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امللخص
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على بنية األخبار على صفحة الفيسبوك لقناة الهداف
 وإلقاء الضوء على تأثير، بوصف هذا األخير أحد التطبيقات االتصالية الحديثة،الرياضية
 وطبيعة التغيرات ومستوياتها،هذا النوع من التطبيقات على بناء الخبر الصحفي الرياض ي
 وكذلك تقييم مدى إستفادة هذه القناة وتوظيفها،التي مست عملية التحرير الصحفي
.للخصائص االتصالية لشبكة الفيسبوك
. اإلحاالت، الوسائط املتعددة، التشاركية:الكلمات املفتاحية
Resume
L'objectif de cette étude est de connaître l'instruction des actualités sur
la page Facebook de la chaîne télévisée sportive El-Heddaf, en considérant le
Facebook comme une des nouvelles applications du communication, donc elle
vise de détecter les effets de ce genre d'application sur l'instruction de l'actualité
sportive et la nature ainsi qu'étudier les niveaux des changements qui ont touché
l'opération de la rédaction journalistique. Aussi évaluer l'intérêt de la chaîne en
utilisant les caractères communicationnels duréseau Facebook.

Mot clés: Participation, Multimédia, Liens
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Abridged summary
Great revolutions of communication have taken place through the
various stages of human existence and every revolution has developed
means through which to change the human thought and organize the
community and the accumulation of the cultural balance of humanity,
and on this basis, any progress in communication always leads to
effects. In addition to restructuring the parts of the communication
process and providing interactive information and communication
process, the new media are working to transfer the press work to new
spaces, which allows to expand the work of the media and renew it
according to the media according to unconventional formulas.
The construction of the news story and how it is built is one of
the changing issues. The technical characteristics of the new
communication applications are changing the latter. This study
attempts to scrutinize the various changes that the story defines in its
structure and formulation by relying on a case study of the channel's
channel page.
The study was based on a sample of 30 individuals throughout the
study period from 15/12/2017 to 15/01/2018 based on the case study
methodology and the use of content analysis technique. The study
relied on a set of content analysis categories: the nature of the subjects,
the multimedia, hyperlinks and referrals. In the statistical methods, the
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study relied on the tests of truthfulness, consistency, frequency and
percentages of recording statistical data, in addition to statistical
tables.
The study reached a number of results: Facebook led to the
change of the editorial arts of editing the news story, where the news
turned into a picture or a video, and changed its traditional structure
from: introduction - body - ring to textual news - link, the change we
noticed On the news structure to the level of the studied sample. As for
the level of links and referrals, we have noticed that all of them are
internal, related to what the channel broadcasts and published on its
mother site, which is a reflection of the closure of other sources and
neglect of the most important characteristic of the hypertext. The
variable of information and research richness is absent as a result of
the previous element. The study concluded with obvious negligence
For the multimedia component by the owners of the page Facebook
Al-Nahar channel, where the media was employed simply without
regard to aesthetic and creative standards on the one hand, on the
other hand, the recruitment process does not lead to the goal which
provides an integrated message taking into account the addressee,
user’s user, in a way that allows to attract and increase the popularity
of the channel and its spread.
Participatory issue forms the second stage of interactive
development. If the latter indicates a change in communication
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direction and the roles of the sender and the receiver in the traditional
sense, the participations refer us to the roles played by users at the level
of the journalistic work. The user participates effectively and
intensively throughout the work of the press. It is here to source, news
editing, evaluation and interaction. The study showed that Facebook
page Al-Haddaf Channel did not care about this feature, which is the
participatory media by not opening its platform to contribute users.
In a nutshell, the editorial arts of the news and its structure change
according to the technological requirements of the new
communication applications. The Facebook pages created by the
various media organizations are one of the new aspects of the media,
which are characterized by its characteristics and advantages. The
study reveals that Al-Haddaf channel is still in the early stages of
adapting to the new medium. It does not employ participation, ignores
the concept of citizen journalism, and employs minimal media
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املقدمة:
اتجهت املؤس ـســات اإلع مية جميعها إلى اإلس ـراع اء إنشــاء فضــاءات اتصــالية اف راضــية،
ليمتـ ــد وجودهـ ــا من الواقل الرمزق إلى الواقل الخـ ــائلء ،مس ـ ـ ـ ــتفيـ ــدة اء ذلـ ــك من جملـ ــة
التطبيقات اإلع مية واالتصالية التي أفرزتها االن رنت اء جيلها الثاني.
تشـ ـ ـ ــكل صـ ـ ـ ــفحات التواص ـ ـ ـ ــل االجتما ء أحد أهم مجاالت تمدد وتجدد العمل
الصـ ــحفي ،توكها تعكص خصـ ــائص اإلع م الجديد من جهة ،ومن جهة أخرى ء وسـ ــيلة
من وس ـ ـ ـ ــائــل تكيف وس ـ ـ ـ ــائــل اإلع م التقليــديــة مل متطلبــات اإلع م االلك روني ومجتمل
املعلومــات ،واء هــذا اإلطــار فـ ن القنوات الريــاضـ ـ ـ ـيــة كغيرهــا من املؤس ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــات اإلع ميـة
س ـ ـ ــارعت إلى إنش ـ ـ ــاء ص ـ ـ ــفحات على ش ـ ـ ــبكة التواص ـ ـ ــل االجتما ء فيس ـ ـ ــبوك ،ر بة م ها اء
االس ـ ــتفادة من الطا ل األفقي الذق يوفره هذا النوع من االتص ـ ــال ،إض ـ ــافة إلى عنص ـ ــرق
التش ـ ـ ـ ــاركيــة والتفــاعليــة ،وفطبيعــة الحــال فـ ن توظيف صـ ـ ـ ــفحــات الفيسـ ـ ـ ــبوك من قبـل
القنوات الرياض ـ ـ ـ ــية ،يحدة تأثيرات محددة على مس ـ ـ ـ ــتوى البنية التحريرية للمض ـ ـ ـ ــمون
الصحفي انط قا من الخصائص التقنية لشبكة التواصل االجتما ء فيسبوك ،من جهة
أخرى ف ن التوظيف الجيد لإلمكانيات التواصــلية التي يتيحها هذا النوع من التطبيقات،
من ش ـ ـ ــأنن الزيادة من شـ ـ ــهرة ومتا عة القناة ،نحاول من خ ل هذه الدراس ـ ـ ــة اكتش ـ ـ ــاف
مسـ ــتويات التغيير على مسـ ــتوى بناء القصـ ــص اإلخبارية ،على مسـ ــتوى مضـ ــامين صـ ــفحة
فيسـ ــبوك الخاصـ ــة بقناة الهداف ،بوصـ ــفها حالة مدروسـ ــة ،وكذلك تقييم مدى توظيف
هذه القناة ونجاحها اء االستفادة من اإلمكانيات التواصلية لشبكة فيسبوك.
 -Iاإلجراءات املنهجية

للدراسة:

 -1أداة جمل البيانات
اعتمدت هذه الدراس ــة على أداة لجمل البيانات تتوافب وطبيعة الدراس ــة ممثلة
اء تحلي ــل ا،حتوى ،وهو أس ـ ـ ـ ــلوب بحوي يتض ـ ـ ـ ــمن الوص ـ ـ ـ ــف املوض ـ ـ ـ ــو ء امل ه ء والك ي
للمحتوى الظاهر للرسالة) ،(1و ء أداة يش رط اء تطبيقها):(2
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 التنظيم أو املنهجية. املوضوعية والحياد. التعميم. االستخدام الك ي. وصف ا،حتوى الظاهرق واإلستدالل على املعاني الكامنة.من أجل تحقيب الدراسة امليدانية بالشكل الذق يت ءم وطبيعة األداة ا،ختارة،
قمنا بتصميم الفئات اآلتية:
أ -فئـة املواضـ ـ ـ ــيل :تمثــل هـذه الفئــة طبيعـة األخبــار التي تنشـ ـ ـ ــرهـا ـ ـ ـ ــحيفــة الهــداف على
صفحتها على فيسبوك وقسمناها كما يلء:
أ -1-الكرة الوطنية :ء جميل األخبار املتعلقة بالكرة الوطنية.
أ -2-رابطة األبطال :ء جميل األخبار املتعلقة برابطة األبطال األورفية.
أ -3-ا،ح رفين الجزائريين :أخبـ ــار ال عبين الجزائريين الـ ــذين ينش ـ ـ ـ ــطون اء الـ ــدوريـ ــاتـ ــت
األجنبية.
أ -4-الدوريات األوروفية :األخبار املتعلقة بالدوريات األورفية.
أ -5-مونديال روسيا :األخبار املتعلقة بكأس العالم التي سينظم اء روسيا.
أ -6-ا،ح رفين العرب :أخبار الرياضيين العرب الذين ينشطون اء البطوالت األجنبية.
أ -7-الرياضات األخرى :األخبار املتعلقة بجميل الرياضات ماعدا كرة القدم.
أ -8-أخبار أخرى :األخبار املتعلقة بمواضيل ير رياضية.
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ب -فئة الوس ــائط املتعددة :تختص هذه الفئة بأش ــكال ورموز التعبير املس ــتخدمة وطر
بناء الرسالة اإلع مية من خ لها ،والتي يطلب عليها اسم امللتيميديا ،وتتمثل اء:
ب -1-الرسوم املتحركة :أشكال يتم تصميمها عن طريب األنفو رافيا وفرامج الكومبيوتر.
ب -2-الفيديو :و ء أخبار اء شكل قصص فيلمية.
ب -3-الصور :و ء أخبار اء شكل صور.
ب -4-النصوص :و ء األخبار التي تنشر اء شكل نصوص دون وسائط أخرى.
ب -5-املزج بين أكثر من عنص ــر :ء مض ــامين إخبارية رياض ــية يتم فيها املزج بين أكثر من
شكل من أشكال التعبير.
ج -فئة التش ــاركية :و ء فئة تعكص مدى مس ــاهمة القراء اء ص ــناعة املض ــامين املوجودة
على مستوى صفحة فيسبوك قناة الهداف ،وتضم العناصر اآلتية:
ج -1-أخبار املســتخدمين :و ء األخبار التي تســمإ إدارة الصــفحة بنشــرها ويكون مصــدرها
املستخدمون.
ج -2-مشاركة النشر :و ء األخبار التي تشارك الصفحة عملية نشرها مل صفحات أخرى.
ج -3-رسـائل املشاركين :و ء رســائل املســتخدمين التي يتم إرســالها ألدمن الصــفحة ويقوم
ب عادة نشرها.
ج -4-الرد على تعليقات املســتخدمين :و ء ردود أدمن الصــفحة على تعليقات املشــاركين،
والتي يتم نشرها على صفحة الجريدة.
ج -5-مشـ ــاركة املسـ ــتخدمين :املقاالت التي يحررها املس ـ ــتخدمون وتتيإ الص ـ ــفحة ا،جال
لنشرها.
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د -فئة الروابط املتشـ ـ ـ ــعبة :تتعلب هذه الفئة بأجزاء من ا،حتوى املنش ـ ـ ـ ــور ،ذات ص ـ ـ ـ ــلة
بالخبر ،تحيل الخبر إلى مزيد من املص ــادر واملواض ــيل التي تش ــكل خلفيات وإض ــافة للخبر،
وتضم:
د -1-فئة نوع الرابط :وتضم عنصرين هما:
د -1-1-الروابط الداخلية :روابط تحيل املستخدم إلى موقل القناة.
د -2-1-الروابط الخارجية :روابط تحيل املستخدم إلى مواقل خارجية.
د -2-فئة نوع اإلحالة :وتكون اإلحالة شرحا للخبر أو مصدرا لن.
د -1-2-إحاالت ذات صـ ـ ـ ــلة داخل سـ ـ ـ ــيا الخبر :حيث تحيل املس ـ ـ ـ ــتخدم إلى ش ـ ـ ـ ــروحات
خاصة بالخبر.
د -2-2-إحاالت بمواقل ذات صـ ــلة :و ء إحاالت تأخذ املس ـ ــتخدم إلى مواقل تعتبر مص ـ ـدرا
للخبر.
 -2منهج الدراسة:
نظرا لطبيعة املوضوع الذق نحن بصدد القيام بدراستن توجب علينا استعمال
منهج دراسة الحالة ،وتعرف دراسة الحالة على أكها منهج اء البحث االجتما ء عن طريقن
يمكن جمل البيانات ودراسـ ـ ــتها ،بحيث يمكن رسـ ـ ــم صـ ـ ــورة تلية لوحدة معينة اء ع قتها
املتنوعة وأوض ــاعها الثقافية ،ودراس ــة الحالة ء الدراس ــة التي تهتم بحالة فرد أو جماعة
أو مؤس ـ ـسـ ــة يصـ ــعب على الباحث اسـ ــتخدام املنامج األخرى من أجل جمل معلومات عن
أفراد مجتمل الدراسة بأسلوب معمب.
ودراسـ ـ ـ ـ ــة الحــالــة نوع من الــدراسـ ـ ـ ـ ــات الوص ـ ـ ـ ــفيــة ،يزود البــاحــث ببيــانــات كميــة
وكيفية ،عن عوامل متعددة تتعلب بفرد أو مؤس ـس ــة أو أس ــرة أو عدد قليل من األفراد أو
نظاما اجتماعيا وحاالت محددة).(3
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 -3عينة الدراسة:
تشــكل املضــامين املنشــورة على مســتوى صــفحة فيســبوك قناة الهداف ،تشــكل
جميعها مجتمعا للبحث ،وانط قا من الدراس ـ ـ ــة االس ـ ـ ــتكش ـ ـ ــافية وعملية التحليل املبدئي
التي قمنا بها ،والتي بينت تجانص مفردات النش ــر وتقارب ف رات اإلص ــدار ،فقد تم حص ــر
مجال الدراسة اء الف رة املمتدة بين  2017/12/15إلى اية .2018/01/16
 -IIاملعالجة اإلحصائية لبيانات الدراسة:
إعتمدت الدراسة على رصد التكرار كأسلوب للعد مما يسمإ بال هاية بالتسجيل
الك ي لوحدات ا،حتوى اء شـكل جداول إحصـائية ،كما إعتمدنا على التكرارات والنسب
املئوية كأس ــاليب للمعالجة اإلحص ــائية ،مما يس ــمإ عري البيانات وتنظيمها إحص ــائيا
ومن أجل التأكد من سـ ـ ـ مة املقياس املص ـ ــمم ،واملمثل اء فئات التحليل ووحداتن ،فقد
قمنا بتحقيب ص ـ ــد وثبات التحليل ،عن طريب عري املقياس ومؤش ـ ـراتن على مجموعة
من األساتذة املرمزين ،األمر الذق سمإ بضبط املقياس وفب امل حظات املقدمة من قبل
املرمزين ،أما على مستوى التحليل فقد جمعت الدراسة بين التحليل الك ي والكيفي.
 -1طبيعة املواضيل على صفحة فيسبوك قناة الهداف الرياضية:
تعد ظاهرة النشر اإللك روني ،أحد املعالم األساسية لعمل الوسائط االتصالية
الحديثة ،و ء الظاهرة التي ســمحت بانتقال املضــامين اإلع مية واالتصــالية من الفضــاء
الرمزق إلى الفضاء االف راض ي.
إن وســائل اإلع م بفضــل هذه اإلمكانية ،أصــبإ بمقدورها الوصــول للمســتخدم
بطر ووس ـ ـ ــائل متعددة خاص ـ ـ ــة بالنس ـ ـ ــبة للجمهور املتخص ـ ـ ــص مثلما هو الحال مل قناة
الهداف الرياض ـ ـ ــية ،إن اإلض ـ ـ ــافة األس ـ ـ ــاس ـ ـ ــية التي يقدمها التواجد اإلف راض ـ ـ ـ ي بالنسـ ـ ــبة
للمض ـ ـ ــامين الص ـ ـ ــحفية ،هو تجاوزها ملعوقات النش ـ ـ ــر املرتبطة بالزمان بالنس ـ ـ ــبة ملنظومة
السمعء البصرق وحاجز املساحة بالنسبة للصحافة املكتوفة.
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إن أهمية ص ـ ــفحات الفيس ـ ــبوك بالنس ـ ــبة للقنوات الرياض ـ ــية املتخص ـ ـص ـ ــة تتمثل اء أكها
وسـ ـ ـ ــيلة فعالة للوصـ ـ ـ ــول إلى املسـ ـ ـ ــتخدم املتخصـ ـ ـ ــص ،اء ظل كثرة العري والتي أدت إلى
تجزئة وتشظي سو القنوات التلفزيونية ومشاهديها) ،(4من جهة ،ومن جهة أخرى تسمإ
بتقــديم خـدمـة إع ميـة تعزز عمــل القنــاة وتفتإ لهــا دفـاقـا جـديـدة للتكيف مل التحــديـات
التي تطرحها االن رنت والتطبيقات اإلتصالية التي تضمها.
أظهرت الدراسـة على مسـتوى املواضـيل املتناولة ،على مسـتوى صـفحة فيسـبوك
قنـاة الهـداف أن األخبـار واملواض ـ ـ ـ ــيل املتعلقـة بكرة القـدم الوطنيـة إحتلـت الصـ ـ ـ ـ ــدارة من
حيث الحض ـ ـ ــور بنس ـ ـ ــبة  %33.32تليها املواض ـ ـ ــيل املتعلقة برابطة األبطال األورفية بنس ـ ـ ــبة
 %22.22وتسـ ـ ـ ــاوى حضـ ـ ـ ــور املواضـ ـ ـ ــيل املتعلقة با،ح رفين الجزائرين والدوريات األوروفية
بنس ــبة  %14.81لكل م هما ،وحلت املواض ــيل املتعلقة بمونديال روس ــيا ،وا،ح رفين العرب،
والرياضات واألخبار األخرى أخيرة بنسبة متساوية تقدر بـ  %3.70لكل موضوع.
تكش ـ ــف النس ـ ــب الس ـ ــابب ذكرها عدم االس ـ ــتغ ل الجيد لص ـ ــفحة الفايس ـ ــبوك
لقناة الهداف من قبل القائمة عليها لإلمكانيات التواص ـ ـ ــلية لهذا الوسـ ـ ـ ــيط ،حيث طغت
املواضـ ـ ــيل املتعلقة بكرة القدم على حسـ ـ ــاب بانء الرياضـ ـ ــات ،وإذا تان طغيان هذا النوع
من املضـ ـ ـ ـ ــامين مفهومــا على مس ـ ـ ـ ــتوى ا،حتويــات التي تب هــا القنــاة سـ ـ ـ ـ ـبــب جمهور القنــاة
وح ــاجي ــات ــن اإلع مي ــة ،ف ـ ن ذل ــك ال يبرر ع ــدم التوظيف الجي ــد إلمك ــاني ــات النش ـ ـ ـ ــر على
مســتوى صــفحة الفيســبوك وإ نا ها باملواضــيل املتعلقة ببانء الرياضــات ،وهو ما تكشــفن
نســبة حضــور الرياضــات األخرى حيث تم إدراج موضــوع واحد متعلب برياضــة التنص ،إن
أحد امل حظات التي كش ــفت ع ها الدراس ــة ء عدم إح رام الص ــحيفة لطا ل التخص ــص،
حيث تطرقت ملوض ــوع عيد تل البعد عن مجال تخصـ ـص ــها ،وهو ما كش ــفت ع ها نس ــبة
حض ـ ــور املواض ـ ــيل األخرى ،حيث تطرقت الص ـ ــحيفة لزلزال املكس ـ ــيك كمثال على ظاهرة
عدم االل زام بمفهوم اإلع م املوضوعاتي.
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 -2الوسائط املتعددة على صفحة فيسبوك قناة الهداف.
شـ ــكلت ظاهرة امليلتيميديا أحد التجديدات األكثر ملموسـ ــية على مسـ ــتوى عمل
وسـ ـ ـ ـ ــائــل اإلع م ،إن ظــاهرة امليلتيميــديــا أو الوسـ ـ ـ ـ ــائط املتعــددة تؤر لزوال الفواصـ ـ ـ ـ ــل
والحدود التقليدية لرموز التعبير املس ــتخدمة اء وس ــائل اإلع م ،حيث انقس ــم اإلع م إلى
منظوم ــات مختلف ــة على أس ـ ـ ـ ـ ــاس اعتم ــاده على رمز تعبيرق أكثر من يره ،فك ــان اإلع م
إذاعي ــا ،وس ـ ـ ـ ــمعي ــا بص ـ ـ ـ ـري ــا ،ومكتوف ــا .أدى ظهور االن رن ــت بجيله ــا الث ــاني  ،(5)2.0وظ ــاهرة
االندماج بين الوس ـ ــائط إلى جعل الحدود بين منظومات اإلع م التقليدق ير ذات مع ،
إذ أص ـ ـ ـ ــبإ بمق ــدور الصـ ـ ـ ـ ـح ــاف ــة اإللك روني ــة على س ـ ـ ـ ــبي ــل املث ــال توظيف الفي ــديو .تع ي
امليلتميديا ببس ـ ـ ــاطة تقديم رس ـ ـ ــائل موحدة الهدف اء أش ـ ـ ــكال مختلفة ملتلقين مختلفين،
وتركز مجمل التعاريف املتعلقة بالوسائط املتعددة على العناصر اآلتية:
 تعدد الوسائل ،حيث أن املفهوم يرتبط بتوظيف وسيلتين أو أكثر. التنوع اء توظيف الوسائل ف يكفي استخدام الوسيلة أو الوسيلتين ملرات عديدة حتيقال أكها وسائل متعددة.
 التكامل اء التوظيف واألهداف والداللة. قاعدة بيانات تضم ملفات هذه الوسائل سواء تانت اء برنامج واحد ،أو برامج متعددةمل إمكــانيــة للرفط بي هــا اء التوظيف واالسـ ـ ـ ــتخــدام) .(6تطور مفهوم الوسـ ـ ـ ـ ــائط املتعــددة،
ليت ــداخـ ــل مل مفهوم الوس ـ ـ ـ ـ ــائط الفـ ــائق ــة ،وهـ ــذه األخيرة ء نت ــاج للتقـ ــاطل بين حقلء
الوس ـ ـ ـ ـ ــائط املتع ــددة والنص الف ــائب ،ليشـ ـ ـ ــير مفهوم الوس ـ ـ ـ ـ ــائط املتع ــددة إلى توظيف
النصوص والجداول والرسوم البيانية والصور الثابتة واللون والحركة والرسوم املتحركة
والصوت والفيديو بكيفية مندمجة ومتكاملة.
أظهرت الدراس ـ ـ ــة ،أن أكثر الوس ـ ـ ــائط اس ـ ـ ــتخداما تان عنص ـ ـ ـر الص ـ ـ ــورة بنس ـ ـ ــبة
 ،%52.63تليها الفيديو بنسبة  %44.77والنصوص بنسبة  %2.63وفمجموع إجمالء لكل م هما
بـ ـ ـ ـ ـ  %22.80عنصــر ،و ء نســبة متدنية قياســا باملواضــيل املنشــورة على مســتوى الصــفحة،
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كما أن هذا االسـ ـ ــتخدام والتوظيف يتميز بالبس ـ ـ ــاطة الشـ ـ ــديدة ،ما يكش ـ ـ ــف عن تخلف
ش ــديد للص ــفحة اء توظيف الوس ــائط املتعددة ،وعدم إدراك القائمين عليها ألهمية هذا
العنص ـ ـ ــر على املس ـ ـ ــتوى اإلع مي ،أما امل حظة األهم تتمثل اء ياب أش ـ ـ ــكال الوس ـ ـ ــائط
املتعددة األخرى ،واملتمثلة اء الصوت والنص ،وإفتقارها لعملية الدمج التي تؤدق بال هاية
إلى تقديم رس ـ ـ ـ ــالة تواص ـ ـ ـ ــلية فعالة قادرة على تلبية حاجيات املتلقي ومتكيفة مل قدراتن
اإلدراكية ،وإذا تان مفهوم الوس ــائط املتعددة يقتوـ ـ ي توظيف وس ــيطين فأكثر اء تقديم
رس ـ ـ ــالة إتص ـ ـ ــالية واحدة ،ف ن مفهوم اإلبداع اء عملية التوظيف هو املهم وليص الجمل،
بمع أن توظيف الوسـ ـ ـ ــائط يخضـ ـ ـ ــل لجملة من املعايير التقنية والفنية والجمالية ،وهو
مانجده ائبا على مستوى صفحة فيسبوك قناة ال هار.
 -3توظيف الوس ـ ــائط املتعددة على مس ـ ــتوى املواض ـ ــيل املنش ـ ــورة على مس ـ ــتوى ص ـ ــفحة
فيسبوك قناة الهداف.
أظهرت الدراس ــة أن أكبر نس ــبة لتوظيف الوس ــائط املتعددة ،تانت مل مواض ــيل
الكرة الجزائرية بنسـ ــبة  %15.78من الفيديو و  %10.52من الصـ ــور و  %2.63من النصـ ــوص،
تليها املواضـ ـ ــيل املتعلقة برابطة األبطال بنسـ ـ ــبة  %15.78بالنسـ ـ ــبة للفيديو  %5.26بالنس ـ ــبة
للص ــور ،أما بانء املواض ــيل فقد اقتص ــرت فيها الص ــفحة على اس ــتخدام عنص ــر واحد من
عناصر الوسائط املتعددة ،حيث تم توظيف الصورة بنسبة  %23.68و  %5.26على ال رتيب
بالنس ـ ـ ــبة ملوض ـ ـ ــوع الدوريات األورفية وا،ح رفين العرب ،وتس ـ ـ ــاوت مواض ـ ـ ــيل الرياض ـ ـ ــات
األخرى واملواض ــيل األخرى ومونديال روس ــيا من حيث توظيف الص ــورة بنس ــبة  .%2.63أما
بــالنسـ ـ ـ ـبــة للفيــديو فقــد تم توظيفــن بنسـ ـ ـ ـبــة  %13.15على مس ـ ـ ـ ــتوى املواض ـ ـ ـ ــيل املتعلقــة
با،ح رفين الجزائريين.
تؤكد املعطيات والنســب الســابقة ،النتائج التي توصــلنا إليها على مســتوى ا،حور
الثاني ،وتكش ـ ـ ـ ــف أيض ـ ـ ـ ــا عن عدم التوازن اء توظيف الوس ـ ـ ـ ــائط املتعددة على مس ـ ـ ـ ــتوى
املواضـ ـ ـ ــيل املنشـ ـ ـ ــورة ،حيث يتم توظيف أكثر من عنصـ ـ ـ ــر مل مواضـ ـ ـ ــيل محددة ،وأ لبية
املواضيل يتم االقتصار فيها على توظيف عنصر واحد.
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 -4التشاركية على مستوى صفحة فيسبوك قناة ال هار
يشــير مفهوم التشــاركية إلى املرحلة التي تللي التفاعلية اء وســائل اإلع م .شــكلت
التفاعلية اء بدايتها أحد التجديدات املهمة جدا على مس ـ ـ ـ ــتوى وس ـ ـ ـ ــائل اإلع م الجديد،
وإرتبط ظهورها بالواب  ،2.0حيث عملت هذه امليزة على اإلرتقاء بدور املتلقي إلى مستوى
املشــاركة بنســبة كبيرة اء العملية اإلع مية ،و عد أن ســاد إتجاه الوســائل اإلع مية حت
الس ـ ـ ـ ــنوات األخيرة نحو تجزئة جمهور وسـ ـ ـ ـ ــائل اإلع م ،ف ن هذا االتجاه تغير نحو فردنة
الجمهور أو التفصيل لتلبية حاجات األفراد على أساس رجل الصدى.
تعرف التفاعلية بأكها الجهود ا،خططة اء تصـ ـ ـ ــميم مواقل الوسـ ـ ـ ــائل اإلع مية
الجــديــدة وفرامجهــا ومحتواهــا ،التي تس ـ ـ ـ ــمإ للمتلقي بــأكبر قــدر من املشـ ـ ـ ــاركــة اء عمليــات
االتصــال واالختيار الحر من ا،حتوى والخدمات املتاحة على شــبكة االن رنت بقدر حاجاتن
وتفضيلن وإهتمامن ).(7
تختلف خــاصـ ـ ـ ـيــة التشـ ـ ـ ــاركيــة عن التفــاعليــة ،فـ ذا تــانــت األخيرة تع ي إس ـ ـ ـ ـهــام
املستخدمين اء إثراء املوضوع اإلع مي عد النشر أو البث من خ ل التعليب أو اإلعجاب
أو املشاركة ،و ء إمكانية تتيحها املؤسسات اإلع مية والقائمين باالتصال على مستواها،
بينما تتشـ ـ ــكل التشـ ـ ــاركية اء ظل الس ـ ـ ــياقات االجتماعية والثقافية الخاص ـ ـ ــية التي يعمل
املس ـ ـ ـ ــتخدمون من خ لها على تض ـ ـ ـ ــمين ا،حتويات باس ـ ـ ـ ــتخدام التطبيقات التكنولوجية
املتاحة.
تعمل التطبيقات اإلع مية واالتص ـ ـ ــالية على مس ـ ـ ــتوى االن رنت ،وتس ـ ـ ــمإ بجعل
مس ــتخدمي اإلن رنت قادرون على املش ــاركة اء تل مراحل الص ـناعة الخبرية ،وس ــواء تعلب
األمر بجمل امل ــادة أو تحريره ــا أو التعليب عليه ــا أو مشـ ـ ـ ـ ــارك ــة اآلخرين ،فق ــد ب ــات اليوم
املستخدم املنتج قائما باإلتصال بكل ما للكلمة من مع ).(8
أظهرت الدراس ـ ــة وأبانت عن فقر ش ـ ــديد فيما يتعلب بتوفر خاص ـ ــية التش ـ ــاركية
على مس ـ ـ ـ ــتوى ص ـ ـ ـ ــفح ــة فيس ـ ـ ـ ــبوك قن ــاة ال ه ــار ،إذ ومن مجم ــل أدوات التف ــاع ــل املمكن
توظيفها ،فقد اس ــتخدمت الص ــفحة أداتين فقط طوال ف رة الدراس ــة ،حيث أس ــتخدمنا
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أداة مش ــاركة النش ــر بنسـ ــبة  %25فيما تم اسـ ــتخدام أداة نشـ ــر رسـ ــائل املشـ ــاركين بنسـ ــبة
 ،%75أما بانء األدوات وهما :الرد على تعليقات املس ـ ـ ــتخدمين ،ومجال املش ـ ـ ــاركة فلم يتم
استخدامها كهائيا.
يكشـ ــف التحليل الخاص للتشـ ــاركية أنن على مسـ ــتوى املواضـ ــيل ،تم اسـ ــتخدام
أداة واحدة للتشاركية ،و ء مشاركة ما تنشره الصفحات األخرى ،ويتعلب األمر باملواضيل
الخاص ـ ـ ــة بأخبار كرة القدم الجزائرية ،وإذا ما أس ـ ـ ــتبعدنا رس ـ ـ ــائل املس ـ ـ ــتخدمين التي يتم
نش ــرها على مس ــتوى ص ــفحة فيس ــبوك قناة الهداف والتي ترتبط برأق املس ــتخدمين حول
الص ـ ـ ـ ــفحة ،ف ن التحليل يكش ـ ـ ـ ــف عن تخلف ش ـ ـ ـ ــديد على مس ـ ـ ـ ــتوى توظيف التفاعلية
والتشاركية على مستوى صفحة فيسبوك قناة ال هار.
تعكص املعطيات الس ـ ـ ـ ــابقة وتعبر عن عدم و ء من قبل القائمين على صـ ـ ـ ــفحة
فيسـ ـ ـ ــبوك قناة الهداف ،بأهمية التفاعلية والتشـ ـ ـ ــاركية وتحيلنا إلى م حظة مهمة جدا،
و ء أن هذه الص ــفحة ليص س ــوى إعادة إنتاج للعمل اإلع مي التقليدق ،وليس ــت تمددا
لن اء صيغ جديدة ،من شأنن أن يزيد من شعبية القناة.
واء الوقت الذق تزدحم فين أدبيات اإلع م ،على مســتوى الدراســات األتاديمية
واملمارس ــات العملية من خ ل فتإ منص ــات الجمهور ملش ــاركة القائمين باالتص ــال عملية
تضـمين وتحكيم ا،حتوى ،يعكص القائمون على صـفحة فيسـبوك قناة الهداف عدم و ء
بمفاهيم ــحيفة املواطن ،واإلمكانيات التواص ــلية التي تتيحها أدوات التش ــاركية بص ــفة
عامة.
 -5اإلحاالت والروابط على مستوى صفحة فيسبوك

حيفة الهداف.

أشـ ـ ـ ــرنا اء النقطة املتعلقة بمفهوم الوس ـ ـ ـ ــائط املتعددة إلى التداخل املوجود بين
مفهوم الوس ـ ـ ـ ـ ــائط املتع ــددة والنص اإللك روني ،واء ه ــذا اإلط ــار تع ــد الروابط واإلح ت
الصـ ـ ــفة األسـ ـ ــاسـ ـ ــية التي نميز النص الفائب أو الهيبرتكس ـ ــت التي تفر بينن وفين أشـ ـ ــكال
الكتابة األخرى.
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إن أحد صفات ومعالم التجديد األساسية التي يشهدها حقل اإلع م ،هو بزوغ
النص الفائب توســيلة لتحرير املضــامين اإلع مية اء الفضــاء اإلف راض ـ ي ،الهيبرتكســت أو
النص الفائب هو التعبير الوصـ ــفي ألحدة أشـ ــكال الكتابة اإللك رونية ،وهو يشـ ــكل نصـ ــا
إلك رونيا يرتبط بنصـ ــوص أخرى عن طريب روابط داخل النص) ،(9والهيبرتكسـ ــت يشـ ــكل
نصـ ـ ــا يمكن للقاره أن يقرأه من أق مكان ،كما يمكن رفطن بملفات الصـ ـ ــوت والصـ ـ ــورة،
لذلك نجده يس أحيانا بالهيبرميديا) ،(10تعد الروابط واإلحاالت قنوات مفتوحة للقاره،
تتيإ لن القـدرة على الرفط بين املض ـ ـ ـ ــمون الذق يقرىه ومعطيـات أخرى لهـا ع قة بذلك
املضمون ،والروابط واإلحاالت ء عبارة عن عنصر اء مستد أو وثيقة إلك رونية يقود إلى
نص ـ ـ ـ ــوص ووثــائب جــديــدة ،لهــا ع قــة بــا،حتوى األص ـ ـ ـ ــلء ،وتلمــا توافرت هــذه الروابط اء
النص اإللك روني ،تلمــا ازداد نــاه اإلع مي واملعلومــاتي ،تنقس ـ ـ ـ ــم الروابط إلى قس ـ ـ ـ ــمين
داخل النص اإللك روني :داخلية تحيل املسـتخدم إلى وثائب ضـمن املوقل ،وخارجية تأخذ
املستخدم إلى مواقل جديدة.
كشــف الدراســة على نســبة إجمالية الســتخدام الروابط تقدر ب ـ ـ ـ ـ ـ  %56.66ونســبة
لإلحاالت تقدر ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ  %43.31إن أهم م حظة يمكن أن يكش ـ ــفها تحليل املعطيات الخاصـ ـ ــة
بــالــدراسـ ـ ـ ـ ــة ء أن عــدد اإلحــاالت والروابط مجتمعــة يقــل عن عــدد القص ـ ـ ـ ــص اإلخبــاريــة
املنشورة على صفحة فيسبوك قناة الهداف ،أما على مستوى توظيف الروابط واإلحاالت
فن حظ بـ ــدايـ ــة أن جميل الروابط واإلحـ ــاالت ء داخليـ ــة بطبيعتهـ ــا وال تتوافر الروابط
الخارجية إال بنسـ ـ ــبة  .%3.33حظيت املواضـ ـ ــيل املتعلقة بأكبر نسـ ـ ــبة من توظيف الروابط
بنس ـ ـ ـ ــب  %23.33و  %20تواليــا ،يليهمــا املواضـ ـ ـ ــيل املتعلقــة بــا،ح رفين الجزائريين بنس ـ ـ ـ ـبــة
 ،%13.33أما بانء املواضيل فلم يتم نشر أق روابط متعلقة بها ،فيما يتعلب باإلحاالت فقد
اسـ ــتأثر موضـ ــوع الدوريات األوروفية بالنسـ ــبة األكبر بواقل  %23.33تليها املواضـ ــيل املتعلقة
بالكرة الوطنية ورابطة األبطال بنس ـ ـ ـ ــبة  %6.66لكل م هما ،أخيرا املواضـ ـ ـ ــيل املتعلقة بفئة
املواضـ ـ ـ ــيل األخرى ومونــديــال روسـ ـ ـ ـ ـيــا بنسـ ـ ـ ـ ـبــة  %3.33وال فــت ل نتبــاه هو عــدم توظيف
اإلحاالت على مس ـ ـ ــتوى املواض ـ ـ ــيل املتعلقة با،ح رفين العرب مثلما اب توظيف الروابط
على مستوى هذا الجزء من املضمون.
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الخ صة:
عد إجراء الدراس ـ ــة امليدانية على ص ـ ــفحة فيس ـ ــبوك قناة الهداف ،توص ـ ــلنا إلى
النتائج اآلتية:
 تعكص طبيعــة األخبــار املنش ـ ـ ـ ــورة على مس ـ ـ ـ ــتوى ص ـ ـ ـ ــفحــة فيس ـ ـ ـ ــبوك قنــاة الهــداف ،عـدماالسـ ــتغ ل الجيد للفضـ ــاء االف راض ـ ـ ي ،وإلمكانيات النشـ ــر التي تتيحها شـ ــبكات التواصـ ــل
االجتما ء ،حيث أن طبيعة األخبار واملواض ـ ـ ــيل املنش ـ ـ ــورة على الص ـ ـ ــفحة ال تعكص الغ
والتنوع الذق من املف ري أن يتوفر اء هذا النوع من الصفحات.
 بالنسـبة لبنية األخبار بصـفة عامة ،ف ن القائمين على صـفحة فيسـبوك قناة الهداف ،لميح رموا التخص ــص اإلع مي للقناة ،وذلك من خ ل تطرقهم ملواض ــيل ير رياض ــية ،وإذا
أخذنا اء الحس ــبان خص ــائص وواقل جمهور وس ــائل اإلع م والذق يتميز بالتش ــظي ،ف نن
يف ري اء هذه الص ـ ـ ـ ــفحات أن تكون معبرة عن حاجات الجمهور املتخص ـ ـ ـ ــص بالش ـ ـ ـ ــكل
الذق يسمإ بالوصول إلى أفراده.
 تعكص األخبار التي تنش ـ ـ ــرها الص ـ ـ ــفحة تحيزا ل خبار املتعلقة بكرة القدم دون الرياض ـ ـ ــاتاألخرى ،وهو مس ــتوى دخر من مس ــتويات عدم اح رام مبدأ التخص ــص اء العمل اإلع مي
من قبل القائمين على الصفحة.
 توظف ص ـ ــفحة فيس ـ ــبوك قناة الهداف الوسـ ـ ــائط املتعددة ،ولكن هذا التوظيف يتس ـ ــمعـ ــدم التوازن ،إذ يتم توظيف أكثر من عنص ـ ـ ـ ــر على مس ـ ـ ـ ــتوى ع املواض ـ ـ ـ ــيل ،ويتم
اإلقتصار على عنصر واحد اء أ لبية املواضيل.
 تعكص طريقة بناء وتوظيف الوســائط املتعددة على مســتوى الصــفحة عدم و ء من قبلالقـائمين على الص ـ ـ ـ ــفحـة بـأهميـة هـذا العنص ـ ـ ـ ــر على مس ـ ـ ـ ــتوى العمـل اإلع مي ،إذ تغيـب
الشروط الفنية والجمالية اء توظيف الوسائط املتعددة على مستوى الصفحة.
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 من بين التغيرات التي فرضتها الخصائص التقنية لشبكة الفيسبوك ،أن األخبار قد تكونعلى شـ ـ ـ ـ ـكــل ص ـ ـ ـ ــورة أو فيــديو مل وجود رابط أو إحــالــة ،وهو مــا الحظنــاه على مس ـ ـ ـ ــتوى
املواضيل املنشورة على مستوى صفحة فيسبوك قناة الهداف.
 يقل اس ـ ـ ــتخدام النص ـ ـ ــوص كرموز تعبيرية على مس ـ ـ ــتوى األخبار التي تنش ـ ـ ــرها الص ـ ـ ــفحةلسهولة التعبير بالصورة والفيديو ،خاصة اء ظل رفط هذه األخيرة بالروابط واإلحالة.
 على مس ــتوى ص ــفحات فيس ــبوك قناة الهداف ،يمكن التعبير على الخبر بأكثر من طريقة،كما يمكن استخدام الوسائط املتعددة جميعها ،وإضافة اإلحاالت والروابط.
 تتميز األخبــار املنش ـ ـ ـ ــورة على مس ـ ـ ـ ــتوى ص ـ ـ ـ ــفحــة فيس ـ ـ ـ ــبوك قنــاة الهــداف عــدم اإلهتمــامبالتفاعلية والتشاركية.
 وظفت ص ـ ــفحة قناة الهداف التش ـ ــاركية وفب دلية واحدة ،و ء مش ـ ــاركة النش ـ ـ ــر ،إذا ماأخذنا اء الحس ـ ــبان أن رس ـ ــائل املس ـ ــتخدمين املنش ـ ــورة ليس ـ ــت لها ع قة باملض ـ ــامين ،بل
بالتقييم الذق يعطين املستخدمون للصفحة.
 -يغيب مفهوم

حافة املواطن على مستوى صفحة قناة الهداف.

 توظف الصفحة اإلحاالت أكثر من الروابط. تتميز اإلحاالت املوجودة على مس ـ ـ ـ ــتوى الص ـ ـ ـ ــفحة بأكها داخلية تلها تحيل املس ـ ـ ـ ــتخدم إلىموقل القناة.
 نفص امل حظة تنس ــحب على الروابط فلي تلها داخلية ،وتحيل املس ــتخدم إلى القناة و ءتلها عبارة عن فيديو.
 أهم التغييرات التي مس ـ ــت الخبر والتي يمكن م حظتها على مس ـ ــتوى أخبار الص ـ ــفحة ،ءتحويل بنية الخبر من عنوان -مقدمة -جسم إلى عنوان -رابط.
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خاتمة:
كشـ ــفت الدراسـ ــة التي قدمناها سـ ــلفا أن الخبر الصـ ــحفي الذق يتم نشـ ــره ،على
مس ـ ـ ـ ــتوى ص ـ ـ ـ ــفحــات الفيس ـ ـ ـ ــبوك يخض ـ ـ ـ ــل لتــأثيرات محــددة ،هــذه التــأثيرات ء إنعكــاس
للخص ــائص التقنية التي يتميز بها هذا التطبيب اإلتص ــالء ،أدت هذه الخص ــائص إلى زيادة
توظيف الروابط والص ـ ـ ـ ــورة بــأنمــاطهــا املتعــددة على حس ـ ـ ـ ـ ــاب النص ،كمــا أن التوظيف
الجي ــد لإلمك ــاني ــات التواصـ ـ ـ ــلي ــة التي يتيحه ــا ه ــذا النوع من التطبيق ــات ،يمر حتم ــا عبر
توظيف خص ـ ـ ـ ـ ــائص النص املتشـ ـ ـ ـ ـع ــب ،عبر التوظيف الجي ــد لإلح ــاالت والروابط ،وفن ــاء
وتوظيف الوس ـ ـ ـ ـ ــائط املتعــددة وفب معــايير الجودة املتعــارف عليهــا ،إن تحليــل املعطيــات
الس ـ ـ ـ ــابقـة يـدفعنـا لطر إش ـ ـ ـ ـكـاليـة مـدى تكيف وس ـ ـ ـ ــائـل اإلع م اء الجزائر مل متطلبـات
اإلع م الجديد؟.
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