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ملخص
الــرأي  فــي أي صحيفــة أو موقــع  التــي تمثلهــا مــواد  تحــددت أهميــة الدراســة مــن خــال األهميــة 
اليكترونــي وخاصــة المقــال الصحفــي فــي  تشــكيل الــرأي العــام والتأثيــر فيــه، واألهميــة التــي تمثلهــا مواقــع 
التواصــل االجتماعــي والمواقــع االليكترونيــة للصحــف مــن حيــث قــوة االنتشــار والتأثيــر وســهولة الوصــول 
للقــراء ،واألهميــة التــي يمثلهــا عنصــر رجــع الصــدى فــي العمليــة االتصاليــة مــن خــال تعليقــات القــراء علــى 

المقــاالت واإلســهامات التــي يســهمون بهــا فــي إثــراء موضــوع المقــال.
أهم تساؤالت الدراسة

مــا المقــاالت األكثــر تعليقــًا عليهــا مــن القــراء؟ ومــن هــم كتابهــا؟ ومــا اتجاههــم الفكــري؟ ومــا   .1
الموضوعــات التــي تتناولهــا تلــك المقــاالت؟

ما أهم مواقع التواصل االجتماعي التي يتفاعل القراء عليها مع كتاب مقاالتهم الصحفية؟   .2
مــا مســارات البرهنــة التــي اعتمــد عليهــا كل مــن كتــاب المقــاالت الصحفيــة فــي مقاالتهــم والقــراء   .3

فــي تعليقاتهــم وردودهــم عليهــا ؟
مــا اللغــات أو اللهجــات التــي اعتمــد عليهــا القــراء فــي تعليقاتهــم وردودهــم علــى المقــاالت   .4

؟ الصحفيــة 
ينتمــي هــذا البحــث إلــى البحــوث الوصفيــة، اعتمــد الباحــث علــى المنهــج المســحي المنهــج المقــارن 
المنهــج اإلحصائــي، واعتمــدت الدراســة علــى اســتمارة تحليــل المحتــوى كأداة لجمــع البيانــات، والفتــرة الزمنيــة 
للدراســة مــن أول أكتوبــر 2014 حتــى نهايــة ديســمبر 2014، واختــار الباحــث المقــال الصحفــي كعينيــة 
الدراســة وقــام بانتقــاء المقــاالت التــي احتــوت علــى أكثــر تعليقــات وردود مــن القــراء وهــي مقــاالت الكاتــب 

فهمــي هويــدي وعمــرو حمــزاوي ومجــدي الجــاد وحمــدي رزق.
ومن نتائج الدراسة

أن مقــاالت فهمــي هويــدي فــي صحيفــة الشــروق اســتحوذت علــى أكثــر تعليقــات القــراء علــى - 
المقــاالت وردودهــم علــى بعضهــم البعــض، ومقــاالت عمــرو حمــزاوي فــي صحيفــة الشــروق فــي 
الترتيــب الثانــي ومقــاالت مجــدي الجــاد فــي الترتيــب الثالــث وحمــدي رزق فــي الترتيــب األخيــر .

أن مشــاركة القــراء للمقــاالت الصحفيــة للصحــف االليكترونيــة علــى موقــع التواصــل االجتماعــي - 
فيســبوك جــاءت فــي الترتيــب األول علــى جميــع مواقــع التواصــل االجتماعــي، كمــا جــاء االســتماع 
إلــى المقــاالت المقــروءة مــن خــال خدمــة )اقــرأ لــي( التــي تتيحهــا صحيفــة الشــروق فقــط فــي 
الترتيــب الثانــي الســتخدام صحــف الدراســة لمواقــع التواصــل االجتماعــي، وجــاء موقــع التواصــل 
االجتماعــي )تويتــر( فــي الترتيــب الثالــث، وجــاء اســتخدام القــراء لموقــع التواصــل االجتماعــي 

جوجــل بلــس فــي الترتيــب األخيــر .
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مقدمة:

التفاعــل بيــن كتــاب المقــاالت الصحفيــة وقرائهــم مــن أهــم األهــداف التــي تســعى أيــة صحيفــة أو 
وســيلة إعاميــة للوصــول إليهــا لرصــد حجــم تأثيرهــا علــى القــراء، ويعــد عنصــر رجــع الصــدى مــن 
أهــم عناصــر العمليــة االتصاليــة الــذي لــم يخضــع لمزيــد مــن الدراســة والتحليــل مثلمــا خضعــت لــه 
باقــي عناصــر االتصــال مــن مرســل ومســتقبل ووســيلة ورســالة، وذلــك لصعوبــة رصــده وتتبعــه فــي 

الماضــي بالرغــم مــن أهميــة الوقــوف عليــه وأهميــة مــدى تأثيــره علــى العمليــة االتصاليــة. 
فمنــذ أن اقتحمــت ثــورة النشــر االليكترونــي جميــع المجــاالت فــي عالــم اليــوم كمــا اقتحمتــه مــن 
قبــل مطبعــة جوتنبــرج تحقــق لعالــم النشــر قفــزة نوعيــة هائلــة اســتفاد منهــا المجتمــع اإلنســاني طــوال 
القــرون الســابقة، فكمــا جعلــت آلــة الطباعــة النــاس مدركيــن لعوالــم أبعــد مــن قراهــم ومزارعهــم فــان 

ثــورة المعلومــات تبنــي وتصهــر ثقافــة كونيــة واحــدة مــن أالف الثقافــات الصغــرى.
ومنــذ ظهــور الصحافــة االليكترونيــة ألول مــرة فــي منتصــف التســعينات المياديــة شــكلت ظاهــرة 
إعاميــة جديــدة ارتبطــت مباشــرة بعصــر ثــورة تكنولوجيــة االتصــال والمعلومــات ليصبــح المشــهد 
اإلعامــي واالتصــال الدولــي أكثــر انفتاحــا وســعة حيــث أصبــح بمقــدور مــن يشــاء اإلســهام فــي 
إيصــال صوتــه ورأيــه لجمهــور واســع مــن القــراء دونمــا تعقيــدات الصحافــة الورقيــة وموافقــة الناشــر 
فــي حــدود معينــة، وبذلــك اتســعت الحريــات الصحفيــة بشــكل غيــر مســبوق بعــد أن أثبتــت الظاهــرة 

اإلعاميــة الجديــدة قدرتهــا فــي تخطــي الحــدود الجغرافيــة بيســر وســهولة.
لقــد شــهدت الســنوات القليلــة األخيــرة ابتــكارات عديــدة فــي صناعــة االتصــال نتيجــة طلــب الســوق 
االســتهاكية ودفــع التكنولوجيــا، وقــد تمثــل فــي رغبــة المســتهلكين فــي الحصــول علــى المعلومــات 
بشــكل فــوري ودقيــق، كمــا أمكــن االتصــال بأماكــن بعيــدة جغرافًيــا والحصــول علــى خدمــات ســريعة، 
وقــد تميــزت التكنولوجيــا الجديــدة بمجموعــة مــن الســمات، أهمهــا ســمة التفاعليــة Interactivity. إذ 
يتبــادل القائــم باالتصــال والمتلقــي األدوار، ويطلــق علــى القائميــن باالتصــال فــي هــذه الحالــة لفــظ 

مشــاركين بــداًل مــن مصــادر ويكــون االتصــال مــع المتلقــي ثنائــي االتجــاه وتبادلــي )1(.
 from لقــد أدت وســائل االتصــال االجتماعــي إلــى التحــول مــن مجتمــع القبيلــة إلــى الفيــس بــوك 
tribe to Facebook.فــإذا كانــت القبيلــة الواحــدة تتكــون مــن بطــون وأفخــاذ متفرقــة وعصبيــات 
ال وقــع االفتــراق المفضــي إلــى االختــاف  وتنتصــر لبعضهــا وتصيــر كأنهــا عصبيــة واحــدة كبــرى واإ
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والتنــازع. فــان هــذا األمــر ينطبــق بصــورة رئيســية علــى منظومــة وســائل التواصــل االجتماعــي، 
فلــكل مجموعــة تتصــل علــى إي وســيلة تواصــل اجتماعــي توجهــات ورؤى واحــدة كأنهــا عصبيــة 
قائمــة بذاتهــا، كمــا أن المســتخدم ال يتخلــص مــن عصبيتــه األصليــة، كذلــك يمكــن القــول أن وســائل 
التواصــل االجتماعــي هــي »عصبيــات افتراضيــة » وهــي ســمة البنيــة االجتماعيــة الجديــدة فــي 
المجتمــع الكونــي الكبيــر، فــإذا أخذنــا القبيلــة وفــق مفهومهــا المتعــارف عليــه بأنهــا »كيــان اجتماعــي 
اقتصــادي سياســي يضــم عائــات يجمــع بينهــا القربــى وتنتســب إلــى أب واحــد أو جــد واحــد » فــان 
مواقــع التواصــل االجتماعــي وخاصــة الفيــس بــوك قــد أســهمت بشــكل كبيــر فــي تشــكيل قبائــل مــن 
نــوع جديــد تضــم كيانــات وعائــات يربطهــا العالــم االفتراضــي، ومــن ثــم انتقــل الفــرد مــن روابــط القبيلة 
إلــى روابــط الفيــس بــوك وجــرى تغييــر ثنائيــة » العصبيــة والقبيلــة« إلــى ثاثيــة »العصبيــة االفتراضيــة 

المشــتركة، وقــوة رابطــة وســيلة التواصــل االجتماعــي، والشــعور بوحــدة الهــدف والمصالــح«)2(
 وتتميــز الصحافــة االليكترونيــة فــي عالمنــا اليــوم بكونهــا صحافــة تفاعليــة، فبإمــكان القــارئ 
التعليــق علــى الخبــر أو المقــال فــور قراءتــه والتواصــل مــع جمهــور القــراء ومناقشــة اآلراء واألفــكار، 
كمــا يكــون فــي إمكانــه أيضــا إرســال مشــاركاته مــن األخبــار والمقــاالت ونشــرها باســمه المســتعار 
أو الصريــح أو عــن طريــق صنــدوق تخصصــه الصحــف االليكترونيــة علــى موقعهــا يتمكــن مــن 
خالــه القــارئ مــن إضافــة تعليقاتــه ومشــاركاته مهمــا كانــت هــذه المشــاركات واآلراء ســلبية أو 

ايجابية.  
ومــع ظهــور مفهــوم » الجمهــور الفاعــل » الــذي يعكــس ظهــوره مقــدرة المتلقــي علــى أن يكــون 
منتًجــا وشــريًكا أصيــًا ضمــن عمليــة اتصاليــة تفاعليــة بــدال مــن أن يكــون متلقيــا ســلبيا للمحتــوى أو 
الرســالة، فقــد نجحــت وســائل التواصــل االجتماعــي فــي الربــط بســرعة هائلــة وبطريقــة غيــر مســبوقة 
بيــن أنــاس فــي مختلــف أرجــاء العالــم تجمــع بينهــم خصائــص ثقافيــة أو دينيــة أو سياســية أو عاطفيــة 
أو ماليــة أو اقتصاديــة، فعندمــا يســتطيع هــذا العــدد الهائــل مــن البشــر التاقــي عبــر هــذه الوســائل 
تصبــح المجتمعــات التــي كانــت متخيلــة أكثــر واقعيــة، وقــد تمكنــت هــذه العوالــم االفتراضيــة مــن 
شــعار »مواطنيهــا« بالحاجــة إلــى تأكيــد مصالحهــم المشــتركة، ممــا يجعــل مــن الضــروري  التوســع واإ

دراســة األثــر المترتــب علــى ذلــك فــي مختلــف المجــاالت )3(.
أهمية الدراسة

 تتحدد أهمية هذه الدراسة في النقاط اآلتية :
أوال : األهميــة التــي تمثلهــا مــواد الــرأي فــي أي صحيفــة أو موقــع اليكترونــي وخاصــة المقــال 

الصحفــي فــي تشــكيل الــرأي العــام والتأثيــر فيــه.
ثانًيــا: مكانــه مواقــع التواصــل االجتماعــي والمواقــع االليكترونيــة للصحــف مــن حيــث قــوة االنتشــار 
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والتأثيــر وســهولة الوصــول للقــراء وقلــة التكلفــة.
ثالثًــا: األهميــة التــي يمثلهــا عنصــر رجــع الصــدى فــي العمليــة االتصاليــة مــن خــال تعليقــات القــراء 
علــى المقــاالت واإلســهامات التــي يســهمون بهــا فــي إثــراء موضــوع المقــال وســرعة وصولــه إلــى 

المرســل وصدقــه وعــدم تعرضــه للبتــر أو الحجــب أو التلويــن.
مشكلة الدراسة:

ويأتــي االهتمــام األول للباحــث بموضــوع التفاعليــة فــي الصحــف والمواقــع االليكترونيــة ومواقــع 
التواصــل االجتماعــي انطاقــا مــن قــدرة التفاعليــة علــى المشــاركة بشــكل فعــال للنهــوض بــأي مجتمــع 
وتنميتــه مــن خــال مــا يقدمــه الجمهــور المتفاعــل مــع األحــداث الجاريــة مــن وثائــق ومعلومــات وأراء 
قــد ال تحصــل عليهــا المؤسســات اإلعاميــة أو الســلطات المختصــة بســهولة، كمــا أن التفاعليــة 
تدعــم مســيرة العدالــة والتنميــة والديمقراطيــة والحريــات فــي البــاد، ويمكــن اعتبــار التفاعليــة مقياًســا 
النتشــار وشــهرة أيــة وســيلة إعاميــة، »فمــن خــال ردود الجماهيــر وتعليقاتهــم علــى الكتــاب وعلــى 
لنــا مــدى انتشــار الرســالة اإلعاميــة والوســيلة هــذه بيــن  بعضهــم البعــض ومشــاركاتهم يتضــح 

األوســاط الجماهيريــة. )4(.
الكتابــة  فنــون  تناولــت جميــع  التــي  الدراســات واألبحــاث  فــي  وفــرة  مــن وجــود  وبالرغــم   
الصحفيــة إال أن المقــال الصحفــي بصفــة عامــة وتفاعــل القــراء وآرائهــم مــع تلــك المقــاالت مــن 
خــال تعليقاتهــم بصفــة خاصــة لــم يحــظ باهتمــام مماثــل وخاصــة بعــد إمكانيــة وســهولة قيــاس 
ذلــك فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي والمواقــع االليكترونيــة للصحــف والمؤسســات اإلعاميــة، 
بــل وفــي المواقــع االليكترونيــة الخاصــة بالكتــاب أنفســهم، حيــث اكتفــت الدراســات الســابقة بدراســة 
التفاعــل بيــن كتــاب المقــاالت الصحفيــة وقرائهــم مــن خــال دراســة وتحليــل بريــد القــراء الــذي يــرد 
إلــى الصحيفــة أو المؤسســة اإلعاميــة وهــو مــا كان يســتغرق وقًتــا كبيــًرا فضــًا عــن تدخــل القائــم 
باالتصــال بالحــذف أو اإلضافــة أو الحجــب لتلــك الرســائل لهــدف مــا، كمــا انــه مــن المتوقــع أن 
تتغيــر نتائــج هــذه الدراســات بعــد دخــول مواقــع التواصــل االجتماعــي حلبــة الصــراع علــى القــراء مــن 

جانــب، واختــاف الخريطــة الصحفيــة المصريــة مــن جانــب آخــر.
ــاالت  ــاب المق ولــذا تتلخــص مشــكلة الدراســة فــي التعــرف علــى مــدى تحقــق التفاعليــة بيــن كت
الصحفيــة -فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي والمواقــع االليكترونيــة للصحــف المصريــة- 
وقرائهــم. ومــدى اســتفادة هــذه المواقــع مــن الوســائل الجديــدة التــي يتيحهــا اإلنترنــت مــن أجــل زيــادة 
التفاعليــة، وأهــم الفــروق بيــن مواقــع كتــاب المقــاالت علــى شــبكة اإلنترنــت مــن حيــث اســتخدامها 

ألدوات التفاعليــة.
أهداف الدراسة:

يســعى الهــدف العــام لهــذه الدراســة إلــى إمــداد القائميــن باالتصــال فــي مجــال اإلعــالم الجديــد 
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وخاصــة الصحافــة االليكترونيــة مــن كتــاب وصحفييــن ومســئولين عــن المؤسســات اإلعالميــة 
بمعلومــات دقيقــة وصادقــة حــول مــا ينشــر فــي مؤسســاتهم الصحفيــة واإلعالميــة مــن مــواد رأي 
ومــدى تفاعــل القــراء معهــم واالقتنــاع بآرائهــم، بهــدف ترشــيد األداء الصحفــي فــي هــذا المجــال.

ولذا يسعى الباحث إلى تحقيق األهداف اآلتية:
1- معرفــة مســتويات األدوات التفاعليــة التــي تتيحهــا تكنولوجيــا االتصــال للمواقــع اإللكترونيــة 

للتفاعــل مــع الجمهــور. 
2- معرفــة مــدى توظيــف المواقــع اإللكترونيــة لكتــاب المقــاالت الصحفيــة -فــي مواقــع التواصــل 
االجتماعــي والمواقــع االليكترونيــة للصحــف المصريــة- لــألدوات التفاعليــة المتاحــة علــى شــبكة 

اإلنترنــت وأي األنــواع األكثــر اســتخداما.
3- معرفــة مــدى االســتخدام األمثــل لــألدوات التفاعليــة فــي المواقــع اإللكترونيــة لكتــاب المقــاالت 
الصحفيــة -فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي والمواقــع االليكترونيــة للصحــف المصريــة- ومــدى 

التفاعــل مــع جمهــور المواقــع اإللكترونيــة الــذي يمتــاز بالتنــوع.
تساؤالت الدراسة:

طــرح الباحــث خــال هــذه الدراســة عــدًدا مــن التســاؤالت التــي ســوف تجيــب الدراســة التحليليــة 
عنهــا ويمكــن إيجــاز أهمهــا فيمــا يأتــي : 

مــا المقــاالت األكثــر تعليًقــا عليهــا مــن القــراء؟ ومــن هــم كتابهــا؟ ومــا اتجاههــم الفكــر؟ ومــا . 1
الموضوعــات التــي تتناولهــا تلــك المقــاالت؟

التواصــل . 2 مواقــع  فــي  القــراء  مــن  تعليًقــا  أكثــر  المقــاالت  تناولتهــا  التــي  الموضوعــات  أي 
؟. المصريــة  للصحــف  االليكترونيــة  والمواقــع  االجتماعــي 

مــا مســارات البرهنــة التــي اعتمــد عليهــا كل مــن كتــاب المقــاالت الصحفيــة فــي مقاالتهــم والقــراء . 3
فــي تعليقاتهــم وردودهــم عليهــا ؟

القــراء لكتــاب المقــاالت -فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي . 4 إلــى أي مــدى تتجــه تعليقــات 
والمواقــع االليكترونيــة للصحــف المصريــة – بالتأييــد أو المعارضــة لكاتــب المقــال؟ ومــا مــدى 

التــزام تعليقــات القــراء بموضــوع المقــال؟ 
مــا اللغــات أو اللهجــات التــي اعتمــد عليهــا القــراء فــي تعليقاتهــم وردودهــم علــى المقــاالت . 5

الصحفيــة ؟
الدراسات السابقة:

ـ دراســة ســعد ســلمان عبــداهلل )2010م( بعنــوان » معوقــات التفاعليــة فــي مواقــع الصحــف 
االليكترونيــة العراقيــة علــى شــبكة االنترنــت«)5(، اســتهدفت الدراســة عينــة عمديــة مــن طلبــة قســم 
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اإلعــام بكليــة اآلداب جامعــة تكريــت عــام 2010 الســتطاع آرائهــم عــن معوقــات التفاعليــة علــى 
مواقــع الصحــف االليكترونيــة العراقيــة علــى شــبكة االنترنــت.

وتوصلــت الدراســة إلــى أن أهــم معوقــات التفاعليــة فــي مواقــع الصحــف االليكترونيــة العراقيــة 
وعــدم  االنترنــت،  شــبكة  مــع  للتعامــل  باالتصــال  للقائميــن  والتأهيــل  التدريــب  نقــص  إلــى  ترجــع 
توفــر اإلمكانــات االقتصاديــة الازمــة ونقــص األجهــزة االليكترونيــة التــي تمكنهــم مــن التفاعــل مــع 

الصحــف االليكترونيــة العراقيــة.
وأكــدت دراســة ريــم قــدوري )2010م( أن عمــل الصحفــي اإللكترونــي فــي موقــع الشــروق 
غلــب عليــه طابــع العمــل اإلداري لمراجعــة التعليقــات ونشــرها، ومتابعــة نشــر األخبــار 
والموضوعــات واإلشــراف علــى الموقــع فــي الصفحــات االجتماعيــة مثــل Facebook و
YouTube، وأن العمليــة االتصاليــة فــي موقــع الشــروق أون اليــن تســير وفــق اتصــال متعــدد 

االتجاهــات، فيمــا تحــرص الصحيفــة علــى مواكبــة التكنولوجيــا وخاصــة فــي مجــال الوســائط 
ــة )6(. ــاز بالتفاعلي ــا بصــورة تمت ــددة، وتعــرض مواضيعه المتع

أمــا دراســة ســهير إبراهيــم )2010م( فتوصلــت إلــى أن أهــم أدوات التفاعليــة التــي 
يســتخدمها الشــباب المصــري كانــت البريــد اإللكترونــي، والمحادثــات الشــخصية والفيســبوك، 
ثــم المجموعــات اإلخباريــة والقوائــم البريديــة والمدونــات، وســجلت تأثيــرات تفاعليــة المواقــع 
اإللكترونيــة علــى الشــباب ثالثــة تأثيــرات: معرفيــة بنســبة 55%، وســلوكية بنســبة %44، 

ووجدانيــة بنســبة %50  )7(.
وأشــارت دراســة ثائر تاحمة )2011م( إلى أن المواقع اإلخبارية الفلســطينية تســتخدم الوســائط 
المتعــددة )صــورة، نصــوص، فيديــو( فــي النشــر بنســبة 100%، وأنهــا وفــرت البريــد اإللكترونــي 
مكانــات االتصــال والتواصــل مــع الــزوار بنســب متفاوتــة، فيمــا ال تتيــح هــذه المواقــع إمكانيــة إضافــة  واإ
معلومــات والتواصــل مــع المرتاديــن مــن خــال ســاحات الموقــع، ولكــن تتيــح فقــط إمكانيــة إبــداء الــرأي 

)التعليقات( بنســبة %77.4)8(.
وأظهــرت دراســةAleksi Alku )2011م( أن هنــاك جــزًءا غيــر قليــل مــن جمهــور مســتخدمي 
مواقــع الصحــف ال يرغبــون بالتفاعــل، وال يحبونــه، بــل يفضلــون التلقــي فقــط، وأن التفاعــل وجًهــا 
اســتخداًما  التفاعليــة  أكثــر األدوات  كانــت  اآلنيــة،  الدردشــة والحــوارات  مــن خــال مواقــع  لوجــه 
وتفضيــًا، وعللــت بعــض المؤسســات اإلعاميــة عــدم اســتخدام بعــض أدوات التفاعليــة، بقلــة القــدرة 
التقنيــة، وتبيــن أن بعــض المؤسســات اإلعاميــة لديهــا إمكانيــة اســتخدام تقنيــة تفاعليــة معينــة، 

ولكنهــا انتهجــت آليــة عــدم اســتخدامها لعــدم إيمانهــا بجدواهــا)9(.
فيمــا توصلــت دراســة منــار محمــد )2011م( إلــى تنــوع صحــف الدراســة فــي اســتخدامها ألنــواع 
وأنظمــة وأشــكال التجــول فــي الموقــع، وفــي اســتخدامها لنمــاذج اإلخــراج التــي تتبعهــا فــي تصميــم 
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مواقعها، كما تبين أن اعتماد مواقع الدراســة على عناصر يســر االســتخدام تســاعد في تكرار زيارة 
المســتخدم للموقــع، واتفقــت صحــف الدراســة علــى تنظيــم المعلومــات بالموقــع، باســتخدام أســلوب 
الشــجرة أو التسلســل الهرمــي، والــذي بمقتضــاه يحتــوي الموقــع علــى صفحــة رئيســية، يتفــرع منهــا 

العديــد مــن الصفحــات)01(.
التواصــل االجتماعــي علــى  بعنــوان »تأثيــر شــبكات  )2012م(  المنصــور  ـ دراســة محمــد 
جمهــور المتلقيــن دراســة مقارنــة للمواقــع االجتماعيــة والمواقــع اإللكترونيــة »العربيــة أنموذًجــا )11( 
اســتهدفت الدراســة الكشــف عن شــكل المواقع االجتماعية »الفيس بوك أنموذًجا« الخاص بقناة 
العربيــة، والمقارنــة بيــن شــكل الموقــع االجتماعــي )الفيــس بــوك( وبيــن شــكل الموقــع اإللكترونــي 
والموقــع  »العربية.نــت«  اإللكترونيــة  المواقــع  مضمــون  ومعرفــة  العربيــة،  لقنــاة  )العربية.نــت( 

االجتماعــي )الفيــس بــوك( لقنــاة العربيــة.
وأهــم مــا توصلــت إليــه الدراســة مــن نتائــج هــي أهميــة مكانــة اإلعــام الجديــد أو البديــل مقارنــة 
المواقــع االجتماعيــة كوســيلة إعاميــة متطــورة،  تلعبــه  الــذي  المتميــز  والــدور  القديــم،  باإلعــام 
قياًســا بمــا تقــوم بــه المواقــع اإللكترونيــة مــن دور إعامــي بــارز علــى حســاب الصحــف الورقيــة، 
كمــا خلصــت الدراســة إلــى نتيجــة توضــح مــدى تأثيــر شــبكات التواصــل االجتماعــي علــى جمهــور 
نــه لــم يعــد بإمــكان متصفحــي اإلنترنــت االســتغناء عنهــا، لمــا توفــره مــن أخبــار وتغطيــة  المتلقيــن، واإ
شــاملة وعاجلــة ومعلومــات ومعــارف مفيــدة ومتنوعــة ومحادثــة )دردشــة( مــع األهــل واألصدقــاء 
وزمــاء الدراســة والعمــل وتبــادل الملفــات والصــور ومقاطــع الفيديــو، إضافــة إلــى أنهــا مجــااًل مفتوًحــا 
لتبــادل اآلراء والتعليقــات علــى اآلراء والــردود علــى تلــك التعليقــات، وخلــق صداقــات افتراضيــة 

جديــدة واســتراحة وثقافــة وترفيــه .
ــدراســة حمــادة الهنيــدي )2014م( بعنــوان نحــو رؤيــة سوســيو/اعامية لسياســة مجتمعيــة 

لمواجهــة العنــف واالرهــاب )12(
تنــاول الباحــث فيهــا مفهومــي العنــف واإلرهــاب مــن خــال عــدة محــاور، تنــاول المحــور االول 
ظاهــرة العنــف وواقــع جرائــم االرهــاب فــي المجتمــع المصــري فــي محاولــة للتعــرف علــى مقوالتــه 
االساســية، ومامحــه والمتغيــرات المســئولة عــن تصاعــده وطــرح مامــح اطــار نظــري كمحاولــة لفهــم 
االرهــاب، بينمــا تنــاول المحــور الثانــي مامــح الرؤيــة المصريــة لمكافحــة االرهــاب، أمــا المحــور 
الثالــث فقــدم الباحــث فيــه اقتــراح لسياســة اجتماعيــة لمكافحــة االرهــاب علــى مختلــف االصعــدة 
البحثيــة والثقافيــة والقانونيــة والسياســية واالعاميــة، وأهــم مــا تضمنتــه الدراســة مــن اقتراحــات هــي 
انشــاء لجنــة قوميــة للتوعيــة االعاميــة، وانشــاء مركــز قومــي لمكافحــة جرائــم العنــف واالرهــاب يكــون 
بمثابــة الهيئــة القوميــة الرئيســية فــي مصــر للتعاطــي والدراســة والتحليــل العلمــي لجميــع المعلومــات 
والبيانــات والوثائــق والدراســات المتوافــرة والتــي يمكــن الحصــول عليهــا فيمــا يتعلــق باإلرهــاب علــى 
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الصعيــد الدولــي او المحلــي او االقليمــي، كمــا رأى الباحــث ضــرورة تفعيــل ســبل مكافحــة االرهــاب 
جنًبــا الــى جنــب مــع اليــات المواجهــة باعتبارهــا مــن أهــم متطلبــات الحــد مــن تداعيــات ظاهرتــي 
العنــف واالرهــاب، مــع التأكيــد علــى أن المواجهــة الفاعلــة والشــاملة لهمــا ال يمكــن ان تتحقــق بمنــأى 
عــن دولــة القانــون ومراعــاة مبــادئ حقــوق االنســان، وهــو مــا يتطلــب رؤيــة مجتمعيــة شــاملة وجــادة 

تســعى لحفــظ مســتقبل االنســانية.
ــــ دراســة اميــرة محمــد محمــد الســيد )2014م( بعنــوان اتجاهــات النخبــة نحــو تأثيــر مواقــع 

التواصــل االجتماعــي علــى األمــن القومــي المصــري دراســة ميدانيــة )13(.
اســتهدفت الدراســة التعــرف علــى اتجــاه النخبــة نحــو تأثيــر مواقــع التواصــل االجتماعــي علــى 

االمــن االجتماعــي والقومــي فــي ابعــاده السياســية والعســكرية والفكريــة واالقتصاديــة.
اســتخدمت الباحثــة منهــج المســح االعامــي بشــقه الميدانــي، واعتمــدت علــى االســتبيان كأداة 
لجمــع البيانــات والمعلومــات، حيــث طبقــت االســتمارة علــى النخبــة السياســية واألمنيــة واالكاديميــة، 

واســتخدمت نظريــة االعتمــاد علــى وســائل االعــام كاطــار نظــري لهــا. 
الــى عــدة نتائــج أهمهــا غلــب علــى متابعــة المبحوثيــن لمواقــع التواصــل  وتوصلــت الدراســة 
االجتماعــي نمــط المتابعــة الدائمــة، وان اعلــى معــدالت التصفــح كانــت لصالــح )معــدل تصفــح أكثــر 
مــن ســاعة( كمــا ارتفــع عــدد المبحوثيــن الذيــن يثقــون فــي االخبــار والمعلومــات المنشــورة علــى تلــك 
المواقــع، فقــد تراوحــت درجــات الثقــة بيــن )بدرجــة كبيــرةـ  بدرجــة متوســطةـ  وعــدم الثقــة(، وجــاء أعلــى 
معــدل للثقــة لصالــح معــدل الثقــة بدرجــة متوســطة، فــي حيــن جــاء اقــل معــدل للثقــة هــو المعــدل عــدم 
الثقــة، كمــا ارتفعــت معــدالت مســاهمة مواقــع التواصــل االجتماعــي فــي رفــع مســتوى الثقافــة االمنيــة 
لألفــراد، وارتفعــت درجــة التقييــم المتــوازن للمبحوثيــن حــول دور مواقــع التواصــل االجتماعــي فــي 

التوعيــة باألمــن القومــي.
ال تشــكل مواقــع التواصــل االجتماعــي فــي حــد ذاتهــا تهديــًدا لألمــن القومــي، بــل تتمثــل المشــكلة 
فــي فكــر مســتخدميها والقائميــن عليهــا، كان الفيســبوك اكثــر المواقــع خطــورة علــى االمــن االجتماعــي 
يليــه موقــع المشــاهدة يوتيــوب ثــم ملفــات الفيديــو التــي يتــم تداولهــا فــي حيــن جــاء تويتــر فــي المرتبــة 

االخيرة.
 جــاءت اتجاهــات المبحوثيــن نحــو تأثيــر مواقــع التواصــل االجتماعــي علــى كل مــن االمــن 
االجتماعــي واالقتصــادي مــا بيــن الموافــق والمحايــد، فاالتجــاه العــام اتجــه للموافقــة علــى تأثيرهــا 
الســلبي علــى االمــن االجتماعــي واالقتصــادي، كمــا غلــب االتجــاه المحايــد حــول تأثيــر هــذه المواقــع 

علــى كل مــن االمــن العســكري والفكــري والسياســي.
ـ دراســة إبراهيــم منصور عبد اللطيــف الغيطــي)2014م( بعنوان »المخاطــر الناجمــة عن 



التفاعلية بني ُكتاب املقاالت الصحفية وقرائهم ...

444

 )14( القومي«  األمن  وأثرها على  االجتماعي  التواصل  استخدام شبكات 
اســتهدفت الدراســة تفســير العاقة بين وسائل اإلعام والمجتمع من خال التركيز على أهم 
اآلثار والمخاطر الناجمة عن ظاهرة سوء استخدام مواقع شبكات التواصل االجتماعي على األمن 
القومي، والتي باتت تهدد االستقرار األمني للمجتمعات اإلنسانية بصورة لم تستطع التشريعات 

الحالية معالجتها وردع مرتكبيها. 
لدى  القومي  األمن  بمفهوم  الوعي  هــو ضعــف  نتائــج  مــن  الدراســة  إليــه  مــا توصلــت  واهــم 
األخرى،  األمنية  المفاهيم  من  وغيره  المفهوم  هذا  بين  الواضــح  الخلط  عن  فضا  المبحوثين، 
العسكري،  واألمن  البيئي،  واألمن  السياسي،  واألمن  االقتصادي،  واألمن  االجتماعي،  كاألمن 
سوء  عن  الناجمة  المخاطــر  مقدمة  في  األخاقية  السلبيات  تأتي  كمــا  الثقافي...إلخ.  واألمن 
ثم  العقائدية،  السلبيات  يليها  القومي،  األمن  تهدد  التي  االجتماعي  التواصل  شبكات  استخدام 
السلبيات االجتماعية، وتأتي السلبيات الصحية في مقدمة السلبيات الناجمة عن سوء استخدام 
شبكات التواصل االجتماعي التي تعرض لها، وذلك مقابل تراجع السلبيات االجتماعية، تتضح 
أهم اإلجراءات التي تم االعتماد عليها من قبل المبحوثين للتغلب على مخاطــر سوء استخدام 
شبكات التواصل االجتماعي التي سبق التعــرض لها في التنوع في استغال وقت الفراغ، وعدم 
اإلفصاح عن الهوية، وحجب المواقع اإلباحية. يمثل إدمان شبكات التواصل االجتماعي أبرز 
مظاهر تهديد األمن القومي الناجمة عن سوء استخدام شبكات التواصل االجتماعي، ثم التفكك 
االجتماعي والسلوكيات الخاطئة. كما يمثل ضعف الوعي االجتماعي، والطموحات غير الواعية، 
وغلبة القيم المادية على القيم الروحية أبرز دوافع انحراف مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي.

نوع البحث ومناهجه : 
ينتمــي هــذا البحــث إلــى البحــوث الوصفيــة التــي تهــدف إلــى جمــع الحقائــق والمعلومــات والبيانــات 
عــن ظاهــرة مــا أو موقــف معيــن مــع محاولــة تفســير هــذه الحقائــق تفســيًرا كافًيــا وتتمثــل هــذه الظاهــرة 
فــي ارتفــاع نســبة التفاعــل بيــن الكتــاب والقــراء مــن خــال كثــرة التعليقــات التــي يكتبهــا القــراء علــى 
المقــاالت المنشــورة فــي المواقــع االليكترونيــة للصحــف وكــذا مواقــع التواصــل االجتماعــي وردود 
القــراء بعضهــم علــى بعــض ممــا يعطــي زخًمــا إعاميــا ومنبــًرا خصًبــا لتبــادل اآلراء حــول قضيــة مــا 

يراهــا الكاتــب ذات أهميــة. بــل واســتحداث قضايــا نقاشــية جديــدة.
منهج الدراسة:

اعتمــد الباحــث علــى منهــج المســح: ويقصــد بــه المحاولــة المنظمــة لتقريــر وتحليــل وتفســير 
الوضــع الراهــن. واســتعان الباحــث فــي هــذا البحــث بمنهــج المســح بالعينــة وذلــك مــن خــال اختيــار 
التواصــل  المواقــع االليكترونيــة للصحــف المصريــة ومواقــع  المنشــورة علــى  المقــاالت الصحفيــة 

االجتماعــي التــي حــازت علــى أكبــر نســبة مــن تعليقــات وردود مــن القــراء عليهــا. 
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أسلوب المقارنة :
اســتخدم الباحــث هــذا األســلوب لتحديــد نقــاط التشــابه واالتفــاق أو االختــاف بيــن المقــاالت 
ــا عليهــا مــن  الصحفيــة المنشــورة بالمواقــع االليكترونيــة ومواقــع التواصــل االجتماعــي األكثــر تعليًق
القراء من خال عرض نتائج الدراسة التحليلية لتلك المقاالت ومقارنتها بنتائج المقاالت األخرى.

أدوات جمع البيانات : 
فــي إطــار منهــج المســح اإلعامــي تــم اســتخدام أســلوب تحليــل المضمــون باعتبــاره »مجموعــة 
الخطوات المنهجية التي تســعى إلى اكتشــاف المعاني الكامنة في المحتوى، والعاقات االرتباطية 
بهذه المعاني من خال البحث الكمي الموضوعي والمنظم للسمات الظاهرة في هذا المحتوى)15(

وقــد اعتمــدت الدراســة علــى اســتمارة تحليــل المحتــوى كأداة لجمــع البيانــات، وتحليــل المضمــون 
نمــا هــو أداة للتحليــل ضمــن إطــار منهــج متكامــل هــو منهــج  بهــذا المعنــى ليــس منهجــا قائمــا بذاتــه واإ
المســح، كمــا أن اعتمــاد تحليــل المضمــون علــى األســاليب الكميــة فــي عمليــات التحليــل إنمــا يهــدف 
فيمــا بعــد إلــى القيــام بالتحليــل الكيفــي علــى أســس موضوعيــة، وتأتــي هــذه الخاصيــة ضمــن أدبيــات 
القائميــن علــى تبنــي أســلوب تحليــل المضمــون فــي معالجــة الشــكل الــذي تقــدم بــه المــادة المــراد 

تحليلهــا ويكــون مقبــواًل إلــى حــد بعيــد عنــد مســتوى التعامــل مــع النــص المطبــوع أو المســموع )16(.
اختبار الصدق 

قــام الباحــث بعــد إعــداد اســتمارة » تحليــل المضمــون » باختبــار الصــدق حيــث حــدد الباحــث 
فئــات التحليــل وقــام بوضــع دليــل للتعريفــات الدقيقــة لــكل فئــة، ثــم قــام بعــرض مقيــاس التحليــل علــى 
مجموعــة مــن المحكميــن17)*(، ووفًقــا آلرائهــم واقتراحاتهــم قــام الباحــث بعمــل التعديــات الضروريــة 

علــى االســتمارة لتصبــح فــي صورتهــا الحاليــة.
مجتمع الدراسة: 

أواًل : العينة الزمنية للدراسة 
تم تحديد الفترة الزمنية للدراســة في الفترة من أول أكتوبر 2014 حتى نهاية ديســمبر 2014، 
ويرجــع الســبب فــي اختيــار هــذه الفتــرة إلــى ســببين األول طبيعــة موضــوع الدراســة مــن حيــث تناولهــا 
فتــرة سياســية هامــة مــن تاريــخ مصــر الحديــث التــي بــدأت بثــورة 25 ينايــر 2011 م ولــم تنتــه 
أحداثهــا بعــد، والثانــي هــو معاصــرة هــذه الفتــرة لمــا عــرف بالتســريبات المســجلة ألركان النظــام 
الحاكــم فــي مصــر بعــد أحــداث 30 يونيــو 2013 ومــا ترتــب عليهــا مــن مشــاركات وتفاعــات كبيــرة 

قادتهــا وســائل التواصــل االجتماعــي.
ثانًيا : عينة المادة المحللة وكتابها 

قــام الباحــث بإجــراء دراســة اســتطاعية للوقــوف علــى أهــم الفنــون الصحفيــة التــي صاحبهــا 
تعليقــات وردود وتفاعــل مــن القــراء، وتــم التوصــل إلــى أن فــن المقــال الصحفــي هــو األكثــر تفاعليــة 
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مــن الفنــون األخــرى فــي هــذا المجــال، ثــم قــام الباحــث بانتقــاء المقــاالت التــي احتــوت علــى أكثــر 
تعليقــات وردود مــن القــراء.

كمــا اتضــح مــن خــال الدراســة االســتطاعية أن مقــاالت الكاتــب »فهمــي هويــدي« هــي األكثــر 
تفاعــًا مــن بيــن كتــاب تيــار اإلســام السياســي، وأن مقــاالت الكاتــب عمــرو حمــزاوي هــي األكثــر 
تفاعــًا مــن بيــن كتــاب التيــار الليبرالــي، وأن مقــاالت مجــدي الجــاد وحمــدي رزق هــي األكثــر 
تفاعــًا مــن بيــن الكتــاب المؤيديــن لنظــام مــا بعــد 30 يونيــو فــي مصــر، وعلــى هــذا فتــم اختيــار 

مقــاالت هــؤالء الكتــاب لتمثيلهــم السياســي ألهــم شــرائح المجتمــع المصــري فتــرة الدراســة.
والجــدول اآلتــي يوضــح عــدد المقــاالت التــي تــم تحليلهــا لــكل كاتــب وعــدد التعليقــات والــردود 

المصاحبــة لهــا
جدول )1( يوضح عينة المقاالت التي تم تحليلها ونسبتها إلى العدد الكلي وكتابها في فترة الدراسة

اسم الكاتبم
نوع البيان

عمرو فهمي هويدي
حمزاوي

مجدي 
المجموعحمدي رزقالجالد 

%ك%ك%ك%ك%ك

1
المجموع الكلي 
لمقاالت فترة 

الدراسة
ـــ249ـــ6ـــ89ـــ78ـــ76

ـــ44ـــ6ـــ15ـــ15ـــ8ما تم تحليله 2

نسبة العينة إلى 3
ـــ17.7ـــ100ـــ16.9ـــ19.2ـــ10.5جميع المقاالت

اإلطار النظري للدراسة:
شكالية المصطلح   تعريف التفاعلية Interactivity واإ

تشــير بعــض القواميــس إلــى أن التفاعليــة ) Interactivity( مصطلــح يعنــي قيــام مســتخدم مــا 
بإرســال بيانــات ثــم ينتظــر اســتجابة مــن الجهــة التــي راســلها قبــل أن يواصــل مهامــه )18(، كمــا 
يعرفهــا آخــر بأنهــا تعنــي االتصــال فــي اتجاهيــن بيــن المصــدر والمتلقــي أو بصفــة أوســع هــي 

االتصــال متعــدد االتجاهــات بيــن أي عــدد مــن المصــادر والمتلقيــن )19(.
ويعرفهــا الصــادق الحمامــي رئيــس تحريــر البوابــة العربيــة لعلــوم اإلعــام واالتصــال » بأنهــا 
اإلمكانــات المتوافــرة للجمهــور للتواصــل مــع الصحفــي ورد الفعــل علــى مــا يقــرأه ويشــاهده ويســمعه 
) )20 ويــرى فايــز عبــداهلل الشــهري أن التفاعليــة عبــر االنترنــت تعنــي تمكــن القــارئ مــن اســتخدام 

وســائط تســمح لــه بالتواصــل مــع الصحيفــة وكتابهــا عــن طريــق غــرف الحــوار الفوريــة ومنتديــات 
النقــاش وخدمــة البريــد االليكترونــي التــي توفرهــا كل الصحــف كجــزء مــن الطبيعــة االتصاليــة لشــبكة 

االنترنــت.
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 والتفاعليــة ليســت كمــا يعتقــد البعــض بأنهــا اإلمكانــات المتوفــرة النتقــاء البرنامــج بــل تعنــي 
إذ يســتعمل الصحفيــون  إنتــاج المضاميــن اإلعاميــة،  فــي  للفــرد كــي يشــارك  المتاحــة  الفــرص 
المواقــع االليكترونيــة مجــااًل لتعزيــز العاقــة مــع القــارئ والمشــاهد والمســتمع خــارج إطــار المشــاهدة 
واالســتماع والقــراءة، كمــا توفــر شــبكة االنترنــت إمكانيــة إنشــاء المدونــات للصحفييــن حتــى ينشــروا 

أفــكاًرا وموضوعــات خــارج إطــار إنتاجهــم المعتــاد)21(
وتعتبــر التفاعليــة مــن أهــم ســمات االتصــال عبــر االنترنــت وتظهــر التفاعليــة بوضــوح فــي برامــج 
التخاطــب النصــي والصــور عبــر االنترنــت )Chatting( وخدمــات البريــد االليكترونــي، إذ تتيــح 
مواقــع االنترنــت للشــخص المتصفــح إمكانيــة الــرد علــى الرســائل المعروضــة ومخاطبــة المرســل فــي 
الحــال، ويتــم الحكــم علــى نجــاح موقــع االنترنــت بمــا يقدمــه مــن خدمــات تفاعليــة بيــن مســتخدمي 

الموقــع ))22
وتتمثــل أهــم الخصائــص االتصاليــة للصحافــة االليكترونيــة علــى الشــبكة الدوليــة للمعلومــات 
بالتغطيــة الصحفيــة التفاعليــة التــي أتاحــت إمكانــات التفاعــل االيجابــي بيــن القــراء والصحفييــن وتزيــد 
مــن مشــاركة القــراء فــي أداء األعمــال الصحفيــة حيــث أصبحــت الســيادة فــي الصحافــة االليكترونيــة 
الحديثــة للقــارئ، الــذي أصبــح بــدوره مشــارًكا نشــًطا وفعــااًل فــي خلــق محتــوى وســيلة االتصــال التــي 
يرغــب فــي التعــرض لهــا، ولــذا فــان التفاعليــة الحقيقيــة ينبغــي لهــا أن تشــجع المتلقــي علــى المشــاركة 

االيجابيــة فــي تلقــي المــادة اإلخباريــة )23 (
وقــد ظهــرت التفاعليــة علــى مواقــع االنترنــت علــى شــكلين أساســيين، تمثــل الشــكل األول فــي 
االتصــال التفاعلــي المباشــر وهــو النمــط الــذي تتحقــق فيــه التفاعليــة بشــكل مباشــر ويتــم عبــر 
مشــاركة القــراء فــي غــرف الحــوار التــي تنشــأها الصحــف لتبــادل الحــوار بيــن المحرريــن والقــراء 
إدارة  بيــن  المباشــر  االتصــال  مــن خــال  أيضــا  النمــط  هــذا  المختلفــة، ويتحقــق  القضايــا  حــول 
الصحيفــة ومحرريهــا، كمــا تتيــح للمحرريــن إمكانيــة االتصــال المباشــر بمصادرهــم إلجــراء األحاديــث 
الصحفيــة، كمــا تتمكــن الصحيفــة مــن اإلفــادة مــن خدمــة االجتمــاع علــى الشــبكة مــن خــال عقــد 
االجتماعــات االليكترونيــة بيــن المحرريــن. أمــا النمــط الثانــي مــن التفاعليــة فهــو االتصــال التفاعلــي 
غيــر المباشــر وتتمثــل فــي خدمــات االتصــال عبــر البريــد االليكترونــي الــذي يســمح بإرســال رســائل 

القــراء االليكترونيــة التــي تتضمــن تعليقاتهــم إلــى الصحــف التــي يتعرضــون لقراءتهــا )24 (.
بداية ظهور التفاعلية كمصطلح إعامي

لقــد ظــل مصطلــح التفاعليــة لفتــرة طويلــة مفهــوم واســع غيــر محــدد حاولــت نمــاذج االتصــال 
المختلفــة تعريفــه وتحديــد أبعــاده، ولــم يتفــق علــى تعريــف واضــح لهــذا المصطلــح ممــا اوجــد تعريفــات 
مختلفــة للتفاعليــة وفًقــا لمجــاالت التخصــص المتنوعــة التــي يتوفــر فيهــا نوًعــا مــن المشــاركة وتبــادل 

األفــكار.
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فمفهــوم التفاعليــة مفهــوم تكاملــي تهتــم بــه العديــد مــن التخصصــات العلميــة وليــس اإلعــام 
وحــده، وحينمــا أضــاف وينــر عــام 1948 رجــع الصــدى إلــى نمــوذج شــانن وويفــر بــدأ أول اهتمــام 
بدراســة االتصــال كعمليــة ديناميكيــة بيــن المرســل والمســتقبل إلعــادة المعلومــات للمرســل حتــى 
يســتطيع أن يقــرر مــا إذا كانــت الرســالة حققــت أهدافهــا مــن عدمــه، ومــع ظهــور تكنولوجيــا االتصــال 

الحديثــة مثــل الكمبيوتــر والفيديوتكســت والجــوال ازداد االهتمــام بدراســة التفاعليــة )25(
ثــم جــاءت دراســة رفائيــل عــام 1988 لتعــرف الفاعليــة باعتبارهــا القنــوات التــي يمكنهــا نقــل 
رد فعــل الجمهــور إلــى المرســل، وقــد ركــز روفائيــل فــي دراســته الرائــدة هــذه حــول التفاعليــة فــي 
وســائل االتصــال الحديثــة علــى مفهــوم االســتجابة حينمــا عــرف التفاعليــة بأنهــا التعبيــر الــذي يبديــه 
المســتقبل عقــب عمليــة اســتقبال الرســالة ويكــون مرتبطــا بهــا ويصــل إلــى المرســل عبــر نفــس وســيلة 
االتصــال، وبعبــارة أخــرى التفاعليــة هــي مــدى قــدرة وســيلة االتصــال علــى نقــل اســتجابات المســتقبل 
إلــى المرســل، وهــو بذلــك ابتعــد بمفهــوم التفاعليــة عــن مفهــوم رجــع الصــدى الــذي يمكــن الوصــول 
إليــه مــن خــال بريــد القــراء أو اتصاالتهــم التليفونيــة وغيرهــا مــن أســاليب التعبيــر عــن رجــع الصــدى 

التــي تتــم عبــر وســائل أخــرى غيــر وســيلة االتصــال التــي تنقــل الرســالة.
وقــد عــرف Durlak التفاعليــة بأنهــا أحــد القنــوات التــي يتوافــر فيهــا التحكــم فــي وســيلة االتصــال 
عــن طريــق المتلقــي علــى ادارة عمليــة االتصــال عــن بعــد، كمــا عرفهــا Refaeli بأنهــا أحــد القنــوات 

التــي يمكنهــا نقــل رد فعــل الجمهــور الــى المرســل ووصفهــا باالســتجابة26 (.(
ثم أشــار ويليامز في دراســته عام 1988 إلى أن التفاعلية تعبر عن الدرجة التي يســيطر فيها 
المتلقــي علــى عمليــة االتصــال ويتبــادل األدوار مــع المرســل، وهــو مــا جعــل التفاعليــة تركــز علــى 
قــدرة المتلقــي علــى االســتجابة للرســالة، وبــدأ النظــر إلــى التفاعليــة باعتبارهــا قــدرة الوســيلة علــى نقــل 
اســتجابة الحقــة لعمليــة تلقــي الرســالة وهــو مــا جعــل باحثــي االتصــال يربطــون بيــن تفاعليــة وســيلة 
االتصــال والعوامــل النفســية والســلوكية لــدى المتلقــي. ومــن ناحيــة أخــرى حــاول لوريــل عــام 1991 
تشــبيه تفاعليــة المســتخدم للكمبيوتــر بالتفاعليــة المتاحــة مــن خــال المســرح، وحددهــا فــي ســمات 
ثــاث رئيســة هــي، التــردد الــذي يحــدد عــدد المــرات المتــاح فيهــا التفاعــل لمســتخدم الكمبيوتــر، 
ومجــال االختيــار، واســتنتاج الداللــة. أمــا Steuer فقــد ركــز فــي دراســته عــام 1998 علــى مفهــوم 
التفاعليــة باعتبارهــا مــدى قــدرة المتلقــي علــى تعديــل مضمــون وشــكل الرســالة االتصاليــة فــي الوقــت 
الحقيقــي لاتصــال. أمــا JAMES و Ha فقامــا عــام 1998 بتعريــف التفاعليــة بأنهمــا المــدى 
الــذي يمكــن فيــه للمرســل والمســتقبل أن يتبــادال االســتجابة للرســالة االتصاليــة التــي يرســلها كل مــن 
المرســل والمســتقبل، وهمــا بذلــك يضعــان فــي االعتبــار اختــاف االحتياجــات االتصاليــة للمســتقبل، 
فأحياًنــا مــا يكتفــي المســتقبل بتلقــي الرســالة االتصاليــة والتمتــع بحريــة اإلبحــار بيــن مواقــع االنترنــت 
المختلفــة وانتفــاء التعــرض لبعــض الرســائل دون غيرهــا وأيضــا دون االتصــال بمصــدر الرســالة، 
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وأحيانــا مــا يرغــب المســتقبل فــي تبــادل رســائل مــع مصــدر االتصــال 27(.(
لقــد أضافــت التفاعليــة فــي الصحــف االليكترونيــة شــكًا جديــًدا لنظــام االتصــال يقــوم هــذا الشــكل 
علــى تحــول المتلقــي إلــى مرســل، وهــو مــا غيــرت بــه نظــم االتصــال التــي ظلــت باتجــاه واحــد فقــط 
لمئــات الســنين، وتأتــي التفاعليــة كأهــم واقــوي المامــح المميــزة للنشــر الفــوري، وهــي طريقــة أو 
أســلوب فــي االســتخدام أكثــر مــن كونهــا منتــج محــدد، وهــي ســمة خاصــة بعمليــة أكثــر منهــا كمنتــج 
اتصالــي، ويمكــن أن تأخــذ مســتويات مختلفــة، فالتفاعليــة طبقــا لهــذا المفهــوم أحــد إمكانيــات القــوى 

الدافعــة نحــو انتشــار اســتخدام وســائل اإلعــام الجديــدة )28(
فالصحافــة التفاعليــة عبــارة عــن نــوع جديــد مــن الصحافــة يتيــح للجمهــور إمكانيــة المســاهمة 
بشــكل مباشــر فــي صناعــة الخبــر ومــن خالهــا يمكــن للمراســلين ســواء مواطنيــن أو عامليــن فــي 

ــات مــع الجمهــور(29(  المجــال الصحفــي إجــراء محادث
لقــد تــم طــرح مفهــوم الصحافــة التفاعليــة باعتبــاره محاولــة إلعــادة تعريــف الجمهــور وكــذا إعــادة 
مشــاركته، ذلــك أن لديــه القــدرة علــى إعــادة تحديــد األخبــار، ممــا يتيــح للمتابــع أو القــارئ تحديــد 
الموطــن الــذي تكمــن فيــه القيمــة اإلخباريــة، ومــن ثَــم فقــد يصبــح المتابــع أو القــارئ منتــج لألخبــار 
ومحــرر لهــا، وحيــث إن دور المتابــع أعيــد تحديــده باالعتمــاد علــى الوصــول الســهل المســموح بــه 

لإلنترنــت، فــإن الصحفييــن كذلــك فــي طريقهــم إلعــادة تحديــد دورهــم.
ففــي القــرن الحــادي والعشــرين تمثــل التحــدي الــذي تواجهــه وســائل اإلعــام فــي أن المجتمعــات 
لــم تعــد تعتمــد كليــًة علــى الكيانــات اإلخباريــة فــي ســرد أخبارهــا، بــل أضحــت يمتلــك أفرادهــا مجموعــة 
واســعة مــن وســائل النشــر واالتصــال عبــر اإلنترنــت، مثــل المدونــات والمواقــع اإللكترونيــة ووســائل 
اإلعــام االجتماعيــة لنشــر أخبارهــم وآرائهــم ممــا اضطــر وســائل اإلعــام إلــى توســيع تعريــف 

»اتصــال وســائط اإلعــام مــن »واحــد إلــى العديــد« إلــى االتصــال مــن »العديــد إلــى العديــد)30(.
وتعــد الصحافــة التفاعليــة مشــابهة ولكــن ليســت مماثلــة للصحافــة التعاونيــة، مــن حيــث إنــه بــداًل 
من التحاور مع المراســل، يســهم المراســلون المواطنون غير المنتمين إلى المؤسســة األم في إعداد 

المــواد والتقاريــر اإلخباريــة والعمــل علــى توفيرهــا.
التقليديــة  الصحافــة  هــي  العامــة،  الصحافــة  مــن  نمــاذج  نيــب خمســة  يومــي  ويحــدد جويــس 
والصحافــة العامــة والصحافــة التفاعليــة والصحافــة التشــاركية وصحافــة المواطــن )31(، وتختلــف 
النمــاذج الخمســة مــن حيــث درجــة مشــاركة الجمهــور فــي عمليــة إعــداد التقاريــر، مــع اشــتمال 
الصحافــة التقليديــة علــى أقــل نســبة مشــاركة، فــي حيــن تشــتمل صحافــة المواطــن علــى أعلــى نســبة 

مشــاركة.
ومــن أكثــر أدوات الصحافــة التفاعليــة شــيوًعا المدونــات، والتــي تســمح بتطويــر أخبــار القاعــدة 
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الشــعبية فــي وجــود شــهود العيــان أو أولئــك الذيــن يتمتعــون بالخبــرة أو ذوي المصلحــة فــي مجــال 
بحثــي معيــن. وفــي كثيــر مــن األحيــان يستشــهد المدونــون بالمقــاالت اإلخباريــة الرئيســية ويضعــون 
روابط لها. وغالًبا ما يحصل الصحفيون الرئيســيون على أفكار األخبار من خال المدونات التي 
يتابعونهــا، كمــا يتيــح تنســيق المدونــة للقــراء إمكانيــة إضافــة مزيــد مــن المعلومــات أو التصحيحــات.
لنقــل  واأللعــاب  الصوتيــة  الشــرائح  وعــروض  الفيديوهــات  ُتســتخدم  المحادثــات  جانــب  لــى  واإ
المعلومات ويرتبط مفهوم الصحافة التفاعلية كثيًرا بـــالصحافة المدنية نظًرا لقدرته على استكشــاف 

وســائل جديــدة ومبتكــرة لتضخيــم المحادثــات المجتمعيــة بحجــة حــل المشــكات العامــة.
سمات وخصائص مواقع التواصل االجتماعي 

التكنولوجيــات  ثــورة  إطــار  فــي  التفاعليــة  أحــد مظاهــر  االجتماعــي  التواصــل  شــبكات  ٌتمثــل 
الحديثــة لاتصــال أو بمــا يســمى اإلعــام الجديــد حيــن يمــارس مــن خالهــا المســتخدمون كافــة 
األنشــطة التفاعليــة التشــاركية بــكل حريــة بحيــث لــم تعــد تقتصــر علــى أنهــا أدوات اتصــال وتبــادل 
اآلراء والتســلية بيــن األفــراد والمجموعــات عبــر آالف التطبيقــات التــي وفرتهــا لجمهــور مســتخدميها 
فحســب، بــل تعــدت ذلــك بحســب متخصصيــن لتشــكل واحــدة مــن أهــم أدوات اإلعــام التفاعلــي. 
يتواصــل مــن خالهــا الماييــن الذيــن تجمعهــم اهتمامــات مشــتركة، حيــث تتيــح هــذه الشــبكات 
نشــاء المدونــات  لمســتخدميها التعليــق الحــر و مشــاركة الملفــات والصــور وتبــادل مقاطــع الفيديــو واإ

جــراء المحادثــات الفوريــة )32( رســال الرســائل واإ واإ
لقــد أحــدث اإلعــام الجديــد ثــورة فــي عالــم االتصــال مــن خــال شــبكة اتصــال عالميــة ســمعية 
فضــاًء  يوفــر  الخصــوص  علــى  الجديــد  واإلعــام  اإلنترنــت  فعالــم  إلكترونًيــا،  ونصيــة  وبصريــة 
ــا، يســتطيع بموجبــه المواطنــون التفاعــل والحــوار والنقــاش، ضمــن مــا يطلــق عليــه  ــا ديمقراطًي عاًم
)المجتمعــات االفتراضيــة( التــي اختصــرت المســافات الجغرافيــة وتخلصــت مــن الضغــوط السياســية 
واالقتصاديــة واالجتماعيــة. وبظهــور شــبكات التواصــل تغيــرت المعطيــات االتصاليــة كلًيــا، وأصبــح 
شــراك  المتلقــي فاعــًا فــي العمليــة السياســية، بمقــدوره إنتــاج الرســالة اإلعاميــة وبثهــا وتوزيعهــا، واإ
ضافــة مــا يرونــه مناســًبا لهــا. وقــد أثــرت هــذه الشــبكات فــي الفضــاء  اآلخريــن فــي التعليــق عليهــا واإ
اإلعامــي فأصبحــت قضايــا األمــة تناقــش بــكل حريــة وديمقراطيــة وصراحــة وجــرأة وشــفافية علــى 
الشــبكات االجتماعيــة، التــي لعبــت دوًرا رئيًســا ومهًمــا فــي إعطــاء المواطــن العــادي الفرصــة ليكــون 
فاعــًا. وكان عــام 2011هــو عــام الشــبكات االجتماعيــة التــي غيــرت آليــات وميكانيزمــات االتصــال 
واإلعــام والتفاعــل مــع القضايــا المصيريــة فــي المجتمــع، فأوجــدت وســائل جديــدة لتقديــم األخبــار 
والمعلومات والصور والفيديوهات، وكل ما من شــأنه أن يقدم الحقيقة للمشــاهدين، وقد مكَّنْت هذه 
البيئــة االتصاليــة الجديــدة الكثيريــن مــن صناعــة الخبــر والصــورة. وتقديمهمــا للــرأي العــام بواســطة 

نقــرة صغيــرة.
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 ومــن أهــم ســمات الشــبكات االجتماعيــة أن المحتــوى يصنعــه الــزوار والمتصفحــون، فالتطــورات 
الجديــدة التــي شــهدتها شــبكة اإلنترنــت أدت إلــى نقلــة كبيــرة ونوعيــة فــي عالــم التواصــل، وعلــى 
النقيض من اإلعام التقليدي، فإنَّ اإلعام الجديد أدخل مفاهيم وآليات جديدة في عالم االتصال، 
إذ أن نمــوذج هارولــد الزويــل )المرســل والمســتقبل والوســيلة والرســالة ورجــع الصــدى( أصبــح ال 
يفــي بالغــرض لفهــم العمليــة االتصاليــة، وحتــى نظريــات حــارس البوابــة وتحديــد األجنــدة وغيرهــا، 
أصبحــت غيــر صالحــة لشــرح البيئــة الجديــدة للتواصــل االجتماعــي، فــي هــذه البيئــة الجديــدة أصبــح 
المســتقِبل هــو المرســل وهــو صانــع الرســالة اإلعاميــة، وصــار أيضــا هــو حــارس البوابــة ينتقــي مــا 
يحلــو لــه ويتصفــح مــا يلبــي رغباتــه، ويتغاضــى عمــا ال يعجبــه، فحريــة الــرأي والنشــر مضمونــة فــي 
الشــبكات االجتماعيــة، وهــو مــا يوفــر جــو النقــاش والحــوار واالختــاف، ويفــرز فــي نهايــة المطــاف 
الســوق الحــرة لألفــكار، وهنــا ناحــظ التواصــل الفعــال بيــن مســتخدمي شــبكات التواصــل االجتماعــي 
إذ تجمعهــم اهتمامــات مشــتركة ومشــاكل مشــتركة وقضايــا تشــغل بالهــم، أضــف إلــى ذلــك أن 
المســتخدم يختــار ويتحكــم فــي المحتــوى المعــروض، حيــث أن مســتخدمي الموقــع يختــارون بعضهــم 
بعًضــا ويعرفــون بعضهــم، ويتعارفــون أكثــر بعــد االســتخدام والتواصــل الفعــال بينهــم، وهــذا يماثــل 
الحيــاة االجتماعيــة الطبيعيــة إذ يلتقــي الجمهــور ذو االهتمامــات الخاصــة، ليناقــش ويكتشــف ويحــدد 

ويقتــرح الحلــول للمشــاكل، هادًفــا مــن ذلــك التأثيــر فــي صاحــب القــرار33((.

نتائج الدراسة التحليلية
جدول )2(عدد ونسبة تعليقات وردود القراء على المقاالت الصحفية في الصحف االليكترونية

م
اسم الكاتب

نوع التعليق

المجموعحمدي رزقمجدي الجالد عمرو حمزاويفهمي هويدي

%ك%ك%ك%ك%ك

1
تعليقات القراء 
على المقاالت 

الصحفية
48728.118872.91421006810088540.2

ردود القراء 2
131759.8ــــــــــــــــ124771.97027.1على تعليقاتهم

1734100258100142100681002202100المجموع3

4
متوسط 

التعليقات على 
المقال الواحد

ــــــــــــ9.5ــــ17.211.3ــــ216.7

من نتائج الجدول السابق يتضح لنا ما يأتي :
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أن مقــاالت الكاتــب فهمــي هويــدي فــي صحيفــة الشــروق اســتحوذت علــى أكثــر تعليقــات - 
القــراء علــى المقــاالت وردودهــم علــى بعضهــم البعــض، حيــث بلــغ عددهــا 487 تعليــق 
و1247 رد علــى تعليقــات القــراء ومجموعهمــا 1734رد وتعليــق بنســبة 78.7 % مــن 
المجمــوع الكلــي لتعليقــات القــراء وردودهــم علــى مقــاالت جميــع الكتــاب محــل الدراســة، 
وارتفــاع نســبة تعليقــات القــراء علــى مقــاالت فهمــي هويــدي وردودهــم إلــى هــذه النســبة يشــير 
إلــى انــه الكاتــب المفضــل لــدى اغلــب القــراء فــي مصــر دون منافــس، ســواء مــن القــراء 
المؤيديــن التجاهــه السياســي أو المعارضيــن لــه، يؤكــد ذلــك أيضــا ارتفــاع متوســط نســبة 
التعليقــات والــردود علــى المقــال الواحــد بالنســبة اليــه التــي بلغــت 216.7 تعليــق أو رد علــى 
المقــال الواحــد بفــارق ضخــم بينــه وبيــن جميــع الكتــاب محــل الدراســة، بينمــا جــاء متوســط 
التعليقــات والــردود علــى مقــاالت عمــرو حمــزاوي فــي الترتيــب الثانــي بنســبة 17.2 تعليــق 
ورد فــي المقــال الواحــد، وجــاء متوســط مقــاالت مجــدي الجــاد فــي الترتيــب الثالــث بنســبة 
11.3 تعليــق ورد فــي المقــال الواحــد، وأخيــرا مقــاالت حمــدي رزق بمتوســط 9.5 تعليــق 

ورد فــي المقــال الواحــد.
جــاءت مقــاالت عمــرو حمــزاوي فــي صحيفــة الشــروق أيضــا فــي الترتيــب الثانــي بعــدد 258 - 

تعليــق ورد بنســبة 11.7 % مــن المجمــوع الكلــي لجميــع تعليقــات وردود القــراء علــى جميــع 
الكتــاب، حيــث بلغــت التعليقــات 188 تعليــق وبلغــت الــردود 70 رًدا علــى هــذه التعليقــات، 
وهــذا يؤكــد علــى أن قــراء صحيفــة الشــروق يميلــون إلــى مناقشــة الكتــاب فــي مقاالتهــم والقــراء 
فــي تعليقاتهــم دون النظــر إلــى االتجــاه السياســي للكاتــب، يؤكــد ذلــك االختــاف السياســي 
والفكــري الواضــح بيــن كل مــن فهمــي هويــدي الــذي يمثــل تيــار اإلســام السياســي وعمــرو 
حمــزاوي الــذي يمثــل التيــار الليبرالــي وال يوجــد اتفــاق فكــري بينهمــا إال أنهمــا يكتبــان لصحيفــة 

واحدة. 
جــاءت مقــاالت مجــدي الجــاد فــي الترتيــب الثالــث بعــدد 142 تعليــق بنســبة 6.4 % مــن - 

جميــع التعليقــات علــى مســتوى جميــع الكتــاب محــل الدراســة، جــاءت جميعهــا تعليقــات فقــط 
علــى المقــاالت ولــم تحتــو علــى أيــة ردود مــن القــراء علــى تعليقاتهــم، ويرجــع ســبب ذلــك إلــى 

أن صحيفــة صحيفــة الوطــن لــم تتــح لقرائهــا إمكانيــة التعليــق علــى ردود القــراء. 
جــاءت مقــاالت حمــدي رزق فــي الترتيــب األخيــر مــن حيــث اشــتمالها علــى تعليقــات للقــراء - 

حيــث بلــغ عــدد تعليقاتهــم علــى مقاالتــه 68 تعليــق بنســبة 3.1 % علــى مســتوى جميــع 
مقــاالت الكتــاب محــل الدراســة ولــم تشــتمل مقاالتــه علــى أيــه ردود نظــًرا لعــدم إتاحــة صحيفــة 

المصــري اليــوم هــذه اإلمكانيــة لقرائهــا مثلهــا فــي ذلــك مثــل صحيفــة العربــي الجديــد. 
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جدول )3( يوضح نوع ونسبة مشاركة القراء للمقاالت الصحفية على مواقع التواصل االجتماعي 

م
اسم الكاتب

نوع التواصل

المجموعحمدي رزقمجدي الجالد عمرو حمزاويفهمي هويدي

%ك%ك%ك%ك%ك

29896615.338949.81687.150217.2تويتر1

2
مشاركة 
فيسبوك
Share

5311876ــــــــ1034067.5718957.63558989.6

3
أعجبني 
فيسبوك
Like

133656.113361.9ــــــــــــــــــــــــ

1040.3130.51170.2ــــــــــــــــجوجل بلس4

5
مشاركة عبر 

مواقع التواصل 
االجتماعي

11147.35694.61540.486436.327013.8

استماع (اقرأ 6
763310.9ــــــــــــــــ356123.3407232.6لي)

153131001249110039741100238110069926100المجموع7

من نتائج الجدول السابق يتضح لنا ما يأتي :
أن مشــاركة المقــاالت الصحفيــة للصحــف االليكترونيــة محــل الدراســة علــى موقــع التواصــل - 

االجتماعــي فيســبوك جــاءت فــي الترتيــب األول علــى جميــع مواقــع التواصــل االجتماعــي 
بنســبة 76%، كان أكثرهــا مــن مشــاركة مقــاالت مجــدي الجــاد بصحيفــة الوطــن حيــث بلــغ 
عدد مشــاركاتها على الفيســبوك 35589 مشــاركة، في حين جاءت مقاالت فهمي هويدي 
فــي صحيفــة الشــروق فــي الترتيــب الثانــي10340 مشــاركة علــى الفيســبوك، ثــم مقــاالت 
عمــرو حمــزاوي 7189 مشــاركة فــي الشــروق، بينمــا لــم يشــارك القــراء أيــة مقــاالت لحمــدي 
رزق فــي صحيفــة المصــري اليــوم علــى الفيســبوك، ويرجــع ســبب ذلــك إلــى أن صحيفــة 
المصري اليوم لم تتح لقرائها خدمة مشــاركة موادها التحريرية على الفيســبوك لكنها اكتفت 
بإتاحــة خاصيــة اإلعجــاب Like فقــط التــي بلــغ نســبة إعجــاب قرائهــا بمقــاالت حمــدي رزق 
للمقــاالت  القــراء  الكلــي لجميــع مشــاركات  المجمــوع  مــن  بنســبة %1.9  1336 إعجــاب 
الصحفيــة محــل الدراســة علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، بعكــس باقــي الصحــف الثــاث 
التــي اكتفــت بإتاحــة المشــاركة لموادهــا التحريريــة علــى الفيســبوك عوًضــا عــن خاصيــة 

. Like أعجبنــي
جــاء االســتماع إلــى المقــاالت المقــروءة مــن خــال خدمــة )اقــرأ لــي( التــي تتيحهــا صحيفــة - 

الشــروق فقــط فــي الترتيــب الثانــي الســتخدام صحــف الدراســة لمواقــع التواصــل االجتماعــي 
بعــدد تكــرارات 7633 بنســبة 10.9% وبفــارق كبيــر عــن ســابقتها، وتبيــن اســتحواذ مقــاالت 
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عمــرو حمــزاوي علــى اعلــي المقــاالت المســموعة مــن خــال اقــرأ لــي بعــدد4072 بينمــا جــاء 
فهمــي هويــدي بعــدد 3561 مقــاال مســموًعا.

جــاء موقــع التواصــل االجتماعــي )تويتــر( فــي الترتيــب الثالــث مــن حيــث مشــاركة قــراء - 
المقــاالت الصحفيــة لمضمونهــا عليــه بعــدد 5021 بنســبة 7.2% مــن جميــع مشــاركات 
مقــاالت الكتــاب لصحــف الدراســة، فجــاءت مقــاالت مجــدي الجــاد بصحيفــة الوطــن األكثــر 
مشــاركة في تويتر بعدد 3894 مشــاركة، ثم مقاالت عمرو حمزاوي بالشــروق بعدد661، 

ثــم مقــاالت فهمــي هويــدي298، وأخيــًرا مقــاالت حمــدي رزق 168 مشــاركة.
جــاءت باقــي مواقــع التواصــل االجتماعــي غيــر الــواردة بالجــدول الســابق فــي الترتيبــات - 

المتأخــرة بنســب ضئيلــة بالرغــم مــن أن جميــع صحــف الدراســة أتاحــت خاصيــة المشــاركة 
عليها حيث بلغ عدد مشــاركة المقاالت عليها 2701 مشــاركة بنســبة 10.95%، بلغ عدد 
مشــاركة قــراء فهمــي هويــدي لمقاالتــه 1114 مشــاركة، وقــراء حمــدي رزق 864 مشــاركة، 

وقــراء عمــرو حمــزاوي569 مشــاركة وأخيــرا قــراء مجــدي الجــاد 154 مشــاركة. 
جــاء اســتخدام القــراء لموقــع التواصــل االجتماعــي جوجــل بلــس فــي الترتيــب األخيــر بعــدد - 

117 مشــاركة بنســبة 0.2 ويرجــع الســبب فــي ذلــك إلــى عــدم شــهرة هــذا الموقــع اجتماعًيــا 
فــي مصــر، والــى عــدم إتاحــة صحيفــة الشــروق خاصيــة مشــاركة موادهــا التحريريــة لقرائهــا 

عليــه وهــي األكثــر تعليًقــا مــن القــراء علــى مقــاالت كتابهــا وهــو مــا ســيأتي تفصيلــه بعــد.
جدول )4 ( نوع الموضوعات التي تناولتها المقاالت الصحفية فترة الدراسة

م

اسم الكاتب

نوع الموضوعات

المجموعحمدي رزقمجدي الجالد عمرو حمزاويفهمي هويدي

%ك%ك%ك%ك%ك

337.53201386.7116.72045.5موضوعات سياسية1

337.5426.716.7233.31022.7موضوعات اجتماعية2

24.5ــــــــــــــــ112.516.7موضوعات عسكرية3

12.3ــــــــــــــــ16.7ــــــــموضوعات اقتصادية4

233.316.736.8ــــــــــــــــموضوعات إعالمية5

24.5ــــــــــــــــ213.2ــــــــموضوعات أمنية6

116.724.5ــــــــــــــــ112.5قانونية7

49ــــــــــــــــ426.7ــــــــأخرى8

81001510015100610044100المجموع9
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من نتائج الجدول السابق يتضح لنا ما يأتي :
أن الموضوعــات السياســية جــاءت علــى قمــة اهتمــام كتــاب المقــاالت فــي صحــف الدراســة، - 

حيــث بلغــت نســبتها 45.5% بعــدد عشــرين مقــااًل سياســًيا مــن مجمــوع 44 مقــااًل، ويعــود 
ذلــك بــا شــك إلــى التوتــر السياســي الــذي يســود الســاحة فــي مصــر واالنشــقاق الواضــح بيــن 
تياراتــه المختلفــة واالســتقطاب الحــاد للقــوى السياســية بهــا، كمــا اتضــح أيضــا مــن الدراســة 
أن عــدد مقــاالت مجــدي الجــاد السياســية بلغــت 13 مقــااًل كان لمقــاالت السياســة الداخليــة 
ســًتا منهــا، بينمــا بلغــت مقــاالت السياســة الخارجيــة ســبع مقــاالت مــن مجمــوع مقاالتــه 
السياســية ال 13، وبلغــت المقــاالت السياســية لــكل مــن فهمــي هويــدي وعمــرو حمــزاوي 

ثاثــة مقــاالت، ومقــال واحــد لحمــدي رزق. 
جــاءت الموضوعــات االجتماعيــة فــي الترتيــب الثانــي بعشــر مقــاالت بنســبة 22.7% مــن - 

المجمــوع الكلــي لجميــع الكتــاب، كان لعمــرو حمــزاوي أربعــة منهــا ولفهمــي هويــدي ثاثــة 
مقــاالت ولحمــدي رزق مقــاالن وأخيــرا لمجــدي الجــاد مقــال واحــد. 

جــاءت الموضوعــات األخــرى غيــر الــواردة فــي الجــدول الســابق فــي الترتيــب الثالــث بعــدد - 
أربعــة مقــاالت بنســبة 9% كان لعمــرو حمــزاوي ثاثــة منهــا عــن التعليــم والجامعــات المصريــة.

جــاءت الموضوعــات اإلعاميــة فــي الترتيــب الرابــع بعــدد ثاثــة مقــاالت بنســبة 6.8% كان - 
لحمــدي رزق منهــا مقــاالن ولمجــدي الجــاد مقــال واحــد، وهــذا ال يمنــع اهتمــام المقــاالت 
األخــرى بالقضايــا اإلعاميــة حيــث ظهــر جلًيــا اهتمــام جميــع الكتــاب فــي اغلــب مقاالتهــم 
بمعالجــة أخطــاء اإلعــام المصــري التــي ظهــرت بوضــوح فــي فتــرة مــا قبــل 30 يونيــو والفتــرة 

التــي أعقبتهــا.
أكــد علــى ذلــك مجــدي الجــاد فــي مقالــه ) حــرب وجــود وحــرب فخــوذ ( 2014/11/15 حيــث 
كتــب »قلــُت مــن قبــل »أنــا مكســوف« ألن اإلعــام المصــري بــات فوضويــًا.. الدخــاء يمــألون 
الشاشــات.. والصــراخ لغــة الحــوار.. والجهــل يديــر النقــاش.. غيــر أننــي اليــوم أشــعر بـ»الخــزي« 
مــن شاشــات تتســابق إلــى جــذب المشــاهدين بـ»الُعــرى« واالبتــذال واإلســفاف.. وكأن الحــرب التــي 
تخوضهــا مصــر ضــد »قــوى الظــام« و»أعــداء الخــارج« تقتضــى تغييــب المواطــن وتخديــره بمشــاهد 

وبرامــج النســاء العاريــات، واألحضــان والقبــات »الحــرام«..!
جــاءت كل مــن الموضوعــات العســكرية، واألمنيــة، والقانونيــة فــي الترتيــب الخامــس فمــا بعــد - 

بمقاليــن اثنيــن لــكل منهــا بنســبة 4.5 %.
مــن خــال الجــدول الســابق يتبيــن لنــا أن صحــف الدراســة جميعهــا اهتمــت بمعالجــة قضيــة مــا 

اســمته انحــراف اإلعــام المصــري ومنهــا علــى ســبيل المثــال.
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جدول ) 5( مسارات البرهنة التي اعتمد عليها كتاب المقاالت الصحفية 

م
اسم الكاتب

مسارات البرهنة

عمرو فهمي هويدي
المجموعحمدي رزقمجدي الجالد حمزاوي

%ك%ك%ك%ك%ك
275418361634.8428.66540.6األدلة والشواهد1

2213.7ــــــــ714361226البيانات واألرقام2

عرض وجهتي 3
61251024.317.1148.8النظر

عرض وجهة نظر 4
4861236.517.1148.8واحدة

61215301328.2642.94025البالغة والوصف5

أدلة خاطئة 6
214.353.1ــــــــ36ــــــــوتزييف حقائق

50100501004610014100160100المجموع7

من نتائج الجدول السابق يتضح لنا ما يأتي :
جــاءت األدلــة والشــواهد أول مســارات البرهنــة التــي يعتمــد عليهــا كتــاب المقــاالت الصحفيــة - 

فــي صحــف الدراســة، بعــدد تكــرارات 65 بنســبة 40.6%، جــاء اعاهــا لفهمــي هويــدي 
بعــدد27، ثــم عمــرو حمــزاوي بعــدد 18، ثــم مجــدي الجــاد بعــدد16، ثــم حمــدي رزق بأربعــة 

مســارات منهــا.
جــاءت الباغــة والوصــف ثانــي مســارات البرهنــة التــي اعتمــد عليهــا الكتــاب فــي مقاالتهــم - 

محــل الدراســة بعــدد 40 بنســبة 25%، جــاء أكثرهــا فــي مقــاالت الكاتــب عمــرو حمــزاوي 
بعــدد 15، تــاه مجــدي الجــاد بعــدد 13، ثــم فهمــي هويــدي وحمــدي رزق بعــدد 6 لــكل 

منهمــا.
جــاءت البيانــات واألرقــام فــي الترتيــب الثالــث بيــن مســارات البرهنــة بعــدد 22 بنســبة 13.7 - 

% مــن المجمــوع الكلــي. جــاءت مقــاالت مجــدي الجــاد بعــدد 12، تــاه فهمــي هويــدي 
بعــدد 14، ثــم عمــرو حمــزاوي بعــدد 3، وأخيــرا حمــدي رزق بــدون أي استشــهاد بالبيانــات 

واألرقــام.
احتلــت كل مــن مســارات عــرض وجهتــي النظــر. وعــرض وجهــة نظــر واحــدة الترتيــب الرابــع - 

والخامــس بعــدد 14 بنســبة 8.8% لكلتيهمــا، حيــث استشــهد عمــرو حمــزاوي، ســت مــرات 
بعــرض وجهــة النظــر الواحــدة، وخمــس مــرات بعــرض وجهتــي النظــر، واستشــهد فهمــي 
هويــدي أربعــة مــرات بعــرض وجهــة النظــر الواحــدة، وســت مــرات بعــرض وجهتــي النظــر، 
واستشــهد مجــدي الجــاد مرتيــن بعــرض وجهتــي النظــر وثــاث مــرات بعــرض وجهــة نظــر 

واحــدة، كمــا استشــهد عمــرو حمــزاوي بمرتيــن لكلتيهمــا.
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وأخيــًرا جــاءت األدلــة الخاطئــة وتزييــف الحقائــق بعــدد خمــس مــرات بنســبة 3.1 % مــن - 
المجمــوع الكلــي، استشــهد بهــا عمــرو حمــزاوي ثــاث مــرات وحمــدي رزق مرتــان. 
جدول ) 6( مسارات البرهنة التي اعتمد عليها القراء في تعليقاتهم وردودهم على المقاالت الصحفية . 

م
اسم الكاتب

مسارات البرهنة

المجموعحمدي رزقمجدي الجالد عمرو حمزاويفهمي هويدي

%ك%ك%ك%ك%ك

35019.43725.21629.6623.140920.2األدلة والشواهد1

1527.5ــــــ1468.153.511.9البيانات واألرقام2

عرض وجهتي 3
593.285.535.6311.5733.6النظر

عرض وجهة نظر 4
61133.96242.81222.2623.169134.1واحدة

60333.52517.22240.71038.566032.6البالغة والوصف5

أدلة خاطئة 6
13.8412.2ــــــ321.885.5وتزييف حقائق

180110014510054100261002026100المجموع7

من نتائج الجدول السابق يتضح لنا ما يأتي :
جــاء مســار عــرض وجهــة نظــر واحــدة فــي الترتيــب األول لمســارات البرهنــة التــي اعتمــد - 

عليهــا قــراء المقــاالت الصحفيــة فــي تعليقاتهــم وردودهــم بنســبة 34.1% بعــدد تكــرار 660، 
جــاء قــراء فهمــي هويــدي أكثرهــم اســتخداًما لهــا بعــدد 611، بينمــا اســتخدم قــراء مقــاالت 
عمــرو حمــزاوي هــذا المســار 62 مــرة، وقــراء مجــدي الجــاد 12مــرة، وأخيــرا قــراء حمــدي 
رزق ســت مــرات. ويعــود الســبب فــي ارتفــاع نســبتها عنــد قــراء فهمــي هويــدي وانخفاضهــا 
عنــد اآلخريــن إلــى أن مقاالتــه هــي األكثــر تعليًقــا مــن القــراء مــن بيــن باقــي الكتــاب يوضــح 

ذلــك جــدول )1(.
جــاءت الباغــة والوصــف ثانــي مســارات البرهنــة التــي اعتمــد عليهــا القــراء فــي تعليقاتهــم - 

وردودهم، بتكرار 660 بنسبة 32.6%، استخدم هذا المسار قراء فهمي هويدي 603مرة، 
وقــراء عمــرو حمــزاوي 25مــرة، وقــراء مجــدي الجــاد 22 مــرة، وقــراء حمــدي رزق عشــر 
مــرات، ويرجــع الســبب فــي ارتفــاع نســبة هــذا المســار وانخفاضــه إلــى ارتفــاع عــدد التعليقــات 

والــردود وانخفاضهــا حيــث أن العاقــة بينهمــا طرديــة.
جــاءت األدلــة والشــواهد ثالــث مســارات البرهنــة التــي اعتمــد عليهــا الكتــاب فــي تعليقاتهــم، - 

حيــث بلغــت 409 بنســبة 20.2%، جــاء أعاهــا لقــراء فهمــي هويــدي بعــدد350، ثــم عمــرو 
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حمــزاوي 37 ثــم مجــدي الجــاد 16 وأخيــرا حمــدي رزق ســت مــرات.
جــاءت باقــي مســارات البرهنــة فــي ترتيــب متأخــر بفــارق كبيــر عمــا ســبق، حيــث بلغــت - 

النظــر  وجهتــي  عــرض  ومســار   ،%7.5 بنســبة   152 عــدد  واألرقــام  البيانــات  مســارات 
بنســبة %2.2. بعــدد41  الحقائــق  الخاطئــة وتزييــف  األدلــة  بنســبة 3.6%، وأخيــرا  بعــدد73 

جدول )7 ( نسبة التزام القراء بموضوع المقال الصحفي في تعليقاتهم وردودهم

م
اسم الكاتب

نوع التعليق

المجموعحمدي رزقمجدي الجالد عمرو حمزاويفهمي هويدي

%ك%ك%ك%ك%ك

ملتزم بموضوع 1
108462.519876.7125885783.9146466.5المقال

غير ملتزم 2
36120.83212.4149.934.441018.6بموضوع المقال

2069.3ــــــــــــ19611.3103.9تعليق مكرر3

90.4ــــــــــــ30.262.3تعليق دعائي4

905.2124.732.1811.71135.1أخرى5

1734100258100142100681002226100المجموع6

من نتائج الجدول السابق يتضح لنا ما يأتي :
احتلــت تعليقــات وردود القــراء الملتزمــة بموضــوع المقــال محــل التحليــل الترتيــب األول لــدي - 

مقــاالت جميــع الكتــاب، حيــث بلغــت نســبتها إلــى المجمــوع الكلــي لجميــع الكتــاب %66.5 
قــراء عمــرو حمــزاوي  ثــم  قــراء فهمــي هويــدي بعــدد 1084  التــزم  بعــدد 1464، حيــث 
بعــدد198 ثــم قــراء مجــدي الجــاد بعــدد 125 وأخيــرا قــراء حمــدي رزق بعــدد 88 بموضــوع 

المقــال.
جــاءت تعليقــات القــراء غيــر الملتزمــة بموضــوع المقــال فــي الترتيــب الثانــي بنســبة 18.6 - 

5 بعــدد 410، لقــراء فهمــي هويــدي منهــا 361 ولقــراء عمــرو حمــزاوي 32 ولقــراء مجــدي 
الجــاد 14 وأخيــرا حمــدي رزق بثاثــة تعليقــات. 

جــاءت التعليقــات المكــررة فــي الترتيــب الثالــث بنســبة 9.3 % بعــدد تكــرار 206 انحصــرت - 
بيــن قــراء فهمــي هويــدي وعمــرو حمــزاوي التــي بلغــت لقــراء فهمــي هويــدي196 وعشــر لقــراء 

عمــرو حمــزاوي
القرآنيــة -  بالمقــال مثــل األدعيــة واآليــات  لهــا  التــي ال عاقــة  التعليقــات األخــرى  جــاءت 
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والتعليقــات الدعائيــة بترتيــب متأخــر حيــث بلغــت نســبتها 5.1 % بعــدد 113 تعليًقــا، ويرجــع 
الســبب فــي ارتفــاع نســبة تعليقــات قــراء فهمــي هويــدي وعمــرو حمــزاوي الملتزمــة وغيــر 
الملتزمــة بموضــوع المقــال عــن غيرهمــا إلــى نفــس الســبب الســابق ذكــره وهــو ارتفــاع عــدد 

التعليقــات والــردود علــى مقاالتهــم .
جدول ) 8(  اتجاه تعليقات وردود القراء نحو رأي كاتب المقال

اسم الكاتبم
اتجاه التعليق

المجموعحمدي رزقمجدي الجالد عمرو حمزاويفهمي هويدي
%ك%ك%ك%ك%ك

مؤيد لرأي 1
90952.412950118834566.2120154.7الكاتب

معارض لرأي 2
44525.79235.61510.61319.156525.7الكاتب

915.293.464.211.51074.8تعليق محايد3

تعليق ال عالقة له 4
45.9693.1ــــــ402.3259.6بالمقال

24914.331.632.157.326011.8أخرى5

1734100258100142100681002202100المجموع6

من نتائج الجدول السابق يتضح لنا ما يأتي :
اســتحوذت تعليقــات وردود القــراء المؤيــدة آلراء كتــاب المقــاالت علــى النســبة األعلــى بنســبة - 

54.7 % بعــدد 1201 مــن المجمــوع الكلــي، جــاءت علــى التوالــي لقــراء فهمــي هويــدي بعــدد 
909 تعليًقــا ثــم قــراء عمــرو حمــزاوي 129 تعليًقــا ثــم قــراء مجــدي الجــاد بعــدد 118 تعليًقــا، 

وأخيــرا قــراء حمــدي رزق بعــدد 45 تعليًقــا مؤيــًدا لرأيــه.
احتلــت تعليقــات وردود القــراء غيــر المؤيــدة آلراء كتــاب المقــاالت علــى الترتيــب الثانــي - 

بنســبة 25.7 % بعــدد 565 مــن المجمــوع الكلــي، جــاءت علــى التوالــي لقــراء فهمــي هويــدي 
بعــدد 445 تعليًقــا ثــم قــراء عمــرو حمــزاوي 92 تعليًقــا ثــم قــراء مجــدي الجــاد بعــدد 15 

ــا مؤيــًدا لرأيــه. ــا، وأخيــرا قــراء حمــدي رزق بعــدد 13 تعليًق تعليًق
احتلــت تعليقــات وردود القــراء األخــرى غيــر الــواردة بالجــدول علــى الترتيــب الثالــث بنســبة - 

هويــدي  فهمــي  لقــراء  التوالــي  علــى  جــاءت  الكلــي،  المجمــوع  مــن  بعــدد 260   %11.8
ــا ثــم قــراء حمــدي رزق بخمســة تعليقــات ثــم قــراء كل مــن عمــرو حمــزاوي  بعــدد249 تعليًق

ومجــدي الجــاد بثاثــة تعليقــات لكليهمــا 
وأخيــًرا جــاءت التعليقــات التــي ال عاقــة لهــا بالمقــاالت الصحفيــة محــل الدراســة بنســبة - 
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3.1% بعــدد 69 تعليقــا جــاءت تعليقــات قــراء فهمــي هويــدي 40 ثــم عمــرو حمــزاوي 25 
ثــم حمــدي رزق بأربعــة تعليقــات ولــم تــأت أيــه تعليقــات لهــذه الفئــة لقــراء مجــدي الجــاد . 

جدول ) 9(  لغة تعليقات وردود القراء على المقاالت الصحفية 

م
اسم الكاتب

لغة التعليق

المجموعحمدي رزقمجدي الجالد عمرو حمزاويفهمي هويدي

%ك%ك%ك%ك%ك

1731041.685.657.41908.6لغة عامية1

لغة عربية 2
132576.42278812990.85783.8173878.9فصحى

لغة مختلطة 3
23613.6145.453.568.826111.9عامية/فصحى

130.6ــــــــــــ135ــــــلغة انجليزية4

1734100258100142100681002202100المجموع5

من نتائج الجدول السابق يتضح لنا ما يأتي :
جــاءت تعليقــات القــراء وردودهــم المكتوبــة باللغــة العربيــة الفصحــى فــي الترتيــب األول لــدي - 

جميــع المقــاالت محــل الدراســة ولــدى جميــع الكتــاب حيــث بلغــت نســبتها 78.9 % مــن 
المجمــوع الكلــي للغــة التعليقــات بعــدد 1738، جــاءت تعليقــات قــراء مقــاالت فهمــي هويــدي 
بعــدد 1352 تعليًقــا، ثــم عمــرو حمــزاوي 227 تعليًقــا، ثــم مجــدي الجــاد 129 تعليًقــا، 

ــا باللغــة العربيــة الفصحــى . ــا مكتوًب وأخيــرا حمــدي رزق 57 تعليًق
جــاءت تعليقــات القــراء وردودهــم المكتوبــة باللغــة المختلطــة بيــن اللغــة العربيــة الفصحــى - 

واللغــة العاميــة فــي الترتيــب الثانــي لــدي جميــع المقــاالت محــل الدراســة ولــدى جميــع الكتــاب 
حيــث بلغــت نســبتها 11.9 % مــن المجمــوع الكلــي للغــة التعليقــات بعــدد 261 تعليًقــا، 
جــاءت تعليقــات قــراء مقــاالت فهمــي هويــدي بعــدد 236 تعليًقــا، ثــم عمــرو حمــزاوي 14 
تعليًقــا، ثــم حمــدي رزق بســت تعليقــات، ثــم مجــدي الجــاد بخمــس تعليقــات مكتوبــة باللغــة 

المختلطــة بيــن العاميــة والفصحــى .
جــاءت تعليقــات القــراء وردودهــم المكتوبــة باللغــة العاميــة فــي الترتيــب الثالــث بنســبة %8.6 - 

بعــدد 190 تعليًقــا، كان أكثرهــا لقــراء فهمــي هويــدي بعــدد 173 تعليًقــا ثــم مجــدي الجــاد 
بثمــان تعليقــات ثــم حمــدي رزق بخمســة تعليقــات، وأخيــرا عمــرو حمــزاوي بأربعــة تعليقــات 

مكتوبــة باللغــة العاميــة.
لــم تــأت تعليقــات القــراء المكتوبــة باللغــة االنجليزيــة إال بثاثــة عشــر تكــرارات فقــط جميعهــا - 
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كانــت تعليقــات علــى مقــاالت عمــرو حمــزاوي بنســبة 0.3%.ويرجــع الســبب ـ كمــا قلنــا ســابًقاـ 
إلــى ارتفــاع جميــع نســب الجــدول لــدى قــراء فهمــي هويــدي وعمــرو حمــزاوي إلــى ارتفــاع عــدد 

التعليقــات والــردود علــى مقاالتهــم طبًقــا لبيانــات جــدول )1(.
جدول ) 10( درجة ارتباط المقاالت الصحفية باألحداث الجارية

م
عمرو فهمي هويدياسم الكاتب

المجموعحمدي رزقمجدي الجالد حمزاوي

%ك%ك%ك%ك%كارتباط التعليق

مرتبط باإلحداث 1
81001510015100610044100الجارية

غير مرتبط 2
ــــــــــــــــــــــــــــــباألحداث الجارية

81001510015100610044100المجموع3

مــن نتائــج الجــدول الســابق يتضــح لنــا أن جميــع المقــاالت التــي خضعــت للدراســة لجميــع الكتــاب 
جــاءت مرتبطــة باإلحــداث الجاريــة بنســبة 100%، وهــذا يؤكــد علــى أهميــة المقــاالت التحليليــة 
ويجعــل لهــا خصوصيــة عــن باقــي أنــواع المقــاالت الصحفيــة األخــرى، إذ أن أهــم مــا يميزهــا هــو 
متابعتهــا لألحــداث الجاريــة التــي تهــم اكبــر قطــاع مــن الجماهيــر خاصــة إذا كتــب المقــال فــي فتــرة 

توتــر سياســي واجتماعــي مثــل الفتــرة التــي تعيشــها مصــر منــذ ثــورة 25 ينايــر 2001.
أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة

أن مقــاالت فهمــي هويــدي فــي صحيفــة الشــروق اســتحوذت علــى أكثــر تعليقــات القــراء علــى 
المقــاالت وردودهــم علــى بعضهــم البعــض، ومقــاالت عمــرو حمــزاوي فــي صحيفــة الشــروق فــي 
الترتيــب الثانــي ومقــاالت مجــدي الجــاد فــي الترتيــب الثالــث وحمــدي رزق فــي الترتيــب األخيــر.
أن مشــاركة القــراء للمقــاالت الصحفيــة للصحــف االليكترونيــة علــى موقــع التواصــل االجتماعــي 
فيســبوك جــاءت فــي الترتيــب األول علــى جميــع مواقــع التواصــل االجتماعــي، كمــا جــاء االســتماع 
إلــى المقــاالت المقــروءة مــن خــال خدمــة )اقــرأ لــي( التــي تتيحهــا صحيفــة الشــروق فقــط فــي الترتيــب 
الثانــي الســتخدام صحــف الدراســة لمواقــع التواصــل االجتماعــي، وجــاء موقــع التواصــل االجتماعــي 
)تويتــر( فــي الترتيــب الثالــث، وجــاء اســتخدام القــراء لموقــع التواصــل االجتماعــي جوجــل بلــس فــي 

الترتيــب األخيــر.
أن الموضوعــات السياســية جــاءت علــى قمــة اهتمــام كتــاب المقــاالت فــي صحــف الدراســة، 
حيــث بلغــت نســبتها 45.5%.وجــاءت الموضوعــات االجتماعيــة فــي الترتيــب الثانــي بنســبة %22.7 
مــن المجمــوع الكلــي لجميــع الكتــاب، وجــاءت الموضوعــات اإلعاميــة فــي الترتيــب الرابــع، بينمــا 

جــاءت كل مــن الموضوعــات العســكرية، واألمنيــة، والقانونيــة فــي الترتيــب الخامــس.
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جــاءت تعليقــات القــراء وردودهــم المكتوبــة باللغــة العربيــة الفصحــى فــي الترتيــب األول لــدي 
جميــع المقــاالت محــل الدراســة ولــدى جميــع الكتــاب، وجــاءت تعليقــات القــراء وردودهــم المكتوبــة 
باللغــة المختلطــة بيــن اللغــة العربيــة الفصحــى واللغــة العاميــة فــي الترتيــب الثانــي لــدي جميــع 
المقــاالت محــل الدراســة ولــدى جميــع الكتــاب. كمــا جــاءت تعليقــات القــراء وردودهــم المكتوبــة باللغــة 

العاميــة فــي الترتيــب الثالــث.
اســتحوذت تعليقــات وردود القــراء المؤيــدة آلراء كتــاب المقــاالت علــى النســبة األعلــى بنســبة 
54.7 % كمــا احتلــت تعليقــات وردود القــراء غيــر المؤيــدة آلراء كتــاب المقــاالت علــى الترتيــب 

الثانــي بنســبة 25.7 %.
جــاء مســار عــرض وجهــة نظــر واحــدة فــي الترتيــب األول لمســارات البرهنــة التــي اعتمــد عليهــا 
قــراء المقــاالت الصحفيــة فــي تعليقاتهــم وردودهــم بنســبة 34.1% كمــا جــاءت الباغــة والوصــف 
ثانــي مســارات البرهنــة التــي اعتمــد عليهــا القــراء فــي تعليقاتهــم وردودهــم، بنســبة 32.6%، بينمــا 
جــاءت األدلــة والشــواهد ثالــث مســارات البرهنــة التــي اعتمــد عليهــا الكتــاب فــي تعليقاتهــم بنســبة 

20.2%، وجــاءت باقــي مســارات البرهنــة فــي ترتيــب متأخــر بفــارق كبيــر عمــا ســبق.
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