شبكات التواصل االجتماعي
كمصدر للمعلومات الصحفية
*دراسة ميدانية لعينة من الصحفيني العاملني ابإلذاعة اجلزائرية من
مستغامن وجريدة  REFLEXIONمنوذجا*

1

شكـــــــر وتقـــــــدير
• كلمة شكر وامتنان لألستاذة املشرفة على البحث السيدة "مليكة بن علي"
اليت اشرفت على هذه الرسالة منذ ان كانت فكرة حىت امثرت حبثا متكامال
• والشكر موصول اىل زوجي رفيق دريب" حممد رضا عدايدي" الذي قدم يل كل
الدعم والدفع ملواصلة هذا العمل وإخراجه اىل النور
• وكلمة شكر وامتنان خاصة اىل األخ " حممد مرواين" على ما قدمه من دعم
ومساندة

• كما ال أنسي ان اشكر كل زمالئي العاملني إبذاعة مستغامن وعلى رأسهم مدير
اإلذاعة بلقاسم تومي وكذا كل عمال جريدة  Réflexionوعلى رأسهم

مدير اجلريدة بلقاسم بلحميداش،

• كما اشكر أيضا الصديق حممد زانقي وزوجته على دعمهما للدراسة من الناحية
التطبيقية ،واىل كل من ساهم أو ابدى استعداده للمسامهة يف اجناز هذا العمل،
خاصة الصحفيني العاملني يف قطاع االعالم يف اجلزائر

• و شكر خاص اىل مجيع أساتذة جامعة مستغامن خاصة أساتذة قسم علوم
االعالم و االتصال و الذين قدموا لنا كل الدعم الذي كانت مثرته هذه الدراسة

كل من الدكاترة :بوعمامة /شربة/مناد /غامل /مرابطة /بعلي/عماري/دحو /رقاد
/عكروت  /عيسى عبدي  /بلفوضيل .
• و بتوفيق من هللا و فضله اكتملت هذه الدراسة يف جوانبها النظرية و
التطبيقية .
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اهــــــــــــــــداء

• إىل نبع احلنان العذب وعبري العطف املستوحى من سر الوجود ،إىل أمي ا :فايزة
• اىل والدي من تعب ورىب ،إىل من كان سندا قواي يل يف حيايت كلها :احممد.
• اىل رفيق الدرب واستمرارية الود وأسطورة الرتابط :حممد رضا عدايدي
• اىل والدي زوجي العزيزين  :االب الرائع عبد القادر و االم احلنونة خضرة
• اىل راحة ابيل وبسميت وحلم املستقبل أطفايل االعزاء :ندير ،آية ،و لؤي
• اىل أساس البنيان اخوايت :ليندة ،ليلى و زوجها و ابنائها ،خدوج و زوجها و
ابنائها ،اننيس و زوجها ،حياة.
• إىل شقيقي العزيز و الغايل خلضر وخطيبته اخيت أمساء
• اىل اخوايت :أمال ،مسيحة وزوجها اوالدمها  ،هناء و وزجها بنتها و امينة
• اىل زمياليت :حسيبة ،حيزية ،زهرة ،أمساء ،أمينة ،دليلة  ،صربينة  ،قمر  ،ميينة ،
زكية ،رشيدة  ،فرح  ،تواتية  ،اسيا  ،و اىل وفاء الصداقة  :هجرية و وردة و

نونو و سوسو
• اىل األخ و الصديق ايسني دحاح و زوجته و أوالده
• إىل مجيع أساتذة و طلبة قسم علوم اإلعالم واالتصال جبامعة مستغامن خاصة

طلبة السنة الثانية ماستار ختصص صحافة مطبوعة و الكرتونية خاصة :عبد هللا
 ،امحد نور الدين ،الشارف  ،امينة ،كرمية ،منال ،رجاء و فاطمة.

• اىل كل هؤالء اهدي هذا العمل العلمي وأرجو من هللا العلي القدير ان يوفقنا ملا
فيه خريان وصالح أمران واستقامة هنجنا إن شاء هللا .
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خطة الدراسة :
 -مـقدمــة

اإلطار املنهجي:
 _1الدراسة االستطالعية
 -2اإلشكالية
_3تساؤالت الدراسة
 _4فرضيات
 -5أمهية الدراسة
 _6أهداف الدراسة
 _7أسباب اختيار املوضوع
 _8منهج الدراسة
 _9أدوات الدراسة
 _10جمتمع الدراسة
 _11عينة الدراسة
 _12الدراسات السابقة
_13التعقيب على الدراسات السابقة
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 -14املقاربة النظرية للدراسة
 _15حتديد املفاهيم واملصطلحات
 _16صعوابت الدراسة

اإلطار النظري
الفصل األول :االنرتنيت مفهومها ،أمهيتها ،وعالقتها ابلصحافة
 _01تطور االنرتنت
 _1مفهوم االنرتنت
 _2تطور االنرتنت
 _3توسع استخدام االنرتنت
 _02أمهية وخدمات االنرتنت
 _1أمهية شبكة االنرتنت
 _2خدمات شبكة االنرتنت
 _3فوائد شبكة االنرتنت
 _03تطور االنرتنت يف اجلزائر
 _1ظهور االنرتنت يف اجلزائر
 _2استخدامات االنرتنت يف اجلزائر
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 _3املشاكل اليت تواجه االنرتنت يف اجلزائر
 -04الصحافة و عالقتها ابإلنرتنت
 _1السمات و اخلصائص الصحفية لالنرتنت
 _2مستوايت االستفادة من شبكة االنرتنت
-3السمات االتصالية لألنرتنت وصحافة الويب
 _4مشكالت استخدام االنرتنت صحفيا

الفصل الثاين :شبكات التواصل االجتماعي :املفهوم ،النشأة ،والتطور
 _01نشأة وتطور شبكات التواصل االجتماعي
 _1مفهوم شبكات التواصل االجتماعي
 _2نشأة شبكات التواصل االجتماعي
 _3شبكات التواصل االجتماعي
 02أنواع و خصائص و أشكال شبكات التواصل االجتماعي
 _1أشكال شبكات التواصل االجتماعي
 _2أنواع شبكات التواصل االجتماعي
 _3خصائص شبكات التواصل االجتماعي

6

 _03ابرز مواقع شبكات التواصل االجتماعي
 _1ماي سبايسmyspase
 _2الفيس بوكfacebook
 _3تويرتtwiter
 _4سكا ي روكskyrok
 _5يوتيوبyoutub
 _04الشبكات االجتماعية كمصدر للمعلومات اإلعالمية
 _1شبكات التواصل االجتماعي كمدر للمضامني اإلعالمية
 _2معايري اعتماد الصحفي على شبكات التواصل االجتماعي كمصدر للمعلومات

الفصل الثالث :مصادر املعلومات :مفهومها  ،تطورها و مميزاهتا.
 _01تطور مصادر املعلومات
 _1مفهوم مصادر املعلومات
 _2تطور مصادر املعلومات
 _3أنواع مصادر املعلومات
 _02مصادر املعلومات الصحفية
 _1املصادر الداخلية
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 _2املصادر اخلارجية
 _3عالقة الصحفي مبصادر معلوماته
 _03مصادر املعلومات االلكرتونية
 _1مفهوم مصادر املعلومات االلكرتونية
 _2مميزات مصادر املعلومات االلكرتونية
 _3مستقبل املنافسة بني مصادر املعلومات التقليدية وااللكرتونية

اإلطار التطبيقي :شبكات التواصل االجتماعي كمصدر للمعلومات
 متهيد _1التعريف ابإلذاعة اجلزائرية من مستغامن و جريدة réflexion
 _2حتليل االستمارات و تفريغ اجلداول
_ عرض النتائج
_ خامتة

8

مقدمة
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مقدمة:
من املعروف أن تكنولوجيا االتصال قد منت وتطورت ومتكنت من املسامهة يف تطوير احلضارة اإلنسانية
ورقي اجلنس البشري فاملعلومات اليت تقدمها شبكة االنرتنت قد جعلت الصحفي يف صراع من اجل مسايرة
العصر ومفرداته وزادت من مهاراته حيث قدمت نفسها كمصدر معلومات وأخبار حملية وعاملية ميكن استحضارها
يف اللحظة نفسها مما طرح على الصحفيني ضرورة إجياد فن اختيار املعلومات يف ظل التدفق الضخم للمعلومات،
وتفجريها.
ومتثل ثورة املعلومات اليت نعيشها اليوم إحدى أهم الثورات اليت عرفها التاريخ البشري ،وأصبحت املعلومات
وطرق تداوهلا وحفظها واسرتجاعها وآليات انتقاهلا غاية يف التطور حىت انه تغري السؤال التقليدي " هل حصلت
على املعلومة ؟ " إىل "هل أنت متأكد من صدق املعلومة ؟ " هذه الثورة املعلوماتية بكل أشكاهلا وأجهزهتا
سامهت بشكل كبري جدا يف اختصار طرق وأشكال احلصول على املعلومات وحىت مصادرها ،وأصبحت اليوم
املعلومات تنتشر بطرق جديدة متاما غريت من عناصر العملية االتصالية كليا ،وذلك من خالل وسائل اإلعالم
اجلديدة من مدوانت وشبكات التواصل االجتماعي ...اخل  ،وأصبحت هذه الوسائل تفرض نفسها كمصدر
لألخبار واملعلومات بعد أن كانت جمرد قنوات اتصال .
ولقد سامهت شبكات التواصل االجتماعي يف التأثري على الصحفيني وحتديد أفكارهم بشكل متسارع من
خالل االعتماد عليها يف نقل املعلومات ،األمر الذي أدى إىل حدوث تغري صارخ يف مهنة الصحافة من خالل
تقلص غرف األخبار التقليدية لصاحل ما يعرف ابلصحفي املواطن الذي أصبح منافسا قواي للصحفي التقليدي يف
عملية احلصول على السبق الصحفي.
مل يعد املراسلون واحملررون حباجة إىل أن يكونوا يف غرفة األخبار يتطلعون إىل ما تبثه وكاالت األنباء أو يف موقع
احلدث ،فمواقع التواصل االجتماعي أضافت بعدا جديدا جلهد مجع األخبار ،فبإمكان الصحفيني اآلن استخدام
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مواقع التواصل االجتماعي الكتشاف موضوعات جديدة أو الوصول إىل مسامهني فيها ،أو الرتويج لتلك
املوضوعات ،فمن امليسور اآلن الوصول مباشرة إىل مادة غنية وجمموعة متنوعة من األصوات حول العامل .
ولقد أتثر الصحفيون اجلزائريون هبذا الواقع اجلديد الذي فرض نفسه على الساحة اإلعالمية ،حيث تسلط
هذه الدراسة الضوء على جمال خصب وجديد للبحث والدراسة ،فهي هتتم مبدى اعتماد الصحفيني على مواقع
التواصل االجتماعي كمصدر ملعلوماهتم الصحفية بكل من إبذاعة اجلزائر من مستغامن و جريدة .réflexion
الدراسة تقع يف ثالث حماور أمهها:
 اإلطار املنهجي :وتطرقنا فيه إىل كل ما خيص املنهجية املعتمدة يف إنشاء الدراسة. اإلطار النظري :وقسمناه إىل  03فصول ،تطرقنا يف الفصل األول إىل االنرتنت من حيث املفهومالنشأة والتطور واخلصائص العامة له ،مع ابراز العالقة بينه وبني الصحافة.
والفصل الثاين تطرقنا فيه إىل شبكات التواصل االجتماعي من حيث التطور  ،اخلصائص العامة للشبكات
االجتماعية وأهم مواقع التواصل االجتماعي وإىل معايري اعتماد الصحفي على شبكات التواصل االجتماعي.
والفصل الثالث تطرقنا فيه إىل مصادر املعلومات من حيث النشأة والتطور ومصادر املعلومات االلكرتونية
والصحفية.
اإلطار التطبيقي  :قمنا بتفريغ البياانت واحملاور اخلاصة أبسئلة االستبيان وحتليل هذه املعلومات واستنتاج
النتائج العامة للدراسة ،وأخريا خامتة عامة ملمة مبوضوع الدراسة.
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االطار املنهجي
 _1الدراسة االستطالعية
 -2اإلشكالية
_3تساؤالت الدراسة
 _4فرضيات
 -5أمهية الدراسة
 _6أهداف الدراسة
 _7أسباب اختيار املوضوع
 _8منهج الدراسة
 _9أدوات الدراسة
 _10جمتمع الدراسة
 _11عينة الدراسة
 _12الدراسات السابقة
_13التعقيب على الدراسات السابقة
 -14املقاربة النظرية للدراسة
 _15حتديد املفاهيم واملصطلحات
 _16صعوابت الدراسة
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الدراسة االستطالعية:

أجرينا دراسة استطالعية مع جمتمع البحث األصلي (الصحفيني العاملني إبذاعة اجلزائر من مستغامن وكذا
الصحفيني العاملني جبريدة  ،Réflexionوحاولنا من خالهلا التعرف على جماالت دراستنا.
أجريت الدراسة منذ جوان  ، 2018اين قمت ببحث علمي يف مقياس مناهج البحث لدى األستاذة عيسى
عبدي – أستاذة جبامعة مستغامن  -كان عنوانه الصحفيني و شبكات التواصل االجتماعي  ،ومن مت بدأت فكرة
اقرتاح ذات املوضوع لنيل شهادة املاسرت يف علوم االعالم و االتصال  ،ختصص صحافة إلكرتونية و مطبوعة
خاصة و أن املوضوع يهم الكثري من اإلعالميني والصحفيني يف الوقت الراهن.
و من اجل إجناح املوضوع أكثر  ،حاولنا التقرب من من هلم خربة أكثر يف امليدان اإلعالمي  ،من أساتذة و
ابحثني جبامعة مستغامن و جامعات أخرى من داخل و خارج اجلزائر  ،و كذا التقرب أيضا من صحفيني و
اعالميني و مكونني ،حيث قمنا بطرح جمموعة من األسئلة نذكر منها:
 ما مدى استخدام الصحفيني لشبكات التواصل االجتماعي؟ ما هي املعلومات األكثر تداوال مبواقع التواصل االجتماعي؟ ما مدى مصداقية املعلومات املنتقاة من مواقع التواصل االجتماعي؟وتوصلنا اىل ان جمموعة من الصحفيني يعتمدون على مواقع التواصل االجتماعي من اجل احلصول على املعلومات
واالخبار الصحفية ،لكن وفق ضوابط إعالمية كالتحقق من املعلومة سواء ابالتصاالت الشخصية أو االنتقال اىل
مكان وقوع احلدث مثال.
ابإلضافة اىل املقابلة اليت أجريناها مع جمموعة من املدربني املكونني الدوليني يف علوم االعالم واالتصال وكذا
جمموعة من الصحفيني العاملني بقطاع االعالم ابجلزائر.
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كما ان حبكم عملي ابإلذاعة اجلزائرية منذ  ، 2008الحظت يف اآلونة األخرية التغيري الواضح يف طريقة
احلصول على املعلومة أبسرع طريقة ممكنة و أبقل جهد ،و هذا ابستخدام خمتلف مواقع التواصل االجتماعي.
 -2اإلشكالية:
متكنت تكنولوجيا االتصال احلديثة من الرفع من قدرات أداء القائمني ابالتصال على مستوى املؤسسات
اإلعالمية لدرجة غريت مفهوم الصحفي التقليدي كما أوجدت مصادر أخرى للمعلومات تتسم ابلسرعة واآلنية،
ولعل ابرز هذه الوسائل هي شبكات التواصل االجتماعي ،فلقد مت الكشف عن هذه الوسيلة كأداة جديدة تتيح
للصحفيني تصميم وإعداد قصص صحفية متعددة الوسائط ،فمحاولة معرفة اجتاهات الصحفيني حنو العامل الرقمي
تكتسب أمهية استثنائية سواء كمؤشر على ظروف املهنة املستجدة أو سعيا لتحديد العالقة بني عامل التكنولوجيا
واملمارسة الصحفية وذلك يف وقت تشهد فيه الشبكة املزيد من الربامج ذات العالقة بتقنيات الصحافة  ,وبناءا
على هذه املتغريات فان الصحفي اجلزائري أصبح ملزما أو مطالبا بولوج عامل تكنولوجيا االتصال والتفاعل معه.
ومن هذا املنطلق ستعاجل هذه الدراسة التطورات اليت مست مواقع أو شبكات التواصل االجتماعي
وأتثرياهتا على العمل اإلعالمي.
ومما سبق فان إشكالية الدراسة تتلخص يف السؤال التايل:

هل يعتمد الصحفيني العاملني بكل من اإلذاعة اجلزائرية من مستغامن و جريدة
، Réflexionعلى شبكات التواصل االجتماعي كمصدر للمعلومات واألخبار الصحفية ؟
 -3تساؤالت الدراسة:
نظرا لطبيعة الدراسة اليت نستهدف من خالهلا الكشف عن دوافع استخدام الصحفي لشبكات التواصل
االجتماعي ،فلقد عمدان إىل استعمال التساؤالت واإلجابة عليها عن طريق هذه الدراسة املسحية لعينة من
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الصحفيني العاملني يف قطاع الصحافة السمعية– اإلذاعة اجلزائرية من مستغامن  -و كذا الصحافة املكتوبة–
جريدة .-réflexion
 ما هي طبيعة املعلومات املستقاة من شبكات التواصل االجتماعي؟ ماهي أبرز مواقع التواصل االجتماعي اليت يعتمد عليها الصحفي الستقاء معلوماته؟ هل يتحقق الصحفي من املعلومات اليت يتحصل عليها؟ ما مدى مصداقية املعلومات املستقاة من خالل شبكات التواصل االجتماعي؟ ما نوع الرضا احملقق لدى الصحفي من خالل استخدامه لشبكات التواصل االجتماعي؟-4فرضيات الدراسة:
 يعتمد الصحفيني العاملني بقطاع السمعي البصري – اإلذاعة اجلزائرية من مستغامن – وكذاالصحفيني العاملني ابلصحافة املكتوبة – جريدة  –Réflexionعلى مواقع التواصل االجتماعي
للحصول على املعلومات و االخبار الصحفية.
 االخبار احمللية املتعلقة بوالية مستغامن و املنتشرة مبواقع التواصل االجتماعي هي االخبار األكثر اهتمامامن طرف الصحفيني العاملني بكل من اإلذاعة اجلزائرية من مستغامن و جريدة  Réflexionعلى
حد السواء.
 يتحقق الصحفي العامل ابإلذاعة اجلزائرية من مستغامن و كذا الصحفي العامل جبريدة Réflexionمن املعلومات و االخبار اليت يتحصل عليها من مواقع التواصل االجتماعي.
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 -5أمهية الدراسة:
تتلخص أمهية الدراسة يف أمهية شبكات التواصل االجتماعي يف العمل الصحفي وتوفريها لعدة مزااي أمهها
تقليص احليز الزمين وجتاوز العامل املكاين يف حصول الصحفي على املعلومات.
 االهتمام املتزايد بشبكات التواصل االجتماعي خاصة يف اجملال اإلعالمي ،حيث أصبح استخدام هذهالتكنولوجيا معيارا يقاس من خالله تطور وسائل اإلعالم أو ختلفها.
 التطور الذي تعرفه وسائل اإلعالم واالتصال صاحبه حتول يف جمال استخدام مصادر املعلومات. -6أهداف الدراسة:
 الكشف عن درجة اعتماد الصحفيني على شبكات التواصل االجتماعي كمصدر ملعلوماهتم ومعرفةطبيعة هذه املعلومات.
 الكشف عن درجة املصداقية اليت حتظى هبا شبكات التواصل االجتماعي. كيف يتعامل الصحفي مع شبكات التواصل االجتماعي. فهم اإلشباعات احملققة لدى الصحفي من خالل استعماله لشبكات التواصل االجتماعي كمصدرللمعلومات.
 معرفة املستوى الذي بلغه انتشار شبكات التواصل االجتماعي يف احلقل اإلعالمي. التعرف على مواقع التواصل االجتماعي ابعتبارها مصدر بديل وجديد للحصول على املعلومات لدىالصحفي.
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-7أسباب اختيار املوضوع:
 مت اختيار هذا املوضوع لنقص األحباث يف هذا املوضوع فضال عن االهتمام الشخصي بتكنولوجيااملعلومات واالتصال خاصة شبكات التواصل االجتماعي اليت ألقت بضالهلا على العمل اإلعالمي.
 من خالل جتربيت يف احلقل اإلعالمي ملدة اكثر من  11سنة  ،الحظت أن زمالئي الصحفيني يلجأنيف كثري من األحيان إىل مواقع التواصل االجتماعي للحصول على األخبار االنية و اجلديدة.
 املوقع الذي أصبحت حتتله شبكات التواصل االجتماعي يف العامل وسرعة االنتشار الذي متيزت به. حماولة تشخيص أمهية شبكات التواصل االجتماعي يف امليدان اإلعالمي يف اجلزائر يف القطاع السمعي(اإلذاعة اجلزائرية من مستغامن ) وكذا الصحافة املكتوبة (جريدة .)réflexion
 االهتمام العلمي ابلتطورات احلاصلة يف امليدان التكنولوجي وشبكات التواصل االجتماعي على وجهاخلصوص والتحول الذي يشهده ميدان اإلعالم واالتصال.
 -8منهج الدراسة:
املنهج كما يعرفه عبد الرمحان بدوي "هو الطريق املؤدي إىل الكشف عن احلقيقة يف العلوم بواسطة طائفة
من القواعد العامة هتيمن على سري العقل وحتديد عملياته حىت يصل إىل نتيجة معلومة "

1

وموضوع الدراسة هو الذي حيدد لنا نوع املنهج املتبع لذا اعتمدان يف هذه الدراسة على املنهج التايل:
املنهج املسح وهو الطريقة العلمية اليت متكن الباحث من التعرف على الظاهرة املدروسة من حيث العوامل
املكونة هلا والعالقات السائدة داخلها كما هي يف الواقع" ،2من خالل تقصي البياانت واملعلومات اخلاصة مبوضوع
الدراسة.
 _1امحد بن مرسلي ،مناهج البحث العلمي يف علوم اإلعالم واالتصال ،اجلزائر ،ديوان املطبوعات اجلامعي،ط  ،2003 ،1ص 283 ،282
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واملنهج املسحي هو املنهج املناسب لدراستنا هذه حيث ميكننا من الوصول إىل كشف البياانت واملعلومات
اخلاصة ابلصحفيني اجلزائريني ،ومعرفة دوافع استخدامهم لشبكات التواصل االجتماعي كمصدر للمعلومات،
واالشباعات والرضا احملقق لديهم من جراء هذا االستخدام.
-9أدوات الدراسة:
نظرا لطبيعة الدراسة ارأتينا استخدام أداتني رئيسيتني لإلملام جبميع جوانب الظاهرة حمل الدراسة وهي:
-1

املقابلة:

وهي تفاعل لفظي بني شخصني يف موقف مواجهة  ،حيث حياول الباحث القائم ابملقابلة أن يستثري بعض
املعلومات أو التعبريات لدى االخر و هو املبحوث  ،و اليت تدور أرائه و معتقداته فهناك بياانت و
معلومات ال ميكن احلصول عليها اال مبقابلة الباحث للمبحوث وجها لوجه.
-2

3

االستمارة:

وهي وسيلة علمية أساسية تساعد الباحث على مجع املعلومات واحلقائق من املبحوث ،فبدون االستمارة ال
يستطيع الباحث مجع احلقائق العلمية من احلقل االجتماعي ،4وتدعى كذلك ابالستبيان وهو جمموعة من
األسئلة املرتبة حول موضوع معني ،يتم وضعها يف استمارة ترسل ألشخاص ابلربيد أو جيري تسليمها ابليد
متهيدا للحصول على أجوبة لألسئلة الواردة فيها  ،5وسيتم إجرائيا توزيع االستمارة على جمموعة من
الصحفيني العاملني ابإلذاعة اجلزائرية من مستغامن وكذا الصحفيني العاملني جبريدة .réflexion

 _2املرجع نفسه ،ص .286
 _3امحد بن مرسلي ،مرجع سبق ذكره ،ص .203

 _4حسان حممد حسني ،األسس العلمية ملناهج البحث العلمي ،بريوت ،دار الطليعة للطباعة والنشر ،1982 ،ص .65

 _5فوزي عبد الرمحان العكش ،البحث العلمي :املناهج واإلجراءات ،اإلمارات العربية املتحدة ،مطبعة العني احلديث ،1986 ،ص.201
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 -10جمتمع الدراسة:
جمتمع البحث يف لغة العلوم اإلنسانية " هو جمموعة منتهية أو غري منتهية من العناصر احملددة مسبقا واليت
ترتكز عليها املالحظات",وهو أيضا جمموعة عناصر هلا خاصية أو عدة خصائص مشرتكة متيزها عن غريها من
العناصر األخرى واليت جيري عليها البحث أو التقصي.

6

ويتمثل جمتمع البحث يف هذه الدراسة يف الصحفيني العاملني يف قطاع السمعي البصري – االذاعة اجلزائرية
من مستغامن –واليت تعترب من وسائل اإلعالم الثقيلة يف اجلزائر وكذا الصحفيني العاملني جبريدة Réflexion -
يومية وطنية إخبارية -انطقة ابللغة الفرنسية.فاإلذاعة اجلزائرية من مستغامن هبا حاليا  48عامال يتوزعون عرب خمتلف املصاحل  ،و يقع مقرها حبي املطمر
ببلدية مستغامن ،اين تبعد عن مقر الوالية بـ  04كيلومرت ،دشنت يف  10فرباير  2004من طرف رئيس
اجلمهورية السابق السيد عبد العزيز بوتفليقة ،مدير اإلذاعة احلايل بقاسم تومي.
و جريدة  Réflexionهبا حاليا حوايل  40عامال يتوزعون عرب خمتلف املصاحل  ،و يقع مقرها حبي جبلي
حممد ببلدية مستغامن  ،دشنت جريدة  Réflexionيوم  19جويلية  ،2008مدير اجلريدة احلايل السيد
بلقاسم بلحميداش و هي جريدة انطقة ابللغة الفرنسية.
 -11عينة الدراسة:
تتمثل العينة املختارة يف هذه الدراسة يف الصحفيني اجلزائريني العاملني يف إحدى املؤسسات اإلعالمية
اجلزائرية وهي اإلذاعة اجلزائرية من مستغامن و كذا جريدة  réflexionوابلتايل فاالختيار كان قصداي لعينة
البحث .

 _6موريس أجنرس ،مناهج البحث العلمي يف علوم اإلعالم واالتصال ،اجلزائر ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،ط  ،2005 ،2ص .204
19

وتعرف العينة القصدية " أبهنا اختيار مفردات العينة بطريقة عمديه طبقا ملا يراه الباحث مناسبا من مسات
أو خصائص تتوفر يف املفردات مبا خيدم أهداف البحث "

7

 -12الدراسات السابقة:
الدراسة األوىل :كانت حول" اعتماد الصحفيني اجلزائريني على وسائل اإلعالم االجتماعية كمصدر
لصناعة األخبار 8وقد عاجلت الدراسة:
 مدى اعتماد الصحفيني اجلزائريني على وسائل اإلعالم االجتماعية (شبكات التواصل االجتماعي )كمصدر لصناعة األخبار.
 الكشف عن املصداقية يف وسائل اإلعالم االجتماعية.التعرف على عادات وأمناط استخدام الصحفيني لوسائل اإلعالم االجتماعية.
وجاءت نتائج الدراسة كالتايل:
 تبني أن أهم االشباعات احملققة من خالل استخدام وسائل اإلعالم االجتماعي تتمثل يف البحث عناملعلومة ابلدرجة األوىل مث معرفة وجهات النظر املختلفة حول العديد من القضااي وللتواصل مع اآلخرين.
 ط بيعة املعلومات اليت يبحث عنها الصحفي اجلزائري يف وسائل اإلعالم االجتماعي هي العثور علىأفكار جديدة لالستعانة هبا يف عملية التحرير ابإلضافة إىل رصد الظواهر والسلوكيات االجتماعية.

 _7حممد عبد احلميد ،دراسات اجلمهور يف حبوث اإلعالم ،مصر ،عامل الكتب ،ط  1993 ،1ص.133
 _8كيحول طالب ،اعتماد الصحفيني اجلزائريني على وسائل اإلعالم االجتماعية كمصدر لصناعة األخبار ،دراسة ميدانية ،ورقة مقدمة إىل
املنتدى السنوي السادس للجمعية السعودية لإلعالم واالتصال "اإلعالم اجلديد التحدايت النظرية والتطبيقية " جامعة امللك سعود ،الرايض،

 16،16افريل 2012 ،م.
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 تعددت طرق التحقق من املضامني اإلعالمية اليت يتحصل عليها الصحفي اجلزائري من خالل وسائلاإلعالم االجتماعي كاالتصال مبصادر تقليدية للتأكد من صحة املعلومات ،ابإلضافة إىل التحقق من نشر
املعلومة على أكثر من صفحة.
متتنع إدارة املؤسسات اإلعالمية اجلزائرية عن نشر املعلومات الواردة من وسائل اإلعالم االجتماعية بسبب
انعدام مصداقيتها وغموض مصدرها.
 تباين مصداقية وسائل اإلعالم االجتماعي لدى الصحفيني اجلزائريني من خالل ارتفاع بعد التفاعلية واآلنيةوبعد اإلخبارية.
 تصدر بعض وسائل اإلعالم االجتماعي املستخدمة من طرف الصحفيني اجلزائريني كالفيس بوكويوتيوب وتويرت.
استخدم الباحث يف دراسته امليدانية االستمارة كأداة للبحث واعتمد على أسلوب العينة الطبقية لوسائل
اإلعالم املختارة يف دراسته ،قسمها إىل وسائل إعالم مكتوبة ومسعية بصرية ووسائل إعالم الكرتونية ،واستخدم
منهج املسح الوصفي ابعتباره يصف اعتماد الصحفيني اجلزائريني على وسائل اإلعالم االجتماعي كمصدر
لصناعة األخبار وحيدد ابرز التحدايت اليت تواجههم.
الدراسة الثانية :بعنوان دور شبكات التواصل االجتماعي يف التغيري السياسي يف تونس ومصر من وجهة
نظر الصحفيني األردنيني،ولقد كانت اإلشكالية الرئيسية يف هذه الدراسة حول الدور الذي لعبته شبكات التواصل
االجتماعي يف التغيري السياسي يف نظر الصحفيني وكذلك دورها يف مقاومة الرقابة واحلجب والدعاية يف اإلعالم
الرمسي واألهم هو الدور الذي لعبته يف التأثري على وسائل اإلعالم التقليدية كمصدر من مصادر املعلومات ،ولقد
استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي يف هذه الدراسة وتكونت عينة الدراسة من( )342مفردة (صحفي )
وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج أمهها:
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 من جماالت دور شبكات التواصل االجتماعي مقاومة الرقابة واحلجب والدعاية يف اإلعالم الرمسي. التأثري على الرأي العام احمللي واإلقليمي والدويل. التأثري على وسائل اإلعالم التقليدية. أدت شبكات التواصل االجتماعي دور الوسيلة الناقلة للمعلومات. أدت شبكات التواصل االجتماعي دورا كبريا يف صناعة احلدث السياسي. تراجع دور وسائل اإلعالم التقليدية يف احتجاجات البلدين مقارنة بشبكات التواصل. اعتمدت وسائل اإلعالم األخرى على املعلومات اليت نقلتها شبكات التواصل االجتماعي أسهمت شبكات التواصل االجتماعي يف ظهور املواطن الصحفي. -13التعقيب على الدراسات السابقة:
تلتقي دراستنا والدراسات السابقة يف معاجلة موضوع اعتماد الصحفيني يف اجلزائر على شبكات التواصل
االجتماعي كمصدر للمعلومات واالخبار الصحفية ،وكذا من خالل تسليط الضوء يف الدراسات السابقة على
طبيعة املعلومات اليت يبحث عنها الصحفي اجلزائري يف وسائل اإلعالم االجتماعي ابإلضافة إىل رصد الظواهر
والسلوكيات االجتماعية املنشرة يف اجملتمع.
استفدان من الدراسات السابقة من نسب استخدام الصحفيني ملواقع التواصل االجتماعي يف اجلزائر و
بعض الدول العربية و األجنبية و كذا استعماالهتم لشبكات التواصل االجتماعي ،و ابلتايل كانت لنا فكرة حول
هاته االستخدامات بعديد الدول ،كما متكنا من معرفة الدور الكبري الذي لعبته شبكات التواصل االجتماعي يف
صناعة احلدث.
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 -14املقاربة النظرية للدراسة:
 نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم:من أكثر النظرايت اليت تناسب الدراسة نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم ابعتبارها تركز عل الوسيلة
ودرجة أمهيتها لدى الفرد لكي يستقي منها معلوماته ،والنقطة اهلامة يف هذه النظرية هي أن وسائل اإلعالم ستؤثر
يف الناس إىل الدرجة اليت يعتمدون فيها على معلومات تلك الوسائل.
وكما يوحي اسم النظرية فان العالقة الرئيسية اليت حتكمها هي عالقة االعتماد بني وسائل اإلعالم والنظام
االجتماعي واجلمهور وقد تكون هذه العالقة مع وسائل اإلعالم مجيعها أو أحد أجزائها.

9

ومن األهداف الرئيسية هلذه النظرية تفسري ملاذا يكون لوسائل االتصال اجلماهريية أحياان أتثريات قوية
ومباشرة وأحياان أخرى أتثريات غري مباشرة وضعيفة نوعا ما.
ومن املفاهيم املهمة املفسرة لكثري من جوانب الدراسة مفهوم االعتماد حيث يوضح هذا املفهوم أمناط
استخدام اجلمهور لوسائل اإلعالم.
ويرى بول روكيشوديفلور أن وسائل اإلعالم حتقق أهدافا كثرية لألفراد ،إذا ما زادت درجة اعتماد اجلمهور
على وسائل اإلعالم ،ولكن تتوقف درجة االعتماد على مدى النفاذ املتحقق هلذه الوسيلة ،ومدى القبول
االجتماعي والثقايف لتلك الوسيلة كمصدر من مصادر املعلومات.

ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـــ ــ ـ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـــ

 -9عبد احلميد حممد  ،نظرايت االعالم و اجتاهات التأثري  ،القاهرة  ،عامل الكتب  ،ط  1997 ، 2ص34
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 -15حتديد املفاهيم واملصطلحات:
 شبكات التواصل االجتماعي :يُطلق مصطلح مواقع التواصل االجتماعي أو الشبكات االجتماعية) (Social Mediaعلى جمموعة متنوعة من تطبيقات اإلنرتنت ،وهي تطبيقات تسمح للمستخدمني
ابلتفاعل مع بعضهم البعض على املواقع ،حبيث ميكن للمستخدمني من خالل هذه املواقع العمل على مشاركة
الروابط اليت حتتوي على حمتوى معني ،ومشاركة الصور ،ومقاطع الفيديو ،والتعليق عليها.10
هي منظومة من الشبكات االلكرتونية اليت تسمح للمشرتك فيها إبنشاء حساب خاص به ومن مث ربطه من خالل
نظام اجتماعي الكرتوين مع أعضاء آخرين لديهم نفس االهتمامات واهلواايت .
ويقصد هبا إجرائيا مجيع املواقع االجتماعية كالفيس بوك والتويرت ..اليت يلجا إليها الصحفي اليوم كمصدر الستقاء
معلوماته.
غوايً هي مهنة من جيمع األخبار واآلراء وينشرها يف صحيفة ،أو جملاة ،والناسبة إليها:
الصحفيني :الصحافة لُ ا
ِصحايف) ،11و عرفت الصحافة أيضا على أهنا( :العمل ِيف ج ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َخبَا ِر،
َي تَـتَـبُّ ُع األ ج
اجلََرائد َوالج َم َجالَّت َوَو َسائ ِل ا ِإل جعالَم؛ أ ج
ا
ََ ُ
ات ،والجم َقاالَ ِ
وكِتابةُ التـَّعالِ ِيق ،والتَّح ِقي َق ِ
ت) ،12وجاء هم كل العاملني ابجلهاز التحريري مبؤسسات إعالمية سواء
َ ج
َََ َ
َ َ
الصحافة املكتوبة أو قطاع السمعي البصري.
ونقصد هبم إجرائيا العاملني ابجلهاز التحريري اذاعة اجلزائر من مستغامن من صحفيني ومراسلني ورؤساء
أقسام....اخل ،وكذا الصحفيني العاملني جبريدة - Réflexion -يومية وطنية إخبارية.-
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 https://www.techopedia.com/definition/4837/social-media -10يوم2019.06.08
على الساعة 09:06
-11املنجد يف اللغة العربية املعاصرة ،بريوت  ،دار املشرق ،ط  ،2008 ، 3ص . 818
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مصادر املعلومات :هي مجيع األوعية أو املواد اليت تشمل على معلومات وميكن االستفادة منها ،فمصدر
املعلومات هو املصدر الذي حيصل منه الفرد على معلومات حتقق احتياجاته وترضي اهتماماته ،واملصادر اليت
يرجع إليها رجل اإلعالم للحصول على املعلومات اليت يقوم بنشرها  ،فحق اجلماهري يف املعرفة ال ميكن أن يتحقق
دون تعددية مصادر املعلومات .12
فهي عبارة عن وسائل تقوم بنقل املعلومات اىل املستقبل  ،و تشمل كافة املعلومات املطبوعة مثل الكتب و
النشرات و التقارير  ،و املعلومات الغري املطبوعة مثل املواد البصرية و املواد السمعية.
ويقصد هبا إجرائيا مصادر املعلومات اجلديدة اليت يعتمد عليها الصحفي القتناء معلوماته واملتمثلة يف
شبكات التواصل االجتماعي ابعتبارها مصدر جديد للمعلومات.
املعلومات:لغةًُ :مشتقة من الفعل علم ،وتدل على اإلحاطة ببواطن األمور والوعي ،واإلدراك.

13

عني الستعمال ُحم ادد ،ألغراض
املعلومات اصطالحاً :هي البياانت اليت عوجلت لتصبح ذات معىن ومغزى ُم ا
اختاذ القرارات ،وبذلك ميكن تداوهلا ،وتسجيلها  ،ونشرها  ،وتوزيعها  ،ىف صورة رمسياة أو غري رمسياة ويف أي
ٍ
العلمي بعد عدة مراحل من التنقيب ،واالستقصاء ،واالستقراءو
شكل ،ألهنا تكون حقائق ينتهي إليها البحث
ا
هي سلعة غري مادية ذات قيمة رفيعة تقدر على أساس معايري تنموية واجتماعية وثقافية وليس على معايري الربح
واخلسارة.

14

اجرائيا يقصد هبا جمموعة االخبار اليت يتحصل عليها الصحفي أو ينشرون عرب وسيلة من وسائل االعالم سواء
املكتوبة أو السمعية البصرية .

ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـــــ ــ ــــــــ
 -12نفس املرجع السابق  ،ص .819
 _13إايد شاكر البكري ،تقنيات االتصال بني زمنني ،عمان ،دار الشروق للنشر والتوزيع ،ط  ،2003 ،1ص .140
 -14نفس املرجع السابق ص .142
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-16صعوابت الدراسة:
واجهنا خالل إعداد هذه الدراسة عدة صعوابت نذكر منها:
 عامل الوقت الذي يعد أكرب مشكل يعيق الطالب من اجل اجناز عمل يف املستوى املطلوبخاصة يف ظل الظروف السياسية اليت شهدهتا البالد منذ  22فرباير  2019و انطالق احلراك
الشعيب و احتجاجات الطلبة و االساتذة.
 إلزام الطلبة بعطلة الربيع ألكثر من شهر والتخوف من شبح السنة البيضاء نقص يف املراجع والكتب اليت تتحدث عن الشبكات االجتماعية اال القليل. نقص الدراسات اليت تتناول العالقة بني الصحفيني وشبكات التواصل االجتماعي. صعوبة تسليم االستمارات للصحفيني خاصة يف جريدة ال  réflexionنظرا اللتزاماهتماملهنية و لبعدهم اعن مقر اجلريدة مبستغامن ابعتبار تواجدهم بوالايت خمتلفة.
 الشح يف املعلومات الكافية والوافية مىن طرف الصحفيني – جمتمع البحث.- ضغوطات احلياة اليومية اليت عشتها خالل املوسم اجلامعي  2019/2018بني العمل و املنزلو الدراسة قلصت يل التوقيت املخصص للبحث.
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اإلطار النظري
 الفصل األول :االنرتنيت :مفهومها ،أمهيتها،وعالقتها ابلصحافة
 الفصل الثاين :شبكات التواصل االجتماعي:املفهوم ،النشأة ،والتطور
 الفصل الثالث :مصادر املعلومات :مفهومها ،تطورهاومميزاهتا
27

الفصل األول:
االنرتنيت :مفهومها ،أمهيتها ،وعالقتها
ابلصحافة

28

متهيد:

تعد االنرتنيت أهم مورد للمعلومات يف هذا العصر واثين شبكة إتصاالت يف العامل بعد اهلاتف،فلقد
استطاعت اإلنرتنت يف السنوات األخرية أن تغري منط احلياة العصرية بشكل ملحوظ  ،كما تعترب موردا عامليا
وهاما يف حياة الناس وأنشطتهم اليومية،فشبكة اإلنرتنت تعد من املعطيات اهلامة ،اذ ميكن اعتبار توظيفها يف
جماالت احلياة املختلفة واالستفادة منها تقع على عاتق مجيع املسئولني ،وأهنا تعد حلقة متقدمة يف جماالت
املعلومات واالتصاالت ،كما تقدم بدورها خدمات كبرية عن طريق تبادل املعلومات بني خمتلف املستفيدين منها
يف العامل .

29

 -1تطور االنرتنت: -1 -1-1مفهوم االنرتنت:
هي شبكة تربط بني العديد من الشبكات املنتشرة يف العامل كله ،من شبكات حكومية وشبكات اجلامعات
ومراكز البحوث وشبكات جتارية وخدمات فورية ونشرات إلكرتونية وغريها ،يصل إليها أي شخص لديه جهاز
الكمبيوتر ،ومودع وخط تلفوين15وهي عبارة عن شبكة كمبيوترات ضخمة متصلة مع بعضها البعض واليت يتم من
خالهلا تغطية مساحات جغرافية واسعة

16

تعريف آخر :هي عبارة عن شبكة حاسوبية عمالقة تتكون من شبكات أصغر ميكن ألي شخص يتصل
ابإلنرتنيت أن يتجول يف هذه الشبكة وحيصل على مجيع املعلومات املتوفرة ضمن هذه الشبكة.17
وتعرف كذلك على أهنا الطريق السريع الرقمي وشبكة املعلومات الرقمية ،فهي جمموعة من حزمة من أجهزة
الكمبيوتر املتصلة معا وهي متاثل شبكة اإلذاعة والتلفزيون وتقوم إبرسال نفس املعلومات جبميع احملطات يف نفس
الوقت أما شبكة الكمبيوتر فإن كل رسالة أو معلومة يتم توجيهها إىل جهاز كمبيوتر واحد.

18

 -2-1-1تطور اإلنرتنيت:
يعترب التطور يف جمال احلاسب اآليل النواة األساسية لظهور شبكة اإلنرتنيت ،فبعد أن جنح اإلنسان يف صنع
آلة تنوب عنه عضليا اليت خرجت إىل الوجود يف هناية اخلمسينيات من القرن العشرين ،الكمبيوتر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 _15حممد عبد احلميد :االتصال واالعالم على شبكة األنرتنيت ،القاهرة ،عامل الكتب،ط ،2007 ،1ص
 _16بيل جيتس :املعلوماتية بعد األنرتنيت ،ترمجة عبد السالم رضوان ،الكويت ،سلسلة عامل املعرفة ،ص 106
 _17مراد شلبانة :مقدمة إىل األنرتنيت ، ،دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة،ط ،1ص .13
 _18السعفي حسن حممد :شبكة اإلنرتنيت العاملية واستخداماهتا يف املكتبات ومراكز املعلومات ،القاهرة ،الدار املصرية اللبنانية 1997 ،ص
.416
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الرقمي مثرة التقاء علوم الفيزايء والرايضيات املنطقية واهلندسة اإللكرتونية ،وقد أدى ذلك بدوره إىل ثورة
تكنولوجية وليدة تالقي الثالوث ،عتاد الكمبيوتر والربجميات وشبكات االتصال وعلى مدى نصف القرن األخري
ارتقت هذه التكنولوجيا بصورة غري مسبوقة خالل سلسلة من النقالت النوعية صوب األصغر واألسرع واألكفأ
واألهم من ذلك صوب األرخص واألسهل استخداما

19

وميكن إعداد دليل اترخيي لظهور شبكة اإلنرتنيت حني بدأت حماوالت متعددة منذ فرتة طويلة وذلك على
النحو التايل:
بدأت فكرت اإلنرتنيت يف بداية األمر سنة  1945عندما طرح فانينار بوش  vanninarbushآلة
أمساها ميميكس ماشني  mimix machineلتنظيم املعارف اإلنسانية والربط بينها ومتكني الباحثني من
اإلستفادة والوصول إىل املعلومات املرتبطة هبا.
وبدأت بعدها عدة حماوالت ففي سنة  1969مت إقامة أول شبكة جتريبية تربط أربع مواقع مت إنشاؤها يف
الوالايت املتحدة األمريكية (أرابانت)  Arpanetمن قبل وكالة األحباث واملشاريع املتقدمة األمريكية وقد
استخدمها بعض الباحثني يف تلك املواقع ألهداف علمية وعسكرية حمددة يف جامعة كاليفورنيا.OCLA
كما مت توسيع الشبكة السابقة حيث مشلت إثين عشر ( )12موقعا من ضمنها معهد  MiTسنة
 1971ويف سنة  1973مت فيه أول ربط دويل عرب اإلنرتنيت ويف سنة  1981مت دخول شبكات عديدة
للربط بني احلواسب ،أما سنة  1982أنشأت بروتوكوالت لتسهيل الربط عرب اإلنرتنيت مثل .TCP-IP
أما ابلنسبة لعام  1983فصل اجلزء العسكري لإلنرتنيت وإنشاء شبكة جديدة للربط العسكري تدعى
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -19نبيل علي :حتدايت عصر املعلومات ، ،القاهرة ،اهليئة املصرية العامة للكتاب ،ب ط،2003 ،ص .11
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 MILNETويف عام  1985زايدة املواقع الرئيسية املرتبطة ابإلنرتنيت إىل أكثر من  2000موقع
والفرعية أكثر من ذلك بكثري وصوال إىل عام  1986مت إنشاء شبكة خاصة ابجلامعات والطلبة اخلرجيني من قبل
املؤسسة الوطنية للعلوم يف الوالايت املتحدة األمريكية.
ومع بداية  1989حتقق مشروع ربط بني شبكة اإلنرتنيت وشركات خاصة حبمل الرسائل اإللكرتونية
ألهداف جتارية وكذلك إنشاء النسيج العاملي للمعلومات ويف هناية  1990مت إسدال الستار على مشروع
 ARPANETوعرض تصميمه وهيكلته يف السوق ويف  1991مت ظهور نظام  Gopherلإلحبار عرب
الشبكة وصل عدد النقاط الرئيسية املتصلة ابلشبكة إىل  50.000موقع ،أما عام  1992مت إنشاء منظومة
النسيج العاملي الواسع لربط الشبكات وكان لسرعة االنتشار األثر املباشر والكبري على سرعة وشيوع انتشار
اإلنرتنيت ،ومع بداية  1993مت ربط مقر الرائسة األمريكية "البيت األبيض" بشبكة اإلنرتنيت وكان عام
 1994مبثابة قفزة نوعية إذ ظهر نظام اإلحبار عرب اإلنرتنيت  NET scapeوانتشار الواسع على األجهزة
الشخصية وقد وصل عدد املواقع الرئيسية املتصلة ابلشبكة إىل أكثر من ثالثة ماليني موقع.20
 -3-1-1توسع استخدام اإلنرتنيت:
-1

يف العامل:

تعترب اإلنرتنيت الوسيلة االتصالية األسرع منوا ،ومن البياانت الدالة على ذلك ما توصلت إليه دراسة
أمريكية حديثة أجريت حول الفرتة اليت استغرقتها وسائل وأجهزة االتصال املختلفة لكي تنتشر بني  50مليون
نسمة حيث تبني منها أن الراديو أمضى  38سنة قبل أن يصل إىل ذلك الكم من البشر والكمبيوتر احتاج إىل

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 _20النواسة غالب عوض ،خدمات املستفيدين من املكتبات ومراكز املعلومات ،عمان ،دار صفاء ،2000 ،ص .286
32

 16سنة والتلفزيون إىل  13سنة ،أما شبكة أإلنرتنيت فقد أصبحت يف متناول  50مليون من البشر يف
ظرف حوايل 5سنوات ،بعدما فتحت أبواهبا للمؤسسات التجارية واجلمهور على املدى الواسع.21
وكانت اإلنرتنيت يف عام  1990تضم ما يفوق  3000شبكة يرتبط هبا أكثر من مئيت ألف حاسب
ويف عام  1992قفز الرقم إىل حنو مليوين حاسب ،وقد عدد املستخدمني من الشبكة يف أواخر  1994حوايل
 40مليوان مستفيدا ينتمون إىل  11000شبكة معلومات عضو يف النظام منتشرة يف ( )70سبعني دولة حول
العامل ،وقدر عدد املستخدمني لإلنرتنيت يف عام  1997حوايل  57مليون مستخدم ،22ويف عام 1998
وصل عدد املتعاملني مع اإلنرتنيت يف الوالايت املتحدة األمريكية وكندا إىل  70مليون فرد ويف أوراب 31.7
مليون ،أما يف آسيا فال يزيد عدد املستخدمني عن  19.3مليون فرد و 7.25مليون فرد يف أمريكا اجلنوبية
و 0.8مليون فقط يف إفريقيا.
ليقارب عدد املستخدمني حول العامل  200مليون مستخدم عام  2000مبعدل مليوين مستخدم كل
شهر ،وهناك ما يقارب املائة ألف شركة تدير أعماهلا من خالل هذه الشبكة.
-

قائمة نسب استخدام اإلنرتنت يف العامل:

وفقا لالحتاد الدويل لالتصاالت(االحتاد الدويل لالتصاالت) ،عدد مستخدمي اإلنرتنت يف عام 2014
حوايل  2.9مليار (حوايل  ٪40من سكان العامل ).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 _21جدي.رضوان :الصحافة والصحافة اإللكرتونية ،جملة روضة اجلندي ،ع  ،298اجلزائر ،أكتوبر ،2003،ص 7

 _22حممد فلحي :صناعة العقل يف عصر الشاشة ، ،الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن،ط ،2002 ،1ص .120
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-

اجلدول التايل يوضح نسبة استخدام االنرتنيت يف بعض دول العامل سنة :2014

البـ ــلد

الرتيتب

النسبة املؤوية

الرتتيب الب ـ ــلد

23

النسبة املؤوية

01

النرويج

% 96,30

14

أسبانيا

% 76,19

02

هولندا

% 92,52

15

تشيلي

% 72,35

03

السويد

%92,52

16

روسيا

% 70,52

04

الياابن

%90,58

17

بولندا

% 66,60

05

الوالايت

%87,63

18

االرجنتني

% 64,70

املتحدة
06

كندا

%87,12

19

ايطاليا

% 61,96

07

سويسرا

%87,00

20

الربازيل

% 57,60

08

املانيا

%86,19

21

تركيا

% 51,04

09

نيوزيلندا

%85,50

22

املتوسط

% 43,40

العاملي
10

أسرتاليا

%84,56

23

اجلزائر

% 18,09

11

كوراي

%84,33

24

اهلند

% 18,00

12

بلجيكا

% 84,00

25

ابكيستان

% 13,80

13

فرنسا

% 84,00

26

إريترياي

% 00,99

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 _ 23قائمة_نسب_استخدام_اإلنرتنت_يف_العامل : https://ar.wikipedia.org/wikiيوم  ،2019 .05. 30الساعة .15:44
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إحصاءات مستخدمي اإلنرتنت يف البلدان العربية2017 -

ووفقا للتقرير ،تواصل مصر تصدرها العامل العريب أبعداد مستخدمي االنرتنت ،فيما تقدمت اململكة العربية
السعودية إىل املرتبة الثانية على حساب اململكة املغربية اليت تراجعت إىل املركز الثالث عربيا .
كذلك تقدمت اجلمهورية اجلزائرية للمركز الرابع ،مقابل تراجع العراق مرتبة واحدة عن تصنيف العام
املاضي ،حمتال املركز اخلامس.
وتراجعت سوراي على هذه القائمة ،لتكون يف املركز العاشر ،يليها مباشرة على التوايل كل من لبنان وسلطنة
عمان .
ويلحظ يف هذا السياق أن نسب منو قطاعات مستخدمي االنرتنت وانتشاره كوسيلة لتلقي األخبار
َ
والتواصل ،يف املنطقة العربية واإلقليم ،هي بني األعلى على مستوى العامل وبنسبة أكثر من  %3000يف فرتات
معينة.
من جهة أخرى ،وحبساب نسبة أعداد مستخدمي االنرتنت إىل عدد السكان لكل دولة ،تتبوأ دولة قطر
املرتبة األوىل بنسبة تصل إىل أكثر من  %94من عدد السكان ،تليها كال من اإلمارات العربية املتحدة
بـ %90.6واململكة البحرينية بـ%.90.1
ابملقابل ،تشهد الدول العربية الواقعة يف القارة األفريقية ،أدىن نسبة ألعداد مستخدمي اإلنرتنت إىل إمجايل
عدد السكان لكل دولة .هنا ،تسجل الصومال األدىن بـ  ،%5.8بينما تسجل جزر القمر النسبة ،%7.3
جيبويت  %16.5وموريتانيا 16.7
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 اجلدول التايل يوضح الرتتيب الدويل لعدد مستخدمي االنرتنيت سنة :2018الرتتيب

الدولــة

الدويل

مستخدمي الرتتيب

عدد
االنرتنيت

الدول ــة

الدويل

24

عدد مستخدمي
االنرتنيت

01

مصر

34.800

10

االردن

5.700.000

02

السعودية

20.813

11

سوراي

5.502.250

03

املغرب

20.207

12

ليبيا

2.800.000

04

اجلزائر

15.105

13

قطر

2.200.000

05

العراق

14.000

14

البحرين

1.278.752

06

السودان

10.886

15

اليمن

677.228

07

االمارات

8.515

16

موريتانيا

714.132

08

عمان

3.310

17

الصومال

660.000

09

الكويت

3.202

18

جيبويت

150.000

استخدام اإلنرتنيت يف العامل عام .2005
-2

يف العامل العريب:

رغم االنتشار السريع لإلنرتنيت يف العامل إال أنه كان متواضعا يف البداية على العموم يف العامل العريب ابستثناء بعض
الدول اخلليجية ،هذا الطء النسيب (مقارنة بسرعة االنتشار يف العامل الغريب) كان بسبب عدة عوائق أمهها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
/https://www.linkedin.com/pulse -24احدث-احصائيات-الدجيتال-2019 -تقرير-

 2019على الساعة 09:30

يوم .06. 08
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ارتفاع كلفة خدمة االشرتاك بشبكة اإلنرتنيت ،سوء البنية التحتية لإلتصاالت يف أغلب الدولة العربية ،وعدم
مواكبتها للتطورات اجلديدة يف هذا اجملال وبطء أدائها مقارنة ابلدول األخرى ،ابإلضافة إىل خوف السلطات
احلكومية من أن دمقرطة الوصول لإلنرتنيت سوف يؤدي إىل إهناء سيطرة الدولة على املعلومات  ،25وتعترب تونس
أول بلد عريب أدخل اإلنرتنيت عام  1991ولكنها مل ينتشر إال يف عام  1996وحبلول ماي  1999كانت
كل الدول العربية ابستثناء العراق وليبيا أصبح لديها شكل من أشكال االتصال الدويل ابإلنرتنيت .26
وتشري اإلحصاءات املتوفرة لشهر ديسمرب عام  1997فيما خيص مستخدمي اإلنرتنيت العرب إىل األرقام
اآلتية:
اإلمارات العربية املتحدة ( 32201مشرتك) ،البحرين( ،)12923ولبنان ( 15400مشرتك) ،مصر
( 15255مشرتك) ،سلطنة عمان ( 7595مشرتك) ،قطر ( 6389مشرتك) ،تونس ( 1750مشرتك)،
واليمن ( 882مشرتك).27
وجتاوز عدد مستخدمي اإلنرتنيت يف العامل هناية شهر جوان  1999واحد مليون مستخدم بزايدة قدرها
 80ألف مستخدم عن عدد املستخدمني يف شهر أفريل من نفس السنة وهي نسبة معتربة ،وأييت ذلك عقب
عما كانت عليه من
طلب مل يسبق له مثيل على اإلشرتاك يف شبكة اإلنرتنيت ،ما جعل وترية انتشارها تتسارع ا
قبل.

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
 _ 25إنشراح الشال :مرجع سابق ،ص .77
 -26نفس املرجع ،ص .82

 -27نفس املرجع ،ص .151
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وقد بلغ عدد الذين يستخدمون اإلنرتنيت حوايل  6مليون مستخدم عام  2003من أصل  650مليون
مستخدم يف العامل وهذا رقم كبري يف ظرف زمين قصري  ،ليقفز العدد عام  2007إىل حوايل  28.5مليون أي
حوايل  %2.5من تعداد املستخدمني يف العامل  ،28مع حتقيق أكرب وترية منو يف العامل كله يف الفرتة ما بني
 2000و  2007حيث بلغت نسبتها  %931.8وكشفت أحدث اإلحصائيات أ ان مستخدمي اإلنرتنيت
الذين جييدون اللغة العربية تقدموا إىل املرتبة الثامنة عامليا بداية جانفي  ،2008واجلدير ابلذكر أن ما نسبته
حوايل  %60من اإلنرتنت يني العرب موجود يف منطقة اخلليج واليت متثل حوايل  %11من التعداد العريب.

29

 -2-1امهية و خدمات شبكة االنرتنت:
 -1-2-1أمهية شبكة اإلنرتنيت:
تعترب شبكة اإلنرتنيت شبكة عظيمة احلجم فهي حتتوي على أغلب قواعد البياانت يف العامل ،وتكمن أمهية
شبكة اإلنرتنيت يف كوهنا واسعة اإلنتشار بني أقطاب خمتلفة وواسعة من الثقافات واملصادر املعرفية ،تتمثل أمهيتها
يف النقاط التالية:
-1

30

الوصول إىل بياانت بيبليوغرافية ملاليني الكتب وإىل مقتنيات مكتبة البحث واملكتبات اجلامعية

يف مجيع أحناء العامل.

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 _28فضيل دليو :مدخل إىل االتصال أجلماهريي خمرب علم إجتماع االتصال ،قسنطينة ،اجلزائر ،2003 ،ص .125
 -29عبد الوهاب بوخنوفة :أتثريات البث الفضائي والوسائط اإللكرتونية املتعددة يف اإلذاعة ،جملة اإلذاعة العربية ،ع ،04إحتاد إذاعات
الدول العربية ،تونس ،2004 ،ص .144
 -30الشامي أمحد حممد :املعجم املوسوعي للمصطلحات واملعلومات ،دار املريخ ،بـ ط ،1998 ،ص .40
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-2

مجع األخبار واحلقائق وختزينها يف احلاسوب الستعماهلا يف وقت الحق ألغراض مرجعية.

-3

اشتمال اإلنرتنيت على آالف اجملالت والنشرات اإللكرتونية يف مواضيع خمتلفة.

-4

احلصول على األعداد السابقة من اجملالت اإللكرتونية وتتوفر هذه اجملالت على بروتوكول نقل

امللفات وغريها من الربجميات على املعلومات يف مجيع الشبكة.
-5

من خالل الشبكة ميكن للمشرتكني تبادل األفكار وملخصات األحباث العلمية مبختلف

جماالهتا.
-6

تربز أمهية اإلنرتنيت من الناحية التسويقية وذلك عن طريق املؤسسات والشركات ملنتجاهتا بطريقة

جذابة وتفصيلية للمشرتكني كذلك ميكن عقد الصفقات التجارية من خالهلا أو تعرف على مواصفات وأسعار
الشركات األخرى.

31

-7

تقدم اإلنرتنيت اإلحاطة اجلارية للباحثني والعاملني يف املؤسسات

-8

يسمح اإلنرتنيت إبجراء مناقشات حية عرب الشبكة وذلك بتبادل اآلراء واملقرتحات بني الباحثني

واملؤسسات العلمية.
 -2-2-1فوائد شبكة اإلنرتنيت:
تستخدم اإلنرتنيت هبدف اإلرتقاء حبياة األفراد حيث يتيح استخدامها هلم ما يلي:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 _31عبد الوهاب بوخنوفة :أتثريات البث الفضائي والوسائط اإللكرتونية املتعددة يف اإلذاعة ،جملة اإلذاعة العربية ،ع ،04إحتاد
إذاعات الدول العربية ،تونس ،2004 ،ص .144
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•

نشر املعلومات املتنوعة على مستوى العامل بسرعة عالية

•

متابعة األحداث العاملية يف مجيع اجملاالت وقت حدوثها ووجهات النظر العاملية فيها.

•

احلصول على املعلومات يف مجيع التخصصات من مصادر متنوعة.

•

إمتام االتصاالت الفورية أبشكاهلا املتنوعة املكتوبة واملسموعة واملرئية.

•

عقد املؤمترات عن بعد بني املتخصصني يف اجملاالت العلمية واملهنية املختلفة.

•

إجراء البحوث العلمية املشرتكة بني املتخصصني على مستوى العامل مماا يساعدهم على املشاركة

الفكرية املتنوعة
•

تبادل الواثئق والرسائل بني األفراد واملؤسسات

•

نقل امللفات والربامج بني أجهزة الكمبيوتر يف مجيع دول العامل.

•

توفري برامج خاصة ومتنوعة للتعليم والتدريب الفردي واجلماعي.

•

تساعد الفئات اخلاصة على تلبية االحتياجات من االتصاالت واحلصول على املعلومات.

•

توفر اجلهد والوقت واملال املبذول يف احلصول على املعلومات من مصادرها األصلية.

•

متابعة التقنيات احلديثة واملشاركة يف إنتاجها بفاعلية دون الوقوف عند استهالكها وتلقي ما

32

يقدمه اآلخرون.

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 _32الشامي أمحد حممد :املعجم املوسوعي للمصطلحات واملعلومات ،دار املريخ ،بـ ط ،1998 ،ص .40
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 -3-2-1خدمات شبكة اإلنرتنيت:
من أهم املصطلحات الشائعة االستخدام يف جمال اإلنرتنيت مصطلح اخلدمات  servicesوهي
جمموعة من القواعد والتسهيالت اليت يطلق عليها أيضا بروتوكوالت .وهناك أربع خدمات رئيسية تعتمد عليها
اإلنرتنيت:
-1

خدمة الربيد اإللكرتوين :أو بروتوكول الربيد اإللكرتوين E-MAIL

وهي اخلدمة اليت تشرف على إرسال واستقبال الرسائل من حاسب إىل آخر داخل الشبكة وتقوم ابلتأكد
من وصول الربيد إىل العنوان السليم.
-2

خدمة تلنتTELNET

وهي تسمح ابالتصال مع أي حاسب آيل آخر يف أي مكان على الكرة األرضية ومن مث الدخول إىل هذا
احلاسب والتعامل مع امللفات وامللومات املخزنة ،ويف بعض احلاالت يتطلب األمر إدخال رقم حساب معني وكلمة
مرور للدخول إىل احلاسب اآلخر ويف حاالت أخرى تسمح احلاسبات على اإلنرتنيت ابلتعامل مع بعض
املعلومات دون احلاجة إلدخال أي أرقام.
-3

33

خدمة نقل امللفات(FTP) FILETRANSFER PROTOCOL :

وهي تسمح بنقل امللفات من حاسب آلخر سواء من حاسب بعيد إىل حاسب الشخص نفسه ويطلق
عليها يف هذه احلالة  DOWN LOADINGأو من حاسب الشخصي إىل حاسب آخر ويطلق عليها
 UP LOADINGكما ميكن نقل امللفات من حاسب بعيد إىل حاسب آخر بعيد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 _33طلبة حممد فهمي :اإلنرتنيت طريق املعلومات السريع ،القاهرة ،جمموعة كتب دلتا ،ب ـ ط ،ب سنة نشر ،ص.26
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-4

خدمة العميل واخلادمSERVERCLIENT /42:

حيث يقوم برانمج العميل الذي يقوم بطلب اخلدمة ابالتصال بربانمج اخلادم الذي ينفذ الطلب.34
 -3-1تطور االنرتنت يف اجلزائر:
-1-3-1ظهور االنرتنت يف اجلزائر:
ابدرت اجلزائر االشرتاك يف شبكة االنرتنت وارتبطت هبا يف شهر مارس عام 1994عن طريق مركز
البحث يف اإلعالم العلمي و التقين الذي كانت مهمته العمل على إقامة شبكة وطنيو وربطها بشبكات إقليمية
ودولية.
ومنذ عام 1994عرفت اجلزائر تقدما ملحوظا يف جمال االهتمام و االشرتاك و التعامل مع االنرتنت،إذ
ارتبطت ابالنرتنت عن طريق إيطاليا وتقدر سرعة االرتباط ب 9600حرف ثنائي يف الثانية وهي سرعة ضعيفة
جدا وفد مت ذلك يف إطار إفريقيا تسمى ريناف وتكون اجلزائر هي النقطة احملورية للشبكة يف مشال إفريقيا وبعد
سنتني من اتريخ االشرتاك يف االنرتنت أي يف عام 1996زادت سرعة هذا اخلط إىل 64ألف حرف يف الثانية
ومير عن طريق ابريس ويف شهر أكتوبر  1998ومبوجب اتفاقية أبرمت بني مركز البحث يف اإلعالم العلمي و
التقين وهيئة انتشات األمريكية مت ربط املركز بشبكة االنرتنت بصفة مباشرة بتشغيل حمطة اتصال عن طريق األقمار
الصناعية ،بطاقة واحدة ميجابيت يف الثانية وذلك عن طريق الساتل " :أم-أي "MAA" -األمريكي
(1ميجابيت=1000بيت(ويف شهر مارس 1999أصبحت قوة االنرتنت يف اجلزائر تقدر
ب2ميجابيت ومت إحداث 30خطا هاتفيا جديدا

35

ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -34نفس املرجع السابق ،ص .27

_35عرعارهبية،واقع استخدام االنرتنت كمصدر معلومات عند الطلبة اجلامعني،مذكرة لنيل شهادة ليسانس ،علم املكتبات و التوثيق،

اجلزائر ،2007 ،ص.23
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 -2-3-1استخدامات االنرتنت يف اجلزائر
رغم حترير قطاع االتصاالت بشكل كبري إال أن الوضع احلايل خاصة ابلنسبة لشبكة االنرتنت يف اجلزائر
بلغ 1.9مليون مستخدم حىت هناية  ،2005بينما أكدت دراسة متخصصة نشرت يف  2007أن اجلزائر حتتل
املرتبة العاشرة يف القارة اإلفريقية من حيث وسائل االتصال احلديثةو أن نسبة السكان املتصلني بشبكة االنرتنت
التتجاوز ،%2.4كما أفادت دراسة لألمم املتحدة أنه عام  2004كان عدد املشرتكني يف خدمات االنرتنت
ال يتجاوز 5000مشرتك حيث أرجعت أسباب هذا التأخر إىل غياب ثقافة نشر التكنولوجيا إال يف حالة
الضرورة احلتمية.
ويف املقابل أعلنت وكالة األنباء اجلزائرية تقررها هلا نشرته يف سنة  2006أن سوق االتصاالت اجلزائرية
شهدت طفرة غري مسبوقة خالل سنةواحدةو أن عدد مستخدمي شبكة االنرتنتقد بلغ 03ماليني مستخدم يف
شهر جويلية  ،2006يف حني نبلغ عدد مستخدمي االنرتنت عايل السرعة 70ألف شخص و بعد تعميم
االنرتنت منخفض السد فق ظهور العديد من موردي اخلدمات ISPالذين بلغ عددهم 80موردا سنة
 2007و االنتشار السريع ملقاهي األنرتنت البالغ عددها  7000مقهى على مستوى الوطين.

36

عرف االنرتنت عايل التدفق هو اآلخر منوا ملحوظا سواء يف جمال طاقة الدخول أو عدد املشرتكني يف هناية
سبتمرب  ،2007حيث بلغ عدد املشرتكني يف االنرتنت ذو التدفق العايل  120.000 ADSLمشرتك،
فيما انتقل عدد متصفحي االنرتنت من  10آالف سنة  2000إىل  4ماليني متصفحا هناية شهر سبتمرب
 2007وهو ما يعادل  %12من جممل عدد السكان.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-36نور الدين هادف ،التكنولوجيا احلديثة لإلعالم و االتصال :االستخدامات و اإلشاعات(دراسة تطبيقية حول استخدام مصادر
املعلومات اإللكرتونية يف وسائل اإلعالم اجلزائرية) مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف علوم اإلعالم واالتصال ،اجلزائر ،2008 ،ص .144
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وتشري اإلحصائيات املسجلة يف هناية  2007إىل وجود  71مزودا خبدمات االنرتنت ISP
 5900مقهى انرتنت ()Cyber Caffeمليونني و  500ألف انرتنيت.5000مواقع ويب ()Sites Web  3ماليني جهاز إعالم آيل (يف سنة .)2006 26ألف كيلومرت من األلياف السمعية البصرية. 42500-كيلومرت من الذبذابت اهلرتزية.

37

-3-3-1املشاكل اليت تواجه انتشار االنرتنت يف اجلزائر:
رغم التحوالت اليت عرفها ميدان تكنولوجيا االتصال واإلعالم يف اجلزائر إال أن هناك العديد من املشاكل
والصعوابت اليت تقف يف وجه هذا التطور حيث تتنوع هذه املشاكل بني مشاكل اقتصادية واجتماعية وثقافية
سنجمل أمهها فيما يلي:
من أكرب املشاكل اليت تعرتض االنتشار الواسع خلدمات االنرتنت يف اجلزائر هي هيمنة شركة "اتصاالتاجلزائر" على اخلدمة كما أن كل مزودي االنرتنت يعملون حتت اإلشراف املباشر للشركة ،فضال عن أسعار
خدمات اهلاتف الثابت اليت شهدت ارتفاعا ضخما خالل فرتات وجيزة مما أثر سلبا على انتشار اخلدمة.
أتخر ربط اجلزائر مبجتمع املعلومات.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 _37نفس املصدر السابق ،ص  _.146نفس املصدر السابق ،ص 146
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عدم انتشار مقاهي االنرتنت ابلقدر الكايف يف األحياء واملدن واليت بلغ عددها  5900مقهى هناية.2007
املشاكل التقنية اليت تعاين منها الشبكة يف اجلزائر واملتمثلة أساسا يف قضااي القرصنة.الظروف االجتماعية الصعبة اليت يعيشها املواطن اجلزائري ال سيما اخنفاض القدرة الشرائية وتدين األجرالقاعدي املضمون.
تدين نسبة امتالك احلواسيب اإللكرتونية يف اجلزائر ( 3مليون جهاز هناية  )2006أي أن  %90مناجلزائريني ميتلكون جهاز كمبيوتر وهذا رغم إطالق مشروع (أسرتك) الذي أطلقته الوزارة الوصية للربيد
وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال سنة  2004حتت شعار كمبيوتر لكل أسرة ويشهد املشروع صعوابت
كبرية يف تطبيقه ميدانيا.

38

 -4-1عالقة الصحافة ابالنرتنت:
 -1-4-1السمات واخلصائص الصحفية لألنرتنت :تتسم االنرتنت بعدة مسات متميزة من الناحية
احلفية من بينها:
-1

التغطية الصحفية الفورية :حيث تتوافر العديد من املصادر املواقع الصحفية اليت تبث أخبارها

بشكل فوري ومتجدد على االنرتنت مما ينتج للصحفي احلصول على املعلومات يف حينها.
-2

التغطية الصحفية احلية :حيث ميكن أن توفر االنرتنت تغطية حية لألحداث من موقع حدوثها

يف حلظة وقوعها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
_38نفس املصدر السابق ،ص .153-150
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-3

التغطية الصحفية املتعمقة :حيث تتوافر العديد من املصادر الصحفية اليت تتناول ذات

املوضوعات بطرق متنوعة مما يسمح ابلتعرف على أبعادها املتعددة ،كما يوجد العديد من الروابط اليت الصحفي
إىل مصادر وواثئق وإحصائيات وبياانت تعمق معرفته ومعلوماته حول املوضوع الذي يكتب عنه.
-4

التغطية الصحفية التفاعلية :حيث تتيح االنرتنت إمكانية التفاعل اإلجيايب بني القراء و

الصحفيني وتزيد من مشاركة القراء أداء األعمال الصحفية.
-5

التغطية الصحفية الرقمية :توفر االنرتنت العديد من املواد الصحفية والصور البياانت

-6

والرسوم بشكل رقمي قابل املعاجلة و االستخدام الفوري بدون احلاجة إىل إعادة إنتاجه كما

ميكن ختزينها
-7

واسرتجاعها يف أي وقت ،وهو أمر مهم يف العمل الصحفي حيث يوفر اجلهد والوقت كما يفتح

آفاق رحبة األداء العمل الصحفي بطرق أكثر سرعة وسهولة وتنظيم.
-8

39

التغطية الصحفية متعددة الوسائط :حيث توفر العديد من الوسائل التفاعلية اليت جتعل التواجد

الصحفي عليها متميزا مثل الصوت و الصورة و األلوان وهي أمور تفعل عملية االتصال الصحفي بني الصحفية
وقرائها وتنقل القارئ إىل موقع احلدث وتقر به من شخوصه ومصادره وأجوائه
-9

التغطية الصحفية املتكاملة :حيث جتمع االنرتنت مبفرداهتا بني أكثر من عنصر من عناصر

املمارسة الصحفية ،فهي مصدرا صحفيا يزود ابملعلومات وأداء اتصال ابملصدر مثل الربيد اإللكرتوين وتساعد كل
هذه العناصر على إمكانية قيام الصحفي بتغطية متكاملة حلدث مادون مغادرة موقعه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ

_39السيد خبيت :الصحافة واالنرتنت ،القاهرة،العريب للنشر والتوزيع،ط،2000 ،1ص.27،28
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 -10التغطية الصحفية الذاتية :حيث مبقدور الصحفي القيام بكل مفردات العمل الصحفي مبفرده من اختيار
املوضوع ومجع بياانته و االتصال مبصادره وكتابته بل ونشره.
 -11التغطية الصحفية املؤلفة  :حيث ميكن توليف وتوفيق التغطية الصحفية اليت توفرها االنرتنت وفقا
الحتياجات ال قراء من األخبار واملعلومات وتفصيالهتم الصحفية واهتماماهتم وأوقاهتم وتنقالهتم كما ميكن أن
تولف الصحيفة مصادر االنرتنت وتوظيفها كأحد مصادرها الصحفية الذاتية.
 -12التغطية الصحفية املوضوعية :حيث تتوافر عدة مصادر تتناول ذات احلدث على شبكات االنرتنت
وميكن مقارنته وتوجهاهتا ورؤيتها ومعاجلتها له وهو ما يساعد على تكوين صورة موضوعية عن طبيعة األحداث
واملوضوعات.
 -13التغطية الصحفية املستمرة والال حمدودة :فالعمل الصحفي على االنرتنت ال يتوقف مدار  24ساعة
مبا يتيح جتديد املادة الصحفية بشكل مستمر فضال عن السرعة ،وكذلك توافر االنرتنت على مساحة كبرية وال
حمدودة تسمح بتغطية كبرية للحدث وإحالة تفاصيله إىل روابط عديدة.
 -2-4-1مستوايت االستفادة من شبكة االنرتنت:
حتدث بعض خرباء الصحافة عن إمكانية استفادة الصحافة من شبكة االنرتنت على أكثر من مستوى
تتمثل يف:
❖

املستوى األول :كمصدر للمعلومات وذلك من خالل االستفادة منها كأداة مساعدة لتغطية

األخبار أو كمصدر من املصادر األساسية لتغطية األحداث العاجلة اإلخبارية ،وذلك من خالل املواقع اإلخبارية
سواء للجرائد أو اجملالت العربية والعاملية واحمللية إىل جانب مواقع وكاالت أنباء وقواعد البياانت وحمطات الراديو
والتلفزيون اليت تقدم خدمات معلوماتية على الشبكة معظمها تفاعلي .االستفادة منها كمصدر الستكمال
املعلومات والتفاصيل واخللفيات عن األحداث املهمة وذلك بعد ربطها ال بقسم املعلومات فقط بل بصالة
47

التحرير ،االستفادة منها يف إعداد الصفحات اليت تضم مواد صحفية متخصصة كالرايضة واألدب والفن واملرأة
واالقتصاد والتسلية وغري ذلك.
التعرف على الكتب واإلصدارات اجلديدة من خالل املكتبات ونوافذ عرض الكتب اإللكرتونية واملطبوعة.
❖

املستوى الثاين :االستفادة منها كوسيلة اتصال وذلك من خالل االستفادة منها كوسيلة اتصال

خاصة ابملندوبني واملراسلني يتم العمل هبا من خالل الربيد اإللكرتوين ووسائط الصحيفة التحريرية newdnet
واملصورة .Picturne
االستفادة من تقنية االنرتنت كنظام لالتصاالت الداخلية للمؤسسة مع ربطه بشبكة االنرتنت يف أقسام
املعلومات الصحفية وقسم األخبار.
❖

40

املستوى الثالث :االستفادة منها كوسيلة لالتصال التفاعلي مع اجلمهور كتوسيع فرص املشاركة

لقراء الصحيفة من خالل توفري قنوات التصال اجلمهور عرب الربيد اإللكرتوين وصوال إىل األنظمة التفاعلية
الكاملة.
❖

املستوى الرابع :االستفادة منها كوسيط للنشر الصحفي ،من خالل إصدار نسخ من اجلريدة

نفسها ،قد تكون نصا اثبتا أو متحركا وقد تكون اجلريدة نفسها أو ملخصا هلا.
❖

املستوى اخلامس :االستفادة من الشبكة كوسيط إعالين ،حيث يضيف دخال جديدا إىل

املؤسسة من خالل نشر إعالانت على موقع املؤسسة أو إصداراهتا الصحفية املباشرة.

ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -40نفس املرجع السابق ،ص 29
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❖

املستوى السادس :االستفادة منها كأداة لتسويق خدمات ،من خالل إنشاء موقع أو أكثر هلا

يقدم معلومات أساسية عنها وعن اترخيها وتطويرها وإجنازاهتا وحيدثها بشكل مستمر.
❖

املستوى السابع :االستفادة منها يف تقدمي خدمات معلوماتية ،من خالل حتول املؤسسة

الصحفية إىل مزود خبدماهتا إىل أي مشرتك وتقدمي خدمات تصميم املواقع وإصدار الصحف والنشرات عليها
حلساب الغري.
 -3-4-1السمات االتصالية لألنرتنت وصحافة الويب :
وفرت شبكة االنرتنت كعامل تقين العديد من اخلصائص اليت جعلت الصحيفة االلكرتونية ختتلف عن ابقي
أشكال االعالم التقليدي ،و دفعت اجلمهور اىل التوافد عليها .
فمن اخلصائص االتصالية اليت استفادت منها الصحافة االلكرتونية هي:
حتديث اخلدمات اإلخبارية. العمق املعريف او النصوص املتشعبة. التفاعلية. شخصنة الصحيفة او جريدة حسب الطلب. الوسائط املتعددة أو امللتيميداي. أدوات اإلنذار أو النشر املتزامن بطريقة بسيطة.41

 -احملتوى االستدراكي.

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 – 41د صالح فالق شربة  ،صحافة الويب ،استخدامات األدوات الرقمية و املنصات التفاعلية ،عمان ،دار االكادمييون للنشر و
التوزيع ،ط  ،2019ص .37
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 4-4-1مشكالت استخدام االنرتنت صحفيا:
ابلرغم من املزااي العديدة لالنرتنت فإن هناك العديد من احملاذير عند تقييم مصداقية املعلومات اليت يتم
احلصول عليها من االنرتنت لضمان القيام بتغطية موضوعية ،فكما يقول  Ketterفإن املعلومات على االنرتنت
ميكن أن تضلل ،وال ميكن التأكد من دقتها وال معرفة مصدرها ،كما أن مصادرها ميكن أن تزيف املعلومات أو
تستخدم لإلدعاءات امللفقة أو يكتفي هبا بديال عن املصادر األساسية كما ختتلط احلقائق ابإلعالانت والدعاية.
كما أن املالحة  Navigationعرب االنرتنت ميكن أن تستهلك وقتا كبريا ابل جدوى ،بدون معرفة
وقت ومكان التوقف عن البحث ،فالبحث عن املعلومات يقتضي تطوير املهارات البحثية لدى الصحفيني فضال
على أهنا ال تقوم بدور املقيم ألمهية املعلومة ،وال تقرر ما إذا كانت ذات مصداقية أم ال ،فتلك مهام تتم من قبل
صحفيني مدربني عن أن املعلومات على االنرتنت غري منظمة بشكل يسري والتعامل يقتضي إجراء فحص مزدوج
للمعلومات ،ولرسائل الربيد اإللكرتوين للتأكد من أهنا جاءت ممن أرسلها وكذلك للتأكد من نوعية املصادر
املشاركة يف اجلماعات اإلخبارية ومدى أهليتهم وجدارهتم الصحفية ،كما يصعب التمييز بني الصحفيني احملرتفني
وغريهم من الدخالء على املهنة ،فكما تساعد االنرتنت يف تنشيط ذاكرة الصحفي وتعمق ختصصه فإهنا تضيف
إىل كاهله مسؤوليات جديدة تتمثل يف الفحص والتدقيق وحسن االختيار للتغلب على إشكاليات التالعب
والتحايل والتحريف.

42

ومن انحية أخرى فرض االستخدام املتزايد لتقنيات متعددة جلمع األخبار ،مواجهة مشكالت جديدة من
مشكالت أخالقية العمل الصحفي مثل حق امللكية الفكرية ،والرسائل الصحفية املفخخة ،فضال عن القضااي
التقليدية املتعلقة بتوافر الدقة والعدالة واخلصوصية والصحة املوضوعية....إخل.

ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 _42السيد خبيت ،الصحافة واالنرتنت ،مرجع سابق ،ص .36
50

ومن انحية الثالثة فإن جل املواد الصحفية واملعلومات املتوافرة على االنرتنت مكتوبة ابللغة اإلجنليزية ومعدة
وفقا ملنهاج الفكر الغريب وفلسفتها الصحفية واإلعالمية وهو أمر يضع قيودا على انتشار استخدام االنرتنت من
قبل الصحفيني الذين جيدوهنا.

51

خالصة:

تزايدت أمهية االنرتنت صحفيا يف اآلونة األخرية وتصاعدت مكانة الصحف والصحفيني الذين يعتمدونه
عليها ،وبرزت مسميات جديدة من بينها الصحافة اإللكرتونية والربيد اإللكرتوين ،واجلماعات اإلخبارية والقوائم
الربيدية والصحف الرقمي حيث أحدثت االنرتنت تغيريا كبريا يف مفهوم العمل الصحفي حبيث مل تعد الصحف
هتتم فقط إبصدار صحف مطبوعة بل أصبحت تسعى إىل ارتياد أسلوب جديد يسمح تنقل األخبار واملعلومات
بطريقة أكثر جذاب وعمقا ومشوال وهو ما جعل االنرتنت مبثابة حتداي جديدا للصحافة يف ممارستها ومفاهيمها.

52

الفصل الثاين
شبكات التواصل االجتماعي :املفهوم،
النشأة ،والتطور
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متهيد:

هناك اآلالف من مواقع شبكات التواصل االجتماعي اليت تعمل على الصعيد العاملي ،حيث تتعدد هذه
الشبكات كما سنتعرض إليه يف هذا الفصل ومن اشهر شبكات التواصل االجتماعي موقع "الفايس بوك" و"ماي
سبايس" و"تويرت" و"يوتيوب" ،ولقد أصبحت مواقع التواصل االجتماعي منربا أخرا ملمارسة مهنة الصحافة بعد
اجلريدة ووسائل العمل الصحفي من كامريات ومسجالت ...غري أن أداء هذه املهنة عرب مواقع االنرتنت جيب أن
حيتكم إىل شروط من شاهنا أن ترقي ابلعمل الصحفي والصحفي يف حد ذاته ومن أهم هذه الشروط التصرف
ابحرتافية واألهم هو خلق هوية رقمية تليق ابلصحفي ،ابإلضافة إىل إعطاء أمهية كبرية للعمل الصحفي عوض
قضاء وقت اكرب يف الدردشة.
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 - 1-2مفهوم وتطور شبكات التواصل االجتماعي :
 -1-1-2مفهوم شبكات التواصل االجتماعي :
يعرف بعض األكادمييني مواقع الشبكات االجتماعية ابإلشارة إىل أهنا تلك املواقع املوجودة على شبكة
االنرتنت مع تقدميها جملموعة من اخلدمات االفرتاضية للمستخدمني .
كما يعرفها البعض أبهنا عملية بناء شخصية املستخدم على املوقع وفقا لنظام حتدده إدارة املوقع ،إن ميزة
التواصل مع أفراد غرابء ليست هي جتعل الشبكات االجتماعية فريدة من نوعها بل أن الظهور املرئي
الذي تتيحه شبكات التواصل االجتماعي من خالل التطبيقات املتعددة كالفيديو أو احملادثة املباشرة
املدعومة ابلصوت والصورة ،هو األمر الذي يؤدي حدوث عملية تواصل بني األفراد .43
وعرفها " الضراب" أبهنا جمموعة من املواقع على شبكة االنرتنت ظهرت مع اجليل الثاين " للويب 2.0
تتيح التواصل بني األفراد يف بيئة جمتمع افرتاضي جيمعهم حسب جمموعات اهتمام أو شبكات انتماء
( بلد ،جامعة ،مدرسة  ،شركة)...
ويرىا "الشهري أهنا منظومة من الشبكات االلكرتونية تسمح للمشرتك فيها إبنشاء موقع خاص به ومن مث ربطه
.44

من خالل نظام اجتماعي الكرتوين مع أعضاء آخرين لديهم نفس االهتمامات واهلوايت

هي خدمات تؤسسها وتربجمها شركات كربى جلمع املستخدمني واألصدقاء ومشاركة األنشطة واالهتمامات أو
للبحث عن تكوين صداقات والبحث عن اهتمامات وأنشطة لدى أشخاص آخرين.
ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-43كيحول طالب ،رضوان جدي  ،استخدامات الشباب العريب لشبكات التواصل االجتماعي يف عملية التغيري السياسي  :دراسة حتليلية
ميدانية اجلزائر منوذجا ،حبث مقدم اىل ملتقى احلوار الرتكي العريب ،ص.32
 -44عبد هللا ممدوح مبارك الرعود ،مرجع سبق ذكره ،ص .31
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معظم الشبكات االجتماعية هي عبارة عن مواقع ويب تقدم جمموعة من اخلدمات املستخدمني مثل احملادثة
الفورية والرسائل اخلاصة والربيد االلكرتوين والفيديو والتدوين ومشاركة امللفات وغريها من اخلدمات ،ومن الواضح
أن تلك الشبكات االجتماعية قد أحدثت تغيري كبري يف كيفية االتصال واملشاركة بني األشخاص واجملتمعات
وتبادل املعلومات.
وهي جتمع املاليني من املستخدمني ،ومن اشهر الشبكات املوجودة حاليا" فايس بوك وماي سبايس وتويرت
45

ويوتيب"...

مصطلح يطلق على جمموعة من املواقع على شبكة االنرتنت العاملية  webworldwideتتيح التواصل بني
األفراد يف بيئة جمتمع افرتاضي جيمعهم االهتمام واالنتماء لبلد أو مدرسة أو فئة معينة يف نظام عاملي لنقل
املعلومات.
وجاء تعريف الشبكات االجتماعية يف قاموس  odlisهي خدمة الكرتونية تسمح للمستخدمني إبنشاء
وتنظيم ملفات شخصية هلم ،كما تسمح هلم ابلتواصل مع اآلخرين.
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 -2-1-2نشأة شبكات التواصل االجتماعي:
كان أول ظهور للمواقع االجتماعية يف أواخر القرن العشرين حيث ظهر موقعclassmates.com
عام  .1995مث تاله موقع  sixdegrees.comاعتمدت هذه املواقع على فتح صفحات شخصية
للمستخدمني وعلى إرسال رسائل جملموعة من األصدقاء لكنه مت إغالقها ألهنا مل أتيت أبرابح ملالكيها.

ـ ـ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـــــ ـ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـ ـــــــــ ــ ـ ـــــ ـ

 -45خدمة الشبكة االجتماعية  06 :http:// ar.Wikipidia. org / wik /جوان  2019على الساعة 15:10
 -46وائل مبارك خضر فضل هللا ،اثر الفايس بوك على اجملتمع ،السودان ،مدونة مشس النهضة ،ط ،2010 1ص7
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خالل سنوات التسعينات راجت صناعة مواقع االنرتنت اليت تقوم على تزويد مستخدميها مبا يبحثون عنه
من حمتوايت عرب شبكة بث مكونة من مواقع انرتنت وعدد كبري من املاليني من متصفحات االنرتنت حول العامل
تستقبل هذا البث ،وبعد ذلك وابلتدريج استطاع مطورو االنرتنت أن يستخدموا متصفحات االنرتنت إلرسال
واستقبال البياانت يف نفس الوقت ،بدال عن دورها األصلي كمستقبل أعمى للبياانت بداية بتطبيقات الربيد
االلكرتوين ،الدردشة ومنتدايت احلوار وانتهاء ابلتطبيقات االلكرتونية األكثر حداثة وثورية مثل موسوعة الوكيبيداي
وقد كانت القفزة يف تغيري طريقة التعامل مع متصفحات االنرتنت هي البداية احلقيقية ملا يعرف بتطبيقات
الويب2.0

.47

ولقد تعددت املسميات اليت أطلقها املختصون على املواقع اليت أفرزهتا ثورة اإلنرتنت فمنهم من نعتها
بشبكات التواصل االجتماعي خاصة وأهنا كانت جتمع النسيج االجتماعي احلقيقي للمجتمعات يف جمتمع
افرتاضي علي شبكة االنرتنت ومنهم من أطلق عليها اسم وسائل اإلعالم االجتماعي بسبب الثورات العربية اليت
كانت مبثابة الوقود الذي يساهم يف إشعاهلا بسبب منافستها لوسائل اإلعالم التقليدية يف بث املعلومة وإيصاهلا
إىل املستخدم يف الوقت نفسه الذي حدثت انثناؤه وقد ظهرت مواقع التواصل االجتماعي انطالقا من حاجة
املستخدمني للتواصل فيما بينهم بعد ان أصبحت االنرتنت مالذا آمنا ومهما إلشباع حاجات نفسية واجتماعية
وعلمية يف إطار جغرايف يتميز ابلالحمدودية يف املكان والزمان ،وقد ساعد البعد التقين يف دمج الكثري من
التطبيقات املتعددة مما أوجد عدة أبعاد وخاصة البعد املرئي الذي ساعد أكثر من غريه على تقوية عملية التفاعل
48

بني املستخدمني.

ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-47كيحول طالب ،رضوان جدي ،مرجع سبق ذكره ،ص .17 ،16
-48نفس املرجع السابق  ،ص .17
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ظهرت جمموعة من الشبكات االجتماعية اليت مل تستطع آن حتقق النجاح الكبري بني االعوام-1999
 2001ويف السنوات الالحقة ظهرت بعض احملاوالت األخرى ،لكن امليالد الفعلي للشبكات االجتماعية كما
نعرفها اليوم كان سنة  2002حيث مع بداية هذا العام ظهرت شبكة فريندسرت اليت حققت جناحا دفع "جوجل"
إىل حماولة شرائها سنة  2003لكن مل يتم التوافق على شروط االستحواذ ،ويف النصف الثاين من نفس العام
ظهرت يف فرنسا شبكة سكا ي روك كمنصة للتدوين مث حتولت إىل شبكة اجتماعية سنة  2007وقد استطاعت
بسرعة أن حتقق انتشارا واسعا لتصل حسب إحصائيات يناير  2008إىل املركز السابع يف ترتيب الشبكات
االجتماعية حسب عدد املشرتكني ومع بداية عام  2004ظهر موقع يبلغ عدد مشاهدات صفحاته أكثر من
"جوجل "وهو موقع ماي سبايس األمريكي الشهري والذي يعترب من أوائل وأكثر الشبكات االجتماعية على
مستوى العامل ومعه منافسه الفايسبوك والذي بدء يف االنتشار املتوازي مع موقع ماي سبايس حىت قام موقع
الفايسبوك يف  2007إباتحة تكوين التطبيقات للمطورين وهذا ما أدى إىل زايدة أعداد مستخدمي موقع
الفايسبوك بشكل كبري.
وهناك اليوم اآلالف من الشبكات االجتماعية اليت تعمل على الصعيد العاملي وهناك الشبكات االجتماعية
الصغرية اليت طرحت لتناسب القطاعات البسيطة يف اجملتمع يف حني هناك شبكات ختدم وحدة جغرافية للمجتمع
وهناك بعض الشبكات اليت تستخدم واجهة استخدام بسيطة بينما البعض األخر أكثر جرأة 10يف استخدام
التكنولوجيا احلديثة والقدرات اإلبداعية
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-49نوفت بنت مبارك عبد هللا  :اخلصوصية يف الشبكات االجتماعية ،مقاالت علمة ،مركز التميز ألمن املعلومات ص .5
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 -3-1-2شبكات التواصل االجتماعي يف اجلزائر:
مع زايدة عدد مستخدمي االنرتنت يف اجلزائر ازداد أيضا االهتمام إبنشاء املدوانت الشخصية والذي
وصل ذروته مع بداية العام  2006عندما انطلقت محلة مدونة للجميع وقد جلا اجلزائريون كغريهم من مواطين
الدول العربية إىل شبكات التواصل االجتماعي للرتفيه عن أنفسهم وللتواصل مع اصدقا جدد ابإلضافة إىل التعبري
عن أرائهم وأفكارهم السياسية والثقافية خاصة يف ظل حمدودية وسائل اإلعالم الثقيلة واملتمثلة يف اإلذاعة
والتلفزيون اللتني متتلكها احلكومة من دون غريها.
وتشري اإلحصائيات إىل أن مستعملي الفايسبوك يقدرون ب  2,1مليون مشرتك من بني  678مليون
مستعمل عرب العامل وبذلك حتتل اجلزائر املرتبة  52عامليا واملرتبة اخلامسة عربيا من حيث االستخدام ،ويؤكد
الدكتور حممد لعقاب ابن عدد مستخدمي الفايسبوك يف اجلزائر ميثل أزيد من  %40من عدد مستخدمي
االنرتنت يف اجلزائر واملقدر عددهم حبوايل  7ماليني مستخدم مشريا إىل أن الشبكات االجتماعية تزدهر
أكثر فأكثر يف البلدان اليت تتميز ابلدكتاتورية ،واليت متارس كل أنواع التضييق على الصحافة وسيولة املعلومة،
فكلما مت التضييق على اجملتمع كلما جلا إىل الشبكات االجتماعية والعكس صحيح .وتتميز اجلزائر عن ابقي
الدول العربية بتوفريها هلامش كبري من احلرية على مستوى الشبكات االجتماعية واستغنائها عن ممارسة
التضييق وحجب املواقع االلكرتونية.
وقد جتلت مظاهر التدوين على الشبكات االجتماعية يف اجلزائر من خالل التضامن الواسع مع الثورات
العربية وخاصة الثورة التونسية واملصرية .وتؤكد الكتاابت املوجودة على شبكات التواصل االجتماعي أن اهتمامات
املشرتكني اجلزائريني ال حتمل الكثري من النزعات السياسية بل تتجه حنو حماوالت أدبية كالشعر والقصص
والتجارب الشخصية نتيجة لظروف العشرية الدموية اليت عاشتها اجلزائر يف فرتة التسعينات.
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ويؤكد الدكتور نصر الدين العياضي أن مرور اجلزائر بسنني شداد خالل مرحلة التسعينات من القرن
املاضي أفقدته توازنه وهو مبشاركته يف هذه الشبكات إمنا جيرب ذاته إىل جانب اعتبارها مالذا أو مفرا له من
االلتزامات االجتماعية اليت أثقلت كاهله بل واختذها وسيلة يف سبيل استكمال مساره االجتماعي بعيدا عن
اإلطار املكاين الضيق (الوطن).
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 -2-2أشكال وأنواع وخصائص شبكات التواصل االجتماعي:
 -1-2-2أشكال شبكات التواصل االجتماعي:
ميكن حصر األشكال األساسية لشبكات التواصل االجتماعي يف:
-1

شبكات اجتماعية كبرية مثل الفيسبوك وماي سبايس .....وتسمح لألشخاص ببناء صفحة
انرتنت خاصة هبم ،ومن مث التواصل مع األصدقاء لتشارك احملتوايت والتعليقات.

-2

مدوانتblogs:من أفضل األشكال املعروفة يف شبكات التواصل االجتماعي وهي عبارة عنجمالت عرب اإلنرتنت مع مداخالت تظهر حسب حداثتها.

- 3موسوعات wikls:مواقع تسمح لألشخاص إبضافة حمتوى او حترير معلومة عليها وأفضلها ويكيبيداي
املوسوعة االلكرتونية احلرة اليت حتتوي على اكثر من  2مليون مقالة ابللغة اإلجنليزية.
 -4البودكاست (املدونة الصوتية :ملفات الصوت والفيديو املتاحة من خالل االشرتاك ابخلدمة عن
طريقapple itunes
 -5املنتدايت forums:هي عبارة عن مساحات للحوار االلكرتوين غالبا ما تدور حول موضوع أو اهتمام
حمدد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -50كيحول طالب ،رضوان جدي ،مرجع سبق ذكره ص.42-37
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 -6املدوانت الصغرية :وتلتقي مع شبكات التواصل االجتماعي من حيث كميات احملتوى والتحديثات
الصغرية ،وتوزع على االنرتنت من خالل اهلاتف احملمول أيضا وتويرت هو القائد ملثل هذا النوع.
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 -2-2-2أنواع شبكات التواصل االجتماعي:
هناك عدد من أصناف الشبكات االجتماعية نذكر منها:
النوع األكثر شهرة هو الشخصية:يعتمد هذا النوع على فتح ملف شخصي لكل مستخدم يوفر له
خدمات عامة مثل املراسالت الشخصية ومشاركة مستخدمي هذه املواقع فيما بينهم العديد من الصور وامللفات
املرئية والروابط مثل الفيسبوك.
النوع الثاين هو املهنية :هو املوقع الذي يربط زمالء املهنة الواحدة أو أصحاب األعمال والشركات بعضهم
البعض ،كما يعطي هذا النوع من الشبكات ملفات شخصية ملستخدمني تتضمن سريهم الذاتية وخربهتم إضافة
إىل الدراسات اليت قاموا هبا خالل احلياة املهنية.
النوع الثالث هو الثقافية :إذ ختتص بفن معني وجتمع املهتمني مبوضوع أو علم معني مثلlibrary :
thing
كما يوجد تقسيم أخر لألنواع وهي:
النوع األول :الشبكات الداخلية اخلاصة:
تتكون هذه الشبكات من جمموعة من الناس متثل جمتمع مغلق أو خاص ميثل األفراد داخل شركة أو جتمع
ما أو داخل مؤسسة تعليمية أو منظمة ويتحكم يف دعوة هؤالء االشحاص فقط وليس غريهم من الناس للدخول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -51عبد هللا ممدوح مبارك الرعود ،مرجع سبق ذكره ن ص .36 ،35
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للموقع واملشاركة يف أنشطة من تدوين وتبادل آراء وملفات وحضور اجتماعات والدخول يف مناقشات
مباشرة وغريها من األنشطة مثل شبكة linkedin
النوع الثاين :الشبكات اخلارجية العامة:وهي شبكات متاحة جلميع مستخدمي االنرتنت ،بل صممت
خصيصا جلذب املستخدمني للشبكة ويسمح فيها العديد من املستخدمني ابملشاركة يف أنشطته مبجرد أن يقوم
املستخدم ابلتسجيل يف املوقع وتقدمي نفسه للموقع مثل :الفيسبوك facebook
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 -3-2-2خصائص شبكات التواصل االجتماعي:
لشبكات التواصل االجتماعي خصائص ومميزات عديدة جعلت منها مقصدا ملتصفحي االنرتنت يف مجيع
أحناء العامل:
 - 1سهولة االستخدام :طورت شبكات التواصل االجتماعي حبيث تكون سهلة االستخدام فهي حتتاج
إىل القليل من املعرفة يف أسس التكنولوجيا من اجل النشر وحتقيق التواصل عرب اإلنرتنت وكل ما يتطلب
الستخدام شبكات التواصل االجتماعي هو التدريب البسيط على االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ،وهي
بسيطة يف التصميم واأللوان :وتعرض املميزات فقط عند الطلب حبيث تكون احملادثة سلسة وتستخدم أزرارا
واضحة ورسوما وأشكاال توضيحية وتوفر صورا متزامنة مع الوقت للتحديثات وإشعارا معينا يثري انتباه املستخدم.
 -3التواصل والتعبري عن الذات :أاتحت شبكات التواصل االجتماعي قنوات اتصال جاذبة ال تعتمد على
نشر حمتوى معني وأصبحت حاجة للمهتمني يف االتصال مع اآلخرين والتعبري عن الذات.
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 -52سلطان مسفر الصاعدي احلريب  :الشبكات االجتماعية خطر ام فرصة ؟  03www.alukah. net -جوان 2019على الساعة
.10:00

ali ;h.a.the power of social media hndevloping nations :news tool for chosing the -53
global igital
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 -4تشكيل اجملتمع بطرق جديدة :على الرغم من أن املفاهيم اجملتمعية الومهية وجدت مند بداية التطبيقات
االلكرتونية ،إال أن مواقع الشبكات االجتماعية وفرت سبل جديدة لالتصال وقد ينظم املستخدمون
جملتمعات قراء الكتب واالتصال من خالل تبادل وقراءة الكتب اليت حيبون.
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 -5خريج البياانت :تسمح غالبية شبكات التواصل االجتماعي ألعضائها ابستعراض شبكات أصدقائهم،
 -6إعادة تنظيم جغرافيا االنرتنت :أاتحت شبكات التواصل االجتماعي نقاط دخول جديدة على االنرتنت
وحىت وقت قريب كان الناس يتحدثون مع بعضهم من خالل االنرتنت ابستعارة املكان (املدن ،العناوين،
الصفحات الرئيسية ) وحولت هده املواقع االستعارات القائمة على املكان إىل شخصية منها املدوانت،
امللف الشخصي ،صور...
 -7العاطفة من خالل احملتوى :املشاركة العاطفية إحدى الدوافع األساسية الستخدام التدوين املصغر وترتبط
قوة وخصائص الشبكات االجتماعية مع ما يعرف ابملشاركة أو التبادل العاطفي.
 -7العاملية :حيث تلغي احلواجز اجلغرافية واملكانية وحتطم فيها احلدود الدولية حيث يستطيع الفرد يف الشرق
التواصل مع الفرد يف الغرب ببساطة وسهولة.
 -8التفاعلية :فالفرد فيها مستقبل وقارئ فهو مرسل وكاتب ومشارك ،فهي تلغي السلبية املقيتة لوسائل
اإلعالم القدمي (التلفاز والصحف الورقية ) وتعطي حيز للمشاركة الفاعلة من املشاهد والقارئ.
 -09التنوع وتعدد االستعماالت :فيستخدمها الطالب للتعلم والعامل لبث علمه والكاتب للتواصل مع
القراء ...اخل.
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 -54عبد هللا ممدوح مبارك الرعود ،مرجع سبق ذكره ،ص.37
 -55سلطان مسفر مبارك ألصاعدي احلريب ،مرجع سبق ذكره.
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 -3-2ابرز مواقع شبكات التواصل االجتماعي:
 -1-3-2ماي سبايسmy space :
قدم موقع ماي سبايس خدمات الشبكات االجتماعية على الويب ،حيث قدم شبكة تفاعلية بني
األصدقاء املسجلني ابإلضافة إىل خدمات أخرى كاملدوانت ونشر الصور واملوسيقى ومقاطع الفيديو واجملموعات
الربيدية وملفات املواصفات الشخصية لألعضاء املسجلني ،ويقع مقر الشركة يف "سانتا مونيكا " يف كاليفورنيا
ابلوالايت املتحدة األمريكية ويعد موقع ماي سبايس هو سادس أكثر مواقع الويب اإلجنليزية شعبية يف العامل ،كما
انه يعد اثلث أكثر املواقع شعبية على اإلطالق يف الوالايت املتحدة األمريكية ،ويعترب موقع "ماي سبايس " هو
اكرب شبكة على االنرتنت للتثبيت االجتماعي لألصدقاء وهو يقدم هلم أركاان خاصة لتقدمي حملات حياهتم اخلاصة
ومدوانهتم وجمموعاهتم وصورهم وموسيقاهم ومقاطع الفيديو اليت يعرضوهنا يف املواقع  ،اذ حيتوي املوقع على حمرك
حبث خاص به ويعرض نظام برد الكرتوين داخلي.
وقد أتسست خدمة ماي سبايس يف يوليو 2003بواسطة" توم أندرسون " و"كريس دي" وفريق صغري
من املربجمني على خلفية جتربة سابقة أتسست يف  1998وهي حاليا جزء من امرباطورية الشركة اإلعالمية
العمالقة "نبوز كوربوريشن" اليت ميلكها" روبرت مردوخ ".على موقع ماي سبايس يستطيع الناس من مجيع أحناء
العامل صنع ملفات الكرتونية عن حيتهم وااللتحاق مبجتمع خاص وحتديد مواعيد االلتقاء والتشابك املهين والرتويج
لألعمال ومشاركة االهتمامات والعثور على أصدقاء الدراسة القدامى واألصحاب ،كما ميد املوقع مستخدميه
مبساحة للخصوصية واالندماج الثقايف حيث يتحاور املاليني من الشباب مع العامل من خالله ويعربون عن قيمهم
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الشخصية والثقافية من خالل شبكة ماي سبايس االجتماعية.
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 -56حممد املنصور ،أتثري شبكات التواصل االجتماعي على مجهور املتلقني ،دراسة مقارنة للمواقع االجتماعية واملواقع االلكرتونية:
العربية منوذجا رسالة ماجستري يف اإلعالم واالتصال ،كلية اآلداب والرتبية ،االكادمية العربية يف الدامنارك 2012 ،ص 84-83
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 -2-3-2موقع فيس بوكfacebook :
لقد بدا الفيس بوك كفكرة بسيطة ألحد طلبة هارفرد "مارك زوكربريج " الذي أصبح فيما بعد اصغر
ملياردير يف العامل ،كانت فكرته تقضي إبنشاء موقع انرتنت بسيط جيمع من خالله طلبة هارفرد يف شكل شبكة
تعارف بغية تعزيز التواص بني الطلبة واإلبقاء على التواصل ينهم عد التخرج .وابلفعل جسد فكرته اليت رأت النور
يف  4فيفري  2004ومع انطالق املوقع حقق جناحا كبريا.ويف سبتمرب  2005انفتحت الشبكة على طلبة
الثانوايت ويف أكتوبر من نفس العام أاتح فيس بوك ملستخدميه تبادل الصور مما اكسبه شعبية كبرية وتوالت
االستثمارات وعقود التمويل اليت ساعدت املوقع على تطوير نفسه وزايدة طاقة استيعابه اليت امتدت لتشمل
شبكات األعمال قبل أن تنفتح أخريا على االستخدام يف سبتمرب  2006حث أصبح إبمكان كل من
ميلك بريدا الكرتونيا أن ينظم للفيس بوك 57 ،وهو شبكة اجتماعية استأثرت بقبول وجتاوب كبري من الناس
خصوصا من الشباب يف مجيع أحناء العامل وهي ال تتعدى حدود مدونة شخصية حتتل خاليا من حيث الشهرة
واإلقبال املركز الثالث عد موقعي (غوغل ومايكروسوفت ) وبلغ عدد املشرتكني فيها أكثر من  80مليون شخص
واصح مؤسس الفايسبوك اصغر ملياردير يف العامل والفايسبوك هو موقع اجتماعي يعمل على تكوين األصدقاء
ويساعدهم على تبادل املعلومات وامللفات والصور الشخصية ومقاطع الفيديو والتعليق عليها وإمكانية احملادثة أو
الدردشة الفورية

.58

و يعترب موقع الفايس بوك من مواقع التشبيك االجتماعي ،وهو ال ميثل منتدى اجتماعي فقط  ،و امنا أصبح
قاعدة تكنولوجيا سهلة إبمكان أي شخص ان يفعل بواسطتها ما يشاء.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -57وائل مبارك خضر فضل هللا ،مرجع سبق ذكره ص .79
 – 58حممد املنصور  ،مرجع سبق ذكره ص .129
 _ 59مليكة بن علي  ،التكنولوجيا احلديثة لوسائل االعالم و االتصال و مظاهر التغري يف اجملتمع  ،أطروحة دكتوراه  ،جامعة وهران ،

 ،2019_2018ص .72
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 -3-3-2موقع سكا ي روكskyrock :
تعد شبكة سكا يروك شبكة تواصل اجتماعية تتيح ملستخدميها مساحات جمانية ميكنهم من خالهلا
إنشاء املدوانت وتبادل الرسائل مع األعضاء املسجلني يف املوقع كما يقدم املوقع مساحة حمددة لألعضاء
لعرض مؤلفاهتم املوسيقية وغريها من املواد املسموعة واملرئية ،وقد بدأت فكرة أتسيسه كموقع للتدوين حتت اسم
سكاي بلوغ اليت أسسها "بيري سكاي روك " ويف عام  2007مت التخلي عن العالمة التجارية األوىل وإطالق
الثانية "سكا يروك " كشبكة واسعة النطاق االجتماعي ويشري موقع( الكسا )إىل انه حيتل املرتبة السابعة عامليا،
بوجود  21مليون مشرتك فيه حسب إحصائيات  2008ويستخدم املوقع عدة لغات أبرزها الفرنسية واالجنليزية
واألملانية واهلولندية وااليطالية واالسبانية
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 -4-3موقع تويرتtwiter :هو احد شبكات التواصل االجتماعي اليت انتشرت يف السنوات األخرية ولعبت دورا يف األحداث السياسية
يف العديد من البلدان وأخذ امسه من مصطلح (تويت ) الذي عين التغريد واختذ من العصفورة رمزا له وهو خدمة
مصغرة تسمح للمغردين إرسال رسائل نصية قصرية ال تتعدى  140حرفا للرسالة الواحدة ،وجيوز للمرء أن
يسميها أيضا موجزا مكثفا لتفاصيل كثرية.

61

ولقد ظهر موقع تويرت يف مارس  2006على يد "جاك دورزي "" ،بريستون" و"ايفان ويليا مز "وأتيح
للجمهور يف جويلية  ،2006ويتيح تويرت ملستخدميه إمكانية احلصول twitter.com/user nameعلى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -60حممد املنصور  ،مرجع سبق ذكره  ،ص .140
 -61انظر موسوعة ويكيبيداي http://en.Wikipedia.org /wikiيوم  2019.05.16على الساعة 14:10
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صفحة خاصة  ،وهو األمر الذي سهل كثريا إجياد الصفحة والوصول إليها .وميكن للمستخدم تكوين
شبكة أصدقاء بواسطة أداة البحث كما ميكن له أن يتتبع أخبارهم وميكن هلم أن يتتبعوا أخباره وحتديثاته أيضا،
ويستخدم عموما للحديث عن احلياة اخلاصة والتواصل مع اآلخرين وإرسال رسائل قصرية واملتابعة املباشرة
62

للملتقيات واألحداث املختلفة أو كملحق للمدوانت لنشر الروابط واستجواب ومناقشة شبكة األصدقاء.
 -5-3-2موقع يوتيوبYOUTUBE:

انطلق موقع مشاركة الفيديو األول على الصعيد العاملي " يوتيوب " يف  5فيفري  2005على يد ثالثة من
موظفي pay palالسابقني وهم تشاد هرييل) )chad hurleyوستيف تشني)  ( steve chenوجواد
كرمي ،63لكن املوقع مل ينطلق فعليا إال بعد أن تلقى متويال من "سكواي كابيتال""sequoia capital
يف نوفمرب .2005
يتيح يوتيوب حمتوايته للجميع كما أن إبمكان أي كان إضافة مقاطع فيديو للموقع بعد التسجيل على
املوقع ،كما ميكن مستخدميه املسجلني من تقييم الفيديوهات اليت يشاهدوهنا والتعليق عليها أو إضافتها للمفضلة
ضمن صفحته الشخصية أو إرساهلا لألصدقاء كما أن ابإلمكان إرسال الفيديوهات إىل املدوانت الشخصية
أواملنتدايت كما يتيح عرضها على اشهر الشبكات االجتماعية كالفيس بوك ،تويرت وغريها .
 -4-2الشبكات االجتماعية كمصدر للمضامني اإلعالمية:
-1-4-2شبكات التواصل االجتماعي كمصدر للمضامني اإلعالمية:
أفادت دراسة حديثة أعدها موقع " ميداي بيسرتو" أن أكثر من %55الصحفيني يستخدمون قنوات
ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -62حممد املنصور ،مرجع سبق ذكره ،ص .140
 _63موسوعة ويكيبيداي احلرة  http:// ar : whkipidia. org/ twiter :يوم  2019 .03. 21على الساعة 10:30
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اإلعالم االجتماعي من اجل العثور على قصص إخبارية من مصادر معروفة كما بينت أن  %43منهم
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يستخدمون هده األدوات من اجل التحقق من األخبار اليت يكتبوهنا ،ومشلت الدراسة  600صحفي من حول
العامل يستخدمون اإلعالم االجتماعي من اجل البحث عن قصص صحفية من مصادر ال يعرفوهنا وأن حنو واحد
من كل مخسة من هؤالء الصحفيني  %19منهم يدققون يف عملهم من خالل متابعة مصادر جيهلوهنا .كما تبني
أن  %75من الصحفيني الربيطانيني يستخدمون اإلعالم االجتماعي للبحث عن أخبار من مصادر معروفة
ابإلضافة إىل  %52لديهم صفحات على فيسبوك بينما كان لدى  %47منهم صفحات مهنية على تويرت.ومت
الكشف مؤخرا عن أداة جديدة تتيح للصحفيني متيم وإعداد قصص صحفية متعددة الوسائط ودلك ابستخدام
6 5.

خرائط غوغل

أدى تزايد استخدام األفراد لوسائل اإلعالم االجتماعي إىل إجبار مؤسسات اإلعالم الكربى للتكيف مع
الوضع اجلديد من خالل رسم إسرتاتيجية رقمية حيث قامت هده املؤسسات بتشجيع القائمني ابالتصال لديها
على استخدام التكنولوجيا فيما بينهم ،إال أهنا قيدت استعمال وسائل اإلعالم االجتماعية عن طريق جمموعة من
املعايري والضوابط حيث نشرت هيئة االذاعة الربيطانية "يب يب سي " معايري صارمة حول استخدام تكنولوجيا
التواصل االجتماعي على أيدي موظفيها العاملني يف األخبار السيما املتعلقة ابلنشاطات الشخصية ابملوظفني
واخلاصة ابحلصول على األخبار ونشاطات املراسلني واملذيعني كجزء من عملهم أضف إىل دلك استعانة شركات
اإلعالم مبتخصصني يف جمال التواصل االجتماعي كرئيس وسائل اإلعالم االجتماعية ومدونون وهي خربات مل
تكن مؤسسات اإلعالم هتتم هبا من قبل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
-http : // www. Crunchbase.com /company/ youtube -64يوتيب :يوم  2019.03.25على
الساعة

_12:05

 -65صحيفة الشرق العدد  ،4153مقال صحفي  ،ص 30بتاريخ . 2013/01/20
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تعترب جريدة نيوورك اتميز أول وسيلة إعالمية قامت بتوظيف رئيس حترير لوسائل اإلعالم االجتماعية
لالستفادة من مجع األخبار والتفاعل مع املستخدم ،ابإلضافة إىل املشاركة يف صناعة املنتج اإلعالمي ،أما
وسائل اإلعالم العربية فقد عمدت قناة اجلزيرة الناطقة ابللغة االجنليزية إىل إطالق برانمج يعتمد على نشر األخبار
املستقاة من اإلعالم االجتماعي حتت عنوان .the stream
ولعل بروز إشكالية املصداقية وأخالقيات اإلعالم اجلديد وهي مسالة ال يستبعد أن تثري ضراب من البلبلة
لدى املهنيني ملا ميكن أن يكون هلا انعكاسات على حرية التعبري ابخلصوص وعلى الشبكة االفرتاضية بشكل
خاص خاصة يف ظل االعتماد على وسائل اإلعالم االجتماعي كمصدر لصناعة املنتج اإلعالمي هو األمر الذي
أدى ببعض املؤسسات اإلعالمية الرائدة واليت حتظى مبصداقية عالية لدى قرائها إىل إتباع سياسة التحفظ على ما
ينشر من أخبار على صفحات وسائل اإلعالم االجتماعي.
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 -2-4-2معايري اعتماد الصحفيني على شبكات التواصل االجتماعي كمصدر للمضامني
اإلعالمية:
لقد أصدرت اجلمعية األمريكية حملرري األخبار دليل ملساعدة الصحفيني للتعاطي مع سياسات وسائل
اإلعالم االجتماعية وميكن إجياز هذه القواعد اليت جيب على الصحفي التقليدي االلتزام هبا عندما يعتمد على
شبكات التواصل االجتماعي كمصدر للخرب:
 تطبيق أخالقيات العالم التقليدي على العالم اجلديد خاصة ما تعلق ابلتحقق من صدقيه األخبار أواملعلومات.
 افرتاض أن كل ما يكتب على االنرتنت هو مادة متاحة للجميع.ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -66كيحول طالب :اعتماد الصحفني اجلزائريني على وسائل االعالم االجتماعية كمصدر لصناعة االخبار ،مرجع سبق ذكره
ص16
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 البد من نشر األخبار العاجلة على موقع املؤسسة اإلعالمية اليت ينتمي إليها الصحفي بدال من نشرهاعلى وسائل اإلعالم االجتماعية وهو األمر الذي يؤدي إىل إضعافها عكس املؤسسات اإلعالمية اليت تزيد من
عملية السبق الصحفي.
ضرورة بقاء الصحفي حمايدا ،واالبتعاد قدر اإلمكان عن تضييق نفسه يف إيديولوجية معينة من خالل تنويع
انتمائه إىل أكثر اجملموعات املتاحة على شبكات التواصل االجتماعي لضمان إطالعه على اآلراء املتعددة.
 التحقق من أي معلومة أو صورة أو فيديو متاح على شبكة التواصل االجتماعي عن طريق مقارنتهاابخلرائط واملناطق واالتصال ابملراسلني املوجودين يف مناطق احلدث قبل نشرها.
 ضرورة احملافظة على املداوالت السرية للمؤسسة اإلعالمية خاصة أن وسائل اإلعالم االجتماعي هتددسالمة اخلط االفتتاحي انطالقا من رفع الصحفيني لشعار الشفافية على حساب املهنية.
 التزام اجلدية يف التعامل مع وسائل اإلعالم االجتماعية على اعتبار أهنا أدوات وليست وسائل للرتفيهوالتسلية.
 التزام الصحفي إبظهار بياانته الشخصية خاصة وظيفته وصورته فهما مبثابة البطاقة املهنية للولوج إىلالقراء واملؤسسات.
 التزام الصحفي ابلشفافية التامة واالعرتاف ابخلطأ عندما حيدث ذلك. االبتعاد عن تقدمي التصورات والتأويالت الشخصية حول قضية معينة من خالل إبداء الصحفي لرأيه يفقضية غري مكتملة املعامل.

67

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -67نفس املرجع السابق ،ص .17
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خالصة:

مل يعد املراسلون واحملررون حباجة إىل أن يكونوا يف غرفة األخبار يتطلعون إىل ما تبثه وكاالت األنباء أو يف
موقع احلدث فمواقع التواصل االجتماعي أضافت بعدا جديدا جلهد مجع املعلومات واألخبار ،وأصبح إبمكان
الصحفيني اآلن استخدام مواقع التواصل االجتماعي الكتشاف موضوعات جديدة أو الوصول إىل مسامهني فيها
أو الرتويج لتلك املوضوعات ،فمن امليسور اآلن الوصول مباشرة إىل مادة غنية وجمموعة متنوعة من األصوات حول
العامل.
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الفصل الثالث
مصادر املعلومات:
مفهومها ،تطورها ومميزاهتا

72

متهيد :

ميثل مصدر املعلومة عنصرا أساسيا يف عمل وسائل اإلعالم إذ ال ميكن تصور العمل الصحفي بدون
مصادر يستقي منها الصحفيون األخبار واملعلومات كما تشكل هذه املصادر حلقة هامة لدى الباحثني
واملختصني يف اجلامعات واملخابر واملراكز العلمية ويبدو أن التطور ال اذي حصل يف ميدان االتصاالت اثر على
مصادر املعلومات هي األخرى خاصة بعد اخرتاع احلاسوب وما تبعه من تطورات واخرتاعات يف ميدان
التكنولوجيا ،وسنقوم يف هذا الفصل ابلتعرض إىل تطور مصادر املعلومات وأتثرها ابلتكنولوجيا اجلديدة.
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 -1-3تطور مصادر املعلومات :
 -1-1-3مفهوم مصادر املعلومات :
ختتلف املفاهيم اليت تناولت مصادر املعلومات ،نظرا لتعدد أنواع هذه املصادر سواء من حيث الشكل "
مصادر واثئقية وغري واثئقية "أو من حيث املضمون " مصادر علمية وصحفية ".
وتعرف مصادر املعلومات أبهنا مجيع األوعية أو الوسائل أو القنوات اليت ميكن عن طريقها نقل املعلومات
إىل املستفيدين منها وكل ما ميكن مجعه وحفظه وتنظيمه واسرتجاعه بغرض تقدميه إىل املستفيدين منها ،من
خدمات مراكز املعلومات.
ويف هذا امليدان أطلق الباحثون العديد من التسميات على مصادر املعلومات مثل أوعية املعلومات ،األوعية
املعرفية ،ورغم هذه االختالفات فقد بقي مصطلح مصادر املعلومات األكثر شيوعا.
وتوجد تعار يف أخرى تتناول مصادر املعلومات ،غري املوثقة حيث تصفها ابملصادر غري الرمسية ،وهي
تلك املصادر اليت تصدر عن هيئة معينة أو فرد ويف هذا الصدد تصنف األعمال اليت يقوم هبا الصحفيون يف
قاعات التحرير من اجل احلصول على املعلومات من اخلرباء واملختصون أو ممثلي اهليئات الرمسية كمصادر شخصية
68

غري موثوقة.

كما يعرف الوسيط ال اذي تتنقل بواسطته املعلومات من املصدر إىل املتلقي مبصدر املعلومات وال اذي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
 _68عامر ابراهيم قنديلجي ،مصادر املعلومات من عصر املخطوطات اىل عصر االنرتنت ،مصر،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،ط ،1
،2000ص .13
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يتحول إىل كيان مادي حامل للمعلومات مثل الصحف ،التلفزيون ،اإلذاعة وأيخذ هذا الوسيط شكل
وثيقة يستفيد من خالهلا املتلقي من خمتلف املعلومات املطلوبة أو اليت يكون حباجة إليها.
 -2-1-3تطور مصادر املعلومات :
تعددت مصادر املعلومات واالتصال اليت عرفها البشر عرب التاريخ ،جتلت يف الشائعات واحلفر على
األشجار وكان التجار ال اذين ينتقلون من مكان إىل مكان حيملون معهم األخبار ،كما كان املنادون يتجولون يف
عرض البالد وطوهلا لنشر األخبار وإعالن أوامر احلاكم ،ومنذ أن خلق اإلنسان وهو ال يستغين عن املعلومات
الستخدامها يف شىت جماالت حياته ونشاطاته وقد اكتسب اإلنسان املعلومات عن طريق املشاهدة واالستماع
والتخيل والتفكري والوسائل األخرى املساعدة على ذلك وكانت هذه املعلومات عنصرا فاعال تطوير احلضارة
اإلنسانية والفنون وخمتلف فروع املعرفة ،فقد حرص اإلنسان على أن يدون اجنازاته لريجع إليها عند احلاجة ولغرض
تزويد األجيال القادمة ابملعلومات الوافية عن هذه االجنازات ،فقد حاول اإلنسان منذ البداايت األوىل البحث
وال توصل إىل الوسيط األكثر مالئمة هلذا الغرض حيث استخدم العديد من املواد املختلفة الشكل والطبيعة
والرتكيب كالرقم الطينية يف بالد الرافدين ولفائف الربدي يف مصر ،والرق واجللود يف أواسط أسيا واليوانن وبعض
األشجار يف اهلند ،واحلجر واملعدن واخلشب والنسيج يف أماكن أخرى من العامل.إىل أن توصل الصينيون إىل
صناعة الورق يف مطلع القرن األول ميالدي وشاع استعماله واخذ موضع الصدارة يف االستخدام ،وازدهرت
الكتابة عند العرب.
وبعد اخرتاع غومتربغ للطباعة حبروف متحركة يف القرن اخلامس عشر امليالدي تعزز دور الورق وازدهرت
صناعة الطباعة وتطورها وظهور دور النشر يف العامل.
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 -69جاسم حممد جرجيس ،بديع القاسم ،مصادر املعلومات يف جمال االعالم واالتصال اجلماهريي ،مصر مركز االسكندرية للوسائط الثقافية
واملكتبات ،ب ط ،1998 ،ص .8
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ويف عصران احلاضر ويف ظل التقدم التكنولوجي والعلمي وتطبيقاهتا على جماالت االتصال واملعلومات
ظهرت وسائط جديدة يف حفظ املعرفة واسرتجاعها مثل املصغرات الفيلمية واالسطواانت واألفالم وااللكرتونيات.
ويلخص الدكتور سعد اهلجرسي يف كتابه " اإلطار العام للمكتبات واملعلومات " املراحل اليت مرت هبا
عملية تطور أوعية املعلومات:
 -1املرحلة قبل التقليدية :اليت متثلت يف احلجارة والطني والعظام واجللود وما إليها من املواد الطبيعية
واحليوانية اليت استخدمت كما هي دون تغيري كبري يف تكوينها.
 -2املرحلة التقليدية وشبه التقليدية :واليت متثلت يف الورق الصيين وتطوراته الصناعية قبل الطباعة وبعدها،
واليت متثلت يف املخطوطات والكتب والدورايت املطبوعة وبراءات االخرتاع وما إىل ذلك.
 -3املرحلة غري التقليدية :ومتثلت يف املصغرات الضوئية واملسجالت الصوتية واألقراص....اخل ،واخرتاع
وسائل االتصال اجلماهريي وبعدها اخرتاع احلاسب االلكرتوين ال اذي متيز ابلسرعة والدقة والتنوع والسعة الكبرية
للمعلومات املختزنة خلزن أشكال عديدة من املعلومات املصاغة على عدة أشكال (مكتوبة ،منطوقة او على شكل
رموز وصور بصرية).
 -3-1-3أنواع مصادر املعلومات :
لقد استخدم اإلنسان منذ بدء اخلليقة أمناطا خمتلفة من أوعية املعلومات لتوثيق أنشطته متثلت يف احلجارة
والطني والعظام واجللود والربدي والورق وصوال إىل استخدام املصغرات الفيلمية واالسطواانت والشرائح واألشرطة
واألقراص املمغنطة ،واعتمد اإلنسان عرب هذه احلقبات التارخيية أساليب وأشكال متعددة من مصادر املعلومات
اليت تشكل يف حصيلتها الرصيد الفكري للحضارة اإلنسانية ،وميكن تقسيم هذه املصادر حسب معايري وحماور
عديدة كان تقسم على أساس ما تشمل عليه من معلومات إىل ثالث أنواع  :مصادر أولية ،اثنوية ومصادر من
الدرجة الثالثة.
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كما ميكن تقسيمها أيضا إىل مصادر مطبوعة ومسعية – بصرية ومصادر مقروءة أليا ،كذلك تقسم إىل
مصادر بياانت رقمية –وغري رقمية وإشارات بيبلوغرافية وهناك من يقسمها إىل مصادر رمسية ومصادر غري رمسية
وهناك من يقسمها إىل مصادر واثئقية وغري واثئقية .70
-1مصادر املعلومات الواثئقية  :تشمل على ثالثة أنواع :
* مصادر املعلومات األولية  :هي مصادر هامة للمستفيد توفر له بشكل مباشر املعلومات اليت حيتاجها
واملعلومات املتضمنة يف املصدر تكون جديدة مبعىن إهنا حديثة مل تظهر سابقا يف أي مطبوع وتشمل على عدة
أمناط أبرزها  :الكتب ،تقارير البحوث ،املسلسالت ،براءة االخرتاع ،الرسائل اجلامعية واملطبوعات احلكومية.
*مصادر املعلومات الثانوية:
متكن املستفيد من احلصول على املصادر األولية أي أهنا تقدم عرض املعلومات منشورة وال تقدم معلومات
جديدة يف العادة ومن أهم أشكاهلا :الكشافات ،املستخلصات ،عروض ومراجعات الكتب ،األدلة الدراسية.
*مصادر املعلومات من الدرجة الثالثة :
ترتكز وظيفة هذا النوع من املعلومات يف مساعدة املستفيد للوصول إىل املصادر األولية والثانوية واإلفادة
منها واستخدامها وإهنا ال حتتوي على معارف أو معلومات .
 -2مصادر املعلومات غري الواثئقية :
تربز أمهية هذا النمط من املصادر يف جمال العلوم والتكنولوجيا بشكل خاص وذلك من خالل االتصال
املباشر بني املتخصصني يف القطاع العلمي الواحد وتبادل اآلراء واألفكار من خالل املناقشات اليت تدور بينهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 _70حممد فتحي عبد اهلادي ،مقدمة يف علم املعلومات ،القاهرة ،مكتبة غريب ،ب ط ،ص . 81
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حيث توفر معلومات ال توفرها مصادر املعلومات األخرى وينقسم إىل نوعني :
*املصادر الرمسية:
ومن أمثلتها األجهزة احلكومية ،هيئات البحوث ،اجلمعيات العلمية واالحتادات املهنية ،املؤسسات
الصناعية العامة واخلاصة ،اجلامعات والكليات واملكاتب االستشارية.
*املصادر غري رمسية:
71.

مثل املناقشات بني الزمالء والزوار ،اللقاءات اجلانبية يف املؤمترات والندوات....اخل
 – 2-3مصادر املعلومات الصحفية:
-1-2-3املصادر الداخلية:

وتسمى ابملصادر الذاتية ألهنا تعكس جمهود طاقم املؤسسة اإلعالمية ،وتربز عالقاهتا الواسعة وانتشارها
وسعة إدراك صحفييها ألمهية اخلرب وعرق جبني خمربيها.
وبقدر ما يزداد عدد األخبار اليت تنفرد هبا املؤسسة بقدر ما تزداد الثقة فيها فمحطة "اجلزيرة "
الفضائية صارت تغطيتها للعدوان مصدرا للقنوات األمريكية مما جعل احلكومة األمريكية تضطر إىل مطالبة
وسائلها اإلعالمية مبمارسة الرقابة على الصور اليت تبثها "اجلزيرة " وذلك بفضل وجود مراسليها يف امليدان ،فبفضل
احتكارها للميدان صارت مصدرا لألخبار.72

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -7جاسم حممد جرجيس ،بديع القاسم ،مصادر املعلومات يف جمال االعالم واالتصال ،ص 7-6
 _72عبد العايل رزاقي ،اخلرب يف الصحافة االذاعة التلفزيون اإلنرتنت،دارهومة،اجلزائر ،ب ط ،ص 133
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واملصادر تشكل وجهات نظر أصحاهبا واالعتماد عليها والتعامل معها كما هي يفقد املؤسسة اإلعالمية
مصداقيتها واستقالليتها ،وتكمن أمهية املصادر الداخلية يف إعطاء مصداقية للمؤسسة اإلعالمية وجعلها أكثر
ارتباطا ابلواقع واحلقائق وهو ما يسمى"ابإلعالم الواقعي" ،وإذا كانت للمصادر الداخلية حماسن كثرية ابلنسبة
للمؤسسة ألهنا حتوهلا إىل مصدر أساسي لألخبار فانه إذا أسيء توظيفها قد تؤدي إىل مزالق وأخطار ،وميثل
املراسلون ،املندوبون ،القراء ،اجلمهور ،اهلواة ،املتطوعون ،وطاقم املؤسسة مصادر ذاتية هلا ،فاملراسل الصحفي
ال اذي يكون دائما متنقال واملندوب الصحفي املعني من قبل املؤسسة يف هيئة مثل الربملان أو احلكومة أو منظمة
دولية ،يستطيع الوصول إىل األخبار حبكم عالقته هبا واملخربون األحرار ال اذين يبيعون بعض املعلومات دون أن
تذكر أمساؤهم ،أما اهلواة فهم جمموعة من حميب أو عشاق املؤسسة أو من هلم حب الفضول والتطفل وجيب على
املؤسسة التأكد من صحة املعلومات اليت يقدمها هؤالء ،وهناك ا ال اذين ميارسون الكتابة الصحفية جماان وهؤالء
حبكم مواقعهم املرموقة يف الساحة الفكرية أو السياسية يكونون مبثابة مصادر موثوقة للمؤسسة اإلعالمية.
 2-2-3املصادر اخلارجية:
هي تلك املصادر اليت نلجأ إليها للتزود ابملعلومات أو الوقائع أو اآلراء (األخبار) وهي مصادر جتعل
املؤسسة تساير األحداث غري أهنا تتطلب ميزانية خاصة لالشرتاكات وهي ضرورية والبد من اللجوء إليها وتتمثل
يف الوكاالت الدولية (الوكاالت اخلمسة)واإلقليمية ،وهذه الوكاالت تتنافس على بيع األخبار
واالشرتاك فيها يكون وفق سياسة املؤسسة ،إىل جانب رصد أخبار وسائل اإلعالم اجلماهريية (صحافة،
إذاعة ،تلفزة) حبيث أن كل مؤسسة إعالمية عليها االعتماد على قسم مطالعة الصحف عرب االنرتنت مثال وقسم
استماع الراديو ،وقسم املشاهدة ألهم نشرات أخبار احملطات الدولية.
وهناك مفكرات ميكن الرجوع إليها وهي تتعلق ابملواعيد الرمسية الجتماعات احلكومة ،أو املواسم الدينية أو
األعياد الوطنية.واإلكثار من املصادر اخلارجية يقلل من مصداقية املؤسسة واالعتماد عليها كما هي قد يتعارض
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مع سياستها وهلذا ينصح إبعادة صياغة أخبار الوكاالت وفق سياسة املؤسسة وتطعيمها ابملصادر
الداخلية.73
-3-2-3عالقة الصحفي مبصادر معلوماته:
حيرص الصحفيون على إنشاء عالقة مودة مع مصادر معلوماهتم املهمة خاصة أن كفاءة الصحفي تتوقف
أحياان على اختياره ملصدر معلومات متميز ،فالصحفي قد يستفيد عند تصرحيات املصدر ال اذي يستمد منه
معلوماته موضع اهتمام اآلخرين ويف املقابل والن وسائل االتصال اجلماهريي هي الشراين الرئيسي لالتصال
ابجلماهري فقد كان اهلدف األساس ملصادر املعلومات هو استغالل الصحافة أو استخدامها لتحقيق عدد من
األهداف وكان األسلوب ال اذي استخدمته املصادر للوصول إىل األهداف هو اإلقناع أو استغالل العالقات
االجتماعية والشخصية ابملخربين الصحفيني .74
إن تلك احلاجة املتبادلة بني مصادر املعلومات والصحفيني ،دفعت الباحثني إىل وصف العالقة القائمة بني
الطرفني بعملية " جر احلرب " فكل جانب منهما يبحث عن سبل لسحب األخر إىل دائرة اهتمامه وتكون وفق
ذلك:
مصادر املعلومات تسعى إىل توجيه األخبار ابلطريقة اليت تربز ما تريده وختفي ماال تريده أن يظهر.الصحفي يسعى ابملقابل إىل توجيه املصادر بغية احلصول على املعلومات اليت حتقق لوسيلته االتصاليةالسبق الصحفي ،وخيدم من خالهلا متلقيها  ،ومن هنا تقييم الصحفي ملصادر املعلومات أمر مهم إذ أن اجملال
اإلخباري من املمكن أن يستخدم برباعة شديدة يف خدمة املصدر ،خاصة تلك املصادر اليت يلتقي هبا بشكل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 -73نفس املرجع السابق ،ص . 135
 -_74صفد حسام محودي ،عالقة الصحفي مبصادلر معلوماته على املوقع :
www.arab.volumteering.world.org

يوم  2019 .04. 20على الساعة 22:30
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مستمر فينشئ معها عالقة مودة تنتج عنها مبرور الزمن تغطية إخبارية غري موضوعية تكاد تغفل كل
يستحق النقد ،فمفتاح التحكم يف وسيلة اإلعالم هو ببساطة معرفة مصادر املعلومات ملا يبحث عنه الصحفي.
 -3-3مصادر املعلومات االلكرتونية :
 -1-3-3مفهوم مصادر املعلومات االلكرتونية :
ظهور احلاسب اآليل كان مبثابة اللبنة األوىل لربط بقاع العامل بعضها ببعض عرب شبكات االتصاالت اليت
تطورت فيما بعد وأصبح من املمكن حتويل النصوص املكتوبة إىل رموز مرقمة بفضل اخرتاع األلياف السمعية
البصرية ،وأجهزة االتصال السلكية والالسلكية وهو األمر ال اذي اثر بشكل مباشر على قطاع املعلومات
اليت أصبحت متاحة بشكل اكرب ،وطرق أسهل وأفضل ،وأحسن مما كانت عليه يف املاضي .75
واجتهت األنظار إىل شركات جديدة ختصصت يف إنتاج املعلومات وتسويقها وحتولت املعلومة إىل سلعة
ورأس مال جديد يؤثر بشكل مباشر يف صريورة اجملتمعات سياسيا واجتماعيا وإعالميا واقتصاداي ويف املقابل كان
البد ملصادر املعلومات أن تساير هذه التوجهات اجلديدة وتتأقلم مع إفرازات التكنولوجيات اجلديدة ،اليت مشلت
املخرتعات بكافة أنواعها خاصة تلك املتعلقة مبصادر املعلومات اليت بتعددها وتنوعها تعددت حاجات
املستفيدين من علماء وابحثني وصحفيني واجتهت هي األخرى حنو جمتمع معلومايت بدا يتخلى عن الورق
كمصدر للمعلومات .76
وتعرف مصادر املعلومات االلكرتونية أبهنا " جمموعة املصادر الورقية املخزنة الكرتونيا على وسائط تكون
ممغنطة أو ليزرية أبنواعها ،أو تلك املصادر الال ورقية واملخزنة الكرتونيا حال إنتاجها من قبل مصدريها أو انشريها
ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -75فتحي عبد اهلادي ،املعلومات وتكنولوجيا املعلومات على عتاب قرن جديد ،القاهرة ،مكتبة الدار العربية للكتاب ،ص21
 -76حممد نصر مهنا ،يف النظرية العامة للمعرفة اإلعالمية ،مصر ،املكتبة اجلامعية ،ب ط – ص435
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يف ملفات قواعد بياانت وبنوك معلومات متاحة للمستفيدين عن طريق االتصال املباشر أو داخليا يف
املكتبة أو مركز املعلومات عن طريق األقراص املكتنزة أو الوسائل املتطورة األخرى ".
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وعرفها حشمت قاسم على أهنا " جمموعة املصادر اليت تقوم على الصورة املعاصرة لتقنيات املعلومات،
فهي تتكون من ثالث عناصر أساسية وهي احلاسبات االلكرتونية بقدراهتا اهلائلة على االختزان وسرعتها
الفائقة يف التجهيز واالسرتجاع ،وتقنيات االتصاالت بعيدة املدى بقدرهتا اهلائلة على ختطي احلواجز اجلغرافية
واملصغرات الفيلمية بكل أشكاهلا من فيلمية وضوئية وقدرهتا على توفري احليز الالزم الختزان الواثئق ،فضال عن
سهولة التداول واالستنساخ واالسرتجاع.
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 -2-3-3مميزات مصادر املعلومات االلكرتونية:
لعل أهم املميزات اليت تتسم هبا مصادر املعلومات االلكرتونية هو اختالفها عن مصادر املعلومات التقليدية
ا
ومصادر املعلومات الورقية وهذا بفضل اخلصائص اليت تتميز هبا واملزااي اليت تتيحها ملستعملها مثل  :ربح الوقت
والدقة والسرعة واآلنية وكذا سرعة االسرتجاع ،إذ وبفضل هذه اخلصائص أصبح الصحفيون ال يكلفون أنفسهم
البقاء يف قاعات األرشيف لساعات طويلة من اجل اسرتجاع املعلومات املتعلقة خبلفية املواضيع اليت
يكتبوهنا حيث مكنت مصادر املعلومات االلكرتونية من جتاوز كل هذه األتعاب بفضل امليزات اليت تتيحها هذه
املصادر ونذكر منها:
السرعة  :لقد مكن استخدام احلواسب االلكرتونية من جتاوز مشكلة التوثيق واالعتماد على األرشيف
املوثق وسهلت األقراص املضغوطة من عملية البحث عن املعلومات ملدة طويلة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -77عامر ابراهيم قنديلجي ،مرجع سبق ذكره ،ص 37.
 _78ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ شريف كامل شاهني ،مصادر املعلومات االلكرتونية يف املكتبات ومراكز املعلومات ،مصر ،الدار املصرية

اللبنانية،ط ،1،2000ص 15

82

الدقة  :لقد تقلصت إمكانية الوقوع يف اخلطأ ،أو احلصول على املعلومات خاطئة بفضل النظم الدقيقة
اليت حيتوي عليها احلاسب االلكرتوين ،حيث ميكن املستخدم تاليف الوقوع يف اخلطأ من جراء استخدام املصادر
التقليدية بسبب اإلجهاد والتعب نتيجة توظيف اجلانب البدين يف تقليب وتوظيف السجالت والواثئق

.79

توفري اجلهد  :يوفر استخدام مصادر املعلومات االلكرتونية املزيد من الراحة للمستخدمني وذلك ابجللوس
أمام شاشة الكمبيوتر واالكتفاء بتوظيف اقل عدد من احلواس للحصول على املعلومات ومعاجلتها وختزينها عكس
مصادر املعلومات التقليدية اليت تتطلب بذل جمهودات كبرية.
حجم املعلومات  :تتسم مصادر املعلومات التقليدية مبحدودية املعلومات اليت حتتوي عليها عكس
اإلمكانيات الكبرية اليت تتوفر عليها احلواسيب والوسائط التخزينية.
اإلمكانيات املتاحة يف االسرتجاع  :متتاز املعلومات يف املصادر االلكرتونية ابلسرعة واآلنية بفضل املرونة
العالية اليت حتتوي عليها مما يساعد على اسرتجاع املعلومات بسرعة فائقة.
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 -3-3-3مستقبل املنافسة بني املصادر االلكرتونية والتقليدية:
لقد كان أتثري الثورة املعلوماتية واضحا على مسرية املصادر الورقية أو املصادر التقليدية خاصة خالل العقد
احلايل حيث بدأت تتسع اهلوة بني هذين النوعني.وما زاد يف اتساع هذه اهلوة هو عنصر التكامل ال اذي
تتسم به مصادر املعلومات االلكرتونية ،فضال عن قوة اجلذب واإلهبار اليت تساعد الصحفي على استخدامها،
عكس املصادر الورقية اليت تتطلب جهدا فكراي وعضليا ،ابإلضافة إىل التوسع يف كشف األخبار دون االرتباط
بعامل الوقت احملدد نسبيا يف نشرات األخبار أو الربامج اإلخبارية ابلنسبة لإلذاعة والتلفزيون واستمرار حضور
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -79شريف كامل شاهني ،مرجع سابق ،ص.18
 -80نور الدين هادف ،مرجع سابق ،ص 45
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الصحيفة يف متناول القارئ مما يسمح له ابلتصفح واملراجعة واالستغراق يف التأمل من دون االرتباط ابلوقت.
من جانب آخر تباينت آراء الباحثني واملختصني حول إمكانية إلغاء املصادر احلديثة التقليدية حيث يرتكز
البعض على عدم إلغاء أي وسيلة اتصالية متطورة لوسيلة اتصالية قدمية ،منذ نشأة هذه الوسائل وهو حمصل مع
الصحافة املطبوعة واإلذاعة والسينما واملسرح حيث استفادت كل وسيلة من خصائص األخرى.81
من جانب آخر نالحظ أن ازدهار أي وسيلة اتصالية يرتبط ارتباطا وثيقا جبمهور املستخدمني والبيئة اليت
تستعمل فيها إذ يرتبط هذا العامل ابجلوانب املتعلقة ابلتكوين واملستوى الثقايف والعلمي ودرجة استيعاب هذه
املستحداثت يف البيئة االجتماعية  ،لكن جيب على الصحفي التحقق من مصدر املعلومة عن طريق وسائل
التحقق من املعلومات  :fact chekingو هي خمتلف األدوات الرقمية اليت متكن الصحفي من اختبار
مدى صحة املعلومات اليت حيصل عليها من املصادر املفتوحة على شبكة االنرتنيت و إعادة نشرها وفق جلملة
الضوابط املتفق عليها.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-81عبد األمري فيصل ،الصحافة االلكرتونية يف الوطن العريب ،عمان ،دار الشروق ،ط،2006 ،1ص.137
 -82د صالح فالق شربة  ،مرجع سبق ذكره ،ص .151
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خالصة :

يتبني من خالل ما استعرضناه يف هذا الفصل أن مصادر املعلومات بعدة مراحل يف مسرية تطورها كما
يظهر أن مصادر املعلومات االلكرتونية عرفت تطورات سريعة يف ظرف زمين مل يتعد نصف قرن من الزمن عكس
مصادر املعلومات التقليدية وأثرت هذه املصادر االلكرتونية على العمل اإلعالمي ،حيث ألقت بظالهلا علي عمل
الصحفي وأضحت وسيلة عملية سهلة ومرحية يف نفس الوقت.
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اإلطار التطبيقي
دراسة ميدانية لعينة من الصحفيني العاملني
ابإلذاعة اجلزائرية من مستغامن و جريدة
 Réflexionمنوذجا
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متهيد :

لقد رافق االنتشار السريع لالنرتنت القدرة على استقاء األخبـار واملعلومات من خالل هذه الوسيلة بـفضل
مصادر املعلومات اليت أاتحتها وهو ما عرف فيما بـعد بـمصادر املعلومات االلكرتونية.
وتوجهت وسائل اإلعالم اجلزائرية إىل االنرتنت ألهنا أصبـحت بـحاجة ملحة إىل مسايرة هذه التطورات
واالستفادة من تكنولوجيا اإلعالم واملعلومات لرتقية مستواها ،وشبـكات التواصل االجتماعي إحدى هذه
التطورات اليت جند أن الصحفي اجلزائري أصبـح بـحاجة المتالك هذه التكنولوجيا والتعامل معها واستخدامها
كمصدر معلومات حىت يتمكن من الوقوف يف وجه الضغوطات اليت يفرضها جمتمع املعلومات.

87

 _ 1تعريف جمتمع البحث:
 1_1تعريف إذاعة اجلزائر من مستغامن:
بطــاقة تقني ــة
التسمية :إذاعة اجلزائر من مستغامن
املوقع :تقع اذاعة مستغامن اجلهوية يف بلدية مستغامن،تبعد عن مقر الوالية بـ  04كيلومرت.
املقر :عبارة عن بناية قدمية كانت يف السابق مدرسة ابتدائية مت اعادة هتيئتها.
املساحة1 086.40 :م²
تفاصيل املقر 09 :مكاتب  +استديوهان( + )02قاعة اجتماعات  +قاعة استقبال  +حظرية
السيارات +مولد كهرابئي.
يقع املقر يف حي املطمر الشعيب حيده مشاال مباين اجلريان،جنواب سكنات اجلريان  +حي ضريح الويل الصاحل
سيدي عبد هللا،شرقا مسلك يؤدي اىل وسط املدينة و غراب طريق مسدود.
اهلاتف/الفاكس 045215109/045216789 :
اتريخ اإلنشاء :دشنت إذاعة مستغامن اجلهوية يف  10فرباير  2004من طرف فخامة رئيس اجلمهورية
السابق السيد عبد العزيز بوتفليقة.
الربيد اإللكرتوينradiodemostaganem@yahoo.fr :
املوقع اإللكرتوينwww.radiomostaganem.net:
املدير احلايل  :السيد بلقاسم تومي.
عدد العمال 48:
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 04إداريني  07 +صحفيني  10 +تقنيني  +قسم اإلخراج و التنشيط  03 + 17سائقني 05 +
أعوان امن ووقاية  02 +اعوان نظافة.
تطور حجم البث ( حجم البث الساعي منذ اتريخ إنشاء اإلذاعة ):
انطلق بث اذاعة مستغامن اجلهوية يوم  10فرباير  2004أبربع ساعات من التاسعة صباحا اىل الثالثة زواال
مث اىل مثاين ساعات سنة  2005من التاسعة صباحا اىل الثامنة مساء مث اىل  12ساعة عام  2006من
السادسة و  55دقيقة صباحا اىل السابعة و نصف مساءا.
مكتسبات:
حصلت إذاعة مستغامن على أربعة ميكروفوانت ذهبية ضمن اجلائزة الوطنية امليكرفون الذهيب.
 -1أحسن حصة ثقافية ( املداحات ) .العام .2006
 -2أحسن حتقيق صحفي ملرتني  2008 -حول موضوع (املنشطات يف عامل الرايضة).
 2009 -3حول أحسن حتقيق صحفي حول سوء التكفل ( أخطر من املرض ).
 -4أحسن حصة حوارية العام  ،2009املوضوع ( اإلعجاز الرايضي يف القرآن الكرمي ).
وضعية التجهيزات التقنية :
جتهيزات رقمية حديثة (أستدويوهات  +نظام مسعي رقمي) .
النسب املئوية للشبكة الرباجمية :
 الربامج االخب ــارية%30 : الربامج االجتماعية الثقافية%45 : الربامج الرتفيهية الفنية% 25 :89

جمال التغطية:

املنطقـ ــة ZONE

جهـ ـ ـ ــاز

مستغامن الوالية

 -جهاز البث  :FMعدة اجتاهات

EMETTEUR

 القوة 2،5 :كيلواط الدبدبة 104.0 :مستغامن مقر اإلذاعة

 جهاز البث : FMإجتاه واحد القوة  50 :واط -الدبدبة 104.7 :

بلدية سيدي علي (الشواشي)

 جهاز البث  :FMإجتاه واحد القوة 93.3 :واط -الدبدبة 101.1 :

بلدية بوقريات(القرابس)

 جهاز البث  :FMإجتاه واحد القوة 100:واط -الدبدبة101.01 :
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بلدية سيدي خلضر

 جهاز البث  :FMإجتاه واحد القوة 50 :واط الدبدبة101.1 : -جهاز البث  :FMذو اجتاهني

طريق وهران (جبل األسد)

 القوة 100 :واط -الدبدبة96.8 :

مالحظة :
تبث إذاعة مستغامن اجلهوية براجمها عرب الساتل  nil satعلى الرتدد ¾ 11059 H 23700
الربط مع اإلذاعات بعد الساعة الثامنة :
 20.00سا –  21.00سا اإلذاعة الثقافية.
 21.00سا –  00.00سا القناة الدولية.
 00.00سا –  02.00سا قناة القرآن الكرمي.
 02.00سا –  05.00سا القناة األوىل.
 05.00سا –  06.40سا قناة القرآن الكرمي.
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 : 2 _1تعريف جريدة réflexion
بطــاقة تقني ــة
التسمية :جريدة  –Réflexionيومية اخبارية وطنية انطقة ابللغة الفرنسية.
املوقع :تقع جريدة  Réflexionحبي جبلي حممد مبستغامن املدينة.
املقر :عبارة عن وقف اتبع لوزارة الشؤون الدينية مبسجد قباء حبي جبلي حممد  ،وبعد وضعه يف االجيار
ابملزاد العلين  ،حتصلت عليه اجلريدة و مت اعادة هتيئته.
املساحة:حوايل  70م²
تفاصيل املقر:عبارة عن طابقني سفلي و علوي.
الطابق السفلي به :االدارة  +مكتب االشهار  +قاعة االجتماعات  +قاعة استقبال
الطابق العلوي  :قاعة التحرير  +قاعتني خمصصتني للجانب التقين  +قاعة استقبال.
موقع املقر :يقع املقر يف حي جبلي حممد - mon plaisir-حيده مشاال مباين اجلريان ،جنواب سكنات
اجلريان  +عبد هللا،شرقا مسجد قباء.
اهلاتف/الفاكس 045.39.95.78 /05.55.85.08.58 :
اتريخ اإلنشاء :دشنت جريدة  Réflexionيوم  19جويلية . 2008
الربيد اإللكرتوينredacreflexion@yahoo.fr :
املدير احلايل للجريدة  :السيد بلقاسم بلحميداش مؤسس اجلريدة
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اتريخ إنشاء اجلريدة:
أتسست جريدة REFLEXIONيف  19جويلية  2008من طرف الصحفي بلقاسم بلحميداش رفقة
جمموعة من قدماء الصحافة بوالية مستغامن  ،حيث كان مقرها آنذاك أي سنة  2008حبي مشومة وبقي بذات
املكان ملدة  3سنوات  ،بعدها حتول املقر سنة 2010اىل حي جبلي حممد وهو بذات املكان اىل يومنا هذا أي
جوان .2019
و لإلشارة املقر احلايل للجريدة مستأجر مببلع 80الف دينار جزائري.
اول عدد :للجريدة كان يوم  26جويلية . 2008
عدد العمال :حوايل  40عامال يتوزعون عرب خمتلف املصاحل
اقسام اجلريدة:هبا  03أقسام
املصلحة اإلدارية :تتكلف ابإلشهار /املالية /الطباعة /وسائل التقنية .
املصلحة التقنية  :صياغة اجلريدة و تركيبها /التصوير
مصلحة التحرير  :و تنقسم اىل:
القسم احمللي :يتكلف ابألخبار احمللية اخلاصة بوالية مستغامن
القسم الوطين :يتكلف ابألخبار الوطنية
القسم الرايضي :يتكلف ابألخبار الرايضية
القسم الفين :يتكلف ابألخبار الفنية و الثقافية
قسم احلدث :االخبار العاجلة
التوزيع :توزع اجلريدة يف  14والية جزائرية
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 _2حتليل جمتمع البـحث :
سنتناول يف هذا احملور حتليل خصائص جمتمع البـحث واملتمثلة يف:
 _1اجلنس
 _2السن
 _3املستوى العلمي
 _4الوظيفة
 _5اخلبـرة املهنية يف اجملال الصحفي
 _6قطاع العمل
قمنا بـتقسيم أفراد العينة املبـحوثة حسبـ نوع املؤسسة واليت قسمناها اىل مؤسستني وهي مؤسسة ذات
اختصاص السمعي البصري و هي االذاعة اجلزائرية من مستغامن و كذا الصحافة املكتوبـة واملتمثلة يف جريدة
.REFLEXION.
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احملور األول :بياانت شخصية
اجلدول رقم  :1توزيع أفراد العينة تبـعا ملتغري اجلنس
اجلنس

التكرار

النسبـة املئوية

ذكر

27

%54

أنثى

23

%46

اجملموع

50

%100

يتبـني من خالل النتائج الواردة يف اجلدول رقم  1أن هناك تقارب ـبـني عدد أفراد العينة من حيث اجلنس
مع تفوق طفيف للذكور بـ  %54فيما بـلغت نسبـة اإلانث بـ %46
اجلدول رقم ( :)2توزيع أفراد العينة تبـعا ملتغري السن
السن

التكرار

النسبـة املئوية

من 30_21سنة

23

%46

من 40 _31سنة

22

%44

من  50 _41سنة

3

%06

أكثر من  50سنة

2

%04

اجملموع

50

%100
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تظهر النتائج الواردة يف اجلدول رقم  2أن معظم أفراد العينة هم من الفئات العمرية الشابـة واليت ترتاوح ما
بـني ( 30_ 21سنة و 40_ 31سنة )  ،كما يتبـني أن فئة من ( ) 30_21هي اكبـر الفئات اليت تشتغل يف
وسائل اإلعالم إلذاعة مستغامن وجريدة REFLEXIONبـنسبـة  %46تليها الفئة من ( 40_31سنة ) بـ
 %44مث الفئة من ( ) 50_31والفئة أكثر من ( 50سنة ) .وهذا راجع إىل اقتحام الشبـابـ للميدان اإلعالمي
خالل السنوات األخرية.
اجلدول رقم  :3توزيع أفراد العينة حسب املستوى العلمي
التكرار

النسبـة املئوية

املستوى العلمي
ليسانس

39

%78

ماسرت

07

%14

ماجستري

03

%06

دكتوراه

01

%02

اجملموع

50

%100

ميثل املستوى العلمي أو الشهادة املتحصل عليها عامال أساسيا وشرطا ضروراي للعمل يف امليدان اإلعالمي
نظرا ملا تكتسبـه الشهادة اجلامعية من أمهية سواء يف اكتساب مهارات جديدة أو سرعة التحكم يف التقنيات
احلديثة بـفضل املعارف اليت تقدمها املدارس واملعاهد اجلامعية ،وتظهر نتائج اجلدول رقم  3ارتفاعا يف محلة شهادة
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الليسانس بـ  %78و%14حاصلني على شهادة املاسرت أما بـاقي أفراد العينة من محلة شهادة املاجستري
والدكتوراه فال متثل سوى %06و %02على التوايل.
اجلدول رقم  :04توزيع افراد العينة تبـعا ملتغري الوظيفة
التكرار

النسبـة املئوية

الوظيفة
مراسل

08

%16

صحفي

36

%72

رئيس قسم

05

%10

رئيس حترير

01

%02

اجملموع

50

%100

إن الوظيفة اليت يتبـناها الصحفي داخل املؤسسة اإلعالمية تعتبـر ذات أمهية كبـرية وقد بـينت نتائج اجلدول
رقم  4ان نسبـة الصحفيني بـ  %72وعدد املراسلني بـ  %16لتليها نسبـة  %10لوظيفة رئيس قسم و%2
لرئيس حترير وهذا راجع للعينة املختارة يف هذه الدراسة.

97

اجلدول رقم  :05توزيع أفراد العينة تبـعا ملتغري اخلبـرة املهنية يف اجملال الصحفي
التكرار

النسبـة املئوية

اخلبـرة املهنية
اقل من  10سنوات

29

%58

من11إىل  15سنة

12

%24

أكثر من  15سنة

09

%18

اجملموع

50

%100

تبـني النتائج الواردة يف اجلدول رقم  5اخلاص بـتوزيع أفراد العنة حسبـ اخلبـرة املهنية يف العمل الصحفي أن
معظم الصحفيني العاملني يف املؤسستني اقل من  10سنوات ب ـ %58ومن  11إىل 15سنة ب ـ %24وأكثر من
 15سنة ب ـ  ،%18وهذا راجع كما ذكران سابـقا يف متغري السن أن اغلبـ الصحفيني هم من الشبـابـ خرجيي
اجلامعات واملعاهد وكذلك إىل أن كال الوسيلتني يعود أتسيس جريدة ال  REFLEXIONإىل سنة 2008
وافتتاح إذاعة مستغامن كان عام 2004م.
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اجلدول رقم  :06توزيع أفراد العينة تبـعا لقطاع العمل
التكرار

النسبـة

قطاع العمل
السمعي البـصري

25

%50

الصحافة املكتوبـة

25

%50

اجملموع

50

%100

ألننا اعتمدان على العينة القصدية يف توزيع االستبـيان بـالنسبـة لوسائل اإلعالم املختارة فلقد جاءت النتائج
يف اجلدول رقم  6بـالتساوي بـ  %50لكال الوسيلتني (الصحافة املكتوبـة واإلذاعة) بـالتساوي.
استنتاجات احملور األول :بياانت شخصية:
 اغلب الصحفيني العاملني ابإلذاعة اجلزائرية من مستغامن و كذا الصحفيني العاملني جبريدةréflexionهم من الشبـاب خرجيي اجلامعات واملعاهد .
 تتفاوت خربة الصحفيني يف اجملال اإلعالمي من صحفي اىل اخر حسب املؤسسة اليت ينتمياليها سواء كانت جريدة réflexionاليت دشنت سنة  2008او اإلذاعة اجلزائرية من مستغامن
اليت دشنت .2004
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احملور الثاين  :حمور شبـكة االنرتنت كمصدر للمعلومات:
سيتم فيه عرض نتائج الدراسة اخلاصة بـاستخدام الصحفيني على شبـكة االنرتنت كمصدر ملعلوماهتم
الصحفية.
اجلدول رقم  :07توزيع أفراد العينة حسبـ استخدام االنرتنت
التكرار

النسبـة املئوية

املتغريات
دائما

39

%78

أحياان

09

%18

اندرا

02

%04

اجملموع

50

%100

تبـني النتائج الواردة يف اجلدول رقم " "07أن  %78من أفراد العينة يستخدمون اإلنرتنت بـشكل دائم
و %18يستخدموهنا أحياان ،يف حني هناك نسبـة %04فقط من أفراد العينة يستخدم اإلنرتنت بـصفة اندرة،
حيث تشري هذه النتائج إىل تزايد أمهية اإلنرتنت يف األوساط اإلعالمية بـاجلزائر إضافة إىل تزايد عدد مستخدميها
من الصحفيني ،أين حتولت إىل احد أهم املصادر اليت حيصل عليها الصحفي على األخبـار واملعلومات هذا ما
اشران إليه يف الفصل األول من اجلانبـ النظري.
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اجلدول رقم  :08توزيع أفراد العينة حسب معدل استخدام االنرتنت
اجلنس

أنثى

ذكر

املتغريات

التكرار

النسبـة

التكرار

النسبـة

اقل من ساعة

02

%04

01

%02

من ساعة إىل  4ساعات

12

%24

10

%20

أكثر من  4ساعات

13

%26

12

%24

اجملموع

27

%54

23

%46

تكشف النتائج التالية يف اجلدول 08عن مدة استخدام الصحفيني لالنرتنت بـاختالف اجلنس ،وهناك
تفاوت طفيف بـني الذكور واإلانث يف مدة استخدام االنرتنت فجاءت أعلى نسبـة للذكور يف استخدام االنرتنت
بـأكثر من  4ساعات بـ %26واإلانث بـ ،%24تليها مدة من ساعة إىل  4ساعات بـ%24للذكور
و%20لإلانث ،لتكون مدة اقل من ساعة للذكور واإلانث بـ %04و%02على التوايل.
ونالحظ أن اغلب الصحفيني يستعملون االنرتنت ملدة كبـرية وهذا راجع الن استخدام اإلنرتنت يعد احد
املعايري األساسية املعتمدة يف تقييم مؤهالت الصحفي ومعارفه واحلكم على مهاراته الصحفية وهو ما اشران إليه يف
الفصل األول من اجلانبـ النظري.
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اجلدول رقم  :09توزيع أفراد العينة حسب اللغة املستعملة عند استخدام الصحفي لشبـكة االنرتنت
التكرار

النسبـة املئوية

املتغريات
العربـية

22

%44

الفرنسية

18

%36

اإلجنليزية

10

%20

اجملموع

50

%100

نالحظ من خالل اجلدول 9رقم أن أفراد العينة يعتمدون على اللغة العربـية بـنسبـة كبـرية أثناء تصفح شبـكة
االنرتنت بـ  %44وتليها الفرنسية بـ  %36واالجنليزية بـ %20ويتبـني أن استخدام اللغة االجنليزية لدى أفراد
العينة يبـقى ضعيفا مقارنة بـاللغتني الفرنسية والعربـية وميكن تفسري ذلك لطبـيعة تكوين الصحفيني اجلزائريني خاصة
على مستوى املدرسة اجلزائرية حيث تشكل اللغتني العربـية والفرنسية األولوية يف التكوين ،وقد يعود ضعف
استخدام اللغة االجنليزية إىل نقص التكوين الذي يعاين منه الصحفيون يف هذا اجملال .
ولكن هذا ال مينع من استخدام الصحفيني للغات أخرى أثناء استخدام الشبـكة كاالسبـانية وااليطالية
واألملانية والبـلغارية والروسية ،حسب ما أدىل بـه أفراد العينة.
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اجلدول رقم  :10توزيع أفراد العينة حسب املواقع املفضلة على شبـكة االنرتنت
قطاع العمل

الصحافة املكتوبـة

السمعي البـصري

املتغريات

التكرار

النسبـة

التكرار

النسبـة

اإلخبـارية

10

%20

09

%18

الرتفيهية

0

0

0

0

التثقيفية

04

%08

02

%04

السياسية

02

%04

05

%10

االجتماعية

04

%08

08

%16

االقتصادية

04

%08

01

%02

الرايضية

01

%02

0

0

اجملموع

25

%50

25

%50

كشفت نتائج الدراسة يف اجلدول رقم  10أن أكثر املواقع أو املضامني تفضيال لدى الصحفيني اجلزائريني
هي املواقع اإلخبـارية بـنسبـة  %20يف السمعي البـصري و %18يف الصحافة املكتوبـة وجاءت املواقع التثقيفية
واالجتماعية واالقتصادية بـالتساوي بـنسبـة  %08وتليها السياسية بـ نسبـة %04يف القطاع السمعي البـصري،
أما يف الصحافة املكتوبـة فقد كانت املواقع االجتماعية األكثر تفضيال بـعد اإلخبـارية بـنسبـة  %16مث املواقع
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السياسية بـ  %10فالتثقيفية مث االقتصادية ،أما الرايضية فكانت بـنسبـة %02بـالنسبـة للقطاع السمعي البـصري
وال شيء بـالنسبـة للصحافة املكتوبـة ،أما املواقع الرتفيهية فال يفضلها الصحفيون ربـما لعدم وجود وقت لذلك أو
النشغاالهتم الصحفية واهتمام الصحفيون بـاستقاء األخبـار واملعلومات بـدل الرتفيه ،ونالحظ أن أفراد العينة ال
يهتمون كثريا بـاملعلومات االقتصادية والثقافية واالجتماعية كمثل اهتمامهم بـاملواقع اإلخبـارية ،وهذا راجع لتعدد
املواقع اخلاصة بـاجملموعات اإلخبـارية واليت تنشر األخبـار الفورية.
اجلدول رقم  :11توزيع أفراد العينة حسب حجم املعلومات اليت حيصل عليها الصحفيني من
االنرتنت كمصدر للمعلومات الصحفية
قطاع العمل

الصحافة املكتوبـة

السمعي البـصري

املتغريات

التكرار

النسبـة

التكرار

النسبـة

ضعيف

03

%06

01

%02

متوسط

16

%32

16

%32

كبـري

06

%12

08

%16

اجملموع

25

%50

25

%50

يتضح من خالل اجلدول رقم  11أن حجم املعلومات املتحصل عليها من االنرتنت جاء بـنسبـة متوسطة
بـ %32يف كال القطاعني ( السمعي البـصري _ الصحافة املكتوبـة ) وبـشكل كبـري بـ %16يف الصحافة املكتوبـة،
أما حجم ضعيف فقد جاء يف املرتبـة األخرية بـ  %06و %02على التوايل.
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ويرجع ذلك إىل أن االنرتنت تسمح للصحفيني بـالوصول إىل كم كبـري من املعلومات بـسرعة كبـرية ومن
مصادر متعددة تعمق أبـعاد املوضوعات اليت يكلف الصحفيون بـتغطيتها.
اجلدول رقم  :12توزيع أفراد العينة حسبـ املعلومات اليت ينشروهنا من خالل شبـكة االنرتنت
الوظيفة

صحفي

مراسل

رئيس حترير

رئيس قسم

املتغريات

التكرار

النسبـة

التكرار

النسبـة التكرار

النسبـة التكرار

النسبـة

غالبـا

05

%10

09

01 %18

0 %02

%0

أحياان

0

%0

25

0 %50

%0

0

%0

اندرا

03

%06

01

04 %02

01 %08

%02

اجملموع

08

%18

36

05 %71

01 %10

%02

نالحظ من خالل اجلدول رقم  12أن الصحفيني غالبـا ما ينشرون املعلومات اليت حيصلون عليها من
شبـكة االنرتنت بـ  %18واملراسلني كذلك بـ %10وفيما يفضل  %50من الصحفيني نشر املعلومات
املتحصل عليها من الشبـكة يف بـعض األحيان يف حني اندرا ما يقوم رؤساء األقسام ورؤساء التحرير بـنشر هذه
املعلومات ،ويرجع ذلك إىل اعتمادهم على مصادر أخرى أو على العمل امليداين أكثر.
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اجلدول رقم  :13توزيع أفراد العينة حسب نوع املعلومات املستقاة من شبـكة االنرتنت
التكرار

النسبـة املئوية

املتغريات
وطنية

13

%26

أجنبـية

21

%42

حملية

07

%14

صور

09

%18

اجملموع

50

%100

تبـني النتائج الواردة يف اجلدول رقم  13أن معظم أفراد العينة يستعملون االنرتنت للحصول على معلومات
أجنبـية بـ %42مث يليه االستعمال للحصول على معلومات وطنية بـ  %26مث املعلومات احمللية بـ %14والصور
بـ  ، %18و هذا راجع لبعد او قرب املسافة أي كلما كانت املسافة بعيدة بني احلدث و مقر املؤسسة اإلعالمية
فإن الصحفي يلجا الستخدام االنرتنيت للحصول على املعلومة أبقل جهد و لربح الوقت  ،بينما االخبار احمللية
ال حتتاج البحث يف االنرتنيت يكفي فقط التنقل ملكان احلدث و احلصول على املعلومة.
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اجلدول رقم  :14توزيع أفراد العينة حسب اإلشبـاع احملقق من خالل استخدام االنرتنت كمصدر
للمعلومات الصحفية
اخلبـرة املهنية

اقل من  10سنوات

من 10إىل  15سنة

أكثر من  15سنة

املتغريات

التكرار

النسبـة

التكرار

النسبـة

التكرار

النسبـة

نعم

11

%22

03

%06

0

0

ال

18

%36

09

%18

09

%18

اجملموع

29

%58

12

%24

09

%18

بـينت نتائج اجلدول رقم  14أن الصحفيني ذوي اقل من 10سنوات يف العمل الصحفي يتحقق لديهم
نوع من اإلشبـاع من خالل استخدام االنرتنت كمصدر لنشاطهم الصحفي بـ %22فيما ال يتحقق ذلك
ملعظمهم بـ  %36أما من هم بـخبـرة من  10إىل  15سنة فبـنسبـة ضعيفة يتحقق لديهم إشبـاع بـ
%06و %18ال يتحقق لديهم إشبـاع.
أما من هم بـخبـرة أكثر من 15سنة فال يتحقق لديهم إشبـاع بـ %18وملعرفة أسبـابـ عدم حتقيق اإلشبـاع
لدى أفراد العينة قمنا بـإحالة األفراد الذين أجابـوا بـ " ال " إىل السؤال التايل وسنقوم بـتحليل النتائج يف اجلدول
التايل.
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اجلدول رقم  :15توزيع أفراد العينة الذين مل يتحقق لديهم اشبـاعات من جراء استخدام االنرتنت
كمصدر للمعلومات الصحفية
املتغريات

التكرار

النسبـة املئوية

اعتمد على مصادر أخرى

10

%20

ال أثق يف مضامني هذه املصادر

10

%20

اعتمد على العمل امليداين أكثر

16

%32

اجملموع

36

%72

كشفت النتائج الواردة يف اجلدول رقم  15عن أن  %32من أفراد العينة الذين ال يتحقق لديهم
اشبـاعات من جراء استخدام االنرتنت كمصدر للمعلومات يعتمدون على العمل امليداين أكثر ،وارجع %20
من أفراد العينة السبـب إىل اعتمادهم على مصادر أخرى بـالتساوي مع عدم الثقة يف مضامني هذه املصادر بـ
%20وهذا يتوافق مع ما أوردانه يف اجلانب النظري إىل عدم الثقة يف هذه املصادر بـحيث ميكن للمعلومات
املوجودة على االنرتنت أن تضلل وال ميكن التأكد من دقتها أو معرفة مصدرها.
استنتاجات احملور الثاين :شبـكة االنرتنت كمصدر للمعلومات
 الصحفيني اجلزائريني يعتمدون على اللغة العربـية بـدرجة أوىل مث الفرنسية أكثر من بـاقي اللغاتعلى شبـكة االنرتنت.
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 تتصدر بـعض شبـكات التواصل االجتماعي املستخدمة من طرف الصحفيني العاملني ابالذاعةاجلزائرية و جريدة reflexionكالفايس بـوك ويوتيوب وتويرت االستخدام كمصدر للمعلومات
الصحفية ابملؤسستني املذكورتني .
 تعددت طرق حتقق الصحفيني من املضامني واملعلومات اليت حيصلون عليها من الشبـكاتاالجتماعية كاالتصال بـمصادر تقليدية للتأكد من صحتها واالعتماد على شهود عيان ،كذلك
التحقق من نشر املعلومة على أكثر من صفحة.

احملور الثالث :أمناط ودوافع استعماالت شبـكات التواصل االجتماعي كمصدر للمعلومات الصحفية
وسندرس يف هذا احملور عملية استعمال أفراد العينة لشبـكات التواصل االجتماعي كمصدر ملعلوماهتم الصحفية
ودوافع هذا االستعمال.
اجلدول رقم  :16توزيع أفراد العينة من خالل امتالك حسابـ على إحدى شبـكات التواصل
االجتماعي
اجلنس

أنثى

ذكر

املتغريات

التكرار

النسبـة

التكرار

النسبـة

نعم

25

%50

23

%46

ال

02

%04

0

%0

اجملموع

27

%54

23

%46
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يتضح من خالل اجلدول رقم  16أن معظم أفراد العينة أن مل نقل مجيعها متتلك حساب على إحدى
شبـكات التواصل االجتماعي ،فنسبـة الصحفيني الذين ميتلكون حساابـ على إحدى شبـكات التواصل االجتماعي
بـ %25ونسبـة الصحفيات بـ 46ا%ي مجيع أفراد العينة ماعدا  %04من الذكور فقط ال ميتلكون حسابـ على
إحدى شبـكات التواصل االجتماعي.
ويعود امتالك مجيع أفراد العينة على موقع على إحدى الشبـكات االجتماعية إىل تغري مفهوم الصحفي إىل
الصحفي املواطن كما ذكران يف اجلانبـ النظري وضرورة مواكبـة الصحفيني لعامل التكنولوجيا اليت فرضت نفسها على
احلقل اإلعالمي.
اجلدول رقم  :17احلجم الزمين املخصص للمبـحوثني الستعمال شبـكات التواصل االجتماعي
املتغريات

التكرار

النسبـة املئوية

ساعة

18

%36

ساعتان

19

%38

أكثر من  3ساعات

13

%26

اجملموع

50

%100

تشري بـياانت اجلدول رقم  17واملتعلقة بـاملدة الزمنية اليت يقضيها أفراد العينة يف استخدام شبـكات التواصل
االجتماعي إىل تقاربـ بـني الفئتني األوىل والثانية (ساعة) بـ  %36و( ساعتان) بـ  %38وتليها فئة أكثر من 3
ساعات بـنسبـة .%26
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اكرب نسبة مئوية الستعمال شبكات التواصل االجتماعي و اليت وصلت  38ابملئة هي االستعمال ملدة
ساعتان أي اقل من  03ساعات و هذا راجع ألمهية الوقت ابلنسبة للصحفي اثناء أداء مهنته  ،و اليت ال تتوقف
على تصفح شبكات التواصل االجتماعي وامنا البد من القيام هبام أخرى داخل غرف االخبار كالتحرير ،
التسجيل  ،التصوير  ،الرتكيب  ،و التنقل اىل مكان احلدث للخصول على اخر االخيار ذات املصداقية.
اجلدول رقم  :18توزيع أفراد العينة حسب استخدام شبـكات التواصل االجتماعي للحصول على
املعلومات الصحفية
قطاع العمل

الصحافة املكتوبـة

السمعي البـصري

املتغريات

التكرار

النسبـة

التكرار

النسبـة

كثريا

02

%04

02

%04

نوعا ما

12

%24

14

%28

قليال

11

%22

09

%18

اجملموع

25

%50

25

%50

تشري بـياانت اجلدول رقم  18أن  %24من املبـحوثني يف قطاع السمعي البـصري جاءت إجابـاهتم بـ نوعا
ما و%22بقليال بـينما  %04جاءت إجابـاهتم بكثريا وكذلك يف قطاع الصحافة املكتوبـة و %28يف نفس
القطاع يستخدمون شبـكات التواصل االجتماعي للحصول على معلومات صحفية ،وجاءت فئة قليال بـ،18%
وتشري هذه النتائج إىل أن الصحفيني اجلزائريني يعتمدون على الشبـكات االجتماعية للحصول على معلومات
صحفية وهذا ألهنا حتولت إىل احد أهم املصادر اليت حتصل منها الصحفي على األخبـار واملعلومات كما ذكران يف
الفصل الثالث من اجلانب النظري للدراسة.
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اجلدول رقم  :19ابـرز الشبـكات االجتماعية اليت يستعملها الصحفي
املتغريات

التكرار

النسبـة املئوية

فيسبـوك

20

%40

تويرت

13

%26

يوتيوب

13

%26

ماي سبـايس

04

%08

اجملموع

50

%100

تشري بـياانت اجلدول رقم 19إىل تصدر موقع فيس بـوك بـنسبـة مئوية تقدر بـ  ،%40يليه موقع يوتيوب و
تويرت بـنفس النسبـة بـ  ،%26أما موقع ماي سبـايس فقد قدر استعماله بـ  ،%08وميكن تفسري النتائج التالية
كون ارتفاع نسبـة مستخدمي الفيس بـوك راجع إىل الشعبـية القوية اليت يتمتع بـها نظرا لطبـيعة اخلدمات اليت
يقدمها للمستخدمني ،أما موقع يوتيوب فيتعلق األمر بـما يتيحه من فيديوهات للصحفيني متكنهم من متابـعة
األحداث ،أما تويرت فلما يبـثه من أخبـار عاجلة ملا ميثل السبـق الصحفي للصحفيني.
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اجلدول رقم  :20دوافع املبـحوثني الستخدام شبـكات التواصل االجتماعي
املتغريات

التكرار

النسبـة املئوية

البـحث عن معلومات جديدة

12

%24

التعرف على وجهات النظر املختلفة

16

%32

تدعيم وتنويع املواد الصحفية

12

%24

احلصول على األخبـار الفورية

10

%20

اجملموع

50

%100

تشري بـياانت اجلدول رقم  20عن دوافع عينة البـحث من استخدام شبـكات التواصل االجتماعي حيث
نالحظ أن ( التعرف على وجهات النظر املختلفة ) أتيت يف الصدارة بـنسبـة تقدر بـ  ،%32وكما نالحظ هناك
تساوي بـني فئيت (البـحث عن معلومات جديدة ) ( تدعيم وتنويع املواد الصحفية ) بـ  %24كما تركنا اجملال
للمبـحوثني لذكر أسبـابـ ودوافع أخرى وكانت اإلجابـات بـ :متابـعة أحداث الساعة واالقتصاد العاملي واألخبـار
السياسية ،بـاإلضافة إىل متابـعة األخبـار الرايضية خاصة أخبـار الفريق الوطين ضمن كأس أمم افريقيا املقامة يف
مصر حاليا .
فالصحفي من خالل استخدامه لشبكات التواصل االجتماعي قصد احلصول على املعلومات يسقط
اهتماماته األوىل حول معرفة وجهات النظر املختلفة حول موضوع معني  ،و ذلك قصد اخذ فكرة عامة حول
الراي العام يف اجملتمع حول موضوع معني  ،بني موافق و معارض مثال حول إقامة كاس أمم افريقيا لكرة القدم
 2019مبصر.

113

اجلدول رقم  :21طبـيعة املعلومات اليت يستقيها الصحفي من خالل الشبـكات االجتماعية:
املتغريات

التكرار

النسبـة املئوية

سياسية

14

%28

اجتماعية

17

%34

اقتصادية

03

%06

ثقافية

07

%14

ترفيهية

01

%02

رايضية

08

%16

اجملموع

50

%100

ميثل اجلدول رقم  21طبـيعة املعلومات اليت يسعى الصحفي للحصول عليها من خالل الشبـكات
االجتماعية ،حيث نالحظ أن املعلومات االجتماعية تصدرت القائمة بـنسبـة تقدر بـ %34مث السياسية بـ
 %28مث تليها األخبـار الرايضية بـ %16مث املعلومات الثقافية واالقتصادية يف ذيل الرتتيبـ وهذا يرجع إىل طبـيعة
الشبـكات االجتماعية كوهنا ختتص ربـما بـاملواضيع االجتماعية أكثر من غريها.
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اجلدول رقم  :22ثقة الصحفيني يف املعلومات اليت حيصلون عليها من شبـكات التواصل االجتماعي
اخلربة املهنية

اقل من  10سنوات

من 10إىل  15سنة

أكثر من  15سنة

املتغريات

التكرار

النسبـة

التكرار

النسبـة

التكرار

النسبـة

أثق جدا

04

%08

0

0

01

%02

نوعا ما

12

%24

07

%14

06

%12

ال أثق

12

%24

05

%10

03

%06

اجملموع

28

%56

12

%24

10

%20

يتضح من خالل نتائج اجلدول رقم  22أن الصحفيني ذوي اقل من  10سنوات خبـرة يف امليدان
اإلعالمي يثقون نوعا ما يف املعلومات اليت حيصلون عليها من الشبـكات االجتماعية بـنسبـة  %12و%04فقط
يثقون جدا يف هذه املعلومات ،أما من هم أكثر خبـرة (من 10اىل 15سنة ) فقد أجابـوا بـ فئة نوعا ما بـ %14
وال أثق بـنسبـة  ،%10أما من هم بـخبـرة أكثر من  15سنة فكانت إجابـاهتم بـ نوعا ما بـ  ،%12وهذا دليل
على أن الصحفيني العاملني إبذاعة اجلزائر من مستغامن و كذا جريدة  réflexionال يضعون ثقتهم كاملة يف
املعلومات اليت حتصلون عليها من الشبـكات االجتماعية.
و يعود سبب عدم الثقة كاملة يف املعلومات و االخبار الصحفية املوجودة مبواقع التواصل االجتماعي اىل
ختوف الصحفي من ان يفقد مكانته مبؤسسته اإلعالمية اليت يعمل هبا نتيجة عدم صدق اخلرب من جهة و
التخوف من فقدان ثقة اجلمهور املتلقي فيه كصحفي من جهة أخرى.
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اجلدول رقم :23حتقق الصحفيني من صحة ومصداقية املعلومات اليت حيصلون عليها من شبـكات
التواصل االجتماعي
الوظيفة

صحفي

مراسل

رئيس قسم

املتغريات

التكرار

النسبـة

بـشكل دائم

08

30 %16

04 %60

يف بـعض األحيان

01

02

05

01 %10

التكرار

النسبـة

التكرار

رئيس حترير
النسبـة التكرار

النسبـة

0 %08

%0

01 %02

%02

اندرا

0

%0

0

%0

0

%0

0

%0

ال

0

%0

0

%0

0

%0

0

%0

اجملموع

09

35 %18

05 %70

01 %10

%02

نالحظ من خالل اجلدول رقم  23أن معظم الصحفيني بـنسبـة  %60وكذلك املراسلون بـ %16
ورؤساء األقسام بـ  %08يتحققون بـشكل دائم من صحة املعلومات اليت حيصلون عليها من الشبـكات
االجتماعية و %10من الصحفيني و %02من املراسلني يتحققون يف بـعض األحيان من مصداقية هذه
املعلومات  ،وانعدمت النسبـة يف فئة اندرا ،هذا راجع لعدم الثقة الكاملة يف صحة ومصداقية املعلومات واألخبـار
اليت تبـث من خالل الشبـكات االجتماعية ،وسنتعرف من خالل اجلدول التايل على كيفية التحقق من صحة هذه
املعلومات.
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اجلدول رقم  :24كيفية أتكد الصحفيني من صحة ومصداقية املعلومات اليت حيصلون عليها من الشبـكات
االجتماعي
املتغريات

التكرار

النسبـة املئوية

االتصال بـمصادر تقليدية للتأكد من صحتها

24

%48

االعتماد على شهود عيان

09

%18

التحقق من إنشاء الصفحة

05

%10

التحقق من نشر املعلومة على أكثر من صفحة

12

%24

اجملموع

50

%100

تشري بـياانت اجلدول رقم  24أن املبـحوثني يلجؤون إىل التأكد من املعلومات اليت حيصلون عليها من
خالل وسائل اإلعالم االجتماعية ،من خالل االتصال بـمصادر تقليدية للتأكد من صحتها بـنسبـة تقدر بـ
 %48ويتحققون كذلك من صحة املعلومات بـالتحقق من نشر هذه املعلومات على أكثر من صفحة بـنسبـة
 % 24مث تليها فئة االعتماد على شهود عيان بـنسبـة تقدر بـ  %18مث التحقق من إنشاء الصفحة بـ .%10
فالتحقق من املعلومة من طرف الصحفي تكون بطرق خمتلفة حسب نوع املعلومة املتحصل عليها من شبكات
التواصل االجتماعي  ،فإما ابالتصال مبصادر تقليدية للتأكد من صحتها على سبيل املثال التأكد من خرب وجود
جثة شاب بشاطىء خروبة مبستغامن  ،يكون التحقق ابالتصال مبديرية احلماية املدنية مبستغامن  ،او االنتقال اىل
شاطيء خروبة و التقرب من الصيادين ابملنطقة كشهود عيان .
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اجلدول رقم  :25حتقيق الرضا من خالل استخدام الصحفيني لشبـكات التواصل كمصدر للمعلومات
الصحية
اخلربة املهنية

اقل من  10سنوات

من 10إىل  15سنة

أكثر من  15سنة

املتغريات

التكرار

النسبـة

التكرار

النسبـة

التكرار

النسبـة

نعم

13

%26

07

%14

01

%02

ال

16

%32

05

%10

08

%16

اجملموع

29

%58

12

%24

09

%18

تشري بـياانت اجلدول التايل أن من هم اقل خبـرة من  10سنوات ال يتحقق لديهم رضا من شبـكات
التواصل االجتماعي بـ  ،%32بـينما يتحقق الرضا عند من هم بـخبـرة من  10إىل  15سنة بـ  ،%14أما
من 15سنة خبـرة فيتحقق لديهم رضا بـنسبـة  %16وهذا راجع إىل نقص املصداقية واملوضوعية
الذين هم أكثر َ
يف الشبـكات االجتماعية كما ذكران سابقا.
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اجلدول رقم  :26تصويب املعلومات اخلاطئة اليت مت نشرها بـعد احلصول عليها من خالل الشبـكات
االجتماعية
قطاع العمل

الصحافة املكتوبـة

السمعي البـصري

املتغريات

التكرار

النسبـة

التكرار

النسبـة

كثريا

06

%12

02

%04

قليال

02

%04

06

%12

ال

17

%34

17

%34

اجملموع

25

%50

25

%50

من خالل اجلدول رقم  26يتضح أن نسبـة %34لكال القطاعني مل يقوموا بـتصويبـ أي معلومات خاطئة
ونسبـة  %12يف القطاع السمعي البـصري قاموا بـتصويبـ معلومات خاطئة بـعد احلصول عليها من وسائل اإلعالم
االجتماعي والصحافة املكتوبـة بـ .%04

استنتاجات احملور الثالث  :أمناط ودوافع استعماالت شبـكات التواصل االجتماعي كمصدر للمعلومات
الصحفية.
 أهم الدوافع اليت تؤدي بـالصحفيني اجلزائريني إىل استخدام شبـكات التواصل االجتماعي هيالتعرف على وجهات النظر اجلديدة حول القضااي والبـحث عن معلومات جديدة واألخبـار
الفورية قصد تدعيم وتنويع املواد الصحفية.
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 معظم الصحفيني العاملني بكل من اإلذاعة اجلزائرية من مستغامن و جريدة  réflexionاليتحقق لديهم إشبـاع من خالل استخدام االنرتنت كمصدر لنشاطهم الصحفي وهذا راجع
العتمادهم على مصادر أخرى وألهنم ال يثقون يف مضامني هذه املصادر بـاإلضافة إىل أهنم
يعتمدون على العمل امليداين أكثر خاصة ما تعلق ابألخبار احمللية اخلاصة بوالية مستغامن جبميع
بلدايهتا الثانية و الثالثني.
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االستنتاجات العامة:
من خالل العرض الذي قدمناه يف هذه الدراسة توصلنا إىل استنتاجات خاصة بـاستخدام الصحفيني
العاملني ابإلذاعة اجلزائرية من مستغامن و كذا جريدة  réflexionلشبـكات التواصل االجتماعي كمصدر
ملعلوماهتم الصحفية:
❖ اغلب الصحفيني العاملني ابملؤسستني االعالميتني املذكورتني سابقا لديهم حساب على شبكات
التواصل االجتماعي خاصة الفايس بوك.
❖ يعتمد صحفي كال القطاعني ( السمعي البـصري و املتمثل يف اإلذاعة اجلزائرية من مستغامن والصحافة
املكتوبـة املتمثلة يف جريدة  ) réflexionعلى شبكات التواصل االجتماعي للحصول على معلومات صحفية.
❖ تبـني أن الصحفيني اجلزائريني يعتمدون على اللغة العربـية بـدرجة أوىل مث الفرنسية أكثر من بـاقي
اللغات على شبـكة االنرتنت.
❖ تتصدر بـعض شبـكات التواصل االجتماعي املستخدمة من طرف الصحفيني كالفايس بـوك ويوتيوب
وتويرت االستخدام كمصدر للمعلومات الصحفية.
❖ تعددت طرق حتقق الصحفيني من املضامني واملعلومات اليت حيصلون عليها من الشبـكات االجتماعية
كاالتصال بـمصادر تقليدية للتأكد من صحتها أواالعتماد على شهود عيان ،كذلك التحقق من نشر املعلومة
على أكثر من صفحة.
❖ تعتبـر املعلومات االجتماعية والسياسية يف صدارة طبـيعة املعلومات اليت يبـحث عنها الصحفيون من
خالل شبـكات التواصل االجتماعي ويرجع ذلك إىل طبـيعة هذه الشبـكات.
❖ أهم الدوافع اليت تؤدي بـالصحفيني اجلزائريني إىل استخدام شبـكات التواصل االجتماعي هي التعرف
على وجهات النظر اجلديدة حول القضااي والبـحث عن معلومات جديدة واحلصول على األخبـار الفورية و االنية
 ،بـاإلضافة إىل تدعيم وتنويع املواد الصحفية.
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❖ معظم الصحفيني العاملني بكل من اإلذاعة اجلزائرية من مستغامن و جريدة  réflexionال يتحقق
لديهم إشبـاع من خالل استخدام االنرتنت كمصدر لنشاطهم الصحفي وهذا راجع العتمادهم على مصادر
أخرى وألهنم ال يثقون يف مضامني هذه املصادر ،بـاإلضافة إىل أهنم يعتمدون على العمل امليداين أكثر.
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مناقشة الفرضيات يف ضوء النتائج:
 يعتمد الصحفيني العاملني بقطاع السمعي البصري – اإلذاعة اجلزائرية من مستغامن – وكذا الصحفيني العاملنيابلصحافة املكتوبة – جريدة  –Réflexionعلى مواقع التواصل االجتماعي للحصول على املعلومات
واالخبار الصحفية قصد ربح الوقت من جهة و جبهد اقل من جهة أخرى ،حماولة من الصحفيني التقرب من
اجلمهور املتلقي للرسالة اإلعالمية عن طريق تقدمي مادة إعالمية ذات أمهية من حيث املضمون .
 كما ان اعتمادهم على هاته املواقع أييت مواكبة للتطور حلاصل و التكنولوجيا اجلديدة اليت فرضت نفسها علىشىت وسائل االعالم  ،إضافة اىل ان شرحية كبرية من اجملتمع اختارت تصفح املواقع االجتماعية ملعرفة اجلديد.
 االخبار احمللية املتعلقة بوالية مستغامن و املنتشرة مبواقع التواصل االجتماعي هي االخبار األكثر اهتماما منطرف الصحفيني العاملني بكل من اإلذاعة اجلزائرية من مستغامن و جريدة  Réflexionعلى حد السواء ،
ذلك اعتبارا كوهنما املؤسستني االعالميتني الوحيدتني املتواجد مقرمها مبستغامن  ،فهما بذلك يعتمدان على االخبار
احمللية املتعلقة ابلوالية كالتنمية احمللية – توزيع السكنات مثال -او انشغاالت املواطنني ابلوالية – كمشكل نقص
التزود ابملياه الصاحلة للشرب إبحدى دواوير الوالية  ،فاألخبار احمللية أتيت غالبا يف مقدمة ترتيب االخبار اليومية.
 يتحقق الصحفي العامل ابإلذاعة اجلزائرية من مستغامن وكذا الصحفي العامل جبريدة Réflexionمناملعلومات و االخبار اليت يتحصل عليها من مواقع التواصل االجتماعي ،حيث يكون التحقق بطرق خمتلفة ،نذكر
منها االتصال ابملديرية أو القطاع املعين ابخلرب الصحفي املنشور عربر مواقع التواصل االجتماعي ،على سبيل املثال
حريق بغابة بن عبد املالك رمضان يكون التحقق ابالتصال مبحافظة الغاابت و كذا مديرية احلماية املدنية.
 كما ميكن ان يكون التحقق أيضا من املعلومة عن طريق التنقل اىل مكان احلدث  ،الستجواب سكان املنطقةكشهود عيان عن احلادثة مثال  ،أو االتصال ابملراسلني الصحفيني املتواجدين مبنطقة وقوع احلادث.
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خامتة
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خامتة

تزايدت أمهية االنرتنت صحفيا يف اآلونة األخرية وتصاعدت مكانة الصحف والصحفيني الذين يعتمدون
عليها ،حيث أحدثت االنرتنت تغيريا كبريا يف مفهوم العمل الصحفي.
واإلعالم اليوم أصبح أحد مؤشرات التطور والرقي احلضري لألمم  ،وبغض النظر عن اجلوانب األخالقية
اليت حتكم العملية اإلعالمية فان التقنية ومقدار استخدامها وإدماجها يف اإلعالم التقليدي هي املعيار األول
لتصنيف وسائل اإلعالم مبختلف أنواعها وتوجهاهتا.
ولقد بدأت شبكات التواصل االجتماعي مشوارها يف الفضاء املفتوح كوسائل فعالة لتحقيق التواصل
االجتماعي بني الناس من خالل خدمات كثرية تقدمها من سهولة التواصل وسرعة نقل املعلومات واألخبار ،
وتعددت الوسائط والنصية الفائقة والنقل التجميعي والتزامنية والتفاعلية ،ولعبت شبكات التواصل االجتماعي
دورا كبريا يف صحوة حرية التعبري اليت كسرت الفيضة اخلانقة على وسائل اإلعالم من قبل الدولة ،إضافة إىل
تعبئة وصياغة الراي العام وأصبح من الصعب السيطرة على األخبار عرب االنرتنت بسبب االستعانة بتوفري
املعلومات من مصادر خارجية.
ومع بداية األلفية الثالثة حدث حتول كبري يف مسار هذه الشبكات حيث أصبحت من الوسائل اليت
يستعني هبا الصحفي للحصول على آخر األخبار واملعلومات.
ومن هنا أصبحت مواقع التواصل االجتماعي او وسائل اإلعالم االجتماعية ،منربا آخر ملمارسة مهنة
الصحافة ،وكذا التعريف ابلعمل الصحفي بعد اجلريدة ووسائل العمل الصحفي من كامريات ومسجالت...اخل.
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غري أن أداء هذه املهنة عرب مواقع االنرتنت جيب أن حيكم إىل ضوابط وشروط من شاهنا أن ترقى ابلعمل
الصحفي ،والصحفي يف حد ذاته ومن أهم هذه الشروط التصرف ابحرتافية واألهم هو خلق هوية رقمية تليق
ابلصحفي ابإلضافة إىل إعطاء أمهية كبرية للعمل الصحفي عوض قضاء وقت أكرب يف الدردشة.
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املراجع واملصادر

127

قائمة املراجع واملصادر:
الكتب:
 - 1أمحد بن مرسلي ،مناهج البحث العلمي يف علوم اإلعالم واالتصال ،اجلزائر ،ديوان املطبوعات اجلامعي ،الطبعة
االوىل.2003 ،
 -2امساعيل حممود حسني ،مبادئ علم االتصال ونظرايت التأثري ،القاهرة ،الدار العاملية للنشر والتوزيع ،الطبعة األوىل ،
.2003
 - 3انشراح الشال :الدش واإلنرتنيت والتلفزيون يف إطار علم االجتماع اإلعالمي ،بدون طبعة  ،املدينة برس ،مصر،
.2003
-4إايد شاكر البكري ،تقنيات االتصال بني زمنني ،عمان ،دار الشروق للنشر والتوزيع ،الطبعة األوىل .2003 ،
 5حسان حممد حسني ،األسس العلمية ملناهج البحث العلمي ،بريوت ،دار الطليعة للطباعة والنشر.1982 ،
 -6حسني شفيق :اإلعالم التفاعلي ثورة تكنولوجية جديدة يف نظم احلاسبات واالتصاالت ،بدون طبعة  ،القاهرة ،املعهد
العايل لإلعالم وفنون االتصال.2008 ،
-8

خليل أبو إصبع صاحل ،االتصال اجلماهريي ،عمان ،دار آرام للدراسات ،الطبعة األوىل .1998 ،

-8رضا عبد الواحد أمني ،الصحافة االلكرتونية ،مصر ،دار الفكر للنشر والتوزيع ،الطبعة األوىل .2007
-9صالح فالق شربة  ،صحافة الويب ،استخدامات األدوات الرقمية و املنصات التفاعلية ،عمان ،دار االكادمييون للنشر
و التوزيع ،ط .2019
-10لسعفي حسن حممد :شبكة اإلنرتنيت العاملية واستخداماهتا يف املكتبات ومراكز املعلومات ،القاهرة ،الدار املصرية
اللبنانية.1997 ،
-11السيد خبيت :الصحافة واألنرتنت ،الطبعة األوىل ،القاهرة ،العريب للنشر والتوزيع.2000 ،
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شبكة اإلنرتنيت ما هلا وما عليها ،الدورة السابعة (املركز العريب للبحوث الرتبوية لدول اخلليج)  2-1أفريل ،الطبعة األوىل ،
اجمللس الوطين للثقافة والفنون.2000 ،
-12شريف درويش اللبان :شبكة اإلنرتنيت بني حرية التعبري وآليات الرقابة ،بـدون طبعة ،املدينة برس ،مصر.2004 ،
-13شريف كامل شاهني ،مصادر املعلومات االلكرتونية يف املكتبات ومراكز املعلومات ،مصر ،الدار املصرية اللبنانية،
الطبعة االوىل .2000 ،
-14لبة حممد فهمي :اإلنرتنيت طريق املعلومات السريع ،ب ـدون طبعة  ،القاهرة ،جمموعة كتب دلتا ،ب سنة نشر.
-15عامر ابراهيم قنديلجي ،مصادر املعلومات من عصر املخطوطات اىل عصر االنرتنت ،مصر،دار الفكر للطباعة والنشر
والتوزيع ،الطبعة االوىل.2000 ،
-16عبد االمري فيصل ،الصحافة االلكرتونية يف الوطن العريب ،عمان ،دار الشروق ،الطبعة األوىل .2006 ،
-17عبد احلميد حممد ،نظرايت اإلعالم واجتاهات التأثري ،القاهرة ،عامل الكتب ،الطبعة الثانية.1997 ،
-18عبد العايل رزاقي ،اخلرب يف الصحافة االذاعة التلفزيون اإلنرتنت ،دار هومة،اجلزائر ،بدون طبعة.
 -19عبد الغين خالد حممود :رحلة يف عامل اإلنرتنيت ،ب ـ ط ،القاهرة ،مطابع األخبار.1997 ،
-20عرعار هبية،واقع استخدام االنرتنت كمصدر معلومات عند الطلبة اجلامعني،علم املكتبات والتوثيق ،اجلزائر.2007 ،
-21فتحي عبد اهلادي ،املعلومات وتكنولوجيا املعلومات على عتاب قرن جديد ،القاهرة ،مكتبة الدار العربية للكتاب.
-22فضيل دليو :مدخل إىل االتصال أجلماهريي خمرب علم إجتماع االتصال ،قسنطينة ،اجلزائر.2003 ،
-23فوزي عبد الرمحان العكش ،البحث العلمي :املناهج واإلجراءات ،اإلمارات العربية املتحدة ،مطبعة العني احلديث،
.1986
-24حممد عبد احلميد :االتصال واالعالم على شبكة األنرتنيت ،الطبعة األوىل ،القاهرة ،عامل الكتب.2007 ،
-25حممد عبد احلميد ،دراسات اجلمهور يف حبوث اإلعالم ،مصر ،عامل الكتب ،الطبعة االوىل.1993 ،
-26حممد فتحي عبد اهلادي ،مقدمة يف علم املعلومات ،القاهرة ،مكتبة غريب ،بدون طبعة.
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-27حممد فلحي :صناعة العقل يف عصر الشاشة ،الطبعة األوىل ،الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن،
.2002
-28حممد نصر مهنا ،يف النظرية العامة للمعرفة اإلعالمية ،مصر ،املكتبة اجلامعية ،بدون طبعة.
-29مراد شلبانة :مقدمة إىل األنرتنيت ،الطبعة االوىل ،دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة.
-30مكاوي حسن عماد ،السيد ليلى حسني ،االتصال ونظرايته املعاصرة ،مصر الدار املصرية اللبنانية ،الطبعة اخلامسة.
-31مكاوي حسن عماد ،الشريف سامي ،نظرايت اإلعالم ،مصر ،مركز جامعة القاهرة للتعليم املفتوح ،الطبعة األوىل.
-32موريس أجنرس ،مناهج البحث العلمي يف علوم اإلعالم واالتصال ،اجلزائر ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،الطبعة الثانية،
.2005
-33نبيل علي :حتدايت عصر املعلومات ،بدون طبعة ،القاهرة ،اهليئة املصرية العامة للكتاب.2003 ،
 -34النواسة غالب عوض ،خدمات املستفيدين من املكتبات ومراكز املعلومات ،عمان ،دار صفاء.2000 ،
-35مبارك خضر فضل هللا ،اثر الفايس بوك على اجملتمع ،السودان ،مدونة مشس النهضة ،الطبعة األوىل .2010،
-36وائل مبارك فضل هللا ،اثر الفايسبوك على اجملتمع ،السودان ،مدونة مشس النهضة ،الطبعة األوىل .2010 ،

املعاجم:
-1شامي أمحد حممد :املعجم املوسوعي للمصطلحات واملعلومات ،بدون طبعة ،دار املريخ.1998 ،
-2حممد منري حجاب ،املعجم اإلعالمي ،مصر ،دار الفجر للنشر والتوزيع ،الطبعة االوىل.2004 ،
-3صبحي محودي،املنجد يف اللغة العربية املعاصرة ،بريوت  ،دار املشرق  ،الطبعة الثالثة .2008 ،
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املذكرات:
 -1ملي كة بن علي  ،التكنولوجيا احلديثة لوسائل االعالم و االتصال و مظاهر التغري يف اجملتمع ،أطروحة دكتوراه  ،كلية
العلوم االجتماعية  ،جامعة وهران.2019/ 2018 ،
 -2عبد هللا ممدوح مبارك الرعود،دور شبكات التواصل االجتماعي يف التغيري السياسي يف تونس ومصر من وجهة نظر
الصحفيني األردنيني ،رسالة ماجستري ،كلية اإلعالم ،جامعة الشرق األوسط.2012/ 2011 ،
 -3بيزان مزاين :استغالل األساتذة اجلامعيني لشبكة اإلنرتنيت ،دراسة ميدانية جبامعة منتوري قسنطينة ،مذكرة ماجيستري
غري منشورة ،قسم علم املكتبات ،قسنطينة ،اجلزائر.2007 ،
_4حممد املنصور ،أتثري شبكات التواصل االجتماعي على مجهور املتلقني ،دراسة مقارنة للمواقع االجتماعية واملواقع
االلكرتونية :العربية منوذجا رسالة ماجستري يف اإلعالم واالتصال ،كلية اآلداب والرتبية ،األكادميية العربية يف الدامنارك،
.2012
-5نور الدين هادف ،التكنولوجيا احلديثة لإلعالم واالتصال :االستخدامات واإلشاعات(دراسة تطبيقية حول استخدام
مصادر املعلومات اإللكرتونية يف وسائل اإلعالم اجلزائرية) مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف علوم اإلعالم واالتصال،
اجلزائر.2008 ،

 اجملالت: -1بيل جيتس :املعلوماتية بعد األنرتنيت ،ترمجة عبد السالم رضوان ،الكويت ،سلسلة عامل املعرفة.
 -2جاسم حممد جرجيس ،بديع القاسم :مصادر املعلومات يف جمال االعالم واالتصال.
 -3جدي رضوان :الصحافة والصحافة اإللكرتونية ،جملة روضة اجلندي ،العدد  ،298اجلزائر ،أكتوبر.2003،
-4صادق بن :عدد مستخدمي اإلنرتنيت يف العامل العريب يفوق املليون ،اخلرب األسبوعي ،العدد  ،19اجلزائر من  14إىل
 20جويلية .1999
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-5عبد الوهاب بوخنوفة :أتثريات البث الفضائي والوسائط اإللكرتونية املتعددة يف اإلذاعة ،جملة اإلذاعة العربية،
العدد ،04إحتاد إذاعات الدول العربية ،تونس.2004 ،

امللتقيات:
-1كيحول طالب ،اعتماد الصحفيني اجلزائريني على وسائل اإلعالم االجتماعية كمصدر لصناعة األخبار ،دراسة ميدانية،
ورقة مقدمة إىل املنتدى السنوي السادس للجمعية السعودية لإلعالم واالتصال "اإلعالم اجلديد التحدايت النظرية
والتطبيقية " جامعة امللك سعود ،الرايض 16،16 ،ابريل 2012 ،م.
-2كيحول طالب ،رضوان جدي ،استخدامات الشباب العريب لشبكات التواصل االجتماعي يف عملية التغيري السياسي :
دراسة حتليلية ميدانية اجلزائر منوذجا ،حبث مقدم اىل ملتقى احلوار الرتكي العريب.
-3نوفت بنت مبارك عبد هللا  :اخلصوصية يف الشبكات االجتماعية ،مقاالت علمة ،مركز التميز ألمن املعلومات.

األرشيف:
-1أرشيف اإلذاعة اجلزائرية من مستغامن – من /2004اىل 2019
-2أرشيف جريدة  - réflexionمن  /2008اىل 2019

مواقع اإلنرتنت:
http://fr:wikipidia.org
www.arab.volumteering.world.org
http://www.abc-joanm.reity-clio.com/odlis/search
http://www.Crunchbase.com/company
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املالحق
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جامع ـ ـة عبد احلميد بن ابديس – مستغامن-
قسم علوم اإلعالم واالتصال
ختصص  :صحافة مطبوعة والكرتونية

استمارة االستبيان
سيدي الصحفي احملرتم:
حتية طيبة و بعد..............
تعترب هذه الوثيقة استمارة خاصة ببحث علمي ميداين لتحضري مذكرة خترج موسومة ب ـ شبكات التواصل
االجتماعي كمصدر للمعلومات :دراسة مسحية للصحفيني العاملني إبذاعة مستغامن و جريدة
 ،Réflexionو هي تدخ ـل ضم ـن متطلبات نيل شهادة املاسرت يف علوم اإلعالم و االتصال  ،فالرجاء منكم
ملئ هذه االستمارة بكل موضوعية و دقة ،أعدكم ابن املعلومات اليت تتفضلون بتقدميها تبقى سرية و ال تستخدم
إال ألغراض البحث العلم .
و يف األخري نشكر تعاونكم معنا.
_ الرجاء وضع عالمة (  )xيف اخلانة املوافقة إلجابتك

من اعداد الطالبة:

حتت إشراف األستاذة:

كنزة انيب

د .مليكة بن علي
السنـ ــة اجلـ ــامعية 2019/ 2018:
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احملور االول  :البياانت الشخصية
اجلنس :

أنثى

ذكر

السن............................................. :
املستوى العلمي:

ليسانس

ماسرت

ماجستري

دكتوراه

مراسل

صحفي

الوظيفة:

رئيس قسم

رئيس حترير

اخلربة املهنية يف اجملال الصحفي :
اقل من  10سنوات
من 10إىل  15سنوات
أكثر من  15سنوات
قطاع العمل :

السمعي البصري

الصحافة املكتوبة

احملور الثاين :استعماالت و اشباعات االنرتنت
 _ 1هل تستخدم االنرتنت ؟
دائما

أحياان

اندرا

 _ 2ما هو معدل استخدامك لألنرتنت؟
اقل من ساعة
من ساعة اىل  4ساعات
أكثر من 4ساعات
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 _ 3ما هي اللغات اليت تستعملها عند استخدامك لشبكة االنرتنت؟
العربية

اإلجنليزية

الفرنسية

أخرى اذكرها........................................................................................
 _ 4ما هي املواقع املفضلة لديك على شبكة االنرتنت؟
اإلخبارية

الرتفيهية

السياسية

االجتماعية

التثقيفية
االقتصادية

 _ 5ما هو حجم املعلومات اليت حتصلون عليها من االنرتنت كمصدر ملعلوماتكم الصحفية ؟
ضعيف

كبري

متوسط

 _ 6هل تنشرون املعلومات اليت حتصلون عليها من االنرتنت؟
غالبا

اندرا

أحياان

 _ 7ما نوع املعلومات املستقاة من شبكة االنرتنت اليت تنشرها ؟
وطنية

أجنبية

صور

حملية

أخرى اذكرها ...........................................................................
 _ 8هل يتحقق لديك نوع من االشباع من خالل استخدام االنرتنت كمصدر للمعلومات لنشاطك الصحفي؟
نعم

ال

 -9إذا كانت إجابتك ب " ال " ملاذا ؟
_ اعتمد على مصادر أخرى
_ ال أثق يف مضامني هذه املصادر
_ اعتمد على العمل امليداين أكثر
أخرى اذكرها ....................................................................................
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احملور الثالث :أمناط ودوافع استعماالت شبكات التواصل االجتماعي كمصدر للمعلومات
الصحفية.
_ 1هل لديك حساب على احدى شبكات التواصل االجتماعي؟
ال

نعم

 _2ما هو احلجم الزمين املخصص لديك الستعمال شبكات التواصل االجتماعي؟
ساعة

أكثر من 3ساعات

ساعتان

 _3هل تستخدم شبكات التواصل االجتماعي للحصول على معلوماتك الصحفية؟
كثريا

قليال

نوعا ما

 _4ما هي أبرز الشبكات اليت يستعملها الصحفي؟
فيس بوك

تويرت

يوتيوب

ماي سبايس

اخرى اذكرها ..................................................................
 _5ما هي دوافع استخدامك لشبكات التواصل االجتماعي اليت تستعملها؟
البحث عن معلومات جديدة
التعرف على وجهات النظر املختلفة
تدعيم وتنويع املواد الصحفية
احلصول على األخبار الفورية
أخرى اذكرها ............................................................................
 _ 6ما هي طبيعة املعلومات اليت تستقيها من خالل الشبكات االجتماعية؟
سياسية

اجتماعية

اقتصادية

ثقافية

ترفيهية

_7هل تثق يف املعلومات اليت حتصل عليها من الشبكات االجتماعية كمصدر ملعلوماتكم الصحفية؟
أثق جدا

أثق نوعا ما

ال أثق
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_8هل تتحقق من صحة و مصداقية املعلومات اليت تتحصل عليها من شبكات التواصل االجتماعي؟
بشكل دائم

اندرا

يف بعض األحيان

ال

 _9كيف يكون ذلك؟
_ االتصال مبصادر تقليدية للتأكد من صحتها
_ االعتماد على شهود عيان
_ التحقق من انشاء الصفحة وتفاعل املستخدمني معها
التحقق من نشر املعلومة على أكثر من صفحة
أخرى اذكرها ..........................................................................

_10هل يتحقق لديك نوع من الرضا من خالل استخدام شبكات التواصل االجتماعي كمصدر
للمعلومات؟
ال

نعم

 _11هل قمتم بتصويب معلومات خاطئة مت نشرها بعد احلصول عليها من شبكات التواصل
االجتماعي ؟
كثريا

قليال

ال

شكرا على تعاونكم
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جامعة عبد احلميد بن ابديس – مستغامن -
قسم علوم االعالم واالتصال
ختصص :صحافة إلكرتونية ومطبوعة

بطاقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة فن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية لربورت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاج مصور
موضوع الربوراتج:
 شبكات التواصل االجتماعي كمصدر للمعلومات لدى الصحفيني.مضمون الربوراتج:
 عبارة عن شهادات حية مع جمموعة من الصحفيني العاملني بقطاع االعالم يف اجلزائر و كذا جمموعةمن املدربني الدولبني يف االعالم و االتصال ابجلزائر  ،حيث حاولنا تسليط الضوء على مدى
استعماهلم لشبكات التواصل االجتماعي من اجل نقل أو نشر املعلومة أو اخلرب الصحفي.
نوعه :مسعي بصري
مدة الربوراتج 10 :دقائق
مكان التصوير:
 مركز التدريب اإلذاعي والتلفزي بتيبازة مقر التلفزيون اجلزائري ابلعاصمة مقر اإلذاعة الوطنية وإذاعة جيل  FMابلعاصمة مقر اإلذاعة الرقمية TOP RADIOابلعاصمة مقر اإلذاعة اجلزائرية من مستغامن مقر جريدة  REFLEXIONمبستغامن.فرتة التصوير والتسجيل:
 من ديسمرب  2018اىل جوان 2019139

العينة املختارة:
-

مدربني دوليني يف االعالم واالتصال  +جمموعة من الصحفيني اجلزائريني.
تعريف وجيز عن عينة الربوراتج:

 سيدريك كالوجني :صحفي بقناة " ،"BBCمراسل التلفزيون الفرنسي  ،France 5ومكوندويل يف االعالم و االتصال  ،ختصص الصحافة الرقمية.
 سفيان عمار :صحفي ابلتلفزيون التونسي ،مدرب دويل يف االعالم واالتصال لدى منظمات دوليةختصص صحافة الدجييتال.
 امين صالح :صحفي وأستاذ ابحث ابجلامعة االمريكية ابلقاهرة ختصص وسائل التواصل االجتماعي،ومكون دويل يف االعالم واالتصال.
 ابن ايب بكر سامية :صحفية ابلتلفزيون اجلزائري ،ومنتجة برانمج اجتماعي *اريد حال *إبذاعةغرداية.
 هشام بوكفوس  :صحفي إبذاعة اجلزائر من ميلة و منتج برانمج تراثي ثقايف *على خطىالسلس*.
 -رمي رزيق :صحفية إبذاعة "جيل  " FMابلعاصمة ومنتجة برانمج اخباري

*JIL

* MORNING
 ندى حمجويب :صحفية ابإلذاعة الرقمية"  " TOP RADIOومنتجة برانمج * *SNAP.CONNEXION
 الشارف سالماين  :مدير حترير جريدة " " REFLEXIONمنذ  2012اىل يومنا هذا.140

 حسيبة بن ادريس :صحفية ابإلذاعة اجلزائرية من مستغامن ومنتجة برانمج *قضااي تربوية *،حتصلت سنة 2006على املرتبة األوىل يف أحسن برانمج ثقايف ضمن اجلائزة الوطنية امليكرفون
الذهيب.
 مدي هامل :صحفي حمقق خمتص ابإلذاعة اجلزائرية من مستغامن  ،منتج برانمج * واجي الرد * يفالتنمية احمللية  ،له خربة يف اجملال اإلعالمي ملدة  20سنة  ،تقلد عدة مناصب مبؤسسات إعالمية يف
اجلزائر أمهها :مدير حمطة تندوف  ، 2005/2004مدير حمطة النعامة  ، 2006مراسل جريديت
الرأي و اجلمهورية.

 االعداد والتقدمي :كنزة انيب التصوير والرتكيب :كنزة انيب حتت اشراف  :د.مليكة بن علي -اخراج :حممد رضا عدايدي
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إذاعة مستغامن اجلهوية
بطــاقة تقنيـ ـة
التسمية :إذاعة مستغامن اجلهوية

املوقع :تقع اذاعة مستغامن اجلهوية يف بلدية مستغامن،تبعد عن مقر الوالية بـ  04كيلومرت.
املقر :عبارة عن بناية قدمية كانت يف السابق مدرسة ابتدائية مت اعادة هتيئتها.
املساحة1 086.40 :م²
تفاصيل املقر 09 :مكاتب  +استديوهان( + )02قاعة اجتماعات  +قاعة استقبال +
حظرية السيارات +مولد كهرابئي.
يقع املقر يف حي املطمر الشعيب حيده مشاال مباين اجلريان،جنواب سكنات اجلريان  +حي
ضريح الويل الصاحل سيدي عبد هللا،شرقا مسلك يؤدي اىل وسط املدينة و غراب طريق
مسدود.
اهلاتف/الفاكس 045215109/045216789 :
اتريخ اإلنشاء :دشنت إذاعة مستغامن اجلهوية يف  10فرباير  2004من طرف فخامة
رئيس اجلمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
الربيد اإللكرتوينradiodemostaganem@yahoo.fr :
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املوقع اإللكرتوينwww.radiomostaganem.net:
عدد العمال 01+48:
 04إداريني  07 +صحفيني  10 +تقنيني  +قسم اإلخراج و التنشيط 03 + 17
سائقني  05 +أعوان امن ووقاية  02 +اعوان نظافة.
تطور حجم البث ( حجم البث الساعي منذ اتريخ إنشاء اإلذاعة ):
انطلق بث اذاعة مستغامن اجلهوية يوم  10فرباير  2004أبربع ساعات من التاسعة
صباحا اىل الثالثة زواال مث اىل مثاين ساعات سنة  2005من التاسعة صباحا اىل الثامنة
مساء مث اىل  12ساعة عام  2006من السادسة و  55دقيقة صباحا اىل السابعة و
نصف مساءا.
مكتسبات:
حصلت إذاعة مستغامن على أربعة ميكروفوانت ذهبية ضمن اجلائزة الوطنية امليكرفون
الذهيب.
-1

أحسن حصة ثقافية ( املداحات ) .العام .2006

-2

أحسن حتقيق صحفي ملرتني  2008 -حول موضوع (املنشطات يف عامل

الرايضة).
-3

 2009حول أحسن حتقيق صحفي حول سوء التكفل ( أخطر من املرض ).

-4

أحسن حصة حوارية العام  ،2009املوضوع ( اإلعجاز الرايضي يف القرآن

الكرمي ).
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وضعية التجهيزات التقنية :
جتهيزات رقمية حديثة (أستدويوهات  +نظام مسعي رقمي) .
النسب املئوية للشبكة الرباجمية :
 الربامج االخب ــارية%30 : الربامج االجتماعية الثقافية%45 : -الربامج الرتفيهية الفنية% 25 :
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جمال التغطية
املنطقـ ــة ZONE

جهـ ـ ـ ــاز

مستغامن الوالية

 -جهاز البث  :FMعدة اجتاهات

EMETTEUR

 القوة 2،5 :كيلواط الدبدبة 104.0 :مستغامن مقر اإلذاعة

 جهاز البث : FMإجتاه واحد القوة  50 :واط -الدبدبة 104.7 :

بلدية سيدي علي

 -جهاز البث  :FMإجتاه واحد

(الشواشي)

 القوة 93.3 :واط -الدبدبة 101.1 :

بلدية بوقريات(القرابس)

 جهاز البث  :FMإجتاه واحد القوة 100:واط -الدبدبة101.01 :

بلدية سيدي خلضر

 جهاز البث  :FMإجتاه واحد القوة 50 :واط -الدبدبة101.1 :
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 جهاز البث  :FMذو اجتاهنيطريق وهران (جبل األسد)

 القوة 100 :واط -الدبدبة96.8 :

مالحظة :
تبث إذاعة مستغامن اجلهوية براجمها عرب الساتل  nil satعلى الرتدد 11059 H
¾ 23700

الربط مع اإلذاعات بعد الساعة الثامنة :
 20.00سا –  21.00سا اإلذاعة الثقافية.
 21.00سا –  00.00سا القناة الدولية.
 00.00سا –  02.00سا قناة القرآن الكرمي.
 02.00سا –  05.00سا القناة األوىل.
 05.00سا –  06.40سا قناة القرآن الكرمي.
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اهليكل التنظيمي إلذاعة مستغامن

املدي ــر

مصلحة األخبار

مصلحة اإلنتاج.

رئيس املصلحة

رئيس

املصلحة التقنية.

اإلدارة و
املالية.

السكراترية

رئيس املصلحة

املصلحة

رئيس
املصلحة

صحفيون

منشطون

تقنيون

عمال اإلدارة

مراسلون

منتجون

الصيانة/إعالم

السائقون

متعاونون

آيل

أعوان األمن
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فهرس اجلداول
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قائمة اجلداول:
العنوان

الصفحة

الرقم
1.

توزيع أفراد العينة تبعا ملتغري اجلنس

95

2.

توزيع أفراد العينة تبعا ملتغري السن

95

3.

توزيع أفراد العينة حسب املستوى العلمي

96

4.

توزيع أفراد العينة تبعا ملتغري الوظيفة

97

5.

توزيع أفراد العينة تبعا ملتغري اخلربة املهنية يف اجملال الصحفي

98

6.

توزيع أفراد العينة تبعا لقطاع العمل

99

7.

توزيع أفراد العينة حسب استخدام االنرتنت

100

8.

توزيع أفراد العينة حسب معدل استخدام االنرتنت

101

9.

توزيع أفراد العينة حسب اللغة املستعملة عند استخدام الصحفي

102

لشبكة االنرتنت
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10 .

توزيع أفراد العينة حسب املواقع املفضلة على شبكة االنرتنت

11 .

توزيع أفراد العينة حسب حجم املعلومات اليت حيصل عليها الصحفي من 104
االنرتنت كمصدر للمعلومات الصحفية

12 .

توزيع أفراد العينة حسب املعلومات اليت ينشروهنا من خالل شبكة

105

االنرتنت.
13 .

توزيع أفراد العينة حسب نوع املعلومات املستقاة من شبكة االنرتنت

106

14.

توزيع أفراد العينة حسب اإلشبـاع احملقق من خالل استخدام االنرتنت

107
150

كمصدر للمعلومات الصحفية
15.

توزيع أفراد العينة الذين مل يتحقق لديهم اشباعات من جراء استخدام

108

االنرتنت كمصدر للمعلومات الصحفية
16.

توزيع أفراد العينة من خالل امتالك حساب على إحدى شبكات 109
التواصل االجتماعي

17 .

احلجم الزمين املخصص للمبحوثني الستعمال شبكات التواصل

110

االجتماعي
18 .

توزيع أفراد العينة حسب استخدام شبكات التواصل االجتماعي 111
للحصول على املعلومات الصحفية

19 .

أبرز الشبكات االجتماعية اليت يستعملها الصحفي

112

20 .

دوافع املبحوثني الستخدام شبكات التواصل االجتماعي

113

21 .

طبيعة املعلومات اليت يستقيها الصحفي من خالل الشبكات

114

االجتماعية
22 .

ثقة الصحفيني يف املعلومات اليت حيصلون عليها من شبكات

115

التواصل االجتماعي
23 .

حتقق الصحفيني من صحة ومصداقية املعلومات اليت حيصلون

116

عليها من شبكات التواصل االجتماعي.
24 .

كيفية أتكد الصحفيني من صحة ومصداقية املعلومات اليت

117

حيصلون عليها من الشبكات االجتماعي
25 .

حتقيق الرضا من خالل استخدام الصحفيني لشبكات التواصل

118

كمصدر للمعلومات الصحفية
26 .

تصويب املعلومات اخلاطئة اليت مت نشرها بعد احلصول عليها من 119
خالل الشبكات االجتماعية
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ملخص الدراسة
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ملخص الدراسة:
ميكن اعتبار مواقع التواصل االجتماعي عرب االنرتنت من أحدث منتجات تكنولوجيا االتصاالت
وأكثرها شعبية حيث أصبحت اليوم من املؤسسات املهمة اليت تقوم بدور مهم يف تداول املعلومات.
وأصبحت كذلك مصدرا من مصادر األخبار لكثري من روادها حىت أطلق عليها اسم وسائل اإلعالم
االجتماعية واليت أصبح الصحفيون يعتمدون عليها كأحد مصادر معلوماهتم اخلاصة ،واوجد هناك
مصطلح جديد ملا عرف ابملواطن الصحفي ،هذه الشبكة اليت لعبت دورا يف صحوة حرية التعبري
اليت كسرت سيطرة الدولة على وسائل اإلعالم وحيث تتصدر بعض هذه املواقع االجتماعية
كالفيس بوك وتويرت ويوتيوب يف استعماهلا كمرجع أو كمصدر للمعلومات والصور والفيديوهات
ابلرغم من عودهتم الدائمة إىل التأكد من صحة ومصداقية هذه املعلومات بطرق عدة.
ويرجع دافع الصحفيني اجلزائريني اىل استخدام هذه املواقع إىل التعرف على وجهات النظر املختلفة
والبحث عن معلومات جديدة واحلصول على االخبار الفورية ابإلضافة اىل تدعيم وتنويع املواد
الصحفية.
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فهرس احملتوايت

154

الفهـرس
شكر و تقدير
اإلهداء
خطة الدراسة
مـقدمــة 09 ............................................................... ..................
اإلطار املنهجي
الدراسة االستطالعية13.........................................................................
اإلشكالية14 .............................................................................. ....
تساؤالت الدراسة14............................................................................
فرضيات الدراسة15............................................................................
أمهية الدراسة 16...............................................................................
أهداف الدراسة 16................................................................ ............
أسباب اختيار املوضوع17.......................................................................
منهج الدراسة 17...............................................................................
أدوات الدراسة 18..............................................................................
جمتمع الدراسة19 ...............................................................................
عينة الدراسة 19................................................................................
الدراسات السابقة20 ...........................................................................
التعقيب على الدراسات السابقة 22..............................................................
املقاربة النظرية للدراسة 23.......................................................................
155

حتديد املفاهيم واملصطلحات24.................................................................
صعوابت الدراسة26 ...........................................................................
اإلطـار النظري
الفصل األول :االنرتنيت مفهومها ،أمهيتها ،وعالقتها ابلصحافة
تطور االنرتنت
مفهوم االنرتنت30 .........................................................................
تطور االنرتنت30 .................................................................. .......
توسع استخدام االنرتنت32 ................................................................
أمهية وخدمات االنرتنت
أمهية شبكة االنرتنت38 ................... .................................................
فوائد شبكة االنرتنت39................ ......................................... ..........
خدمات شبكة االنرتنت41 ............................................. .................. .
تطور االنرتنت يف اجلزائر
ظهور االنرتنت يف اجلزائر42.................................................................
استخدامات االنرتنت يف اجلزائر43...........................................................
عالقة الصحافة ابالنرتنت
السمات واخلصائص الصحفية لالنرتنت 45 ..................................................
مستوايت االستفادة من شبكة االنرتنت47....................................................
السمات االتصالية لألنرتنت وصحافة الويب49...............................................
مشكالت استخدام االنرتنت صحفيا 50.....................................................

156

الفصل الثاين :شبكات التواصل االجتماعي :املفهوم  ،النشأة و التطور
نشأة و تطور شبكات التواصل االجتماعي
مفهوم شبكات التواصل االجتماعي55.......................................................
نشأة شبكات التواصل االجتماعي56........................................................
شبكات التواصل االجتماعي يف اجلزائر 59...................................................
أنواع و خصائص و أشكال شبكات التواصل االجتماعي
أشكال شبكات التواصل االجتماعي60.....................................................
أنواع شبكات التواصل االجتماعي61.......................................................
خصائص شبكات التواصل االجتماعي62...................................................
ابرز مواقع شبكات التواصل االجتماعي
ماي سبايس64...............................................................myspase
الفيس بوك65...............................................................facebook
سكا ي روك66 ................................................................skyrok
تويرت 66 .........................................................................twiter
يوتيوب67 ..................................................................YouTube
الشبكات االجتماعية كمصدر للمعلومات اإلعالمية
شبكات التواصل االجتماعي كمصدر للمضامني اإلعالمية67.................................
معايري اعتماد الصحفيني على شبكات التواصل االجتماعي كمصدر للمضام ــني اإلعالمية69 ...

157

الفصل الثالث :مصادر املعلومات :مفهومها  ،تطورها و مميزاهتا
تطور مصادر املعلومات
مفهوم مصادر املعلومات74.................................................................
تطور مصادر املعلومات75..................................................................
أنواع مصادر املعلومات76..................................................................
مصادر املعلومات الصحفية
املصادر الداخلية78........................................................................
املصادر اخلارجية79.........................................................................
عالقة الصحفي مبصادر معلوماته80..........................................................
مصادر املعلومات االلكرتونية.
مفهوم مصادر املعلومات االلكرتونية81 .....................................................
مميزات مصادر املعلومات االلكرتونية82.....................................................
مستقبل املنافسة بني مصادر املعلومات التقليدية وااللكرتونية83..............................

اإلطار التطبيقي :شبكات التواصل االجتماعي كمصدر للمعلومات
تعريف جمتمع البحث
تعريف اإلذاعة اجلزائرية من مستغامن 88 ....................................................
تعريف جريدة 92 .........................................................réflexion
حتليل االستمارات وتفريغ اجلداول94......................................................
االستنتاجات العامة121...................................................................
158

مناقشة الفرضيات يف ضوء النتائج123.......................................................
خامتة 124.................................................................................
املراجع واملصادر 127......................................................................
املالحق 133 ..............................................................................
فهرس اجلداول149.........................................................................
ملخص الدراسة152........................................................................
فهرس احملتوايت154........................................................................

159

