرحلة الحاليةو الدعد تحد د نوععتودار قارئية الفنون  
بملتلف انوايهععا ند االنور المهمععة لوسعععععععععععععععائععر االي    ونهععا تحععدد نععد  ا بععا  
الجمهور النتابعتج لفد  عععععععععحف  نع د الاسعععععععععباد ترا اال با  التحد د تف ععععععععع  ر 

المتحققة ننجو الدعمر البحث يلى   رالاإللععباياالجمهور لهرا الفد الاسععباد قراهتج 
ار الرقمية التحد د ترِه الموعععتودار دراسعععة نوعععتودار قارئية الجمهور العراق  ل خب

الاسععععععباد تف عععععع ر الجمهور للللر الرقم  الاسععععععباد قراهتج لموضععععععويار ترا الفد 
الصعععععحف  الاللصعععععائل المم ك  لجو القلا يد  ردا ا،راه دراسعععععة نوعععععحية يلى 

 ي نة ند الجمهور العراق  ا،ر الو و  نتائج البحثو
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 المقدمة
الفنون الصحةية الملتلفة ند األنور المهمة لوسائر االي    يعد تحد د نوتودار قارئية

كونها تحدد ند  ا با  الجمهور النتابعتج لفد  حف  نع د الأسباد ترا اال با  التحد د ناهية 
 تف   ر الجمهور لهره الفنون الأسباد قراهتهاو

التمثر االخبار الرقمية أحدث المراحر الت  نر بها الللر    تاردلج الطودر ن  البشردةه 
الالت  ابتدأر بالللر الموموع الالشفه  ثم نرحلة الللر الملطوط ثم نرحلة الللر استعماالر 
 المطلوع ثم نرحلة الللر االلرترالن  الالمرحلة الحالية ت  نرحلة الللر الرقم و الالت  ،اهر نتيجة
التوس     استلدانار الترنولو،يا الرقمية    نلتلف أنواع السائر االي  ه الت  استلدنت لب ة 
االنترنت الس لة للو و  الى الجمهوره الالت  ساتمت    إيجاد ترا الش ر الحد ث ند االخباره 
الالر  يمتال بالعد د ند الومار نما ،علت ننج نف ً  ند قلر ا راد الجمهورو ال،علت ند 

وتودار قارئ تج تكداده الالداد برلا يدد ا راد الجمهور الر د يعتمدالن يليج    الحصو  يد ن
نلتلف أنواع المعلوناره الأ بح  نًا نم كًا ق  نقلولية لد  الجمهور الدعد تحد د نوتو  قارئية 

 الجمهور ل خبار الرقمية أحد المؤلرار المهمة لمد  لعلية تره االخبار لد  الجمهورو
ر البحث يلى دراسة قارئية الجمهور العراق  ل خبار الرقمية الأسباد تف  ليج لهرا الدعم

الفد اإلي ن  الجد د الر   هر بفعر استعماالر لب ة االنترنت االي نية الاستلدانها بواسطة 
 السائر االي   للو و  الى الجمهورو

نوتودار قارئ تهم لها  كما ان دالا   الجمهور ند قراه  االخبار الرقمية ت  الت  تحدد
حوب تره الدالا  ه الان نتغ رار الجمهور الديموغرافية يم د ان تؤثر    نوتودار القارئية حوب 
كر نتغ ر ند تره المتغ رار الالت  يم د ان تكدد اال تقلر ند نوتودار قارئية الجمهور تبعًا لهره 

 المتغ رارو
 :اواًل: اإلطار المنهجي للدراسة

تعد االخبار الرقمية أحد النتائج المهمة لتوس  السائر االي   المعا ر      الدراسة:مشكلة 
استلدا  الترنولو،يا الرقميةو الالت  أدر الى  هور السائر االي   الجد د ه النا ا رلتج بدالرتا ند 

الللرو ال ا  ،د د  لعر  الرسائر اإلي نية التحد ثًا للفنون اإلي نية المتعدد ه الند ضمنها  د  
 التطوره بصورتج الرقمية    الوقت الحال و

التو يمتال بالعد د ند الومار الاللصائل المم ك  لج يد  د الللر التقل د  بأل الج 
المتعارف يل ها    السائر االي   التقل ديةو الالت  ،علت ننج  نًا نم كًا النف ً  ند قلر الجمهوره 

 تره الومار الاللصائل المم ك  لجوال،علت ند نوتودار قارئ تج    تكا د بفعر 
الند تنا تتحدد المش لة البحثية    العمر يلى دراسة نوتودار قارئية الجمهور العراق  
ل خبار الرقمية التحد د تره الموتودار الأسباد تف  ر الجمهور للللر الرقم  الأسباد قراهتج 

 قلر يلى ترا الفد الموتحدثولموضويار ترا الفد الاللصائل المم ك  لج بتقد ره الالت  تجعلج ي
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القلا يد  ردا ا،راه دراسة نوحية يلى ي نة ند ا راد الجمهور ند ا،ر الو و  الى 
 األتداف الت  تم الضعها الباحث للدراسةو

 يم د تلليل أتمية البحث بالنقاط اآلتية: : أهمية الدراسة
الجمهور لملتلف أنواع الفنون الالموضويار الصحافية ال سيما  د  أتمية دراسة قارئية -1

 الللر لما يمثلج ند ر  ك  أساسية لجمي  الفنون الصحافيةو 
أتمية دراسة قارئية الجمهور للللر الرقم  بعده نرحلة ،د د  الل ً  نوتحدثًا للللر  -2

الالت  اال،در السائر  الصحا   البما يمثلج ند االستلدانار المعا ر  للترنولو،يا الرقمية
 االي   الرقمية النا ا رلتج ند الفنون الصحافية الرقميةه الند ضمنها الللر الرقم و

ندر  الدراسار الت  تنااللت قارئية الللر الرقم     العراقه التف   ر الجمهور  -3
 لموضوياتج الأسباد استلدانج الااللبايار الناتجة ينجو

  الرقمية الالقائم د باالتصا    ها يد نوتودار تو  ر نعلونار إلدارار السائر االي  -4
قارئية الجمهور العراق  ل خبار الرقمية التف   تهم لموضوياتها الأسباد االيتماد يل ها 

 الاالالقار الت  يلصصونها للقراه  الدالا عهم ند قراه  االخبار الرقميةو
الصحةية بالش ر الر   أتمية دراسة الومار الت  انتجتها الترنولو،يا الرقمية يلى الفنون  -5

 لاد ند تف   تها لد  الجمهورو
 

 تتمثر أتداف الدراسة باآلت :اهداف الدراسة: 
التعرف يلى ند  ايتماد الجمهور العراق  يلى االخبار الرقمية  مصدر للمعلونار  -1

 بملتلف أنوايهاو
 تحد د نوتو  قارئية الجمهور العراق  ل خبار الرقميةو -2
 النفعيةه الطقوسية( ند قراه  االخبار الرقميةو ) جمهور العراق  التعرف يلى دالا   ال -3
 تحد د سمار االخبار الرقمية المف لة لد  الجمهور العراق  الالت   انت سلبًا    قراهتهاو -4
 التعرف يلى الومار الديموغرافية لقراه االخبار الرقمية ند ا راد الجمهور العراق و -5
 التعرف يلى ند  تأث ر الومار الديموغرافية للجمهور بموتودار قارئ تهم ل خبار الرقميةو -6

تنتم  تره الدراسة الى الدراسار الو ةيةه الالدراسار الو ةية ت  الت  تتجج الى  :نوع الدراسة
 و(1) ال ف الظاتر  الت  ندرسها  ما ت ه أ      ر الظرالف الت  تتوا،د يل ها

ار الو ةية يلى دراسة الظواتر الالجمهور للو و  الى بيانار نف د  تم د التوايد الدراس
الباحث ند تفو ر الظاتر  بش ر يلم  التحل ر سلوك الجمهور االتصال و  ما انها توايد يلى 

 تفريا نتغ رار الدراسة الإيجاد الع قار الرابطة فيما ب نهماو
ايتمد الباحث المنهج الموح     دراستجه ند ا،ر الو و  الى الهدف الرئيو   منهج الدراسة:

ند دراستج التو تحد د نوتودار قارئية الجمهور العراق  ل خبار الرقميةه الالمنهج الموح  يعد 
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 أحد االل ا  اللا ة بجم  المعلونار يد حالة اال راده السلو هم الادراكهم النشايرتم الاتجاتاتهم

 و(2)

 ر النظري للبحثاإلطا
يلى  ر  رئيو  تو  رتقو  نظردة االستلدانار الاإللبايا : تنظرية االستخدامات واإلشباعا

ان الجمهور نشط الليس سلل  التو يلتار ن مونار السائر االي   بنفوج الانج  نتق  ند تره 
 الوسائر نا  تمالى ن  اتتماناتج الن ولج الرغباتجو

البحث ند ا،ر التعرف يلى  يةية استعما  الموتلدن د الالنظردة ت  األنوب لطليعة 
 و(1) ل خبار الرقمية

 :(3) باآلت  رالتتمثر  رال  نظردة االستلدانار الاإللبايا
ان أي اه الجمهور نشار ون  ايلون    يملية االتصا  الجمات ر  الدوتلدنون السائر  -

 االتصا  لتحق ا اتداف نقصود  تلل  توقعاتهمو
ائر االتصا  يد الحا،ار الت   در ها أي اه الجمهور الدتح م    يعلر استلدا  الس -

 قلا يوانر الفرالق الفرديةو
ان أي اه الجمهور تم الر د يلتارالن الرسائر الالم مون الر  يشب  حا،اتهم الان السائر  -

 االي   تتنا س ن  نصادر االلباع األخر  يلى تللية تره الحا،ارو
حد د دالا   تعرضهم الحا،اتهم الت  يوعون الى تلل تهاه ان الجمات ر لد هم القدر  يلى ت -

 لرا  هم يلتارالن الوسائر المناسبة إللباع تره الحا،ارو
يم د االستدال  يلى المعا  ر الثقافية الوائد     المجتم  يد  ردا استلدا  الجمهور  -

 لوسائر االتصا  الليس بواسطة نحتواتاو
يندنا  و 1959الدعد الباحث الياتو  اتك اال  ند الض  الللنة األاللى للنظردة    سنة 

ألار الى ان البحث العلم     نجا  االتصا   نبغ  ان  ر ك يلى  يةية تعانر الجمهور ن  
 (و4)السائر االتصا  بداًل ند التر  ك يلى  يةية تأث ر تلا الوسائر يلى الجمهور

   تطودر نظردة  Gurevitchال،ر  تش   Bulmerؤه ب نر اللن   Katzثم ساتم  اتك
بتقديم خلةية نظردة الالتر  ك يلى المفاهيم الرئيوية بالنظردة الالتأك د  رالاإللبايااالستلدانار 

الجمهور يم د ان تنتج ند ث ث نصادر ت : الم مون اإلي ن  الالتعر   رإلبايايلى ان 
 (و5)،تماي لوسائر االي   الالم مون اال اإل ار اال

يلى بعض الحقائا الوي ولو،ية الت  ان  ر  رالاإللباياالدعتمد ندخر االستلدانار 
 رد لديج بناه خاص ل تتمانار الاالحتيا،ار الالقيم الت  تؤد  دالرًا    تش  ر اختياراتج ند السائر 
االي  ه اليلى ترا  أن للصًا لديج اتتمانار الاحتيا،ار نع نة ربما يوعى الى الباع تره 

الدران ه ب نما يشب  للل آخر حا،ار  االحتيا،ار يد  ردا التعر  للم مون الرداض  اال
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(ه 6)نلتلفة يد تره االحتيا،ار يد  ردا التعر  للم مون االدب  اال الوياس  اال االقتصاد 

 و(7) الدحقا ننظور االستلدانار الااللبايار ث ثة اتداف رئيوية ت 
الوع  الى اكتشاف  يف يوتلد  اال راد السائر االتصا ه القلا بالنظر الى الجمهور  -1
 لنشط الر  يوتطي  ان يلتار الدوتلد  الوسائر الت  تشب  حا،اتج التوقعاتجوا

لرح دالا   التعر  لوس لة نع نة ند السائر االتصا ه الالتفاير الر  يحدث نتيجة ترا  -2
 التعر و

 التأك د يلى نتائج استلدا  السائر االتصا  بهدف  هم يملية االتصا  الجمات ر و -3
تعمر يلى توضيح أسباد تعر  الجمهور لوس لة  ر نظردة االستلدانار الاإللبايا

المتحققة لج ند ترا التعر  الالت  تلل  حا،اتج   رإي نية اال ن مونار إي نية نع نة الاإللبايا
 المتلق  يلتار الوس لة اإلي نية اال الم مون الر   و ر المعلونار الت  تشب  حا،اتج النفوية 

ى البايها بواسطة ترا التعر  اال االستلدا  القد  رأر الالفرردة اال المعلوناتية الت   بحث يل
 :(8)يلى بحوث االستلدانار الااللبايار نجموية ند التطورار تشمر االتجاتار اآلتية

التحو  ند التر  ك يلى الجمهور الولل  الالجمهور النشط الى التر  ك يلى النشاط الر   -
 ي  ه بايتباره نتغ رًا ند نتغ رار البحثويقو  بج الفرد قلر الاثناه البعد استلدانج لوسائر اإل

إدراك حقيقة ان نوتلدن  السائر االي   قد ي ونوا انتقائ  د اليق ن  د    التعانر ن   -
رسائر السائر االي  ه اللرنهم    أالقار أخر  يوتلدنون تره الوسائر دالن انتقاه الللحصو  

 يد تأث رار السائر االي  و يلى االسترخاه الالهرالد التو نا قد ي ون لج نردالد نلتلف 
تو،يج االتتما  الى األنشطة الت  يقو  بها الجمهور    نقاالنة الرسالة اإلي نيةه نثر  -

تجنب التعر  لوسائر اي   نحدد  النقا عة السائر أخر  الاتلاق نوقف ننهاه الأثر قلا 
    تحجيم اآلثار المتوقعة لوسائر االي  و 

اللا ة الت  تشبعها السائر االي   لد  قطايار ند  تو،يج االتتما  الى االحتيا،ار -
 الجمهور نثر التللل ند الشعور بالوحد و

 :(9)باآلت  رالدم د تلليل نا ترتب اليج نظردة االستلدانار الاإللبايا
لم يعد ا راد الجمهور سلل  د اثناه التعر  ألل ا  الم مون الملتلفة الاللرانج اإلي نية  -

 السائر االي  و الت  تنقلها 
 ان نوتهلر  االتصا  الجمات ر  لد هم احتيا،اتهم الدالا عهم الت  ت  بحا،ة الى الباعو -
تره االحتيا،ار تتش ر ند ،انب الطليعة الداخلية للفرد ال رلا ند الللرار الم توبة ند  -

 خ   لب ة ند الع قار اال،تماعية الالع ودة    الطبقة اال،تماعيةو
اللناه ند الحا،ار يقود ا راد الجمهور الى  لب ال ا  نع نة ند الم مون اإلي ن  ترا    -

 الر  يقد  االلباع لتلا االحتيا،ارو
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لرلا  أن ا راد الجمهور يلتارالن بنشاط الدتعرضون ألل ا  نحدد  ند الم مون اإلي ن    -
 الت  تقد  الباع الحتيا،اتهمو

 
 

 :مجتمع الدراسة
 سة ب ر قراه االخبار الرقمية    المجتم  العراق  نمد أيمارتم أكثر ند تمثر نجتم  الدرا

 سنة  ما  وق البجمي  نوتوداتهم التعليمية الاالقتصادية النلتلف نهنهم اللر  الجنو دو (18)
  :عينة الدراسة

( نبحوث بلغ يدد 600)  يمر الباحث يلى تولد  استمارار الدراسة الموحية يلى
( نبحوثًا نمد يقرؤالن 560)  ( استمار و البرا  ان ي نة الدراسة ترونت ند560) الموتر،  ننها 

االخبار الرقمية بملتلف در،ار انتظا  القراه  البملتلف سماتهم الديموغرافية النمد تنطلا يل هم 
 لرالط نجتم  الدراسةو

 :نوع العينة
ار المبحوث د نمد ايتمد الباحث  ردقة الع نة العمدية    اختيار ي نة البحثه  تم اختي

يقرأالن االخبار الرقمية بملتلف نوتودار القراه ه التم اختيار ند  تعرضون لهاه ألنهم نا يعمر 
 البحث يلى دراستهمو

 :حدود الدراسة
تمثلت حدالد الدراسععععة الم انية بالعا ععععمة بغداده بعدتا يا ععععمة العراق   الحدود المكانية:  •

ند ثم  ه  تت عععمد ،مي    ار الجمهور  الت  أكلر المحا ظار ند ح ث يدد الوععع ان ال 
الت  يوععععععى الباحث الى دراسعععععتهاه لرا  أن الدراسعععععة اقتصعععععرر يلى تره المحا ظةه الالت   

 يم د ان تصلح ان تعمم نتائج الدراسة يلى باق  ننا ا العراقو 
  لغعايعة  1/1/2019 انتعدر حعدالد العدراسععععععععععععععة الموععععععععععععععحيعة الكنعانيعة للمعد  ند: الحددود الممدانيدة •

وا  ان ند  الدراسععععة انتدر لمد  ث ثة ألععععهر الت  ند   افية لللرالت بليانار  31/3/2019
الافية يد نوعععتودار قارئية ي نة الدراسعععة ل خبار الرقمية تم د الباحث ند الو عععو  الى  

 نتائج الدراسةو 
 :أداة جمع بيانات الدراسة

  لجم  بيانار الدراسععععة ند المبحوث دوايتمد الباحث  ععععحيفة االسععععتليان أدا   صدددحيفة االسدددت يا : 
 التم الض  نجموية ند األس لة قومت الى نحاالر لغر  الحصو  يلى تره الليانارو 

 : الصدق والثبات
 يش ر الصدق الى ند  قدر  أس لة االستليان يلى  ياس استجابار المبحوث د الملتلفة الصدق: 

القد ايتمد الباحث  ردقة الصدق الظاتر ه بأن تم ير  استمار  االستليان يلى نجموية ند (  10)



Asst.Prof.Dr. Saad Kadhim Hassan / Journal Of Al-Frahedis Arts | Vol (11) | Issue (03) | Part II | Year (2019) Pages (318-341) 

325  P a g e |  

 

الختبار ند    ح تها أل،راه الدراسة الموحيةه القد قا  الباحث بأ،راه التعد  ر  المح م د
الت  أال ى بها المح مون يلى أس لة االستمار ه البما يحقا الو و  الى النتائج المر،و  ند 

 تطليقهاو
التو نقياس يحدد الى أ  ند   توم البحث الاإل،راهار البحثية بالثبار  Reliability : الثبات

القد ايتمد الباحث  ردقة إياد  االختبار يلى ي نة (  11)  الاالتواق نهما نر الوقت يلى ا،راه البحث
ار النتائج نبحوثه ند ا،ر الو و  الى ثب (56) ند المجموع الرل  إل راد ي نة البحث % 10

 الت  نوبة نرتفعة تؤ د ثبار النتائج بدر،ة نقلولةو% 89القد بلغت نوبة الثبار 
 :: قارئية االخبار الرقميةثانياً 

بأنها ،كه ند اتتما  الجمهور العا      نفهو  القارئية Melchizedec &Patrick يعرف
النفهو  القارئية    قانوس الدوتر تو الجمهور الر  يقرأ  (12) نصدر نع د للمعلونار اال الترفيج

لمطلوية نا اال  اتب بع نة التقديم تقد رار أل،مال  يدد تؤاله القراه  ما يقصد بها سمار 
  و (13)الخصائل القارئ 

 :(14) ائر االي   الجد د  الالتقل دية الىتنقوم بحوث القارئية    السال 
 بحوث القراهو -
 بحوث تدرس ينصر االنتقاهو  -
 ورالاإللبايادراسار ل ستلدانار  -
  دراسار نقارنة ب د القارئ الالصحف و  -

الاالخبار الرقمية ت   ر أنواع االخبار بملتلف نوضوياتها الت   تم نشرتا بواسطة 
 لب ة االنترنتو

تمتال بالعد د ند الومار الت  تم كتا يد االخبار التقل دية الالت  يم د تلليصها الت  
 :(15) باآلت 
 إن انية استلدا  الرالابط بما يعن  اتاحة الفر ة انا  القارئ لقراه  أكثر يد الموضوعو -
 إن انية تحد ث االخبار بطردقة  وردة الننتظمةو -
 لننية بما يومح بتقديم تغطيار نتعمقة ل خبارويد  ال،ود ق ود نواحية الر ية اال  -
إن انية إضا ة المقا   الومعية اللقطار الف د و الالمحتودار االلرترالنية األخر  الى  -

 القصل اإلخباردةو
 إن انية االحتفاظ بأرليفار الرترالنية للقصل الللردة الالو و  ال ها بوهولةو -
 نوتمر  لتداعياتج التطوراتجونتابعة الللر التقديم تغطية  -

تتصف بومت د رئيو ت د تما التفايلية الالفوردة:  التفايلية تتعلا  (2) الاالخبار الرقمية
بحقيقة ان الجمهور يم ر الى استه ك االخبار الت   هتم الدتفاير نعهاو التتعلا الفوردة بأن 

التتمثر نقاط القو  ( 16) تأ، رالجمهور  توق  ان  تم اخباره يد أحدث االخبار بش ر  ور  البدالن 
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بهره االخبار    إن انية تحد ثها بش ر  ور  الدم د ان تشتمر يلى الصور الالف د وتار الالمقا   
الصوتية باألحداث الت   تم تغط تهاه  ما يم د تغطية االحداث يلى الهواه نبالر و  ما يم د 

 و (17) وموية الالمرئيةالتعما بش ر أ  ر    التغطية نقارنة بوسائر االي   الم
 :(18) الخ ر الرقمي تتمثل باآلتي  (3) وهناك عدد من المعايير الخاصة بجودة

 الورية الالدقة ن  العما    نقر االخبار العا،لةو -
 قدر  الجمهور يلى  هم نحتو  الللر المقد  ند خ   أكثر ند أدا   النصوص الالصورو -
يلر نشر تعليقاتج الالنقاش حولج التباد  المعلونار قدر  الجمهور يلى التفاير ن  الللر  -

  يد احداثجو 
القد اسعععععتطايت الترنولو،يا الرقمية تغ  ر االخباره اق ،علت ننها أسعععععرع الاالسععععع  انتشعععععارًا  
الأيما الأكثر تشعار يةه  ما ان النشعر الرترالنيًا ،عر االخبار تصعر الى قطاع أكلر ند الجمات ر  

الترانر ب د النل الالف د و الالعرال  التقديمية ال نون التحردا   التقديم االخبار رقميًا سععععععععععايد يلى
الالرسععععععععععو  الاللرائط التفايلية الالعععععععععع ا  أخر  للجرافيا القوايد بيانار يم د البحث   ها ن  رالابط 

 و (19) لمواد تابعة للمصدر
الأ بح لد  الموتهلر د در،ة  ل ر  ند المرالنة     رق استه ك االخبار الرقميةه  

االنترنت يم نهم الو و  الى المكدد ند المعلونار    ال ا  نتنوية ننها المجان   موتلدن  
 الننها نا  تم د   نقابر لجو  ما يم د استلدا  األ،هك  اللوحية اال الهواتف المحمولةو

الأ بح تناك العد د ند الطرق الجد د  للمشار ةه  موتهلر  االخبار أ بح لد هم  رص 
مشار ة الالتعل ا يلى االخبار الااللتراك    نجتمعار نقالية بنفس ،د د  للحصو  يل ها الال

  و (20) الم مون 
التو نا سايدر يلى تحقيقج الترنولو،يا الرقمية الت  اتاحت للموتلدن د التفايلية ن  
الم مون اليرضج بصور الال ا  نتعدد ه ال،علت ند االخبار الرقمية نويًا نم كًا يد االخبار 

الال قًا   ر يرضها ال ردقة تنااللها للمعلونار اليما تره المعلونار الغكارتهاوالتقل ديةه سواه بش
الالر  ا،ر    open society Foundationsالصادر يد نؤسوة    MDMC Country Reportsلتقردر  
اسريت ند دالرار انتات االخبار التو  لهاه ال انت السائر   داللة ا هر التقردر ان الرقمنة  56  يلى

االي   الرقمية بمثابة نصادر نهمة للمعلونار للصحف  ده ال   اغلب الدال  حونت تره الوسائر 
ند التفاير ب د  ردا التحردر الالقراه ال،علت األنور أسهر يلى الصحف  د الالمراسل د لر  يعر وا 

 و(21) الاتتماناتهميادار القراه  لد  الموتهلر د 
القد تكا د ايتماد   ار  ث ر  ند ا راد الجمهور يلى االخبار الرقمية ند ا،ر الحصو  

 يلى المعلونار يد نلتلف أنواع الموضويار الالق اياو
 :(22) األخبار الرقمية أ بحت الوسيط للحصو  يلى االخبار الدر،  قلا لعد  أسباد ند أبرلتا

 لمصادر االخبار الرقميةونجانية الو و   -
 اتاحة االخبار العا،لة    أ  القت خ   ال و و -
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 االختيارار غ ر المحدالد  لوسائر االي   سواه    ل ر نل اال نقط   وت  اال   د وو -
 القدر  يلى الو و  للمعلونار بش ر أسرع نما تو نتاح يلر السائر االي   التقل ديةو -
اإلخباردة الرقمية يم د ان ي اف ال ها رالابط تشتمر يلى نعلونار نتعمقة ان القصل  -

 اال نعلونار إضافيةو
ان يدد اال راد الر د يوتلدنون لب ة االنترنت للبحث يد االخبار الرقمية القراهتها    

ند األنرد   د يعدالن  %50 الارر الى ان 2013 سنة pew (4)ارتفاع نوتمره  ف  دراسة لمر ك 
 االنترنت نصدر رئيو  ل خبارو لب ة

الترا النمو    االيتماد يلى لب ة االنترنت  مصدر ل خبار ،عر بعض الباحث د  
 هتمون بالتعرف يلى العوانر الت  تشج  الجمهور ل يتماد يلى لب ة االنترنت  مصدر ل خبار 

 الالمعلونارو 
ت  الم ئمة للتعرف  رالاإللباياالقد  انت البحوث الت  تعتمد يلى نظردة االستلدانار  

يلى أسباد احتيات الجمهور لم مون اي ن  نع د الاسته كهم لج بما    قلا الم مون 
 (و23) االخبار  

 المحتو  الرقم  أ بح نصدرًا ل خبار لرث ر ند القراه ال سيما  غار الوده التش ر 
ه ح ث نجد ان قراه االخبار بعض اإلحصاهار الى ارتفاع نعد  اال  ع يلى االخبار الرقمية

%  قط ند القراه األنرد   د نقابر ناد  11الرقمية يم لون الى قراه  االخبار المجانية ح ث  د    
أنرد   د   10ند  ر    8الدقرأ  ر لهر    2014ل خبار الرقمية ال قًا إلحصاه ،انعة أكوفورد سنة  

يلى االخبار ند المواق   % ند األنرد   د يحصلون 62الصحف بواسطة الوسائط الرقمية ال
 و(24) اال،تماعية

ان نصادر االخبار الرقمية  2016أ،ردت سنة  Pewالألارر دراسة نوحية لمر ك
% ند ا راد الع نة يحصلون يلى 38أ بحت ثان  اتم نصدر بعد التلفكدون للجمهوره التل د ان  
% 18تطليقار اإلخباردة % ند ال28االخبار ند المصادر الرقمية بما   ها المواق  اإلخباردة ال

 و (25) ند المواق  اال،تماعية
الى ان ثلث الجمهور األنرد   يف ر  2017الألار تقردر رالدترل ل خبار الرقمية سنة 

التعر  للم مون االخبار  بواسطة المواق  الصحةية يلى لب ة االنترنت الثلث  الجمهور يف ر 
% يوتلدنون المواق  االخباردة 32ات ح ان استلدا  االخبار بواسطة المنصار اال،تماعيةو ال 

% ند الجمهور يحصلون يلى االخبار يد  ردا 25كوس لة رئيوية للحصو  يلى المعلونار ال
االنر الر  يش ر الى  (و26) % يد  ردا نواق  إخباردة نتلصصة5نحر ار البحث العانة ال

ية نصدرًا للحصو  يلى المعلونار االستلدا  الواس  الالمتكا د ند قلر   ار الجمهور ل خبار الرقم
يوضًا يد المصادر التقل ديةه الت  بدأر نوتودار االيتماد يل ها بالتناقل لصالح المصادر 
الرقميةه الترا التكا د الستلدا  االخبار الرقمية ند قلر الجمهور يعود الى اللصائل المم ك  لها 

ية    نقر االخبار الاستلدا  الوسائط تره اللصائل ت  اآلن أحديد االخبار التقل ديةو اللعر 
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المتعدد  الالتفايلية الت  تعد خا ية غاية    األتميةه ،عر ند الموتلدن د يعلرالن بحردة يما 
يفررالن بج اال يشعرالن بج حو  االخبار يد  ردا االيجاد اال المشار ة اال التعل ا يلى االخبارو 

% ند قراه 58د ل خبار تو لت الى ان  ل بحاث حو  الموتهلر د الجد  Pewال   دراسة لمر ك  
% ند القراه  تشار ون اال يع دالا 49الاالخبار الرقمية يعجلون بها )بال غط يلى لر االيجاد( 

% ند القراه يعلقون يلى 37النشر القصل اإلخباردة يلى  فحار نواق  التو ر اال،تماي  
 االخبار الت  يقرؤالنهاو

ن    انتات الم مونه الدتم يدتم نصدر نهم الدر  الباحثون ان بعض القراه يشار و 
للمعلونار    ب  ة السائر االي   الرقمية البعض آراه القراه قد تعد نعلونار قار نعنى الختيار 

 تشار يةالتو نا ل ر بداية لمرحلة ،د د  ند نراحر االخبار الالر  ،عر ننها يملية  (27) االخبار

يقو  الموتلدنون بدالر إيجاب  ال عا     بعض األحيان    يملية تصني  ن مون الللره  (5)
يد  ردا المشار ة اإليجابية    تكالدد القائم باالتصا  ببعض المعلونار اال ابداه آراه اال نواقف 

 واتم    تش  ر بنية المعلونار الت  يقو  يل ها الللرويم د ان ت
 :ثالثًا: نتائج الدراسة المسحية
 ( توصيف عينة الدراسة حسب متغيراتهم الديموغرافية 1جدول رقم )

 % ك الفئة المتغير 

 56.96 319 ذكر النوع 

 43.004 241 انثى

 10.35 58 سنة  20اقل من  السن 

 22.25 126 سنة 29 – 20

 38.35 213 سنة 39 – 30

 16.20 91 سنة 49 – 40

 12.85 72 سنة فأكثر  50

 10.00 56 شهادات عليا  المستوى التعليمي 

 76.60 429 جامعي

 13.40 75 اعدادي ومتوسط 

 18.39 103 موظف حكومي  المهنة

 52.61 294 طالب 

 29.10 163 اعمال حرة 

 15.35 86 مرتفع المستوى االقتصادي 

 52.67 295 متوسط

 31.98 179 منخفض 
 

النوبة  96و56( الى ان نوبة الر ور ند نجموع الع نة بلغ 1تش ر بيانار الجدال  ) 
النوبة الف ة العمردة   35و10سنة    20و البلغت نوبة المبحوث د نمد أيمارتم اقر ند  04و43االناث

 49 – 40النوبة الف ة ند  35و38سنة  39 – 30النوبة الف ة العمردة  25و22سنة  20-29
 و 85و12سنة  أكثر  50بحوث د الر د أيمارتم النوبة الم 20و16سنة 

 60و76النوبة ،انع   00و10النوبة المبحوث د نمد نوتواتم التعليم  لهادار يليا 
النوبة   39و18و النوبة المبحوث د نمد نهنتهم نو ف ح ون   40و13النوبة ايدادية اال نتوسطة  

م االقتصاد  نرتف  و النوبة المبحوث د نمد نوتوات10و29النوبة ايما  حر   61و52 الب 
 و98و31النوبة ننلفض  67و52النوبة نتوسط  35و15
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 ( مستويات انتظام قراءة المبحوثين لألخبار الرقمية 2جدول رقم )
 % ك انتظام القراءة 

 44.46 249 بانتظام

 35.18 197 احيانا  

 20.36 114 نادرا  

 %100 560 المجموع

( الى ان المبحوث د الر د يطلعون يلى االخبار )بانتظا ( ،اؤالا 2تش ر بيانار الجدال  )  
البالمرتبة األخ ر   18و35ثم الر د يطلعون يل ها )أحيانًا( بنوبة  46و44بالترت ب األال  بنوبة 

 و 36و20بنوبةالر د يطلعون يل ها )نادرًا( 
يطلعون يلى االخبار الرقمية بانتظا ه التو نا االنر الر  يعن  ان غاللية ا راد الع نة  

 يش ر الى أتمية االخبار الرقمية أل راد الع نةو
 ( معدل اطالع المبحوثين على االخبار الرقمية 3جدول رقم )

 % ك معدل االطالع 

 35.18 197 اكثر من مرة يوميا  

 25.89 145 مرة واحدة يوميا  

 18.57 104 بين يوم وآخر 

 20.36 114 بصورة غير منتظمة 

 %100 560 المجموع

ند نر  الاحد   ( الى ان الر د يطلعون يلى االخبار الرقمية اكثر3ر بيانار الجدال  )  تش
ه ثم 89و25ه ثم الر د يطلعون نر  الاحد   ونيًا بنوععبة 18و35 ونيًا ،اؤالا بالمرتبة األاللى بنوععبة 

ه البالمرتبة األخ ر  الر د يطلعون يل ها بصععور   57و18الر د يطلعون يل ها ب د  و  الآخر بنوععبة 
يلى االخبعار الرقميعة  و التو نعا يشعععععععععععععع ر الى ان غعالليعة ا راد الع نعة يطلعون 36و20غ ر ننتظمعة 
 بش ر  ون و 

 ( الوقت الذي يقضيه المبحوثين في االطالع على االخبار الرقمية  4جدول رقم )
 % ك الوقت 

 20.90 117 اقل من ساعة واحدة 

 26.60 149 ساعة واحدة

 32.32 181 ساعتان 

 20.18 113 اكثر من ساعتان 

 %100 560 المجموع
 

الى ان الر د يق ون )سايتان( ند المبحوث د    اال  ع ( 4تش ر بيانار الجدال  )  
ه ثم الر د يق ون )ساية الاحد ( بنوبة 32و32يلى االخبار الرقمية ،اؤالا بالترت ب األال  بنوبة 

ه البالمرتبة األخ ر  الر د يق ون 90و20ه ثم الر د يق ون )اقر ند ساية الاحد ( بنوبة 60و26
نا يش ر الى ان غاللية المبحوث د يلصصون القتًا ال بأس  و التو18و20أكثر ند سايتان بنوبة 

 بج    اال  ع يلى االخبار الرقمية  ونيًاو
 ( التوقيت الذي يطلع فيه المبحوثين على االخبار الرقمية 5جدول رقم )

 % ك الوقت 

 15.71 88 صباحا  

 20.89 117 ظهرا  

 36.08 202 مساءا  
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 27.32 153 ليال  

   %100 560 المجموع
( الى ان المبحوث د الر د يطلعون يلى االخبار الرقمية     تر   5تشعععع ر بيانار الجدال  ) 

ه ثم 32و27ه ثم الر د يطلعون يل ها )ل ً ( بنوعبة 08و36)الموعاه( ،اؤالا بالمرتبة األاللى بنوعبة 
يل ها ) عععععععععععباحًا(  ه البالمرتبة االخ ر  الر د يطلعون 89و20الر د يطلعون يل ها ) هرًا( بنوعععععععععععبة 

و االنر الر  يشع ر الى ان الوقت المف عر ال  ع غاللية المبحوث د يلى االخبار  71و15بنوعبة 
 الرقمية تو الوقت المتأخر ند ال و و 

 ( كثافة استخدام المبحوثين لألخبار الرقمية كمصدر للحصول على المعلومات 6جدول رقم )
 % ك كثافة االستخدام

 49.10 275 كبير

 33.75 189 متوسط

 17.15 96 قليل

 %100 560 المجموع

( الى ان  ثا ة استلدا  المبحوث د ل خبار الرقمية بدر،ة )كل ر( 6تش ر بيانار الجدال  )  
ه ثم در،ة )قل ر( بنوبة 75و33ه ثم در،ة )نتوسط( بنوبة 10و49،اهر بالمرتبة األاللى بنوبة 

غاللية استلدانار المبحوث د ل خبار الرقمية للحصو  يلى االنر الر  يش ر الى ان   و 15و17
 المعلونار يد نلتلف الموضويار الالق ايا تو ب ثا ة ياليةو

 ( موضوعات االخبار الرقمية التي يحرص المبحوثين على االطالع عليها  7جدول رقم )
 % ك الموضوع 

 16.18 512 السياسي 

 15.7 497 االقتصادي

 10.56 334 العلمي

 15.10 478 الرياضي

 5.41 171 االجتماعي

 8.22 260 االدبي

 13.18 417 الفني

 15.60 495 المنوع
 

 ن حظة: أتيح للمبحوث د اختيار أكثر ند بد رو 
( الى ان الموضويار الوياسية ،اهر بالمرتبة األاللى بنوبة 7تش ر بيانار الجدال  )  
لموضويار االخبار الرقميةه ثم الموضويار االقتصادية بنوبة    تف   ر المبحوث د  18و16
ه ثم 10و15ه ثم الموضويار الرداضية بنوبة 60و15الموضويار المنوية بنوبة  مه ث70و15

ه ثم الموضويار األدبية 56و10ه ثم الموضويار العلمية بنوبة  18و13الموضويار الفنية بنوبة  
االنر الر  يش ر الى ان  و 41و5ه البالمرتبة األخ ر  الموضويار اال،تماعية بنوبة22و8بنوبة 

 يف لون الموضويار الوياسية الاالقتصادية ل خبار الرقمية الت  يطلعون يل هاو  غاللية المبحوث د
 ( الوسائل اإلعالمية واالتصالية التي يعتمدها المبحوثين في االطالع على االخبار الرقمية  8جدول رقم )

 % ك الوسيلة 

 19.10 107 الصحف االلكترونية

 18.05 101 مواقع القنوات الفضائية

 9.28 52 مواقع المحطات االذاعية
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 21.25 119 شبكات التواصل االجتماعي 

 17.32 97 التطبيقات اإلخبارية

 15.00 84 المواقع اإلخبارية

 %100 560 المجموع

( الى ان لب ار التوا ر اال،تماي  ،اهر بالمرتبة األاللى  أثر 8تش ر بيانار الجدال  )  
م الصحف ه ث25و21المبحوث د    اال  ع يلى االخبار الرقمية بنوبة  الوسائر ايتمادا ند قلر  

ه ثم التطليقار اإلخباردة 05و18ثم نواق  القنوار الف ائية بنوبة ه 10و19االلرترالنية بنوبة 
ه البالمرتبة األخ ر  نواق  المحطار االقاعية 00و15ه ثم المواق  اإلخباردة بنوبة 32و17بنوبة 
الر  يش ر الى ان غاللية المبحوث د يعتمدالن لب ار التوا ر اال،تماي   االنر و 28و9بنوبة 

 الس لة ل   ع يلى االخبار الرقميةو 
 ( دوافع قراءة المبحوثين لألخبار الرقمية 9جدول رقم )

 %  ك الدوافع 
 35.35 198 التعرف على ما يدور في المجتمع من احداث

 15.89 89 المساعدة في تكوين آراء عن الموضوعات والقضايا المطروحة 
التمود بالمعارف الالزمة من اجل مناقشة اآلخرين في هذه الموضوعات  

 والقضايا 
76 13.57 

 16.43 92 اكتساب معارف ومعلومات عامة 
 11.61 65 اآلخرينمن اجل نشرها في صفحتي على مواقع التواصل االجتماعي ومشاركتها 

 2.32 13 من اجل التسلية والترفيه
 4.83 27 التعرف على معلومات تنفعني في تخصصي 

 1005 560 المجموع 

( الى ان دا   التعرف يلى نا  دالر    المجتم  ند احداث ،اه 9تش ر بيانار الجدال  )  
ه ثم دا   اكتواد 35و35الرقمية بنوبة  بالمرتبة األاللى    دالا   المبحوث د ل   ع يلى االخبار  

ه ثم دا   الموايد     ترودد آراه يد الموضويار 43و16نعارف النعلونار يانة بنوبة 
ه ثم دالا   التكالد بالمعارف ال لنة ند ا،ر نناقشة اآلخردد 89و15الالق ايا المطرالحة بنوبة 
   فحار المبحوث د يلى ه ثم دا   ند ا،ر نشر االخبار  57و13   الموضويار الالق ايا 

ه ثم دا   التعرف يلى نعلونار 61و11نواق  التوا ر اال،تماي  النشار تها اآلخردد بنوبة 
و 32و2البالمرتبة األخ ر  دا   التولية الالترفيج بنوبة    83و4تنف  المبحوث د    تلصصاتهم بنوبة  

قمية ند ا،ر التعرف يلى نا االنر الر  يش ر الى ان غاللية المبحوث د يطلعون يلى االخبار الر 
  دالر    المجتم  ند احداث )دا   نرا بة الل  ة(و

 

 ( االجهمة التي يطلع بواسطتها المبحوثين على االخبار الرقمية 10جدول رقم )
 % ك الوسيلة 

 3.39 19 الحاسوب  

 88.40 495 الهاتف الذكي 

 8.21 46 األجهزة اللوحية

 %100 560 المجموع
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( الى ان ،هال الهاتف الر   ،اه بالمرتبة األاللى ند ب د 10بيانار الجدال  ) تش ر  
ثم األ،هك  اللوحية  40و88اال،هك  الت  يطل  بواسطتها المبحوث د يلى االخبار الرقمية بنوبة ه 

االنر الر  يش ر الى ان   و 39و3ه البالمرتبة األخ ر  ،هال الحاسود بنوبة 21و8بنوبة 
 يطلعون يلى االخبار الرقمية بواسطة ا،هك  الهواتف الر يةوغاللية المبحوث د 

 

 
 

 ( طريقة اطالع المبحوثين على االخبار الرقمية 11جدول رقم )
 % ك الطريقة

 49.46 277 كل نص الخبر  

 21.78 122 كل الخبر واالطالع على مقاطع الفيديو والنصوص الفائقة المصاحبة له 

 18.21 102 أجزاء من الخبر 

 10.55 59 العنوان فقط 

 %100 560 المجموع
 

( الى ان  ردقة قراه   ر نل الللر الرقم  ،اهر بالمرتبة 11تش ر الليانار    الجدال  )  
ثم  ردقة قراه   ر  46و49األاللى ند ب د  رق ا  ع المبحوث د يلى االخبار الرقمية بنوبة ه 

ه 78و21الفائقة المصاحبة للللر الرقم  بنوبة الللر الاال  ع يلى نقا   الف د و الالنصوص 
ه البالمرتبة األخ ر  قراه  ينوان الللر  قط بنوبة 21و18ثم  ردقة قراه  أ،كاه ند الللر بنوبة 

 و 55و10
 االنر الر  يش ر الى ان غاللية المبحوث د يقرؤن الللر الرقم  بجمي  تفص  تجو

 قل المبحوثين االخبار الرقمية بواسطتها ( المواقع والتط يقات التي يتنا12جدول رقم )
 % ك الوسيلة او التطبيق 

 49.64 278 الفيس بوك 

 10.71 60 تويتر

 9.46 53 سناب جات 

 12.85 72 الفايبر

 11.96 67 الواتس آب 

 3.06 17 أخرى

 2.32 13 البريد االلكتروني

 %100 560 المجموع
 

الةيس بوك ،اه بالمرتبة األاللى ند ب د المواق  ( الى ان نوق  12تش ر بيانار الجدال  )  
ثم تطل ا  ا لر بنوبة   64و49الالتطليقار الت   تناقر بواسطتها المبحوث د االخبار الرقمية بنوبة ه 

ه ثم نوق  سناد 71و10ه ثم نوق  تودتر بنوبة 96و11ه ثم تطل ا الواتس اد بنوبة 85و12
ه البالمرتبة األخ ر  اللردد االلرترالن  بنوبة 06و3ه ثم تطليقار أخر  بنوبة 46و9،ار بنوبة 

 و 32و2
االنر الر  يش ر الى ان غاللية المبحوث د  تناقلون االخبار الرقمية بواسطة نوق  التوا ر  

 اال،تماي  الةيس بوكو
 ( سمات االخبار الرقمية المفضلة للمبحوثين 13جدول رقم )

 % ك السمات 
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 54.82 307 اآلنية

 13,75 77 الوسائط المتعددةاستخدام 

 29,47 165 مواكبتها لألحداث بصورة مستمرة

 1,96 11 استخدام النصوص الفائقة  

 %100 560 المجموع
 

( الى ان سمة اآلنية    االخبار الرقمية ،اهر بالمرتبة األاللى 13تش ر بيانار الجدال  )   
ثم سمة نواكلتها  82و54ند ب د الومار المف لة ل خبار الرقمية ند قلر المبحوث د بنوبة ه 

ه 75و13ه ثم سمة استلدا  الوسائط المتعدد  بنوبة 47و29ل حداث بصور  نوتمر  بنوبة 
 و 96و1االخ ر  بولب استلدا  النصوص الفائقة بنوبة البالمرتبة 
االنر الر  يش ر الى ان غاللية المبحوث د يف لون سمة اآلنية    االخبار الرقمية لما  

 تو ره ند تغطية نبالر  ل حداث بملتلف أنوايهاو
 ( متابعة تطورات الخ ر الرقمي من ق ل المبحوثين 14جدول رقم )

 % ك شكل المتابعة

 25.53 143 دائما  

 39.82 223 احيانا  

 34.65 194 نادرا  

 %100 560 المجموع 
 

( الى ان نتابعة تطورار الللر الرقم  )احيانًا( ،اهر بالمرتبة 14بيانار الجدال  )  تش ر 
ه ند ب د  رق نتابعة المبحوث د لتطورار الللر الرقم ه ثم )نادرًا( بنوبة 82و39األاللى بنوبة 

 و53و25ه البالمرتبة األخ ر  )دائمًا( بنوبة 65و34
 االنر الر  يش ر الى ان غاللية المبحوث د  تابعون تطورار االخبار الرقمية احيانًاو

 ( مدى متابعة المبحوثين لتطورات الخ ر الرقمي 15جدول رقم )
 % ك مدى المتابعة

 60.17 237 متابعة تطوراته في ذات اليوم فقط 

 39.83 223 متابعته في األيام القادمة األخرى

 %100 560 المجموع

( الى ان نتابعة تطورار الللر الرقم  ند قلر المبحوث د    15تش ر بيانار الجدال  )  
ثم نتابعتج     17و60قار ال و  الر  تم تغطية الللر بج  قط ،اهر بالمرتبة األاللى بنوبة ه 

 و83و39بنوبة األيا  القادنة األخر  
االنر الر  يش ر الى ان غاللية المبحوث د  تابعون تطورار الللر الرقم      و  تغطية  

 الللر  قطه التو يعن  ان نتابعتهم لتطورار االخبار الرقمية لمد   ودلة ت  نتابعة ضعيفةو
 ( ي ين تفضيل أنواع االخبار الرقمية من ق ل المبحوثين 16جدول رقم )

 % ك الخبر نوع 

 50.78 451 المحلي

 35.13 312 العربي

 14.09 125 األجنبي

 %100 888 المجموع
 

 ن حظة: أتيح للمبحوث د اختيار أكثر ند بد رو 
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( الى ان االخبار الرقمية المحلية ،اهر بالمرتبة األاللى بنوبة 16تش ر بيانار الجدال  )  
البالمرتبة  13و35االخباره ثم الللر العرب  بنوبة ه ب د تف   ر المبحوث د ألنواع  78و50

 و09و14األخ ر  الللر الرقم  األ،نل  بنوبة 
التو نا يش ر الى ان غاللية المبحوث د يف لون نتابعة االخبار الرقمية المحليةه القلا  

 لقرد احداثها ن انيًا ننهم الألنها تمس نصالحهم الحياتهم العانةو
 

 
 صر الجذب المفضلة لدى المبحوثين في تحرير االخبار الرقمية ( ي ين عنا17جدول رقم )

 % ك عناصر الجذب 

 20.35 114 العنوان 

 15.36 86 األلوان 

 36.45 204 موضوع الخبر 

 11.43 64 الصور

 16.41 92 مقاطع الفيديو 

 %100 560 المجموع
 

 45و36بالمرتبة األاللى بنوبة ( الى ان )نوضوع الللر( ،اه 17تش ر بيانار الجدال  )  
ب د ينا ر ،رد المبحوث د    يملية تحردر االخبار الرقميةه ثم ينصر )العنوان( بنوبة 

ه البالمرتبة 36و15ه ثم ينصر االلوان بنوبة 41و16ه ثم ينصر )نقا   الف د و( بنوبة 35و20
لر الرقم  تو أكثر االنر الر  يش ر الى ان نوضوع الل  و 43و11االخ ر  ينصر الصور بنوبة 

نا يجرد المبحوث د للللره قلا ان الموضوع يمثر االتتما  الر  يوعى المبحوث د الى تلل تج 
 اثناه قراه  الللر الرقم و

 نتائج البحث
ثم  44,46)بانتظا ( بالمرتبة األاللى بنوبة  ،اه المبحوثون الر د يقرأالن االخبار الرقمية و1

 و 20,36ثم الر د يقرؤالنها )نادرًا( بنوبة  35,18)احيانًا( بنوبة الر د يقرؤالنها 
أكثر ند نر  الاحد   ونيًا( بالمرتبة ) ،اه المبحوثون الر د يطلعون يلى االخبار الرقمية  و2

ثم الر د  89و25ثم الر د يطلعون يل ها )نر  الاحد   ونيًا( بنوبة  18و35األاللى بنوبة 
ثم الر د يطلعون يل ها )ب د  و  الآخر( بنوبة   36و20وبة  يطلعون يل ها )بصور  ننتظمة( بن

 و 57و18
،اه المبحوثون الر د يق ون )سايتان(    اال  ع يلى االخبار الرقمية    ال و   و3

ثم الر د يق ون   60و26ثم الر د يق ون )ساية الاحد ( بنوبة    32,32بالمرتبة األاللى بنوبة  
 و 20,18 د يق ون )اكثر ند قلا( بنوبة  ثم الر 90و20)اقر ند ساية الاحد ( بنوبة 

،عاه توق عت )الموعععععععععععععععاه( بعالمرتبعة األاللى ند ب د أالقعار ا  ع المبحوث د يلى االخبعار   و4
ثم )الصععععباح(    20,89ثم ا)الظهر( بنوععععبة   27,32ثم )الل ر( بنوععععبة   36,08الرقمية بنوععععبة 

 و 15,71بنوبة 
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كل ر( بالمرتبة األاللى بنوبة ،اهر  ثا ة استلدا  المبحوث د ل خبار الرقمية بدر،ة)  و5
 و 17,15ثم در،ة )قل ر( بنوبة  33,75ثم در،ة )نتوسط( بنوبة  49,10

،اهر )الموضويار الوياسية( بالمرتبة األاللى ند ب د نوضويار االخبار الرقمية  و6
ثم  15,70ثم الموضويار االقتصادية بنوبة  16,18المف لة لد  المبحوث د بنوبة 

ثم الموضويار   15,10ثم الموضويار الرداضية بنوبة    15,60وبة  الموضويار المنوية بن
ثم الموضويار األدبية بنوبة  10,56ثم الموضويار العلمية بنوبة  13,18الفنية بنوبة 

 و 8,22
،اهر لب ار التوا ر اال،تماي  بالمرتبة األاللى ند ب د الوسائر اإلي نية الاالتصالية  و7

ثم الصحف  21,25ع يلى االخبار الرقمية بنوبة الت  يعتمدتا المبحوث د    اال  
ثم التطليقار اإلخباردة  18,05ثم الاق  القنوار الف ائية بنوبة  19,10االلرترالنية بنوبة 

 و 9,28ثم نواق  المحطار االقاعية بنوبة  15,00ثم المواق  اإلخباردة بنوبة  17,32بنوبة 
داث( بالمرتبة األاللى ند ب د دالا   التعرف يلى نا  دالر    المجتم  ند اح) ،اه دا    و8

ثم دا   ) اكتواد نعارف النعلونار يانة(  35,35قراه  المبحوث د ل خبار الرقمية بنوبة 
ثم دا   )الموايد     ترودد آراه يد الموضويار الالق ايا المطرالحة( بنوبة   16,43بنوبة  

دد    الموضويار الالق ايا( ثم دا   )التكالد بالمعارف ال لنة ند ا،ر نناقشة اآلخر   15,89
ثم دا   )ند ا،ر نشر االخبار     فحار المبحوث د يلى نواق  التوا ر  13,57بنوبة 

ثم دا   )التعرف يلى نعلونار تنف  المبحوث د   11,61اال،تماي  النشار تها اآلخردد( بنوبة  
 و 2,32ثم دا   التولية الالترفيج بنوبة  4,83   تلصصاتهم( بنوبة 

واتف الر ية بالمرتبة األاللى ند ب د اال،هك  الت  يطل  بواسطتها المبحوث د ،اهر اله و9
ثم ،هال الحاسود بنوبة   8,21ثم األ،هك  اللوحية بنوبة    88,40يلى االخبار الرقمية بنوبة  

 و 3,39
،اهر  ردقة قراه   ر نل الللر بالمرتبة األاللى ند ب د  رق ا  ع المبحوث د يلى  و10

ثم  ردقة قراه   ر الللر الاال  ع يلى نقا   الف د و  49,46وبة االخبار الرقمية بن
ثم  18,21ثم  ردقة قراه  أ،كاه ند الللر بنوبة  21,78الالنصوص المصاحبة لج بنوبة 
 و 10,55 ردقة قراه  العنوان  قط بنوبة 

،اه نوق  الةيس بوك بالمرتبة األاللى  أكثر المواق  الالتطليقار الت   تناقر بواسطتها  و11
  12,85ثم تطل ا  ا لر بنوبة  49,64المبحوث د االخبار الرقمية الت  يطلعون يل ها بنوبة 

ثم نوق  سناد ،ار بنوبة   10,71ثم نوق  تودتر بنوبة    11,96ثم تطل ا الواتس آد بنوبة  
 و 2,32ثم اللردد االلرترالن  بنوبة  3,06ثم تطليقار اخر  بنوبة  9,46

اللى ند ب د سمار االخبار الرقمية المف لة للمبحوث د ،اهر سمة اآلنية بالمرتبة األ و12
ثم سمة استلدا   29,47ثم سمة نواكلتها ل حداث بصور  نوتمر  بنوبة  54,82بنوبة 

 و1,96ثم سمة استلدا  النصوص الفائقة  13,75الوسائط المتعدد  بنوبة 
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بة األاللى بنوبة ،اهر نتابعة تطورار الللر الرقم  ند قلر المبحوث د )أحيانًا( بالمرت و13
 و 25,53ثم )دائمًا( بنوبة  65ه34ثم )نادرًا( بنوبة  82ه39

،اهر نتابعة المبحوث د لتطورار الللر الرقم     قار ال و  لتغط تج بالمرتبة األاللى  و14
 و 39,83ثم نتابعة تطوراتج    األيا  القادنة األخر  بنوبة  60,17بنوبة 

بالمرتبة األاللى ند ب د أنواع االخبار الرقمية الت  يف ر ،اهر االخبار الرقمية المحلية   و15
ثم االخبار األ،نلية   35,13ثم االخبار العربية بنوبة    50,78المبحوث د اال  ع يل ها بنوبة  

 و 14,09بنوبة 
،اه )نوضوع الللر( بالمرتبة األاللى  أكثر ينا ر ،رد المبحوث د ل خبار الرقمية  و16

 و 11,43نقا   الف د و( بنوبة ) ثم  20,35بنوبة ثم )العنوان(  36,45بنوبة 
 التوصيات 

ضرالر  التوس  بأ،راه بحوث قارئية االخبار الرقمية دالردًا )ال   ندد لننية ننتظمة( ند  و1
ا،ر التعرف يلى نوتودار قارئية الجمهور لها الالعوانر المؤثر  يلى نوتودار القارئيةه ضمد 

 المراحر الكننيةو
بحوث يلمية تعمر يلى دراسة دالا   قراه  الجمهور ل خبار الرقمية الاسبابها التوس  بأ،راه   و2

 التحد د خصائصها المف لة لديج الالت  تد عج لقراهتهاو
التوس  بأ،راه بحوث يلمية تعمر يلى دراسة األال،ج اإليجابية    االخبار الرقمية بتقد ر  و3

 الجمهور التحد دتا ند ا،ر تعكدكتا نوتقلً و 
ث يلمية تعمر يلى دراسة العوانر المؤثر     لداد  نعدالر قارئية الجمهور ا،راه بحو  و4

 ل خبار الرقمية اال تناقل تره المعدالره التحد د األسباد الت  تتح م    تره العوانرو
ا،راه بحوث يلمية تعمر يلى ا،راه نقارنار ب د قارئية الجمهور ل خبار الرقمية الاالخبار  و5

التف ر لد  الجمهور النعدالر القارئية     لتاتما التحد د إقا نا  انت   التقل دية التحد د أال،ج
  احداتما تؤثر يلى نعدالر األخر و 
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 الهوامش 
 االستعما  التفايل  للموتلدن دألن الترنلو،يا الرقمية الموتلدنة     تابة االخبار الرقمية تتيح  )1(
 توتلد  الترنلو،يا الرقميةو   ت  االخبار المنشور     لب ة االنترنت الت  )2(
 ت  نقياس األال،ج االيجابية الالللو ند االيجابيار نا أن دو )3(
 و األنرد يةند ألهر االستط يار الرأ   )4(
ند احترار المرسر الى ان ي ون الجمهور نشار ًا أي ًا    تصني  بعض  ةاإلي ني الترنلو،يا الرقمية غ رر ند العملية   )5(

 االي نية لترون العمليةه يملية تشار يةو  المحتودار
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