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المستخلص

يســـعي البحـــث للوصـــول إلـــى حقائق علمية من خـــالل معرفة العالقة القائمـــة بين أولويات 
الجمهـــور اليمنـــي فـــي متابعـــة الصحـــف الورقيـــة اليوميـــة مقارنة بتصفحـــه لمواقـــع الصحافة 
اإللكترونيـــة، وطبيعـــة المعلومـــات التـــي يحصـــل عليهـــا مـــن مواقـــع الصحافـــة اإللكترونيـــة أو 
الصحـــف الورقيـــة المطبوعـــة، ومـــدى مقروئيـــة كٍل منهـــا، ومـــدى تأثيـــر الصحـــف اليومية في 
أولويـــات القضايـــا واألحـــداث السياســـية، لـــدى عينـــة من القـــراء اليمنييـــن المتابعيـــن للصحف 
الورقيـــة ومواقـــع الصحافـــة اإللكترونيـــة، بهـــدف التعـــرف على مـــدى مواكبة الصحـــف الورقية 
اليوميـــة للتطـــور الحاصل في مجال الصحافة اإللكترونيـــة، ومدى مقروئية الصحف الورقية في 
ظـــل المنافســـة الحـــادة من جهة مواقـــع الصحافة اإللكترونية، وهل اســـتطاعت الصحف الورقية 
أن تواكـــب التطـــورات الفعليـــة التـــي قدمتهـــا التقنيـــات الحديثة فـــي مجالي اإلعـــالم والمعلومات 
واســـتخداماتها المختلفـــة مـــن خـــالل الواقع الذي تعيشـــه الصحـــف الورقية اليمنية بين وســـائل 
االتصـــال، فـــي فهم واســـتيعاب التطـــورات الحديثـــة الحاصلة في مجـــال الصحافـــة اإللكترونية؟
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daily newspapers compared to surfing publics the online journalism sites and 
the nature of information obtained from online journalism sites and printed 
paper newspapers and the impact of the daily newspapers in the priority of 
issues and political events among a sample of a group of Yemeni readers in 
order to identify the extent to keep up the paper daily newspapers of the 
development in the field of online journalism and the extent of reading paper 
newspapers under the intense competition by online journalism sites, and are 
paper newspapers able to keep pace with the actual developments provided 
by modern technologies in the field of media and information and their 
various uses through the reality of Yemeni paper newspapers among means 
of communication to understand and comprehend the recent developments in 
the field of electronic newspapers. 

اإلطار المنهجي للبحث 
أواًل: أهمية البحث

ظـــروف  بفهـــم  تهتـــم  التـــي  العلميـــة  البحـــوث  مـــن  كونـــه  فـــي  البحـــث  أهميـــة  تكمـــن 
ومتطلبـــات مســـتخدمي الصحافـــة اإللكترونيـــة، ومعرفـــة ســـهولة وصعوبـــة ومتابعـــة وفهـــم ما 
تنشـــره مواقـــع الصحافـــة اإللكترونيـــة، وطبيعـــة القضايـــا والمواضيـــع التـــي تبحـــث عنهـــا عينة 
الدراســـة فـــي الصحـــف اليوميـــة الورقيـــة ومواقـــع الصحافـــة اإللكترونيـــة. ويمكـــن تلخيـــص 
األهميـــة فـــي مقروئيـــة الصحـــف الورقيـــة اليوميـــة وتصفـــح مواقـــع الصحافـــة اإللكترونيـــة 
علـــى شـــبكة اإلنترنـــت، وعوامـــل الســـهولة والصعوبـــة فيمـــا بينهمـــا، وكيفيـــة تقييـــم التوافـــق 
الورقيـــة.  للصحـــف  اإللكترونيـــة  الصحافـــة  منافســـة  ظـــل  فـــي  والمقـــروء  القـــارئ  بيـــن 

ثانيًا: مشكلة البحث وتساؤالته
تشـــير بعض الكتابات إلى أن دول العالم ســـوف تشهد خالل األعوام القليلة القادمة انقراض 
الصحف الورقية وهيمنة الصحافة اإللكترونية على الواقع اإلعالمي. وتتمحور مشكلة هذا البحث 
حـــول مـــدي مقروئية الصحـــف اليومية الورقية اليمنية في ظل منافســـة الصحافـــة اإللكترونية. 

ويمكن صياغة المشكلة من خالل التساؤلين الرئيسيين اآلتيين:

ما مدى اهتمام ومتابعة القراء للصحف الورقية اليومية في اليمن؟	 
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ما طبيعة الضغوط التي تمارسها مواقع الصحافة اإللكترونية على الصحف الورقية؟ 	 

ويتفرع من هذين التساؤلين الرئيسين العديد من األسئلة، منها: 
ما مدى اهتمام الجمهور اليمني بمتابعة وتصفح مواقع الصحافة اإللكترونية؟ . 1

إلى أي مدي تشكل الصحافة اإللكترونية تهديدًا قويًا الستمرارية الصحف الورقية اليومية؟ . 2

ما الدوافع التي تجعل القراء يحرصون على متابعة الصحف الورقية والصحافة اإللكترونية؟ . 3

ما القضايا والمواضيع التي تركز عليها الصحف الورقية ومواقع الصحافة اإللكترونية؟ . 4
ثالثًا: الفروض

هنـــاك عالقـــة إيجابيـــة بين حاجة القـــراء لمتابعة الصحـــف الورقية من اســـتمرار صدورها، 	 
و متابعتهـــم لمواقع الصحافـــة اإللكترونية!

توجـــد عالقة ســـببية بين ازدياد الحاجـــة للصحف الورقية والمتغيـــرات الحاصلة على الواقع 	 
فـــي اليمن، من حيث ضعف البيئـــة اإللكترونية! 

رابعًا: أهداف البحث
يهـــدف هـــذا البحث الـــى معرفة مـــدى مقروئية الصحـــف الورقية اليومية، في ظل منافســـة 
الصحافـــة اإللكترونيـــة، ومجـــاالت القضايا والمواضيع التي تهتم بها، وذلك طريق دراســـة لعينة 
مـــن القـــراء اليمنييـــن، ويتفـــرع عن الهـــدف الرئيس مجموعة مـــن األهداف الفرعيـــة، من حيث: 

معرفـــة مـــدى اهتمـــام الجمهـــور اليمني بمتابعـــة الصحف الورقيـــة اليوميـــة وتصفح مواقع . 1
الصحافـــة اإللكترونية.

معرفة مدى تشـــكيل الصحافة اإللكترونية تهديدًا قويًا الســـتمرارية الصحف الورقية اليومية.. 2

معرفة الدوافع التي تجعل القراء يحرصون على متابعة الصحف الورقية والصحافة اإللكترونية. . 3

معرفة طبيعة القضايا والمواضيع التي تركز عليها الصحف الورقية ومواقع الصحافة اإللكترونية.. 4

خامسًا: مجال البحث:
يقتصـــر مجـــال هـــذا البحث على مـــدى مقروئيـــة الصحف اليمنيـــة اليومية الورقيـــة مقارنة 

بمتابعـــة وتصفـــح مواقـــع الصحافـــة اإللكترونية، من المتغيـــرات اآلتية: 

أ- الحـــدود الزمانيـــة: تمثلـــت بالمـــدة التي شـــهدت فيها اليمـــن متغيرات إعالمية وسياســـية بعد 
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أحـــداث مـــا ســـمي )بثـــورة 11 فبراير 2011(، حيث شـــهدت الســـاحة اإلعالمية زيـــادة عددية 
فـــي الصحـــف الورقيـــة اليومية األهلية وفـــي مواقع الصحافـــة اإللكترونية.

ب- الحدودالمكانيـــة: يقتصـــر مجـــال هـــذا البحـــث علـــى عينة عمدية مـــن المثقفيـــن اليمنيين، 
العامليـــن فـــي الجامعـــات اليمنيـــة، )صنعـــاء، عدن وتعـــز(، بحكم أن هـــذه المدن الرئيســـة هي 

التـــي تصـــدر فيهـــا صحف يوميـــة ورقيـــة، وتتوفر فيهـــا خدمة شـــبكة اإلنترنت. 

ج- الحـــدود الموضوعيـــة: يقتصـــر مجـــال البحـــث علـــى مقروئيـــة الصحـــف الورقيـــة اليوميـــة 
الصـــادرة باللغـــة العربيـــة والمواقـــع اإلخباريةللصحافـــة اإللكترونيـــة اليمنيـــة. 

سادسًا: منهج البحث
يعتمـــد هـــذا البحـــث علـــى المنهـــج الوصفـــي باســـتخدام أســـلوب المســـح، الـــذي يســـعى 
إلـــى وصـــف مـــا هـــو كائـــن وتفســـيره، وتحديـــد الظـــروف والعالقـــات التي توجـــد بيـــن الوقائع، 
لتقييـــم العوامـــل التـــي تؤدي إلـــى مقروئية الصحـــف الورقية اليوميـــة وتصفح مواقـــع الصحافة 
اإللكترونيـــة )1( ، بهـــدف الحصول على بيانات ومعلومات وأوصاف للظاهرة أو مجموع الظواهر 
موضـــوع البحـــث )2(، معتمـــدًا علـــى نظرية االعتمـــاد على وســـائل اإلعالم في هـــذا اإلطار)3(.

سابعًا : المفاهيم المتصلة بالدراسة
يعنـــي مفهـــوم المقروئيـــة أو االنقرائيـــة، ســـهوله فهـــم المكتوب. وتكـــون المـــادة المقروءة 
مالئمـــة لقـــدرات القـــارئ علـــى القـــراءة وانجذابـــه إلـــى المقـــروء وفهمه لمـــا يقرأ؛ ضمـــن حدود 
قـــدرة مـــن كتبت لهم يقرأونها ويفهمونها بيســـر وســـهوله. والمقروئية لغة،تعني ســـهولةالقراءة، 
ويقصـــد بهـــا درجـــة الســـهولة التـــي يالقيهـــا القـــارئ عنـــد مطالعـــة نص محـــدد ،بحيـــث يفهمه 
ويســـتوعب مضمونـــه بـــأق لقـــدر من الجهـــد والوقت لم اتتمتـــع به لغته من ســـهولة ولما يتمتع 
بـــه مضمونـــه من قدرة على اســـتثارة اهتمامـــه، والمقروئية اصطالحًا، هي الحـــد الذي يجدعنده 
قـــارئ محـــدد ذي خصائـــص محـــددة عل ىالمســـتوى التعليمـــي والثقافـــي والمعرفي نصـــًا محددا 

ًســـهال ًوشـــيقا ًبالنســـبة له،بحيـــث يقرأه بأقـــل جهد وفي أقصـــر وقت)4(.

الصحافة اإللكترونية
تعرف الصحافة اإللكترونية، بأنها جزء من مفهوم واســـع وأشـــمل، وهو النشـــر اإللكتروني، 
Plate-(  الـــذي، ال يعنـــي فقـــط مجـــرد اســـتخدام أنظمة النشـــر المكتبـــي اإللكتروني وأنظمتـــه
 Online(المتكاملـــة؛ إذ يمتـــد حقـــل النشـــر مـــن خـــالل شـــبكة اإلنترنـــت )to-Computer
Publishing(، أو توزيـــع المعلومـــات واألخبـــار مـــن خـــالل وصالت اتِّصال عـــن ُبعد، أو من 
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خالل الوســـائط المتعددة)Multimedia(، وغيرها من النُّظم االتصالية التي تعتمد على شـــبكة 
الحاســـبات)5(، وتعتمد ُنظم النشـــر اإللكتروني عمومًا التقنية الرقمية التي توِفر القدرة على نْقل 
ومعالجة النصوص والصوت والصورة معًا، بمعدالت عالية من الســـرعة والُمرونة والكفاءة )6(.

الصحف الورقية والمواقع اإللكترونية اليمنية
أواًل: الصحف الورقية اليومية الحكومية

منـــذ إقـــرار نظـــام التعدديـــة الصحفية عام 1990، شـــهدت الصحافة اليمنية تطـــورًا واضحًا 
فـــي زيـــادة عدد المطبوعات الصحفية، ونجم عن هذه الزيـــادة تنوع في االتجاه وفي المضمون، 
فضـــاًل عـــن أن النمـــو المتزايـــد فـــي عـــدد اإلصدارات مـــن مرحلة إلـــى أخرى ال يخلـــو من تطور 
يعكـــس واقـــع الحيـــاة السياســـية في كل مرحلة )7(، إذ بدأ اســـتخدام شـــبكة اإلنترنـــت في اليمن 

.Tele Yemen أواخـــر عـــام 1996، من خالل الشـــركة اليمنيـــة الدولية لالتصال تيل يمـــن

وشـــهدت األعـــوام التـــي تلـــت المتغيـــرات السياســـية التـــي حصلـــت فـــي اليمن عقـــب )ثورة 
فبرايـــر 2011(، انعكاســـاتها علـــى واقـــع الصحافـــة اليمنيـــة الورقيـــة واإللكترونيـــة، وبرز ذلك 
بوضـــوح علـــى صعيد الواقع مـــن خالل الصحف اليوميـــة الحكومية، األهلية والحزبية، وشـــملت 
هـــذه المتغيـــرات اإلصـــدارات الصحفية الورقيـــة اليومية، إذ صدرت صحف ورقيـــة يومية جديدة، 
وتحولـــت بعـــض الصحف من الصدور األســـبوعي إلى الصدور بشـــكل يومي، كما تحولت بعض 
الصحـــف اإللكترونيـــة إلـــى مطبوعـــات ورقيـــة يوميـــة، فرضت نفســـها بقـــوة في مجال النشـــاط 
الصحفـــي اليومـــي، وعـــاودت بعض الصحف إلى الصـــدور اليومي بعد أن كانـــت قد توقفت عن 
الصـــدور فـــي الســـابق، ألســـباب سياســـية، وبالمقابل شـــهدت الســـاحة الصحفية عدم اســـتقرار 
فـــي صـــدور بعـــض الصحـــف الحكومية اليوميـــة العريقة، التـــي هيمنت على الســـاحة الصحفية 
ألكثـــر مـــن نصـــف قرن من الزمـــن وتراجعت كميات األعـــداد المطبوعة من هـــذه الصحف، مثل 
صحيفـــة الثورة، وازداد معها عشـــوائية الصحافة، فكانت أهم ســـماتها. ويمكـــن ايجاز المتغيرات 

التـــي حصلـــت فـــي الصحافة الورقيـــة اليومية،من خالل النقـــاط اآلتية:

إن الصحافة الورقية اليومية الحكومية شهدت تراجعًا في إعدادها والكميات المطبوعة منها. . 1

شهدت الصحافة الورقية اليومية األهلية والحزبية زيادة عددية في عدد اإلصدارات. . 2

حولـــت بعـــض الصحف األهليـــة مواعيد صدورها من أســـبوعية إلى الصدور بشـــكل يومي، . 3
مثل صحـــف: األيام، الشـــارع، المصدر واألمناء. 

هنـــاك مواقـــع صحفيـــة إلكترونية تحولـــت إلى إصدار صحـــف ورقية، تصدر بشـــكل يومي، . 4
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مثـــل موقعـــي مأرب برس وعـــدن الغد.

تواجـــه الصحافـــة الورقيـــة اليومية تحدىمحدودية انتشـــارها فـــي أرجاء الوطـــن، وهذا بدوره . 5
يـــؤدى إلـــى محدوديـــة تأثيرها في تشـــكيل اتجاهات الرأي العام، إذ تشـــير المعلومات إلى أن 
طباعـــة العـــدد الواحـــد من الصحف اليومية ســـواء أكانت حكومية أم أهليـــة، ال يتجاوز 20 
ألـــف نســـخة، علـــى الرغـــم من أن بعـــض هذه الصحف تأسســـت قبل أكثر مـــن نصف قرن 
مـــن الزمـــن. والجـــدول اآلتي يوضح أســـماء الصحـــف الحكومية، والكمية التـــي يطبع منها 

العدد الواحـــد، وأماكن صدورها.

الصحف اليومية الحكومية والكمية التي يطبع منها العدد الواحد 
كمية الطباعة مكان الصدور  تاريخ التأسيس اسم الصحفية ت 
20 ألف صنعاء 1962مالثورة 1-
10 آالف تعز 1962الجمهورية 2-

10 آالف عدن 1968 14 أكتوبر 3- 
10 آالف )توقفت عن الصدور( 2007 السياسية 4-

50 ألف المجموع

ثانيًا: الصحف الورقية اليومية األهلية والحزبية:
أمـــا النـــوع الثانـــي من الصحف، هـــو الصحف الورقيـــة اليومية األهلية والحزبية، إذ تشـــير 
الحقائـــق إلـــى زيادة مســـتمرة فـــي عدد الصحـــف الورقية اليوميـــة األهلية والحزبيـــة، وقد وصل 
عددها إلى عشـــر صحف بعد 11 فبراير 2011، ومع األســـف فإن أبرز هذه الصحف األهلية 
والحزبيـــة تطبـــع مـــا بيـــن 5-10 ألف نســـخة يوميـــًا، والجـــدول اآلتي يوضح أســـماء الصحف 

اليوميـــة األهليـــة والحزبيـــة، والكميـــة التي يطبع منهـــا العدد الواحد، وأماكـــن صدورها )8(:

الصحف اليمنية اليومية األهلية والحزبية والكمية التي يطبع منها العدد الواحد 

مكان الصدور كمية الطباعة تاريخ التأسيس اسم الصحفية التسلسل 
عدن10 ألف 1990ماأليام 1- 
صنعاء 10 آالف 2001األولي2-

صنعاء 10 آالف 2003أخبار اليوم 3- 
صنعاء 10 آالف 2003اليمن اليوم4-
صنعاء 10 ألف 2007الشارع 5- 
صنعاء 10 ألف 2007المصدر 6-
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عدن 8 ألف 2012عدن الغد 7-
صنعاء10 ألف 2012مأرب برس 8- 
عدن6 آالف 2010 األمناء 9- 

صنعاء5 آلف 2014صدى المسيرة10- 
99 ألف نسخةالمجموع

علـــى الرغـــم من التباين في وجهات النظر حـــول صدور الصحف بهذا التنوع في االتجاهات 
وبالكـــم الضئيـــل، فإن القارئ اليمني وصل إلى تكوين رأي ســـليم عن هـــذه الصحف وعن نوعية 
المـــواد الصحفية المنشـــورة في صفحاتها، ويســـتطيع تقييم مدىمقروئيتهامـــن خالل الكمية التي 
يطبـــع منهـــا العـــدد الواحـــد، كمـــا أن معظـــم الصحـــف اليوميـــة ال تنفـــذ مبيعاتها مـــن المكتبات 
واألكشـــاك، وتعـــود علـــى شـــكل مرتجع. وتـــكاد بعض هذه الصحـــف أن تكون بمثابة منشـــورات 
أو نشـــرات، بحكـــم تواضعهـــا وصغـــر حجمهـــا مـــن المقـــاس النصفـــي)Tabloid(، ومحدوديـــة 

صفحاتها، وضعـــف إخراجها.

ثالثًا: مواقع الصحافة اإللكترونية اليمنية
ســـجلت مواقـــع الصحافـــة اإللكترونيـــة اليمنية زيـــادة عددية كبيـــرة عقب )ثـــورة فبراير عام 
2011(، إذ تجـــاوز عددهـــا 50 مواقعـــًا إلكترونيـــًا، حكومـــي وأهلـــي وحزبي )9(. وقـــام الباحث 
بتصفـــح العديـــد منهـــا، بهدف التعرف عن قرب على أنواعها واتجاهاتها، وســـجل زيارات ألبرزها 
فـــي أوقـــات مختلفة خـــالل اليـــوم الواحد، ووجـــد أن الوظائف األساســـية للصحافـــة االلكترونية 
تحـــاول االســـتفادة مـــن الخدمـــات التـــي تقدمهـــا اإلنترنـــت، وتطبيق ذلـــك على واقع االســـتفادة 
الفعليـــة للصحافـــة والترويج لموادها، كمـــا يوجد تفاوتًا في مجال االســـتفادة من موقع إلكتروني 

إلـــى مواقـــع أخر.والجـــدول اآلتي يوضـــح نماذج من مواقـــع الصحافة اإللكترونيـــة اليمنية.

نماذج من مواقع الصحافة اإللكترونية اليمنية 
االتجاهتاريخ التأسيس اسم الوقع اإللكترونيالتسلسل

حزبي2001ماالشتراكي نت 1-
حزبي2003المؤتمر نت 2-
حكومي2003الثورة نت 3-
حكومي2004الجمهورية نت 4-
حزبي2004الوحدوي نت 5-
حكومي2006سبتمبر نت 6-
أهلي2006مأرب برس 7-
أهلي2006المصدر أونالين  8-
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أهلي2006نبأ نيوز 9-
أهلي2007التغيير نت 10-
حزبي2010الصحو نت 11-
حكومي2011سبأ نت 12-
أهلي 2012عدن الغد 13-
أهلي2013هنا عدن 14-
أهلي2013الرأي برس15-

ويمكن تقسيم مواقع الصحافة اإللكترونية اليمنية إلى األتي: 
مواقع إلكترونية ترتبط وتتبع صحف ورقية: وتقوم بنشـــر ما تنشـــره الصحفية الورقية، كما 	 

هـــو مـــن دون زيـــادة أو نقصان، وهذا ما تفعله بعض الصحـــف الحكومية والحزبية اليومية 
الورقيـــة، ويفصـــح ذلـــك عـــن عـــدم تحديثهـــا لألخبـــار والمعلومات المنشـــورة فـــي الموقع.

مواقـــع إلكترونيـــة إخباريـــة: وهذه المواقع ليســـت امتدادًا لصحف ورقيـــة، وتتميز عن النوع 	 
األول مـــن المواقـــع بأنها تقـــوم بتحديث أخبارها ومعلوماتهـــا بين الحين اآلخر. 

1-المواقع اإللكترونية األهلية

مواقع الصحافة اإللكترونية األهلية ال تفصح عن اتجاهها السياســـي، وتهتم بشـــكل رئيس 
علـــى متابعـــة الخبـــر بغـــض النظر عن مـــكان وقوعه أو الجهـــة التي يهمها نشـــر الخبر، ومن 
أبـــرز المواقـــع التـــي قـــام الباحـــث بزياتهـــا، )التغيير نـــت، مأرب بـــرس، المصـــدر أونالين، هنا 
عـــدن، الـــرأي بـــرس، نبأ نيـــوز وكالة خبـــر(، وذلك من خالل محـــرك البحث االخبـــاري، صحافة 
نـــت، وتتميـــز بعـــض هـــذه المواقـــع األهليـــة بنشـــر بعـــض األخبـــار الحصريـــة، ذات المصـــادر 
الخاصـــة، مـــع ســـرد تفاصيـــل المعلومـــات لألحـــداث المثيـــرة والمهمـــة، وهـــذا ما جعـــل بعضها 
يكتســـب شـــهرة واســـعة في أوســـاط المهتميـــن بالصحافـــة اإللكترونيـــة، فضال عن إعادة نشـــر 

بعـــض األخبـــار اليمنيـــة المنقولـــة من مواقـــع أو صحف عربيـــة والمتصلة بالشـــأن المحلي.

ومـــن حيـــث الدعـــم الفنـــي والتقني وجد أن بعـــض المواقع ال تهتم بشـــكل الموقـــع، إذ يبدو 
مزدحمـــا وغيـــر مريـــح للعيـــن إاّل أنـــه بالنظـــر إلـــى قائمـــة األخبـــار المنشـــورة في هـــذه المواقع 
خـــالل الزيـــارات المتكـــررة، لوحظ بأن هنـــاك اهتمام بتحديث األخبار المنشـــورة في هذه المواقع، 

وتتبايـــن عمليـــة االهتمـــام بالتحديث من موقـــع إلى آخر. 

وتهتـــم بعـــض الموقـــع اإللكترونيـــة بتقديـــم مـــواد صحفية متنوعـــة وحوارات، مـــال وأعمال، 
آراء ودراســـات، ثقافـــة وفنـــون، طرائـــف ومنوعـــات، شـــباب ورياضـــة، أخبـــار وأنشـــطة، أحزاب 
ومنظمـــات، طفولـــة وأمومـــة، جمـــال وصحـــة، ديـــن وفتاوى مـــن جهة أفـــراد المجتمـــع المدني.



173العدد ) 32 (

مجلة الباحث االعالمي

مقروئية الصحف الورقية في ظل منافسة الصحافة اإللكترونية                د . عبد الملك الدناني

أما على صعيد ما تكشـــف عنه الصفحات الرئيســـة لهذه المواقع من عناوين، فتبرز بعض 
األخبار الجديدة لتصدر قائمة الصفحات، فيتم إنزال األخبار األخيرة حســـب الترتيب إلى مســـتوى 
أدنـــى. بـــل لوحـــظ إن أهم األخبـــار التي تصـــدرت الصفحة قد تغيـــرت خالل الزيـــارات الصباحية 
والمسائية. ووجد أن اهتمام هذه المواقع كانت تركز بشكل رئيس على المجال السياسي لسببين:

األول: الحراك السياسي النشط، واألحداث التي تعيشها اليمن عقب ثورة فبراير 2011.
الثانـــي: تزامـــن زيـــارة المواقـــع مـــع شـــدة المظاهـــرات وأعمـــال الشـــغب التـــي شـــهدتها بعض 
المحافظـــات. ويدلـــل ذلـــك على طبيعة ضعـــف المتابعة والتحديث المســـتمر لألخبار في المواقع. 
واحتلـــت األخبـــار األولـــى فـــي موقـــع الصحوة نت، كمـــا هو الحال بالنســـبة لموقـــع المؤتمر نت 

نفـــس الهـــم السياســـي الذي تعيشـــه اليمن خـــالل تصفحي لمواقـــع الصحافـــة اإللكترونية. 

كافـــة المواقـــع اإللكترونيـــة تقـــدم خدمات البحـــث، وخدمـــات إخبارية متنوعـــة، وأن كان 	 
األمـــر فـــي المواقـــع الحزبيـــة يميل أكثـــر إلى المجـــال السياســـي مع التطـــرق إلى بعض 

القضايـــا االقتصاديـــة والثقافيـــة التـــي تهم المجتمـــع المدني على اســـتحياء.

المواقـــع اإللكترونيـــة الحزبيـــة ال تهتم بنشـــر كافة المـــواد اإلعالمية علـــى مواقعها، مثل 	 
قضايـــا المجتمـــع المدنـــي، وقضايا الفنـــون والعلوم والرياضـــة وغيرها من قضايا التســـلية.

تهتـــم المواقـــع اإللكترونيـــة الحزبيـــة بتوثيق االحـــداث بالنص والصورة، علـــى اعتبار أن 	 
مـــا تقدمـــه الصـــورة من إخبار هـــي واقعية.

2. المواقـــع اإللكترونيـــة الحزبيـــة، ومعظـــم هـــذه المواقعتنشـــر مـــا ينشـــر في الصحـــف الورقية 
الحزبيـــة، مثـــل مواقع المؤتمر نت، الصحوة نت، واالشـــتراكي نت، الوحـــدوي نت، وكانت زيارات 
وتصفـــح هـــذه المواقـــع متكـــررة فـــي الصباح والمســـاء، ووجـــد أن مواقيـــت التحديـــث متباعدة، 
وتصـــل فـــي بعـــض األحيـــان إلـــى يـــوم كامـــل، أي مدة 24 ســـاعة، ويبـــرز ذلك فـــي الصفحات 

المواقع. لتلك  الرئيســـة 

3. مواقـــع الصحـــف الورقيـــة اليوميـــة: مواقع الصحف اليوميـــة على اإلنترنت، هـــي امتداد لما 
هـــو منشـــور في الصحيفـــة الورقية األم، من أخبـــار وتقارير ومقاالت ومقابـــالت صحفية، ويتم 
تصفـــح صفحـــات الصحـــف الورقيـــة إلكترونيًا من خالل موقعها في شـــبكة اإلنترنت على نســـق 
الوثائـــق المحمولـــة )PDF(، ويتم أرشـــفتها إلكترونيًا وتحديثها فـــي اليوم التالي، أي مع صدور 

العدد الجديـــد من الصحيفة.

ومـــن بيـــن أســـباب تدنـــي اإلقبال علـــى تصفـــح ومتابعـــة الصحافـــة اإللكترونية فـــي اليمن 



174العدد ) 32 (

مجلة الباحث االعالمي

مقروئية الصحف الورقية في ظل منافسة الصحافة اإللكترونية                د . عبد الملك الدناني

االنقطاعـــات المتكـــررة للتيـــار الكهربائي، والذي يصل في بعض األحيان إلى 12 ســـاعة يوميًا، 
وضعـــف الخدمـــة المقدمـــة من جهة الوســـيط المزودة للخدمة )Server(، والســـبب اآلخر عدم 
االســـتقرار وتـــردي األوضـــاع األمنيـــة والسياســـية واالقتصاديـــة التـــي تعيشـــها البـــالد منذ عام 
2011م. ومـــع ذلـــك فقد ســـاهمت شـــبكات التواصل االجتماعي في توصيـــل المعلومات الندالع 
وانجـــاح ثـــورة الشـــباب من خالل التواصل المباشـــر بين أفـــراد المجتمع، وقراءة النســـخ الورقية 

واإللكترونية على الشـــبكة )10(.
نتائج الدراسة الميدانية للصحف الورقية واإللكترونية

أواًل: مجتمع الدراسة الميدانية وعينتها:
بهدف تنفيذ الدراسة الميدانية قام الباحث بتصميم استبيان، وتم عرضه على مجموعة من 
الزمالء لتحكيمه، وأستفاد من مالحظاتهم وآرائهم، السيما فيما يتصل باختيار عينة الدراسة، إذ 
تـــم اختيـــار عينة عمدية )قصدية( من القراء المتابعيـــن للصحافة الورقية واإللكترونية،والمتمثل 
بفئـــة مـــن أســـاتذة الجامعات اليمينة، )صنعـــاء، عدن وتعز(، مجااًل لتطبيق الدراســـة الميدانية. 
وجـــاء اختيـــار هـــذه العينـــة المكونـــة مـــن 300 مبحوثـــًا، بســـبب مســـتواها العلمـــي والثقافي، 
ومقدرتهـــا علـــى متابعة الصحف الورقيـــة، وامكانياتها في تصفح مواقـــع الصحافة اإللكترونية، 
وقربهـــا مـــن معايشـــة الواقـــع مـــن حيـــث التطـــور التقنـــي واإلعالمـــي فـــي المجـــال الصحفـــي.

ثانيًا: بيانات المبحوثين عينة الدراسة:
تم توزيع ثالثمائة 300 نســـخة من أســـتمارات االســـتبيان على عينة من أســـاتذة جامعات، 
)صنعـــاء، عـــدن وتعـــز(، بمعـــدل مائة نســـخة لكل جامعـــة من الجامعـــات. وبعد عمليـــة تفريغ 
اإلجابـــات الـــواردة في االســـتبيان تبيـــن أن عينة المبحوثين يتراوح معـــدل أعمارهم ما بين 30-

55 عامـــًا، معظمهـــم مـــن الذكور باســـتثناء ثالثيـــن 30 مبحوثًا من فئة اإلنـــاث. وهذه النتيجة 
تعطـــي مؤشـــرًا واضحـــًا على محدوديـــة فئة االناث فـــي متابعتها للصحافة الورقيـــة واإللكترونية 

فـــي المجتمـــع اليمني.الجدول رقـــم )1( يوضح توزيع المؤهـــالت العلمية للمبحوثين. 

النسبة المئويةالعددالمؤهل العلمي للمبحوثين 
%124دبلوم عالي
20%60ماجستير 
76%228دكتوراه  
100%300المجموع

ويمكـــن أن تقـــدم النســـبة المرتفعـــة من المبحوثيـــن الحاصلين على مؤهالت عليا مؤشـــرات 
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علميـــة رصينة تخدم نتائج الدراســـة.

ثالثــًا: مقروئيــة الصحــف الورقيــة اليوميــة وتصفــح مواقــع الصحافــة اإللكترونيــة
الجـــدول رقم )2( يبين اهتمام عينة الدراســـة بقراءة الصحـــف الورقية والصحافة اإللكترونية.

هل تقرأ الصحف الورقية 
اليومية أم المواقع اإللكترونية؟

الأحياناًدائماً
النسبةالتكراراتالنسبةالتكراراتالنسبةالتكرارات

50%4710%3246%58الصحف الورقية اليومية
20%314%3730%68مواقع الصحافة األلكترونية

30%226%3122%56الصحف الورقية واإللكترونية
100%10020%10098%182المجموع

تدل نتائج الجدول رقم )2( إلى اآلتي: 
 إن ثمانيـــة وخمســـين مبحوثـــًا، ويشـــكلون نســـبة 32% من عينة الدراســـة تهتـــم بقراءة . 1

الصحـــف الورقية اليومية بشـــكل مســـتمر.
 إن ثمانيـــة وســـتين مبحوثـــًا، ويشـــكلون نســـبة 37% مـــن عينة الدراســـة تهتـــم بتصفح . 2

مواقـــع الصحافة اإللكترونية بشـــكل مســـتمر. 
 إن ســـتة وخمســـين مبحوثـــًا، ويشـــكلون نســـبة 31% مـــن عينـــة الدراســـة تهتـــم بقراءة . 3

الصحـــف الورقيـــة وتصفـــح مواقـــع الصحافـــة اإللكترونية بشـــكل مســـتمر. 
إن عشـــرون مبحوثًا، ويشـــكلون نســـبة 7% من عينة الدارســـة ال تهتم بقراءة الصحف . 4

الورقيـــة اليوميـــة وال تتصفـــح مواقع الصحافة اإللكترونية بأي شـــكل من االشـــكال. وهذه 
النتيجـــة تبـــرز مؤشـــرًا ســـلبيًا على عينة الدراســـة من أعضـــاء هيئة التدريـــس، ولكن قد 
يكـــون لهؤالء األشـــخاص مصـــادر إعالمية أخرى، مثـــل القنوات الفضائيـــة أو من خالل 

الرســـائل النصية للهواتف الذكية.
رابعًا: نوعية الصحف الورقية اليومية التي تفضل عينة الدراسة قراءتها 
ـــن نوعية الصحف الورقيـــة اليومية التي تفضل عينة الدراســـة قراءتها.  ـــم )3( يبي الجـــدول رق

مــا نوعيــة الصحــف الورقيــة 
اليوميــة اليمنيــة التــي تفضلها؟

الأحياناًدائماً
النسبةالتكراراتالنسبةالتكراراتالنسبةالتكرارات

50%436%3320%28الحكومية 
17%262%4112%34األهلية 
33%314%2614%22الحزبية 

100%10012%10046%84المجموع
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تدل نتائج الجدول رقم )3( إلى اآلتي: 
إن ثمانية وعشـــرين مبحوثًا ويشـــكلون نســـبة 33% من عينة الدراســـة، يفضلون قراءة . 1

الصحف الحكومية )الرســـمية( بشـــكل مستمر. 
إن أربعـــة وثالثيـــن مبحوثـــًا ويشـــكلون نســـبة 41% من عينة الدراســـة، يفضلـــون قراءة . 2

الصحف األهلية بشـــكل مســـتمر.
إن إثنـــان وعشـــرين مبحوثًا ويشـــكلون نســـبة 26% مـــن عينة الدراســـة، يفضلون قراءة . 3

الصحف الحزبية بشـــكل مســـتمر.
أجاب إثنا عشـــر مبحوثًا ويشـــكون نسبة 9% من مجموع عينة الدراسة بأنهم ال يفضلون . 4

قراءة الصحف اليومية الحكومية وال الصحف اليومية األهلية وال الصحف اليومية الحزبية.
خامسًا: المواقع اإللكترونية التي تحرص عينة الدراسة على تصفحها: 

ـــم )4( بين نوعية المواقع اإللكترونية التي تحرص عينة الدراســـة على تصفحها. الجـــدول رق

الصحافــة  مواقــع  مــا 
اإللكترونيــة التــي تحــرص 

تصفحهــا؟ علــى 

الأحياناًدائماً
النسبةالتكراراتالنسبةالتكراراتالنسبةالتكرارات

50%384%20%2627الحكومية
25%272%4914%48األهلية 
25%352%2418%24الحزبية 

100%1008%10052%98المجموع

تدل نتائج الجدول رقم )4( إلى اآلتي:
إن ســـتة وعشـــرين مبحوثـــًا ويشـــكلون نســـبة 27% مـــن عينـــة الدراســـة يحرصون على . 1

تصفـــح المواقـــع اإللكترونية الحكومية بشـــكل مســـتمر. 

إن ثمانيـــة وثالثيـــن مبحوثـــًا ويشـــكلون نســـبة 49% مـــن عينة الدراســـة يحرصون على . 2
تصفـــح المواقـــع اإللكترونية األهلية بشـــكل مســـتمر. 

إن أربعـــة وعشـــرين مبحوثـــًا ويشـــكلون نســـبة 24% مـــن عينة الدراســـة يحرصون على . 3
تصفـــح المواقـــع اإللكترونية الحزبية بشـــكل مســـتمر. 

إن ثمانية مبحوثين ويشكلون نسبة 5% من مجموع عينة الدراسة ال يتصفحون المواقع . 4
اإللكترونيـــة الحكوميـــة وال مواقـــع الصحافـــة اإللكترونيـــة األهليـــة وال المواقـــع الحزبية. 
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سادســًا: الصحــف اليوميــة الورقيــة التــي تفضــل عينــة الدراســة قراءتهــا
ـــن الصحف اليمنية اليومية الورقية التي تفضل عينة الدراســـة قراءتها. ـــم )5( يبي الجـــدول رق

الصحف اليمنية اليومية التي تفضل عينة الدراسة قراءتها

الترتيبالنسبةالتكراراتاسم الصحيفة
85%22الثورة 

76%20الجمهورية 
69%1416 أكتوبر

94%24األيام 
85%22أخبار اليوم 

93%26الشارع 
102%28المصدر 
94%24األولى

85%22اليمن اليوم 
67%18عدن الغد 

111%30مأرب برس 
68%18األمناء

310%10صدي المسيرة
100%280المجموع

تدل نتائج الجدول رقم )5( إلى اآلتي: 
جـــاءت الصحـــف الورقيـــة اليوميـــة األهلية في مقدمـــة الصحف التي يفضـــل المبحوثون . 1

قراءتهـــا ومتابعتها باســـتمرار، وتسلســـل نســـبها علـــى النحو األتي: مـــأرب برس %11، 
المصدر 10%، الشـــارع 9%، األيام 9%، واألولي 9%، من عينة الدراســـة. وذلك بســـبب 
الزيـــادة العدديـــة للصحف األهلية اليومية، ومؤشـــر المهنية ومســـاحة حرية التعبير عن 

الـــرأي في الصحـــف األهلية.

فيمـــا جـــاء ترتيـــب مقروئيـــة الصحف الورقيـــة اليوميـــة الحكومية بعد الصحـــف األهلية، . 2
مـــن حيـــث تفضيـــل عينـــة الدراســـة قراءتها ومتابعتها باســـتمرار، وتسلســـل نســـبها على 

النحـــو األتـــي: الثـــورة 8%، الجمهوريـــة 7%، 14أكتوبـــر5%، من عينة الدراســـة.
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توزعت إجابات بقية المبحوثين ويشـــكلون نســـبة 12% من عينة الدراســـة، على تفضيل . 3
قـــراءة الصحـــف األخـــرى األهلية والحزبية، هـــي صحف اليمن اليوم، عـــدن الغد، األمناء 

المسيرة. وصدى 
ســابعًا: المواقع اإللكترونية اليمنية التي تفضل عينة الدراســة تصفحها

ـــن توزيع إجابات عينة الدراســـة، بأســـماء المواقـــع اإللكترونيـــة اليمنية  ـــم )6( يبي جـــدول رق
ـــي تفضـــل عينة الدراســـة تصفحهـــا ومتابعتها، حســـب أهميتها:  الت

مواقع الصحافة اإللكترونية اليمنية التي تفضل عينة الدراسة تصفحها
الترتيبالنسبةالتكراراتاسم الموقع:
49%12الثورة نت 

58%16الجمهورية نت 
511%14سبتمبر نت 

610%16سبأ نت 
102%28التغيير نت 
93%26هنا عدن 

86%22المؤتمر نت 
95%24الصحو نت 

77%18االشتراكي نت 
76%20الوحدوي نت 
111%30مأرب برس 

122%32المصدر أونالين  
311%10الرأي برس

412%12مواقع أخرى 
100%280المجموع

تدل نتائج الجدول رقم )6( إلى اآلتي:
احتلـــت المواقـــع اإللكترونيـــة األهلية والحزبية مقدمة المواقع مـــن حيث تفضيل تصفحها . 1

ومتابعتها بشكل مستمر من جهة المبحوثين، وتسلسل نسبها على النحو األتي: المصدر 
أوناليـــن 12% مـــأرب برس 11%، التغيير نت 10%، هنا عدن 9%، من عينة الدراســـة.

فيمـــا جـــاءت المواقـــع اإللكترونيـــة الحكوميـــة فـــي المراتـــب الثالثـــة، مـــن حيـــث تفضيل . 2
تصفحهـــا ومتابعتهـــا من جهة المبحوثين، وتسلســـل نســـبة متابعتها علـــى النحو األتي: 
ســـبأ نـــت 6% موقـــع الجمهوريـــة نت 5%، موقع ســـبتمبر نت 5%، موقـــع الثورة نت 4، 

من عينة الدراســـة. 

توزعت إجابات أحد عشر مبحوثًا ويشكلون نسبة 4% من عينة الدراسة، على تفضيلهم . 3
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تصفـــح ومتابعـــة بعـــض مواقع الصحافـــة اإللكترونية األهلية والحزبيـــة والحكومية، وهذه 
المواقـــع هـــي: نيـــوز يمـــن، عـــدن الغـــد، وكالـــة خبـــر، يمـــن بـــرس، وكالة خبـــر وأخبار 

الســـاعة، مـــن خالل محـــرك البحث صحافة نـــت، الذي يجمع مصـــادر االخبار.
ثامنًا: طبيعة المواقع التي تفضل عينة الدراسة تصفحها إلكترونيًا: 

ـــن توزيـــع إجابـــات عينـــة الدراســـة، عـــن طبيعـــة المواقع اليمنيـــة التي  ـــم )7( يبي الجـــدول رق
تفضـــل العينـــة تصفحها.

طبيعــة المواقــع التــي تفضــل عينــة الدارســة تصفحهــا 
إلكترونياً 

الترتيبالنسبة المئويةالتكرارات

183%50مواقع الصحف الورقية إلكترونياً 

361%100المواقع اإلخبارية 

84%24مواقع المحطات اإلذاعية

55%16مواقع القنوات التلفزيونية 

292%80متابعة ما ينشر في شبكات التواصل االجتماعي 

36%10أسباب أخرى

100% 280المجموع

تدل نتائج الجدول رقم )7( إلى اآلتي:
يفضل مائة مبحوث ويشكلون نسبة 36% من عينة الدراسة، تصفح المواقع اإلخبارية. . 1

يفضل ثمانون مبحوثًا ويشـــكلون نســـبة 29% من عينة الدراســـة، متابعة ما ينشـــر في . 2
شـــبكات التواصل االجتماعي.

يفضل خمسون مبحوثًا ويشكلون نسبة 13% من العينة، تصفح الصحف الورقية إلكترونيًا.. 3

يفضل أربعة وعشـــرون مبحوثًا ويشـــكلون نســـبة 8% من عينة الدراســـة، االســـتماع إلى . 4
البـــث اإلذاعـــي من خالل مواقع المحطـــات اإلذاعية.

يفضل ستة عشر مبحوثًا ويشكلون نسبة 5% من عينة الدراسة، مشاهدة القنوات التلفزيونية. . 5

توزعـــت إجابـــات عشـــرة مبحوثين ويشـــكلون نســـبة 3% مـــن عينة الدراســـة، في تصفح . 6
مواقـــع بعـــض المراكـــز العلميـــة والبحثيـــة فـــي مجـــاالت العلـــوم اإلنســـانية واالجتماعية 
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والعلميـــة، واالســـتفادة ممـــا يكتـــب فيها فـــي مجـــاالت تخصصاتهـــم وباهتماماتهم الشـــخصية. 
تاسعًا: التحديات التي تواجه قراء ومتصفحي الصحافة اإللكترونية

الجدول رقم )8( يبين التحديات التي تواجه قراء ومتصفحي الصحافة اإللكترونية في اليمن. 
قــراءة  عنــد  تحديــات  تواجهــك  هــل 
وتصفــح المعلومــات التــي يبحــث عنها؟

الأحياناًدائماً
النسبةالتكراراتالنسبةالتكراراتالنسبةالتكرارات

27%2826%1818%22تحديات الصحف الورقية اليومية
73%7270%8246%98تحديات مواقع الصحافة اإللكترونية 

100%10096%10064%120المجموع

تدل نتائج الجدول رقم )8( إلى اآلتي:
يؤكد ثمانية وتســـعون مبحوثًا ويشـــكلون نســـبة 82% من عينة الدراســـة، بأنه تواجههم . 1

تحديات باســـتمرار عند تصفحهم لمواقـــع الصحافة اإللكترونية. 
يرى إثنان وعشـــرون مبحوثًا ويشـــكلون نســـبة 18% من عينة الدراســـة، بأنه تواجههم . 2

تحديات باســـتمرار عنـــد قراءتهم للصحـــف الورقية اليومية. 
فيمـــا يرى ســـبعون مبحوثًا ويشـــكلون نســـبة 73% من عينة الدراســـة، بأنـــه ال تواجههم . 3

أيـــة تحديات عند تصفحهـــم لمواقع الصحافـــة اإللكترونية.
عاشرًا:المواضيع التي تحرص عينة الدراسة على قراءتها في الصحف الورقية

ـــن توزيـــع إجابـــات عينـــة الدراســـة، عـــن المواضيـــع التي تحـــرص عينة  ـــم )9( يبي جـــدول رق
ـــي الصحـــف اليمنيـــة اليومية. ـــى قرأتهـــا ومتابعتهـــا ف الدراســـة عل

الترتيبالنسبة المئويةالتكراراتالمواضيع التي تحرص عينة الدراسة على متابعتها
271%76األخبار المحلية 
4%3412األخبار العربية 

85%22األخبار والعالمية
202%56قراءة المقاالت الصحفية 

3%4014متابعة المقابالت الصحفية 
3%4014متابعة التحقيقات الصحفية 

46%12متابعة الرسوم الكاريكاتيرية واالبراج والتسالي
100%280المجموع
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تدل نتائج الجدول رقم )9( على اآلتي:
احتلـــت المتابعـــة اليوميـــة لألخبـــار المحليـــة المرتبـــة األولـــي، مـــن حيـــث حـــرص عينة . 1

الدراســـة علـــى قراءتهـــا باســـتمرار وبنســـبة %27. 
جـــاء ترتيـــب قـــراءة المقـــاالت )االعمدة( الصحفية فـــي المرتبة الثانيـــة، من حيث حرص . 2

عينة الدراســـة على قراءتها باســـتمرار، وبنســـبة %20. 
تســـاوت نســـبة ترتيـــب حـــرص متابعة عينـــة الدراســـة للمقابـــالت والتحقيقـــات الصحفية . 3

المنشـــورة فـــي الصحـــف اليوميـــة اليمنية، وبنســـبة %14.
أحد عشر: تفضيل عينة الدراسة لتصفح مواقع الصحافة اإللكترونية: 

جدول رقم )10( يبين إجابات عينة الدراسة عن دوافع تفضيلهم لتصفح مواقع الصحافة اإللكترونية.

الترتيبالنسبة المئويةالتكراراتدوافــع عينة الدراســة لتصفح مواقع الصحافــة اإللكترونية

301%84مساحة الحرية فيها واسعة 

3%5219تحديث االخبار والمعلومات أوال بأول 

242%66تركز على االختصار في نشر األخبار والمعلومات 

115%32ليس لها ضوابط، وتتميز باإلثارة 

4%269تغطــي بعــض القضايــا التي ال تتطرق لهــا الصحف الورقية 

6%207لمواكبــة التطــورات التقنيــة الحاصلة في المجــال اإلعالمي 

100%280المجموع

تدل نتائج الجدول رقم )10( على اآلتي: 
تـــرى عينـــة الدراســـة أن الســـبب األول الـــذي يدفعها لتصفـــح الصحافـــة اإللكترونية، هو . 1

وجـــود مســـاحة حرية واســـعة فيها. 
فيمـــا تري عينة الدراســـة أن الســـبب الثاني الـــذي يدفعها لتصفح الصحافـــة اإللكترونية، . 2

هـــو تركيزها على االختصار في نشـــر األخبـــار والمعلومات. 
تـــرى عينـــة الدراســـة أن الســـبب الثالث الذي يدفعهـــا لتصفح الصحافـــة اإللكترونية، هو . 3

تحديثهـــا لألخبار والمعلومـــات أواًل بأول. 
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إثنــا عشــر: الصحافــة اإللكترونيــة وتهديدها الســتمرارية صــدور الصحف الورقية:
ـــم )11( يبين توزيـــع إجابات عينة الدراســـة، عن مدى تهديد الصحافـــة اإللكترونية  جـــدول رق

للصحـــف الورقية اليومية. 
الصحافــة  أن  تــرى  هــل 
ــة تهــدد اســتمرارية  اإللكتروني

الورقيــة؟ الصحــف 

الإلى حداً مانعم
النسبةالتكراراتالنسبةالتكراراتالنسبةالتكرارات

44%24124%3266%90المجموع

تدل نتائج الجدول رقم )11( على اآلتي: 
يؤكد تسعون مبحوثًا ويشكلون نسبة 32% من عينة الدراسة على أن الصحافة اإللكترونية . 1

تشكل تهديدًا حقيقًا الستمرارية صدور الصحف الورقية اليومية اليمنية في الوقت الراهن. 
يرى ستة وستون مبحوثًا ويشكلون نسبة 24% من عينة الدراسة أن الصحافة اإللكترونية . 2

تشكل تهديدًا إلى حد ما الستمرارية صدور الصحف الورقية اليومية اليمنية، في الوقت الراهن. 
يـــرى مائـــة وأربعـــة وعشـــرون مبحوثـــًا ويشـــكلون نســـبة 44% مـــن عينـــة الدراســـة أن . 3

الصحافـــة اإللكترونيـــة ال تشـــكل تهديـــدًا حقيقـــًا الســـتمرارية صـــدور الصحـــف الورقيـــة 
اليمنيـــة فـــي الوقـــت الراهن. 

ثالثة عشر: الصحافة اإللكترونية والدور الذي تؤديه الصحف الورقية:
ـــن توزيـــع إجابـــات عينـــة الدراســـة، دور الصحافـــة اإللكترونيـــة مقارنة  ـــم )12( يبي جـــدول رق

بالـــدور الـــذي تؤديـــه الصحـــف الورقية. 
هــل تصفــح الصحافــة اإللكترونيــة 
يــؤدي الــدور نفســه الــذي تؤديــه 
اليوميــة؟ الورقيــة  الصحــف 

الأحياناًنعم

النسبةالتكراراتالنسبةالتكراراتالنسبةالتكرارات
34%3796%29102%82المجموع

تدل نتائج الجدول رقم )12( على اآلتي: 
إن إثنين وثمانين مبحوثًا ويشـــكلون نســـبة 29% من عينة الدراســـة يرون أن الصحافة . 4

اإللكترونيـــة تؤدي الدور نفســـه الذي تؤديـــه الصحف الورقية. 
ثنان وعشـــرون مبحوثًا ويشـــكلون نســـبة 37% من عينة الدراســـة أن . 5 فيمـــا يـــرى مائة واإ

الصحافـــة اإللكترونيـــة تؤدي الدور نفســـه الـــذي تؤديه الصحف الورقيـــة أحيانًا.
أجاب ســـتة وتســـعون مبحوثًا ويشـــكلون نســـبة 34% من عينة الدراســـة، بأن الصحافة . 6

اإللكترونيـــة ال تـــؤدي الدور نفســـه الذي تؤديـــه الصحف الورقية.
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أربعة عشر: تحقق هذا الدور من خالل أي نوع من الصحافة: 
ـــن توزيـــع إجابـــات عينـــة الدراســـة، عـــن الـــدور الـــذي تحقق مـــن خالل  ـــم )13( يبي جـــدول رق

الصحافـــة اإللكترونيـــة، مقارنـــة بالصحـــف الورقيـــة. 

الصحافــة  مــن  نــوع  أي 
دور  نفــس  تــؤدي  اإللكترونيــة 

الورقيــة الصحــف 

الأحياناًدائماً

النسبةالتكراراتالنسبةالتكراراتالنسبةالتكرارات

47%3138%2228%24الصحافة اإللكترونية الحكومية 
15%5112%4746%52الصحافة اإللكترونية األهلية 
38%1830%3116%34الصحافة اإللكترونية الحزبية 

100%10080%10090%110المجموع

تدل نتائج الجدول رقم )13( على اآلتي:
يـــرى أربعة وعشـــرون مبحوثًا ويشـــكلون نســـبة 22% مـــن عينة الدراســـة، أن الصحافة . 1

اإللكترونيـــة الحكوميـــة حققت الدور نفســـه للصحـــف الورقية. 

وافـــق إثنـــان وخمســـون مبحوثـــًا ويشـــكلون نســـبة 47% مـــن عينـــة الدراســـة، على أن . 2
الصحافـــة اإللكترونيـــة األهليـــة حققـــت الـــدور نفســـه للصحـــف الورقية. 

أكـــد أربعـــة وثالثـــون مبحوثـــًا ويشـــكلون نســـبة 31% من عينـــة الدراســـة، أن الصحافة . 3
اإللكترونيـــة الحزبيـــة حققـــت الدور نفســـه للصحـــف الورقية. 

خمسة عشر: أسباب عدم تأدية الصحافة اإللكترونية لدور الصحف الورقية:
ـــن توزيـــع إجابـــات عينـــة الدراســـة، عـــن أســـباب عـــدم تأديـــة الصحافة  ـــم )14( يبي جـــدول رق

اإللكترونيـــة لنفـــس دور الصحـــف الورقيـــة.

الترتيبالنسبة المئويةالتكراراتأســباب عدم تأدية الصحافة اإللكترونية لدور الصحف الورقية 
222%62صعوبة استخدامها من جهة كافة افراد المجتمع

213%58تحتاج إلى متطلبات مادية وفنية من أجهزة وتقنيات
115%30ضعف تأهيل الصحفيين العاملين في الصحافة اإللكترونية
164%46ابتعاد الصحفي اإللكتروني عن االلتزام بأخالقيات المهنة 
261%74سيطرة أساليب الدعاية السياسية واإلثارة في مضمونها

46%10صعوبات أخرى.
100% 280المجموع
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تدل نتائج الجدول رقم )14( على اآلتي: 

أكد أربعة وســـبعون مبحوثًا ويشـــكلون نســـبة 26% من عينة الدراســـة، أن سبب عدم تأدية . 1
الصحافة اإللكترونية لنفس دور الصحافة الورقية هو ســـيطرة أســـاليب الدعاية السياســـية 

واإلثارة في مضمونها. 
وافق إثنان وستون مبحوثًا ويشكلون نسبة 22% من العينة، على أن سبب عدم تأدية الصحافة . 2

اإللكترونية لنفس دور الصحف الورقية هو صعوبة استخدامها من جهة كافة أفراد المجتمع. 
أجاب ثمانية وخمسون مبحوثًا ويشكلون نسبة 21% من عينة الدراسة، أن سبب عدم تأدية . 3

الصحافة اإللكترونية لنفس دور الصحافة الورقية هو أنها تحتاج إلى متطلبات مادية وفنية. 
فيما يرى ســـتة وأربعون مبحوثًا ويشـــكلون نســـبة 16% من عينة الدراســـة، أن ســـبب عدم . 4

تأديـــة الصحافـــة اإللكترونية لنفـــس دور الصحافة الورقية هو ابتعـــاد الصحفي اإللكتروني 
عن االلتـــزام بأخالقيات المهنة. 

أكد ثالثون مبحوثًا ويشكلون نسبة 11% من العينة، أن ضعف تأهيل الصحفيين العاملين في . 5
الصحافة اإللكترونية هو سبب عدم تأدية الصحافة اإللكترونية لنفس دور الصحافة الورقية. 

أشـــار عشـــرة مبحوثيـــن ويشـــكلون نســـبة 4% مـــن عينة الدراســـة، فـــي اجاباتهـــم على أن . 6
ســـبب عـــدم تأديـــة الصحافـــة اإللكترونيـــة لنفـــس دور الصحافـــة الورقية يعـــود لتدني دخل 
الفـــرد فـــي اليمـــن وعدم وصـــول خدماتها الـــى كافـــة المناطق وانقطـــاع التيـــار الكهربائي. 

ستة عشر: مساحة حرية التعبير عن الرأي تبرز بشكل واسع: 
ـــرأي التي تبرز  ـــم )15( يوضـــح آراء المبحوثيـــن، عن مســـاحة حريـــة التعبير عن ال جـــدول رق

بشـــكل واســـع من خـــالل الصحافة اإللكترونيـــة اليمنية: 

عــن  التعبيــر  حريــة  مســاحة 
الصحافــة  مواقــع  فــي  الــرأي 

اليمنيــة اإللكترونيــة 

الأحياناًدائماً

النسبةالتكراراتالنسبةالتكراراتالنسبةالتكرارات

63%2938%1726%22مواقع الصحافة الحكومية 

17%4010%6036%78مواقع الصحافة األهلية 

20%3112%2328%30مواقع الصحافة الحزبية 

100%10060%10090%130المجموع
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تدل نتائج الجدول رقم )15( على اآلتي:
وافـــق إثنـــان وعشـــرون مبحوثـــًا ويشـــكلون نســـبة 17% مـــن عينـــة الدراســـة، علـــى أن . 1

مســـاحة حريـــة التعبيـــر عـــن الـــرأي تبـــرز دائماً مـــن خـــالل الصحافـــة اإللكترونيـــة الحكومية. 

أكـــد ثمانيـــة وســـبعون مبحوثـــًا ويشـــكلون نســـبة 60% من عينة الدراســـة، أن مســـاحة . 2
حريـــة التعبيـــر عـــن الـــرأي تبرز دائمـــًا من خـــالل الصحافـــة اإللكترونيـــة األهلية. 

فـــي حيـــن يـــرى ثالثون مبحوثأ ويشـــكلون نســـبة 23% من عينة الدراســـة، أن مســـاحة . 3
حريـــة التعبيـــر عـــن الـــرأي تبرز دائمًا مـــن خالل الصحافـــة اإللكترونيـــة الحزبية.

أكد ثمانية وثالثون مبحوثًا ويشـــكلون نســـبة 63% من عينة الدراســـة، أن مساحة حرية . 4
التعبيـــر عـــن الـــرأي ال تبـــرز بشـــكل واضح من خـــالل الصحافـــة اإللكترونيـــة الحكومية.

يرى عشـــرة مبحوثيًن ويشـــكلون نســـبة 20% من عينة الدراســـة، على أن مســـاحة حرية . 5
التعبيـــر عـــن الرأي ال تبرز بشـــكل واضـــح من خالل الصحافـــة اإللكترونية األهلية. 

في حين أن إثني عشر مبحوثًا ويشكلون نسبة 20% من عينة الدراسة، على أن مساحة . 6
حريـــة التعبيـــر عن الرأي ال تبرز بشـــكل واضح من خالل الصحافـــة اإللكترونية الحزبية. 

أكد تسعون مبحوثًا ويشكلون نسبة 32% من عينة الدراسة، على أن مساحة حرية التعبير . 7
عـــن الـــرأي تبرز أحيانـــًا من خالل الصحافـــة اإللكترونيـــة الحكومية واألهليـــة والحزبية.

سبعة عشر: استغالل حرية التعبير عن الرأي من جهة الصحفي اإللكتروني: 
ـــرأي من جهة  ـــم )16( يوضـــح آراء المبحوثين، مدى اســـتغالل حريـــة التعبير عن ال جـــدول رق

ما يســـمي )بالمواطن الصحفي(، بشـــكل ســـلبي. 

مدى استغالل حرية التعبير عن الرأي من جهة ما يسمي )بالمواطن الصحفي(
هــل تم اســتغالل حريــة التعبير 
مــا  جهــة  مــن  الــرأي  عــن 
ــي؟ ــن الصحف ــمي بالمواط يس

الأحياناًنعم

النسبةالتكراراتالنسبةالتكراراتالنسبةالتكرارات

30%2785%4375%120المجموع

تشير نتائج الجدول رقم )16( إلى اآلتي:
أكـــد مائـــة وعشـــرون مبحوثـــًا ويشـــكلون نســـبة 43% مـــن عينـــة الدراســـة، علـــى أنـــه تم . 1

اســـتغالل حرية التعبير عن الرأي من جهة ما يســـمي )بالمواطن الصحفي(، بشـــكل ســـلبي.
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أجاب خمســـة وســـبعون مبحوثًا ويشـــكلون 27% من عينة الدراســـة، على أنه يتم استغالل . 2
حرية التعبير عن الرأي من جهة ما يســـمي )بالمواطن الصحفي(، بشـــكل ســـلبي أحيانًا.

يـــرى خمســـة وثمانـــون مبحوثًا ويشـــكلون 30% مـــن عينة الدراســـة، بأنه ال يتم اســـتغالل . 3
حريـــة التعبيـــر عـــن الرأي مـــن جهة ما يســـمي )بالمواطن الصحفي(، بشـــكل ســـلبي. 

سبعة عشر: طبيعة القضايا األكثر حضورًا في مواقع الصحافة اإللكترونية:
ـــم )17( يبين طبيعة القضايا األكثر حضـــورًا في مواقع الصحافة اإللكترونية. جـــدول رق

الترتيبالنسبة المئويةالتكراراتالقضايــا األكثــر حضوراً في مواقــع الصحافة اإللكترونية

184%50قضايا تتصل بمصالح األفراد وخصوصيتهم 

203%56قضايا تتصل بنشر معلومات سرية 

232%64قضايا تتصل بالدعاية والترويج للشائعات 

75%20قضايا تتصل باإلساءة للقيم والعادات والتقاليد

291%80قضايا اإلساءة إلى رموز النظام السياسي في البلد 

36%10قضايا أخرى 

100% 280المجموع

تشير نتائج الجدول رقم )17( إلى اآلتي:
يرى ثمانون مبحوثًا ويشكلون نسبة 28% من عينة الدراسة، أن القضايا المتصلة باإلساءة إلى . 1

رموز النظام السياسي هي األكثر حضورًا في الصحافة اإللكترونية، وتحتل المرتبة األولي. 

يرى أربعة وستون مبحوثًا ويشكلون نسبة 20% من عينة الدراسة، أن القضايا المتصلة . 2
بالدعاية والترويج للشائعات األكثر حضورًا في الصحافة اإللكترونية، وتحتل المرتبة الثانية. 

أجاب ســـتة وخمســـون مبحوثًا ويشكلون نسبة 20% من عينة الدراسة، أن القضايا التي . 3
تتصل بنشر معلومة سرية األكثر حضورًا في الصحافة اإللكترونية، وتحتل المرتبة الثالثة. 

أكد خمســـون مبحوثًا ويشـــكلون نســـبة 17% من عينة الدراســـة، أن القضايا التي تتصل . 4
بمصالح األفراد وخصوصيتهم األكثر حضورًا في الصحافة اإللكترونية، وتحتل المرتبة الرابعة

يرى عشرون مبحوثًا ويشكلون نسبة 8% من عينة الدراسة، أن القضايا التي تتصل باإلساءة . 5
للقيم والعادات والتقاليد األكثر حضورًا في الصحافة اإللكترونية، وتحتل المرتبة الخامسة.
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توزعـــت آراء عشـــرة مبحوثيـــن ويشـــكلون نســـبة 3% مـــن عينـــة الدراســـة، حـــول بعض . 6
القضايـــا األكثـــر حضـــورًا فـــي مواقـــع الصحافـــة اإللكترونية، ومنهـــا أثـــارة الكراهية بين 

أبنـــاء الوطـــن، وعدم تحســـين اللحمـــة الوطنية.
ثمانية عشر:الصحافة اإللكترونية والرقيب الحكومي على الصحف الورقية:

ـــن توزيـــع إجابـــات عينـــة الدراســـة، عـــن الصحافـــة اإللكترونيـــة ودور  ـــم )18( يبي جـــدول رق
ـــى الصحـــف الورقيـــة. الرقيـــب الحكومـــي عل

الصحافة اإللكترونية ودور الرقيب الحكومي على الصحف الورقية

اإللكترونيــة  الصحافــة  هــل 
الرقيــب  دور  مــن  قلصــت 

الورقيــة؟ الصحــف  علــى 

الأحياناًنعم

النسبةالتكراراتالنسبةالتكراراتالنسبةالتكرارات

34%2794%3976%110المجموع

تدل نتائج الجدول رقم )18( إلى اآلتي:
أكـــد مائـــة وعشـــرة مبحوثيـــن ويشـــكلون نســـبة 39% مـــن عينـــة الدراســـة، بـــأن مواقـــع . 1

الصحافـــة اإللكترونيـــة قلصـــت مـــن دور الرقيـــب الحكومـــي علـــى الصحـــف الورقيـــة. 
وافق ســـتة وســـبعون مبحوثًا ويشـــكلون نســـبة 27% من عينة الدراســـة، على أن مواقع . 2

الصحافـــة اإللكترونيـــة قلصـــت من دور الرقيـــب الحكومي على الصحـــف الورقية أحيانًا. 
رفض أربعة وتســـعون مبحوثًا ويشـــكلون نســـبة 34% من عينة الدراســـة، فكرة أن تكون . 3

مواقـــع الصحافـــة اإللكترونية قد قلصت من دور الرقيب الحكومي على الصحف الورقية.
نتائج وتوصيات الدراسة

توصلـــت الدراســـة فـــي جانبيها النظـــري والعملي إلى جملـــة من النتائج العلميـــة التي تحقق 
أهدافهـــا، ووردت فـــي ثناياهـــا العديد منها، ومن أهـــم هذه النتائج:

أواًل: نتائج الدراسة في الجانب النظري:
ســـجلت األعـــوام التي تلـــت المتغيرات السياســـية والتطورات التقنية التـــي حصلت في اليمن 
يجابية علـــى الواقع الصحفي  عقـــب مـــا ســـمي بـ  ) ثورة فبراير 2011(، انعكاســـات ســـلبية واإ
اليمنـــي، الحكومـــي واألهلـــي والحزبـــي، وشـــملت هـــذه المتغيرات اإلصـــدارات الصحفيـــة الورقية 
والمواقـــع اإللكترونيـــة بمختلـــف أنواعهـــا واتجاهاتهـــا السياســـية والفكريـــة، ويمكـــن ايجاز هذه 

المتغيـــرات واالنعكاســـات اإليجابية والســـلبية،من خالل النقـــاط اآلتية: 
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زيـــادة عدديـــة فـــي عدد اإلصـــدارات الصحفيـــة الورقية اليوميـــة، مقارنة بمـــا كانت عليه . 1
ســـابقًا،حيث بلـــغ عـــدد الصحـــف الورقيـــة اليومية تســـع صحـــف يومية ورقيـــة، وتوقف 

صحيفـــة السياســـية الورقية اليوميـــة الحكومية عـــن الصدور.

تحـــول بعـــض الصحف األســـبوعية الورقية األهلية من اإلصدار األســـبوعي إلى الصدور . 2
بشـــكل يومي منتظم، مثل صحف الشـــارع والمصدر واألمناء. 

تحـــول أســـماء بعـــض مواقـــع الصحافـــة اإللكترونيـــة إلى إصـــدار صحيفة ورقيـــة يومية . 3
تحـــت اســـم المواقـــع اإللكترونـــي، مثل موقـــع مأرب بـــرس، الذي أصبح يصـــدر صحيفة 

يوميـــة تحت هذا االســـم. 

زيـــادة مســـتمرة في عـــدد مواقع الصحافـــة اإللكترونية، حيث بلغ عـــدد المواقع اإلخبارية . 4
أكثر مـــن 50 موقع إخباري.

ثانيًا: أهم نتائج الدراسة الميدانية:
إن عينـــة الدراســـة مـــن المبحوثين الذين شـــملهم االســـتبيان يتمتعون بمكانـــة عالية من . 1

التعليـــم العالـــي، إذ بلـــغ نســـبة الحاصلين على مؤهـــل الدكتوراه 76% مـــن مجموع عينة 
الدراســـة، ممـــا يجعـــل نتائج البحث ذات دقة وموضوعية، كمـــا أنهم خليط من االتجاهات 

السياســـية والفكرية المختلفة.

إن أعلـــى نســـبة مـــن المبحوثيـــن يمثلـــون 37% عينة الدراســـة، يحرصـــون على تصفح . 2
مواقـــع الصحافـــة اإللكترونية بشـــكل منتظـــم، وجاءت متابعـــة الصحف الورقيـــة اليومية 
فـــي المرتبـــة الثانية وبنســـبة 32%، واحتلت متابعـــة الصحف الورقيـــة ومواقع الصحافة 
اإللكترونيـــة فـــي الوقـــت نفســـه المرتبـــة الثالثة وبنســـبة 31% مـــن العينة، وتشـــير هذه 
النتائـــج إلـــى أن كافـــة أنـــواع الصحافـــة تحظـــي بالمتابعـــة، فيمـــا عشـــرون مبحوثًا من 

مجمـــوع العينـــة ال يهتمـــون بقراءة أي نـــوع من أنـــواع الصحافة.

جـــاءت الصحـــف الورقيـــة األهليـــة فـــي المرتبـــة األولـــي مـــن بيـــن الصحـــف الحكوميـــة . 3
والحزبيـــة التـــي تفضـــل عينة الدراســـة قراءتها وبنســـبة 41% مـــن المبحوثيـــن، واحتلت 
الصحـــف اليوميـــة الورقية الحكومية المرتبة الثانية وبنســـبة 33%، فيما جاءت الصحف 
اليوميـــة الورقيـــة الحزبيـــة فـــي المرتبـــة الثالثـــة مـــن بيـــن الصحـــف التـــي تفضـــل عينة 
الدراســـة قراءتهـــا وبنســـبة 26% مـــن العينـــة. وذلـــك بســـبب الزيـــادة العدديـــة للصحـــف 
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اليوميـــة األهليـــة التـــي صـــدرت عقب ثـــورة فبراير عـــام 2011، وتحـــول بعض الصحف 
األهليـــة األســـبوعية مـــن اإلصـــدار األســـبوعي إلـــى الصدور بشـــكل يومي.

يحـــرص 49% من المبحوثيـــن، على تصفح مواقع الصحافة اإللكترونية األهلية، واحتلت . 4
مواقـــع الصحافـــة اإللكترونيـــة الحكوميـــة المرتبـــة الثانية، مـــن حيث حـــرص المبحوثين 
علـــى متابعتهـــا وبنســـبة 27%، فيما يحـــرص 24% من المبحوثين علـــى تصفح ومتابعة 
المواقـــع اإللكترونيـــة الحزبيـــة، ويمكـــن أن يعـــود الســـبب فـــي ذلـــك الـــى عـــدم االهتمام 
بتحديـــث األخبـــار والمعلومـــات في مواقـــع الصحافة اإللكترونيـــة أواًل بـــأول، وكذلك تفرد 

مواقـــع الصحافـــة اإللكترونيـــة األهلية والحزبية بنشـــر أخبار ومعلومـــات حصرية.

جـــاءت الصحـــف الورقيـــة األهلية في مقدمة الصحف اليومية التي تفضل عينة الدراســـة . 5
قراءتهـــا، وتسلســـل ترتيبها علـــى النحو األتي: )مـــأرب برس، الشـــارع، المصدر، األيام، 
اخبـــار اليـــوم، اليمـــن اليـــوم واألولى(، فيمـــا جاءت الصحـــف الورقية الحكوميـــة اليومية 
بعدهـــا مـــن حيـــث تفضـــل عينـــة الدراســـة فـــي قراءتهـــا، وعلـــى النحـــو األتـــي: )الثورة، 
الجمهوريـــة و14 أكتوبـــر(، ويعـــود ســـبب ضعـــف االقبال علـــى الصحـــف الحكومية إلى 
تدهـــور أوضاع المؤسســـات الصحفيـــة الحكومية، فجعلتها تفقـــد مصداقيتها لدي القراء، 

وتوقـــف إحـــدى الصحـــف اليومية الحكومية عـــن الصدور، وهي السياســـية.

احتلـــت المواقـــع اإلخباريـــة المرتبـــة األولـــي فـــي التصفـــح والمتابعة، وبنســـبة 36% من . 6
جهـــة عينـــة الدراســـة، وجـــاءت متابعة ما ينشـــر فـــي شـــبكات التواصـــل االجتماعي في 
المرتبـــة الثانيـــة، وبنســـبة 29% مـــن عينـــة الدراســـة، وجـــاءت متابعـــة مواقـــع الصحف 
الورقيـــة إلكترونيـــًا فـــي المرتبة الثالثة، وبنســـبة 18% من عينة الدراســـة. وهذه النتيجة 

تؤكـــد وتعـــزز طبيعـــة نشـــاط مواقع الصحافـــة اإللكترونيـــة في المجـــال اإلخباري. 

أكـــد 35% مـــن المبحوثيـــن علـــى وجـــود تحديـــات، تواجههـــم باســـتمرار عنـــد تصفحهـــم . 7
للمواقـــع اإللكترونيـــة، فيمـــا يـــرى 25% مـــن المبحوثيـــن بأنـــه ال تواجههـــم أيـــة تحديات 
عنـــد تصفهـــم للمواقـــع اإللكترونيـــة، ويمكن تفســـير طبيعة هـــذه التحديـــات ببطيء عمل 

اإلنترنـــت فـــي بعـــض المدن اليمنيـــة، واالنقطاعـــات المتكـــررة للتيـــار الكهربائي. 

جاءت األخبار المحلية في المرتبة األولي من بين المواضيع التي تحرص عينة الدراســـة . 8
علـــى قراءتهـــا ومتابعتها في الصحف اليومية وبنســـبة 27% من عينة الدراســـة، وجاءت 
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قـــراءة المقـــاالت الصحفية في المرتبة الثانية وبنســـبة 20% من عينة الدراســـة، واحتلت 
المقابالت والتحقيقات الصحفية المرتبة الثالثة من المتابعة وبنسبة 14% من عينة الدراسة. 

احتلـــت مســـاحة الحريـــة الواســـعة المرتبة األولي مـــن حيث دوافع عينة الدراســـة لتصفح . 9
مواقـــع الصحافـــة اإللكترونيـــة وبنســـبة 30%، وجـــاء تركيـــز الصحافـــة اإللكترونية على 
االختصـــار فـــي نشـــر األخبـــار والمعلومات فـــي المرتبـــة الثانية وبنســـبة 24% من عينة 
الدراســـة، والدافـــع الثالث هو تحديثها لألخبار والمعلومـــات أواًل بأول. وهذه النتيجة تؤكد 
علـــى حقيقـــة أن الصحافة اإللكترونية اليمنية ال تقـــوم بتحديث األخبار والمعلومات على 

مدى أربعة وعشـــرين ساعة.

وافق 32% من المبحوثين على أن الصحافة اإللكترونية تشكل تهديدًا حقيقًا الستمرارية . 10
الصحـــف الورقيـــة اليوميـــة، فيمـــا يـــرى 24% بأنهـــا تشـــكل تهديـــدًا حقيقًا إلى حـــدًا ما، 
ورفـــض 44% مـــن المبحوثيـــن فكرة أن تكون الصحافة اإللكترونية تشـــكل تهديدًا حقيقيًا 
الســـتمرارية صـــدور الصحـــف الورقية فـــي الوقت الراهن. ويمكن أن يعود ذلك إلى ســـبب 

التحديـــات التـــي تواجه متصفحي مواقـــع الصحافة اإللكترونية.

أكـــد 60% مـــن المبحوثيـــن إلى أن مســـاحة حريـــة التعبير عن الرأي تبرز بشـــكل واضح . 11
مـــن خـــالل مواقـــع الصحافة اإللكترونيـــة األهلية، ويرى 23% مـــن المبحوثين بأنها تبرز 
بشـــكل واضـــح مـــن خـــالل مواقـــع الصحافـــة اإللكترونيـــة الحزبيـــة، فيما يـــرى 17% من 
المبحوثيـــن بأنهـــا تبـــرز من خـــالل مواقـــع الصحافة اإللكترونيـــة الحكوميـــة. ويعود ذلك 
إلـــى أن هـــذه المواقـــع األهلية هي األكثـــر أهتماماً بقضايـــا المواطنين وهمومهـــم اليومية.

احتلـــت القضايـــا التـــي تتصـــل باإلســـاءة إلـــى رموز النظـــام السياســـي في البلـــد المرتبة . 12
األولـــي، وبنســـبة 29%، وجـــاءت القضايـــا التـــي تتصـــل بالدعايـــة والترويج للشـــائعات 
فـــي المرتبـــة الثانيـــة، وبنســـبة 23%، واحتلت القضايا المتصلة بنشـــر معلومات ســـرية 
المرتبـــة الثالثـــة، وبنســـبة 19%. وهـــذا مـــا يؤكـــد حقيقة أن مســـاحة حريـــة التعبير عن 

الـــرأي تبـــرز بشـــكل واضح في مواقـــع الصحافـــة اإللكترونيـــة األهلية. 

يـــرى 39% مـــن المبحوثيـــن بـــأن مواقـــع الصحافـــة اإللكترونيـــة قلصت مـــن دور الرقيب . 13
الحكومـــي علـــى الصحـــف الورقية اليوميـــة، فيما يرى 27% مـــن المبحوثين بأنها قلصت 
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دور الرقيـــب الحكومـــي أحيانـــًا، ورفـــض 34% مـــن المبحوثيـــن بـــأن تكـــون الصحافـــة 
اإللكترونيـــة قلصـــت مـــن دور الرقيب الحكومي على الصحف الورقيـــة. والدليل على ذلك 
بأنـــه حتـــى المواقـــع اإللكترونية تتعرض لتوقيـــف الخدمة واالختـــراق المتعمد من مزودي 

الخدمـــة في الجهـــات الحكومية.

ثالثًا: توصيات الدراسة

ينبغي أن تتجه الصحافة الورقية اليومية إلى التميز واألبداع في نشر األخبار الحصرية، . 1
والبحث عن تفاصيل ما وراء الخبر، من خالل التحليل الدقيق والعميق والموضوعي للقضايا 
المطروحة على الســـاحة، حتى تســـتطيع أن تستمر وتنافس مواقع الصحافة اإللكترونية. 

البد للصحف اليومية من االنفتاح على كافة األطراف والتوجهات السياسية والفكرية في نشر . 2
الخبر والمعلومة، وعدم التقيد بسياسة التحرير المحصورة في اتجاهها السياسي والفكري. 

التوســـع فـــي متابعـــة القضايا التي تمس حيـــاة المواطن اليومية وطرحها بأســـلوب مهني . 3
وموضوعـــي واقتـــراح الحلـــول والمعالجات الســـليمة لهـــا، انطالقًا مـــن دور الصحفي قائد 

المجتمع. في 

أســـتخدام األســـاليب الفنية الحديثة في عملية التحرير الصحفي، ويّعد أســـلوب الصحافة . 4
االستقصائية أحد الضمانات التي يمكن أن تعزز ثقة جمهور القراء بالصحف الورقية اليومية. 

األبتعاد عن تناول التحيزات السياسية والفكرية التي تخدم مصالح وأهداف ضيقة، وعدم . 5
أثارة القضايا التي تعزز مفهوم الكراهية والمناطقية والطائفية، في الصحف الورقية اليومية.
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