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  شكر و عرفان

حررت هذه  .))اإلحسانجزاء اإلحسان إال    هل((  : صدق المولى عز وجل في قوله
ومن ماء الذهب كلمات . اًمعة شكرز بخيوط الشمس الالَّتطرِّيد البيضاء ِللالسطور با

 لهمن لر االمتنان ألتقدم بها بالشكر و واف, بيانرتها بلسان وليس بقلم التِّرَُّح, عرفان
ن أالذي اختار  ،رضوان بوجمعةألستاذي الدكتور  ..واجب الشكر والتقدير يَّلَع
 ،كاديمي و شغفه العلميألبذلك حماسه ا و يغرس فيَّشرف على هذه المذكرة ي

 .بهامإلا يزال لأو  ،الدرب أنار ليكان النبراس الذي ف

خالقه أالى من تسمو  ..العسير يويسر ل يخذ بيدألى من إ و تقدير خاص جداً
  .ستاذي سعيد لوصيفألى إ.. دري أ لى حيث الإكاديمية وتواضعه العلمي ألا

 ستاذأللى اإ ..ي وبمجهود يوبشخص يمن بقدراتأشكر من أن أنسى أال و
وبين اليأس حائال  يا بينووضع ينامن شجعأنسى ،كما ال  محمد لعقاب القدير الرائع

  .مخلوف بوكروحونور الدين تواتي   االستاذين

الشكر الجزيل .التقدير واالحترام  واجب من يستحق يفي حيات ،أيضاً ،وهناك
  ألستاذ الصحفي عبد الكريم تفرقنيت على العطاء والصفاءلحمله أ... الخاص 

 خمسمن علم على مدار ما يعلمون  ينونقَّاألفاضل الذين لَ يولكل أساتذت 
  .تجربة النظام الجديد على قدم وساق يا معوخاضو, نواتس

  .لكل من تعاون معي ألف شكرستطيع القول لهؤالء وأفأقل ما 

 

 

 

  فاطمة الزهراء عماري



)6( 

 

  ـــــداءــإهـــــــــــــ

  

و التمسك , إلى من نهلت من عندهم حب األدب قبل العلم
روح  ة عيني وأبيرَّـي قُمِّأُ, بالحياة للوصول إلى أرقى المسالك

ى ظذين حرما نفسيهما من كل شىء كي احلال,الفؤاد ونور طريقي
هديهم ثمرة هذا أ... متني معنى الصمودلَّوجدتي التي َع .بكل شىء

  .الجهد 

تي و أخواتي إخو...إلى من هم قدوتي في االجتهاد و التضحية
, دالل بداللهاو, وانهعيسى بعنف، ونسيمة بحكمتها فتحية بكل عطائها؛...
على رأسهم و, حنان بروحها الطيبةو, محمد بعفوتيهو, رتيبة بطيبتهاو

  .وهبة بشرى وأنيس

الزميل .. إلرادتي  إلى من كانوا بسمة لدمعتي و مفتاحاً
 ,والصديقتين حورية حمالوي عبد القادر خربوشفي والصديق الَو

  .الدائم مخالصهإشفيقة بوخنة على و

  .في درب العلم ي ورفيقاتيقلى كل رفاإو

  هديهم هذا الجني العلمي المتواضعأ

  

  فاطمة الزهراء عماري
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  ملخص البحث

تكنولوجيات الحديثة الثورة  إطارمثل شبكات التواصل االجتماعي احد مظاهر التفاعلية في تٌ

التفاعلية  األنشطةيمارس من خاللها المستخدمون كافة , الجديد اإلعالمبما يسمى  أولالتصال 

األفراد لم تعد تقتصر على آونها أدوات اتصال وتبادل اآلراء والتسلية بين بحيث ,التشاركية بكل حرية 

والمجموعات عبر آالف التطبيقات التي وفرتها لجمهور مستخدميها، بل تعدت ذلك بحسب 

يتواصل من خاللها الماليين الذين , التفاعلي اإلعالمخصصين لتشكل واحدة من أهم أدوات مت

مشاركة التعليق الحر و تجمعهم اهتمامات مشتركة؛ حيث تتيح هذه الشبكات لمستخدميها 

الملفات والصور وتبادل مقاطع الفيديو وإنشاء المدونات وإرسال الرسائل، وإجراء المحادثات 

  .يةالفور

القنوات التلفزيونية  تأخررغم  و,احد ركائز شبكات التواصل االجتماعي الفيس بوكيعد 

التفاعلية  رأسهاوعلى  األخيربصفة خاصة من االستفادة من سيمات  اإلخباريةبصفة عامة و 

 األخيرةاستخدام رفة هذا البحث بهدف معوقد انطلق , تخرج من هذا السياق لم  أنها إال

من خالل معرفة هوية و عدد و اهتمامات المستخدمين على مستوى الصفحتين ,لتفاعليته 

من خالل وكذلك سبب لجوئهما اليه ,وكيفية استغاللهما لهذا الفضاء االفتراضي التفاعلي 

لتفاعلية شبكات التواصل  ةاإلخباريتبحث كيفية استخدام القنوات التلفزيونية  إشكالية

  .F24و BBCاالجتماعي الفيس بوك حالتي 

 F24حالتي  اإلخباريةالقنوات التلفزيونية  أنهي , البحث  إليهاالنتائج التي توصل  أهمومن 

هذه المساحة  ستغاللالعلى شبكات التواصل االجتماعي ها تواجدفرضت  BBCو 

، عالميةاإل تها و منتجاتهااد لخدميجد جمهور ستقطاباللها فرصاً   تفروالتي   ,فتراضيةاال

ولتعزيز مكانتها في نظر هؤالء بتواجدها عبر الوسائل األحدث، فضالً عن التواصل 

القنوات رسالة  وسماع آرائهم وشكاواهم، وتوفير وسيلة لدعم  الجمهور المشاهدوالتفاعل مع 

 عالميةاإل اتستخدام األمثل من قبل المؤسسهذه الشبكات اإلل هاماستخدإخبارية بلتلفزيونية اإلا

 .نيةالمع
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Abstract  

  

Represent a social networking one manifestation of interactive within 
the revolution of modern technologies of communication, or the so-
called new media, practiced through which users are all interactive 
activities participatory freely, so that you no longer limited to being a 
communication tools and to exchange views and entertainment between 
individuals and groups through thousands of applications provided by 
the public users, but exceeded according to specialists to constitute one 
of the most important tools for interactive media, continues through 
which millions of people who brought them together common interests; 
as it allows these networks to its users to comment freely and share files 
and photos and share videos, create blogs, send messages, and conduct 
real-time conversations. 
 

The Facebook one of the pillars of social networking, and despite the 
delay in television in general and news in particular, benefit from the 
CIEMAT the latter, especially the interactive but it did not come out of 
this context, was launched this research in order to know the use of 
recent Tfaalath, by knowing the identity of and the number of users and 
concerns at the level of pages and how the exploitation of this interactive 
virtual space, as well as the cause of their resort to him through the 
problem of searching how to use the television news channels for 
interactive social networking Facebook the cases of the BBC and F24. 
 
 
One of the main findings of the research, is that television news cases of 
F24 and the BBC has imposed its presence on social networks to take 
advantage of this virtual space, the abundance of its opportunities to 
attract new audiences for their services and information products, and to 
strengthen its position in the eyes of these its presence by means later, as 
well as for communication and interaction with the viewer and the 
public to hear their views and grievances, and provide a means to 
support a television news channels to use these networks to the optimal 
use by the media organizations concerned.  
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  مقدمة

أحدث اإلعالم الجديد ثورة في عالم االتصال، من خالل شبكة اتصال عالمية سمعية وبصرية 

فعالم اإلنترنيت واإلعالم الجديد على الخصوص يوفر فضاًء عاماً ونصية إلكترونياً، 

لحوار والنقاش، ضمن ما يطلق عليه ديمقراطياً، يستطيع بموجبه المواطنون التفاعل وا

التي اختصرت المسافات الجغرافية وتخلصت من الضغوط السياسية ) مجتمعات افتراضية(

  . واالقتصادية واالجتماعية

وبظهور شبكات التواصل تغيرت المعطيات االتصالية كلياً ، وأصبح المتلقي فاعالً في 

المية وبثها وتوزيعها، وإشراك اآلخرين في العملية السياسية، بمقدوره إنتاج الرسالة اإلع

وقد أثرت هذه الشبكات في الفضاء اإلعالمي . التعليق عليها وإضافة ما يرونه مناسباً لها

فأصبحت قضايا األمة تناقش بكل حرية وديمقراطية وصراحة وجرأة وشفافية، على الشبكات 

  .طن العادي الفرصة ليكون فاعالًاالجتماعية، التي لعبت دوراً رئيسا ومهما في إعطاء الموا

، سنة الشبكات االجتماعية التي غيرت آليات وميكانيزمات االتصال  2011وكانت سنة 

واإلعالم والتفاعل مع القضايا المصيرية في المجتمع، فأوجدت وسائل جديدة لتقديم األخبار 

مكَّنتْ  شاهدين، وقدوالمعلومات والصور والفيديوهات، وكل ما من شأنه أن يقدم الحقيقة للم

هذه البيئة االتصالية الجديدة الكثيرين من صناعة الخبر والصورة ، وتقديمهما للرأي العام 

  .بواسطة نقرة صغيرة 

ومن أهم سمات الشبكات االجتماعية أن المحتوى يصنعه الزوار والمتصفحون، فالتطورات 

ة ونوعية في عالم التواصل، وعلى الجديدة التي شهدتها شبكة اإلنترنيت، أدت إلى نقلة كبير

النقيض من اإلعالم التقليدي، فإنَّ اإلعالم الجديد أدخل مفاهيم وآليات جديدة في عالم 

المرسل والمستقبل والوسيلة والرسالة ورجع (االتصال، إذ إنَّ نموذج هارولد السوال 

س البوابة أصبح ال يفي بالغرض لفهم العملية االتصالية، وحتى نظريات حار) الصدى

  .وتحديد األجندة وغيرها، أصبحت غير صالحة لشرح البيئة الجديدة للتواصل االجتماعي
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في هذه البيئة  الجديدة أصبح المستقبِل هو المرسل وهو صانع الرسالة اإلعالمية، وصار 

 أيضا هو حارس البوابة ينتقي ما يحلو له ويتصفح ما يلبي رغباته، ويتغاضى عما ال يعجبه،

فحرية الرأي والنشر مضمونة في الشبكات االجتماعية، وهو ما يوفر جو النقاش والحوار 

 .لألفكارفي نهاية المطاف السوق الحرة  واالختالف،ويفرز

وهنا نالحظ التواصل الفعال بين مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي، إذ تجمعهم 

ضف إلى ذلك أن المستخدم يختار اهتمامات مشتركة ومشاكل مشتركة وقضايا تشغل بالهم، أ

حيث أن مستخدمي الموقع يختارون بعضهم بعضاً . ويتحكم في المحتوى المعروض

ويعرفون بعضهم، ويتعارفون أكثر بعد االستخدام والتواصل الفعال بينهم، وهذا يماثل الحياة 

ويحدد  إذ يلتقي الجمهور ذو االهتمامات الخاصة، ليناقش ويكتشف. االجتماعية الطبيعية

  . ويقترح الحلول للمشاكل، هادفاً من ذلك التأثير في صاحب القرار

ومع . وقد صاحب ذلك تغييرات جذرية في المحتوى والخطاب والشكل في الفضاء الجديد

زوال الحدود السياسية والجغرافية والثقافية التي تميز االتصال السياسي الوطني، سمحت 

وبطرح ، قاشات عالمية لقضايا ومشاكل تواجه المجتمعات التكنولوجيات الجديدة لالتصال بن

  .جماهير عالمية  التي تستهدف قضايا دولية مستفيدة  من قنوات اتصال عديدة ومتنوعة

تسعى إلى استقطاب التي  الجماهيري، االتصال وسائل بين من وتعد القنوات التلفزيونية

 الوسيلة هذه عرفت وقد .اإلعالمية المضامين مختلف ن خاللبكل الطرق و الوسائل مالمشاهد 

 واالتصال لإلعالم الحديثة التكنولوجيات ظهور زاد حيث متسارعا تطورا تكنولوجيا نشأتها منذ

السيما في الجانب المتعلق باالندماج الوشيك بين التلفزيون و االنترنت بحيث  من أهميتها،

ن يمكن استخدامها للوصول إلى الوسيلة األخرى مثل وسيلة من هاتين الوسيلتي أصبحت كل

التلفزيونية  أنشأت القنواتالسياق  هذا في و . الموضوعاتية أو القنوات التلفزيونية المتخصصة

اإلخبارية صفحات  لها على شبكات التواصل االجتماعي في االنترنيت ، و أفرزت فضاًء 

ثة بيئة اتصالية جديدة وفرت فرصاً عديدة للناشطين السياسيين إعالمياً واتصالياً جديداً، محد

وللمستخدمين، وكل توَّاق للتعبير عن رأيه ، ومن يسعى للمساهمة في الحراك السياسي، بغية 

  .التأثير في العملية السياسية وصناعة القرار
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هذه الشبكات لخلق و غيرهما   BBC و F24 كقناتي واستغلت القنوات التلفزيونية اإلخبارية

 والمشاركة والحوار التفاعل إمكانية للمشاهد أتاح مما الجمهور مع للتواصل جديدة وسائل

و ذلك عن طريق صفحات شبكة التواصل .قبل  من معرفتها تسبق لم وأزمنة بأشكال

 عليه كان كما سلبيا يعد ولم دورا فعاال يلعب الجمهور أصبح حيث "الفيس البوك " االجتماعي 

 القنوات التلفزيونية اإلخبارية ليست جعلت من التي التفاعلية، عليه يطلق ما وهذا قبل، من

 السياسية و ولجت بذلك مرحلة للتسويق والمشاركة استقاء لألخبار فقط بل أداة وسيلة مجرد

  .تبحث فيها عن فضاءات جديدة و جمهور أوسع أخرى

ة تفاعل مستخدمين الصفحات االلكترونية بعدد و هوية وكيفي مقرونة التفاعلية تبقى لكن

بمدى  ،و من جهة للقنوات التلفزيونية اإلخبارية" الفيس بوك"للمواقع التواصل االجتماعي 

 والمالحظ . ثانية جهة والكتابة االلكترونية من القراءة معرفة انتشار الوعي بحرية التعليق و

على مستوى صفحات شبكة  التفاعلية بممارسة الذي يسمح التطور من مستوى بلغتا كلتي أن هو

  .باالختالف تسمياتها للقنوات التلفزيونية اإلخبارية  " الفيس بوك "التواصل االجتماعي 

 وميدانيا معرفيا ه لتغطي نطاق تسعى مواضيع البحث اهذ في عالجيس ذكره، سبق ما على وبناء

  :التالي النحو على

 ا، موضح البحث هذه وراء إبراز الهاجس و اإلشكالية بصياغة بالمقاربة المنهجية، البحثيبدأ 

 بمفهوم اإللمام من الناحية النظريةمحاولة ب  األول الباب وفي .وأدواته المستخدم المنهج

شبكة التواصل االجتماعي التفاعلية، مع استعراض مختلف التعاريف التي وردت بخصوص 

و تطورها و عالقتها بالتفاعلية و كيفية استخدام القنوات الفضائية اإلخبارية " الفيس بوك "

 .لهذا الموقع

  

تعريفي   ،فقد تم عرضالبحث الهذ التطبيقي اإلطار على الذي يشتمل ،الثاني الباب في أما

صفحتيهما على موقع التواصل  عنمختصر  واستعرض ، BBCو  F24للقناتين التلفزيونيتين 

مع  رصد  لمستخدمي الصفحتين، من خالل معرفة هوية و عدد و  "الفيس بوك"االجتماعي 

 ومن إليها التي توصل االستنتاجات بينت وأخيرا نيالفيسبوكيأو ن يالمستخدمتوجهات و تعاليق 

  .البحث اهذ خاتمة ثم
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 للبحث والنظرية المنهجية المقاربة : األول الباب

 

 

  .للبحث  المقاربة المنهجية

 

  .و شبكات التواصل االجتماعي  اإلخباريةالقنوات التلفزيونية 
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  :البحثإشكالية 

رونية تستخدم القنوات التلفزيونية اإلخبارية تكنولوجيات اإلعالم واالتصال، مثل المواقع االلكت

للوسائط المتعددة كالصور والصوت والفيديو والكتابة، والتي تتوفر أيضا على البث المستخدمة 

  .الحي للكثير من الحصص والبرامج التي تبثها

كما تستعمل هذه القنوات اإلخبارية المدونات حيث تحفز و تشجع صحفييها على فتح مدونات 

التي  " الفيس بوك " و " تويتر"صل االجتماعي ك في مواقعها، وتستعمل أيضا مواقع شبكة التوا

  . BBCو  F24استخدمت  صفحاته  قناتي 

على مستوى شركة (انطالقا مما توصلت إليه الدراسات الحديثة التي أجراها باحثون أمريكيون

حيث   –التي مفادها أن موقع الفيس بوك هو األكثر شعبية و انتشارا ) 1)(األمريكيةكوموسكور 

  -  مليون مستخدم على مستوى العالم  950أكثر من )  2012ماي ( يبلغ عدد مستخدميه حاليا

في المشاركة  والتداول للقصص اإلخبارية الهامة التي تقع بمختلف أرجاء المعمورة حيث تمت 

  .2012موضوع خبري و نشرهم على موقع الفيس بوك خالل عام  60مشاركة ما ال يقل عن 

أيضا أن هناك اآلالف من  المشتركين والمستخدمين لموقع ت الدراسات السالفة الذكر كما أكد

و التعليق  بعدها على الخبر " اليك"التواصل االجتماعي الفيس بوك يفضلون الضغط على زر 

أو الحدث المطروح مما يعطي الجمهور المتفاعل شعبية و ثقة كبيرة الستجابة المحيطين به 

اللتان  BBCو  F24اصل معه و هذا ما جعل القنوات التلفزيونية اإلخبارية مثل للمشاركة و التو

كانتا السباقتين في إنشاء صفحتيهما على موقع التواصل االجتماعي فيس بوك حسب تقرير لكلية 

 بدأ الذي جمهورها على سعيا منها للحفاظ،دبي لإلدارة الحكومية تختاراه دون المواقع األخرى 

بغية استغالل هذا الفضاء االفتراضي لالنتشار وكسب جمهور أكبر، نظرا التساع  .التشتت في

المتلقي  انتقل لهذا ونتيجة جمهورها، وبين بينها تفاعلي فضاء وذلك بتحقيق قاعدة المشتركين فيه

  . اإلعالمية الرسائل إنتاج في ومشارك فاعل كطرف اإليجابي الدور إلى السلبي الدور من 

استثمار القدرات التي  وفرها األخير  الحتواء تفاصيل الحدث  من اتجاهات  وذلك من خالل

متعددة  إلعادة صناعة مفرداته بما يضمن  تعميق خطابها اإلعالمي  و زيادة تأثيره على 
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 فالمرسل أصبح من اجل إشراكه في العملية االتصالية لخلق نوع من التفاعلية ، المتلقي لتحفيزه 

 . لفظ مشارآين باالتصال القائمين على ویطلق المستقبل، وآذلك نفسه الوقت يف ویرسل یستقبل

إلى شبكة  BBCو  F24 تينيخبارإلاونحاول معرفة و فهم وتفسير امتداد القناتين التلفزيونيتين 

  : من خالل اإلشكالية التالية " الفيس بوك "االنترنت و تحديدا إلى موقع التواصل االجتماعي 

تفاعلية موقع التواصل "  BBC"و "  F24" ن ن اإلخباريتاتان التلفزيونيف تستخدم القناتاكي

 ؟ "  الفيس بوك" االجتماعي 

  :التساؤالت 

  :تنبثق عن هذه اإلشكالية مجموعة من التساؤالت تتمثل فيما يلي

  ؟  " الفيس بوك"على موقع " BBC"و " F24"ماهي طبيعة وماهية  المستخدمين لصفحتي   -1

الفيس "على موقع  BBCو  F24ما هي مظاهر وأشكال  تفاعلية المشاركين في صفحتي  - 2

  ؟"بوك 

  "  F24" على األخبار التي تدرجها " الفيس بوك"آيف یعلق مستخدمو صفحات    3 
  وأیة مواضيع تثيرهم؟ و مضمون تعاليقهم ؟على صفحتها یوميا ؟   "  BBC" و 
    
وسيلة تكنولوجية تعرف من خاللها القناتين  التلفزيونيتين " ك الفيس بو" هل يشكل -   4 

و التغير والتجدد الذي تتميز  اإلخباريتين  بنفسهما و ببرامجهما في إطار التشارك و التفاعلية

  بها مواقع التواصل االجتماعي ؟ 

جدد من الفيس بوك تجاوزا للقنوات التلفزيونية اإلخبارية أم مجاال لتت" هل يمثل موقع  - 5

 خالله مكانتها ووظائفها ؟ 
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 :البحث أهمية
 يمكن وال اإلعالميةوغير  اإلعالمية األوساطتحتل مكانة كبيرة في  اليوم التفاعلية أصبحت

االهتمام الكبير الذي تحظى به دراسة  هذا.األكاديميين الباحثين طرف من الظاهرة هذه تجاهل

وتحديدا شبكات التواصل مواقع شبكة اإلنترنت  وعلى  اإلعالمفي وسائل التفاعلية  

دعانا إلى , على التفاعلية  أصالالقائمة و  اآلنيةالتي تتميز بالمشاركة الفورية و االجتماعي 

 من قبل القنوات التلفزيونية استخدام تفاعلية شبكات التواصل االجتماعيتناول موضوع 

  .اعلي في بيئة افتراضيةاالتصال التف كيفية استخدام هذاو معرفة  اإلخبارية
 

 :البحث أهداف
 :أهمهانقاط عديدة  إلىيهدف هذا البحث الذي يندرج ضمن دراسات الجمهور 

،و ذلك بمحاولة معرفة سبب امتداد الفهم و التفسير  هو  البحثلهذا  األساسي الهدف •

فضاء شبكات التواصل االجتماعي ،و كيفية  إلى اإلخباريةلتلفزيونية القنوات ا

وذلك ، في فضاء افتراضي يختلف عنها في سيماتها األخيرةاستخدامها لتفاعلية 

التفاعلية التي تتجلى في الفيسبوكيين وخلفيتهم السوسيولوجية  مظاهر عند بالوقوف

للقناتين التلفزيونيتين " الفيس بوك"صل االجتماعيعلى مستوى صفحات موقع التوا

 .لألخيرة توظيفهما تجربتهما في تقييم مع " . BBC"و " F24" اإلخباريتين
 

عن ماهية  و عدد  و مضامين التعاليق و المواضيع التي تثير مستخدمين  البحث •

وقع التواصل االجتماعي على م BBCو  F24صفحات القنوات التلفزيونية اإلخبارية 

 .المتفاعل  المستخدم من الجمهورجديد نوع وذلك لمحاولة معرفة " الفيس بوك"

  

فيما يتعلق باحتمالية اندماج   الالحقة الدراسات منها تنطلق أرضية لتأسيس التمهيد •

 .التلفزيون و شبكة االنترنت 
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 :البحث طبيعة تحديد
 مضمون المستخدمة في التفاعلية مظاهر تفاعل الجمهور و الوسائل البحث إشكالية تتناول

على موقع التواصل االجتماعي  BBCو   F24صفحات القناتين التلفزيونيتين اإلخباريتين 

 مسحية بدراسة قيامنا خالل من وإيضاحها الظاهرة برصد سنقوم لذلك ،" الفيس بوك"

 البحث لعينة باختيارنا وذلك ين المذكورتين أعاله،الصفحت  في  للمشتركين أو المستخدمين

في الفترة الممتدة ما  2012يوما من عام  15مشتركي صفحتين القناتين خالل  في المتمثلة

مميزة في أعقاب ما حدث في ووقائع  كون هذه الفترة  شهدت أحداثا  لأفري 29إلى  15بين 

التحوالت والتغيرات التي ٍطرأت على رأس الحكم في  في العالم العربي جراء 2011جانفي 

وليبيا ، وما يحدث في سوريا  في سياق ما سمي ب  بعض الدول العربية مثل تونس ومصر

من التطبيقي  فيها البحث أجري  ، وتعتبر الفترة التي " أو الربيع العربي" الثورات العربية " 

التغيرات حيث كانت مصيرية في تونس بعد االحتجاجات على  أهم الفترات التي أعقبت هذه

وبعد تأسيس المجلس التأسيسي الذي يحضر لدستور  ممارسات بعض اإلسالميين السلفيين

. ومحاولة انفصالها عن حكومة المجلس االنتقالي وفي ليبيا بعد إعالن فيدرالية برقة . البالد 

وفي اليمن ، على إثر التغيرات التي أجراها  .سية وفي مصر تزامنا مع االنتخابات الرئا

 .والتداعيات التي أعقبت ذلك جيش لالدولة كامؤسسات أهم الدولة على رأس الرئيس الجديد 

فتميزت بارتفاع حدة العنف وسقوط مزيد من الضحايا وسط حضور دولي  أما في سوريا 

 . النتخابات التشريعية لالتحضيرات  ع وفي الجزائر تزامنت م .بصفة مراقبين 

الفترة باالنتخابات الرئاسية الفرنسية وتداعياتها على المنطقة العربية ، هذه كما تميزت 

 2011لتغيرات الحاصلة في سنة انتائج شهدت بداية بروز كونها فترة الدراسة وتنفرد 

التي  اإلفرازاتمعرفة أراء الجمهور حول   هو  البحثوكان الغرض من . بالمنطقة العربية 

حول هذه التطورات ،  BBC" ، و  F24" الثورات العربية ، وحول ما تقدمه قناتا " أعقبت 

، فالهدف هو دراسة استخدام القناتين لتفاعلية شبكة التواصل ومدى تجاوبها مع الجمهور

ي حد ذاته حول ما يحدث ،  كي نستطيع االجتماعي الفيس البوك و دراسة طبيعة الجمهور ف

 .المعروضة األخبارنحدد  العالقة بين المشتركين و  أن األخيرفي 
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  :الموضوع اختيار أسباب
استخدام القنوات التلفزيونية اإلخبارية لتفاعلية شبكة  " موضوع لدراسة اختيارنا أسباب تعود

 2012خالل عام "  BBC"و  F24 لقناتي أنموذجا" الفيس بوك "حالة  التواصل االجتماعي

 : يأتي فيما تلخيصها يمكن ذاتية وأخرى موضوعية دوافع إلى

  :الموضوعية الدوافع

 .العربية األبحاث بالكثير من ض، لم يح جديد موضوع  - 

على القنوات " يس بوكالف"معرفة إلى أي مدى اثر انتشار شبكة التواصل االجتماعي   -

  .التلفزيونية اإلخبارية 

 معرفة الخلفية السوسيولوجية لكيفية انتقاء الفسبوكيون للمواضيع اإلخبارية و التعليق عنها  -

  .وتيرة الرقمنة بسبب اإلعالم وسائل في التفاعلية من مزيد نحو جديد اتجاه ظهور  -

 اإلعالم ووسائل"الفيس بوك"كة التواصل االجتماعي شب تفاعلية بين العالقة أصل في البحث -

 .واالتصال

 أتاحتها التي للخدمات BBCو  F24مثل القنوات التلفزيونية اإلخبارية  استفادة مدى معرفة -

 .التفاعلية مجال في االنترنت شبكة

القنوات  يف باالتصال والقائم المستخدمين بين تحدث التي االتصال عملية عن الكشف محاولة -

  .ذلك لتحقيق المستخدمة الوسائل التلفزيونية اإلخبارية وما

 :الذاتية الدوافع
 
  .بها اإلعالموسائل  تأثر عن  البحث اهتمامنا بتكنولوجيات الحديثة لالتصال و -

للبحوث المستقبلية فيما يخص شبكات التواصل االجتماعي  أكاديميةعلمية  رضيةأل التمهيد -

   .اإلعالمووسائل 

 .نترنت الهجينمحاولة االستشراف بتلفزيون و جمهور اال -
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  :البحث منهج
المنهج المسحي الذي يقوم بمسح الجمهور المستخدم لصفحتي  البحثفرضت علينا طبيعة 

ته و آرائه للتعرف على طبيع" BBC"و " F24"لقناتي " الفيس بوك"شبكة التواصل االجتماعي

الطريقة " هذا المنهج هو  بأن بن مرسلي أحمد الدكتور ويرى .  و أفكاره و اتجاهاته 

العلمية ، التي تمكن من الباحث من التعرف على الظاهرة المدروسة ، من حيث العوامل 

ظروفها ، وضمن  ت والعالقات السائدة داخلها كما هي في الحيز الواقعيالمكونة لها والعالقا

اختلف الباحثون  إنو ).2(" الطبيعية غير المصطنعة من خالل جمع البيانات المحققة لذلك 

 أينه يقوم بجمع بيانات ومعلومات عن أعلى  اتفقوا هم لكن، في تعريف المنهج المسحي 

  .عن اشكاليتها  اإلجابةبها و  لإلحاطةظاهرة تكون محل دراسة 

 إلىلوصول لالذي يساعد في تحليل و تفسير الظاهرة من الوصف  هذا البحثكما ال يخلوا 

  .من خالل تحديد العالقة بين متغيراته تائج علميةن

  

استعملت   اإلعالميمن المرصد االيطالي  هي عبارة عن منهجية رصد :أداة البحث 

تضم وتعنى بالمواقع االلكترونية ، وهي بالفترة االنتقالية االنتخابية في مصر هذه المنهجية 

ية المستخدمة ، الصور و صفحات االلكترونالاألحزاب ، عن أكثر من متغير مثل ممثلين 

وذلك وغيرها ... الفيديوهات المدرجة، األخبار و ترتيبها ، نظرة القائم باالتصال للتعليقات 

  :أهمها اإلعالميةفيما يخص المواقع االلكترونية   أساسيةباعتماد على نقاط 

  .ن جهات الرصدلكل جهة م على كل مادة خبرية المعلقيناالعتماد على عدد  -

  .األدواتفي شريط  viewمن ميزة  ومتوسط  بداية يتم ضبط حجم الشاشة على خيار  -

مع مراعاة  pixelووحدة القياس  Dimensions األبعادبالنسبة للصور فقد تم اعتماد  أما -

  .الصحافة المكتوبة والمرئيةالطبيعة الخاصة للمواقع االلكترونية والتي تجمع بين خصائص 

 صفحة واحدة تكون من ي ورقيتلفزيون  أنهاااللكترونية على  الصفحةيتم التعامل مع  -

تفاصيل  إلىروابط تدخل منها ( وكل ما تبقى ) Front Page(التي تسمى الرئيسية . فقط

  :قسمين إلىتقسم “ الرئيسية “  األولىالصفحة ). الموضوع

  ).الواجهة(هو الذي يظهر عند فتح الموقع مباشرة :  األولالقسم  -

  .”سكرول” scrollعندما تستخدم  إالالذي ال يظهر  األولىهو امتداد الصفحة :القسم الثاني -
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إعالن / إعالن مدفوع/ متحركة / صورة / عنوان رابط/عنوان /خبر : أنواع المواد -

  .كاريكاتير/مجاني 

عن طريق استخدام ميزة “ بيكسل” pixelحالة وجود صورة يحسب أبعاد الصورة  في -

properties )الموجودة في ملف الصورة) الخصائص.  

يعتبر عدد الكلمات هو معيار حجم المادة، ويحسب بنسخ المادة ووضعها على برنامج  -

word “ “ ثم حساب عدد الكلمات عن طريق استخدام ميزةword count .  

  ثالث وحدات تقديرية  إلىيقسم الحجم ) فالش ( “  flash”ي حال وجود مادة من نوع ف -

  ).كبير، متوسط، صغير( 

في حال وجود مرفقات ضمن المادة المرصودة من نوع ملفات صوتية أو مرئية أو  -

وصالت لمواقع أخرى، أو أن يكون خبراً عاجالً أو أية مواد إضافية ذات صلة بالمادة 

  .ودة، يذكر ذلك في بند المالحظاتالمرص

  ).أي ال نأخذ تفاصيله(ال يتم رصد الصفحة الثانية لإلعالنات  -

  :نوعين إلىيقسم العنوان  -

  .النص المتعلق بالموضوع إلىالرابط للدخول ) Link Title(وهو العنوان : األولالقسم 

  .عنوان رابط: القسم الثاني

 إلىال يحسب حجم العنوان ويدرج في المالحظات أي ميزة مضافة الحالتين  يكلتفي 

فقمنا باستنباط ما يخدم بحثنا  ). الخ. …لون مختلف، نمط الخط مختلف فالش ( العنوان 

الشق األول المتعلق بالمواد اإلخبارية المدرجة نوعها :  أقسامثالثة  إلىبتقسيم الجدول 

ن عموما هويتهم يالشق الثاني فيهتم بالفيسبوكي أماتي تتضمنها الصحفي و القيم الخبرية ال

الشق الثالث فيهتم  أماالتي تثير اهتمامهم   األخبار،انتماءاتهم الجغرافية ،عدد تعليقاتهم  و 

نستشف العالقة بين  أنبالصور و الفيديوهات التي يولدها المستخدم كي نستطيع في األخير 

على شبكة الفيس بوك والمتفاعلين مع هذه  BBCو  F24المدرجة في صفحتي  خباراأل

ومعرفة معالم التفاعلية من خالل عدد التعليقات و الصور و الفيديوهات المضافة من  األخيرة

مؤشرات قابلة للقياس  إلىوقد تم اعتماد تحويل المفاهيم المجردة والعامة قبل المستخدم 

 )انظر الملحق أ) (3()  .التحليل الكمي ألسلوبوفقاً  والصياغة
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 : البحث عينة
على  BBCو  F24صفحتين قناتي  مستخدمي في بدراسته نقوم الذي البحث مجتمع يتمثل

خالل عام  التفاعلية، أشكال من يتميز بشكل الذي " الفيس بوك"موقع التواصل االجتماعي 

لتفاعلية  اإلخباريةفة كيفية استخدام القنوات التلفزيونية موضوع البحث بمعر ويتعلق ،2012

القناتين فحتي صلهذا كان اختيار  ،  F24و BBCشبكات التواصل االجتماعي حالتي 

 واليعدد المستخدمين الصفحتين على الت 3413و  3666 مستخدميهاجميع بالسالفتين الذكر 

مجتمع لال مجال فيها للصدفة لالدراكنا خالل الفترة المحددة للبحث ،بناءا على عينة قصدية 

باختيار مفرداتها بطريقة "الباحث إثرهاهي التي يقوم على والعينة القصدية ،البحث

من غيرها ،لما يبحث عنه من  أكثريقوم هو شخصيا باقتناء المفردات الممثلة )...(تحكيمية

  )4"(ت و بياناتمعلوما

بما  المعاينة من وحدات لعدد الباحث طرف من المقصود االختيار هي القصدية عينةالف وبالتالي

اإلخباريتين  BBCو  F24صفحتين قناة  باختيار قمنا الغرض ولهذا ،البحث وهدف يتناسب

 مستخدمينال كل لتباينهما في التغطية اإلعالمية و المدارس اإلعالمية التي تنتهجها و طبيعة

  .صفحتين المذكورتين أعالهلل خالل فترة البحث

  

 :المصطلحات تحديد
 

:L’interactivité  التفاعلية 

التواصل بين  أنببالتفاعلية يقصد "  أنهخالد زعموم والسعيد بومعيزة الدكتوران   يسجل

المتلقي يتلقى الرسالة و يتفاعل معها ويرسل بدوره  أن إذالمرسل و المتلقي يكون متبادال ،

 أوللمرسل الذي يتفاعل مع هذه التغذية الراجعة و يحدث تعديالت  Feedbakية راجعة تغذ

  :نعدد نوعين من التفاعلية  أنكما نستطيع .يقدم توضيحات معينة أو، إضافات

التي تكون في نفس الزمان ليس بالضروري في نفس المكان ،وهذا :التفاعلية المباشرة •

البريد  كالهاتف و باستخدام وسائل تقنية أوللقاءات المباشرة ،باستخدام الحوارات و ا

 .وغيرها...االلكتروني

و مباشر ،وهذا  أنيتكون التفاعلية بشكل  أنالتي ال تستوجب :التفاعلية غير مباشرة •

 )5"(.باستخدام البريد التقليدي و اللقاءات غير مباشرة
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 أنالتفاعلية هي فعل متبادل بين طرفين ،يستطيع  إننقول  أنمن خالل هذا التعريف نستطيع 

التكنولوجيات الحديثة للتفاعلية  أضافتهوفي نفس الوقت،وهذا ما  األخريحل كل طرف مكان 

جعلت من المرسل مستقبال و من المستقبل مرسال ضمنت للمستخدمين المشاركة و التبادل  إذ

 .اآلنيةو 

  

 :Interaction التفاعل 

  

من جراء  اإلنسانيالنتائج المترتبة على المجتمع  "يذكر الدكتور محمد لعقاب أن التفاعل هو 

هناك عالقة جدلية بين المجتمع  إنذلك ...و المعلومات المعاصرة اإلعالماستخدامه لوسائل 

وتقوم هذه .األفضل إلىرها ووسائل اتصاله ،فالمجتمع يؤثر على وسائل اتصاله و يطو

  )6(".تحوالت فيه وأحداثالوسائل بدورها بالتأثير على المجتمع 

مفهوم التفاعل الذي يعنينا في هذا البحث هو الذي يتم عبر وسيط تقني تكنولوجي ،ينتظر  إن

دم في ،وبالتالي يكون المستخعلى المستخدم  رجع الصدى للمضامين التي يعرضهادوما 

  . و المؤثر في الوقت ذاته المتأثرموقف المتفاعل 

  

  ":الفيس بوك"شبكة التواصل االجتماعي 

للربط بين زمالء  1995بدأت الشبكات االجتماعية في الظهور في أواخر التسعينات عام 

واستمرت موجة هذه الشبكات في االنتشار ،، لتوفر هذه الشبكة مجموعة من الخدمات البحث

  .  2002- 1999على مدى السنوات

وهو طالب في    mark zuckerberg مارك زكربيرج على يد"  الفيس بوك" شبكة أسس ت

ونفد الفكرة  ،جامعة هارفرد، وقد كان هدفه إقامة شبكة تضم طلبة الجامعة في موقع واحد

س ماش التابع لجامعة موقع فيخالل مع مجموعة من زمالئه في قسم علوم الحاسوب من 

بخرق جراء هذا واستخدم هذا الموقع صور بعض الطلبة واتهم  2003هارفرد سنة 

الشركة بشراء نطاق على موقع وقامت البافتتاح زكربيرج قام مارك ها ،ولكن بعدلخصوصيةا

  . على نطاق واسع لكل الناس" الفيس بوك"تم فتح  2005وفي سنة  الشبكة،
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من مجموعات تتألف من أعضاء وتصنف على أساس اإلقليم والمكان  "الفيس بوك"و يتكون 

العمل الجامعة و بإمكان المشترك الجديد أن يختار أحد تلك التصنيفات أو المجموعة ثم يبدأ 

لكتروني أو اسم أحد أصدقائك في ما يناسبه ويكفي أن تكتب البريد اإل واختياربالتصفح 

  . المكان المخصص للبحث ولو كــان مشترك على الفيس بوك ستجده وتتواصل معه

  ـ:يتميز الفيس بوك كشبكة إجتماعية بعدة خصائص وأهمها 

أو لوحة الحائط وهي عبارة عن مساحة متخصصة في صفحة الملف   Wallـ خاصية 1

ء إرسال الرسائل إلى هذا المستخدم أو الكتابة الشخصي ألي مستخدم بحيث تتيح لألصدقا

  .على حائط المستخدم 

تتيح إرسال نكزة إفتراضية إلثارة اإلنتباه إلى بعضهم " غمزة"أو نكزة  Pokesـ خاصية2

  .البعض وهي عبارة عن إشهار يخطر المستخدم بأن أحد األصدقاء يقوم بالترحيب به 

ة إبالغ أصدقائهم بأماكنهم وما يقومون به من أوالحالة تتيح إمكانيStatus خاصية  - 3

  .أعمال قي الوقت الحالي 

4-Notes   أو التعليقات وهي سمة متعلقة بالتدوين تسمح بإظافة العالمات والصور التي

  .يمكن تضمينها وقد تمكن المستخدمون من جلب أو ربط المدونات 

الفيس "كما إن   دايا االفتراضية ،إلى خدمات الرسائل والدردشة وإرسال اله، هذا باإلضافة 

ذكرته شركة  مساحة إعالنية للبيع والشراء الخاصة بأعضاء و وفقا لمايوفر  "بوك

بتجميع قدر  وهي شركة متخصصة بالتسويق على االنترنت فإن الفيس بوك يقوم"كومسكور"

كما . سوفت من البيانات من خالل رواده يضاهي ما يتوفر من بيانات لدى جوجل،ومايكرو

المستخدم والتي تحقق له العديد من يستعملها من الخدمات التي لهذه الشبكة العديد أن 

  )7.(االشباعات 

: (Multimédia ) المتعددة الوسائط 

ن مجرد تعدد ممفهوم الوسائط المتعددة تطور" يرى الدكتور محمد األمين موسى أحمد أن  

 األفالمالشرائح ،(متزامن  أوالمستخدمة يشكل متتابع  Multiple Mediaالوسائط 

فكرة الدمج بين هذه الوسائط وتكاملها لتسمح للمتلقي  إلى) ،الفيديوهاتاألشرطة،الصوت،
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فهوم الوسائط المتعددة و الصلة الوثيقة بين م تأكيدو) ...(بالتفاعل و التحكم في عملية التلقي 

هناك تداخال  بين مفهومي الوسائط المتعددة و الوسائط الفائقة  أنشبكة الويب ،نجد 

Hypermedia  نتاج للتقاطع بين حقلي الوسائط المتعددة و النص الفائق  األخيرةوهذه

Hypertext  )...(  متعددة  وسائط"وسائط فائقة و "مصطلحي  أنويرى بعض الباحثين

  )8.("نفسه األمر إلىيشيران  Interactive multimedia" التفاعلية

النصوص و الجداول و  نها تقوم بتوظيفبأنلخص مفهوم الوسائط المتعددة  أننستطيع 

الصوت و الفيديو ،بكيفية مندمجة و  الحركةالرسوم البيانية ،والصور الثابتة و اللون و 

تجتاز عائق التعبير  إنهاالمتعددة ويمكن الحديث عن الوسائط . إلدراكيةامتكيفة مع قدراته 

  .اللغوي 

  

: (User) المستخدم 

  

 يستعمل عندما اللبس بعض من نييعا االستخدام مفهوم " أن السعيد بومعيزة يرى  الدكتور 

 ووصف الكتشاف استعماله من ناتج واللبس . الممارسة أو التملك أو لالستعمال كمرادف

 وفي (...)الجديدة االتصال تكنولوجيات هو الذي غامض كلِّ تجاه وتمثالت سلوكيات وتحليل

 السلوكيات إلى أيضا يشير كما الممارسات إلى االستخدام مفهوم يشير اإلعالمية الدراسات

 الفعل في ةملموس طرق أو القائمة العادات من جملة إلى تشير والممارسة.واالتجاهات والعادات

 )9(.الممارسة من جزًءا إال السلوك يغطي ال حيث

 اإلخبارية االلكترونية لوسيلةا مع المستخدم تعامل كيفية هو البحث يهم الذي االستخدام مفهوم

المستخدم هو  إذن، االستخدام في مالمحه معها،ومعرفة التفاعل و مضامينها تلقي في

 مثل معين موقع مع تفاعله خالل عليه نفسيامصطلح واسع يشمل كل العوامل التي التي تؤثر 

 أخرىاالقناعية ،وعوامل  أساليبهمعلوماته،جاذبيته، استخدامه،هيكلة الموقع،قابلية صداقيةم

  .تستدعي المستخدم للتفاعل
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 :القيم الخبرية •
 أومقاييس  أوعناصر  أوصفات  أوبأنها خصائص "عبد العالي رزاقي القيمالدكتور يعرف 

الخبر للمؤسسة  سمات ،تحدد موقع أومفاهيم  أومعايير  أو مواصفات أو مبادئ أو أسس

  )10(."األخبارانته في نشرات ومك اإلعالمية

،وهذه أخبارهممجموعة المعايير التي يعتمدها الصحفيون في  بأنها"ويعرفها عبد الستار جواب

 مجموعة قيم متعارف عليها أنهاالصحفي دون سواه،بل  إلىالمعايير ليست فردية تنتسب 

  )11(".األمملدى امة من 

  

مجموعة المعايير المادية والذهنية  ن القيم الخبريةأنفهم ب أنمن التعريفين السالفين نستطيع 

، فالقيم اإلخبارية هي الصفات التركيبية التي على أساسها يتم تحويل الحدث إلى خبر صحفي

الحدث وعن استخدامه  المرتبطة بالتفاعل بين الحدث والجمهور وهي التي تكشف عن جوهر

وللقيم اإلخبارية مجموعة من  . االجتماعي أي تحويله إلى موضوع لالطالع والمعرفة والفهم

العناصر التي تقوم عليها كي تجعل من الحدث يرتقي إلى مستوى الخبر الذي يهم الجمهور ، 

ية هي من أعوص كما أن القيم اإلخبار,ن الباحثين في مجال اإلعالم بيوهذه العناصر تختلف 

ع المعاصر وذلك لما تحمله من معان إيديولوجية وذهنية ، أي أن ممعاني البنيات في المجت

التمايز في األنظمة االجتماعية والسياسية والقيمية واإلعالمية على مستوى العالم له أثر في 

ية تدل على وجود إذن فداللة القيم اإلخبار.إيجاد اختالف للقيم اإلخبارية التي يقدمها كل نظام

بنية معقدة للخبر على أساس أبعاد القيمة المتعددة ، نظرية أو نفعية ، فكرية أو إيديولوجية أو 

ويقوم الفهم الدقيق للقيم اإلخبارية على أساس فهم مغزى الحادثة التي ستنقل إلى  .دينية

ية الخاصة بها التي الجمهور، وتفاعلها مع الوسيلة اإلعالمية، فكل وسيلة لها قيمها اإلخبار

  .تنبع من طبيعتها

وغيرها ...اآلنية,الجدية, اإلثارة, الغرابة , و الحداثة  األهمية: تتمثل القيم الخبرية مجمال في 

  .أخر إلىمن القيم التي تتغير من بلد 
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  : الدراسات السابقة  

  
  صالح أبودراسة صالح  -1

التعرف على مدى متابعة طلبة اإلعالم في جامعات  قطاع غزة للمواقع  البحثلة تمثلت مشك

 تأثيرالتفضيل ، ومدى  أسبابالمواقع التي يتبعونها و  أهمااللكترونية ، ومعرفة  اإلخبارية

عدم المتابعة وعوامل  أسباب، و الكشف عن األخرى اإلعالممتابعتها على متابعة وسائل 

  .اإلخباريةالتطور للمواقع 

  

منهج الدراسات  إطارهام الباحث في البحوث الوصفية و استخد إلىالدراسة وتنتمي هذه 

مسح الجمهور ، و الجمهور هو  أسلوبخالله احد تصنيفاته الفرعية و هو من المسحية ، 

االستقصاء و : للدراسة و هما  أداتينالباحث كما استخدم في جامعات غزة ،  عالماإلطلبة 

 اإلسالميةفي جامعتي  اإلعالمبطالب و طالبات   البحثالمقابلة غير مقننة ، ويتمثل  مجتمع 

وبلغ عددهم  البحثمجتمع  أفرادبغزة ، و اختار الباحث عينة حصر شامل لجميع  األقصىو 

:  

  .طالبة ) 407(طالب و ) 459(طالبة ، منهم  طالبا و ) 866(

  : أهمهاعدة نتائج  إلى البحثو توصلت 

من الطلبة يستخدمون االنترنت بصورة منتظمة و غير  %80نسبة  أن البحثكشف  - 1

  .منتظمة 

على غيرها من المواقع حيث جاءت في   اإلخباريةتفوق المواقع  البحث أظهر  - 2

 .اطالعا  األكثرو  األهميةمن حيث  األولىالمرتبة 

على متابعة التلفزيون و  التأثيرلم تصل درجة  اإلخباريةالمواقع  أن البحث أوضح  - 3

 )12. (اإلخباريةحف بشكل كبير بمتابعة المواقع مطالعة الص تأثرتفي حين  اإلذاعة

  

  فهمي السالم عبد نجوى دراسة -2

 لمفهوم استخدامها خالل من العربية اإلخبارية المواقع بعض بوصف الدراسة هذه قامت

 إختيار خالل من المواقع هذه في التفاعلية اإلمكانيات استغالل مدى عن للبحث وذلك التفاعلية،
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 اإلذاعية المحطات أو المطبوعة الصحف مواقع بين تنوعت موقع، 45 في تمثلت عشوائية عينة

 ظاهرة إلى المواقع لهذه التحليلية البحث نتائج وأشارت االنترنت، مجال في تعمل شركات أو

 التي ناتلإلمكا الكامل اإلستغالل عدم وهي العربية، اإللكترونية الصحافة على مسيطرة الزالت

 وبين بينها اإلتجاه ثنائية إتصال وسيلة بإقامة تهتم ال الصحف فأغلب الرقمية، الثورة تتيحها

 في القراء جمهور بآراء اإلهتمام دون محرريها نظر ووجهات آراء بنشر تكتفي بل المتلقي،

 التي للشركات التابعة اإلخبارية المواقع كانت فقد ذلك من العكس على المنشورة، الخبرية المادة

  .عليها المترددين بآراء إهتماما أكثر االنترنت مجال في تعمل

  
 

 أدنى في كان الخبري المحتوى ونص القارئ بين التفاعلية مستوى أن إلى البحث نتائج وأشارت

 نفس نشر إلى لجوئها بسبب العربية، اإلخبارية المواقع من العديد في تماما غائبا أو مستوياته

 حرص عدم عكس الذي األمر وهذا إلكتروني، شكل في الورقية الجريدة من طبوعةالم النسخة

 إلى البحث وتوصل .االنترنت تتيحها التي واإلمكانيات الخدمات إستغالل على الصحفية المواقع

 وجمهور محرريها بين مباشرة صلة إقامة على تحرص ال العربية اإللكترونية الصحف أن

 إستدراك إلى تهدف التي التوصيات من مجموعة إقتراح إلى البحث لتوص األخير وفي .القراء

 .االنترنت شبكة تتيحها التي التفاعلية لإلمكانيات األمثل اإلستغالل تعوق التي السلبيات بعض

 التفاعل على مدربة صحفية إطارات بتخصيص اإلهتمام ضرورة على الحث بينها، من نذكر

 التي الجاهزة النماذج إلى اللجوء من بدال ممكن، وقت ٌأقرب في عليه بالرد وتهتم الجمهور مع

. أفراده بين تدور أن يمكن التي المناقشات بتنظيم أيضا تقوم وأن الجمهور، إلى إرسالها يتم

)13(  

  

 (Sally McMillan) – 3- دراسة  

 في التفاعلية أهمية على والتعرف للتفاعلية، المختلفة التعريفات رصد الدراسة هذه حاولت

 ومقترحات آداء على تعرفت كما التفاعلي، لالتصال المختلفة النماذج إلى وتطرقت االتصال،

 للوصول األمريكية بالجامعات االتصال تكنولوجيا مجال في المتخصصين والدارسين األساتذة

 من عينة مع مقابالت من مجموعة إجراء خالل من وذلك اإللكترونية، للتفاعلية عام نموذج إلى

 وضرورة واإلعالم، التبادل هو االتصال من الهدف أن إلى البحث وتوصل  .والطالب األساتذة
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 يصبح حتى والالتزامنية التزامنية بين تتراوح والتي االتصال في الزمنية المرونة تحقيق

 بتبادل يسمح الذي االتصال هو التفاعلي االتصال أن على وأكدت  .إتصاال تفاعليا االتصال

 أو شخصية تكون قد التفاعلية اإلعالم وسائل في الرسائل وأن والمستقبل المرسل بين األدوار

 النموذج أن على البحث ركز كما إتجاهين، في يكون أن يجب التفاعلي االتصال وأن جماهيرية،

 منوالز والرسالة وإتجاهه االتصال من الهدف إعتباره في يأخذ أن يجب للتفاعلية المقترح

 ودورها التفاعلية طبيعة وتفسير بشرح إهتمف البحث ذاه من الثاني الجزءأما .والجهد والسيطرة

 المدركة التفاعلية بين العالقة طبيعة على التعرف خالل من وذلك األنترنت، عبر االتصال في

 إيجابي إتجاه وينوتك التفاعلية بين والعالقة اإللكتروني، الموقع على المتاحة التفاعلية واألدوات

 الواب " yahoo " وعينة للمواقع، مواقع من عينة إختيار خالل من وذلك الموقع، نحو

 توصلت التي والنتيجة .المواقع مديري دليل من على والمتاحة الصحة مجال في المتخصصة

 إدراك ىعل يؤثر ال التفاعلية لألدوات اإللكترونية المواقع إتاحة أن في تمثلت ،البحث هذه إليها

 التفاعلية من وكل الموقع نحو اإلتجاه بين قوية طردية عالقات ثمة فيها،وأن للتفاعلية الجمهور

 ذو اإلتصال :هما التفاعلية لتحقيق الضروريين العنصرين التفاعلية، وأن واألدوات المدركة

 أن بمعنى الموقع، نحو اإلتجاه تعديل على تعمل الموقع تفاعلية وأن .والسيطرة االتجاهين،

 نحو الجمهور لدى إيجابيا إتجاها تشكل اإللكترونية المواقع على المتاحة التفاعلية األدوات

 إلى وتوصل  التفاعلي لالتصال المختلفة النماذج البحث من الثالث الجزء رصدو .الموقع

 إتجاه :هما يينرئيس بعدين على ذلك في معتمدة للتفاعلية أربعة أجزاء ذي نموذج إقتراح

 على النموذج هذا تطبيق البحث وحاول  .االتصالية العملية على المستقبل وسيطرة االتصال،

 yahoo من 108 العشوائية العينة حجم وبلغ شبكة على المتاحة الصحية المواقع من عدد

 يهاعل طبقت الصحة، مجال في المتخصصة المواقع البحث دليل خالل من وذلك االنترنت،

  .موقع كل على المتاحة واألدوات التفاعلية إدراك مقاييس

 التشابه أوجه على التعرف المقترح النموذج هذا تطبيق خالل من الدراسة وإستهدفت

 على التفاعلية األدوات إتاحة مدى ومقاييس للتفاعلية، الجمهور إدراك مقاييس بين واإلختالف

 إستهدف  كما .اإلتصالية العملية على المستقبل وسيطرة ل،اإلتصا إتجاه حيث من الواب مواقع

 مدى ومقاييس للتفاعلية الجمهور إدراك مقاييس من كل بين العالقة على التعرف أيضا البحث

 الموضوعات بطبيعة الجمهور وإهتمام الموقع، نحو واإلتجاه ناحية، من التفاعلية األدوات إتاحة
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 بين إرتباطية عالقة توجد ال أنه إلى البحث وتوصل  أخرى، ناحية من الموقع يقدمها التي

 الجمهور إدراك مقاييس وأن التفاعلية، األدوات ومقاييس للتفاعلية الجمهور إدراك مقاييس

 نحو الجمهور إتجاهات قياس في المختلفة التفاعلية مقاييس من غيرها عن تفضل للتفاعلية

 تساعد حين في الموقع، على المتاحة الموضوعات بطبيعة لجمهورا إهتمام وإدراك الموقع

 عن يمكن التي التفاعلية ألدوات الموقع إتاحة مدى على التعرف في التفاعلية األدوات مقاييس

   .)14(التفاعلية  بالخدمات والقائمين الجمهور بين التفاعل طريقها

 

 :القرا إياد دراسة-4

تمثلت مشكلة الدراسة " تخدام االنترنتاتجاهات الطلبة الجامعيين نحو اس"تبحث الدراسة عن  

وكان هدف هذه الدراسة هو التعرف في قلة استخدام طلبة جامعات قطاع غزة لالنترنت، 

على وسائل على مدى استخدامهم لالنترنت و الموضوعات المتداولة وتاثيرات استخدامه 

ر استخدم الباحث وينتمي هذا البحث الى البحوث الوصفية ،وفي هذا االطا.االعالم االخرى 

وبالنسبة لعينة الدراسة تمثلت في طلبة .منهج الدراسات المسحية ،واداته صحيفة االستقصاء 

وتوصلت مفردة، 206الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة ،وبلغ حجم العينة المختارة 

  :الدراسة في االخير الى عدة نتائج اهمها

  .ول على المعلوماتان من اهم اسباب استخدام االنترنت هو الحص -

  .اهم المواقع التي تمت زيارتها هو موقع صحيفة عرب تايمز-

انتشار استخدام االنترنت بين طلبة الجامعات في غزة ،وذلك بسبب التكلفة البسيطة في  -

  .االتصال و المنافسة بين الشركات

ا ما ادى الى لم يصل االنترنت الى درجة التاثير على متابعة وسائل االعالم االخرى ،وهذ-

االحتفاظ بوسائل االعالم االخرى باهميتها من حيث متابعة الطالب لالحداث السياسية و 

   .)15( الثقافية
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  شبكات التواصل االجتماعي - 1

 :جتماعية الالشبكات ا تعريف 1- 1

صفحات الويب التفاعل النشط بين األعضاء  عبرمواقع الشبكات اإلجتماعية تسهل 

لموجوده بالفعل على اإلنترنت وتهدف إلى توفير المشتركين في هذه الشبكة اإلجتماعية ا

تساعد على التفاعل بين األعضاء بعضهم بعض أن مختلف وسائل اإلهتمام والتي من شأنها 

المميزات المراسلة الفورية ، الفيديو ، الدردشة ، تبادل (االخيرة  ويمكن أن تشمل هذه

وتقوم الفكرة الرئيسية للشبكات ). تالملفات، مجموعات النقاش، البريد اإللكتروني، المدونا

اإلجتماعية على جمع بيانات األعضاء المشتركين في الشبكة ويتم نشر هذه البيانات علناً 

على الشبكة حتى يتجمع األعضاء ذو المصالح المشتركة والذين يبحثون عن ملفات أو 

جتماعية الالحياه اجتماعية هي شبكة مواقع فعالة جداً في تسهيل الوالشبكات ا.آلخ.... صور

تصال بعضهم البين مجموعة من المعارف واألصدقاء ، كما تمكن األصدقاء القدامى من ا

البعض وبعد طول سنوات وتمكنهم أيضا من التواصل المرئي والصوتي وتبادل الصور 

  .وغيرها من اإلمكانات التي توطد العالقة اإلجتماعية بينهم

التي طرحت لتناسب القطاعات المهمشة في المجتمع  جتماعية الصغيرةالوهناك الشبكات ا

واجهه  تستعملوهناك بعض الشبكات . في حين هناك شبكات تخدم وحده جغرافية للمجتمع

وجيا الحديثة والقدرات لبسيطة بينما البعض اآلخر أكثر جراءة في استخدام التكنوستخدام ا

  )1( .اإلبداعية

  :الجتماعيةنشأة الشبكات ا 2- 1

إلتاحة الفرصة بوضع  six degress.comبدأت ظاهرة المواقع االجتماعية مع موقع 

ملفات شخصية للمستخدمين على الموقع وكذلك إمكانية التعليق على االخبار الموجودة على 

أفاقا واسعة  My space.comفيما فتح موقع .اقي المشتركينالموقع و تبادل الرسائل مع ب

بعد ذلك توالت ظهور مواقع  2003هذا النوع من المواقع بتحقيقه نجاحا منذ إنشائه سنة ل

  )2.(و بأنواعها المختلفةالتواصل االجتماعي 
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  :أنواع الشبكات االجتماعية 3- 1

  :إلى التالي* مهنافر يال دراسة تنقسم الشبكات االجتماعية حسب 

  :الشخصيةالشبكات االجتماعية  )أ 

لتبادل معلوماته شخصية مع أصدقائه ومثال على ذلك موقع   خص فقطوهنا يتواجد ش

Nearbie    الذي يتيح لك وألصدقائك طرح ونشر األحداث والمناسبات االجتماعية وربطها

 . ) 3( لذكرياتلبزمان وذلك حفظاً 

اجتماعية خاصة   هو شبكةوالذي يعد فريدا من نوعه ف  Tributes وكذلك موقع

المستخدمون من خاللها  يتمكن نعي كبيرة جريدة هو عبارة عن الموقع  أنحيث   باألموات

كلمة بشكل مجاني وكذلك بإنشاء  300نعي ألحبائهم وأقاربهم المتوفين يصل إلى  ةكتابمن 

فوا وصور لهم وأيضا مقاطع متى ولدوا وتوعلى معلومات تتضمن ملف خاص بهم يحتوي 

يتوفر في هذا الموقع كذلك . وكذلك يمكن المستخدمين من توصيل التعازي لهم.)4(فيديو

 .بطل ب أو طفل أوأمجموعات لدعم األشخاص الذي توفي لهم شخص عزيز مثل 

  :الثقافيةالشبكات االجتماعية  )ب 

مستخدمين مثقفين من كل  شبكات االجتماعية الثقافية تعد ثورة معلوماتية حيث تستقطب

 .)5(وهو خاص بكل شخص يريد الحديث عن الصحة IMedix أنحاء العالم ومثال على ذلك

  :المهنيةالشبكات االجتماعية  )ج 

هو من أنواع الشبكات االجتماعية األكثر أهمية فهي تربط أصدقاء العمل و أصحاب 

لمستخدمين تحتوي على سيرتهم ملفات شخصية لأيضا تتضمن  كما. األعمال و الشركات

ومن أشهرها ) 6(. الذاتية و ما قاموا به في سنوات دراستهم و عملهم و من قام بالعمل معهم

الذي يعد مقر للعديد من شركات التوظيف التي بدورها تقوم بطرح سؤال  LinkedIn موقع

سيصبح في مجال احترافي معين ومن ثم الحصول على إجابة و صاحب اإلجابة األفضل 

  .صاحب الوظيفة
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 عندما يقدم احد المستخدمين بإجابة ذات فائدة يحصل على نقاط تسمى نقاط الخبرة 

Expert Points  تظهر في ملفه وتؤهله للظهور في الصفحة األولى ضمن أعلى

كما أن الموقع .المستخدمين نقاطاً، كما يتم أيضا عرض أكثر المستخدمين تقديماً لإلجابات

عالقات مع اآلخرين و بعد ذلك دعوتهم قامه إسيرتهم ذاتيه ومن ثم  ةكتابدمين يتيح للمستخ

  .لتزكيته

  :ترتيب الشبكات االجتماعية  4- 1

، المعني بإجراء  toptenreviews.comأظهرت آخر اإلحصائيات التي يجريه موقع 

  MySpaceحصول كل من  التقييمات والترتيبات للعديد من المنتجات والخدمات التقنية،

و  . نيتليق في الموقع الثالثوموقع  مركز األول والثاني على التواليالعلى   Facebookو

كما أظهرت تلك اإلحصائيات مواقع اجتماعية  موقع اليوتوب الحائز على الترتيب الرابع

لى الترتيب الذي حاز ع Orkutوهو موقع " لغوغ"لجديدة مثل الموقع االجتماعي التابع 

الذي حّل بالمرتبة الثامنة  Yahoo! 360 وهو "ياهو"السادس و الموقع االجتماعي التابع ل

حماية العلى عديد من المؤشرات منها أساليب واعتمدت هذه اإلحصائيات   )7( .عالمًيا

عية العشرة وكان الترتيب للشبكات االجتما .المتبعة وفعاليتها وكذلك خدمة البحث وتفاصيلها

 ترتيب من خالل موقعاليمكن اإلطالع علي يبين الشكل الموالي الذي األولى كما 

toptenrevi

ews  :  

                                          

 .1الشكل 
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 : أسباب شعبية الشبكات االجتماعية  5- 1

في االتصال وذلك لجمعها أن الشبكات االجتماعية قد أحدثت ثورة  ،ذكرالجلي بالمن 

مشتركين الحجم ، فتزايد لماليين من المستخدمين الذين يتبادلون كمية هائلة من المعلومات 

 myspaceو beboو tagged.com شهدت مواقع أخرى مثل كما. Facebook في موقع

وقد كان . للسنة الواحدة% 100زيادة مطردة في أعداد المشتركين فيها بنسب تفوق 

لمستخدمي شبكة االنترنت في الدول العربية نصيبا كبيرا من االستفادة من خدمات الشبكات 

، سيجد  facebook  االجتماعية ال تقل فيها عن بقية أرجاء العالم، فمن يسجل في موقع

لمشتركين من السعودية ومصر والكويت واإلمارات وسوريا، معظمهم من أعدادا هائلة من ا

ولعل من اهم اسباب االشتراك في مثل هذه الشبكات .طلبة المدارس والجامعات والشباب

" كمبيوتر ورلد"البحثية وأوردت نتائجها مجلة " نيلسن"التي أعدتها مؤسسة  حسب دراسة

 ).8(لى موقعها اإللكترونيالمتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات ع

 :العزلة االجتماعية  

   بذلك موقع أخبر كما نمط الحياة المعاصرة من نتجت والتي  العزلة االجتماعية

webmarketinggroup   الوقت خارج المنزل وفي    ن جميع أفراد األسرة يعملونإحيث

ي المدرسة على سبيل يبحثون عن شخص يخبرونه بما يحصل لهم ف  فراد االسرةأباقي  هنفس

برود العالقات اجتماعيه  إلى  وهذا راجع .شبكات االجتماعية  فوجدوا ضالتهم في   المثال،

  . (9)بحث عن شخص يشاركهم االهتمامالالتي أدت إلى 

 :مساحة الرأي وحرية الموقف 

ومن   اياهمعن آرائهم وقضاألشخاص هذه المواقع لألشخاص بحريه تعبير تسمح 

بمكافحة سرطان ثدي لدى   إحداها خاصة facebookفي موقع   ذلك ظهور مجموعات

توفقوا عن تسمية " نساء منطقة الخليج وأخرى تدافع عن المسلمين في الخارج تحت شعار

  .وغيرها الكثير من مجموعات التي تخدم قضايا ومشاكل األمة " المسلمين إرهابيين
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 :ه بتحسين الظروف المهنية رغبالالبطالة أو   

وظيفة المناسبة أو حتى مجرد تسهيل البعض الشبكات االجتماعية فرصه للحصول على تتيح 

 )LinkedIn  ).10 ومن أشهرها موقع، إنجاز عمل أو مهمة ما 

 :جمع معلومات واكتساب الخبرة  

ثقافية والتجارية وقد لمثقفين من حصول على أحدث االتجاهات الاالشبكات االجتماعية  تمكن

 .IMedixتكون أكثر تحديثا من كتب والدوريات مثل موقع 

 :الدعاية واإلعالن 

إلى    دعى األمرعواالنترنت بل يت   مجالت والصحفالفي   ليست فقط  الدعاية واإلعالن هنا

 أحاديث الناس مع بعضهم البعض وهو يعتبر أكبر دعاية مؤثره ألنها تولد لدى شخص رغبه

 .ملحه لمعرفه ما يتحدث عنه الناس وبالتالي يقوم بتجربته على سبيل الفضول

 :إيجابيات وسلبيات شبكات االجتماعية  6 - 1

 )11( :إيجابيات شبكات االجتماعية )أ 

على التفكير اإلبداعي وبأنماط وطرق مختلفة بسبب التواصل مع أشخاص حفز ت   -1

   .مثقفين ومن بيئات مختلفة

  . تواصل الفعال المفهوم المشاركة والتواصل مع اآلخرين وتعلم أساليب عمق ت  - 2

 .على قبول القضايا الخالفيةساعد ت   -3

   .على التعلّم وذلك عن طريق تبادل المعلومات مع اآلخرينساعد ت   -4

  .فرصة التعلّم بـالرمزّياتوفر ت   -5

  .ارات لدى المستخدمفي تنشيط المهساعد ت  -6

   .قدراً ال بأس به من الترفية والتسليةحقق ت   -7
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   .في الحصول على وظيفة مناسبةساعد ت   -8

 )12( :سلبيات شبكات االجتماعية  )ب 

  .إدمان الجلوس عليها مما يعطّل الكثير من األعمال •

نس والتورط في ألفكار الضالة مثل ترويج العنف والمشاركة فيه، و الج انشره •

 .مباذله

أكثر من   التعرض للجرائم االلكترونية كما أخبر بذلك موقع كاسبرسكي الذي رصد •

فيس ال(تم نشرها عبر الشبكات االجتماعية مثل  2012ألف ملف خبيث عام  43

 ).بوك

تعرض للخداع فبعض األشخاص عبارة عن مسوقين للمنتجات وهذا مثال على خدعه  •

 .ع اخرىبسيطة فما بالك بخد

في “ ساوثرن كاليفورنيا”دراسة أجرتها جامعة   فيفتور الحس األخالقي كما ورد  •

 دمارالالواليات المتحدة األمريكية وذلك نتيجة للكمية الهائلة من المعلومات مليئة ب

والعنف والتي من شأنها أن تعود الناس على مشاهد األلم والعذاب عند البشر، مما 

    .يجعله أمرا مألوفا

ظهور لغة جديدة بين الشباب كما أخبر بذلك الدكتور علي صالح محمود من خالل  •

والهمزة  "7"دراسته أن حروف لغة العربية تحولت إلى رموز وأرقام وباتت الحاء 

  .الخ "so3ad" وكلمة سعاد تكتب "war"7 وكلمة حوار تكتب" 3"والعين " 2"

  :على المستخدمينثيره أتو  0.2الى الويب  0.1االنتقال التكنولوجي من الويب  - 2

 1.0ويب . 1.5وويب  1.0ويب ، كان هناك ما ُيسمى 2.0قبل ظهور مصطلح ويب 

، وهي 1.5بعد ذلك جاءت ويب . ونادًرا ما ُحدِّثت) static(ثابتة  htmlيتضمن صفحات 

فوًرا من  والتي تكون فيها صفحات شبكة اإلنترنت تُنشأ “ويب الديناميكية”عبارة عن 

هي أكثر من مجرد  2.0ويب . محتويات قواعد البيانات باستخدام نظم إدارة المحتويات

صفحات ويب ديناميكية، فهي تمثل شبكة اجتماعية وذات اعتمادية أكبر على 

والمستخدمين هنا هم مستخدمي خدمات ويب الجديدة المتطورة والتي أنشأها المستخدمين،
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هو موقٌع ُبني باستخدام عدد من تكنولوجيات  2.0لموقع في ويب وتعريف ا. خبراء الشبكة

  . الحديثة 2.0ويب 

وبروتوكوالت ، AJAXو، RSSأربعة أمثلة من هذه التكنولوجيات هي الخالصات 

  .والويكيالحديثة  االنترنت

، حاول الخبراء في الطرفين الوصول إلى معايير *من خالل اجتماع مؤتمر تطوير ويب 

الجيل  2.0التقليدية ومواقع ويب  1.0يمكن من خاللها تقسيم المواقع إلى مواقع ويب  ةمحدد

 1.0الجتماع قاموا بضرب أمثلة على مواقع من ويب وفي بداية هذا ا. الجديد من المواقع

كمواقع من ويب ) ال إراديا إن صح التعبير(وما يقابلها بالفكرة من المواقع التي يصنفونها 

الشكل كمرحلة أولى خرج المتحاورون بقائمة من األمثلة منها المفارقات الموجودة في . 2.0

  )13.(الموالي 

تم إنتاجه بعد جلسة عصف ذهني في مؤتمر  2.0لويب يوضح شكل مختصر ل .2 الشكل

FOO Camp العمل عليها ال يزال جاري ، وكما يظهر . ، أحد مؤتمرات أورايلي ميديا

  2.0الشكل أن كثير من المشاريع انطلقت من جوهر الويب 
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  :2.0خصائص ويب  1- 2

 ها معه عن طريق االيميلفي مقابلة اجرينايحدد الخبير المبرمج الخير خالد العزام 

  ** :في النقاط التالية 2.0،خصائص ويب 

أن يتعامل مع ويب  2.0يفترض في جيل ويب  : ويب هي منصة تطوير متكاملة  •

كمنصة تطوير بمعزل عن أي عوامل تقنية أخرى، الموقع يستفيد من موارد 

الذي يبرمج وخصائص الشبكة تماما كما يستفيد مطور التطبيقات من أوامر النظام 

  .برنامجه عليه

هناك بعض الخدمات تكاد تكون متطابقة، ولكن ما يجعل  : الذكاء والحس اإلبداعي  •

هو ذلك الحس اإلبداعي  1.0واألخرى من ويب  2.0تصنيف أحدها من ويب 

كمحرك بحث ل غوغوحزمة الخصائص الذكية في نفس الفكرة، على سبيل المثال، 

محرك بجث ذكي جدا، وهذا فقط ما يميزه ل غوغي الحقيقة ، ف2.0يعتبر من ويب 

ل غوغقع عن بقية المحركات، ذكاء المحرك والحس اإلبداعي الواضح في منتجات مو

  . جعلته يصنف هذا التصنيف

هو التركيز على المحتوى  2.0العصب الرئيسي لمواقع ويب  : البيانات هي األهم •

محتوى، نوعية المحتوى، توفر المحتوى للجميع، الخدمات والبيانات، طريقة عرض ال

بشكل أكثر بساطة يمكن أن نقول أن نوعية . الخاصة لالستفادة التامة من هذه البيانات

البيانات المعروضة وطرق االستفادة من هذه البيانات هي التي تجعلنا نطلق على 

  .2.0بعض المواقع بمواقع ويب 

هو أن يقدم تطبيق الموقع كخدمة  2.0الفكرة في ويب  :  جياتنهاية دورة إنتاج البرم •

متاحة للجميع تستخدم بشكل يومي، مما يجعل من الضرورة صيانة ومتابعة التطبيق 

بشكل يومي أيضا، عمليات التطوير، التحديث، المتابعة الفنية واإلدارية يجب أن تتم 

هي تطبيقات ال  2.0ويب  بشكل يومي، لذا فإن التطبيقات التي تعمل عليها مواقع

تخضع لدورة حياة البرمجيات، بمعنى أن عملية التطوير مستمرة، عملية الصيانة 

مستمرة، عملية التحليل والتصميم دائما مستمرة طالما أن هذا الموقع يقدم خدماته، هذا 

األمر يتأتى بجعل المستخدم للموقع هو مطور مساعد لفريق التطوير في هذا الموقع، 

ريق معرفة ارائه، تصرفاته مع النظام، طريقة تعاطي المستخدم مع الخصائص عن ط
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التي يقدمها النظام، لهذا السبب نرى أن خدمات مثل فليكر ويبريد جوجل وخدمة 

Delicious  ظلت ألشهر ولسنوات تحمل شعارssdd ss  

لمثلى من القصوى وا باستفادتها 2.0تتميز مواقع ويب  : تقنيات التطوير المساندة  •

، تقنيات مشهورة مثل AJAXو RSSمثل  تقنيات حديثة  تقنيات التطوير المساندة،

XML وXSLT ومحاولة الحفاظ على المعايير القياسية في التصميم من الناحية الفنية ،

XHTML وCSS  وقابلية  قابلية الوصولأو من الناحية التخطيطية عن طريق تحقيق

  .االستخدام

، المحتوى يبنيه المستخدم أو يشارك مشاركة 2.0في مواقع ويب  : الزوارالثقة ب  •

فعالة في بنائه، لذا فإن أحد أهم المبادئ هنا هو إعطاء الثقة الكاملة للمستخدم 

تمنح  وويكيبيديا وديليشوس فليكرللمساهمة في بناء هذه الخدمة، خدمات مثل 

المستخدم الثقة الكاملة في استخدام النظام وإدراج أي محتوى يرغب بإدراجه، ومن 

بعد ذلك يأتي دور مراقبي الموقع أو المحررين لتصفية المحتويات التي تخالف قوانين 

  .الموقع

هي أنها مجموعة من  2.0هيم ويب من أهم مفا : الخدمات، وليس حزم البرمجيات  •

الخدمات متوفرة في المواقع أو في التطبيقات وليست بحد ذاتها حزمة برمجيات تقدم 

على الرغم ( 2.0يعتبر من ويب  iTunesلالستفادة منها، على سبيل المثال، برنامج 

ولكنه يقدم بحد ذاته خدمة مرتبطة بشبكة ويب ارتباط ) تطبيق ويبمن انه ليس 

و تنظيم الملفات الصوتية ومشاركتها أو نشرها وثيق، لذا فالفكرة في هذا البرنامج ه

  . هو خدمة وليس حزمة برمجيات iTunesعلى شبكة ويب، لذا فبرنامج 

وليس صاحب الموقع،  2.0هم من يبنون خدمات ويب  نوالمستخدم : المشاركة  •

صاحب الموقع يقدم النظام كخدمة أو كفكرة قائمة أساساً على تفاعل المستخدمين 

شخصية للمستخدمين، مبني على الصور ال فليكربالمشاركة في هذه الخدمة، موقع 

جهود مئات اآلالف إن لم نقل ماليين البشر الذين  مبنية على موسوعة ويكيبيديا

  .يكتبون يوميا معلومة جديد تفيد البشرية

، استخدامك لموقع 2.0تلك هي أنظمة ويب  : أنظمة تتطور إذا كثر استخدامها  •

على سبيل المثال، يعني أنك تطور خدمة فليكر لألفضل، مشاركاتك في بكثافة  فليكر
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يعني أنك تجعل موسوعة ويكيبيديا مصدراً مهماً للمعلومات، نشرك  ويكيبيدياخدمة 

يعني أنك تطور هذا الموقع ليكون  Deleciousط المفضلة لديك في موقع للرواب

  ! مرجعا مهما للروابط

هو إمكانية  2.0ئص مواقع ويب أحد خصا :  الخدمة الذاتية للوصول إلى كل مكان  •

التقنيات  وغيرها من RSS ،ATOMنشر الخدمة خارج نطاق الموقع، تقنيات مثل 

 قابلية توصيل الخدمةيمكن من خاللها إيصال محتوى الخدمة خارج نطاق الموقع، 

Service Hackability  هو مصطلح يطلق على هذه الفكرة، على سبيل المثال خدمة

Google Adsense  تتيح إلعالنك الوصول إلى أي مكان، خارج نطاق موقع

نك يظهر بها، قابلية وصول إلى الخدمة إلى اي ، وفي أماكن ال تعلم أن إعاللغوغ

  .2.0مكان أحد أهم خصائص خدمات ويب 

  :2.0التصميم والتطوير للويب 2- 2

الجيل الجديد من مواقع الويب يستلزم آليات جديدة و متطورة بالنسبة لمصممي المواقع 

  ) :13(مايأتي االلكترونية من أهم الخطوات المنتهجة 

  :وتقنياتها XMLالتحول إلى :   أوالً

رغم ظهور هذه التقنية من فترة طويلة إال أن معظم التطبيقات خالل السنوات 

الماضية كانت تستفيد منها االستفادة المثلى، البعض يستخدمها لتخزين إعدادات برنامج، 

بسيط لقواعد البيانات للتطبيقات الصغيرة الحجم، ولكن في الفترة األخر يستخدمها كبديل 

الوصفية، تقنيات مثل  XMLاألخيرة بدأت تظهر وتستخدم تقنيات مستقلة باالعتماد على لغة 

AJAX وRSS وAtom وXPath  الم المميزة لصفحات من السمات الرئيسية والمعهي

  .2.0مواقع ويب 

  :Web Servicesخدمات ويب :  ثانياً

، يجب 2.0ت الهامة في مواقع ويب هي أحد السما Web Servicesخدمات ويب 

أن يسمح تطبيق موقعك للمطورين بإنشاء برامج تقرأ وتتعامل مع بيانات التطبيق الخاص 
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تسمح ألي  Googleو eBayو أمازونبموقعك بكل سهولة، على سبيل المثال، مواقع مثل 

مد على تطبيقات هذه بأن ينشأ تطبيق خاص به يعت APIتطبيقات مبرمج من خالل واجهة ال

ق يبحث في قواعد بياناته ويجلب برمج تطبينبأن يسمح  Googleالمواقع، على سبيل المثال 

مات ويب علم ، خد  لغوغقدم الخدمة وليس نمن  نحن ناعرضها كما لو أننالنتائج لكي  نال

  )WSDL.)14و XML/RPCو SOAPتقنيات مثل  تطعمهد ذاته، قائم بح

  :مزج المحتويات:  ثالثاً

قابلة لالستيراد بشتى  ناقعاجعل محتويات مون، 2.0ساس مواقع ويب المحتويات هي أ

يمكن  Deleciousالطرق، وقابلة للتخصيص بأي وسيلة، على سبيل المثال، في موقع 

 HTMLعرض الروابط المفضلة لمشترك معين، أو تلك الروابط التي تتحدث عن الـاختيار 

هذا و. ةالشخصي ناقعاموو، ةالنقال ناتفوا، هتناجهزأض تلك الروابط في استعرويمكن افقط، 

  .لتمييز المحتويات Tags وسمومع تقنيات الـ RSSيتم عن طريق تقنية 

  :متابعة تصرفات زوار الموقع:  رابعاً

نفسيا  ناتصرفات مستخدمي موقع قرأنقوم ببنائه أن نمن خالل التطبيق الذي  ناعلي

تستغل هذه التصرفات والمعطيات لتحسين الموقع بشكل أوتوماتيكي نأن  ناعليوعيا، واجتما

يتحدث عن علم الفيزياء  اًإذا اشتريت كتاب :على سبيل المثالوفوري وعلى المدى الطويل، 

الصفحة و في  عند زيارتي له ون سيعرض علي غداًاليوم، فإن موقع أمازمن موقع أمازون 

ن الفيزياء، هل غير موقع أمازون صفحته الرئيسية من أجلي ؟؟ بالطبع ال، ع اًالرئيسية كتب

عن  اًبأني أشتريت أمس كتاب) الكوكيزعن طريق (ولكنه عرفني عند زيارتي له وتذكر 

تقع ضمن فحة رئيسية مخصصة لي تحتوي على الكتب التي الفيزياء، فبادر فورا بصنع ص

للتخصيص  ةلوقاب ةذكي المواقعجعل ل اتالتقني لستغالا هي الخالصةو . نطاق علم الفيزياء

  . الفوري قدر المستطاع
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  :استخدام الوسوم الوصفية:  خامساً

ة ال تقع ، عملية النشر التقليدي2.0المشاركة خاصية مهمة من خصائص مواقع ويب 

، الكل يشارك، الكل يكتب، الكل يضع ما لديه، لذا كان من 2.0ضمن نطاق مواقع ويب 

مميزة يسهل من خاللها البحث  وسومالضروري تقسيم هذا الكم الهائل من المشاركات ضمن 

هي  Tagsأو ما يعرف بـ  وسموالوصول للمعلومة، تطبيقك يجب أن يراعي ذلك، الـ

  .أسهل طريقة لذلك

  :التحول إلى البرمجة:   سادساً

يجب أن و ، 2.0ل إلى ويب للتحوُّ. فقط، عليك التفكير ملياً بهذا األمر اًمإذا كنت مصمِّ

الم البرمجة، على الرغم من الفصل التام الذي تحافظ عليه ويب تكون لك خلفية جيدة في ع

بين الشكل العام ويبين المنطق البرمجي، إال ان الخصائص التي تتميز بها مواقع ويب  2.0

 RSSو CSSقد أوجدت حلقة كبيرة من التداخل بين التصميم والبرمجة، تقنيات مثل  2.0

ام ستجبرك كمصمم على معرفة طريقة عملها لكي تقوم بإنشاء اإلطار الع APIو XMLو

، وعرض هذا المحتوى هو 2.0لعرض هذه المحتويات، المحتوى هو عصب مواقع ويب 

  .عملية متداخلة بين البرمجة والتصميم

  :2.0قبل وبعد ويب  3- 2

ما أسهم بفوارق كثيرة  2.0تغيرت مواقع اإلنترنت كثيراً بعد ظهور تقنيات وميزات ويب 

، يقدم الجدول التالي تلخيصاً لكيفية تغير 0.2 وما أصبح من ويب 1.0بين ما كان من ويب 

 )15(.2.0مواقع اإلنترنت بعد ويب 
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  .2.0الى ويب  1.0تحول مواقع االنترنت من ويب يبين  :1الجدول رقم 

 2.0ويب  1.0ويب 

مواقع شخصية، عبارة عن مواقع تقدم من 

 خالل صاحبها ما يريده هو ويمكن للزوار

 .االطالع على محتوياتها

ات، مواقع بسيطة ذات تصميم احترافي تمكن مدون

متقدم، ويمكن  صاحبها من إضافة المقاالت بشكل

للزوار اإلطالع على المقاالت والتعليق عليها وحتى 

 .تقييمها

مواقع جماعية، مواقع ال تختلف كثيراً عن 

 المواقع الشخصية إال أنها تتحدث عن

مجموعة من الناس هم غالباً أعضاء في 

 .ينةجماعة مع

شبكات اجتماعية، تمكن مستخدميها من عمل الملفات 

والتعرف على األصدقاء  الشخصية وتبادل التعليقات

 .وتكوين الجماعات االفتراضية

مواقع محتويات، مواقع تقدم لزوارها عن 

 طريق صاحبها ملفات مختارة عبره، حيث

 .يستطيع الجميع تنزيلها واإلطالع عليه

ملفات، تقدم لمستخدميها  مواقع استضافة ومشاركة

في اإلنترنت مع  خدمة استضافة الملفات ومشاركتها

جميع الناس أو مع مجموعة معينة منهم، كما تقدم في 

 .النسخ االحتياطي بعض األحيان خدمة

صفحات األسئلة المتكررة، غالباً ما تكون 

 جامدة وال تتغير وتكون مقدمة عبر إدارة

 .الموقع

المعلومات بطريقة تشاركية حيث  الويكي، مواقع تقدم

 .المقاالت والتعديل عليها يستطيع األعضاء كتابة

برمجيات بسيطة، تقدم بعض اإلمكانات 

 .البسيطة لمستخدم ويب

، برمجيات احترافية مقدمة عبر تقنيات ويب يقاتتطب

 .2.0ولغات برمجة ويب 
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  .خدمات أخرى لم تكن موجودة

 

، خدمة لتبادل (RSS :باإلنجليزية) خدمة اآلر إس إس

من منتدى أو مدونة أو أي موقع  المجلوبةاألخبار 

للوصول إليه كما أنها جيدة في حالة  آخر دون الحاجة

 .التجوال

  :شبكة التواصل االجتماعي الفيس بوك - 3

 :Facebook فيس بوكال  1- 3

شبكة اجتماعية يمكن الدخول تعرف الموسوعة الحرة ويكيبيديا الفيس بوك على انه 

فالمستخدمون  ،لها  كملكية خاصةمحدودة المسئولية " فيس بوك"إليه مجاناً وتديره شركة 

بإمكانهم االنضمام إلى الشبكات التي تنظمها المدينة أو جهة العمل أو المدرسة أو اإلقليم، 

كذلك، يمكن للمستخدمين إضافة أصدقاء . ل باآلخرين والتفاعل معهموذلك من أجل االتصا

إلى قائمة أصدقائهم وإرسال الرسائل إليهم، وأيًضا تحديث ملفاتهم الشخصية وتعريف 

والمدارس  الكلياتويشير اسم الموقع إلى دليل الصور الذي تقدمه . األصدقاء بأنفسهم

إلى أعضاء هيئة التدريس والطلبة الجدد، والذي  الواليات المتحدة األمريكيةفي  التمهيدية

 .كوسيلة للتعرف إليهم الحرم الجامعييتضمن وصفًا ألعضاء 

داستين بتأسيس الفيس بوك باالشتراك مع كل من   *** مارك زوكربيرجوقد قام 

وكانا رفيقي زوكربيرج  علوم الحاسبالذين تخصصا في دراسة  وكريس هيوز موسكوفيتز

كانت عضوية الموقع مقتصرة في . جامعة هارفاردمعة عندما كان طالًبا في في سكن الجا

ذلك لتشمل الكليات األخرى في بداية األمر على طلبة جامعة هارفارد، ولكنها امتدت بعد 

ثم اتسعت دائرة الموقع لتشمل أي طالب . وجامعة ستانفورد آيفي ليجوجامعة  بوسطنمدينة 

  . عاًما فأكثر 13ارس الثانوية، وأخيًرا أي شخص يبلغ من العمر جامعي، ثم طلبة المد

فقد . وقد أثير الكثير من الجدل حول موقع الفيس بوك على مدار األعوام القليلة الماضية

 سورياتفاوتة، كما حدث في تم حظر استخدام الموقع في العديد من الدول خالل فترات م

 الخصوصيةظ على مثلت انتقادات موجهة إلى الفيس بوك مخاوف بشأن الحفا كذلك. مصرو
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واحدة من المشكالت التي يواجهها رواد الموقع، وكثيًرا ما تمت تسوية هذا األمر بين طرفي 

من عدد من رفاق  الدعاوى القضائيةكما يواجه موقع الفيس بوك العديد من . النزاع

زوكربيرج السابقين الذين يزعمون أن الفيس بوك اعتمد على سرقة الكود الرئيسي الخاص 

  )16.(ىبهم وبعض الملكيات الفكرية األخر

  :الموقع ةنشأ  2- 3

تابع ال Face Match" فيس ماش"انطلق موقع الفيس بوك كنتاج غير متوقع من موقع 

يعتمد على نشر صور لمجموعة من  Hot or Not، وهو موقع من نوع لجامعة هارفارد

بابتكار  مارك زوكربيرجوقد قام . جاذبيةاألشخاص ثم اختيار رواد الموقع للشخص األكثر 

، عندما كان يرتاد جامعة هارفارد كطالب في 2003من عام  أكتوبر 28الفيس ماش في 

فيس "، فإن موقع هارفارد كريمسونووفقًا لما نشرته جريدة  في هذه األثناء. السنة الثانية

والخاص بتسعة من  اإلنترنتاستخدم صوًرا مجمعة من دليل الصور المتاح على " "ماش

طلبة المدينة الجامعية مع وضع صورتين بجانب بعضهما البعض ودعوة المستخدمين إلى 

أ إلى وكي يتمكن زوكربيرج من تأسيس الموقع، فإنه لج". األكثر جاذبية"اختيار الشخص 

الخاصة بجامعة هارفارد، وقام بنسخ صور خاصة  الحاسوباختراق مناطق محمية في شبكة 

إن مبادرة جامعة هارفارد باتخاذ إجراء مضاد لذلك الفعل ربما . "بالطلبة في السكن الجامعي

ع ألسباب قانونية دون إدراك القيمة الحقيقية لذلك االنتهاك الذي ربما يحدث للعديد من يرج

يستطرد زوكربيرج . ، ورد ذلك على لسان زوكربيرج في مدونته الشخصية"الكليات األخرى

ولكن هناك أمر واحد مؤكد، وهو أنني ارتكبت حماقةً عندما أقدمت على إنشاء ذلك : "قائالً

 )17(  ".)...(ل حال إن أي شخص آخر كان سيقوم بذلك في نهاية األمرعلى ك. الموقع

وسرعان ما تم توجيه الموقع إلى العديد من وحدات الخدمة الخاصة بالحرم الجامعي، ولكن 

وقد قامت إدارة الجامعة باتهام . تم إغالقه بعد بضعة أيام من ِقبل إدارة جامعة هارفارد

انتهاك حقوق التأليف والنشر وكذلك انتهاك خصوصية زوكربيرج بخرق قانون الحماية و

ولكن تم إسقاط جميع التهم الموجهة إليه في نهاية  ،األفراد، مما يعرضه للطرد من الجامعة

الفيس "وفي النصف الثاني من العام الدراسي نفسه، قام زوكربيرج بتأسيس موقع . األمر

وقد أدلى . 2003من عام  نوفمبر 4وتحديًدا في  thefacebook.comعلى النطاق  "بوك
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عن دليل لقد كان الجميع يتحدثون "زوكربيرج بتصريح لجريدة هارفارد كريمسون قائالً، 

أعتقد أنه من السخف أن تستغرق الجامعة ". "الصور العالمي المأخوذة في جامعة هارفارد

يمكنني أن أقوم باألمر على نحو أفضل منهم بكثير وفي . عامين للقيام بمثل هذا العمل

كانت عضوية الموقع قاصرة في بداية األمر على طلبة  )18(".غضون أسبوع واحد فقط

هارفارد كوليدج أقدم كليات جامعة هارفارد، وخالل الشهر األول من إتاحة الموقع 

جيل في هذه لالستخدام، قام أكثر من نصف الطلبة الذين لم يتخرجوا بعد من الجامعة بالتس

وداستين ) المدير التنفيذي للشركة(وبعد فترة وجيزة، انضم كل من إدواردو سافرين . الخدمة

إلى زوكربيرج  وكريس هيوز) رسام جرافيك(وأندرو ماكوالم ) مبرمج( موسكوفيتز

، فتح الفيس بوك أبوابه أمام 2004من عام  مارسوفي شهر . لمساعدته في تطوير الموقع

يع كليات بعد ذلك، اتسع الموقع أكثر وفتح أبوابه أمام جم. وييل وكولومبيا ستانفوردجامعات 

 كندا، وشيًئا فشيًئا أصبح متاًحا للعديد من الجامعات في آيفي ليجمدينة بوسطن وجامعة 

لى ، تم نقل مقر الفيس بوك إ2004من عام  يونيووفي شهر . والواليات المتحدة األمريكية

من اسمها بعد شراء  theوقد قامت الشركة بإسقاط كلمة . كاليفورنيافي والية  بالو آلتومدينة 

كما قام . دوالر أمريكي 200000نظير مبلغ  2005عام  facebook.comاسم النطاق 

، وهو ما أشار إليه 2005بإصدار نسخة للمدارس الثانوية في سبتمبر من عام  الفيس بوك

فخالل هذه الفترة، كانت شبكات المدارس الثانوية . زوكربيرج بالخطوة المنطقية التالية

بعد ذلك، أتاح الموقع اشتراك الموظفين من العديد . بحاجة إلى دعوة لالنضمام إلى الموقع

من  سبتمبر 26وفي  .مايكروسوفتوشركة  أبل المندمجةشركة من الشركات، ومن بينها 

كثر ، فتح الموقع أبوابه أمام جميع األفراد البالغين من العمر ثالثة عشر عاًما فأ2006عام 

، أعلن القائمون 2008وفي أكتوبر من عام  )35(.صحيح بريد إليكترونيوالذين لديهم عنوان 

   )19(.ذ مدينة دبلين عاصمة أيرلندا مقًرا دولًيا لهعلى إدارة الفيس بوك أن اتخا

  :الدعم المادي   3- 3

في  دوالر أمريكي 500000فيس بوك أول عرض استثماري بمبلغ التلقى موقع 

ثم أعقب ذلك األمر . "باي بال"أحد مؤسسي شركة  بيتر ثييلمن  2004من عام  جوان

آكسيل "من شركة  رأس مال مخاطرمليون دوالر من  12.7استثماًرا آخر بعد عام واحد بلغ 
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بيانات وفي أحد ."جرايلوك بارتنرز"مليون دوالر أخرى من شركة  27.5، ثم "بارتنرز

، تكبد موقع الفيس بوك 2005 السنة الماليةالتي تم تسريبها، ُوجد أنه خالل  التدفق النقدي

  )20(.مليون دوالر 3.63خسارة صافية تقدر بنحو 

في  "نيوزكورب"إلى شركة  "ماي سبيس"الشهير  التواصل االجتماعيومع بيع موقع 

، انتشرت بعض الشائعات التي تروج الحتمالية بيع موقع الفيس بوك 2005عام  جويلية 19

وقد صرح زوكربيرج بأنه ال يعتزم ذلك، ونفى صحة تلك . إلحدى شركات اإلعالم الكبرى

أن المفاوضات  "بيزنس ويك"، نشرت مجلة 2006مارس من عام  28وفي . الشائعات

ورًدا على ذلك، رفض الفيس بوك عرًضا بالبيع يقدر . جارية بشأن شراء موقع الفيس بوك

فصاح عن اسمه، وانتشرت شائعات أخرى مليون دوالر من مزايد لم يتم اإل 750بنحو 

   .)21(مليار دوالر 2بزيادة سعر العرض حتى بلغ 

فيس "شركة  ، تم عقد مباحثات جادة بين القائمين على إدارة2006 سبتمبروفي شهر 

، الذي كان أحد "ثييل"وقد صرح . بشأن شراء الفيس بوك مقابل مليار دوالر "ياهو"و" بوك

مليار  8أعضاء مجلس إدارة الفيس بوك آنذاك، بأن التقييم الداخلي للموقع قد بلغ حوالي 

مليار دوالر سنوًيا، مقارنةً  1بمعدل  2015ر بناًء على اإليرادات المتوقعة حتى عام دوال

، وهي شركة تخاطب فئة مستهدفة من الجمهور وفقًا إم تي فيلشبكة " فياكوم"بشراء شركة 

   .)22(لخصائصه السكانية

، صرح زوكربيرج بأن مسألة بيع الفيس بوك غير واردة 2007 جويليةوفي شهر 

إننا ال نسعى إلى : "على اإلطالق ألنه يود الحفاظ على استقاللية الشركة، حيث أشار قائالً

فذلك . في أي وقت قريب الطرح األولي لالكتتاب العامكما أننا ال نفكر في ...بيع الشركة

   .")23(األمر ال يمثل غايتنا الرئيسية في الوقت الراهن

عرًضا إلى الفيس بوك " مايكروسوفت"، قدمت شركة 2007، سبتمبروفي شهر 

وفي . مليون دوالر 500إلى  300٪ من أسهم الشركة بقيمة تتراوح ما بين 5بشراء نحو 

، اهتماًما بشراء حصة في "لغوغ"ة الشهر نفسه، أبدت العديد من الشركات، ومن بينها شرك

  .)24(الفيس بوك
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فيس الأنها قامت بشراء حصة في  "مايكروسوفت"، أعلنت شركة 2007، أكتوبر 24في 

مليون دوالر، حيث قُدرت القيمة الضمنية الكلية للموقع بحوالي  240٪ بقيمة 1.6بوك بلغت 

هم مفضل قامت بشراء س" مايكروسوفت"وعلى الرغم من ذلك، فإن . مليار دوالر 15

ستتقاضى " مايكروسوفت"، وهو ما يعني أن "حقوق التصفية"يتضمن حقوقًا خاصة مثل 

كما أن السهم الذي قامت . مستحقاتها قبل حملة األسهم العادية في حالة بيع الشركة

في  .بشرائه يخول لها الحق في نشر اإلعالنات الدولية على الفيس بوك" مايكروسوفت"

مليون دوالر في  60باستثمار  هونج كونج، قام لي كا شينج ملياردير 2007نوفمبر من عام 

ات بيع إلى عملي "بيزنس ويك"، أشارت مجلة 2008في أغسطس من عام . الفيس بوك

خاصة قام بها الموظفون، وكذلك عمليات شراء قامت بها شركات رأس المال المخاطر كانت 

 3.75وال تزال تتم عند أسعار األسهم، وهو ما جعل القيمة اإلجمالية للشركة تتراوح ما بين 

ال أعتقد أنه يمكن يمكن : "، صرح زوكربيرج  )25(  2008 أكتوبروفي . مليار دوالر 5و

ربح بالطريقة نفسها التي تتم من خاللها النظر إلى الشبكات االجتماعية باعتبارها وسيلة لل

وفي غضون ثالث سنوات من اآلن، علينا أن نفكر في  )...(ى اإلنترنتعمليات البحث عل

ولكن ال يمكن القول إن ذلك األمر . الشكل الذي ينبغي أن يكون عليه النموذج األمثل للموقع

   .")26(يمثل أولى اهتماماتنا في الوقت الراهن

  :التواصل االجتماعي الفيس بوك موقعكيفية التواصل عبر  4 - 3

يمكن لمستخدمي الفيس بوك االنضمام إلى واحدة أو أكثر من الشبكات التي تقوم كل 

ستخدمين فهذه الشبكات تمكن الم. من المدينة أو جهة العمل أو المدرسة أو اإلقليم بتأسيسها

كما يمكن للمستخدمين أيًضا االتصال . من التواصل مع أعضاء آخرين في الشبكة نفسها

   .)27(بأصدقائهم مع السماح لهم بالوصول إلى ملفاتهم الشخصية

يقدم الموقع خدماته للمستخدمين مجانًا، ويجني أرباحه من اإلعالنات بما في ذلك 

يمكن للمستخدمين إنشاء ملفات شخصية تتضمن بعض الصور وقوائم . إعالنات الشعار

االهتمامات الشخصية، ويمكن تبادل الرسائل العامة أو الخاصة واالنضمام إلى مجموعات 

وكوضع افتراضي، فإن عرض البيانات التفصيلية للملف الشخصي يكون . األصدقاءمن 

. مقتصًرا على المستخدمين من الشبكة نفسها الواحدة وبعض االستثناءات المحدودة األخرى
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، خدمة إعالنات الشعارالشريك الحصري للفيس بوك في تقديم " مايكروسوفت"وتعتبر شركة 

الخاصة بشركة  قائمة اإلعالناتويقوم الفيس بوك بطرح اإلعالنات التي تتضمنها 

، إحدى الشركات المتخصصة في "كومسكور"ووفقًا لما ذكرته شركة . فحسب" مايكروسوفت"

على اإلنترنت، فإن الفيس بوك يقوم بتجميع قدر من البيانات من خالل رواده  بحوث التسويق

، ولكن أقل إلى حد ما من "مايكروسوفت"ول غوغ"يضاهي ما يتوفر من بيانات لدى شركتي 

  )28(. "ياهو"شركة 

  :فيس بوكالالتواصل االجتماعي  سمات موقعتحدد الموسوعة الحرة ويكيبيديا  )أ 

، ولكن "ماي سبيس"و" فيس بوك"بعقد المقارنات بين موقعي عادةً ما تقوم وسائل اإلعالم 

يتيح " ماي سبيس"فموقع . يبدو أن أشهر الفروق بين الموقعين هو مستوى التخصيص

، بينما  Cascading Styleو HTMLصية باستخدام لغة للمستخدمين تزيين ملفاتهم الشخ

   .)29( فقط النص العاديإمكانية استخدام " فيس بوكال"يوفر موقع 

يتضمن الفيس بوك عدًدا من السمات التي تتيح للمستخدمين إمكانية التواصل مع بعضهم 

  :من بين هذه السمات و. البعض

مخصصة في صفحة الملف أو لوحة الحائط وهي عبارة عن مساحة  Wallسمة  

الشخصي ألي مستخدم بحيث تتيح لألصدقاء إرسال الرسائل المختلفة إلى هذا 

 .المستخدم

افتراضية إلثارة االنتباه " نكزة"أو النكزة التي تتيح للمستخدمين إرسال  Pokesسمة   

وهي عبارة عن إشعار يخطر المستخدم بأن أحد األصدقاء يقوم (إلى بعضهم البعض 

  .بالترحيب به

أو الصور التي تمكن المستخدمين من تحميل األلبومات والصور من  Photosسمة   

 .أجهزتهم إلى الموقع

أو الحالة التي تتيح للمستخدمين إمكانية إبالغ أصدقائهم بأماكنهم وما  Statusسمة  

 .أعمال في الوقت الحالي يقومون به من
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أنه يمكن مشاهدة لوحة الحائط الخاصة بالمستخدم ألي شخص يمكنه ، جدير بالذكر

، أتاح 2007 جويليةفي . مشاهدة الملف الشخصي لهذا المستخدم وفقًا إلعدادات الخصوصية

الذي كان الفيس بوك إمكانية إرسال رسائل مرفقة تتضمن أي شيء إلى لوحة الحائط، 

وبمرور الوقت، بدأ الفيس بوك في إضافة . مقتصًرا من قبل على المحتويات النصية فقط

سمة  ، تم اإلعالن عن2006سبتمبر من عام  6ففي . العديد من السمات الجديدة إلى الموقع

News Feed  ،أو التغذية اإلخبارية التي تظهر على الصفحة الرئيسية لجميع المستخدمين

ذلك حيث تقوم بتمييز بعض البيانات مثل التغييرات التي تحدث في الملف الشخصي، وك

في بداية األمر، أثارت هذه . األحداث المرتقبة وأعياد الميالد الخاصة بأصدقاء المستخدم

السمة حالة من االستياء بين مستخدمي الفيس بوك؛ حيث شكا البعض من سوء التنظيم وكثرة 

البيانات غير المرغوب فيها، بينما عّبر البعض اآلخر عن مخاوفهم من أن يؤدي ذلك إلى 

مثل التغييرات التي تطرأ على عالقاتهم (قب اآلخرين ألنشتطهم الشخصية سهولة تع

ورًدا على تلك الحالة من ). واألحداث المختلفة والمحادثات التي يتبادلونها مع اآلخرين

االستياء، قدم زوكربيرج اعتذاًرا عن إخفاق الموقع في تقديم سمات مناسبة يمكن تخصيصها 

ومنذ ذلك الحين، صارت لدى المستخدمين القدرة على . دعلى نحو يحفظ خصوصية األفرا

فضالً عن ذلك، فإنه . التحكم في نوع البيانات التي يمكن تبادلها مع األصدقاء بصورة تلقائية

يمكن للمستخدمين منع أصدقائهم من مشاهدة التحديثات التي تطرأ على أنواع محددة من 

ملف الشخصي أو الرسائل المكتوبة على لوحات األنشطة التي يقومون بها مثل التغيير في ال

   .الحائط الخاص بهم وألصدقاء الذين تمت إضافتهم مؤخًرا

، حيث ُيَمكّن المستخدمين Photosمن أشهر التطبيقات على موقع الفيس بوك تطبيق 

فر الفيس بوك لمستخدميه إمكانية تحميل كم يو. من تحميل األلبومات والصور إلى الموقع

مثل  خدمات استضافة الصورهائل من الصور إلى الموقع مقارنة بالمواقع األخرى التي تقدم 

في الذين يضعان حًدا لعدد الصور التي يسمح للمستخدم بتحميلها "فليكر"و "فوتوباكيت"موقعي 

 60الماضي، كان عدد الصور التي يمكن للمستخدمين تحميلها على الموقع يقتصر على 

وعلى الرغم من ذلك، فقد ذكر بعض المستخدمين أنه يمكنهم إنشاء . م الواحدصورة لأللبو

وحتى الوقت الراهن، لم يتمكن أحد . صورة 200ألبومات بحد جديد للصور قد يصل إلى 

صورة لأللبوم،  200من تحديد السبب وراء إمكانية تحميل بعض األعضاء لعدد يصل إلى 
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يمكن ضبط إعدادات الخصوصية لأللبومات الفردية، . في حين ال يمكن لآلخرين القيام بذلك

فعلى سبيل . وبالتالي الحد من مجموعات المستخدمين الذي يمكنهم مشاهدة ألبوم معين

المثال، يمكن ضبط إعدادات الخصوصية أللبوم ما بحيث تتيح ألصدقاء المستخدم فقط 

آخر على نحو يتيح لجميع مشاهدة األلبوم، بينما يمكن ضبط إعدادات الخصوصية في ألبوم 

  . مستخدمي الفيس بوك مشاهدة هذا األلبوم

المستخدمين في صورة  تسميةالقدرة على  Photosمن السمات األخرى الخاصة بتطبيقات 

فعلى سبيل المثال، إذا كانت إحدى الصور تشتمل على أحد أصدقاء المستخدم، فإنه يمكن .ما

وسوف يؤدي ذلك . للمستخدم تسمية الصديق الموجود في هذه الصورة إو إضافة تعليق ما

إلى إرسال تنبيه لهذا الصديق بأنه قد تم تسميته، مع تزويده برابط لمشاهدة هذه 

   .)30(الصورة

من شهر أغسطس  22س بوك في أو تعليقات الفي Facebook Notesتم تقديم سمة 

، وهي سمة متعلقة بالتدوين تسمح بإضافة العالمات والصور التي يمكن 2006لعام 

 "زانجا"وقد تمكن المستخدمون في وقت الحق من جلب المدونات من مواقع . تضمينها

وخالل . وغيرها من المواقع األخرى التي تقدم خدمات التدوين "بلوجر"و "اليف جورنال"و

إلى  إرسال رسائل فورية، أصدر الفيس بوك تطبيق 2008ريل فأ 7األسبوع الذي وافق 

ويوفر هذا التطبيق "  Chat"وأطلق عليه اسم  Cometشبكات االتصال باستخدام برنامج 

برامج إرسال صدقائهم، وهو يشبه في أداء وظيفته للمستخدمين إمكانية التواصل مع أ

  .الموجودة على سطح المكتب الرسائل الفورية

أو الهدايا، التي تتيح للمستخدمين  Gifts، أطلق الفيس بوك سمة 2007 فيفري 8في 

إرسال هدايا افتراضية إلى أصدقائهم تظهر على الملف الشخصي للمستخدم الذي يقوم 

 )58(.، ويمكن إرفاق رسالة شخصية بهادوالر لكل هدية 1.00تتكلف الهدايا . باستقبال الهدية

أو السوق الذي يتيح  Marketplace، أطلق الفيس بوك سمة 2007مايو من عام  14في 

بيق مع بمقارنة هذا التط "سي نت"وقد قامت شركة . للمستخدمين نشر إعالنات مبوبة مجانية

، حيث أشارت إلى أن الفارق الرئيسي بينهما يتمثل في أن القوائم التي كريجزليستموقع 
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المستخدمين من الشبكة  تتم مشاهدتها من قبل Marketplaceينشرها المستخدم باستخدام 

   .)31(نفسها، أما القوائم المنشورة في كريجزليست فيمكن ألي شخص مشاهدتها

ـ نسخة " Facebook Beta" ، قدم الفيس بوك إمكانية2008 جويلية 20في 

تجريبية من الفيس بوك ـ عبارة عن إعادة تصميم مبتكرة لواجهات االستخدام الخاصة 

، وتم فصل "Wall"و" Mini-Feed"كما تم دمج سمتي . بمستخدميه على شبكات محددة

الملفات الشخصية إلى أجزاء ذات عالمات تبويب، كما تم بذل جهد بالغ من أجل التوصل 

للمستخدمين صدار الجديد متاحةوبعد أن كانت حرية االنتقال إلى اإل. ل أكثر تنظيًماإلى شك

في بادئ األمر، فإن الفيس بوك بدأ في إحالة المستخدمين إلى هذه النسخة الجديدة اعتباًرا 

، تم اإلعالن عن اختبار الفيس بوك 2008من شهر ديسمبر  11في . 2008من سبتمبر 

   .)32(تسجيل الدخول بشكل أبسط لطريقة جديدة في

  :موقع التواصل االجتماعي الفيس بوكنظام تشغيل    5- 3

 يما 24ـ في  Facebook Platformقام الفيس بوك بطرح نظام تشغيل ـ 

يمكن  تطبيقاتمن أجل إنشاء  لمطوري البرامج ار عملإط، ويعتمد ذلك على توفير 2007

كما تم تقديم لغة برمجة تستخدم عالمات الترميز . أن تتفاعل مع سمات الفيس بوك الرئيسية

ويتم استخدام هذه اللغة . في الوقت نفسه Facebook Markup Languageُأطلق عليها 

وباستخدام التطبيق .عام للتطبيقات التي يقوم المطورون بإنشائهامن أجل تخصيص الشكل ال

، الذي يتيح Giftsالسابق، تمكن الفيس بوك من إصدار العديد من التطبيقات الجديدة مثل 

، الذي يتيح Marketplaceللمستخدمين إرسال هدايا افتراضية إلى بعضهم البعض، وتطبيق 

أو أحداث، الذي يوفر  Eventsللمستخدمين نشر إعالنات مبوبة مجانية، وكذلك تطبيق 

 Videoللمستخدمين وسيلة إلبالغ األصدقاء عن األحداث المرتقب وقوعها، وأخيًرا تطبيق 

ويعد تطبيقا . ينأو فيديو، الذي يوفر إمكانية تبادل أفالم الفيديو المنزلية بين المستخدم

Chess وScrabble  من التطبيقات التي تم إنشاؤها على نظام التشغيل، وهذان التطبيقان

غير وجدير بالذكر أن هذه األلعاب . يتيحان للمستخدمين إمكانية لعب مباريات مع أصدقائهم

؛ بمعنى أن الخطوات التي يقوم بها المستخدم يتم حفظها على الموقع، مع إتاحة تزأمنية
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بدالً من القيام بها  الفرصة أمام الطرف اآلخر للقيام بالخطوة التالية في أي وقت من األوقات

  .)34(على الفور بعد الخطوة السابقة

، كان قد تم تطوير حوالي سبعة آالف تطبيق 2007وبحلول الثالث من شهر نوفمبر 

وبحلول المؤتمر السنوي . ، فضالً عن تطوير مائة تطبيق يومًياFacebook Platformعلى 

، فإن عدد التطبيقات كان قد بلغ 2008 ويليةج 23في  F8الثاني لمطوري نظام تشغيل 

  .400.000، في حين تجاوز عدد المطورين المسجلين 33.000

في غضون بضعة أشهر من إصدار نظام التشغيل الخاص بالفيس بوك، أثيرت  

، والتي تتضمن تطبيقات خاصة بالفيس بوك ةالرسائل المزعجالعديد من المشكالت بشأن 

ويعتقد أن ذلك األمر واحد من األسباب المحتملة . تطارد المستخدمين وتجعلهم يطلبون تثبيتها

، حيث قل عدد رواد الموقع في الفترة 2008للتراجع في عدد رواد الفيس بوك مع بداية عام 

التراجع األول للموقع منذ إصداره في  ، وهو ما يعد2008جانفي وحتى  2007من ديسمبر 

  .2004عام 

شركة الفيس بوك عن ادخال خدمة الفيديو كول بين علنت أ 2011ريل فأفي 

مستخدميها بالتعاون مع شركة سكايب الشهيرة لمحادثات الدردشة حيث يستفيد مستخدمى 

دمة من خالل خيار موجود مليون مستخدم بهذة الخ 800الفيس بوك البالغ عددهم اكثر من 

  .داخل اطار الشات معتمدة على خدمة الفالش بالير

المنعقد في سان  f8مارك زوكربيرج من خالل مؤتمر علن أ 2011في سبتمير 

فرانسيسكو عن تعديالت جذرية في المحتوى والشكل حيث اعلن عن خاصية جديدة وهى 

timeline profile يدا للبروفايل الشخصى معتمدا على الترتيب الزمنى والذي يوفر شكال جد

 وما الى ذلك (...)من صور وفيديوهات وحاالت واللحظات التي مر بها الشخص في حياتة

منذ تسجيله في الشبكة وحتى اللحظة باإلضافة إلى اإلشارة إلى تاريخ ميالده وتاريخ التحاقة 

وتم تشغيل هذة الخاصية . عمل معين وهكذابالمدرسة أو الجامعة وتخرجه منها والتحاقه ب

بشكل تجريبى للمستخدمين المطوربن للتطبيقات على الشبكة على ان يتم تعميم الخاصيه على 

  )35(المستخدمين العاديين الحقا
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  :iPhoneتطبيقات أجهزة  )ب 

الذي يقدم طريقة  2007 وتأفي شهر  Facebook iPhoneكما تم إصدار موقع 

، وصل عدد المستخدمين 2008جویلية، وبحلول شهر iPhoneعرض خاصة تناسب جهاز 

كما تم طرح تطبيق مجاني ألجهزة . ن فرد يقومون باستخدامه بصورة منتظمةمليو 1.5إلى 

iPhone وiPod Touch  أطلق عليه اسم"Facebook for iPhone" من  يوليو، وذلك في

  )36(  .2008عام 

  :اإلحصاءات  آخر من خالل  لدى المستخدمين الفيس بوك موقعقبول     3-6  

، يعد الفيس بوك أشهر موقع للتواصل االجتماعي، "كومسكور"وفقًا لما ذكرته شركة 

وذلك استناًدا إلى على عدد المستخدمين الجدد الذين يرتادون شهرًيا، حيث تخطى منافسه 

إلى أن الفيس بوك " كومسكور"وقد أشارت   .2008ام من عريل فأالرئيسي ماي سبيس في 

، مقارنةً 2008من عام  جويليةمليون من المستخدمين الجدد في  132.1تمكن من اجتذاب 

ووفقًا لإلحصائيات التي قام بها . مليون مستخدم 117.6ذي اجتذب ال" ماي سبيس"بموقع 

ارتفع من المركز الستين ، فإن ترتيب الموقع بين جميع المواقع المتاحة قد "أليكسا"موقع 

في الفترة من إقبال المستخدمين عليه على مستوى العالم، من حيث  ليحتل المركز السابع

وتضع مؤسسة . ، ويحتل الموقع حالًيا المركز الثاني2007وحتى سبتمبر  2006سبتمبر 

لتقييم المواقع اإلليكترونية الفيس بوك في المركز الخامس عشر في الواليات  كوانتكاست

عشر في  في المركز الرابع كومبيتبينما يضعه موقع  المتحدة وفقًا إلقبال المستخدمين عليه،

ويعد الفيس بوك من أشهر المواقع من حيث تحميل الصور، حيث يتم . الواليات المتحدة

   )37(.مليون صورة إلى الموقع يومًيا 14تحميل 

الدول الناطقة باللغة كثر مواقع التواصل االجتماعي شعبية في العديد من يعد الفيس بوك أ

وعلى الرغم من ذلك، فإن عدد مستخدمي   .، ومن بينها كندا والمملكة المتحدةاإلنجليزية

 73مليون مستخدم فحسب مقارنةً بحوالي  36بلغ  الواليات المتحدة األمريكيةالموقع في 

وقد نال الموقع العديد من الجوائز، حيث كان واحًدا من . مليون مستخدم لموقع ماي سبيس

، كما 2007عام  مجلة بي سيالمسابقة التي نظمتها  ، وهي"موقع كالسيكي 100أفضل "بين 
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وفي دراسة . 2008عام  جوائز ويبي، إحدى "People's Voice Award"نال جائزة 

، وهي شركة متخصصة في دراسة توجهات 2006أجرتها مؤسسة ستيودنت مونيتور عام 

مقًرا لها، وجد أن الفيس بوك يحتل المرتبة  نيوجيرسيالطلبة في الجامعات تتخذ من والية 

   .)38(في المرتبة األولى iPodالثانية في الشعبية بين طلبة الجامعات ، وذلك بعد أجهزة 

سيصل فى نهاية  الفيس بوكجريجوري ليونز توضح ان موقع  الباحثقام بها    فى دراسة

الى رقم المليار نسمة حيث وضح الشكل البيانى ان موقع  2012 أوتهذا العام وتحديدا فى 

 8الى  7 بينأنه مايعادل  هذاومليون مستخدم حول العالم  800يمتلك اكثر من  الفيس بوك

 . الفيس بوكحساب على  هاشخاص على كوكب االرض لدي

  2012م یوضح ازدیاد المنتسبين الى موقع التواصل االجتماعي الفيس البوك خالل عا منحنى بياني. 3الشكل 

  :اعالء الدراسةحسب 

في  هو، و 2012و بداية  2011مليون مستخدم للـ فيس بوك مع نهاية عام  800• 

  .ازدياد

  .2012مليون مستخدم جديد للفيس بوك خالل عام  200• 

  .مليون مستخدم يقومون بالدخول الي الفيس بوك عبر الهاتف المحمول 350• 
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موجودون علي الفيس بوك من سكان العالم % 11 كان2012وبداية  2011في نهاية عام • 

 293الف تعليق كل دقيقة ، و  510الجاري ، و هناك  2012والنسبة في زيادة مع عام 

  )39.(الف صورة يتم رفعها كل دقيقة 136الف تحديث حالة كل دقيقة ، و 

  :اعتراف المحاكم بالموقع  7- 3

قضت المحكمة العليا لمقاطعة العاصمة األسترالية  ،2008في شهر ديسمبر من عام 

ويعتقد . صالًحا لتقديم إخطارات المحكمة إلى المدعى عليهم بروتوكوالًبأن الفيس بوك يمثل 

التي تقدم من خالل الفيس بوك  االستدعاءاتقضائي في العالم يشير إلى أن هذا هو أول حكم 

، أجاز ديفيد جيندال قاضي 2009في مارس من عام . ية القانونيةعلى أنها ملزمة من الناح

لألوراق القانونية التي تثبت " آكس ماركت جاردن"المحكمة العليا في نيوزيلندا تقديم شركة 

  .إدانة المدعى عليه كريج آكس عن طريق الفيس بوك

  :قضية جماعات مؤيدي المافيا  )أ 

الدولة، وهو ما  حالة من القلق في  للمافيا، تسبب ظهور جماعات مؤيدة إيطاليافي 

بمنع  مزودي خدمة اإلنترنتإصدار قانون يلزم دعا الحكومة بعد نقاش قصير إلى سرعة 

ات غير القانونية؛ ويمكن المطالبة الدخول إلى مواقع بأكملها في حالة رفض حذف المحتوي

سواء أكان ( قول جنائيفي أية قضية يكون بها شبهة نشر  المدعي العامبهذا الحذف من قبل 

وقد وافق مجلس الشيوخ على التعديل في . على أحد المواقع) جريمةدفاًعا أم تحريًضا على 

، وال يزال اآلن بحاجة إلى الموافقة عليه دون تغيير من قبل الهيئة 2008عام  فيفري 5

وقد تم توجيه النقد من قبل الفيس . التشريعية األخرى في المجلس ليصبح نافذًا على الفور

،لهذا التعديل مؤكدين على عواقبه لغوغيره من المواقع األخرى، ومن بينها بوك وغ

 )40(.ألولئك المستخدمين الذين لم يقوموا بخرق أي من القوانين حرية التعبيرالوخيمة على 
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  :الفيس بوك  االنتقادات الموجهة إلى موقع 8 - 3

. رض موقع الفيس بوك للكثير من االنتقادات على مدار السنوات القليلة الماضيةتع

بحظر الدخول إلى الموقع من أجهزة  جامعة نيو مكسيكو، قامت 2005من عام  أكتوبرففي 

وقد أشارت الجامعة إلى أن السبب وراء ذلك . بيوتر والشبكات الخاصة بالحرم الجامعيالكم

والخاصة بالجامعة وذلك فيما  سياسة االستخدام المقبول لإلنترنتالحظر يتمثل في انتهاك 

ام ، عالوةً على أن الموقع يفرض استخداإلنترنتيتعلق بإساءة استخدام الموارد المتاحة على 

وفي وقت الحق، قامت . وثائق التفويض الخاصة بالجامعة في أنشطة ال تتعلق بالجامعة

الجامعة بإلغاء الحظر الذي فرضته من قبل على استخدام الموقع وذلك بعد أن تمكن القائمون 

على إدارة الموقع من معالجة الموقف من خالل عرض إخطار على صفحة الدخول ينص 

التي تستخدم على الموقع ليس لها عالقة بوثائق التفويض المستخدمة  على أن وثائق التفويض

 عالوةً على ما سبق، قامت حكومة أونتاريو بحظر دخول .في الحسابات الخاصة بالكلية

ال يمت لمكان العمل "، حيث ذكرت أن الموقع 2007من عام   مايالموظفين إلى الموقع في 

  )41(".بصلة مباشرة

فرد إليه، فإن العديد من الدول قامت  ونظًرا لطبيعة الفيس بوك التي تتيح دخول أي

ذكرت الحكومة السورية أن قرار  وقد. إيرانو سوريابحظر الدخول إلى الموقع ومن بينها 

الحظر جاء استناًدا إلى قيام البعض بالتحريض على شن هجمات ضد السلطات من خالل 

بعض المواطنين السوريين كما أنه تم استخدام الفيس بوك من قبل  .إضافةً إلى ذلك. الموقع

لتوجيه االنتقادات إلى الحكومة، حيث أن توجيه انتقاد علني للحكومة السورية يعد جريمة 

وفي إيران، تم حظر استخدام الموقع بسبب مخاوف من أن يتم . يعاقب عليها بالسجن

، تم إلقاء 2008لعام  فيفري 5في يوم . استغالل الموقع في تنظيم حركات معارضة للحكومة

يدعى فؤاد مرتضى بتهمة إنشاء ملف شخصي زائف على الفيس  مغربيالقبض على مواطن 

 )42( .أمير المغرب موالي رشيدبوك باسم 
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  :سمة بيكونانتقاد 

 Facebook: باإلنجليزية( فيس بوك بيكونفيس بوك عن إطالق سمة الأعلن موقع 

Beacon ( ع المختلفة ، وهي مبادرة تسويقية تتيح للمواق2007من عام  نوفمبر 7في

اإلعالن عن األنشطة التي يقوم بها المستخدمون على ملفاتهم الشخصية في الفيس بوك في 

ومع إصدار سمة بيكون، صرح القائمون . صورة إعالنات اجتماعية بهدف الترويج للمنتجات

لن يتم تبادل أية بيانات شخصية مع أي معلن عند إنشاء إعالن "على إدارة الفيس بوك بأنه 

ستخدمو الفيس بوك من مشاهدة اإلعالنات االجتماعية مسوف يتمكن "، كما أضاف "ماعياجت

  ".حتى الحد الذي يقوم أصدقاؤهم عنده بتبادل البيانات معهم

وبعد موجة االنتقادات التي تم توجيهها إلى الفيس بوك بسبب جمع كم كبير من  

من قبل، قدم زوكربيرج اعتذاًرا  بيانات المستخدمين للمعلنين على عكس ما تم اإلعالن عنه

من خاللها قائالً  Beaconعن الطريقة التي تم إطالق  2007ديسمبر من عام  5علنًيا في 

إن طرح السمة في صورتها األولى كنظام يتيح إلغاء االشتراك به بدالً من قبول االشتراك "

مين إلغاء مشاركة بيانات فيه مثل مشكلةً بالنسبة للمستخدمين، حيث إنه إذا نسى أحد المستخد

  )43(  ."سيواصل مشاركة هذه البيانات معهم Beaconمعينة مع اآلخرين، فإن 

  :الخصوصيةسمة انتقاد 

استخراج أثيرت العديد من المخاوف بشأن استخدام الفيس بوك كوسيلة للمراقبة و

من تنزيل ما يزيد عن  معهد ماساتشوستس للتكنولوجيافقد تمكن طالبان من . البيانات

معهد ماساتشوستس (ملف شخصي من الفيس بوك من أربع كليات مختلفة  70.000

 shell scriptباستخدام ) جامعة هارفاردو جامعة أوكالهاماو جامعة نيويوركو للتكنولوجيا

، وهو عبارة عن نص برمجي يعمل تلقائًيا، كجزء من مشروع بحث عن موضوع نمؤتم

كذلك، فإن إمكانية . 2005ديسمبر من عام  14الخصوصية في الفيس بوك والذي نشر في 

، عندما أوضح 2008من عام   مايالبيانات ما زالت متاحة، كما ثبت في شهر استخراج 

أنه يمكن سرقة البيانات الشخصية الخاصة بمستخدمي الفيس  BBCعلى قناة  كليكبرنامج 

   )45( .من خالل إرسال تطبيقات خبيثةبوك وبأصدقائهم 
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وقد انتقد أنصار الحفاظ على السرية اتفاق الموقع فيما يتعلق بالتزامه السرية وحفاظه 

ربما نستخدم البيانات الخاصة بك والتي نقوم : "ا يليعلى الخصوصية والذي ينص على م

بجمعها من مصادر أخرى ومن بينها، على سبيل المثال ال الحصر، الصحف ومصادر 

 Facebookاإلنترنت مثل المدونات وخدمات المراسلة الفورية ومن مطوري نظام تشغيل 

ثمة عبارة أخرى   )46(."ومستخدمي فيس بوك اآلخرين من أجل استكمال ملفك الشخصي

تلقت نقًدا شديًدا فيما يتعلق بحق الفيس بوك في بيع بيانات المستخدم إلى الشركات الخاصة 

ع أطراف أخرى ومن بينها الشركات قد نتبادل البيانات الخاصة بك م: "حيث تنص على

، المتحدث الرسمي باسم كريس هيوزوقد قام  )47(."الجديرة بالثقة والتي نقوم بالتعامل معها

يد أطراف آخرين لم نقم من قبل مطلقًا بتزو"الفيس بوك، بالرد على هذه المخاوف قائالً، 

   )48( ."بالبيانات الخاصة بمستخدمي الموقع، وال نعتزم القيام بذلك على اإلطالق

كما أثيرت بعض المخاوف بشأن صعوبة قيام المستخدمين بحذف حقوق الدخول أو 

إلغاء "فقبل ذلك، أتاح الفيس بوك للمستخدمين . الحسابات الخاصة بهم عند الرغبة في ذلك

وعلى الرغم من . خصية بعدهاحساباتهم فحسب، بحيث ال يتم عرض ملفاتهم الش" تنشيط

ذلك، فإن أية معلومات قام المستخدم بإدخالها إلى الموقع وعلى ملفه الشخصي ستظل 

وقد أثار هذا األمر حفيظة العديد من . الخاصة بالموقع وحدات الخدمةموجودة على 

المستخدمين الذين كانوا يرغبون في حذف حساباتهم بصورة دائمة، حيث استشهدوا ببعض 

دفعتهم إلى ذلك، كعدم القدرة على محو الملفات الشخصية التي تتضمن بيانات األسباب التي 

محرجة أو شديدة الخصوصية، وذلك مع دخولهم سوق العمل وخوفهم من أن يتمكن أصحاب 

وقد قام الفيس بوك بتغيير السياسات الخاصة بحذف . العمل من الوصول إلى تلك الملفات

، حيث أتاح للمستخدمين إمكانية االتصال 2008عام  ريفيف 29حسابات مستخدميه في 

 )49( .بالموقع لطلب حذف الحسابات الخاصة بهم بصورة دائمة
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  :الفيسبوك في العالم العربي  9- 3

حسب ب 2011 أوتمليون مستخدم في  32بلغ عدد مستخدمي فيسبوك في العالم العربي 

   )50(.لكلية دبي لإلدارة الحكوميةتقرير 

  :الفيس بوك في مصر

 7.4تعتبر مصر هي األولى في الشرق األوسط استخداماً للفيس بوك، حيث يضم موقعها 

وهو الموقع اإللكتروني األول للمصريين ،  2011 جوانمليون مشترك وفقا إلحصائيات 

الفيس بوك في الحياة السياسية في مصر خصوصاً بعدما ُأنشأت مجموعة على وقد أثر 

 71وشارك في هذه المجموعة أكثر من  2008 أبريل 6الموقع ُدعي فيها إلى اضراب يوم 

ضد ثوره البعد دعوة الشباب إلى  2011 جانفي  26وقد تم حجب الموقع في  .ألف شخص

 27وبسبب الفيس بوك وثورة الشباب تم قطع اتصال اإلنترنت من يوم . الحزب الحاكم

ولمدة أسبوع كامل في سابقة لتعنت الحكومة المصرية ضد الشباب، مما كبد  2011جانفي 

إلى جانب  وقع الفيس بوك موقد ساهم . هجنيمليار  9االقتصاد المصري خسائر مالية بقيمة 

 2011عام  جانفي في إطالق ثورة الخامس والعشرين من " بصورة كبيرة تويتر " موقع 

وصفحات  وائل غنيمتي أنشأها الناشط السياسي ال "خالد سعيدكلنا "وذلك عن طريق صفحة 

الرئيس تخلى حينما عاماً  30وقد أطاحت هذه الثورة بنظام الحكم الذي استمر . أخرى 

  .عن الحكم بسبب الضغوط واالحتجاجات الشعبية محمد حسني مباركالسابق 

  :الفيس بوك في السعودية -

 اليكساحسب تصنيف موقع بل غوغدية بعد الفيس بوك هو ثاني أكثر المواقع زيارة في السعو

مليون مشترك وفقا  4.3ويبلغ عدد المشتركين من داخل المملكة العربية السعودية 

الفيس بوك كثيراً من الجدل في بدايته وال زال إال ، وقد شهد موقع 2011 جوانإلحصائيات 

بوجود مؤامرة تقف خلف  يظنونالذين أن الوتيرة خفت، خصوصاً من بعض األشخاص 

أصبح الفيس وقد  .ويعتقدون بأنّه يهدد بشكل مباشر سالمة المجتمع والدين إنشاء الموقع،

عوديين وهو ما يشرح سبب تصنيفه المرتفع ومن خالل بوك موقعاً مهماً للتواصل بالنسبة للس

 Freeالموقع تمت الكثير من الحركات االجتماعية الواعية والتي كان من أبرزها مجموعة 
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Fouad  للمطالبة باإلفراج عن المدون  هديل محمد الحضيفالتي أنشأتها الكاتبة والقاصة

الحملة الشعبية ، كذلك مجموعة السعوديةمن قبل السلطات  إثر اعتقاله فؤاد الفرحان

 2009فيضانات جدة التي أسسها رياض الزهراني إثر أحداث  للمساهمة في إنقاذ مدينة جدة

المتضررين  مليات لألعمال التطوعية في إنقاذلتكون المجموعة مقر ع 2009نوفمبر 26في 

عضو خالل شهر، كما  45000د عن من السيول التي داهمت جدة والتي التحق بها ما يزي

تم من خالل المجموعة تصعيد أثار الكارثة إعالمياً حيث بادر األعضاء بتوثيق الحدث 

بالصور والفيديو وهو األمر الذي سبب حرجاً لوكالة األنباء السعودية التي نشرت خبراً عن 

في  "عبد العزيز خوجة"األمطار يخالف الحقيقة وصفه الحقاً وزير اإلعالم والثقافة السعودي 

حوار له مع إحدى الصحف بالمستفز والممجوج، كما تم تصعيد حيثيات الكارثة قانونياً من 

وعة على موقع فيس بوك حيث بادر الفريق القانوني برفع قضية ضد المتورطين خالل المجم

في التسبب بأضرار الكارثة نيابةً عن األهالي وجمع تواقيع األعضاء للتأييد وهو ما عززته 

الذي أصدر  "عبد اهللا بن عبد العزيز"الملك ممثلة في  المملكة العربية السعوديةأعلى سلطة ب

قراراً ملكياً بعد أربعة أيام يعد األول من نوعه ويقضي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وإحالة 

اكمة وكذلك تعويض أهالي المتضررين، وقد كانت المجموعة محل دراسة المتورطين للمح

كثير من رسائل الماجستير والمتخصصين حول التواصل االجتماعي على الشبكة كما سلّطت 

كذلك فإن موقع فيس بوك في . الضوء على ما يسمى باإلعالم البديل وتأثيره على المجتمعات

بين المسؤولين والمواطنين حيث بادر وزير الثقافة السعودية قد كسر الكثير من الحواجز 

تاله وزير العدل الدكتور وواإلعالم االدكتور عبد العزيز خوجة بإنشاء حساب خاص به، 

كما أن مجموعة كبيرة من أصحاب الرأي والفن والثقافة والرياضة ومشاهير  ،سىمحمد العي

ن في مجاالت مختلفة يمتلكون حسابات خاصة بهم على الموقع ويتواصلون مع محبيهم يآخر

 .مباشرة من خالله

  :فيلم الفيس بوك 10- 3

مؤلف المسلسل  آرون سوركينوالسينارسيت األمريكي  "سوني بيكتشرز"إدارة شركة قامت 

حول مؤسسي موقع التواصل "إنتاج فيلم سينمائي ب "ذا ويست وينج"التليفزيوني الشهير 

بحيث قام وقد قام سوركين بإنشاء حساب خاص على الموقع ". االجتماعي الفيس بوك
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من  2.500زوكربيرج، كما أن المؤسس الفيلم على  ركزو . بإنتاج الفيلم "سكوت رودين"

. حول الفيلم اتهممستخدمي الفيس بوك قاموا باالنضمام إلى مجموعة الفيلم لإلدالء بمقترح

:  جوائز 6وحاز على  2010خالل عام  the social networkوقد تم عرض الفيلم باسم 

أفضل صورة، أفضل ممثل، أفضل ممثل مساعد، أفضل مخرج، أفضل سيناريو وأفضل 

  )50("نتيجة 

  )51( :الدعاوى القضائية )ب 

 :شركة كونكت يو -

أسسها مجموعة من أصدقاء التي " كونكت يو"، قامت شركة 2004في عام 

برفع دعوى قضائية ضد موقع الفيس بوك، حيث ذكرت الشركة أن زوكربيرج  زوكربيرج

تم بينهم بشأن تأسيس الفيس بوك، وأنه قام بسرقة األفكار التي وضعوها  بعقد شفويقد أخل 

وقد توصلت األطراف المتنازعة إلى . الخاص بهم الكود الرئيسيحول الموقع، واستخدام 

" كونكت يو"، حاولت شركة 2008وفي عام . 2008 فيفرياتفاق تسوية سري في شهر 

إبطال تلك التسوية ولكن دون جدوى، حيث ادعت أن الفيس بوك قلل من قيمته الحقيقية عند 

وعلى الرغم من أن ذلك االتفاق عقد سًرا، فإن الشركة القانونية . إجراء مفاوضات التسوية

  .مليون دوالر 65التي تمثل كونكت يو أعلنت من دون قصد عن قيمة التسوية والتي بلغت 
  

  :"ستودي في زد"موقع  -

ستودي في "، برفع دعوى قضائية ضد موقع 2008 جویلية  18فيس بوك في القام 

بدعوى قيام الموقع بسرقة الشكل العام  والية كاليفورنياأمام إحدى المحاكم الفيدرالية في  "زد

تلك االدعاءات، " ستودي في زد"وقد نفى موقع . والسمات والخدمات الخاصة بالفيس بوك

 . شتوتجارت بألمانيادار حكم تفسيري من المحكمة اإلقليمية بمدينة وطالب بإص
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  :جرانت رافائيل -

جرانت رافائيل بدفع مبلغ  لندن، أمرت المحكمة العليا في 2008 جويلية 24في 

كان رافائيل قد قام بنشر . والتشهيربتهمة انتهاك الخصوصية  جنيه إسترليني 22.000

سابقًا ماثيو  البحثصفحة وهمية على الفيس بوك زاعًما أنها لزميله في العمل وزميله في 

وقد ذكرت هذه الصفحة الوهمية أن . 2000فيرشت الذي اختلف معه رفائيل في عام 

ويعتقد أن هذه القضية هي األولى من . وأنه غير جدير بالثقة شذوذ جنسيي من فيرشت يعان

والتشهير من خالل الدخول إلى أحد مواقع  انتهاك الخصوصيةنوعها في إصدار حكم بتهمة 

  . التواصل االجتماعي

  :آدم جوربوز -

تم الحكم لصالح موقع الفيس بوك في قضية كان قد رفعها ضد آدم جوربوز في 

كان جوربوز قد قام بنشر كم هائل . مليون دوالر 873ريال حيث تلقى تعويًضا بمبلغ مونت

ويذكر أن . من اإلعالنات الخاصة بتحسين الكفاءة الجنسية لدى الرجال والترويج للماريجوانا

   .جوربوز هو مؤسس شركة أتالنتيس بلو كابيتال

  :أليساندرو ديل بييرو -

بنادي  كرة القدمالعب  أليساندرو ديل بييروتم التصريح بأن ، 2009 فيفري 9في 

اإليطالي أقام دعوى ضد موقع الفيس بوك بسبب نشر ملف شخصي وهمي يحمل  جوفنتوس

وقد ذكر أن الالعب اإليطالي قد شعر . النازيةإلى  الدعايةعة من مواقع اسمه ويرتبط بمجمو

وقد .ب الوهمي الذي يحمل صورته يتضمن تعاطفًا مع النازيين الجددبأسى بالغ ألن الحسا

   .ذكر ديل بييرو أنه لم يقم مطلقًا بإنشاء حساب على الفيس بوك

  :انتشار الفيس بوك 3-11 

انتشر الفيس بوك بشكل كبير في جميع أنحاء العالم حتى وصف بأنه دولة يبلغ عدد 

وقد . من أعمارهم 25يحكمه شباب ال يتجاوزون الـ، وحاليا مليون مستخدم 800سكانها 

كان انتشار الفيس بوك في العالم العربي أمرا حتميا مع تنامي الظاهرة عالميا، وتطور 
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 .شبكات االتصاالت وبالتالي ازدياد عدد مستخدمي اإلنترنت في العالم العربي

فهناك أسباب  .يس بوكتشاركت العديد من العوامل واألسباب في تشكيل لظاهرة انتشار الف

عالمية لالنتشار تطبق على جميع دول العالم، وهناك أسباب خاصة بالعالم العربي، وهناك 

ك فيها ومن األسباب العالمية التي يشتر ةحدأيضا أسباب محلية تخص كل دولة عربية على 

في اإلنترنت تفعيل ديمقراطية اإلنترنت التي لم تكن موجودة ، كل المستخدمين في العالم 

، فإنتاج المضامين لم يعد حكرا على أصحاب رؤوس األموال بل أصبحت متاحة "القديم"

كما ان الفيس بوك يضم كل الخدمات .2.0للمستخدم العادي بفضل تكنولوجيا الويب 

التعارف من أجل الصداقة ومن  ى اإلنترنت وتجمعهم في مكان واحدوالتطبيقات الموجودة عل

  .الخ..واليوتيوب وفليكر واألخبار وتبادل الرسائل أجل والدردشة

 )52( :لهذا كانت هناك سياقات ساعدت موقع التواصل االجتماعي على االنتشار اهمها

  

  :السياق االجتماعي )أ 

فضاء حرا للذين يريدون أن يدّعموا أو ينفلتوا من قيم وعادات  "الفيس بوك"يوفر    •

فالفيس بوك هو امتداد للمجتمع باإلضافة إلى أنه وفر بعدا  .وتقاليد المجتمعات العربية

جديدا سمح للذين منعتهم رقابة المجتمع أو رقابتهم الذاتية في اإلفصاح عن معتقداتهم 

هذا البعد الجديد يسمح لألفراد بحرية التعبير . بالعلن لإلفصاح والترويج لمعتقداتهم

لجيل القديم الذي قد ال يستخدم الفيس خصوصا من ا(دون الخوف من التأنيب المباشر 

فنجد بأن الفيس بوك . ووفر منبرا لنشر هذه األفكار والتفاف الناس حولها) بوك

وأصبح من جهة مجاال للدعوى  .يحتوي على ما يدعم وما يعارض ذات القيم

اإلسالمية، كصفحة الداعية عمرو خالد أو حملة لتوسيع ثياب الفتيات، وأيضا مجاال 

  .من القيم والعادات والتقاليد والدين للتخلص

ونالحظ بأن عدد . يمثل حاجز اللغة عامال مانعا لالنفتاح على الثقافات األخرى •

من أجل ف. الفيس بوك" تعريب"مستخدمي الفيس بوك قد ازداد بشكل كبير بعد 

اللغة  على اآلخرين يجب أن يتوفر في المستخدم شروط خاصة أهمها امتالكلتعرف ا

اإلنجليزية لكي يقوم الفرد بالتواصل من أجل التعارف أو لنشر أفكاره أو تحسين 

  .صورة العرب والمسلمين بشكل عام
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دفعت العادات والتقاليد المتعلقة بصورة المرأة في المجتمعات العربية العديد من   •

ة المخصصة الفتيات إلى استخدام أسماء مستعارة واالستعانة بصور رمزية في الخان

وهذه ظاهرة غير منتشرة بالغرب . لصورهم الشخصية خوفا من تبعاتها االجتماعية

  .بسبب االختالف الثقافي المتمثل باالنفتاح والحرية المطلقة

وفر الفيس بوك فضاء بديال الجتماع المثقفين واألدباء والتعارف والتواصل بينهم  •

ثقافية التي تجمعهم، وانعدام الجو الثقافي بسبب تهميش دورهم وعد فعالية الكيانات ال

  .الحر في أغلب الدول العربية

ن بابتكار ونشر تطبيقات على الفيس بوك نابعة من ويقوم المبرمجون العرب والمسلم •

  .ثقافتهم العربية واإلسالمية

يستغل الشباب العربي الفيس بوك في ممارسة األنشطة االجتماعية التي قد يرفضها   •

بالتالي تخلصوا من الرقابة . يل القديم الذي لم يلج أغلبيته عالم الفيس بوكالج

كما ان . االجتماعية، لينتقلوا لفضاء شبابي شبه خالص تحكمه قيم ومعايير جديدة

  .الفيس بوك أشبع شهية التواصل بشكل أكبر من أي تطبيقات أخرى على اإلنترنت

عات العربية للترفيه للتعارف والتواصل وفر الفيس بوك فرصة للجنسين في المجتم  •

وهذا يختلف من دولة عربية ألخرى، فنالحظ بأن هذا التعارف يتسم . وحتى الزواج

بالسرية والخجل وبمعرفات مستعارة في الدول األكثر انغالقا بينما تكون العالقات بين 

  .انفتاحاعلى صفحات الفيس بوك في المجتمعات العربية األكثر  الجنسين بشكل علني

معين وهو ما " برستيج"يستخدم األفراد الفيس بوك لرسم صورة معينة عن أنفسهم أو   •

يعرف بالرأس مال االجتماعي المتمثل في عدد األصدقاء ونوعيتهم كالمشاهير على 

  .سبيل المثال

يستخدم الفيس بوك كوسيلة للتواصل والتعارف ضمن األسرة الواحدة بسبب ظروف  •

 .رق األسر نظرا لمختلف الظروف السياسية واالقتصاديةالهجرة وتف

الحاجة للتسجيل في الفيس بوك هي حاجة مكتسبة وناتجة عن رضوخ األفراد لضغط  •

اجتماعي يحتم على الشخص امتالك حساب في الفيس بوك ليبقى معاصرا ومواكبا 

  .للتطورات
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د من األفراد الذين تربطنا يسمح لنا الفيس بوك بالتعرف على خصوصية حياة العدي •

بهم عالقة سطحية قد ال يسمح لنا الخجل أو االنشغال بمعرفتها وبالتالي دافعا إما 

  .للتقرب أو االبتعاد عنهم

فكلما كان المجتمع أكثر انفتاحا نرى ذلك في الفيس  ،الفيس بوك هو امتداد للواقع  •

  .بوك وكذا الوضع بالنسبة للمجتمعات المحافظة

استخدام العديد من الشباب للفيس بوك هو ردة فعل على السلطة األبوية في األسرة   •

وتحررا من تبعاتها، لذا نجد بان العديد من الشباب يحجمون عن إضافة والديهم على 

  .سبيل المثال كأصدقاء على صفحتهم

قد ال  سمح الفيس بوك لمستخدميه بالتواصل مع العديد من الشخصيات المرموقة التي  •

  .يسمح طبيعة المجتمع الطبقية في الوصول إليهم

في الكثير من األحيان يصبح الفضاء األسري الخاص فضاء عاما وتهدم الخصوصية  •

على أعتاب الفيس بوك بسبب نشر التفاصيل الحياتية والصور الشخصية والمعلومات 

  .الخاصة ألفرادها

مجتمعات تقليدية إلى مجتمعات جماهيرية  بسبب تحول المجتمعات العربية من كونها  •

أصبح الفرد العربي أكثر انعزاال في الواقع من ذي قبل وأصبحت التجمعات األسرية 

وفي المقاهي مثال شبه منتهية، وقد وفر الفيس بوك فرصا للتواصل بين أصحاب 

  .االهتمامات المشتركة من خالل إنشاء جماعات افتراضية

برا ألصحاب المشاريع الخيرية واالجتماعية عموما فرصة أعطى الفيس بوك من •

 .ل مجاني وفعال للوصول لعدد أكبر من الناس بشك

  :لسياق السياسيا )ب 

ينشط المستخدمون العرب في األنشطة السياسية عبر الفيس بوك في الدول التي   •

لي يتمتع فيها أفرادها بوعي سياسي ومجتمعاتها تعاني من كبت وظلم سياسي وبالتا

  .الفقر تدني مستوى التعليم والصحة
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نرى  معفي حين نرى بأن الفيس بوك انعكاس واضح للحالة االجتماعية للمجت      •

بأنه ليس بالضرورة انعكاس للحالة السياسية إذ أن الفيس بوك يمثل فضاء جديدا 

 .للتنفس لكثير من الحركات السياسية المحظورة والمحاربة من قبل الحكومات

جدها على الفيس بوك يعطينا انطباع عن حجم هذه الحركات وفعاليتها الحقيقة توا

  .التي قد ال نستطيع رؤيتها في الواقع

انتشر نجاح الحركات السياسية المعارضة خصوصا في مصر بعد نجاح الحملة   •

 .ريلفأ 6متمثلة بحركة  2008المؤيدة إلضراب العمال في مصر عام 

دول العربية بحجب الفيس بوك خوفا من تبعاتها االجتماعية تقوم بعض ال   •

ومن بينها سوريا التي حجبت الموقع وتونس التي حجبته ثم  .واألخالقية واألمنية

  .أعادته واإلمارات التي حجبت القسم الخاص بالمواعدة

ي يحجم العديد من المستخدمين العرب عن استعمال الفيس بوك بسبب الدعوات الت •

انتشرت عن عدم خصوصية معلومات المستخدمين وسيطرة اجهزة االستخبارات 

هذه الدعوات بسبب بأغلب الشباب  يرحباإلسرائيلية على الفيس بوك بينما لم 

مفهوم . شعوره بانتهاك خصوصيته أصال من قبل األسرة والمجتمع والحكومات

 .الخصوصية ال يحمل نفس األهمية في العالم العربي

  

  :لسياق االقتصاديا   

ال يمثل تردي الحالة االقتصادية وانخفاض مستوى دخل الفرد في دخول الفرد للفيس   •

بوك ونجد مثال بأن الفيس بوك يمثل الموقع الثالث على مستوى مصر من حيث 

وتضم مصر أكبر عدد من مستخدمي الفيس بوك على مستوى العالم العربي . التصفح

   . للفيس بوك  المستخدمينمن االستخدام العالمي % 0.9صر وتمثل م. باكمله

يوفر الفيس بوك مجاال للمستهلكين في شن حمالت ضد غالء األسعار وتردي  •

 .األحوال االقتصادية من اجل الضغط على الشركات
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  :الجتماعيا التواصل شبكات و التلفزيون بين التفاعلية - 4

 :التفاعلية مفهوم  1- 4
  

 بحضور أهميتها زادتقد و ،الحديثة  اإلعالمية المصطلحات أهم بين من التفاعلية تعتبر

 القائم الجديد اإلعالم أو تاالمعلوم ثورة مايسمى سياق ،في الحديثة التكنولوجيا الوسائط

 وتلقي إرسال في األدوار لوتباد ، المستخدم و باالتصال القائم بين التفاعل على أصال

 في الخطي السويل نموذج في نظرلل المنظرين و المفكرين يدعوا ما هذا اإلعالمية الرسالة

  .التبادلي االتصال على ،المرتكزلالتصال الحديثة تكنولوجيات تطور ظل

  

 ممفهو أنها لعياضي الدين نصرالدكتور  يعرفها كما التلفزيون وسيلة في التفاعلية    

 تحويل إلي ويهدف والمشاهد، البصري السمعي بين العالقة من خاص شكل عن للداللة ابتكر

 االستخدام لكن البرمجة في يؤثر بشكل ونشيط، فعال عنصر إلي والسلبي الساكن المشاهد

 الرسالة، في المتلقي مشاركة أنواع كل على يدل أصبح المفهوم، لهذا والمتعدد التدريجي

  )53( .تحدث لم أو الصدى رجع أحدثت سواء

 

 أو الكالسيكي البريد أو الهاتف طريق عن تكون ما غالبا التلفزيون عبر التفاعلية إذن     

 مع التفاعلية بها يحقق أن األخير يسعى التي الطرق من وغيرها األستوديو في الحضور

 ،وما كنولوجيةالت االنترنت وسيلة مع مقارنة محدودة تبقى المشاهدين،ولكنها من متتبعيه

 بل اإلخبارية المضامين على االطالع فقط ليس للمستخدم تتيح سيمات و ميزات من تقدمه

 سواء التكنولوجية الوسيلة يف تصالباال القائم مايطرحه حول أرائهم بإبداء فيها المشاركة

  .  االجتماعي للتواصل شبكات أو الكترونية مواقع كانت

    

 هومجال تخصصه حسب كل المنظرين قبل من التفاعلية عاريفت تعددت المنطلق هذا من   

 اإللكترونية المواقع في التفاعلية أن، الذي يؤكد Downes“  و ”McMillan فهناك تعريف ،

 إقناع إلى تهدف مما أكثر المعلومات تبادل إلى تهدف االتصالية العملية كانت ما إذا تتعاظم
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 في المشاركين كل كان ما وإذا اإلتصالية، البيئة على سيطرة أكثر ونوايك كي فيها المشاركين

 )54(. للرسالة الفعل ورد الفعل دور ويؤدون نشطا، دورا يؤدون اإلتصالية العملية

 

 نطباعاب اإلحساس المستخدم يعطي كي بالمرونة يتسم أن يجب الذي الوقت عامل إلى إضافة

  .به يتأثر مما أكثر فيه يؤثر الذي مونالمض مع فعالية أكثر ،ويكون المكان

   

 من المبذول والجهد المتعددة، االختيارات إتاحة :هي أبعاد ستة للتفاعلية Heeter” " حدد كما

 المستخدمين لرغبات واإلستجابة ,ونشط إيجابي مستقبل باعتباره المستخدم قبل

 المستخدمين، قبل من األخيرة إلى المعلومات إضافة وإمكانية اإلنترنت، على قعاموالومراقبة

  )55(.الواحدة االتصالية الوسيلة جمهور بين الشخصي االتصال إمكانية وأخيرا

  

 االتصالية العملية في فاعال يكون أن للمستخدم تسمح Heeter حددها التي األبعاد هذه و

 يغير و يتفاعل يايجاب مستخدم إلى بسلبية شيء كل يتلقى عادي مشاهد مجرد من ويتحول

 تحدده المشاهد وتفاعلية المستخدم تفاعلية بين االختالف يتلقاها،وهذا التي المضامين في

 ،وال حرية بكل يتفاعل كي أرضية للمشاهد توفر ال التلفزيون ،فوسيلة ذاتها حد في الوسيلة

 كل توفر التكنولوجية الوسيلة حين تبثها،في التي للمضامين شيء إضافة أو تغيير من تمكنه

 مفهوم أصبح لهذا.االتصالية العملية في فعاال و فاعال بذلك ليكون للمستخدم السيمات هذه

  .أبعادها وحتى وفعاليتها طبيعتها،شكلها بتحديد تقوم التي هيف بالوسيلة أكثر مرتبط التفاعلية

بير،مكنت حرية التعبابا واسعا لالوسيلة التكنولوجية فتحت  أن إلى اإلشارةكما يجدر 

المشاركة و التعبير ،بقدر ما يشاؤون و في الوقت الذي يريدون ،بدون وضع مستخدميها من 

 وخلفياتهممتجاهلين بذلك انتماءاتهم الجغرافية ،اعتبار ال للزمن وال للمسافات 

من  أمامالفكرية وغيرها من الخلفيات التي كانت تقف حائال الدينية،السياسية،االجتماعية ،

  .التلفزيونوسيلة بثها ت إلييتفاعل مع المضامين  أويعلق  أنيريد 
  

 وبين المرسل أو المصدر بين التفاعل بها يراد التفاعلية " يسجل أن ، ف آخريوهناك تعر

 ذلك تم سواء نفسهم،أ الجمهور أو المتسخدمين بين التفاعل آخرى، جهة ومن ، لالمستقب

 )56(".بدونه أو ومشاركته المصدر بواسطة
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 وباستثناء للتفاعل، وحقيقة مباشرة فرص توفر ال نجدها التقليدية، للصحافة نظرنا ما وإذا

  الرسائل بكتابة المشاهد يقوم ،حيث التلفزيون عبر التفاعلية البرامج بعض توفرها التي

 ردل فرصةك تعتبر االستديو في حاضرا كان إن رأيه يبدي وأ يتصل هاتفيا  أو االلكترونية

 تقدمها التي التعليق أو االتصال فرص كوكذل إعالمية رسائل  من البرنامج يقدمه ما على

 نطاق وذي محدودا يكون الصحافة هذه في التفاعلي الجانب نإف ، اإلذاعية البرامج بعض

  .نسبياً صغير

 

 تمثل باتت الميزة هذه أن بل التفاعلية، من واسع بمدى تتميز فأنها االليكترونية، الصحافة أما

 ليس  المشاهد من تجعل فهي .الصحافة من النوع لهذا واألساسية المهمة الخصائص أهم أحد

 .والمعلومة الخبر صنع في ومشاركا مساهما وإنما فقط مستخدما

 أننستطيع  تفاعلية بامتياز ولكن هذه السمة الوعلى الرغم بان الوسائط التكنولوجية الحديثة 

 .ال تتوفر في جميعها ألنهارونية ،على جميع المواقع االلكت نطلقها

يضع خيارات للمستخدم كي يتفاعل معه ،مثل  اإلخباريةالن القائم باالتصال في المواقع 

مثلما هو الحال على شبكات التواصل كل خبر  أسفلالخانات المخصصة للتعليق 

من  يكونا على درجة كبيرة أنو المستخدم  لباالتصااالجتماعي،وكذلك يجب على القائم 

 اإلخباريةالتحكم من التكنولوجيات الحديثة كي يحققا التفاعل المطلوب على مستوى المواقع 

 .شبكات التواصل االجتماعي الذي هو موضوع البحث المدروس أو

 نعرف أن نستطيع العلمي التراث مراجعة وبعد للتفاعلية  العديدة  فالتعاري خالل من

 فيه كوني ،الذي المستقبل و المرسل بين المتبادل الفعل ذلك بأنها إجرائيا تعريفا التفاعلية

 .  المستعملة للوسيلة وفقا تتغير و تتعاظم، عديدة اتجاهات عبر االتصال
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  :المستخدم حيث من التفاعلية مفهوم  ) أ

  

مكونات رئيسية  أربععل اإلنسان والحاسوب قد يتكون من تفانموذج " فإن روي، لرادا وفقاً

لتحكم تدفق المعلومات وا وسيلتي. ة، وطبيعة اآللةوهي اإلنسان، والحاسوب، وطبيعة المهم

 اإلنسان يستوعب أن يجب والحاسوب؛ اإلنسان بين التواصل في الرئيستين يعتبرا ُمقدرات

 عام نموذج في. الحاسوب باستخدام اإلنسان يؤديها التي المهام وطبيعة االثنين طبيعة

 اإلنسان بين التواصل في والتحكم المعلومات تدفق على يؤكد بالحاسوب اإلنساني للتواصل

   )57( ."والحاسوب

  

 إدراك إلىيعود  مفهوم التفاعلية من حيث المستخدم أننستشف ، هذا التعريف  اللخ من

بمقدار السلوك التفاعلي الذي  سوف يتأثر،بحيث المستخدم لمستوى التفاعلية على موقع الوب 

بدورها  perceived interactivity وسوف تؤثر التفاعلية المعتقدة, فه هذا المستخدمظيو

  . المستخدم ونواياه السلوكية نحو الوسيلة على اتجاهات

و تبادله و ردود فعله السريعة و  تشاركههذه التفاعلية من خالل  إنتاجدورا في  للمستخدم و

اعالميية من الوسيلة التكنولوجية ،و يغير مفردات  و فورية على ما يتلقاه من رسائل  اآلنية

  . حرية بكل ، وو معتقداته ألرائهوفقا  األحداث

 األخيرالمتعلقة في تعريف التفاعلية من خالل المستخدم الرتباط  األساسيةوالنقطة 

وبالتالي .وسيلة االنترنت أوتسمية مستخدم تطلق على الذي يستخدم الحاسوب  أيبالوسيلة،

 .تعامل المستخدم معها ةوبكيفيهذه التسمية مقرونة بالوسيلة 

 :والمتلقي المرسل بين قةالعال حيث من التفاعلية مفهوم   )ب 

التفاعلية كخاصية لحقبة اإلنترنت الجديدة قد نقلت "، هناك تعريف يحدد هذا الشأنفي 

  )58"(زوار اإلنترنت من حقبة استهالك المحتوى اإلعالمي إلى حالة إنتاج هذا المحتوى

 يتسم عاليه التوضيح هذا وفق اإلعالمية األنماط من النمط هذا"  أنيرى تعريف آخر و

 أو اكتشاف على القدرة المستخدم يعطي النمط هذا أن في أوالهما تتمثل هامتين بسمتين
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 توزيع كيفية اختيار للمستخدمين يتيح النمط هذا أن في ثانيتهما وتتمثل جديد، محتوى تقديم

الصحافة االلكترونية  التفاعلية في "، بأنيعتبر تعريف ثالث في حين )59("...المحتوى هذا

إحدى األدوات التي غّيرت العملية االتصالية بين المرسل والمستقبل، وجعلت المنتج 

 أنمن خالل التعاريف السالفة نرى )60"(والمستهلك يتبادالن األدوار في أحيان كثيرة

تقريبا النموذج الحظي التقليدي لالتصال بما كان يتضمنه من قيود على  ألغت االنترنت 

( ية فقد كان هذا النموذج يعطي سلطة كبيرة وربما مطلقة للقائم باالتصال العملية االتصال

بعد  أماالعالقة االستبدادية،  إلىوكانت العالقة بين المرسل والمستقبل اقرب ) المرسل

لبنية االتصال نفسها تلك السلطة المطلقة على  أوظهور االنترنت لم يعد للمرسل 

 فيكة االنترنت المستقبل صالحيات وحرية اكبر يمنح االتصال عبر شب إذالمستقبل، 

من بين آالف الصفحات  إجبار أوما يريده من رسائل على الشبكة دون قهر  إلى الوصول

 .يريحه الذي وبالتتابع يريده الذي الوقت فيوالمواقع المنتشرة على الشبكة 

 فيتغيرات ملحوظة ) من تطور شبكة االنترنت دةفيالمست ( االلكترونية المواقعأحدثت  إذن،

 والرسالة والمستقبل المرسل على تقتصر كانت التي التقليدية االتصالية العملية مكونات

 المكونات فين بعض المكونات التي كانت هامشية أش وأعلت من) القناة أو( والوسيلة

االتصالية التقليدية، وفتحت الطريق أمام الناس للتمتع بمزيد من حرية التعبير، فعلى صعيد 

لى مرسل فرد يمتلك مهارات إعداد الرسالة اإلعالمية المرسل لم يعد األمر يقتصر ع

 . الوقت نفس في المرسل تلقيالوجود مصطلح الم إلىلجمهور كبير، فظهر 

 :الوسيلة حيث من التفاعلية هوممف   )ج 

 "ريف التي ركزت على التفاعلية من حيث الوسيلة ، هذا التعريف الذي يرى بأنامن بين التع

 التزامنية بين والمرونة ، التفاعلية لتحقيق ضرورياً شرطاً تعد االختيارية اصيةخ

 التفاعل هذا يعمق المتعددة طالوسائ واستخدام ، الشبكة على التفاعل مجال توسع والالتزامنية

 خاصية حول تدور الحديثة االتصالية الخصائص هذه كل أن يعنى وهذا ، ويقويه

 )61(..."التفاعلية
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ليس  اإلذاعةعن التفاعلية في  الحديثو، أخرى إلىختلف من وسيلة مفهوم التفاعلية يف

تختلف فهناك مواقع من الجيل  األخيرةفي  حتى االنترنت، أو نالتلفزيوكالحديث عنها في 

البريد  أونوعا ما مثل المدونات ، ةمحدودعلى مستواهم  التفاعليةتكون من االنترنت  األول

الذي تميزه شبكات التواصل االجتماعي بالنسبة للجيل الثاني لالنترنت  أما،االلكتروني

أي فضاء  إلىخدمين للولوج بسهولة تمكن المست ألنها،تختلف افالتفاعلية على مستواه

المحتوى ،و التفاعل  إنتاجافتراضي،وتتيح له فرصة التعليق و المشاركة و المساهمة في 

  . الفوري القائم على اتصال متعدد االتجاهات

كونها اختلفت من  تمجاله، تباينوتخصصه و  لالتفاعلية، كلهذا اختلف الباحثون في تعريف 

   .التفاعلية تتطور و تتغير وفقا للوسيلة نأخرى، إذ إلىوسيلة 

  :خبارية إلالقنوات التلفزيونية ا - 5

تعتبر القنوات الفضائية اإلخبارية العربية تجربة جديدة في مجال ممارسة حرية 

ت تنفتح أمام المواطنين ئيابية هذه الحقيقة منذ بدأت الفضاالتعبير، وقد أدركت الحكومات العر

الذين أصبح بإمكانهم الحصول على المعلومات ومناقشة القضايا والموضوعات الممنوعة في 

   .قنوات التلفزيون الوطنية

ز دور التلفزيون في تشكيل الرأي العام إزاء ما بر، 1990منذ حرب الخليج في عام 

ث، بدأت المنافسة بين الحكومات العربية ورجال األعمال األثرياء، ينقل إليه من أحدا

وتوالت المبادرات الحكومية والفردية في إطالق أنواع ، تحتد  وخصوصا السعوديون منهم

ومع ذلك ظلت المادة اإلخبارية على القنوات العربية تخضع . مختلفة من القنوات الفضائية

هذه مشاهدي دعا احيانا مما ظاهرة حينا وخفية  للرقابة وتسير وفق توجيهات حكومية

القنوات ات إن إدار االخيرة الى استقاء جل االخبار من االنترنت و التفاعل معها وبما

، لتحقيق النجاح المطلوب، تحتاج إلى مهارات محددة و تسعى اإلخبارية في البلدان العربية 

من بين هذه المهارات  ،بير واالستقاللية التحريريةإلى جانب توفر هامش واسع من حرية التع

وفي فضاءات مختلفة كموقع  تصميم وتقديم البرامج واألخبار وفقا ألذواق المشاهدين العرب

يحتاجه المشاهد العربي من برامج وأخبار للحصول فهم ماو، التواصل االجتماعي الفيس بوك

تمارسها الحكومات العربية أو رؤوس  مقاومة الضغوط التيوكذلك على دعمه ووالئه، 
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ويبدو أن عددا محدودا جدا من القنوات العربية هو الذي . األموال التي تمول تلك القنوات

تمكن من توفير هذه الشروط وبالتالي تحقيق النجاح في الوصول إلى المشاهدين وتلبية 

 لعربيةغة اللالناطقتين با 24نس او فر BBCمن بين هذه القنوات االخبارية  قناة احتياجاتهم، 

المشاهد من متلقى سلبي الى مستخدم يشارك في صنع الحدث من خالل اللتان جعلتا 

  )62(  . الفيس بوكموقع التواصل االجتماعي صفحتيهما على 

  : عربي BBC خباريةإلا القناة التلفزيونية 1- 5

BBC )باإلنجليزية :BBC( هيئة اإلذاعة البريطانية ،)باإلنجليزية :British 

Broadcasting Corporation ( تأسست عام المملكة المتحدةهيئة إعالمية مستقلة مقرها ،

، أما قبل ذلك فكان اسمها شركة اإلذاعة البريطانية وكانت قد تأسست على يد 1927

ومؤسسات تضم الهيئة اآلن شبكة من القنوات، . 1923مجموعة من الشركات الخاصة عام 

تتّسم سياسة تناول وتقديم . قناة إخبارية ناطقة بالعربية 2008اإلنتاج، وقد اطلقت في مارس 

األخبار في هيئة اإلذاعة البريطانية بالشفافية والحياد إلى حد بعيد في تناول القضايا العالمية 

دها أن حيا BBCفي عالم يسوده اختالف شديد في اآلراء والقناعات السياسية، تقول 

كمؤسسة إعالمية هو نتيجة لعدم تلقيها أي دعم حكومي ال من الحكومة البريطانية وال من 

حكومة أخرى بل إن تمويلها الضخم بشكبة قنواتها التلفزيونية الفضائية والمحلية واإلذاعات 

التي تديرها يأتي بشكل مباشر من المواطن البريطاني ومن خالل الضرائب التي تضعها 

ى كل جهاز تلفاز في بريطانيا الذي في حال امتالكه على مالكه أن يدفع ضريبة الدولة عل

بفروعها  BBCسنوية تجمعها الحكومة البريطانية لتشكّل ميزانية عتيدة تذهب لتمويل 

حررها من أية وب لندنغرب  وايت سيتيالمختلفة مقر هيئة االذاعة البريطانية في ضاحية 

الذي في حال وجوده قد يؤثر على انحيازها إلى األمر (تبعية مادية من الحكومة البريطانية 

تتمتع باستقاللية مادية تامة تتيح لها حرية تناول السياسة اإلعالمية وفق  BBCفإن ) الحكومة

والذين هم بدورهم من أصول وعروق وخلفيات (ما يريده منها دافع الضرائب البريطاني 

  .ومستمعيها حول العالممؤسسة تحظى بثقة مشاهديها  BBCمما يجعل ) مختلفة

،  محمدلنبي لالصور الكاريكاتورية المسيئة بنشر  BBCقامت  2006 يفريف 2وفي 

 2009وم اإلسرائيلي على قطاع غزة الهجبعد   و .المسلمينمما زاد في وتيرة الغضب لدى 
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األمر الذي فهمه البعض على انه " مناشدة إنسانية لصالح قطاع غزة"بث  BBCرفضت 

هات من بينها الحكومة البريطانية كثير من الجالحيث انتقدت من " إسرائيلانحياز لصالح "

تهمة  BBC، فيما نفت " بالمؤسف"االستغاثة  حيث وصف وزير الصحة امتناعها بث نداء

االنحياز معللة األمر بكون المناشدة التي وجهتها لجنة الطوارئ الخاصة بالكوارث المؤلفة 

   .رأيهاحسب ب" ستُقَوض الحياد الذي يميز تغطية اإلذاعة"وكالة إغاثة  13من 

 5-1-1  BBC على اإلنترنت: 

كانت تعرف الهيئة . 1994 ماي 6على الشبكة في  BBCتم إطالق أول خدمات ال 

والذي ما زال معرفا " BBCi" "آي BBC"ثم تغير إلى " أونالين BBC"ة باسم على الشبك

  ).توني أجيه(والموقع تحت إدارة  2004منذ عام . للخدمات التفاعلية التي يقدمها الموقع

ليكون موقعاً   1997ة عام بإطالق النسخة العربية لموقعها على الشبك BBCقامت 

تعريفياً بإذاعة ونشاطات القسم العربي في هيئة اإلذاعة البريطانية لكن سرعان ما تحول 

الموقع شيئاً فشيئاُ إلى واحداً من المواقع العربية النشطة في تقديم األخبار المكتوبة 

فضال عن .راروالمسموعة والمقروءة والمتفاعلة مع الزائر، والتي يجري تحديثها باستم

غتين العربية و االنجليزية تعرض من خاللها جل برامجها و لصفحتها على الفيس بوك بال

المكتوبة و المرئية مقابل التفاعل و التعليقات التي تتلقاها من مشتركي أخبارها نشرات 

  .االخيرة

  :العالمية BBCجمهور  1-2- 5   

عبر االذاعة  BBCعدد متابعي أخبار أثبت تقرير أجرته مؤسسات مستقلة أن 

 100مليون شخص في  233إلى ما يقارب ال 2007والتلفزيون واإلنترنت وصل في العام 

في بنغالدش حيث زاد  BBCكانت أكبر نسبة زيادة سجلت لمتابعي أخبار و.دولة حول العالم

لخدمة عدد المستمعين حوالي ثمانية ماليين شخص، في حين انخفض عدد المستمعين ل

ويقول اري محمد نوري أحد المهتمين بالشؤون . بنسبة ثالثة ماليين BBCالصينية من 

السياسيين العراقيين بشكل كبير نتيجة لدى  رواجاً BBCيلقى : السياسية في كردستان العراق

حيث كانت الحكومة العراقية  عقود الماضية الاألوضاع السياسية المتدهورة في العراق خالل 
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المتوسطة التي كان  BBCصدام حسين تفرض التشويش على موجات سها أيري كان الت

وبالرغم من التشويش كان السياسيين العراقيين  720يستقبل في العراق على موجات 

 .)63(.بالمصداقية والحكمة والحيادية والموضوعية BBCياخذون مصادر األخبار 

  :F24ية القناة التلفزيونية االخبار  5-2 

F24 )باإلنجليزية :France 24  على جميع القنوات  "فرانس فان كاتر"وتنطق

كانت  .24باسم فرنسا  بالعربيةوتعرف أحيانًا ) ربية، واإلنجليزيةالثالث الفرنسية، و الع

اللغة المشهور بدفاعه عن  جاك شيراكالقناة من بنات أفكار الرئيس الفرنسي السابق 

قناة هي   .في وسائل اإلعالم اللغة اإلنجليزيةفي العالم من أجل منافسة هيمنة  الفرنسية

تتناول  تستهدف القناة دول ما وراء البحار. 2006ديسمبر،  6دولية بدأت بثها يوم  أخبار

ر الدولية برؤية فرنسية معتمدة على تباين اآلراء ، تنوع النقاشات و تناقض وجهات األخبا

، وورلد نيوز BBCقناة وتشبه   .النظر و تقدم تحليالً معّمقا لألخبار مع عناية خاصة بالثقافة

خدمة برامجها عبر  F24تبث . وروسيا اليوم، و وورلد إن إتش كيو تي في-دي دبليوو 

  .األقمار الصناعيةو  الكابل

و على موقع  آي فون، بدأت القناة في بث برامجها عبر برنامج 2010في عام 

 80بميزانية سنوية  F24قناة  الحكومة الفرنسيةل وتمو .التواصل االجتماعي الفيس بوك

ثالث نسخ بر ع، وتقوم ببث األخبار الدولية باريستبث القناة من قرب . تقريًبا يورومليون 

   .فرنسية، وعربية، وإنجليزية

  :24نس ابرامج قناة فر 5-2-1  

F24  القناتين . بالفرنسية، والعربية، واإلنجليزية: ثالث قنوات علىتبث برامجها

نايل واإلنجليزية يمكن استقبالها في المنطقة العربية عن طريق القمر الصناعي العربية 

  .برامجها بين التغطية اإلخبارية ومجالت األخبار والتقارير الخاصة F24 وتقسم  .سات

  :أبرزها من  برامج النسخة العربية

  نشرة األخبار •
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  باريس مباشر •

  ضيف وحدث  •

  .أصوات الشبكة •

  :24نس افر أهداف قناة2-2- 5

تهدف القناة إلى تقديم األخبار من وجهة نظر فرنسية بشكل مغاير عن القنوات الناطقة 

وتتنافس بشكل . وورلد نيوز BBC ، والجزيرة اإلنجليزية، و سي إن إنباإلنجليزية ك 

كما تقوم بإجراء . إن إتش كي وورلد نيوز، و ويل دوتشيه، و شبكة روسيا اليوم رئيسي مع

تتنافس بشكل رئيسي مع  F24النسخة العربية من . حوارات ثقافية إلى جانب بثها لألخبار

  .روسيا اليوم، و ةالجزيرقنوات 

  :توفر القناة   5-2-3 

F24  الشرق ، وفريقياإ، و أوروبامتوفرة عبر خدمة األقمار الصناعية في أغلب

، واشنطن العاصمة، و نيويورككابل آند أنتينا في : وكذلك عبر خدمة الكابل. األوسط

في الواليات المتحدة األمريكية، وكندا، وسط و أمريكا  نيو الين كومبانيوتمثلها . أتالنتاو

باإلشتراك عن  ديش نيتوركمتوفرة عبر خدمة  2010 وتأكما أصبحت في . الجنوبية

يكمن مشاهدة القنوات الثالث العربية، والفرنسية، واإلنجليزية  .طريق األقمار الصناعية

كما يمكن مشاهدة القنوات عب . في اإلنترنت F24عن طريق موقع  أدوبي فالشبصيغة 

  .اليف ستيشنموقع 

، بدأت قناتا 2011 جانفي 9في و .F24بحجب موقع  إيران، قامت 2010مارس،  2في 

F24 وذلك في السعة  16:4بالتحول للبث بصيغة الشاشة العريضة  اإلنجليزية والفرنسية

وتم تغيير تصميمات . 6:00ثم التحقت بهما القناة العربية في . بتوقيت باريس 2:00

كما تحول عارض الفيديو . صميم األستوديو بقي كما هوغير أن ت. التغيير لمالئمة الغرافيك

  )64( .لمالئمة التغيير france24.comفي 
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 :لى االنترنتإمن التلفزيون نتقال اإل  -6 

أثر  المستخدميناستخدام مواقع التواصل االجتماعي عبر شبكة اإلنترنت من قبل 

أوضحت كما الم األخرى بدرجات متفاوتة وأدى إلى انخفاض التعامل مع وسائل اإلع

من المبحوثين بأن % 40نسبة  تجابأعلى االستماع إلى اإلذاعات إذ ثرت أ هاالدراسات ان

ن يمن المبحوثين المستخدم% 58نسبة  تجداً وكذلك أجابنخفض ااستماعهم لإلذاعات 

 الدراسةات الفضائية قد انخفضت ، وأوضحت لمواقع التواصل االجتماعي أن مشاهدهم للقنو

التي أجريت على عينة من قبل طلبة الكليات الفلسطينية أن المبحوثين يتفاوتون في كثافة 

استخدامهم لمواقع التواصل االجتماعي إذ أن نسبة المبحوثين المستخدمين لمواقع التواصل 

، % 30  ساعة قد بلغت نسبتهماالجتماعي على شبكة اإلنترنت في المعتاد يومياً أقل من 

يليها من يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي من ساعتين إلى أقل من ثالث ساعات بنسبة 

% 22ساعات بنسبة  3، ثم من يستخدمون من ساعة إلى أقل من ساعتين وأكثر من % 26

تواصل إلى أن المبحوثين ُيعدوا من حديثي استخدام مواقع ال الدراسةوأشارت . لكل منهما

، % 46  سنة االجتماعي على شبكة اإلنترنت حيث بلغت نسبة من يستخدمونها منذ أقل من

، والذين يستخدمونها منذ سنتين % 22والذين يستخدمونها منذ سنة إلى أقل من سنتين بنسبة 

أن من اكثر الفوائد واإليجابيات  الدراسة وأشارت.  % 20ات بنسبة إلى أقل من ثالث سنو

ها المبحوثين من خالل استخدامهم لمواقع التواصل االجتماعي على شبكة اإلنترنت التي يحقق

ذلك نسبة ؤيد يمن   بلغانها تعرفهم موضوعات تساعد على النقاش مع اآلخرين حيث 

% 80بنسبة    تعرفهم على اخبار العالم  ، ومن ثممن المبحوثين% 82مرتفعة بلغت

الى استقاء جل االخبار من صفحات التواصل دى أمما  والمشاركة و التعليق عليها

وبينت .االجتماعي عوض مشاهدتها على التلفزيون لعدم تمكين المشاهد لالدالء برايه 

أن نسبة المبحوثين الذين يبدون آرائهم ووجهات نظرهم وتعليقاتهم النصية على الدراسة 

 % 36ل االجتماعي يومياً قد بلغت نسبتهم الموضوعات المطروحة للنقاش في مواقع التواص

ن ييوم، يليها التعليق بالنص كل % 26كما بلغت نسبة من يعلقون كلما زاد عن يومين بنسبة 

بالنفي أي بعدم التعليق بالنص من المبحوثين بنسبة وكانت االجابات ، % 22 تقريباً بنسبة

يرة من المبحوثين ال تشارك بصور فعالة في الجوانب أن نسبة كب الدراسةوأشارت . 16%

من المبحوثين أجابوا بعدم رفع مقاطع فيديو تتعلق % 52المرئية والصوتية إذ أن نسبة 
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، كما بلغت نسبة من يرفع مقاطع بالمواضيع التي تناقش على مواقع التواصل االجتماعي

بنسبة  كل شهر تقريبا مقاطع فيديو من المبحوثين ، يليها رفع% 24فيديو كل اسبوع تقريبا 

 .كل اسبوعين تقريبا بأنهم يرفعون مقاطع فيديو%10أجاب من المبحوثين بنسبة و، % 10

النصي بكثافة خالل مشاركتهم النقاش مع   تعليقهم  المبحوثين رغمالدراسة وأوضحت 

ت متدنية قد يكون للسبب اآلخرين إال أن مشاركتهم المرئية من خالل مقاطع الفيديو جاء

السابق باحتياجها لسرعات عالية وانتظار وقت طويل لكيتمل تحميلها او عدم معرفة 

أن نسبة المبحوثين الذين ال يرفعون  الدراسةوبينت .المستخدمين كيفية رفعها وتحميلها

رفعون ، كما بلغت نسبة من ي% 32صورة على مواقع التواصل االجتماعي قد بلغت نسبتهم 

، كما بلغت نسبة من يرفعون صورة كل ما يزيد عن يومين % 30صورة كل يومين بنسبة 

أن أهم  البحثوكشفت . %8كل يوم بنسبة    من يرفعون صورة  ،يليها% 28بنسبة 

الموضوعات التي يفضل المبحوثين المشاركة والتفاعل معها خالل استخدام مواقع التواصل 

  .% 56رية إذ جاءت نسبتها االجتماعي السياسة واالخبا

عاله استخلص الباحث ان هناك بداية أرقام واالحصاءات المذكورة ألعلى ضوء ا

نزوح للمشاهدين من التلفزيون كوسيلة اتصال الى االنترنت و تحديدا شبكات التواصل 

، الفيس بوك االكثر شعبية في العالم العربي كي يصبحوا بذلك مستخدمين االجتماعي 

إدارات يصنعون و يغيرون مفردات االحداث من خالل االخيرة لهذا قررت ، لين متفاع

تطوير أساليبها   ومؤسسات اإلعالم بشكل عام بضرورةالقنوات التلفزيونية االخبارية 

وخدماتها ومتابعة التحديث المستمر بما يواكب العصر الذي يتسم بالتفاعلية والالتزامنية في 

إلعالمية المتالك تكنولوجيا اإلعالم الحديثة وخاصة بعد ظهور الوسائل ظل المنافسة ا

الذي يسعى لتقديم معظم خصائص ) أو اإلعالم الرقمي اإلعالم الجديد ( اإلعالمية الجديدة 

ومميزات الوسائل اإلعالمية التقليدية في وسيلة إعالمية تفاعلية واحدة فقط وهي شبكة 

ات إعالمية متنوعة ومميزة إضافة إلى العمل على استثمار اإلنترنت وما تقدمه من خدم

مواقع التواصل االجتماعي واالستفادة من خدماتها المتجددة في خدمة قضايا األمة العربية 

الرياضية و الثقافية  و واإلسالمية السياسية واالجتماعية واالقتصادية والتعليمية والتربوية

  )65(.خاللها عن الجمهوربخلق فضاءات جديدة تبحث من  وغيرها
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  الباب الثاني

و  F24  اإلخباريتينن في صفحتي القناتين ين المشتركيرصد الفيسبوكي

BBC لى موقع التواصل االجتماعي الفيس بوكع.  

  

 

  تمهيد  

رصد التفاعلية في صفحات شبكة التواصل االجتماعي الفيس بوك للقناة  - 

 .F24 اإلخباريةالتلفزيونية 

رصد التفاعلية في صفحات شبكة التواصل االجتماعي الفيس بوك للقناة  -   

 .BBC اإلخباريةالتلفزيونية 

 نتائج البحث-      

 ناقشة نتائج البحثم-

  خالصة البحث-
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 تمهيد

دراسة أجرتها (ثري بما يقدمه ولكن الدراسات" التلفزيون"الحديث عن جهاز المشاهدة المرئية 

التلفزيون بحساب ساعات  أثبتت تفوق اإلنترنت على )الشركة األمريكية ماينور مونينور

 . ودقائق الخضوع لكل منهما

سبيل المثال أن التلفزيون محصور على فئة ضيقة  عديدة منها علىويرجع التفوق هنا ألمور 

جداً  وال ُيمكّننا إضافة رأي أو بثّ فكرة أو تغيير طريقة أو حتى إخبار اآلخرين بأمور تمنع 

 اإلعالمِ القديم من بثّها باعتبارها مخالفة لتشريع أو نظام أو سلطة تنفيذية معينة ، قوانين

وفي  إطار ضيق بمعنى أني أشاهد فقط بينما ال أستطيع أن اتفاعل إضافة إلى حصرها داخَل

االعالمية rtc الرئيس التنفيذي لشركة –" ميتشل كيتر"نقطة ال يمكن اإلغفال عنها يشير إليها 

 إن اإلعالم الجديد يتميز أوالً بأنك تشاهد ما تشاء  دون قيود زمنية أو مكانية أو"في قوله  -

الجديدة اعتمدت على  ولكن الثورة" ..شاهد ما أشاء ، وقت ما أشاء دعني أ.. حتى نظامية 

 الجمهور منتظراً لها اإلنتاج الفردي ألمور معينة ، ويكون نشرها وفق أسس معينة يكون

باالعالم الجديد اإلعالم التقليدية  ومما يؤكد على ذلك ما ذكرته مسبقاً بشأنِ تأثرِ مصادر

والتشارك  بفضل كمية التفاعل مما يؤكد على نجاحها جتماعيالمتمثل في شبكات التواصل اال

وبحسبة بسيطة على سبيل المثال إذا كان للقناة التلفزيونية االخبارية   .التي قامت عليها

) وهو رقم يمكن الوصول له ببساطة(ألف معجب  100صفحة على موقع فيسبوك وكان لها 

فإن أي رسالة جديدة للقناة التلفزيونية ) وهو أقل من المعدل(صديقا  50وكان لكل معجب 

االخبارية  أو مداخلة سيتم االطالع عليها وستصل لخمسة ماليين شخص وهو ما ال تستطيع 

 .الوصول إليه عبر أي وسيلة أخرى ومن دون أي تكلفة تذكر

لهذا من خالل هذه المقاربة التطبيقية التي نحاول من خاللها  فهم و تفسير كيفية استخدام 

لقنوات التلفزيونية االخبارية لتفاعلية شبكة التواصل االجتماعي وتحديدا الفيس بوك في ا

محاولة معرفة من هم هؤالء المستخدمين وما هي جنسياتهم ؟ واية مواضيع تثيرهم ؟ و 

كذلك طبيعة التفاعل اسئلة و اخرى كنا قد طرحناها في المقاربة المنهجينة سنحاول االجابة 

منهجية رصد للمرصد االيطالي االعالمي لرصد ممثيلين االحزاب من عنها عن طريق 

خالل المواقع االلكترونية اثناء الفترة االنتخابات االنتقالية قمنا بتحويرها حسب ما يخدم بحثنا 

بتقسيم شبكة القراءة الى ثالث وحدات اساسية االولى تعنى بالمواد االخبارية التي تدرجها 
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الخبارية على صفحتها و الثانية تعنى بالمستخدمين اسماؤهم و انتماءاتهم القناة التلفزيونية ا

الجغرافي و جنسهم اما الوحدة الثالثة فتعنى بالوسائط المتعددة سواءا ادرجتها ادراة صفحة 

تملىء هذه الجداول لمدة , القناة التلفزيونية االخبارية على الفيس بوك او ولدها المستخدمون 

كما اسلفنا وبررناها في  البحثهي الفترة الزمنية التي اخترناها لهذه  خمسة عشر يوما و

المقاربة المنهجية و نقوم على اثر هذه الجداول بالتحليل الكمي و الكيفي للمستخدمين و 

عالقتهم بالمواد االخبارية المدرجة من خالل عدد التعليقات  و كذا معرفة طبيعة التفاعلية و 

  .نوعها

I. 1 - علية في صفحات شبكة التواصل االجتماعي الفيس بوك رصد التفا

 :   BBCوF24 تينالتلفزيوني تينللقنا
على "  F24" اإلخباريةصفحة من صفحات القناة التلفزيونية  15عينة المتمثلة في  أخذنا

 األخبارنقوم فيها برصد . شبكة التواصل االجتماعي على مدار خمسة عشر يوما 

عن انتماءاتهم الجغرافية حسب  أيضاو المعلقين عليها و نبحث المدرجة و عدد المعجبين 

انتهجت في رصد المنتخبين في االنتخابات المصرية خالل الفترة االنتقالية   منهجية رصد 

  :الجدول التالي  إلىفقمنا باستنباط ما يخدم بحثنا و خلصنا ) انظر الملحق أ( 

  

 حسب الوسائط  ةحسب المشتركين في الصفح المدرجة األخبارحسب 

العناوين 

 الرئيسية

القيم 

 الخبرية

نوعه  الموضوعاتية

  الصحفي

  انتمائهم   جنسهم الفيسبوكيون

 الجغرافي

  عدد 

  المعلقين

  عدد 

  المعجبين

  الفيديوهات  الصور
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اإلخباريتين التلفزيونيتين  BBCو F24 تيقنا لصفحتي الجداول البسيطة- 1

  :على الفيس بوك

  

  :مستخدمينحسب جنس ال/ أ

  
 :2جدول رقم  •

 

  :على الفيس بوك وفقا للجنس F24جدول يوضح توزيع مستخدمي صفحة قناة 

  

  ) %( النسبة العدد  الجنس

 98 3086  ذكور

  2 57 إناث

 100 3143  المجموع

 

على الفيس بوك  F24يوضح الجدول أعاله توزيع مستخدمي صفحة القناة التلفزيونية  •

  بالمائة98عدد الذكور أكثر من اإلناث بحيث بلغت نسبتهم  تبين لنا أن وفقا للجنس ف

من العدد اإلجمالي وهذه تعتبر  %2على مدار خمسة عشر يوما في حين اإلناث ب

  .نسبة ضئيلة مقارنة بالعدد اإلجمالي للمستخدمين
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 :3جدول رقم  •

 

  :على الفيس بوك وفقا للجنس BBCجدول يوضح توزيع مستخدمي صفحة قناة 

  

  )%( النسبة العدد  الجنس

 97 3588  ذكور

  3 78 إناث

 100 3666  المجموع

 

على مدار   %97أن عدد الذكور أكثر من اإلناث بحيث بلغت نسبتهم  الجدول  يبين •

من العدد اإلجمالي الذي يوضح توزيع  %3خمسة عشر يوما في حين اإلناث ب

  .بوك وفقا للجنسعلى الفيس  BBCمستخدمي صفحة القناة التلفزيونية 
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 :تحليل النتائج

 

أعمدة بيانية تمثل نسبة الذكور و اإلناث في كل من القناتين اإلخباريتين :  4شكل  •

BBC   وF24 على الفيس بوك. 

 

تبين األعمدة البيانية نسبة الذكور و اإلناث لكل قناة على حدى لنستشف أن الذكور  •

وكذلك اهتمام ,المجتمعات العربية الذكورية أعلى نسبة من اإلناث وهذا راجع إلى 

ونستطيع أن نرد هذه النسبة المنخفضة ,الذكور باألخبار السياسية أكثر من اإلناث 

لإلناث إلى موقع الفيس بوك في حد ذاته مما ال يسمح لجنس اإلناث االنخراط فيه و 

جميع التعبير عن أرائهم لعدم وجود الخصوصية على مستوى األخير إذ يسمح ل

المشتركين االطالع على البيانات الشخصية لبعضهم بعض وهذا من بين األسباب 

 .التي تبرر النسبة أعاله
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  :النتائج مقارنة

 

 BBCنستشف من خالل مالحظة النسب المؤوية اإلجمالية أن عدد المتفاعلين مع قناة  •

يا الشرق األوسط يرجع ذلك إلى اهتمام المستخدمين بقضا, F24اكبر بقليل من قناة 

على األخبار التي تهم بدرجة أولى المغرب  BBCالتي تعكس الخط االفتتاحي لل

 . F24العربي على 

ويعود هذا  F24أكثر من  BBCأما بخصوص نسبة اإلناث فكانت على صفحة  •

الختالف اهتمامات الجنس األنثوي على الصفحتين ، أو للخلفية االجتماعية ومقياس 

 .كات التواصل االجتماعي من قبل اإلناثاالنفتاح على شب
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  :االنتماءات الجغرافية حسب/ ب

  4الجدول رقم  •

  على الفيس بوك F24جدول يوضح نسبة تمثل البلدان العربية من خالل صفحة قناة 

  

  )%( النسبة التكرار االنتماءات الجغرافية

 62 1960  سوريا

20 640  الجزائر

15 486  تونس

 3 57  أخرى

 100 3143  المجموع

  

يوضح لنا هذا الجدول أهم البلدان العربية البارزة من خالل صفحة القناة التلفزيونية  •

F24  على شبكة التواصل االجتماعي الفيس بوك بحيث احتلت سوريا الصدارة بنسبة

كان يتكرر مستخدموها في جميع الصفحات كي يعلقوا عن األخبار التي تهم %  62

بحيث %  20ثم تليها الجزائر بنسبة , خاصة في هذه الفترة المختارة للبحث بلدهم و

على صفحتها أخبارا تمس  F24تكرر مستخدموها في الصفحات التي أدرجت قناة 

% 2و في أخر الترتيب تونس بنسبة ,الجزائر و خاصة الحملة االنتخابية للتشريعيات 

أما البلدان التي بقيت , جلس التأسيسيهذه النسبة تزامنت مع مرحلة ما بعد تنصيب الم

  . فهي عبارة عن بلدان لم يكن حضورها بقوة بل كانت تظهر بين الفينة و األخرى
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  :تحليل النتائج •

  

  

 

  

  

  

  

  

 

قرص بياني يبين نسب تواجد أهم البلدان العربية المتفاعلة مع صفحة : 5شكل  •

F24 اإلخبارية 

اإلخبارية  F24م البلدان المتفاعلة مع صفحة يوضح هذا القرص البياني أه :التحليل •

وهذا راجع إلى الفترة الزمنية % 62بحيث سوريا هي البلد األكثر تفاعال بنسبة ,

للبحث و ما تضمنته من مواد إخبارية تعنى بالشأن السوري مما استقطبت األخيرة 

 .هم ليبدو أرائهم حول ما يدور في بلد,اكبر عدد ممكن من المعلقين السوريين 

جعلت من المستخدمين  البحثاالنتخابات التشريعية الجزائرية التي تزامنت مع فترة 

الجزائريين يعلقون على األنواع الصحفية التي أدرجتها القناة في تلك الفترة فبلغت 

استقطبت % 15أما تونس كانت ثالث بلد من حيث الترتيب بنسبة , % 20نسبتهم 

بعد  األخبار التي أدرجتها فيما يخص تونس ما صفحة القناة المعلقين من خالل

أما البلدان األخرى فتشتت حول األخبار التي تشغل الراى العام و . المجلس التأسيسي 

المغرب، ليبيا، (مقارنة مع باقي البلدان األخرى %  3لكن بنسبة ضئيلة تقدر ب

نس بصفحة ويعود اهتمام المستخدم من سوريا و الجزائر و تو,) السودان،وغيرها

F24  إلى الخلفية التاريخية االستعمارية التي ربطتها بفرنسا. 
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  5الجدول رقم  •

  على الفيس بوك BBCجدول يوضح نسبة تمثل البلدان العربية من خالل صفحة قناة 

  

  )%(النسبة التكرار االنتماءات الجغرافية

 56 2060  مصر

24 870  سوريا

17 620  فلسطين

 3 116  اخرى

 100 3666  عالمجمو

  

يوضح لنا هذا الجدول أهم البلدان العربية البارزة من خالل صفحة القناة التلفزيونية  •

على شبكة التواصل االجتماعي الفيس بوك بحيث كانت مصر  BBCاإلخبارية 

كان يتكرر مستخدموها في جميع الصفحات كي يعلقوا %  56بالمرتبة األولى بنسبة 

ثم , مس ببلدهم وخاصة فيما يتعلق باالنتخابات الرئاسيةعن األخبار التي تثيرهم وت

بحيث تكرر مستخدموها في الصفحات التي أدرجت فيها %  24تليها سوريا بنسبة 

و في أخر الترتيب فلسطين بنسبة ,أخبار و تقارير عن الوضع السوري بمنظور معين

ات لغرض هذه النسبة تبرر تواجد المستخدمين الفلسطنيين عبر هذه الصفح% 17

أما البلدان التي بقيت فهي عبارة عن بلدان لم يكن , التعليق عن وضعها الحالي 

  %.  3حضورها بقوة بل كانت تظهر بين الفينة و األخرى تمثلت نسبتها 
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  :تحليل النتائج •

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

قرص بياني يوضح نسبة تواجد أهم البلدان العربية المتفاعلة مع صفحة :   6شكل  •

BBC خباريةاإل 

يظهر بشكل واضح من خالل هذا القرص البياني أن مصر هي البلد األكثر تفاعال مع  •

وهذا مرده إلى اهتمام األخيرة % 56بحيث علق المستخدمون بنسبة  BBCصفحة 

باالنتخابات المصرية مما استدعى المعلقين المصريين إلى التعليق على كل األخبار 

المرتبة الثانية من حيث نسبة التعليقات التي بلغت احتلت سوريا . التي تعنى ببلدهم 

الوضع السوري الذي تزامنت معه البحث شغل كل القنوات اإلخبارية منها , %  24

BBC  فلسطين ,فخصصت أوقات زمنية محددة لها مما استقطب المعلقين السوريين

يني ال بار عن الوضع الفلسطبحيث كانت األخ% 17كانت الثالثة في الترتيب بنسبة 

من  نن الفلسطينييار فترة البحث مما استدعى المعلقمنها أية صفحة على مد تخلو

باقي البلدان األخرى لم .  التعليق عن األخبار التي تهم بلدهم مع التحليل و التفسير

يعود اهتمام الدول % . 3تتفاعل بشكل كبير مع الصفحة بحيث بلغت نسبة تفاعلها 

التي جمعتهم ببريطانية  ةإلى الخلفية التاريخي BBCفحة قناة الثالث السالفة الذكر بص

 .بحكم االستعمار 
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  : مقارنة بين نتائج الجدولين السابقين

التلفزيونية  ستون, تبين الجداول السابقة البلدان العربية األكثر تفاعال مع صفحات الق •

BBC وF24  لكل صفحة  على صفحات التواصل االجتماعي الفيس بوك يظهر أن

جمهورها من المستخدمين  BBCجمهور معين من المستخدمين بحيث صفحة 

فلسطين كون األخيرة تهتم ,) بحكم األحداث األخيرة(سوريا,المتفاعلين معها من مصر 

جمهورها المستخدم  F24في حين صفحة قناة .بشؤون الشرق األوسط بدرجة أولى 

ويعود .ي بدرجة أولى .بار المربطتهمابأخ F24تونس الهتمام ,سرتون, ا, من سوريا

سبب اهتمام المستخدمين الذين ذكرنا بلدانهم بصفحات السابقة الذكر للخلفية التاريخية 

  .االستعمارية التي ربطتهما 

  :حسب القيم الخبرية / ج

 6جدول رقم  •

  على الفيسبوك F24إلخبارية جدول يبين أهم القيم الخبرية استخداما من قبل القناة التلفزيونية ا

 

  )%(النسبة التكرار  القيم الخبرية

 31 23  االهمية

 16 12  النخبة

 20 15  الحداثة

25 19  الصراع

  8 6  أخرى

 100 75  المجموع

 

 F24يوضح الجدول أعاله أهم القيم الخبرية التي تنتهجها القناة التلفزيونية اإلخبارية  •

رات األخبار وعلى صفحتها بموقع التواصل على شاشة التلفزيون من خالل نش

االجتماعي الفيس بوك القيمة الخبرية األهمية كانت من أهم القيم التي تنتهجها بحيث 
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قيمة الغرابة ,%20ثم تليها القيمة الخبرية الحداثة بنسبة ,% 38حصلت على نسبة 

من قيم خبرية وما تبقى ,%  13و أخيرا  القيمة الخبرية الجدية بنسبة  , % 19بنسبة 

  %.10فتشتت بين الصفحات بنسبة  أخرى

  :تحليل النتائج •

  
  

على  F24دائرة نسبية تبين أهم القيم الخبرية المستخدمة على صفحة : 7شكل رقم  •

 الفيس بوك

خبرية متعددة أبرزها  اعلى الفيس بوك قيم F24اعتمدت صفحة القناة التلفزيونية  •

اعتمدت عليها األخيرة بشكل كبير في نقل األخبار المهمة القيمة الخبرية األهمية التي 

فبهذه القيمة استطاعة أن تستقطب عدد كبير , %38ي العام فبلغت نسبتها أبالنسبة للر

التي كانت تتمثل في األخبار العاجلة  %20تلتها قيمة الحداثة بنسبة , من المستخدمين

 % 19ثم الغرابة بنسبة,الصحفياآلنية الحديثة التي كانت تحقق من خاللها السبق 

, التي اعتمدت عليها في األخبار أو الريبورتاجات التي تختم بها نشراتها اإلخبارية 

ثم تلتها القيم ,  %13أخر قيمة في الترتيب هي قيمة الحداثة التي بلغت نسبتها 

 هذه القيم الخبرية تعكس الخط االفتتاحي لقناة‘ األخرى التي توزعت بين الصفحات 
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F24   أي كل حدث تكسبه ,أخبارها على هذه القيم الخبرية بحيث تعتمد في ترتيب

  .قيمة على حسب السياسة التحريرية للقناة 

 7جدول رقم  •

  BBCجدول يبين أهم القيم الخبرية استخداما من قبل القناة التلفزيونية اإلخبارية 

  على الفيس بوك

 

  )%(النسبة التكرار  القيم الخبرية

 31 23  ةاالهمي

 16 12  النخبة

 20 15  الحداثة

25 19  الصراع

  8 6  أخرى

 100 75  المجموع

 

 BBCيوضح الجدول أعاله أهم القيم الخبرية التي تنتهجها القناة التلفزيونية اإلخبارية  •

على شاشة التلفزيون من خالل نشرات األخبار وعلى صفحتها بموقع التواصل 

لخبرية األهمية كانت من أهم القيم التي تنتهجها بحيث االجتماعي الفيس بوك القيمة ا

وهذا يعكس % 25ثم تليها القيمة الخبرية الصراع بنسبة ,% 31حصلت على نسبة 

الخط االفتتاحي للقناة بحيث تعرض األخبار و التقارير التي تحمل هذه القيمة  

هي تعتمد على ف%  20قيمة الحداثة بنسبة ,كالصراع القائم بين فلسطين و إسرائيل 

السبق الصحفي وكان جليا من خالل فترة البحث وخاصة فيما تعلق األمر بالشأن 

وما تبقى من ,%  16و أخيرا  القيمة الخبرية النخبة بنسبة ,  المصري أو الفلسطيني

 %8قيم خبرية أخرى فتشتت بين الصفحات بنسبة 
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 :تحليل النتائج •

 

  
على  BBCالمستخدمة في صفحة ةالقيم اإلخباريدائرة نسبية تبين أهم : 8شكل رقم  •

 الفيس بوك

على صفحة التواصل االجتماعي الفيس بوك قيم  BBCتنتهج السياسة التحريرية لقناة  •

بحيث اعتمدت على قيمة األهمية ,إخبارية تعددت على مر الصفحات خالل فترة البحث 

ثم بدرجة اقل ,ى هذه القيمة كون العمل اإلعالمي قائم أساسا عل % 31بدرجة أولى بنسبة 

أو قضية ,قيمة الصراع التي تستخدمها القناة من خالل صفحتها بربط طرفين متصارعين 

 %20تمثلت قيمة الحداثة بنسبة , %25تشوبها النزاعات كالقضية الفلسطينية فبلغت نسبتها

التي تعرضها باقي التي اعتمدتها لمعالجة األخبار بزاوية مغايرة محدثة بذلك التجديد لألخبار 

 BBCتهتم بها قناةأخبار المشاهير و الشخصيات العالمية .صفحات القنوات اإلخبارية األخرى

  .على الفيس بوك لتكسب جمهور مختلف تهمه أخبار المشاهير
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 :مقارنة بين نتائج الجدولين السابقين •

  

ية من خالل خبرية معينة تعكس سياستها التحرير اتنتهج كل قناة على حدى قيم •

, على الفيس بوك تعتمد بدرجة كبيرة على قيمة األهمية  F24فقناة , األخيرة 

في حين تعتمد .بها  اخاص االحداثة و الغرابة لتخلق بواسطة هذه القيم أسلوب,الجدية

هي قيم خبرية ,النخبة ,الصراع,الحداثة , على الفيس بوك قيمة األهمية  BBCقناة 

األولى إلبراز الصراع الحاصل , قيمتي الصراع و النخبة تختلف على سابقتها في 

  .في منطقة الشرق األوسط و الثانية الستقطاب اكبر عدد من المستخدمين

  :حسب الوسائط االلكترونية/ د

 8الجدول رقم  •

  على الفيس بوك  F24جدول يبين الوسائط االلكترونية المدرجة في صفحة قناة 

  

  

  )%(النسبة التكرار اللكترونيةالوسائط ا

91 68  الصور

  9 7  الفيديوهات

 100 75  المجموع

  

  

يبين هذا الجدول نسب الوسائط االلكترونية المدرجة في صفحة القناة التلفزيونية  •

على شبكة التواصل االجتماعي الفيس بوك بحيث كان ادراج الصور  F24اإلخبارية 

في , %91الفترة بحيث بلغت نسبة إدراج الصور أكثر من إدراج الفيديوهات في هذه 

وكانت تعتمد عليها األخيرة في نشراتها اإلخبارية % 9حين نسبة إدراج الفيديوهات 

  .على شاشة التلفزيون
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  9الجدول رقم  •

 

  على الفيس بوك BBCجدول يبين الوسائط االلكترونية المدرجة في صفحة قناة 

  

  

  )%(النسبة التكرار الوسائط االلكترونية

91 68  الصور

  9 7  الفيديوهات

 100 75  المجموع

  

  

يبين هذا الجدول نسب الوسائط االلكترونية المدرجة في صفحة القناة التلفزيونية  •

الصور  إدراجعلى شبكة التواصل االجتماعي الفيس بوك بحيث كان  BBCاإلخبارية 

في , %91الصور  إدراجبة الفيديوهات في هذه الفترة بحيث بلغت نس إدراجمن  أكثر

 اإلخباريةفي نشراتها  األخيرةوكانت تعتمد عليها % 9الفيديوهات  إدراجحين نسبة 

  .على شاشة التلفزيون
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 :تحليل النتائج  •

BBC                                                     F24  

  

ترونية من خالل صفحتي أعمدة بيانية تبين استخدام الوسائط االلك: 9شكل رقم  •

F24 وBBC على الفيس بوك. 

 

على الفيس بوك BBCو  F24 من خالل صفحتييدرج المستخدمون الصور و الفيديوهات 

 ويصبحوا مصدرا جديدا للمعلومات بالنسبة لألخيرتين ليشاركوا بذلك في العملية اإلعالمية,

وهذا احتمال راجع لقدرة  %91بحيث كان عدد الصور أكثر من الفيديوهات بلغت نسبتها ,

المستخدمين للولوج لالنترنت وتحميل الفيديوهات و إدراجها بحيث تكون عملية إدراج 

أما الفيديوهات فجلها اعتمدت عليها القناتان في نشراتها اإلخبارية .الصور أكثر سهولة

 .التلفزيونية

  

 :مقارنة بين الجدولين •

ان في نسب إدراج الصور و الفيديوهات كان الفرق اشتركت القناتان التلفزيونيتان اإلخباريت

الوحيد في عدد التكرار وبالنسبة لجنس مدرجيها الذي توضحه البحث من خالل الجداول 

  .المركبة
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  :حسب األنواع الصحفية/ ه

 10جدول رقم  •

 

 F24جدول يبين األنواع الصحفية المستخدمة من قبل القناة التلفزيونية اإلخبارية 

  بالفيس بوك على صفحتها

  

  )%(النسبة التكرار األنواع الصحفية

 31 24  خبر

 52 39  تقرير

 17 12  ريبورتاج

 100 75  المجموع

 

يلخص هذا الجدول أهم األنواع الصحفية المنتهجة في النشرة اإلخبارية لقناة  •

التلفزيونية اإلخبارية على صفحة موقع التواصل االجتماعي الفيس بوك  24فرانس

ثم تليها , %  52أنها تعتمد على التقارير المفصلة بدرجة أولى أي بنسبة  فستنتجنا

% 17و أخيرا الريبورتاجات بنسبة , وكانت اغلبها أخبار أنية % 52األخبار بنسبة 

التي كانت موضوعاتية بامتياز تتكلم عن الثقافة أو المسرح أو الرياضة اعتمدت 

 .عليها في اختتام النشرة اإلخبارية
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 11جدول رقم  •

 

جدول يبين األنواع الصحفية المستخدمة من قبل القناة التلفزيونية اإلخبارية       

BBC على صفحتها بالفيس بوك  

  

  )%(النسبة التكرار األنواع الصحفية

 36 27  خبر

 49 37  تقرير

 15 11  ريبورتاج

 100 75  المجموع

  

من خالل موقع التواصل االجتماعي  BBCالجدول أعاله يبين اعتماد القناة اإلخبارية  •

بحيث تقدم تفاصيل عن %  49الفيس بوك على النوع الصحفي التقرير فكانت نسبته 

على  ناألخبار المدرجة سالفا سواءا عن طريق التحليل باالستعانة بمحللين سياسيي

و فيما يخص النوع الصحفي الخبر فحتل , المباشر أو من قبل الصحفي في حد ذاته

  %  36مرتبة الثانية من الترتيب بنسبة ال
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 :تحليل و مقارنة النتائج •

BBC                                                        F24 

                          

 ; F24 BBCأعمدة بيانية تبين نسبة استخدام صفحتي  قناتي : 10شكل رقم  •

 .وكعلى موقع الفيس ب لألنواع الصحفية

  

, على موقع الفيس بوك على نفس األنواع الصحفية  BBCو  F24تعتمد صفحتي  •

ثم تليها ,اكبر النسب للنوع الصحفي التقرير الذي يقدم أكثر تفاصيل عن األحداث 

و أخيرا الريبورتاجات التي تختم بها , األخبار و التي في مجملها تكون أنية و عاجلة

ت بين الصفحتين النسب المؤية فقط وذلك راجع لعدد بحيث تباين, نشراتها اإلخبارية 

خمسة  F24المواد اإلخبارية المدرجة في صفحة كل قناة على حدى بحيث تدرج 

  .من خمسة إلى أربعة أخبار  BBCو ,أخبار يوميا
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  :حسب هوية المستخدمين/ و

 12جدول رقم  •

 .على الفيس بوك F24جدول يبين هوية مستخدمين صفحة قناة 

  

  )%(النسبة التكرار  وية المستخدمينه

 38 1180  األسماء المستعارة

 34 1063  األسماء الحقيقية

 28 900  رموز

  100 3143  المجموع

 

على الفيس بوك من خالل  اإلخبارية F24يوضح هذا الجدول هوية مستخدمي صفحة  •

ت نسبتها بحيث كانت األسماء المستعارة غالبة على جميع المستخدمين بلغ, أسمائهم 

الرموز التي كان يضعها , % 34أما األسماء الحقيقية فكانت بنسبة %  38

، ولكن إذا جمعنا من العدد اإلجمالي % 28المستخدمون بدل أسمائهم بلغت نسبة 

وهي النسبة التي تفوق نسبة  %66موز و األسماء المستعارة  تكون بنسبة رال

 .ةالمستخدمين الذين يعلقون بأسمائهم الحقيقي
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 13جدول رقم  •

 

 .على الفيس بوك BBCجدول يبين هوية مستخدمين صفحة قناة 

  

  )%(النسبة التكرار  هوية المستخدمين

 29 1074  األسماء المستعارة

 55 2022  األسماء الحقيقية

 16 570  رموز

  100 3666  المجموع

 

ك من خالل على الفيس بو اإلخبارية BBCالجدول هوية مستخدمي صفحة  يبين •

ثم ,%55ان المستخدمون يعلقون بأسمائهم الحقيقية فبلغت نسبتها بحيث ك, أسمائهم 

و في األخير استخدامهم للرموز , %29بدرجة اقل مستخدمين بأسماء مستعارة بنسبة 

 .%16نيابة على أسمائهم بنسبة 
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  :تحليل النتائج مع المقارنة

F24                                                             BBC  

 

  و F24أعمدة بيانية تبين هوية مستخدمين صفحتي قناتي : 11شكل رقم •

BBCعلى الفيس بوك. 

يتبين من خالل األعمدة البيانية التي توضح هوية المستخدمين في كل صفحة قناة على  •

 سماء مستعارة بدلأعلى الفيس بوك يوظفون  F24أن مستخدمي صفحة ,حدى 

مقارنة باألسماء الحقيقية التي بلغت  %38أسمائهم الحقيقية بحيث بلغت نسبتهم 

 29وكذلك هناك من يوظفون رموزا عبارة عن أرقام أو أشكال بنسبة   %34نسبتها
, سوريا(  F24يعكس األنظمة السياسية وقمع حرية التعبير في بلدان مستخدمي صفحة  هذا ما%

اء و رموز مستعارة أو يعود ذلك إلى الخصوصية التي يفتقد إليها المتنكرين بأسم) تونس,الجزائر

مستخدميها يعبرون عن  اغلب BBCفي حين أن صفحة .موقع التواصل االجتماعي الفيس بوك

أما  ,كان اغلبهم من مصر و فلسطين %55أنفسهم بأسمائهم الحقيقية بلغت نسبتهم 

و  %29بلغت نسبتهم على التوالي البقية فعبروا عن أنفسهم بأسماء مستعارة و رموز 

من هنا نستنتج أن .وهي نسبة ضئيلة مقارنة بنسبة من يعلقون بأسمائهم الحقيقة 16%

 كوذل, F24يعبرون عن هويتهم الحقيقية عكس صفحة  BBCمستخدمي صفحة قناة 

 .راجع لنظام كل بلد أو لطبيعة األفراد الذين ال يحبذون اإلفصاح عن هويتهم
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اإلخباريتين التلفزيونيتين  BBCو F24 تيقنا مركبة لصفحتيالالجداول  - 1

 :على الفيس بوك

كل الجداول المركبة قائمة على الترابط بين متغير المستخدمين و : مالحظة •

الن هدف من هذا البحث هو رصد الجمهور المستخدم المتفاعل ,المتغيرات األخرى 

 . BBB/F24مع صفحات القنوات التلفزيونية اإلخبارية 

 :و القيم الخبرية F24صفحة  العالقة بين مستخدمي/ أ

 لنتمكن من,هذا الجزء من البحث عن العالقة بين القيم الخبرية و المستخدمين  يتناول

وكذلك معرفة أي نوع من , ر لماذا يعلق المستخدمون على األخبار المدرجةيفستفهم و

يضم متغيرين األول الجنس و األخبار يثيرهم من خالل هذا الجدول المركب الذي 

  .الثاني القيم الخبرية

  :ن المستخدمين و القيم الخبريةيالعالقة ب/أ

 14جدول رقم  •

  و القيم الخبرية F24صفحة  جدول يوضح العالقة بين مستخدمي

  

  الجنس

لقيم ا  

 الخبریة

  اإلجمالي العام  أنثى ذكر

 نسبةال  التكرار  النسبة  التكرار النسبة التكرار

  %27  851 %1  27 %26 824  األهمية

  %25  799 %0 6 %25 793  الغرابة

  %16  486 %1  23%15 463  الحداثة

  %2  78 %0  12%2 66  الجدية

  %30  929  - -%30 929  أخرى

  %100  3143 %2  68 %98 3075  المجموع
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حظ أن اليلمستخدمين و القيم الخبرية بحيث تتضح من خالل هذا الجدول العالقة بين ا •

بحيث كانت تثيرهم األخبار التي تحمل قيمة األهمية ,الذكور أكثر تفاعال من اإلناث 

وتعد هذه النسبة ضعيفة %  1في حين علقت اإلناث بنسبة %  26فعلقوا عليها بنسبة 

  .جدا 

القيمة الخبرية التي أثارة عدد كبير من المستخدمين هي قيمة الغرابة بحيث علق  •

أما بخصوص القيمة ,أما اإلناث فكانت النسبة معدومة تماما  % 25الذكور بنسبة 

أما اإلناث فكانت % 2الخبرية الجدية فعلق الذكور على األخبار التي تتضمنها بنسبة 

 .النسبة كذلك معدومة وذلك راجع إلى عدد تعليقاتهم الضعيفة أمام الذكور

 15جدول رقم  •

  لقيم الخبريةو ا BBCصفحة  جدول يوضح العالقة بين مستخدمي

  

  النوع

لقيم ا  

 الخبریة

  اإلجمالي العام  أنثى ذكر

 النسبة  التكرار  النسبة  التكرار النسبة التكرار

  26%  922 1%  20%25 902  االهمية

  13%  470 3%  117 10% 353  النخبة

  9%  334 1%  838% 296  الحداثة

  6%  205 1%  523% 182  الصراع

 46%  1735  - -47% 1735  اخرى

  %100  3666 5%  198 95% 3468  مجموعال
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حظ أن يالمستخدمين و القيم الخبرية بحيث تتضح من خالل هذا الجدول العالقة بين ال •

كانت تثيرهم األخبار التي تحمل قيمة األهمية  إذ,الذكور أكثر تفاعال من اإلناث 

ضعيفة وتعد هذه النسبة %  1في حين علقت اإلناث بنسبة %  26فعلقوا عليها بنسبة 

عدد كبير من المستخدمين بحيث استهوت أخبار  تالقيمة الخبرية النخبة  أثار,جدا 

أو فنيين أو غيرهم من الطبقات النخبوية في  نالمشاهير سواء كانوا سياسيي

%  3أما اإلناث بنسبة %  10المجتمعات العربية و غير عربية  علق الذكور بنسبة 

ة فتفاعل الذكور مع األخبار الجديدة التي تحمل أما بخصوص القيمة الخبرية الحداث,

أثارت المواد ,وهي نسبة ضئيلة % 1و اإلناث بنسبة %  8هذه القيمة بنسبة 

 5الذكور , إجماال % 6اإلعالمية التي تحمل قيمة الصراع المستخدمين فعلقوا بنسبة 

 %.  1و اإلناث % 

 :مع المقارنة  تحليل النتائج •

F24                                                      BBC 

 

 القيم الخبرية علىو مستخدمين البين العالقة بين ي بياني منحنى:12شكل رقم  •

 .الفيس بوكعلى  BBCو  F24قناة  صفحتي

على  BBCو  F24 توضح المنحنيات البيانية أعاله العالقة بين مستخدمين صفحتي 

تأثير األخيرة عليهم لتدفعهم للتفاعل و التعليق من الفيس بوك بالقيم الخبرية من ناحية 
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المستخدمون من جنس  F24الحظنا على مستوى صفحة ,خالل توظيفهما للقيم الخبرية

اإلناث تثيرهم األخبار التي تحمل قيمتي الحداثة و الغرابة أي يثيرهم كل ماهو جديد و 

الحداثة و , قيمة األهمية  بحيث الذكور تثيرهم األخبار األكثر عمقا التي تحمل,غريب 

تثيرهم األخبار التي تحمل قيمة النخبة أي أخبار  BBCأما اإلناث في صفحة .الجدية 

و  ةالحداث, الذكور تثيرهم األخبار التي تحمل قيمة األهمية و, المشاهير في كل المجاالت

وهذه من هنا نستشف أن لكل جنس من المستخدمين له قيم خبرية خاصة تثيره . الصراع

اإلناث المستخدمين على  تفمثال اهتماما, القيم بدورها تختلف من صفحة إلى أخرى

لهذا القيم الخبرية لديها   F24ليست كاهتمامات نظيراتها على صفحة  BBCصفحة 

  .أهمية بالغة في استقطاب المستخدمين بجنسيه

  

  :العالقة بين المستخدمين و انتماءاتهم الجغرافية/ ب

  

  16جدول رقم  •

  و انتماءاتهم الجغرافية F24جدول يبين العالقة بين مستخدمي صفحة قناة 

  

 الجنس         

  االنتماءات 

      الجغرافية     

  المجموع االجمالي  اناث ذكور

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار النسبة التكرار

 %62  1960%2  73%60 1887  سوريا

 %20  640%0 3%20 637  الجزائر

 %3  486%1  16%15 470  تونس

 %2  57  - -%2 57  اخرى

%100  3143 %3  92 %97 3051  المجموع
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يتبين لنا من خالل هذا الجدول االنتماءات الجغرافية للمستخدمين بحيث كانت سوريا  •

فكانت نسبة %  2بالنسبة للذكور و اإلناث بنسبة %  60في المقام األول بنسبة 

صوص الجزائر فكانت بدرجة اقل من األولى بحيث أما بخ, %  62المعلقين كليا 

و اإلناث فكانت نسبة تفاعلهم معدومة لعدد %  20بلغت نسبة المتفاعلين من الذكور 

 %  1و اإلناث %  15تليها تونس التي بلغ عدد معلقيها , تعليقاتهم الضئيل 

بل كان فيما يخص البلدان األخرى لم يكن معلقيها متفاعلين جيدا مع هذه الصفحة  •

  %.  2عدد تكرارهم اإلجمالي ضعيف بما تبرره نسبة 

 17جدول رقم  •

 

  و انتماءاتهم الجغرافية BBCجدول يبين العالقة بين مستخدمي صفحة قناة 

  

 الجنس         

  االنتماءات 

      الجغرافية     

  المجموع اإلجمالي  إناث ذكور

  بةالنس  التكرار  النسبة  التكرار النسبة التكرار

 %56  2060%1  38%55 2022  مصر

 %24  870%1  37%23 833  سوريا

 %17  620%1  41%16 579  فلسطين

 %3  116  - -%3 116  أخرى

%100  3666 %3  116 %97 3550  المجموع

 

يتبين لنا من خالل هذا الجدول االنتماءات الجغرافية للمستخدمين بحيث كانت مصر  •

بهذا %  1أما اإلناث بنسبة %  38لنسبة للذكور با%  56في المقام األول بنسبة 

, اإلخبارية على الفيس بوك BBCيكون اغلب  المستخدمين من مصر على صفحة 
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أما بخصوص سوريا فكانت حاضرة بقوة و احتلت المرتبة الثانية بعد مصر بحيث 

 و اإلناث فكانت نسبة تفاعلهم%  23بلغت نسبة المتفاعلين من الذكور 

من الذكور %  16تليها فلسطين التي بلغ عدد معلقيها , عليقاتهم الضئيللعدد ت%  1 

 %. 1و اإلناث 

فيما يخص البلدان األخرى لم يكن معلقيها متفاعلين جيدا مع هذه الصفحة بل كان  •

 %.  3عدد تكرارهم اإلجمالي ضعيف بما تبرره نسبة 

  :تحليل النتائج و المقارنة

F24                                            BBC  

االنتماءات ب BBCو F24صفحتي  بياني يوضح العالقة بين مستخدمي منحنى:13شكل رقم

  .الجغرافية على الفيس بوك
يكشف المنحنيان أعاله عن عالقة المستخدمين بالبلدان األكثر تفاعال مع صفحات شبكات التواصل  •

و بحيث نشهد تفاعال كبيرا من قبل  F24و  BBCاالجتماعي للقنوات التلفزيونية اإلخبارية 

المستخدمين صنف ذكور في الصفحتين اإلخباريتين على الفيس بوك يتفاعلون و يعلقون بقوة و 

 BBCهذا ما تبرره النسب المذكورة في التحليل الكمي ولكل البلدان المذكورة بالترتيب صفحة 

وهذا الترتيب راجع للخلفية , ) تونس ,الجزائر, سوريا( F24أما ) فلسطين, سوريا , مصر (

بريطانية و فرنسا على ,التاريخية التي ربطت هذه البلدان مع مؤسسين هذه القنوات اإلخبارية 

الذي نفسر تفاعل مستخدميها معها لألحداث التي تعيشها  BBCماعدا سوريا على صفحة ,التوالي 

أما .التفاعل مع كل خبر يمس بلدهموشغلت الرأي العام مما استدعى معلقيها بالجنسين على 

 BBCبالنسبة لإلناث فتباينت نسبهم حسب البلدان فالمستخدمون صنف إناث على صفحة قناة 

حتى كانت معدومة في بعض البلدان  F24كانوا أكثر تفاعال من مستخدمين صنف إناث على 
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األخبار و  تهمهم BBCوهذا مانستطيع تبريره أن اإلناث على مستوى صفحة , كالجزائر 

و المالحظ أن المستخدمين على مستوى .F24الموضوعات السياسية على عكس إناث صفحة

وقليال ما نجد ,الصفحتين كل يعلق حسب انتمائه أي يعلقون عن األخبار التي تمس بلدهم فقط 

مستخدم يعلق على بلد أخر إال إذا كان حدثا مثيرا أو غريبا وهذا ما  وضحه البحث بالنسبة 

 .القة بين المستخدمين و القيم الخبريةللع

 

  :العالقة بين المستخدمين و الوسائط االلكترونية/ ج •

 18جدول رقم  •

  و إدراج الوسائط االلكترونية F24صفحة  جدول يوضح العالقة بين مستخدمي

  

  الجنس

  الوسائط 

  االلكترونية

  المجموع االجمالي  انثى ذكر

  النسبة  رارالتك  النسبة  التكرار النسبة التكرار

 88%  66  %27  20%61 46  الصور

  %12  9%3 2%9 7  الفيديوهات

 %100  75 %30  22 %70 53  المجموع

  

يستخلص لنا هذا الجدول نسبة تفاعلية المستخدمين من خالل إدراجهم للصور و  •

فكان إدراجهم للصور أكثر , اإلخبارية التلفزيونية  F24الفيديوهات في صفحة قناة 

بحيث أدرج , %  88هات خالل فترة البحث بحيث بلغت نسبتها اإلجمالية من الفيديو

التي كانت %  27في حين أدرجتها اإلناث بنسبة %  61الذكور الصور بنسبة 

أما بشان الفيديوهات فلم تكن كثيرة بحيث , تعوض تعليقاتهن في الكثير من األحيان
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لإلناث %  3للذكور و %  9 التي انقسمت بدورها إلى%  12بلغت نسبتها اإلجمالية 

  . و اعتمدت عليها القناة من خالل نشراتها التلفزيونية لغرض إظهار التفاعلية

 19دول رقم ج •

  و إدراج الوسائط االلكترونية BBCجدول يوضح العالقة بين مستخدمين صفحة 

  

  الجنس

  الوسائط 

  االلكترونية

  المجموع االجمالي  انثى ذكر

  النسبة  التكرار  النسبة  رارالتك النسبة التكرار

 88%  66  %21  16%67 50  الصور

  %12  9%3 2%9 7  الفيديوهات

 %100  75 %30  18 %70 57  المجموع

  

يستخلص لنا هذا الجدول نسبة تفاعلية المستخدمين من خالل إدراجهم للصور و  •

أكثر فكان إدراجهم للصور , اإلخبارية التلفزيونية  BBCالفيديوهات في صفحة قناة 

بحيث أدرج , %  88من الفيديوهات خالل فترة البحث بحيث بلغت نسبتها اإلجمالية 

التي كانت %  21في حين أدرجتها اإلناث بنسبة %  67الذكور الصور بنسبة 

أما بشان الفيديوهات فلم تكن كثيرة بحيث , تعوض تعليقاتهن في الكثير من األحيان

لإلناث %  3للذكور و %  9قسمت بدورها إلى التي ان%  12بلغت نسبتها اإلجمالية 

  . و اعتمدت عليها القناة من خالل نشراتها التلفزيونية لغرض إظهار التفاعلية
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  :تحليل النتائج مع المقارنة

F24                                                                  BBC 

ة بين المستخدمين و إدراج الوسائط منحنيات بيانية تمثل العالق:14شكل رقم  •

 .على الفيس بوك BBCو   F24االلكترونية بصفحتي

توضح المنحنيات البيانية أعاله العالقة بين المستخدمين و الوسائط االلكترونية الممثلة  •

نالحظ أن هناك تفاعل .BBCو  F24صفحة القناتين  ىعل, في الصور و الفيديوهات

اء كانوا إناثا أو ذكورا  لم يقتصر فقط على التدوين بل كبير من قبل المستخدمين سو

تعدى إلى تزويد القناتان من خالل صفحتهما بالصور و الفيديوهات التي كانتا تعتمدا 

هذه العالقة التي تربط , عليهما في الكثير من األحيان على شاشتهما بالتلفزيون 

بان المستخدم أصبح فاعال  المستخدمين مع الوسائط االلكترونية نستطيع أن نفسرها

يبرر و يثبت ما يكتبه في التعليق بالصور المدعمة و ,في العملية االتصالية 

الفيديوهات التي ال يستطيع الطاقم الصحفي لكل قناة الحصول عليها خاصة بالنسبة 

التي لعبت هذه الصور و الفيديوهات " الربيع العربي"لألحداث األخيرة بما يسمى 

  .في االقتراب من قلب الحدث  دورا رياديا
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  :عالقة المستخدمين بهويتهم الحقيقية/د

  

  20جدول رقم  •

  بهويتهم الحقيقية على صفحة الفيسبوك F24جدول يوضح العالقة بين مستخدمين صفحة 

 الجنس         

  هوية 

      المستخدمين

  المجموع اإلجمالي  إناث ذكور

  النسبة  كرارالت  النسبة  التكرار النسبة التكرار

 38%  1180 27%  835%11 345 اسماء مستعارة

 34%  1063 13%  21400% 663 أسماء حقيقية

 28%  900 26%  2820% 80  رموز

%100  3143  66%  2055 34% 1088  المجموع

 

 F24يوضح الجدول العالقة بين المستخدمين و هويتهم الحقيقية على صفحة قناة   •

األسماء المستعارة و الرموز  نين من اإلناث يستخدمون نسبة المستخدمأبحيث نرى 

وتمثلت األسماء الحقيقية , على التوالي %26و  % 27بدل أسمائهم بشكل كبير بنسبة 

تمثلت نسبة استخدام المستخدمين من الذكور لألسماء المستعارة في حين .%13بنسبة 

 %2و  %11تها و الرموز بدرجة اقل من المستخدمين من اإلناث بحيث بلغت نسب

 21على التوالي و نسبة استخدام األسماء الحقيقية التي تعبر عن هويتهم الفعلية بنسبة 

%.  
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  21جدول رقم  •

بهويتهم الحقيقية على صفحة  BBCجدول يوضح العالقة بين مستخدمين صفحة 

  الفيسبوك

 الجنس         

  هوية 

      المستخدمين

  المجموع االجمالي  اناث ذكور

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار النسبة كرارالت

 29%  1074 19%  10714% 360 اسماء مستعارة

 55%  2022 16%  39602% 1420 أسماء حقيقية

 16%  9570%  7320% 250  رموز

%100  3666  44%  1636 56% 2030  المجموع

 

الحقيقية من الذكور لالسماء  BBCتمثلت نسبة استخدام المستخدمين على صفحة قناة   •

أما استخدام األسماء ,  %39للتعبير عن هويتهم الفعلية بدرجة كبيرة بلغت نسبتها 

بدرجة اقل من  وذلك.على التوالي %7و  %10المستعارة و الرموز فبنسبة 

على التوالي و نسبة  %9و  %19المستخدمين من اإلناث بحيث بلغت نسبتها 

   .% 16يتهم الفعلية بنسبة استخدام األسماء الحقيقية التي تعبر عن هو
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  :تحليل النتائج مع المقارنة

F24                                                                            BBC  

منحنيات بيانية تمثل العالقة بين المستخدمين و هويتهم الحقيقية : 15شكل رقم  •

 .BBCو  F24على صفحة القناتين 

ماء المستعارة بالنسبة لصفحتي القناتين مرده إلى الخوف من إظهار استخدام األس •

الهوية الحقيقية و للحفاظ على الخصوصية للمعلق التي ال يتمتع بها موقع التواصل 

االجتماعي الفيس بوك  و التي كانت اغلبها للمستخدمين اإلناث على مستوى القناتين 

رقى بعد إلى مستوى الشفافية الكاملة و نستطيع أن نفسره أن المجتمعات العربية لم ت

حرية التعبير لذا يلجا كل معلق وذلك حسب انتماءاتهم الجغرافية إلى االستعانة برموز 

ولكن هذا ال ينفي انه .أو اسم مستعار وهذا يعكس األنظمة السياسية القائمة في كل بلد

 BBCلى صفحة يوجد مستخدمين يعلقون بأسمائهم الحقيقية و بنسب مرتفعة خاصة ع

و يعون طقوس الفضاء , كونهم من بلدان تتسم نوعا ما بحرية التعبير مثل لبنان 

  االفتراضي الذي يفرض حرية التعبير و المعتقد لكل مستخدم
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  :نتائج البحث

النسب المئوية لكل متغيرات  أهمسنقوم باستعراض نتائج البحث من خالل جداول تضم 

  .البحث

و البحث في العالقة فيما  ادراستهية للمتغيرات المراد ئوالمالنسب  أهمجدول يضم  •

 F24 اإلخباريةبينها خالل خمسة عشر يوما من دراسة صفحة القناة التلفزيونية 

  :على شبكة التواصل االجتماعي الفيس بوك

  تعليقا  3143بلغ عدد التعليقات خالل هذه الفترة ب  •
الوسائط   االنواع الصحفية خبريةالقيم ال  االنتماءات الجغرافية المستخدمون

  االلكترونية

سور ذكور اناث

  يا

 صورة  فيديو روبورتاج  تقرير  خبر  اخرى الجدية الحداثة الغرابة االهمية اخرى تونس الجزائر

2% 98%62% 20% 15%2%38% 19%20%13% 10%31%52%17% 11%89% 

  

 اإلخباريةناة التلفزيونية المنتسبين للق أننستشف من خالل هذا الجدول الشامل  •

F24  جلهم ذكور  أفريا 29 إلى  15من خالل تعليقاتهم في الفترة الممتدة من

وهذا يترجم اهتمام الجنس الذكري  %2 اإلناثو  %98بحيث بلغت نسبتهم 

التي تحمل قيمة  األخباركانت تستهويهم  اللواتي اإلناثمن  أكثرالسياسية  باألمور

 .و الغرابة  اإلثارة

انتسابا و تعليقا و تفاعال مع صفحة القناة  األكثرالبلدان  أنالبحث  أوضح •

ثم تونس  %20تليها الجزائر ب %62ب أولىهي سوريا بدرجة  F24التلفزيونية 

على هذه الصفحة  تمثالنهانسبة انتسابها و  تبلغ أخرىوبلدان عربية   %15ب

فرنسية ال F24قناة ب همتربط وهذا يترجم الخلفية التاريخية و السياسية التي %2ب

نفسر النسبة  أنونستطيع , التوجه و بين البلدان التي كانت تقبع تحت استعمارها 

بث  اإلخباريةالمرتفعة لسوريا بان الوضع السوري الراهن يلزم القنوات الفضائية 

 أرائهم إلبداءالمعلقين سوريين  أغلبيةكان  لذا,و تحليلها لمواكبة الحدث  أخبارها
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ن فعلقوا على المواضيع التي تثير وما الجزائريأ, ول ما يعيشوه في هذه الفترةح

اهتمامهم كالحملة االنتخابية التشريعية بالجزائر وكذلك الحملة االنتخابية الرئاسية 

  .المستخدمين الجزائريين  أثارتبفرنسا وكلتا الحملتين 

كان لها  F24ناة التلفزيونية القيم الخبرية التي تنتهجها الق أن أظهرت نتائج البحث •

على  أساسادور في استقطاب المستخدمين للتعليق و التفاعل معها بحيث ارتكزت 

التي كانت تبرز من خالل التوقيت الزمني الذي توليه لكل  %28ب األهميةقيمة 

 األخرى اإلخباريةتقرير وحتى من ناحية الترتيب فكانت تتصدر المواد  أوخبر 

التي تحمل في  لألخبار أهميةكانت تعطي  أي %19الغرابة بثم تلتها قيمة ,

الحملة االنتخابية الجزائرية و لحم ' طياتها الغرابة مثلما كان الحال عليه في تقرير

ثم , كانت تستقطب اكبر عدد ممكن من المستخدمين  األخبارمثل هذه ' الحالل 

كل مرة وهذه القيمة  تقدم الجديد في أنتحرص  ألنها  %16تليها قيمة الحداثة ب

فهي تلك القيمة الخبرية  %13قيمة الجدة ب أما,العمل الصحفي  أساسياتمن 

التي تخلق نوع من التجديد في المواضيع التي تتناولها كي ال تكون مشابهة 

ما تبقى من قيم خبرية  أما من ناحية زوايا معالجة مواضيعها األخرىللقنوات 

 .ا لم ترتكز عليها بشكل كبير لكنه %10منتهجة فكانت نسبتها 

تستعمل ثالثة  F24 اإلخباريةالقناة التلفزيونية  أن وضحت نتائج البحث كذلك •

كونها كانت تقدم تفاصيل و  %52التقارير بنسبة  أولىصحفية بدرجة  أنواع

 األخبارثم تليها  ,الراهنة لترضي فضول المستخدمين األحداثتحاليل عن 

العاجلة كما بيناه من خالل  األخبارعن  األحيانن اشتملت في الكثير م %31ب

المواد  أخربورتاجات فكانت تستعملها في يوبخصوص الر, شبكة القراءة 

فبلغت نسبتها  األولىالمدرجة في صفحتها كانت موضوعاتية بالدرجة  اإلخبارية

17%. 

صور الوسائط االلكترونية المتعددة التي تمثلت في نوعين  أننتائج البحث  أكدت •

قناة  إدارةو فيديوهات كان المستخدمون يولدون الصور بنسبة اقل مما تولده 

 أما,و الباقي من المستخدمين  %89كانت تدرج الصور بنسبة  التيالصفحة 

واعتمدت  %11الفيديوهات ومن خالل هذه البحث فولدها المستخدمون بنسبة 
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كذلك من خالل نشراتها  عليها القناة في البث المباشر للقناة على االنترنت و

 .التلفزيونية اإلخبارية

تبين أن المستخدمون يعبرون عن هويتهم بأسماء مستعارة أو برموز عوض  •

أسمائهم الحقيقية وهذا راجع للخصوصية التي ال يتمتع بها موقع التواصل 

و كذلك لواقع األنظمة الشمولية وما ,االجتماعي الفيس بوك بالنسبة لإلناث 

 .قابة عن حرية التعبير بصفة إجماليةتفرضه من ر

  :BBCبالنسبة للقناة التلفزيونية اإلخبارية  أما

و البحث في العالقة فيما  ادراستهية للمتغيرات المراد ئوالنسب الم أهمجدول يضم  •

 BBC   اإلخباريةبينها خالل خمسة عشر يوما من دراسة صفحة القناة التلفزيونية 

 :ي الفيس بوكعلى شبكة التواصل االجتماع

  

  تعليقا  3666بلغ عدد التعليقات خالل هذه الفترة ب  •
الوسائط   الصحفية األنواع القيم الخبرية  االنتماءات الجغرافية المستخدمون

  االلكترونية

سور  مصر ذكور إناث

  يا

 صورة فيديو روبورتاج  تقرير  خبر اخرى الصراع الحداثة النخبة األهمية أخرى فلسطين

3% 97%56%24% 17%3%31% 16%20%25% 8% 36%49%15% 9% 91% 

  

على شبكة  BBC اإلخباريةالبحث من خالل صفحة القناة التلفزيونية  ت نتائجبين •

اغلب المشتركين فيها ذكور بحيث بلغت نسبتهم  أنالتواصل االجتماعي الفيس بوك 

البلدان  في األنثويالجنس  أنيبرر  وهذا ما %3فبلغت  اإلناثنسبة  أما 97%

 .السياسية األخبارالعربية ال تهمه كثيرا 

تمثالت البلدان العربية على الصفحة كان متباين بحيث تصدرت  النتائج أن أكدت •

يعود ذلك للخلفية التاريخية بين بريطانيا و   %56مصر قائمة البلدان العربية بنسبة

التي تدور  األحداثبحكم  %24مصر من خالل عدد التعاليق ثم تليها سوريا ب
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يعلقوا على المواضيع التي تهمهم من ناحية االنتماء  أناستدعى المستخدمين  ةبالمنطق

 بأخبارتهتم  BBCكون القناة التلفزيونية  %17ب معلقيهافلسطين فبلغت نسبة  أما,

الفلسطيني مما استدعى  اإلسرائيليالصراع  أجندتها رأسوعلى  األوسطالشرق 

القناة على صفحتها  إدارةتدرجه  من التعليق المستمر على ماالمشتركين الفلسطينيين 

باقي البلدان العربية فكان تمثلها على الصفحة  أما,الفلسطيني بالشأنتعنى  أخبارمن 

  % 3بنسبة 

  .توجه القناة إلىوهذا مرده  األوسطتفرقت على دول الشرق 

حتها على الفيس بوك القيم الخبرية التي تنتهجها القناة في صف أن أظهرت النتائج •

لما تحمله هذه القيمة من  %31بحيث بلغت نسبتها  األهميةعلى قيمة  أساساتتمحور 

القيمة الخبرية , األخبارفي ترتيب  األولىكونها تكون  اإلخباريةفائدة في بناء النشرة 

تهتم باختيار المواضيع  األخيرةكون  %25الصراع استعملت خالل مدة البحث بنسبة 

للخبر  إضافيةمؤسسات تعطي بذلك قيمة  أودول  أو أشخاصعكس صداما بين التي ت

القيمة ,و السعودية إيرانمثلما هو الحال عليه في تقرير الحائم حول العالقة بين 

كون  %20فاستعملت بنسبة  األخرىالخبرية الحداثة كان لها حضور مثل القيم 

حتى القيمة الخبرية النخبة ,ي العمل الصحف أساسهو  األخبارالبحث عن الجديد من 

 إلعطاءاستعملتها  اإلخبارية BBCاستخدمت من الناحية الترتيبية و التحريرية فقناة 

كانت هي من تصنع الحدث فكانت  إذاو خاصة  أهميةالشخصيات البارزة بين الدول 

 مقارنة %8فكلن استعمالها قليل بلغة نسبتها  األخرىالقيم الخبرية  أما %16نسبتها 

 .استعماال التي ذكرناها سالفا األكثربباقي القيم 

استعماال و توظيفا من خالل  األكثرالتقارير الصحفية كانت  أن كشفت نتائج البحث •

فبلغت  اإلخباريةالتلفزيونية  BBCصفحة التواصل االجتماعي على الفيس بوك لقناة 

ثم  لألحداثعمقة هذا النوع الصحفي مما يقدمه من تفاصيل م ألهمية  %49نسبتها 

التي كان  %15بنسبة  الريبورتاجات أخيراو  %36يليها النوع الصحفي الخبر بنسبة 

 .األخيرترتيبها دوما في 

الوسائط المتعددة التي تعد ركيزة صفحات التواصل االجتماعي  أن أظهرت النتائج •

تخدمون و الباقي يولده المس  %91الفيس بوك تدرج من خاللها القناة الصور بنسبة 
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من   %9الصفحة فبلغت  مستخدمون من خاللبنسبة الفيديوهات التي يولدها ال أما

التي اعتمدت عليها القناة في الكثير من النشرات على التلفزيون وبالتالي  العدد الكلي

 .نستطيع اعتبارها كمصدر للمعلومات و الصور

ة أكثر من األسماء أوضحت نتائج البحث أن المستخدمين يعلقون بأسمائهم الحقيقي •

على الفيس البوك وهذا ما يعكس أن هناك  BBCصفحة قناة المستعارة على مستوى 

أما األسماء , هامش من الوعي و حرية التعبير بالنسبة لالنتماءات الجغرافية للمعلقين 

المستعارة و الرموز كانت حاضرة و لكن ليس مثلما كانت عليه على صفحة قناة 

F24. 
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  :ئج البحثمناقشة نتا
  :مات العامة للمستخدمينمناقشة الس: أوال
المشتركين في صفحة شبكة التواصل االجتماعي  أنمن خالل هذا البحث  يستنتج •

كانت تمثالت العنصر الذكوري بارزة    BBCو  F24 اإلخباريتينالفيس بوك للقناتين 

لعربية التي تتسم و واضحة أي كانوا جلهم من فئة الذكور وهي نتيجة طبيعية للبلدان ا

  :أهمها ألسبابمجتمعات ذكورية وقد تعود هذه النتائج   بأنها

السياسية الضطالعهم الدائم و  باألحداثاهتمام الفئة الذكورية في البلدان العربية *

  .المستمر عليها

و اهتمامهم بصفحات الثقافة و  اإلخباريةعن مثل هذه الصفحات  أنفسهم اإلناثعزوف * 

  .تهمهم أخرى رأموالفن و 

مستعارة و يضعون صورا غير  أسماؤهمالمعلقين كانت  أغلبية أنالبحث  ت نتائجبين •

المشتركين  أنالعربية أي في البلدان الشمولية  األنظمةوهذا ما يعكس واقع صورهم 

مما تعرضوا له في  هويتهم الحقيقية حتى في الفضاء االفتراضي إظهاريخافون من 

ما تدخلوا في الشؤون السياسية لدولهم وقد  إذ دع لحرية التعبيرمن ر الفضاء الواقعي

 :إلى أيضايعود ذلك 

 أجهزةات التي انتشرت عن عدم خصوصية معلومات المستخدمين وسيطرة يالدع*   

هذه ب نيستخدممالأغلب  يرحباالستخبارات اإلسرائيلية على الفيس بوك بينما لم 

أصال من قبل األسرة والمجتمع  ات بسبب شعوره بانتهاك خصوصيتهيالدع

  .مفهوم الخصوصية ال يحمل نفس األهمية في العالم العربي الن والحكومات

 أجندةن من صياغة وتمكن المستخدم اإلخباريةتبين من خالل صفحات القنوات  •

التي تصنعها هيئة تحرير القناة تبعا لخط افتتاحي معين ذلك  لألجندةمخالفة  إخبارية

حتى االنتماءات  اإلخباريةقات التي يمنحونها لكل خبر حسب قيمته من عدد التعلي

فكان جل المعلقين  األخبارترتيب  إعادةالجغرافية للمشتركين لعبت دورا كبيرا في 

 . حسب انتماءاتهم الجغرافية  نيعلقو

 



)131( 

 

من خالل استخدام القناتين التلفزيونيتين لتفاعلية شبكات التواصل :ثانيا 

  :س بوكاالجتماعي الفي

نقوم بقياس التفاعلية لكل  أناستطعنا من خالل شبكة القراءة لكل قناة على على حدى  •

كان يدونها المستخدمون و التي كانت  التيالمتمثلة في عدد التعليقات ,ا مواحدة منه

كما تمثلت  ,على كل  نوع صحفي مدرج F24من قناة  أكثر BBCمرتفعة على قناة 

 أوالتعليق  , اإلعجابالضغط على زر  أما ,في حاالت عدةومظاهر التفاعلية  أشكال

في  األحيانالتي كانت تعتمد عليها القناتان في الكثير من  ,ةصور أوفيديو  إدراج

 االنتخابات الرئاسية المصرية, سوريا أحداثالتلفزيونية وخاصة  اإلخباريةنشراتها 

 .مع فترة البحث تالتي تزامن

 

في استقطاب  اعليهاعتمدت النتماءات الجغرافية التي اعلى وتر ن العبت القنات •

خاص ال من المستخدمين قناة كان لها جمهورصفحة بحيث كل ,الجمهور المستخدم 

ببلدان  BBCقناة صفحة و  ,أولىاهتمت ببلدان المغرب العربي بدرجة  F24وبامتياز 

أصبح يعلق  بحيث, المذكورة لألقطاريفسر النسب المؤوية  هذا ما, األوسطالشرق 

وبهذا تعوض كل صفحة قناة ,المستخدمون وفقا لألخبار التي تدرج عن بلدانهم

هذه االنتماءات الجغرافية  وكذلك,جمهورها المشاهد بجمهور مستخدم موجهة إليه 

لخلفية التاريخية او  ,قناة على حدىصفحة و سياسة كل  توجهاتعكس للمستخدمين ت

 .سالفا ول المذكورةالتي ربطت إدارة كل قناة مع الد

 

لمشتركين على صفحات شبكة التواصل االجتماعي الفيس لحرية يمثل التعليق الدائم  •

التي تدرجها القنوات التلفزيونية  اإلخباريةعن المواد إبداء أرائهم بوك من خالل 

 أوى و المعتقد مهما كان جنسهم أوتمنحهم حرية الر,شرط  أوبدون قيد  اإلخبارية

العرقية  السياسية و حتى,الدينية ,النفسية ,خلفياتهم االجتماعية  أوالجغرافية انتماءاتهم 

لم يجده المشاهد كنوع من التفاعلية مع حراس  الكل لديه الحرية في التعليق وهذا ما,

 .بوابة شاشة التلفزيون
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بعناية طريقة تواجدهما  BBCو  F24حالتي  اإلخباريةالقنوات التلفزيونية درست  •

كات التواصل االجتماعي الفيس بوك وكيفية التفاعل مع المستخدمين من على شب

للقناة و  تقييميه أسئلةالذي يتضمن  اإلخباريةالذي كان يتخلل المواد  اآلراءخالل سبر 

فهي بمثابة دراسة سوق للجمهور  ,وعن البرامج بصفة عامة األخبارلطريقة ترتيب 

 على حسب ما اإلخباريةيكيفوا رسائلهم  نأالمستخدم استطاعوا من خالل تعليقاتهم 

 إذن, اإلخباريةيريده المستخدم  مما جعل المشتركين يولون اهتمام بهذه الصفحات 

بناء القناتين نفسيهما لما يطلبه  إلعادةشبكات التواصل االجتماعي هي وسيلة 

 . أخبارالجمهور المستخدم ومعرفة ما يريد مشاهدته من 

كسب جمهور جديد في فضاء االنترنت من خالل  اإلخباريةيونية تحاول القنوات التلفز •

تقيس تفاعلية  أنموقع التواصل االجتماعي الفيس البوك الذي من خالله تستطيع القناة 

وكذلك مكنها ,الجمهور المستخدم معها بكل سهولة و هذا بفضل سيمات الفيس بوك 

يكون التفاعل معه بطريقة  اكبر عدد ممكن من الجمهور المستخدم الذي إلىللوصول 

 .  و فورية و مباشرة آنية

 اإلخباريتينيشكل الفيس بوك وسيلة تكنولوجية تعرف من خالله القناتين التلفزيونيتين  •

التشارك و التفاعلية و التغيير و التجديد التي تتميز بها  إطاربنفسيهما وبرامجهما في 

 .مواقع التواصل االجتماعي 

سبا جمهورا جديدا و مجاال لتجدد من خالله مكانتهما تن تكأاتين بمكن الفيس بوك القن •

 .عدد من الجمهور المستخدم بشكل مجاني و فعال ألكبرو وظائفهما لتصل 
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  :ثالثا من خالل الوسائط المتعددة
في بمثابة مصدر للمعلومات و الصور و الفيديوهات بحيث  أصبح المستخدمون •

صفحتها  القناة التلفزيونية من تستخدمهاات ن فيديوهكل مرة يدرج المشتركو

قربتهم من هذه الصفحات ف ,التلفزيون شاشتها على إلىعلى الفيس البوك 

األحداث التي استعصى على الطاقم الصحفي لكل صفحة قناة الحصول على 

 .معلومات و صور و فيديوهات مماثلة 
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  خالصة البحث

خدام القنوات التلفزيونية اإلخبارية لتفاعلية شبكات التواصل است"خلص موضوع البحث      

أن استخدامهما لتفاعلية األخير كانت بناءا "  BBCو   F24االجتماعي الفيس بوك حالتي 

وذلك من خالل توظيفهما للمساحة االفتراضية , على إستراتيجية إعالمية الكترونية علمية 

هورهما المتفاعل على اثر عدد التعليقات التي الفيسبوك كأرضية خصبة لدراسة رغبات جم

  .كانت بمثابة مؤشر بحيث كانت إدارة الصفحتين في كل مرة تغير الترتيب وفقا لها

كما مكن استخدام القناتان لتفاعلية موقع الفيس بوك من خلق جمهور جديد متفاعل مع      

ولتعزيز مكانتها في لمستخدم موادها اإلخبارية التي تدرجها في كل يوم إال وهو الجمهور ا

الجمهور نظر هؤالء بتواجدها عبر الوسائل األحدث، فضالً عن التواصل والتفاعل مع 

م هذه استخداإلخبارية ال ئلهمرسا وسماع آرائهم وشكاواهم، وتوفير وسيلة لدعم  المشاهد

علق قدر ما يالذي سمح للمستخدم أن ,  الشبكات االستخدام األمثل من قبل المؤسسة المعنية

و يشارك في العملية اإلعالمية و االتصالية بدون قيد أو شرط بدون و ضع اعتبار ,يشاء

بالغة  و, يعلقون ويبدون آرائهم بكل حرية. وبدون تكلفة,االنتماءات الجغرافية ,الجنس,الهوية 

  .و الطرية و األسلوب الذي يريدون الغين بذلك ما يسمى بحراس البوابة

المستخدمون مصطلحا جديدا و هو صحافة المواطن الذي تكرس من خالل كما شكل      

البحث و ذلك لمساهمته في صنع الحدث بإمداد القناتان من خالل صفحتيهما على الفيس بوك 

إذن الصفحتين مكنتا المستخدم من الولوج إلى ,بالمادة اإلخبارية سواء كانت مكتوبة أو مرئية 

  ) .مستقبل-قناة/رسالة–مرسل (طط السويل الخطي عالم اإلعالم مغيرين بذلك مخ

استفادت  BBCو   F24ن ين اإلخباريتين التلفزيونيتينستطيع القول في األخير أن القنات     

بخلقهما , من موقع شبكات التواصل االجتماعي الفيس بوك و حققتا ما كانتا تصبوا إليه 

حقق و ,له جمهورا الكترونيا متفاعال استقطبتا من خال, فضاءا جديدا على شبكة االنترنت 

ضمن لهما التفاعلية التي اراداتا تجسيدها مع جمهورها المشاهد على شاشة التلفزيون 

ن ين التلفزيونيتيوبفضل ميزة تفاعلية شبكة التواصل االجتماعي الفيس بوك جعل من القنات

م لتحقيق التفاعلية هل ولكن في ظل تحول المشاهد إلى مستخد,ن ين وطنيتين قناتياإلخباريت

  سنشهد بالغد تلفزيونا هجينا يجمع بين وسيلتي االنترنت و التلفزيون؟
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BBC ; على موقع الفيس بوك لالنواع الصحفية.  
109  

حنى بياني يبين العالقة بين المستخدمين و القيم الخبرية من  11شكل رقم 

  .على الفيس بوك BBCو  F24على صفحتي قناة 
112  

منحنى بياني يوضح العالقة بين مستخدمين صفحتي   12شكل رقم 

F24 وBBC باالنتماءات الجغرافية على الفيس بوك.  
116  

ين و ادراج منحنيات بيانية تمثل العالقة بين المستخدم  13شكل رقم 

على الفيس  BBCو   F24الوسائط االلكترونية بصفحتى

  .بوك

119  

منحنيات بيانية تمثل العالقة بين المستخدمين و هويتهم   14شكل رقم 

  .BBCو  F24الحقيقية على صفحة القناتين 
122  
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  فهرس الجداول
  الصفحة  العنوان  رقم الجدول

  33/34  2.0الى  1.0الويب  تحول المواقع االلكترونية من  1الجدول رقم 

 F24جدول يوضح توزيع مستخدمي صفحة قناة   2 الجدول رقم

  على الفيس بوك وفقا للجنس

91  

 BBCجدول يوضح توزيع مستخدمي صفحة قناة   3الجدول رقم 

  على الفيس بوك وفقا للجنس

92  

جدول يوضح نسبة تمثل البلدان العربية من خالل   4الجدول رقم 

 على الفيس بوك F24صفحة قناة 

94  

جدول يوضح نسبة تمثل البلدان العربية من خالل   5الجدول رقم 

 على الفيس بوك BBCصفحة قناة 

96  

ن اهم القيم الخبرية استخداما من قبل القناة التلفزيونية   6الجدول رقم 

 على الفيسبوك F24االخبارية 

99  

استخداما من قبل القناة جدول يبين اهم القيم الخبرية   7الجدول رقم 

  BBCالتلفزيونية االخبارية 

101  

جدول يبين الوسائط االلكترونية المدرجة في صفحة   8الجدول رقم 

  على الفيس بوك  F24قناة 

104  

جدول يبين الوسائط االلكترونية المدرجة في صفحة   9الجدول رقم 

 على الفيس بوك BBCقناة 

105  

نواع الصحفية المستخدمة من قبل القناة جدول يبين اال  10الجدول رقم 

 على صفحتها بالفيس بوك F24التلفزيونية االخبارية 

107  

قناة جدول يبين االنواع الصحفية المستخدمة من قبل ال  11الجدول رقم 

على صفحتها بالفيس  BBC التلفزيونية االخبارية 

 بوك

108  

  110على  F24 جدول يبين هوية مستخدمين صفحة قناة  12الجدول رقم 
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  .الفيس بوك

على  BBCجدول يبين هوية مستخدمين صفحة قناة   13الجدول رقم 

  .الفيس بوك

111  

و  F24جدول يوضح العالقة بين مستخدمين صفحة   14الجدول رقم 

 القيم الخبرية

114  

و  BBCجدول يوضح العالقة بين مستخدمين صفحة    15الجدول رقم 

 القيم الخبرية

115  

 F24جدول يبين العالقة بين مستخدمي صفحة قناة   16قم الجدول ر

 و انتماءاتهم الجغرافية

117  

 BBCجدول يبين العالقة بين مستخدمي صفحة قناة   17الجدول رقم 

 و انتماءاتهم الجغرافية

118  

و  F24جدول يوضح العالقة بين مستخدمين صفحة   18الجدول رقم 

 ادراج الوسائط االلكترونية

120  

و  BBCجدول يوضح العالقة بين مستخدمين صفحة   19ل رقم الجدو

 ادراج الوسائط االلكترونية

121  

 F24جدول يوضح العالقة بين مستخدمين صفحة   20الجدول رقم 

  بهويتهم الحقيقية على صفحة الفيسبوك

123  

 BBCجدول يوضح العالقة بين مستخدمين صفحة   21الجدول رقم 

  الفيسبوكبهويتهم الحقيقية على صفحة 

124  
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  ):أ(الملحق 

   )من اللغة االصلية االنجليزية الى العربية مترجمة(

  :عالم في التغطية السياسية خالل  الفترة االنتخابية في مصر إلدور ا

  :التحليل الكمي للتغطية السياسية من خالل مواقع االنترنت / -1

  :هجة طريقة الرصد الكمي المنت 

  ....الموقع منقول من   ... الصفحة االلكترونية للموقع 

  ...التاريخ    ...الموقع   ...صاحب الموقع 
الفيديوها  الصور  العناوين الرئيسية  التغطية  مدخل  االسلوب  حزب  االهمية  التعاليق  الموضوع  الحدث  الجنس

  ت

  الشكل  الممثلين

  

  :الشرح المفصل لمكونات الجدول اعاله/ - 2

  

  الشرح  لمتغير ا

  .عالم المتحكمة في الموقعإلماهي وسائل ا  المتحكم

  .التاريخ الذي نشر فيه الخبر   التاريخ

  .اسم الموقع  الموقع

 ي نوع صحفي يندرج؟أالمقال في  •  الشكل

 كيف قام الكاتب بتحليل رايته للموضوع؟ -1

 ماهي االخبار التي تنشر حاليا عن القضية؟: خبارألا -2

 هو الممثل السياسي الذي يقوم بمقابالت؟ من: المقابلة  -3

 من الذي يعلق عن االخبار؟:التعاليق -4

 ماهو جدول االنتخابات العام؟ -5

 ماهي الرسومات المضافة لالخبار؟: الرسومات  -6

 ماهي الصور التي يضعها المستخدمون؟: الصور -7

الحرة اي وسيلة تفرز النشاطات االنتخابات : عالن السياسةإ -8

 زب ؟للمترشحين او الح
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 .عالن السياسي مقابل اموال متعلقة بالشبكةإلا -9

 .ي وسيلة تشجع النشاطات االنتخابات او المعاهدأ- 10

  

و دور أن يكون لهم دور سياسي أو المجموعة يجب أفراد ألا •  الممثل

  حكومي او دور في احزاب قوى سياسية

  :ماهي معايير تعريف الممثل السياسي*

  .اً فيهطيو نشأ اًضوو عأن يكون قائد حزب أيجب  -1

  .عضو في الحكومة -2

  .في البرلمان اًن يكون عضوأ -3

  .ن يكون له حزب سياسي أ -4

  .اًيمحلِّ اًن يكون مختارأ -5

  .ماهي التغطية المستقبلية عن طريق الممثل  التغطية

  .التدخل المباشر للممثل  المتدخل 

  .قة بالمقالن الممثل حاضر في الصورة المتعلأ إلىشارة إ  الصورة 

العنوان 

  الرئيسي

  .ن يكون اسم الممثل على راس المقالأيجب 

  .ن هناك فيديو يدعم المقال للفهمألى إشارة إ  الفيديو

  .معايير تقييمات الصحفي للممثل من خالل التحرير  االسلوب

  . اًهو الحزب الذي يكون فيه الممثل عضو  الحزب

  .جمندمالين هو ممثل الحزب أ  االندماجية

/ الدور

  االهمية

  .هي القضية التي يقوم ممثل الحزب بتغطيتها

  .في الدولة-1

  .رئيس حزب-2

  .مترشح -3

  .عضو في الحزب او ناشط سياسي -4

  .حزب-5
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  . حكومة محلية -6

  .جماعة / انثى / جنس الممثل ذكر   الجنس

 :نوع الخبر الذي يقوم الممثل بتغطيته المتعلقة ب •  الحدث

الممثل يقوم بتغطية اي حدث له عالقة رسمية بحدث :صفة المعهد-1

  .سياسات شعبية, اعالنات الحداث وطنية ) لقطات عالمية ( رسمي 

  .احداث متعلقة بنشاطات حزبية و سياسية:السياسة-2

ي حدث يخص أب اًاذا كان الممثل متعلق:المتعلقة باالنتخابات-3

  .االنتخابات

  .طبيعتهم حداث تسهل على التعريف بأي أمزج -4

 :موضوع متعلق بتغطية الممثلين •  الموضوع

  .و تعديل شرعيأموضوع دستوري -1

  .االنتخابات-2

  .و ديموقراطيأحكومي -3

  .حزابألالتحالفات بين ا-4

  .عمال السياسات الداخليةأ-5

  .عمال شرعيةأ-6

  .الفاع الوطني-7

  .سياسات اجنبية-8

  .اقتصاد المالية-9

  .الوظيفة و العمل- 10

  .لجريمة والعنفا- 11

  .الفوضى و التدخالت- 12

  .الحوادث- 13

  .الحوادث- 14

  .القضايا االجتماعية - 15

  .الصحة - 16
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  .التربية - 17

  .المحيط- 18

  .قضايا دينية- 19

  .الحقوق المدنية و السياسية- 20

  .حقوق المراة- 21

  .حقوق االقلية- 22

  .حقوق االنسان االخرى - 23

  .معلومات تكنولوجية,تعالم االتصاال,عالم إلوسائل ا- 24

علق على هذا المجال باي مالحظة بغض النظر عن التغطية او   مالحظات

الموضوع او اي عناصر اضافية تبرهن تداخالت القيم سواء كانت 

  .اجابية او سلبية من ناحية االسلوب
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  ):ب(الملحق 

  صل االجتماعي فيس بوكاالخبارية على موقع التوا BBCصورة عن صفحة قناة 
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  )ج(الملحق 

  على موقع التواصل االجتماعي الفيس بوك F24صورة عن صفحة القناة االخبارية 

 


