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الملخص:
حاولت هذه الدراسة أن تسلط الضوء على الموضوع المطروح من عدة زوايا :أولها ضبط اإلجراءات
المنهجية للد ارس ة ة ة ةةة اما هو متفاره عليل وع هذا النوع من الد ارس ة ة ة ةةات

ووع اإلطار النظري حاولت

الدراسة تقدي شرح مستفيض حول الموضوع وخاصة من حيث نشأة وماهية أدوات اإلعال االجتماعع مع
اسة ة ةةتفراض أه المفاهي والمصة ة ةةطلحات المرتبطة بهذا الميدان البح ع الجديد بالتزامن مع عرض مفصة ة ةةل
أله تطبيقات اإلعال االجتماعع واذا الفوامل التع ساعدت على انتشاره.
أما ويما يخص اإلطار التطبيقع وقد تناولت الد ارسةةة سةةتة مواقع أله المؤس ةسةةات اإلخبارية الفاملة
وع المنطقة الفربية حيث ت تحليل المواقع باسة ة ة ةةتخدا البرامة المناسة ة ة ةةبة وذلك من حيث الشة ة ة ةةال ومد
تواوق التص ة ة ةةمي مع المفايير القياس ة ة ةةية لتص ة ة ةةمي مواقع الويا واذا الخطوط الفامة اإلرش ة ة ةةادية التع تحا
المجال .وأخي ار قدمت الد ارس ة ة ة ة ةةة مس ة ة ة ة ةةحا لفينة الد ارس ة ة ة ة ةةة للوقوه على مد اعتمادها على أدوات اإلعال
االجتماعع عبر مختله المنصات بما ويها حساباتها على أه الشباات االجتماعية.
خلصت الدراسة إلى أن المواقع اإلخبارية توظه أدوات اإلعال االجتماعع بشال متفاوت من موقع
إلى آخر اما أن هذا التوظيه – حتى لو وجد – وإنل ظل مقتص ة ة ة ة ار على إعادة نشة ة ة ةةر المحتويات وليس
إنتاج محتو أصلع يراعع طبيفة الوسائط الجديدة المتاحة واذا عادات التفرض لجمهورها.
الكلمات المفتاحية :المؤسة ة ةس ة ةةات اإلعالمية اإلخبارية اإلعال االجتماعع الويا  0.2الش ة ةةباات
االجتماعية مواقع الويا اإلعال متفدد المنصات.

Abstract:
This study tried to shed light on the subject matter from several angles: First, adjust the
procedures methodology of the study, as is customary in this kind of studies, then, in the
theoretical framework, study tried to explain extensively the subject, especially the origins and
nature of social media tools with a review of the most important concepts and terminology
associated with this new research field in conjunction with a detailed presentation of the most
important applications of social media, as well as the factors that helped it to spread.
With respect to the frame applied, the study examined six websites of the most important
news companies operating in the Arab region, where they were analyzed using appropriate
software, in terms of the look and the compatibility of design with the web design standards, as
well as outline guidelines that govern the domain. Finally, the study provided a survey of the
study sample to determine the extent of its reliance on social media tools across various
platforms, including its accounts on the most important social networks.
The study concluded that news websites employ social media tools disproportionately
from one website to another, and that this employment - even if it was found - it remained
confined to republish the content and not to produce an original content that takes into account
the nature of the new media as well as the habits of public exposure to the contents of those
media.
Keywords : News media, social media, web 2.0, social networks, websites, crossplatform media.
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مقدمة
إن السمة البارزة التي تطبع ميدان التكنولوجيات الحديثة لإلعالم و االتصال في السنوات األخيرة
خاصة هي السرعة و كثرة االبتكارات و تنوعها ،لدرجة أصبح من المستح يل على أي كان أن يلم بكل ما
يميز هذا الميدان خصوصا في شقه التقني .و بالتالي وجب علينا أن نحاول بقدر المستطاع أن نواكب و
لو قليال ما يحصل على الساحة ألنها أصبحت بالفعل المحرك األساسي للحضارة البشرية .فقد أصبح
اإلعالم اليوم أحد أهم مؤشرات التطور و الرقي الحضاري لألمم ،و بغض النظر عن الجوانب األخالقية
التي تحكم – أو هكذا يفترض – العملية اإلعالمية فإن ال تقنية و مقدار استخدامها و إدماجها في اإلعالم
التقليدي هي المعيار األول لتصنيف وسائل اإلعالم بمختلف أنواعها و توجهاتها .
بناءا على ما سبق فإن جميع محاوالتنا لتطوير األداء اإلعالمي ال بد أن تنطلق من تطوير الجانب
التقني أوال ،و هو األمر الذي لن يتأتى إال بالت حكم في التكنولوجيا الحديثة خاصة ما تقدمه االنترنت اليوم
من خدمات ،األمر الذي يستلزم االهتمام بالبحث العلمي ،ليس فقط بالتركيز على األبحاث التقنية
التطبيقية بل بالتركيز أيضا على البحوث اإلعالمية التي تتناول المواضيع التقنية ذات الصلة باإلعالم،
حيث أننا نشهد يوما بعد يوم مزيدا من التقارب و التداخل بين ميداني اإلعالم و الويب للدرجة التي
أصبح فيها اإلعالم على الشبكة ينافس و يتفوق أحيانا على اإلعالم التقليدي بكل أشكاله مجتمعة.
حاولنا في دراستنا هذه أن نتناول قضية إعالمية تطرح نفسها بإلحاح خالل السنوات األخيرة ،و
خاصة خالل الفترة الحالية التي تعيشها المنطقة العربية ،حيث حاولنا تناول موضوعنا من جانب تقني
مبسط بما يتالءم مع طبيعة الدراسات اإلعالمية التي تتناول مجال التكنولوجيات الحديثة لإلعالم و
االتصال ،حيث أنها تجمع بين الطابع األكاديمي و كذا التقني العملي الذي أصبح هو الطابع العام للعمل
اإلعالمي .فدخول االنترنت بكل تطبيقاتها المجال اإلعالمي أصبح يحتم على الباحث األكاديمي في
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مجال التكنولوجيات الحديثة إلعالم و االتصال أن يكون ملما على األقل بأبجديات التقنية ،من برامج
مساعدة على العمل اإلعالمي إلى أهم المصطلحات التقني ة وصوال إلى مستويات متقدمة من التحكم في
كل تلك األدوات و الخدمات و المواقع التي أضحت اليوم عامال أساسيا في ضمان خدمات إعالمية راقية
عبر وسائل اإلعالم المختلفة ،و عبر كافة الوسائط التكنولوجية.
حسب قراءاتنا في الموضوع الذي اخترناه و خاصة في مجال األبحاث العربية ،الحظنا أن هناك
نقصا كبي ار في الدراسات اإلعالمية التي تتناول الظواهر المستحدثة وفق وجهة نظر تكنولوجية ،فهذا النوع
من الدراسات يمكن أن ي وفر فهما أعمق للمبتكرات الحديثة في بيئة عملها األصلية قبل أن يتم تطويعها
للعمل اإلعالمي .فالدراسات العربية على هذه ال شاكلة نادرة للغاية ،على عكس ما هو معمول به في
الغرب .فالدراسات اإلعالمية العربية في مجال اإلعالم الجديد "االجتماعي" ) (Social Mediaعلى
قلتها ،لم تسلط الضوء كثي ار على ماهية هذه التكنولوجيات الجديدة بقدر ما ركزت على النتائج و
التأثيرات ،و هو ما شكل فهما خاطئ ا لهذا الشكل الجديد من اإلعالم لدى قطاعات واسعة من المهتمين.
فكل ما كتب في توصيف اإلعالم االجتماعي ال يعدو أن يكون محاوالت من بعض الممارسين الشباب
لتقديم بعض المعلومات للمستخدم العربي ألدوات اإلعالم الجديد عن طريق مدوناتهم و مواقعهم
الشخصية.
وألن التحكم الجيد في الظواهر اإلعالمية يتطلب أوال معرفتها من جميع الجوانب (أسباب ظهورها،
طرق استخدامها ،أهدافها ،و الغايات المرجوة منها) فإن هذه الدراسة حاولت التطرق لموضوع توظيف
مواقع المؤسسات اإلعالمية اإلخبارية على شبكة االنترنت ألدوات اإلعالم االجتماعي أو اإلعالم الجديد،
(يسمى إعالما اجتماعيا ) (Social Mediaألنه يساعد على مزيد التفاعل االجتماعي عبر الشبكة
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العنكبوتية ،و يسمى إعالما جديدا ) (New Mediaلكونه أدخل تطورات و تقنيات و طرقا جديدة كليا
على العمل اإلعالمي).
و قد تم تقسيم العمل إلى مجموعة فصول ،حيث تضمن الفصل األول منها اإلجراءات المنهجية
المتعارف عليها في هذا النوع من الدراسات.
أما الفصل الثاني ف تضمن دراسة نظرية لإلعالم االجتماعي ،النشأة و الجذور ،ماهية اإلعالم
االجتماعي و قبل ذلك حاولنا التطرق للويب  0.2كأبرز إسهام في ظهور أدوات اإلعالم
االجتماعي .باختصار ُخصص الفصل األول لإلحاطة بمفهوم اإلعالم االجتماعي من كل
النواحي.
في حين تطرق الفصل الثالث لمختلف أشكال اإلعالم االجتماعي ،مع التركيز على أبرز مواقع و
خدمات اإلعالم االجتماعي ،كما تطرق أيضا إلى التزاوج الحاصل حاليا بين المنتجات التكنولوجية
الحد يثة كالهواتف المحمولة الذكية و الخدمات و التطبيقات التي أصبحت متاحة بفضل ثورة الويب
 ، 0.2و تأثير ذلك على اإلعالم ،مما شكل ما يعرف باإلعالم الجديد.
تناول الفصل الرابع تقييما للمواقع محل الدراسة بنسختيها المخصصة للعرض على شاشات
الحواسيب أو الهواتف المحمولة ،و ذلك من خالل دراسة تصميم صفحاتها الرئيسية و كذا بمقارنتها
بالمواصفات القياسية التي يقدمها خبراء تصميم المواقع التي تندرج تحت مسمى الويب  ،0.2و

 سنعتمد في دراستنا تسمية "اإلعالم االجتماعي" و ذلك ن المسسسكاا اإلعالةيكة اليكضم تكتم تعتمكد علك الثييكم ةكأل اندواا المتكضفمر ع كم
الش ثة العنث ضتية و التي لم تضجد في انصل لخدةة اإلعكالم تتك تعت كم معالةكا جد كداو دكل وجكدا لخدةكة المسكتخدم لالدكمد العكاد و تمثينكه ةكأل
التضاصل و خلق عالقاا اجتماعية ع م جملة الخدةاا و الش ثاا االجتماعية المعموفة اليضم .فانفضل نستخدم هنا التسمية التي تعت م تضصكيدا
جيدا لهذا النضع الجد د ةأل اإلعالم.

د

كذلك المواصفات القياسية التي تعتمدها منظمة * .W3Cحيث سنستعين ببعض األدوات المتوفرة
على الويب خالل عملية التقييم.
و أخي ار فإن الفصل الخامس تضمن تحليال لمضمون المواقع المدروسة للوقوف على مدى
اعتمادها على أدوات اإلعالم االجتماعي ،و ذلك من خالل حصر مجمل الخدمات التي تقدمها
المواقع محل الدراسة ،باإلضافة إلى أهم التطبيقات التي توفرها عبر الهواتف النقالة ،وذلك عبر
مختلف أنظمة التشغيل ،و كذا متاجر التطبيقات االلكترونية .كما شمل تحليل المضمون الصفحات
الرسمية لتلك المواقع على الشبكات االجتماعية األكثر شهرة و نقصد هنا فيسبوك ،تويتر.

*منظم ة  W3Cو رادطكة الش ك ثة العالميكة ) (World Wide Web Consortiumهكي هككم ةن مكة دوليككة لضتكي المعككا يم
لش ثة الض ب العالمية .وهي ةن مة عل شثل رادطة لكضنسضرتيضم تيث ةن ماا عضاء وةضظدض ةتدمغض والعمكضم عملكض ةعكا
لتطض م ةعا يم الض ب .ةضقعها عل الض ب هضhttp://www.w3.org/ :
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 .1.1إشكالية الدراسة:
يقففإلعالم ففقلعالي قلي فففيعالييففطلع ،ففحعد ف كعيف ف كقعلففيإففعأنففأقعأأيف ف عدل ف قأل قع ،دف ف ع عي ف للعدف ف ع
اليظ طإلعطعاليدعيي تعالي الهنةعالي حعأ تعي ضه عالي ف،كعاليأثيإلعيلدإ طي تعاليد فالطيفةع أف عمففد تعالم فقلع
الالج د حقع طع ن عليزطقع ف يجي ع–عنقطيه عأأفقع إ فظع،لفلعيلفأكعي عطلفيلةعع قديفةعجفيففنع ع الزيفتعنه يف ع
فتعطعالزيففتع دثففقعدففط فالع يلففي عد ف عد فطال فع دطيل ف ع
ال
طلففيلةع فففلع–عد ف عالنأد ف قعلففطكعالم قن ف تعالي ففحعأ نف
أ يدطالزالنعد عاليصعطفعاليل ي عيي كعع قنيةعجفيفنع مصعثدن عطع أث ع ثي الع،حعاليزأط ع
طعالي إفيعالم قنحعييسعالي إفيعاليطإيفعاليذيعيطالجه عالم قلعالي قليففيقع ،ي لف اعالي هيفلعيل يفط التع
الي قنيةعملكعطال ع عجفيفالعجعقعاليع يلع فقعدف ع يفةعصف ي نعأفقع فقعدف عد أف علفأنحعصف ي قعأفقعإفف ع،فحع
عإفىعزطالي هعيف ع ديفكعالرثف ع لفزعاليزطاليف عاليد أقيفةقع،ف زفالفتعأفذيلعإ جفةعاليجدهفط عيدع ،فةعطعاليطصفطقععيفزع
أأ ف عأففلعددأ ف عد ف عاليدعلطد ف تعأ ففقعدفففنعزدنيففةقعأ ف مصعالي أ ف ييإلعطعأ ف أث عدطثط يففة عأففقعهففذهعالين ف طيع
ففط ،عالي ع،ف ففحعد ف ف عييلف ففكع لي ف ف عصف ففإ ،ةعاليدف فطالي عطعالم ف ففقلعاليجفي فففع أ ف ف ع فطالتعالم ف ففقلعالالج د ف ف حع
اليدم ل ةقعطعالي حع صأإتع للعالييطلعم يةعالالن نتعاليجفيفن عهذهعالالن نتعالي فحع صفأإتع أثف ععنلف نيةع
د ع يعط تعدضزع ضإتعالييطلعلف إةعه لفةعي أف ىع،يهف عاليجديف عجنأف ععيفزعجنفلعدف ع ،ف الفعطعنف أ تعطع
هي ف تعيألففلعدع أففةعالالن نف عطعالينففعأيةعطعالي ففحع عنففحع طالعطع ميف الع إقيففكعدأ لففلع لففزعأففقعاليدلف طي تع
اليد فيففةعطعاليدعنطيففة ع ،ف يطال عاليجفيفففع لففزعالينففأأةعاليعنأأط يففةعيففط ،عدن م ف عطعأي ففةعمصففأةعيلعدففقعطعالالأ أ ف ع
أ ففقع أ ف ييإلعددأنففةقع ،ف رهلع طالعطع مي ف العهففطعالر،أ ف عطعدفففىع ط،ي ه ف عإل فطالعدأ أ ف نعيلدل ف مفدي عأد ف عهففطع
إ قع نجحعدطال عاليطيلع0.2عاليدع ط،ةعالييطل ع
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طعاليدؤلل تعالم قديةعييلتعأدنف ىع ف عهفذالعاليطال ف قع ،مأففالاعطعالالأ أف عديلفطلعالي ع،فحعاليعدفقع
الم قدففحع أث ف عد ف ع يعط ففتعدضففزقع ،يدؤلل ف تعالم قديففةعالييففطلع ن ف أللعهن ف ع ف عاليدؤلل ف تعاليإ يصففةع
لزعالي للعد عاليدلف جفالتعأدف عيمففلعدنف يعه عطعدميي هف حع صفأإتع لف أكع لفزع طظيفإلعاليصفإ يي ع
اليدأف ي قعدد ع فىععيزع يي عجذ يع،حعاليدطالص تعاليديلطأةع،حعصإ ،يحعالييطل ع ع
 ،يصففإ حعالييففطلعيجففلع عيلففلعأ مض ف ،ةععيففزع أجفففي تعاليصففإ ،ةقعأأ ف الدنعالينن ف عاليصففإ حعطع عفففيقع
اليصففط عطعدطن ف فعالي يفففيطعطع ل لففي تع صففديلعاليدطال ف عطعأففذالع أ ف زعاليمفففد تعالي ففحع ط ،ه ف عدطال ف عطع فطالتع
الم قلعالالج د ح ع ،صأإن عنلد عالييطلع

عيلأ تع طظيإلعصإ يي عد مصصي ع،قيع،حعاليأإ عيفيسع

لزعاليطيفلع،إلفلعأفقعإ فزع أف عالينفأأ تعالالج د يفةعالي فحع ضفإتعالييفطلعدج دعف تعدطالزيفةعيلدج دعف تع
اليطال عيففةقعطعالرإفففال عاليج يففةع أف عصف إ ه ع ضففإتع إ ففقعالييففطلعصففال نعاليننف التعالممأ يففةعطعاليصف إ تع
الرطيفزعيلصففإإلعطعاليدجففقتع أف زعدثف قعهففطعاليثففط التعاليإ صفلةع لففزعاليلف إةعاليع أيفةعالييففطلعطعالي ففحع ففذيه ع
،حعأثي عد عالرإي عاليإدقتعالي حع فال ع أ عالينأأ تعالالج د يةح ع
عذالع ،يدؤلل تعالم قديةعالييطلعدي يأةعأدطالأأةعالي يط التعالي قنيةعاليإ صلةقعد عمققع إلي ع فال هف ع
لزعأقعالرصعفنقعطععالع ،عدأ ن ه عل صأحع لزعاليدإلقع،علزعلأيقعاليدث قع ،عالالنم ف

عاليأأيف ع،فحع

أ ف ف ييإلعالرجه ف فزنعالي قنيفففةعطعأ ف فذالعاليأ دجي ف ف تعاليدل ف ف مفدةع،ف ففحعاليعد ففقعالم قدف ففحعجعله ف ف ع ،ففحعد ن ف ف طقعيف ففيسع
اليدؤلل تعالم قديةعاليص ي نع،إللعقعأقعإ زع،حعد ن طقعالر،ف الفعاليعف فيي قعطعهفطعدف عيضف ع لفزع ف كع
للعاليدؤلل تعدلؤطييةعالي ديزعطعالالن الفعأدضف دي ععأفال يفةع إدفقعأصفد ه عاليم صفةقعطعهفطعالردف عاليفذيع
صأحعي كعالييطلعأي عاليدؤلل تعالم قديةع،ي  ،عأعضه ععيزعدص إلعاليأأ عطعينزقعأأعضه ععيزعف ج تع
د فنية ع
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فلعدديز ف قع ،ن ف ع
ال
طعأد ف ع نن ف عالييففطلعن ف أللع ف عطال ف عجفيفففعيدثففقعاليطيففلع0.2عطعالم ففقلعالالج د ف حع هف
صأحعيزالد ع لزعاليدؤللف تعالم قديفةعالي عف يحعدف عهفذالعاليطال ف عيفيسع،قفيعأ لف مفاللعالرفطالتعطعالي يأيقف تع
اليجفيفففنعاليد ففط ،نع لففزعالينففأأةقعأففقعأ طظي هف عطعالاللف فنعدنهف ععيففزع صففزعاليإفففطفعطصفطالععيففزعالالنفففد فعطع
الي أ دففقعأففي عالي أنطيطجيف تعطعالي يأيقف تعاليجفيفففنعطعاليقفيدففةقعطعهففطعالردف عاليففذيعالعي ف زععالعأ ففط،ي عاليأف ف ع
اليأن يعاليدؤهقعيل ع دفقعدف عهفذالعاليطضف قع أف عأفقعدلف طي تعاليعدليفةعالم قديفةعأفف العأ يطصفطقععيفزعاليدف فنع
اليمأ يةعد ط العأدع يج ه عطعطصطالععيزع قفيده ع،حعنفأله عالينهف حعيلجدهفط عاليدلف هفإل عأفقعنلف يي عاليقفطقع
الييففطلع عاليد ف فنعاليمأ يففةعاليدقفدففةع ضففإتع د لففلعدي فزنعجفيفففنعأ

أ ه ف عهففحعن لففه عطلففيلةع طيجيففةعدج نيففةع

يلدؤللةعالم قديةقع،حعإ يةع فالطيه ع أ عالينأأ تعالالج د يةع لزعاليطيل ع
عذالعنإ عأصففعأي ةعجفيفنع د د عيلعدفقعالم قدفحعديز هف عالرل لفيةعالالن ف عطع دأفي عاليجدهفط عدف ع
دن أةعطع فالطقعاليدف فنعالم قديفةع دف عد ال ف نعإقفطكعاليدلأيفةعالي أ يفةعط،فكعصفي عدم ل فةحعقعإيف ع عهفذهع
اليدديزالتعهحع د د عد عيديزعاليجيقعاليث نحعيلطيلعطعمفد ع

عمفد تعاليجيقعالرطقعيلطيلع اليطيلع0.2ح ع

ف الل ن ع لي ع،حعهذالعالال ج هعطع أنزعاليي عاليق قعأضف ط نعالاللف فنعاليقصفطىعيلدؤللفةعالم قديفةع
دف عالمدأ نيف تعالي ففحع ط ،هف عمفففد تعاليطيففلع0.2عاليدم ل ففةع نففأأ تعالج د يففةقع يأيقف تعدأ أيففةقع يأيقف تع
يلهطال ففإلعاليدإدطي ففةقعاليإطل ففأةعاليل ففإ أيةع)(Cloud Computingقعع ففقلعاليدف فطالي قعاليد فففطن تقعإن فففع
اليجدهففط (Crowdsourcing)1عقعم فففد تع ف ف
لن ع

عالي ففععRSSعقعاليأطفأ ل ففتقعطعهي هف ف عد ف عاليم فففد تعالي ففحع

عيه عأ ي صيقع،حعف الل ن ح ع
طأ ي يحعع،ليأط عالي ل ؤقعالي يلحعيف الل ن عأد يلح :ع
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كيففففظ موففففظ مماسففففل الم سسففففا اإعالميففففة اإيةاريففففة عاففففن شففففةكة االم رمفففف

دما اإعففففال

االج ماعي؟
يإلج أةع

عهذالعالي ل ؤقعال ين ع قليد ععيزعدجدط ةعالي ل ؤالتعالي

يةعالي ية :ع

 0عيزع يعدففىع ف ق لعاليدطال ف عالممأ يفةعدإفقعاليف اللفةعدف عاليدعف يي عاليقي لفيةعي صفديلعاليدطال ف ع
،حعأي ةعاليطيلع0.2؟
 0عيزع يعدفىع طظإلعاليدطال عدإقعاليف اللةع فطالتعالم قلعالالج د ح؟
 3هففقعنجإففتعاليدطال ف عدإففقعاليف اللففةع،ففحع طظيففإلع فطالتعالم ففقلعالالج دف حعأدنصف تعع ففقلع
جفيفن؟

.1.1

هداظ الدراسة:

أد ف ع عهففذهعاليف اللففةعل ف أط عالل أن ف ،يةعال ين ف ع فففلعطض ف ع ،ضففي تقعط عطيضففه عأ هفففالإلعطالضففإةع
يلف اللةعلنإ طقع إقيقه ع،حعنه يةعاليدي إلقعإي ع هفإلعهذهعاليف اللةععيزع إقيكعالرهفالإلعالي يية :ع
 اليقي لعأف اللةعنظ يةعإطقعدطضطاعالم قلعالالج د ح


لففلييعاليضففط ع لففزعجدلففةعمفففد تعط فطالتعالم ففقلعالالج د ف حعالي ففحعيدأ ف عالالل ف فنعدنه ف ع
ع قدي



قييلعاليدطال عالي حعل لعف الل ه عد عجدي عالينطالإح

 دع ،ةعأي يةع طظيإلعاليدطال عدإقعاليف اللةعرفطالتعطمفد تعالم قلعالالج د ح
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 اليط ففطإلع ل ففزعد فففىعنج ففةعالييف ف كعطاليأي يف ف تعالي ففحعيف ف لعأدطجأهف ف ع طظي ففإلع فطالتعالم ففقلع
الالج د حعد ع أقعاليدطال عاليدف طلة
 اليمف ف طفعأن ف ف نعف الل ففةع لف ف فع ل ففزع ي ففطي عط إل ففي عاللف ف فنعاليدؤللف ف تعالم قدي ففةعدف ف ع
مفد تعالم قلعالالج د ح ع

.1.1

همية الدراسة:

نأ ف ع هديففةعاليف اللففةعد ف ع هديففةعاليدطضففطاعاليففذيعل ف ع يج ع طالقعطعث ني ف عين إيففةعأطنه ف عد ف عاليف الل ف تع
الي ال فنع،حعهذالعاليدل طىع لزعاليصعيفعاليطينحعطعاليع أحع لفزعإففعاليق نف ع لفزعاليف اللف تعاليدننفط نحعالي فحع
ل ف إ طقعالمإ يففةعأدجدففقع فطالتعطعمفففد تعالم ففقلعالالج د ف حعالي ففحع نففف فع إففتعد ف عيلففدزعاليطيففلع0.2ع
اليجيففقعاليث ف نحعيلطيففلح عإي ف علففنعدقع لففزع لففمي عاله د د ن ف عالينمصففيةقعدعلطد ن ف عطعمأ ال ن ف ع،ففحعدج ف قع
الي أنطيطجي تعاليإفيثةعيإل قلعطعالال ص ققعطعأذالع ق ن عد عاليدد لي ع،حعاليدج قعطعالرأ فيديي قعي قفيلع
ف اللةعد أ دلفةع جدف عأفي عاليدعلطدف تعالي قنيفةعاليف يقفةعطعالي إليفقعالرأف فيدحعالي صفي ع،هفذهعاليف اللفةعلف إ طقع
ييفةعنقف يعاليضفعإلعالي ففحعنف ىع نهف عدطجفطفنع،ففحعاليف اللف تعالم قديففةعالي فحع نف طقعالي أنطيطجيف تعاليإفيثففةقع
أد علأكعطع لن ع،حع قفيدن عيدطضطاعاليف اللة ع
نأ ف ع هديففةعاليف اللففةع يض ف عد ف عاليقيدففةعاليد ع ظدففةعالي ففحع صففأإتع دثله ف عدم لففإلع فطالتعطع يأيق ف تع
الم قلعالالج د حع لزعأقعالرصعفن ع
ع
ع
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.1.1

حديد مفاهي الدراسة:

 الممسل:
دجدط ةعد الأيةعد عص إ تعاليطيلقعد إةعد عمققع جهزنعاليأدأيط ع أ عالالن نت 2ع
عأيند ف عيع  ،ف عدط ف عDictionary.comع لففزع ن ف  :دجدط ففةعد صففلةعد ف عاليص ف إ تع لففزعالينففأأةع
اليع يدي ففةعأأيف ف عطالإ فففقعيف ففال ع ف ف فنعدف ف ع أ ففقعن ففمصعطالإ فففع طعدنظد ففةعطعيأف ف سعيدطض ففطاعطالإ فففع طع فففنع
دطضط تعذالتعصلةعطثيقة

3

هي ع عد عيدأ ع عنضي ععيزعهذي عالي ع ي ي عهفطع عدطال ف عاليطيفلعالييفطلعييلفتعد إفةع،قفيع أف ع
جهفزنعاليأدأيففط قعأففقع عففف ه عيلعفيفففعدف عالرجهفزنعالرمف ىقعأف يهطال إلعاليدإدطيففةقعالرجهفزنعاليلطإيففةقعدنصف تع
الريع لعالاليأ طنيةقع جهزنعالي ل زيط عاليدزطفنعأ دأ نيةعطيطفعالينأأةعاليعنأأط يةقععيزعهي عذيل ع
 الم سسة:
اليدؤللةعالال صف فيةع أف نع ف ع،ف فع طعجد فةعيعدلفط ع دفقع فيف عرجفقع ف دي عإ جف تعالمنلف ع
،حعاليد أقعطاليدن لعطاليدلأسعطاليدلأ عطد عن أ عذيل

4

ع

أيندف عنقف ع،ففحعفييففقعإفففي عصف ف ع ف عالم إف فعالرط طأففحعالي ع يففإلعالي ف يح:ع اليدؤللففةعهففحع يعأيف ع
يد سعنن ي عال ص في عأ

عالينظ ع

عنأل عاليق نطنح

5

ع

طع،ففحعف الل ف ن عهففذهع ،ف عاليدؤللففةعهففحع أ ف نع ف عأي ف عيد ف سعنن ف ي عع قدي ف عذالعي ف أ عال ص ف في ع
أ

عالينظ ع

عاليجهةعالي حع د للع للعاليدؤلل تعلطال عأ نتعم صةع طعإأطديةع طعدم لية ع
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 اإعال :
الم ففقلعي ففةعهففطعاللففلعدنف كعدف عالي عففقع لففلقعيعلففلقعع قدف قعأدعنففزع مأف عأ ينففح قعطعيإففطيع يضف ع
دعنزعالي عليلعطعهطعيعنحعأ النأليزيةعInformationع يعاليدعلطد ت ع ع
يعف إلعالم ففقلعأ نف ع الينقففقعاليإف عطعاليدطضففط حعيومأف عطعاليدعلطدف تعأ إفففىعطلف قعالم ففقل ع طع
الن عنققعالرمأ عطعاليط

عأصط نعصإيإة

6

ع

يدأف ع عنقفطقع عالم ففقلعهفطع دليففةعد أأفةع نففدقعجدف عطع صففنيإلعطعدع يجفةعثففلعننف عالرمأف عطع
اليدعلطد ف تع ف عي يففكعطل ف قعالال ص ف قعاليجد ف هي يقعأإي ف ع هفففإلعهففذهعاليعدليففةععيففزع نففطي عاليجدهففط ع ف ع
ي يكع زطيفهعأ يدعل عطد تعاليصإيإةع

عأقعد عيهد ع

 األيةار:
الرمأ عهحعجد عمأ قعد عالي عقع مأ قعيمأ قععمأ القعطعهحعأهذالعاليدعنزع ي أكعيف جةعأأي نعدف ع
اليدعنزعاليل طيعيإل قل ع
هي ف ع ع ع يففإلعاليمأ ف عيم لففإلعأثي ف الع ف ع ع يففإلعالم ففقلقع ،ف يمأ عيمض ف ع،ففحع ع ي ف عال ج ه ف تع
عيفيطيطجيفةعطعلي لففيةعد ع ضففةقع،د هففطلعاليمأف ع،ففحعالي ف لعأدف ع فدف عنف يزعفالنف ع ففيسع إ يف ع الينيطيففط لع
ص ف عد ف أي علففن حع0681عطع0611عهففطعأد ف عيلح :اليمأ ف عهففطع يعنففح عيهففلعاليجففز عالرأأ ف عد ف عجدهففط ع
اليدج د عاليدإلحعطعيلعيلأكعي ع ع للعأ

7

ع د عاليمأف ع،فحعاليدعلفأ عالينف حعلف أق ع،هفطعدف عيمففلعدصف يحع

الييأقففةعاليع دلففةعطعي فؤفيععيففزع ففف يلعاليدأ لففلعالالن ف الأية8قعأيند ف ع ع دفففعاليفففطقعالين ديففةعد هطد ف عطلففي عأففي ع
اليد هطدي عاليل أقي

ع
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عذالقع ،يمأ عهطعأقعدعلطدةعجفيفنع هلعجدهط العدعين عطع علكعأإف عدل جفعيفؤث ع لفزعإيف نعالينف سع
د ع يلع طعأعيف ع
 مماسل الم سسا اإعالمية اإيةارية:
طعنقصفففعأه ف ع،ففحعف الل ف ن عهففذه:عاليدطال ف عالي ففحع نن ف ه عاليدؤلل ف تعالم قديففةعالممأ يففةقعأإي ف ع أففط ع
طليلةعع قديةعدأدلةعيلطليلةعالي يليةع الي حعل أط عهن عالي ض ي تعالممأ يةحقعطعد عهن ع ،عف الل ن عي ع
ندقعدطال عاليصإإلعالميأ طنيةعالي حع أ عيدؤلل تع عدقع،فحعدجف قعاليننف عاليفط حقعأدف ع عاليف اللفةعيف ع
ندقعاليصإإلعالميأ طنيةعاليأإ فةقعطعالعاليدطال ف عالميأ طنيفةعالممأ يفةعالي فحعيفيسعيهف عالد ففالفع لفزعن نف تع
الي ل زيط ع

 .1.1الدراسا الساةقة:
ع عاليف الل تعالي حع ن طيتعدج قعالم قلعالالج د حع طعالم فقلعاليجفيففعنف ف نعيل يفةعألفألعالالي أف سع
اليدطجففطفعيفففىع فيفففعاليأف ف إثي ع،ففحع إفيفففعاليد ه ففطلعطعإص ف هعأف ففةقعذيففلع عاليأثي ف عد ف عاليف الل ف تع ن طي ففتع
اليصإ ،ةعالاليأ طنيةعأ

أ هف عع قدف عجفيففالقعهيف ع عالم فقلعاليجفيففعالييفطلع طعأ عأيف ع فكعينفدقع نفأ الع

جفيفففنعهي ف ع لففلعالي ففحعظه ف تعد ف عديل ف عالري يففةعاليجفيفففن عهي ف ع ن ف عينأ ففحع عننففي ععيففزع عأع ف

ع لففلع

اليف الل ف تع ن ففأ عف اللف ف ن عدف ف عإيف ف عنط هف ف عطعاليدففنهنعطعالرفطالتعاليدلف ف مفدةع،يهف ف قعطع،يدف ف عيل ففحعاللف ف ع ال
يأع

ع

ع للعاليف الل ت:
0ح عف اللففةعحفففا الدفففريد أعن فطال :عالدفففحظ اإلك رمميفففة الةحريميفففة :دراسفففة هفففي قيفففي ماج فففة

االس ف يدا م المدففمى إلففن الم اممففا قعف اللففةعدقفدففةععيففزعدففؤ د عج دعففةعاليأإف ي عاليفففطيحقع إففتع نفطال :ع
الم قلعاليجفيف:ع أنطيطجي عجفيفن يع يلعجفيف قعلنةع0221ع

9
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طع فففع ف لعاليأ إف عمففققعهففذهعاليف اللففةعأف اللففةعدطال ف ع5عصففإإلعاليأ طنيففةعأإ ينيففةعدف عن إيففةعطالجهففةع
الالل مفاللعطعأذالع أليةعاليطصطقعيلدعلطد تقعطعذيلعأ ل مفاللعأع

عالرفطالتعطعالي قني تعطعالي يأيق تعالي فحع

لدحعأ صطي عالين نةقعطعالي أفعد عدفىعدي أقةعاليدطال عاليدف طلةعيلدع يي عاليقي ليةعاليدعدطقعأهف ع يديف ع
،حع صديلعطعأن عدطال عاليطيل عطع فعملصتعاليف اللةععيزعالين نعالي يية :ع
 طجطفعالمي ع ،فإةع،حع صديلعاليدطال عاليدف طلة
 نقصعاليدل إةعاليدمصصةعيلدضدط عالممأ ي
 طجطفعدل إ تعأأي نعهي عدل لةع،حعاليص إ تعالي يليةعيلدطال
 نقصعأأي ع،حعالم قن تع لزعاليدطال عاليدف طلة ع
0ح عف اللففةعجاس ف محمففد الشففي جففاةر أعن فطال :عالدففحاهة اإلك رمميففة ال رةيففةا الم ففايير الفميففة م
الم ميفة ددراسفة حايايففة ل يمفة مفف الدففحظ ال رةيفةدقعف اللفةعدقفدفةععيففزعدفؤ د عج دعفةعاليأإف ي عاليفففطيحقع
إتع نطال :ع الم قلعاليجفيف:ع أنطيطجي عجفيفن يع يلعجفيف قعلنةع0221ع

10

النيلقتعاليف اللةعد ع ل ؤيي ع يليي  :ع
 د هحعمص صعاليصإ ،ةعالالييأ طنيةعطدع يي ه عاليدهنيةعطالي نية؟
 عهقعاليصإ ،ةعالالييأ طنيةعاليع أيةعدل ط،يةعيهذهعاليمص صعطاليدع يي ؟
ال دفعاليأ إ ع،فحعف اللف ع لفزع إليفقعاليدضفدط عيففع01عصفإي ةعاليأ طنيفةقعطع ف لعأ طزيف عاللف د التع
لزعاليع دلي ع،حعاليصإإلعاليدف طلةقعهي ع ع فلع ج طلعاليعينةعدع قعجعل عيهدقعالالل د ن ع
م ف فعاليأ إ ف عأن يج ففي :ع طالهد ف ع عاليصففإ ،ةعالاليأ طنيففةعالل ف ي تع ع لففكعدأ ن ه ف عأنففطاعجفيفففع
الأف ف عدف ف ع نف فطالاعاليص ففإ ،ةقع دف ف عالين يج ففةعاليث ني ففةع ،دث ففقع ،ففحعأ ففط عنل ففأةعأأيفف نعدف ف عاليص ففإإلعالاليأ طني ففةع
اليدف طلةعيلع الاعمص صعاليصإ ،ةعالاليأ طنية ع
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3حعف اللةعمحمد الممدمر أعنطال :ع أثير شةكا ال مادى االج ماعي عان جم مر الم اقيف دراسة
مقارمة لامماسل االج ماعية مالمماسل اإلك رممية دال رةية مممذجاًد ل يةعد جل ي عهي عدننط نع0200ح ع
النيلقتعاليف اللةعد ع أعةع ل ؤالت :ع
 د عهطعنأقعاليدطال عالالج د يةع الي يلأطلع ندطذج ًعاليم صعأقن نعاليع أية؟ د عهحع طج عالي نف أ عطالالمف قإلعأفي عنفأقعاليدط ف عالالج دف حعالي يلفأطلعطأفي عنفأقعاليدط ف عالميأ طنفحعاليع أية نتحعيقن نعاليع أية؟ ع
 د عهطعدضدط عاليدطال عالميأ طنيةع اليع أيةعنتع ندطذج ً عاليم صعأقن نعاليع أية؟ ععد عالي كعأي عدضدط عاليدط عالميأ طنحع اليع أية نتحعطأي عدضدط عاليدط عالالج د حعالي يلأطلعيقن نعاليع أية؟ ع
طعأ ل مفاللع فالنع إليقعاليدإ طىع لزع ينةعدم نعملصتعاليف اللةععيزععيزع فنعن نع هده  :ع
,عط ن عيفلعيعففعأ دأف عد صف إحعالمن نفتع
 دفىع ثي عنأأ تعالي طالصقعالالج د حع لزعجدهط عاليد لقي عالالل ن ع نه
 هديةعالم قلعاليجفيفع طعاليأفيقعدق نفةعأف م قلعاليقففيل,عطاليففط عاليد ديفزعاليفذيع لعأف عاليدطال ف عالالج د يفةعأطل ففيلةعع قدي ففةعد ي ففط ن,ع ي لف ف ًعأدف ف ع ق ففطلعأف ف عاليدطال ف ف عالميأ طني ففةعدف ف عفط عع قد ففحعأف ف زع ل ففزعإلف ف لع
اليصإإلعاليط ية
ع
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 .1.1.1مماسشة الدراسا الساةقة:
أ ل ثن عاليف اللةعالرمي نع ،عاليف اللف ي عالرطييفي عأدف ع فففعأأيف عدف عاليف اللف تعالي فحع ن طيفتعدطضفطاع
الم ففقلعاليجفيفففع الالج د ف ححقع ن طيففتعاليدطضففطاعد ف عمففققعزالطيففةعضففيقةعأإي ف ع هدلففتع فففنعجطالنففلعذالتع
هديففةعأأف ىع،ففحعاليدجف قعاليدففف طسقعي علففكعالردف عم صففةعأج نففلع ففط،ي عاليدعلطدففةعالي قنيففةعاليف يقففةعالي ففحع عفففع
جفز العالعي جففزعدف عدنظطدففةعالم ففقلعاليجفيفف ع،ف ي إألع،ففحعاليدعلطدففةعالي قنيففةعيضفد ع،هدف علللف عيأي يففةع دففقع
دجدقع فطالتعالم قلعالالج د ح ع
أ مض ،ةععيزعدف علفأكعيدلفن عالم ق،ف عأأيف الع،فحعأي يفةع طظيفإلع فالنع إليفقعاليدضفدط عي إليفقعاليدطال ف ع
الميأ طنيةعأد عص إ تعطعإل أ تع للعاليدطال ع لزعالينأأ تعالالج د ية ع
هيف ف ع نف ف عينأ ففحع عنل ففجقعد فففىعالينجف ف ع ،ففحعاللف ف مفاللع فطالتعالي قي ففيلعالاليأ طني ففةع ،ففحعف اللف فةعإف ف لع
اليص يفيقعأإي عال ين ع عنع دفع،حعف اللف ن عجز يف ع لفزع فطالتعالي إليفقعطعالي قيفيلعالاليأ طنيفةعيدف عيهف عدف ع
ف ففةعأأي ف نع،ففحعاليقي ف سقعأد ف عإ طين ف ع ففف عالمدأ ف ع جنففلعأع ف

عدأ ف د عاليقصففط عالي ففحع ين ف ع عاليف الل ف تع

اليل أقةعيلع ط،كع،يه ععيزعإفعأأي ع

 .1.1مجاال الدراسة:
دثقعإفطفعاليف اللةعدأ ني ع،حعاليإفطفعاليدأ نيةعالال ،الضيةعيلدطال ف عاليدم ف نعأعينفةعيلف اللفةقعهيف ع ع
هففذهعاليف اللففةعالع أ ففحع،ففحعأعف

عجز ي هف عأف اللففةعاليدطال ف ع،ففحعنلففم ه عاليدمصصففةعرجهفزنعاليأدأيففط قعأففقع

عفففاله عيف اللففةعالينلففكعاليدمصصففةعيوجهفزنعاليدإدطيففةقععضف ،ةععيففزعإصف عدم لففإلعالي يأيقف تعالي ففحع قفففده ع
اليدطال ف عاليدف طلففةقعطع مي ف الع ،ف عاليف اللففةع نففدقع يضف ف عإل ف أ تعطعص ف إ تعهففذهعاليدطال ف ع لففزعالين ففأأ تع
الالج د يةعالرنه ع
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د ف ع،يد ف عيمففصعاليإفففطفعاليزدنيففةعيلف اللففةع،هففحع نقلففلعيقلففدي :عد ف عنففه عجطيليففةععيففزعنففه علففأ دأ ع
0200عطعهحعالي نعالي حعمصصتعيف اللةعدطال عاليعينفةقع دف عالي ف نعدف عنفط،دأ ع0200ععيفزعجف ن حع0200عع
،مصصتعي إليقعدإ طىعاليإل أ تع لزعدط عحع،يلأطلعطع طي

 .1.1مم ج الدراسة:
نف فعهذهعاليف اللةعضد عد عييلكع ليه عأ يف الل تعاليطص يةقعطعالي حع ع أزع لفزعاليطصفإلعاليفف يكع
طعالي صففيلحعيظ ف ه نع طعدطضففطاعدإففففع لففزعصففط نعنط يففةع طعأديففةع ديففة

11

عإي ف عل ف أط عهففذهعاليف اللففةع

طصي عف يق عيأي يةعالل فنعاليدؤلل تعالم قديةعد عمفد تعالم قلعالالج د ح ع
لنع دفع،حعف الل ن ع لزعاليدنهنعاليدلإحقعرن عالرنللعيف اللةع ينةعف الل ن عضد عأي ةع دلهف قعأدف ع
يأ ففقعينف ف عدقإظ ففةعطعإصف ف عأ ففقعاليظف فطاله عالي ففحعنإ جهف ف عي إقي ففكع،ه ففلع ،ض ففقعيعين ففةعاليف الل ففةقعطعه ففطعدف ف ع
لينعأسععيج أ ع لزعنط يةعالين نعالي حعلن إصقع ليه عد عمققعف الل ن ع

 .1.1مج مل الةحث:
يعف إلعدج دف عاليأإف ع لففزع نف  :عدجدط ففةع ن صف عيهف عم صففيةع طع فففنعمصف صعدنف أةع ديزهف ع
ف عهي ه ف عد ف عاليعن ص ف عالرم ف ىعطعالي ففحعيج ف يع ليه ف عاليأإ ف ع طعالي قصففح قعأد ف عيع ف إلع يض ف ع لففزع ن ف :ع
دجدط ةعدن هيةع طعهي عدن هيةعد عاليعن ص عاليدإففنعدلأق عطعالي حع أزع ليه عاليدقإظف ت

12

عطعأنف الع

لزعهذي عالي ع ي ي عليأط عدج د عأإثن عهطعدجدطاعاليدطال عاليدطجطفنع لفزعنفأأةعالالن نفتعطعالي فحع دثفقع
،ضف التعال ،الضففيةع نففأقعالد فففالفالعيلدؤللف تعالم قديففةعالممأ يففةقعنف يع ع أففط عهففذهعالرميف نعدؤللف تع
دلي نعيقنطالتع،ض يةععمأ ية ع
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1.0

عيمة الةحث :ع

ينةعاليأإ عهحع دجدط ةع ،يةعد ع ن ص عدج دف عأإف عدعفي 13قع ال ينف عمفققعالم ي هف عنف ي ع
يلي عدهد عطعهطع ع أط عدطال عن يقةعأ يل ةعاليع أيةقع،عف عي يفكعالال دف فع لفزعاليعينفةعاليقصففيةعالم نف ع
ينةعأإ عأد عيلح :ع
 عدط عف عيدففثق عدؤللف ي عع قدي ففي ع ف أي ي عنف يق ي عأ يع أيففةعطعهدف :عدط ف ع نف نعاليجزيف ن14قعطع
دط ع ن نعاليع أية.15
 ع دط ع عيدثق عدؤلل ي عع قدي ي عهف أي ي عنف يق ي عأ يع أيفةعطعهدف :عدط ف ع نف نع،ف النسع1602قع
طعدط ع ن نعأحعأحعلحع أية

17

 عدط ع عيدثق عدؤلل ي عع قدي ي عهف أي ي عهيف عنف يق ي عأ يع أيفة اليدط ع عن يقف عأ يع أيفةحقع
طعهد ف :عدط ف ع ن ف نعCNN18عقعطعدط ف عنففأأةعEURONEWS19ع صففن ن عنففأأةعيففط طعنيففطزع
لفزع نهف عهيف عن يقفةعأ يع أيفةع لففزعاليف هلعدف ع نهف ع فط ،ع نف نعصفط يةعيدف ع أثف عيل فةعاليع أيففةقعطع
ذيلعرنه عالع قفلعدإ طي تعدطجهةعمصيص عيلدنيقةعاليع أيةعأد عهطعاليإ قعد عاليقنطالتعالي أيةع
الرم ىعاليدطجهةعيلدنيقةعاليع أيةح
طع فعمصصن عأي ةع قنيةعيأقع ينةعد عاليعين تعاليدف طلةع،حعالي صقعالي الأ ع
ع
ع
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 .1..1دما جمل الةياما :
 .1.1..1المالحوة:
ال دففففن ع لف ففزعاليدقإظفففةعأنط يه ف ف ع أ يدن ف ف أةعطعأففففط عدن ف ف أةحقعإي ف ف عال د فففن عاليدقإظف ففةعف عط ع
دن أةعي صفعأع

عاليظطاله عالي حعالع لدحعين عأ يدنف أةع،يهف قعأعدليفةعننف عالرمأف عطعاليدإ طيف تع لفزع

اليدطال عاليدف طلةقعطعد عج نلعآم عأ عال د فن ع لزعاليدقإظةعأ يدن أةع
د عأع

عي يكع ج يلعطعالي

قع

عاليمفد تعالي حع ط ،ه عاليدطال عالي حع دن عأف الل ه قعطعذيلعأ يةعدقإظفةعاليظفطاله ع،فحعأي فةع دلهف ع

طعطليعاليعق تعالي

ليةعالي حع لي عط،قهف قعالردف عاليفذيعلفدحعينف عأطضف ع ،ف تع إليفقعاليدضفدط قعطعأفذالع

عيج فع لي التعيلن نعالي حع إصلن ع ليه
 .1.1..1حايى المضممف:
ال دفن ع لزع إليقعاليدضدط ع،حعنق عاليأدحقعطعذيلعأ يةعف اللةعاليدطال عالي حعج ىعالم ي ه عأعينةع
عأدي قعيإص ع فطالتعالم قلعالالج د حعاليدل مفدةع،يه قع
ًع
يلف اللةقعإي ع دن عأ إليقعدضدط ع للعاليدطال
إيف عأف عهففف،ن عالي يلففحعهففطع يف سعدفففىع ط ،ه ف عدف ع فد ف قعأإيف عال أ نف ع عدج ف فع ففط ،ع لففلعالرفطالتع
أف إلعيلإأففلع لففزعاليدطال ف عاليدف طلففةقعذيففلع عالرفطالتعالاليأ طنيففةعالي ففحعال دفففن ع ليهف عأ نففتعأ يلففةعأ قيففيلع
دفىعنج ةع طظيإلع فطالتعالم قلعالالج د حعطعم صةع أ عالينأأ تعالالج د ية ع
 .1.1.1..1محدا ال حايى:
يم لففإلعإجففلعاليدطال ف ع لففزعالالن نففتعد ف عص ف إةععيففزعآالإلعاليص ف إ تقعإلففلعإجففلعاليدط ف عطعأففذالع
إللع د عاليدط ف قعطعدف عهنف ع ،نف عدف عالاللف إ يةع لينف عف اللفةعأفقعهفذالعاليعفففعدف عاليصف إ تع،فحعاليدطال ف ع
دإففقعاليف اللففةقعيففذيلعال ين ف عالم ي ف عطإفففنعالي إليففقعد ف عص ف إ ي ع،ففحعأففقعدط ف قعي علففكعالرد ف عأ يص ف إةع
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الي يليةع)(Home Pageعطعصف إةعاليمأف عالرأف زع لفزعاليصف إةعالي يلفيةقعطعذيفلعر عاليصف إةعالي يلفيةع
ف فنعد ف ع إ ففطيع لففزعجففقعالرفطالتعالالج د يففةع)(Social Media Toolsعالي ففحعي ففط ،ع ليه ف عاليدط ف قع
أ ل ثن ععدأ نيةعالي عليكعطعدن أةعاليدق التقعطعالي حع ط ،ع فنع أ عاليصف إ تعاليفالمليفةعيلدط ف قعطعالي فحع
دثقعأقعدنه عص إةعم صةعأمأ عدعي

ع

أيند عطعي إليقعدضدط عاليص إ تع لزع،يلأطلعطع طي قعل أط عطإفنعالي إليقع أ نع

عاليص إةع

الي يليةع،قيقعذيلع نه ع ط ،عأقعاليمص صعالي حعنهفإلعيف الل ه ع
 .1.1.1..1هئا ال حايى:
د ع جقعاليقي لعأف الل ن عج ىع صفديلعاللف د نع إليفقعدضفدط ع لفزع3عد الإفققع دثفقعأفقعد إلفةع ،فةع
يليةقع ضلعأقعدنه ع ،تع ،يةقعطع ضلعالرمي نعأفط ه ع فنع أع فعأد يلح :ع
 ،تعالي إليقعالي يلية

 ،تع إليقعنأقعاليدطال

 ،ةع فطالتعالم قلعالالج د حعالي حع
ط ،ه عاليدطال عاليدف طلة

 ،تع إليقعإل أ تعاليدطال ع
اليدف طلةع لزع،يلأطلعطع طي

الشكى رس  ، :.1تع إليقعاليدضدط عاليثقثةعالي يلية ع
 .1.1.1.1..1هئا

حايى شكى المماسل:

طع ضد عد يلح:
 ، ةعالي صديل:عأطالأةقعدط قععدأ نيةع يي عالي صديل

ع

31

 ، ةع ن ص عالمأإ :ع ن ص عالمأإ عأنأقع دطفيقع ن ص عالمأإ عأنأقع ،قح
 ، ةعاليدل إ تعالم قنية:عالم ق عاليذال حقعالم ق عاليم جح
 الل مفاللعالريطال :ع يطال عدطإفنعيأقع ل لعاليدط قع يطال عدمصصةعيأقع لل
 نأقع سعاليص إةع):(Headerعألييقعدعقف
 نف ففأقع ف فففلعاليص ف ف إةع):(Footerعألف ففييقعدعقف ففف يإ طيع لف ففزع ن ص ف ف عالمأإ ف ف عاليم صف ففةع
أ يدط ح
 مفد يةعاليدط :ع إطالقعالييقسقع إطيقعاليعدقتقعأ الدنعالي ل زيط قع ففالتعاليقن ن
 يطقعاليص إة:ع صي نقعد طليةقعيطيلةقعيطيلةعجفال
 .1.1.1.1..1هئة دما اإعال االج ماعي ال ي مهرها المماسل المدرمسة:
طع ضلعالي تعالي
 الي

يةعالي يية :ع

لية:عالي عليق تقعالي قييلقعالل يقاعالي يقععدأ نيةععنن عإل لقعاليدن في ت

 الي إفيفعاليج ال،ح:عيطجفقعالعيطجف
 الالن

:عاليدفطن تقع لقحعالرمأ عد عاليجدهط قعاليدن اعالمأفال ح

 الالأ أ :عاليم ال يعالي

ليةقعمفدةعStorifyقعاليع ط

عالي

لية



فطالتع ضيقعالي طالأي:عDeliciousقعDiggقعStumbleUponقع فالنعن دلة



فطالتعالي ذيةعالممأ ية:عRSSعقعاليأطفأ لتقعالينن نعاليأ يفية
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 الينأأ تعالالج د ية:ع،يلأطلقع طي قعهطهق+
 دطال عدإ طىعالي يفيطعطعاليصط :عيط يطلقعLiveStationقع،ليأ
 دن هفنعاليأ الدنع لزعاليدط :عالي يفيطعإللعالييللقعاليأ عاليدأ ن


ط ،عWidgetsعيلدطال عالالج د ية:ع،يلأطلقع طي عطعيط يطل

 الي يأيقف ت:ع يأيقف تعدأ أيففةقع يأيقف تعأف طلقع يأيقف تعآي ففط قع نف طيفففقعلففيدأي قعطينفففطزع
،ط
 .1.1.1.1..1هئففا

حايففى حسففاةا المماسففل المدرمسففة عاففن المماسففل االج ماعيففة :هيسففةمو م

مي ر:
 .1.1.1.1.1..1عان ممسل الفيسةمو ):(Facebook
 ، ةعف جةع ي عالي صديلعالرصلح:ع ي عأأي قع ي عد طليقع ي عي يإل
 ، ةعاليمفد تعاليدض ،ة:ع طي قعيط يطلقعاليأ عاليدأ ن قعالل يقاعالي ي
 ، ةعجطفنعالي ال،يأس:عجيفقعد طليقعضعيإل
 .1.1.1.1.1..1عان مي ر ):(Twitter
الع طجفع ،تقعنظ العيمصطصيةعاليدط قعإي عاللف مفدن ع فالنعاليأ طنيفةع،فحع دليفةعالي إليفقعطع دثفقع
،حعمفدةعTwitalyzerعطعالي حعلي فعن عي يقةع دله ع،حعالي صقعاليم دس ع
ع
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 .1.1..1قيي المماسل:
طعهحع فالنعجفعدهدةعي لعالل مفالده عي إصعاليدطال عدإقعاليف اللةعد عمققع فنعجطالنلع هدهف :ع
اليدصفففال يةقعاليف ففةقعاليدعقطييففةعطعاليففف لقعطع أليففةعالالل ف مفالل عطعذيففلعأ ل ف مفاللع ل ف ييلعدم ل ففةع
أ يدقإظ ف تعالي ففحعيلففجله عاليأ إ ف ع طعأ ل ف مفاللع فطالتعطعأ ف الدنعد ففط ،نع لففزعالينففأأةعلففنذأ ه ع
الإق عمققعالي صقعالي يأيقح

 .11.1د مةا الدراسة:
طالجهتعاليأ إ ع فنعصعطأ تع ثن ععنج زعاليف اللةقع هده  :ع
-

ل ففةعاليد الجف ف عالرأ فيدي ففةعالي ففحع ن طي ففتعدطض ففطاعاليف الل ففةقعطعالين ففف نعاليأأيف ف نع ،ففحعاليد الجف ف عاليع أي ففةع
مصطص

 دعظففلعاليد الج ف عالرجنأيففةعالي ففحع ففط ،تعيلأ إ ف ع أ ف نع ف عأ ففلع قنيففةعإففطقعدطضففطاعاليف اللففةعطعييلتع أ فيديةقعدد عصعلعأثي العالل م الفعاليدعلطد تعالي حعيدأف ع ضفدينه ع،فحعالميف عالينظف يع
يلف اللةع لزعطج عاليمصطص
-

فلعطجطفع جدفةع أيفةعد فكع ليهف عيلأثيف عدف عاليد ف هيلعالي قنيفةقعالردف عاليفذيع فىععيفزعال دف فع
د ف هيلعطعدصففيلإ تع قنيففةعط،ففكعالي جدففةعاليذال يففةعيلأ إ ف قعطعالي ففحعج ف ىع،يه ف ع طظيففإلعاليففقاع
اليأ إ عطعاله د دف عاليأأيف عأ يدجف قعالي أنطيفطجحع،فحعدإ طيفةعميجف فعدصفيلإ تعطعصفي عدقأطيفةع
نط عد

 الي يط عاليد ل اعطعاليلأ كعاليدإدطلعأي عدن لحعالي أنطيطجي تعاليإفيثفةقع فىععيفزع قصفي ع دف عأع

عاليدعلطد ت قعطعهطعالرد عاليذيعالل هللعاليأثي عد عاليط تع،فحعاليأإف ع ف عالإفف عاليد الجف ع

د عجهةقعطععيزعالال د فع لزعاليدطال عالي قنيةع،حعاليإصطقع لزعاليدعلطدةعاليجفيفن ع
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 صففعطأةع إفيفففعاليأي يففةعالي ففحعلف لعأهف عاليف اللففةعالي يأيقيففةعيدجف قعأإف عيففلع ألففط عدع يدف عأعفففقعطعأ ي يحع،د عاليصعلع يأيكع فطالتعجد عاليأي ن تعالي قليفيةقعيذيلعج تعاليدزالطجةعأي ع ففنع فطالتع
أإثيةقعأد عج ىعالال د فع لزع فنع فطالتععيأ طنيةعي ل فع لزعالي إليق
 صعطأةعاليعثط ع لزع فطالتع قييلعاليأ طنيةع لدحعأ يعدقع لزعأفقعاليدطال ف عيجديف عاليدلف مفدي قع ،يأثي عد عالرفطالتعاليدهدةعالي حع علكعم صةعأف اللةعللطلعاليدل مفلقعطعد عثدةعدفىعنج ةع
صديلعاليدط قعهحع،فحعاليطال ف ع فطالتعدطجهفةعرصفإ لعاليدطال ف عإصف القعي إلفي ع فال عدفطال عهلقع
طعأ ي يحعيلعيل ي عاليأ إ عالل مفاللع للعالرفطالتع لزعاليدطال عاليدف طلة
 أقع فطالتع إليقعطع قييلعإل أ تعدطال عاليعينةعاليدف طلةع لفزعالينفأأ تعالالج د يفةعهفحعدطال ف عدف،ط ففةعالرجف ف قعذالتع أف ف ييإلعن ففه يةعج فففعد ع ففةعدطجه ففةع ل لف ف عيلنف ف أ تعطعالع ففط ،عمييف ف ع
دنم ضففةعاليأل ففةع)(Low costs plansعدطجهففةعيليلأففةعطعاليأف إثي عالرأف فيديي قعطعاليمفففد تع
اليقليلةعالي حعالل مفدن ه قعالع قفلعاليدعلطد تعاليأ ،يةعيل إليقعأص ةعدج نيةقعأد ع عأعضه ع لزع
لأيقعاليدث قع،
ع

عن طي عيطع دلن عأه عي قفتعاليف اللةعاليأثي عد عدصفال ي ه عطعف ةعن جه
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ال مامش:
1عCrowdsourcingع طعحشد الجم مر هطع دليةعجد قع طعالل ي الفقع طعالالل ع نةعأ يجد هي عأ يةعاليإصطقع لزع

اليدعلطد ت الي ع يلعهي عف يكع،ليسعهن لع جدةعيلألدةعالعيلع أيةعطعالعإ زعيل نليةقعطعالي جدةعاليع أيةعهن ع ط فن ه عين عاليد هطلع
،قيح ع
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B4%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%
D9%88%D8%B1
2

Dictionary of Media Studies, A & C Black Publishers Ltd, Great Britain,2006,p 256
Web site.

3

http://dictionary.reference.com/browse/web+site
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http://shrsc.com/library/1/003.htm
La nouvelle définition des PME, p12.

5
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 8نفس المرجع ،ص.33
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 11محمد عبيدات و آخرون ،منهجية البحث العلمي :القواعد و المراحل و التطبيقات ،دار وائل للطباعةة و النرةر ،عمةان ،3888 ،ط،2
ص .64
 12موريس أنجرس ،منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية :تدريبات عملية ،دار القصبة للنرر ،الجزائر ،2001 ،ص.281
 13مرجع سابق ،ص .103
http://www.aljazeera.net/portal

14

http://www.alarabiya.net/
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http://www.france24.com/ar/
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 .2.1الويب :1.2
 .2.2.1نشأة الويب :1.2
يعتبر مفهوم "الويب  "0.2اليوم من أكثر المفاهيم التقنية المتداولة في مجال تكنولوجيات اإلعالم و
االتصال الحديثة ،إلى جانب عدة مفاهيم و تعابير تقنية أخرى تندرج في نفس السياق كالشبكات
االجتماعية ،الويكي ،المدونات ،مواقع المفضالت ،البودكاست ،الـ  ،Mashupsمواقع تبادل المحتوى ،و
غيرها .يعود سبب شهرة كل تلك الخدمات و التطبيقات إلى التغييرات العميقة و الجذرية التي أدخلتها
على بنية اإلنترنت من جهة ،و على طريقة عملها و تفاعل المستخدمين معها من جهة أخرى .فاإلنترنت
أضحت اليوم أكثر ديناميكية ،تفاعلية و ديمقراطية من أي وقت مضى ،فاالنتقال من الويب  0.2إلى
الويب  ،0.2ليس مجرد انتقال روتيني من إصدار إلى إصدار أحدث كما هو حال مجمل التطبيقات
المرتبطة بمجال اإلعالم اآللي فحسب ،بل هو انتقال من نموذج حياة إلى نموذج حياة مغاير تماما ،و
من نموذج اتصالي إلى نموذج اتصالي آخر بتعبير خبراء اإلعالم و االتصال.
فالفكرة األساسية من الويب  0.2كانت توفير المعرفة في كل المجاالت عبر السعي لمحاكاة طريقة
عمل وسائل اإلعالم الجماهيرية التي سبقت ظهور اإلنترنت حيث يتكفل مرسل واحد بإرسال المحتوى إلى
عدة مستقبلين ( ،)One To Manyبينما يعمل النموذج االتصالي الذي يوفره الويب  0.2وفق طريقة أكثر
ديمقراطية و تفاعلية ،فتغير النموذج السابق إلى نموذج أكثر تعقيدا يستطيع فيه المستقبل أن يتحول إلى
مرسل و المرسل إلى مستقبل ،كما تستطيع مجموعة كبيرة من المستقبلين أن توفر محتوى معينا لمجموعة
أخرى من المستقبلين (.)Many To Many
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مع ما ذكرنا سابقا ،يمكن أن نرى بوضوح سبب الضجة الكبيرة الحاصلة في األوساط العلمية و
األكاديمية حول مفهوم الويب  0.2و ما إذا كان تطو ار تقنيا كبي ار أو مجرد مصطلح تجاري بحت يهدف
للترويج لمذهب تقني جديد تماما بتطبيقاته و أدواته المختلفة ،فالويب  0.2حقق في مدة قصيرة نسبيا ما
عجزت وسائل اإلعالم الجماهيرية و الوسائط االتصالية المختلفة عن بلوغه منذ ظهورها األول قبل عدة
قرون ،و هو الوصول إلى التفاعلية المثلى مع الجمهور المستقبل.
يمكن أن ننظر لنشأة الويب  0.2عبر مدخلين رئيسيين:
المدخل التقني :بعد اختراع "الويب" أو ) World Wide Web (WWWيوم  01مارس  0191على
يد عالم الفيزياء البريطاني "تيم بيرنرزلي"( )Tim BERNERS-LEEالذي كان أحد الباحثين في المعهد
األوروبي ألبحاث الطاقة النووية ،ظهر المتصفح األول لشبكة االنترنت و الذي كان يسمح بعرض المواقع
و الكتابة فيها  ،فكان بإمكان أي شخص تعديل صفحات المواقع إن كان يملك صالحية فعل ذلك ،بينما
كان تحرير محتويات الموقع ال يتطلب معرفة لغة  ، HTMLفقد كان المتصفح يعرض واجهة بسيطة
لفعل ذلك.1
استمر تطوير االنترنت ،و بخاصة ما يسمى الويب على جميع األصعدة ،فتطورت المتصفحات
باستمرار ،و تطورت كذلك التقنيات و لغات البرمجة في عالقة تكاملية تبادلية ،و كل تلك التطورات و
التحسينات أدت إلى تطوير المضامين التي وفرتها مواقع الويب ،فظهرت أشكال و استخدامات جديدة
للويب باستمرار.
حتى مطلع األلفية الثالثة كانت خدمات الويب و مواقعه تعمل وفق صيغة أحادية "مرسل
) – (Webmasterمجموعة مستقبلين ) ،(Visitorsو ذلك لطبيعة التكنولوجيات و لغات البرمجة الموجودة
آنذاك ،و التي كانت تتمثل أساسا في لغة الـ  ،HTMLحيث كانت مواقع الويب عبارة عن صفحات ثابتة
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ناد ار ما يتم تحديثها (مواقع ثابتة) ،تحتوي في أحسن الحاالت نصوصا و صو ار و فيديوهات أو ملفات
فالش تعمل بطريقة بدائية جدا ،فإعادة تحميل جزء صغير من الصفحة يتطلب إعادة تحميل الصفحة
بكاملها.
خالل السنوات الخمس األولى من األلفية الجديدة ،بدأت موجة الويب  ،0.2و التي تشكلت نتيجة
استخدام مجموعة من التكنولوجيات و التطبيقات التي كانت موجودة أصال ،خاصة تطبيقات األجاكس
) (Ajaxو هي تطبيق يوفر تجربة تفاعلية أكثر غنى ،حيث يقلل من حاالت العودة للسيرفر ،فيمكن
المستخدم من تحميل أجزاء معينة فقط من الصفحة (األجزاء التي ط أر عليها تغيير أثناء تصفح الموقع،
ك مثال على ذلك المواقع التي تقدم خدمات إخبارية عاجلة ،فبمجرد ظهور الخبر ،يتم تحيين الجزء من
الصفحة المخصص لألخبار العاجلة ،و هكذا) .هناك تطبيقات أخرى أيضا ساعدت على ظهور الويب
 0.2نذكر منها :الجافا ويب ستارتر ) ،(Java web startالتي تسمح باستخدام التطبيقات المبنية على
الويب ) ،(Web based applicationsو لغات السي اس اس ) ،(CSSو االكس اتش تي ام ال
) ،(XHTMLو أدوات نقل المحتوى مثل :األتوم و األر اس اس).2 (RSS/Atom
كل تلك التطبيقات إذا كانت السبب الرئيسي في ظهور ما سيسمى في أكتوبر  0222بالويب .0.2
المدخل التجاري :بدأ االنتشار التدريجي لشبكة الويب خالل فترة التسعينات  ،و بدأ ظهور شركات
كبيرة على الشبكة مثل :شركة  ، MSNموقع eBayالمتخصص في البيع بالمزاد على الشبكة ،و موقع
 Amazonالمتخصص في البيع على الشبكة و موقع .Yahoo
بدأت الشركات تتجه نحو الويب باعتباره سوقا جديدا و واعدا لالستثمار ،حيث استثمرت الماليين
و وظفت أعدادا كبيرة من الموظفين ،مراهنة على مجموعة خدمات و ابتكارات لتقدمها لزبائنها على
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الشبكة ،أطلق على هذه الشركات اسم "شركات الدوت كوم" ()Dot-com entreprisesنسبة لمجال عملها و
تموقعها في سوق االنترنت.
مع طرح أسهم تلك الشركات في البورصة حققت نجاحا كبي ار فارتفعت قيمة أسهمها لمستويات جد
عالية أغرت الكثيرين لالستثمار و ضخ المزيد من األموال قصد جني المزيد من األرباح  ،لكن المستقبل
الذي كان ينتظر تلك الشركات كان معاكسا للتوقعات  ،إذ لم تكن لدى أصحاب شركات الدوت كوم رؤية
واضحة حول كيفية و خطط جني األرباح التي ارتفعت بفعل المضاربة.
بدأت مئات الشركات تفلس و تخرج من السوق تباعا ،من أشهرها  Pets.comالمتخصصة في بيع
منتجات الحيوانات األليفة و أطعمتها.3
بدأ مسلسل ما سمي فيما بعد "فقاعة الدوت كوم" ( )Dot-com bubbleسنة  0119و بلغ ذروته في
 02مارس  ،40222لتنفجر الفقاعة سنة  0220فخسر المستثمرون ماليينهم و سرح الموظفون.
أصبحت االنترنت و الويب مكانا غير مفضل لالستثمار و العمل في نظر الكثيرين.لكن ما لبث أن
بدأت موجة جديدة من الشركات التي بدأت تستثمر في الويب  ،مقدمة خدمات جديدة و مفيدة و بسيطة
في نفس الوقت.
بدأت هذه الشركات في تقديم جيل جديد من الخدمات على الشبكة  ،ليست هذه الخدمات معقدة و
متفرعة كما كانت خدمات شركات الدوت كوم بل كانت بسيطة ال تحتاج لجيش من الموظفين لتسييرها ،
فالشركة كانت تبدأ بمجموعة ال تتجاوز في أسوأ الحاالت  02أشخاص في أغلب األحيان بل هناك عدة
شركات بدأت بشخص واحد ال غير.
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كان االستثمار في هذه الشركات ضئيال للغاية فبعضها بدأ بـ  0222دوالر و أخرى بـ  02222كما
هناك من بدأ بـ 022222دوالر حسب طبيعة الفكرة و التحديات المتوقعة لتحقيقها.
قلة الموظفين و االستثمار (رأس المال) مكن هذه الشركات من الصمود و المناورة على عكس
شركات الدوت كوم.
أتاحت الشركات الجديدة خدماتها على الشبكة للمستخدمين للمشاركة في صنع محتوياتها و تعديلها
 ،بينما يستفيد الموقع من زواره الذين يحسنون أداءه و موقعه على الشبكة.5
اعتمدت الشركات الجديدة على طرق جديدة مجانية في الغالب للتسويق و اإلعالن مما وفر لها
الكثير من الجهد،المال و الوقت الثمين و زاد من شعبيتها ،فالشركات الجديدة تعتمد على تسويق األفراد
لخدماتها عن طريق التواصل مع أصدقائهم و كذا نشر الروابط الخاصة بالمواقع التي يفضلونها .كما
تفرض الكثير م ن الشركات على مشتركيها الجدد دعوة أصدقائهم و معارفهم للموقع قبل إتمام عملية
التسجيل ،قصد ضم أعضاء جدد و اإلشهار للموقع.
الجيل الجديد من الخدمات التي تقدمها هذه الشركات هو ما يعرف بـ الويب  0.2حاليا.

 .1.2.1مفهوم الويب :1.2
ال يوجد تعريف متفق عليه لمفهوم الويب  ،0.2فالويب  0.2يشير عادة إلى مجموعة كبيرة من
التغيرات التي طرأت على الشبكة العنكبوتية ،و التي أثرت على وظائفها و كيفية العمل عليها ،فجعلتها:
أكثر تفاعلية ،أكثر إنتاجية ،أكثر قدرة على االندماج مع التطبيقات المستحدثة باستمرار ،و أكثر قدرة
على العمل عبر المنتجات التكنولوجية (كمبيوترات مكتبية و محمولة ،هواتف محمولة ،أجهزة لوحية،
منصات ألعاب منزلية أو محمولة ،قارئات كتب إلكترونية ،إلى غير ذلك).
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فالويب  0.2يمكن أن ننظر له من عدة زوايا ،فمن جهة هو عبارة عن تطورات تقنية أدخلت على
عمل الشبكة العنكبوتية عبر دمجها مع تكنولوجيات مختلفة أشرنا إليها سابقا ،و من جهة أخرى هو تغير
في طبيعة عمل الويب و سلوكها ،بحيث ينتج عن هذا التغير أشكال جديدة من الممارسات و طرق
االستفادة.
تعرف الموسوعة الحرة "ويكيبيديا"( )Wikipediaالويب  0.2على أنه "مصطلح يشير إلى مجموعة
التقنيات الجديدة و التطبيقات التي أدت إلى تغيير سلوك الشبكة العالمية "انترنت" ".
ظهر مصطلح الويب  0.2ألول مرة ،عندما سمع على لسان  Dale DOUGHERTYنائب مدير
شركة أوريلي ( )O’Reillyخالل نقاش بين شركته و شركة  Media Liveلتكنولوجيا المعلومات 6في أكتوبر
 0222بسان فرانسيسكو.
خالل السنة و النصف التي أعقبت ظهور المصطلح  ،بدأ هذا المصطلح ينتشر و يأخذ مكانه حيث
ذكر أكثر من  1.9مليون مرة في نتائج بحث غوغل .
لكن يظل هناك عدم اتفاق كبير حول معنى مفهوم " الويب  ، " 0.2ناهيك عن الكثيرين ممن يرون
أنه مصطلح تجاري تسويقي طنان ال غير.7
رغم كل ما يثار حول مفهوم الويب  0.2و عدم االتفاق حول تعريف دقيق له فإن هناك شبه إجماع
على اشتمال الويب  0.2على كل ما هو جديد  ،مبدع و خالق على الشبكة سواء كان موقعا  ،أو تطبيقا
أو خدمة تتوفر فيها شروط معينة لتدخل تحت مسمى الويب .0.2
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إن عدم وجود تعريف دقيق و متفق عليه للويب  0.2يجعل من الصعب فهم المصطلح دون التطرق
لخصائص الويب  0.2التي ستجيب بوضوح عن السؤال المطروح من قبل الكثيرين و هو لماذا كل هذه
الضجة حول تطور عادي و انتقال ال بد منه من مستوى آلخر (من الويب  0.2إلى الويب  )0.2؟
إن الويب  0.2ليس اختراعا جديدا على االنترنت بل هو امتداد طبيعي للتطور الحاصل على الويب
 0.2و ككل البرامج و التطبيقات الحاسوبية التي يتم إصدارها على شكل متدرج بحيث يعقب اإلصدار
األول إصدارات أخرى  -تتضمن تحسينات و تطوي ار أو حتى إصالحا لبعض األخطاء و العيوب – يرمز
لها غالبا بأرقام  ،مثال :س  0.2ثم س  0.0ثم س  ... 0.2إذن فالمفهوم من حيث تركيبه اللغوي ليس
شيئا جديدا أو غير مألوف بالمرة  ،لذلك نجد كما أسلفنا سابقا أن البعض يعتبر أن األمر مجرد ضجة
تسويقية ال غير.
يمكن أن نقول هنا أن الضجة التي رافقت " الويب  "0.2مردها إلى الغموض الكبير الذي أحاط
بالمصطلح  -والزال  -و كذلك ألنه تزامن مع بداية ظهور نمط جديد من المواقع و الخدمات التي حملت
معها أفكا ار غير مألوفة على اإلطالق من قبل معظم المستخدمين ،و هو األمر الذي ربما يجعل البعض
يشكك في مدى جدية و نجاعة ذلك النوع الجديد من المواقع الذي يصنف كمواقع ويب  ،0.2و الذي
اعتمد نموذجا اقتصاديا مغاي ار للذي اعتمدته الشركات التي وقعت في فخ فقاعة الدوت كوم ،فالشركات
المالكة لمواقع الويب  0.2هي شركات ناشئة ) ،(Start-upsتبدأ بميزانية ضئيلة جدا و أحيانا معدومة،
لدينا في الشركات المطورة أللعاب الهواتف الذكية خير مثال ،فمعظم الشركات الناجحة اليوم ،استغلت
الشهرة الكبيرة و اإلمكانيات التي أتاحتها لها أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة ،لتطور ألعابا بسيطة للغاية
طورت في معظمها من قبل فرق ال يتجاوز عددها الثالثة أشخاص ،إال أن الكثير من تلك الفرق تدير
اليوم شركات تقدر قيمتها السوقية بعشرات ماليين من الدوالرات كشركة  ROVIOمثال ،صاحبة أشهر
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لعبة على األيفون و األندرويد و هي لعبة  .Angry Birdsهنا تجدر اإلشارة إلى الدور الكبير الذي لعبته
أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة في دعم و تعزيز مفهوم الويب  ،0.2فالخدمات التي توفرها مواقع الـ
 ، 0.2تندمج بسهولة مع الهواتف المحمولة ،مما يوفر للمستخدم تجربة غنية في متناول اليد و في كل
مكان عبر أجهزة مختلفة تناسب كل الفئات و الشرائح.
من هنا تم جمع مجمل التحسينات التي أدخلت على الويب  ،خدماته و مواقعه و كذا طريقة التعاطي
مع محتوياته تحت عنوان واحد هو الويب  0.2فأي موقع ويب  0.2بإمكانه أن ينتقل إلى الويب  0.2و
ذلك بمراعاة شروط معينة  ،كما أن هناك مواقع تجمع بين خصائص كل من الويب  0.2و الويب 0.2
دون أي إشكال.

 .2.2.1خصائص الويب :1.2
كما قلنا سابقا ،فإن الويب  0.2ليس اختراعا جديدا بل هو امتداد طبيعي و تطوير عادي للويب 0.2
و طريقة عمله ال غير .لكن هذا يفرض تساؤال كبي ار و جوهريا حول الكيفية و المعايير التي نصنف من
خاللها مواقع الويب إلى مواقع ويب  0.2أو ويب .0.2
لتسهيل هذه المهمة و ضع خبراء و مبرمجو الويب عدة معايير يجب توفرها في الموقع ليصنف
ضمن الويب  ، 0.2لكن قبل هذا يجب أن نوضح أوال خصائص الويب  0.2كشبكة أي ككل متكامل و
ليس كأجزاء (مواقع و تطبيقات).
كما أوضحنا سابقا فإن الويب  0.2نتج عن اندماج عدة تطبيقات (موجودة أصال) مع بيئة الويب،
فكلما استخدم موقع ما أكبر عدد من تلك التطبيقات في بنيته و منظومة عمله ،كلما كان هذا الموقع أكثر
قربا ليصنف ضمن مواقع الويب  0.2و العكس .فمواقع الويب  :0.2تفاعلية ،تشاركية ،آنية التحيين،
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أكثر قدرة على العمل كتطبيقات ويب ،تسمح للمستخدم بإنشاء حساب على الموقع نفسه و إدارة حسابه و
بالتالي تحقيق االستفادة القصوى من خدمات الموقع .كل هذا بفضل جملة التطبيقات التي ذكرناها سابقا.
فيما يلي مجموعة خصائص للويب  0.2مأخوذة من موقع قاعة المطورين 8جاءت ضمن مقال
يعتبر من أول ما كتب عن الويب  0.2على الساحة العربية التي تعاني نقصا حادا في هذا المجال:
الويب هي منصة تطوير متكاملة  :يفترض في جيل الويب  0.2أن يتعامل مع الويب كمنصة
تطوير بمعزل عن أي عوامل تقنية أخرى  ،الموقع يستفيد من موارد و خصائص الشبكة تماما كما يستفيد
مطور التطبيقات من أوامر النظام الذي يبرمج برنامجه عليه.
الذكاء و الحس اإلبداعي  :الشيء الذي يجعلنا نصنف موقعا من الويب  0.2و آخر من ويب
 0.2هو ذلك الحس اإلبداعي و حزمة الخصائص الذكية في نفس الفكرة  ،على سبيل المثال  ،غوغل
( (Googleكمحرك بحث يعتبر من الويب  ، 0.2ألنه يتمتع بذكاء كبير عند تنفيذ عمليات البحث ،و
هذا فقط ما يميزه عن بقية المحركات.
البيانات هي األهم  :أهم شيء في الويب  0.2هو المحتوى و البيانات و طريقة تصنيفها و البحث
عنها و كذا سهولة الوصول إليها و إتاحتها للجميع.
نهاية دورة إنتاج البرمجيات  :في الويب  0.2البرمجيات تختلف عن البرمجيات في فترة ما قبل
الويب  0.2من حيث مدة صالحيتها فالبرنامج هنا ال ينتهي إال في حالة إغالق الموقع،فصاحب الموقع
يجعل تطبيقه متاحا للجميع( )Open sourceو مستخدما بصورة يومية و يتوجب عليه تطويره و متابعته
بصورة يومية ،كما يتيح للمستخدمين المشاركة في تطويره عن طريق مساهمتهم بتجريب خدماته و إبداء
آرائهم حوله ،لهذا السبب نرى أن خدمات مثل فليكر) (Flickrو بريد غوغل) (Google mailو خدمة
 Deliciousظلت ألشهر و لسنوات تحمل شعار  Beta ..أي نسخة تجريبية.
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تقنيات التطوير المساندة  :تتميز مواقع الويب  0.2باستفادتها القصوى و المثلى من تقنيات
التطوير

المساندة

،

تقنيات

حديثة

و

رائعة

مثل  RSSو ، AJAX

تقنيات

مشهورة

مثل  XMLو  ، XSLTو محاولة الحفاظ على المعايير القياسية في التصميم من الناحية
الفنية XHTMLو  CSSأو من الناحية التخطيطية عن طريق تحقيق قابلية الوصول و قابلية االستخدام.
الثقة بالزوار  :في مواقع الويب  ، 0.2المحتوى يبنيه المستخدم أو يشارك مشاركة فعالة في بنائه ،
لذا فإن أحد أهم المبادئ هنا هو إعطاء الثقة الكاملة للمستخدم للمساهمة في بناء هذه الخدمة  ،فخدمات
مثل فليكر و ديليشوس و ويكيبيديا ( )Wikipediaتمنح المستخدم الثقة الكاملة في استخدام النظام و
إدراج أي محتوى يرغب بإدراجه  ،و من بعد ذلك يأتي دور مراقبي الموقع أو المحررين لتصفية
المحتويات التي تخالف قوانين الموقع.
الخدمات  ،و ليس حزم البرمجيات  :من أهم مفاهيم الويب  0.2هي أنها مجموعة من الخدمات
متوفرة في المواقع أو في التطبيقات و ليست بحد ذاتها حزمة برمجيات تقدم لالستفادة منها  ،على سبيل
المثال  ،برنامج  iTunesيعتبر من الويب ( 0.2على الرغم من انه ليس تطبيق ويب) ولكنه يقدم بحد
ذاته خدمة مرتبطة بشبكة الويب ارتباطا وثيق  ،لذا فالفكرة في هذا البرنامج هي تنظيم الملفات الصوتية و
مشاركتها أو نشرها على شبكة الويب  ،لذا فبرنامج  iTunesهو خدمة وليس حزمة برمجيات.
المشاركة  :المستخدمون هم من يبنون خدمات الويب  0.2و ليس صاحب الموقع  ،صاحب
الموقع يقدم النظام كخدمة أو كفكرة قائمة أساساً على تفاعل المستخدمين بالمشاركة في هذه الخدمة ،
فموقع فليكر مثال مبني على الصور الشخصية للمستخدمين  ،موسوعة ويكيبيديا مبنية على جهود مئات
اآلالف إن لم نقل ماليين البشر الذين يضيفون يوميا معلومات جديدة تفيد البشرية.
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األ نممة تتطور إذا كثر استخدامها  :تلك هي أنظمة الويب  ، 0.2فاستخدام موقع فليكر بكثافة
على سبيل المثال يؤدي إلى تطوير خدمات فليكر لألفضل  ،المشاركة في خدمة ويكيبيديا يعني جعل
موسوعة ويكيبيديا مصد اًر مهماً للمعلومات  ،النشر الكثيف للروابط المفضلة في موقع  Deleciousيؤدي
إلى تطوير هذا الموقع ليكون مرجعا مهما للروابط.
الخدمة الذاتية للوصول إلى كل مكان  :أحد خصائص مواقع الويب  0.2هو إمكانية نشر الخدمة
خارج نطاق الموقع  ،فتقنيات مثل  ATOM ، RSSو غيرها من التقنيات يمكن من خاللها إيصال
محتوى الخدمة خارج نطاق الموقع  ،قابلية توصيل الخدمة Service Hackabilityهو مصطلح يطلق
على هذه الفكرة  ،على سبيل المثال خدمة  Google Adsenseتتيح لإلعالنات الوصول إلى أي مكان ،
خارج نطاق موقع غوغل  ،و في أماكن ال يعلم المعلن أن إعالنه يظهر بها (ألن اإلعالنات توزع
اعتمادا على االهتمامات الشخصية للمستخدم و بناء على تصرفاته على الشبكة) ،قابلية وصول إلى
الخدمة إلى أي مكان هي أحد أهم خصائص خدمات الويب .0.2
أهم ما يميز الويب  0.2عن الويب  0.2أن المحتويات فيه أصبحت من الكل إلى الكل بعكس
الويب  0.2أين كانت المحتويات توجه من قبل أفراد قليلين نحو مجموع المتلقين دون إمكانية التفاعل و
التواصل بفاعلية .ففي الويب  0.2بإمكان أي مستخدم أن يضيف شيئا للموقع سواء كان تعليقا أو تقييما
أو مشاركة بموضوع أو مقال أو صورة أو فيديو…
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 .2.2اإلعالم االجتماعي
 .2.2.2ماهية اإلعالم االجتماعي:
قبل أن نتحدث عن اإلعالم االجتماعي في سياق دراستنا هذه ،ال بد أن نوضح مجموعة من النقاط
حتى ال يكون هناك أي لبس فيما بعد ،و من خالل هذه النقاط سنوجز نشأة مفهوم اإلعالم االجتماعي:
 هناك عدة تسميات قريبة من مفهوم اإلعالم االجتماعي ،و غالبا ما يجري الخلط بينها فيالدراسات العربية .هذه التسميات هي :اإلعالم الجديد ،اإلعالم البديل و اإلعالم االجتماعي طبعا.
فاإلعالم الجديد ) (New Mediaيشير إلى نوع جديد من اإلعالم يتبنى وسائل جديدة في عمله،
أو يمكن أن يدمج بين الجديد و القديم ،فإذا نظرنا إليه من هذه الزاوية ،فهو غير مرتبط بالويب 0.2
فحسب ،بل هو مرتبط بالتطورات التقنية على مر الزمن .فكما يقول عباس مصطفى صادق في كتابه
"اإلعالم الجديد :المفاهيم و الوسائل و التطبيقات" فإن هناك عدة مداخل نظرية لفهم اإلعالم الجديد،
فهناك من الخبراء من يقول أن اإلعالم الجديد بدأ مع ظهور الـ  CNNو البث عبر األقمار الصناعية ،و
هناك من يربط ظهوره مع ظهور االنترنت .و هناك من يربط ظهور اإلعالم الجديد بالويب  ،0.2فمفهوم
اإلعالم الجديد إذا يجب أن ننظر له في سياقه الزمني ،فالجديد اليوم سيصبح قديما بعد فترة معينة و
هكذا.
و اإلعالم البديل ) (Alternative Mediaهو مفهوم يشير ألشكال بديلة عن اإلعالم السائد
(اإلعالم الجماهيري) ،ليست إلكترونية بالضرورة ،يتطرق كتاب "فهم اإلعالم البديل" ألولغا جوديس بيلي
(و آخرين) ،لهذا المفهوم من جوانب عدة (المداخل النظرية ،الممارسات ،تحليل أمثلة واقعية .)...أما
الدراسات العربية فركزت في بدايات تناولها لمخرجات اإلعالم االجتماعي (المدونات خاصة) على هذا
المفهوم كثيرا ،و أفرط الكثيرون في التفاؤل بمدى قدرة المدونين الشباب على خلق إعالم بديل عن
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المتخليل فشل فشال ذريعا ،عندما أثبتت الثورات العربية أن اإلعالم
اإلعالم التقليدي ،لكن ذلك النموذج
ي
التقليدي يمكن أن يعمل جنبا إلى جنب مع وسائل اإلعالم االجتماعي ،و عندما تراجعت المدونات كثي ار
أمام المد الهائل للشبكات االجتماعية .إذا فمفهوم اإلعالم البديل ليس دقيقا بالمرة لوصف التطورات
اإلعالمية التي أتى بها نموذج الويب .0.2
يتبقى إذا المفهوم األخير و الذي سنعتمده في دراستنا و هو :اإلعالم االجتماعي

(Social

) ، Mediaو الذي يعتمد في األدبيات الغربية للداللة على نتاج التزاوج الذي حصل بين التطبيقات
الحاسوبية و الشبكة العنكبوتية العالمية ،فيمكن أن نقول أن مفهوم اإلعالم االجتماعي هو الترجمة الفعلية
أو المنتج النهائي للويب  0.2كمادة خام و الموجه للمستخدم النهائي.
 من المفيد هنا أن نشير أيضا إلى أن مفهوم اإلعالم االجتماعي ) (Social Mediaال يشيرفقط إلى كل ما له صلة مباشرة باإلعالم ،فالكثير من الخدمات المصنفة ضمن اإلعالم االجتماعي بعيدة
تماما عن روح اإلعالم ،إال أن هذا ال يمنع تماما االستفادة منها في العمل اإلعالمي (خدمة خرائط
غوغل مثال).
 اإلعالم االجتماعي الذي نتناوله في دراستنا ليس هو اإلعالم المتخصص في المجالاالجتماعي ،فصفة االجتماعية فيه تعود لكيفية عمله و ليس لناحية المواضيع التي يتعرض لها.
كما قلنا سابقا ،فاإلعالم االجتماعي هو المنتج النهائي للويب  0.2و الموجه للمستخدم العادي،
فالويب  0.2هو بمثابة الحاضنة لخدمات اإلعالم االجتماعي ،فالويب  0.2هو كتلة هالمية مبهمة
بالنسبة للمستخدم العادي ،غير أن خدمات الويب  0.2هي الواجهة الجذابة لتلك الكتلة .يمكن أن نشبه
العملية برمتها بنظام تشغيل الكمبيوتر ،فالويب  0.2هو بمثابة قلب النظام الذي يسمح بالقيام بمختلف
العمليات ،أما خدمات و مواقع اإلعالم االجتماعي هي بمثابة الواجهة الغرافيكية و جملة التطبيقات التي
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تعمل عل ى نظام التشغيل ذاك ،و التي بفضلها نستطيع أن نتفهم و نتقبل كمستخدمين عاديين ضرورة
اقتناء نظام تشغيل ويندوز أو ماكينتوش مثال.
بدأت األشكال األولى لإلعالم االجتماعي بالتبلور مع صعود نجم المدونات ،مع حرب العراق
( 0221سنأتي على ذكر األمر في الفصل الثاني) ،و استمر ظهور خدمات اإلعالم االجتماعي وفق
نسق تصاعدي ،بالموازاة مع التطورات الكبيرة التي طرأت على مجاالت عدة أهمها :الترفيه الرقمي،
األجهزة المحمولة و سوق التطبيقات بمختلف أنواعها.
سار التطور المتسارع ألدوات اإلعالم االجتماعي وفق هيكلية معقدة مترابطة األطراف ،فكل تطور
يكون كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة لتطور سابق ،و التطور الناشئ تنتج عنه أشكال جديدة تعتمد عليه
بدورها لتحقق االنتشار و النجاح و هكذا فإن خدمات اإلعالم االجتماعي و الويب  0.2عموما تنتشر
وفق نموذج معقد تترابط أجزائه مع بعضها البعض ،فيستفيد كل جزء من نجاح اآلخر وفق الخصائص
التي سنراها فيما يأتي.
ال يمكن أن نقول أن اإلعالم االجتماعي تجاوز مرحلة النشأة ،ألنه في الواقع لم تتبلور معالمه
النهائية لغاية اآلن فهو يضم كل ماهو جديد ،شعبي و خالق ،و كل الصفات السابقة نجدها اليوم في
العديد من األدوات و الخدمات التي تظهر يوميا سواء كخدمات جديدة كليا ،أو كاندماج لتكنولوجيات و
خدمات موجودة سلفا لتحقيق إشباعات أو تلبية متطلبات مستحدثة.
إذا أردنا أن نقدم تعريفا بسيطا لإلعالم االجتماعي يمكن أن نقول أنه "يمكن أن يكون تجسيدا
ألشياء كثيرة و متنوعة ،و يمكن أن تنتج محتوياته انطالقا من أشياء مختلفة و بطرق متنوعة ،لعل أفضل
تعريف لإلعالم االجتماعي هو كل تلك المحتويات التي تنتج من قبل الجمهور الذي يتلقاها هو نفسه ،أي
من الجمهور إلى الجمهور".
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فاإلعالم االجتماعي حسب التعريف السابق يقترب كثي ار من تعريف الويب  0.2من حيث اشتماله
على أمور كثيرة جدا و متداخلة مع بعضها البعض ،تتميز باالبتكار و تعتمد على الجمهور في إنتاجها و
تطويرها.

 .2.2.2خصائص اإلعالم االجتماعي:
تتميز مواقع و خدمات اإلعالم االجتماعي عن غيرها بالخصائص التالية:
 المشاركة (:)PARTICIPATION
تشجع مواقع الويب  0.2األفراد والمستخدمين المهتمين بما تقدمه على المشاركة في صنع محتوياتها
عن طريق اإلضافات و الردود التي تسهم في زيادة محتواها و من ثمة تدعم نمو و تطور الموقع ،مما
يجعله مرجعا مهما للمهتمين ،كما تساهم في فك العزلة عن المستخدمين الذين كانوا في السابق غير
قادرين على المشاركة في صنع محتويات وسائل اإلعالم التقليدية .فهي تطمس الخط الفاصل بين
الجمهور و وسائل اإلعالم.
 االنفتاح (:)OPENNESS
تعتبر هذه الخاصية مكملة للخاصية السابقة فمواقع الويب  0.2تتميز باالنفتاح على ردود فعل
المستخدمين و مشاركاتهم فتتيح لهم حرية الرد و التعليق و تقييم المحتويات عن طريق التصويت  ،و كذا
تبادل المعلومات بكل حرية و شفافية  ،و ناد ار ما يضع الموقع حواجز أمام المستخدم إال إذا تعلق األمر
بحقوق الملكية الفكرية أو بعض البيانات الشخصية و هما أمران فيهما الكثير من الجدل.
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 المحادثة (:)CONVERSATION
خاصية المحادثة تعني أن مواقع الويب  0.2أو أغلبها تعمل في اتجاهين على عكس اإلعالم
التقليدي الذي يجمع المعلومات ثم يبثها في اتجاه واحد إلى جمهوره .فمواقع الويب  0.2تقدم و تتلقى
المعلومات من مستخدميها في شكل أشبه بالمحادثة.
 الجماعة (:)COMMUNITY
تتيح مواقع الويب  0.2للجماعات التشكل و التواصل بفاعلية  ،فالمستخدمون الذين يتقاسمون
اهتمامات مشتركة يستطيعون االلتقاء و التجمع بسهولة كبيرة حول قضاياهم أو اهتماماتهم أو حتى
شخصياتهم و برامجهم المفضلة  ،كالمجموعات المتواجدة على الفيس بوك ( )Facebookمثال ،أو
مجموعات غوغل ( )Google groupsأو نوادي المعجبين و األقسام الخاصة على المنتديات
اإللكترونية(.)Forums
 الترابط (:)CONNECTEDNESS
معظم مواقع الويب  0.2تنمو و تزدهر بفضل الترابط بينها و بين مواقع أخرى عن طريق الوصالت
التي تربط المواقع ببعضها أو الوصالت التي توجد في المقاالت و المحتويات المختلفة ،فالمواقع تسمح
بعرض محتوياتها لدى مواقع أخرى عن طريق إتاحة روابط نحوها ،و هو ما يعتبر دعاية مجانية للموقع
من قبل مرتاديه .فالويب  0.2يشجع على التعاون بين المواقع حتى المتنافسة منها بغية تقديم أفضل
خدمة ممكنة و هذا ال يتم إال بتشجيع الترابط بين المواقع ألن انغالق الموقع على نفسه من جهة أخرى و
عدم إتاحته للروابط سيؤثر سلبا على سرعة انتشاره و تقبله من طرف المستخدمين.
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كما رأينا فإن اإلعالم االجتماعي يتميز عن اإلعالم التقليدي بخصوصيات فريدة من نوعها ،بحيث
تصبح معها بعض ركائز اإلعالم التقليدي عرضة لنقاش جدي حول مدى جدواها في المرحلة المقبلة ،و
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مدى قدرتها على تحقيق اإلجماع بين اإلعالميين ،و القبول لدى الجمهور أو المستخدمين في بيئة
اإلعالم االجتماعي .فإلى وقت قريب كانت خاصية ترابط مواقع الويب مرفوضة تماما بداعي المنافسة،
عرابي اإلعالم مثار جدل كبير
كما أن خصائص كمشاركة المحتوى كانت و ال زالت لدى البعض من ل
ألنها حسب منطلقاتهم الفكرية و االقتصادية تفتح الباب واسعا أمام القرصنة اإللكترونية.
إذا ،فاإلعالم االجتماعي لم يأت بنموذج اتصالي جديد يقوم على أساس مجموعة مرسلين و
مستقبلين يتبادلون األدوار بينهم في كل حين فحسب ،بل أتى بمقاربات جديدة فيما يخص تفاعل
المستخدم مع المحتوى من جهة ،و تفاعل المستخدمين مع بعضهم و مع صانعي المحتوى من جهة
أخرى .و هو األمر الذي يأخذنا إلى نقطة أخرى ذات أهمية بالغة ،و هي وصول التفاعلية الرقمية إلى
مستوى جديد تماما ،و على نحو مغاير للمنحى الذي سلكته الدراسات االستشرافية و توقعات خبراء التقنية
و حتى كتاب سيناريوهات أفالم الخيال العلمي ،و الذين سارت جل توقعاتهم في اتجاه واحد ،و هو أن
مستقبل التفاعلية سيكون بين اإلنسان و اآللة ال غير.

 .2.1.1صحافة المواطن ):(Citizen Journalism
صحافة المواطن أو إعالم المواطن هو مفهوم اتصالي و إعالمي جديد ،يحيلنا إلى عدة مفاهيم
كمفهوم اإلعالم البديل ،الصحافة التشاركية أو التعاضدية ،و الصحافة المدنية .غير أن هناك شبه توافق
بين الدارسين و المهتمين بالموضوع على استخدام تسمية "صحافة المواطن" ،و على أن هذا المفهوم
الجديد يحيلنا إلى الدالالت التالية:
 شبكة االنترنت كفضاء للنشر و إبداء الرأي. -تعزيز حضور المواطن في القضايا العامة.
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 صحافة المواطن هي امتداد للمرجعيات التاريخية لإلعالم البديل.11ظهر مصطلح صحافة المواطن ) (Citizen Journalismسنة  ،0221و ذلك في التقرير التأسيسي
الذي أعده كل من  Shayne BOWMANو  ،Chris WILLISو الذي حمل عنوان We Media :How

 ،12 audiences are shaping the future of news and informationثم أخذ في االنتشار بشكل ملفت
للنظر بالموازاة مع انتشار المدونات بأنواعها ،و التي شكلت في السنوات األخيرة ظاهرة ملفتة نظ ار
إلتاحتها الفرصة للكثير من األصوات المغيبة من قبل اإلعالم التقليدي للبروز ،بل و تحدي الصحفيين
المحترفين في ممارسة "العمل الصحافي".
ظهرت أهمية صحافة المواطن من خالل عدة تجارب أشهرها موقع أوه ماي نيوز )(OhmyNews

الكوري ،13و الذي شكل عالمة فارقة في مسار تطور صحافة المواطن ،من حيث كونه موقعا للصحافة
التشاركية ،حيث يتولى أكثر من  22ألف مواطن مراسل تزويد الموقع بالقصص اإلخبارية ،بينما ال
تتجاوز نسبة ما يكتبه فريق المحررين العاملين في الموقع  02بالمائة من محتوياته ،بينما يحرص هذا
الفريق بصورة خاصة على التأكد من صحة المواد الواردة عن طريق التأكد من هويات و خلفيات
المرسلين ،ثم التحقق من صحة المعلومات.14
من أهم المحطات التي رسخت أيضا صحافة المواطن كممارسة جديدة ،و كظاهرة اتصالية جديدة
جديرة بالبحث األكاديمي ،نذكر تفجيرات ميترو أنفاق لندن في السابع جويلية  ،0229حيث غص موقع
فليكر في الثمان ساعات التي تلت التفجيرات بـ  122صورة عن األحداث ،أما موقع البي بي سي
) (bbc.co.ukفتلقى أكثر من  0222صورة و  02مقطع فيديو من تصوير هواة تواجدوا في مكان
التفجيرات.15
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عرفت السنوات الموالية انتشا ار كبي ار لصحافة المواطنين ،و هو االنتشار الذي أدى بوسائل اإلعالم
التقليدية إلى االعتراف بالصحافيين المواطنين ،خاصة بعدما استشعرت خطورة االنغالق على نفسها في
بيئة تشهد تغي ار كبي ار في كيفية تعاطي الجمهور مع وسائل اإلعالم؛ كما أن المرونة و القدرة على التواجد
في قلب الحدث ساعة حدوثه باإلضافة إلى مجانية الحصول على المعلومة في الغالب ،عوامل كلها أدت
إلى توجه متعاظم من وسائل اإلعالم بأنواعها لالعتماد على المواد التي يوفرها المراسلون المواطنون،
الذين أصبحوا يتمتعون في الكثير من األحيان بمساحات على مواقع المؤسسات اإلعالمية ،و حتى
بمساحات ضمن الشبكات البرامجية للقنوات التلفزيونية لعرض تقاريرهم و صورهم و فيديوهاتهم ،لكن هذا
ال يعني أن دور حراس البوابة قد انتهى داخل المؤسسات اإلعالمية ،فتعاطي تلك المؤسسات مع
القصص اإلخبارية التي يوفرها المواطنون الصحفيون لم يرقى بعد لمستوى الشفافية و الديمق ارطية التي
توفرها بيئة اإلعالم االجتماعي على الشبكة.
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 .3.2مفاهيم تقنية جديدة:
 .2.2.1الحوسبة السحابية ):(Cloud Computing
تعد الحوسبة السحابية اليوم من أهم التكنولوجيات الداعمة لعمل شبكة االنترنت ،إن لم تكن أهمها
بالفعل .فاالتجاه السائد اآلن للعمل على الشبكة هو العمل على السحابة ) ،(On the cloudو هو أمر آخذ
باالنتشار ،بدءا بتطبيقات الويب المختلفة ،مرو ار بالخدمات التي توفرها الشبكات االجتماعية و أخي ار و
ليس آخ ار استضافة المواقع و الملفات في مجال حلول المؤسسات.
 .2.2.2.1نشأة الحوسبة السحابية:
يلخص المخطط التالي نشأة الحوسبة السحابية
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و التطبيقات و التكنولوجيات التي ساعدت على

ظهورها:

الشكل رقم  : 22مخطط يوضح نشأة الحوسبة السحابية.
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و فيما يلي شرح ألهم التكنولوجيات التي وردت في المخطط:17
( Utility Computing الحوسبة الخدماتية)* :هي توفير خدمات حوسبية للعميل الذي يدفع
مقابل تلك الخدمات عند الحاجة إليها .الهدف من الحوسبة الخدماتية هو تقليص النفقات عن
طريق دفع مقابل ما يتم استخدامه فقط.
( Grid Computing الحوسبة الشبكية) :هي استخدام قوة معالجات كمبيوتر و سيرفرات و
مساحات تخزين تعمل في وقت واحد لتوفر قوة كبيرة إلنجاز المهام حسب الطلب.
( Autonomic Computing الحوسبة المستقلة ذاتيا) :هي الحوسبة التي تعمل ذاتيا دون أي
تدخل خارجي ،استوحيت طريقة عملها من كيفية عمل الجهاز العصبي البشري ،و الهدف منها هو
جعل العمليات الحوسبية المعقدة تتم ذاتيا دون تدخل بشري كبير.
( Platform Virtualization أيفترضة المنصة) :التقسيم المنطقي لموارد الحوسبة في شكلها
الفيزيائي إلى بيئات تنفيذ متعددة ،بما في ذلك الخوادم ،التطبيقات و نظم التشغيل .تعتمد األيفترضة
(جعل الشيء افتراضيا) على المفهوم اآلتي :جهاز افتراضي يعمل على منصة حوسبة فعلية
(فيزيائية).
( Software as a service (SaaS) البرنامج كخدمة) :نموذج توزيع و تشغيل لبرامج ،حيث
تقدم البرامج للمستخدم كخدمة .حيث يمكن لتلك البرامج المقدمة أن تعمل على حواسيب
المستخدمين ،أو على سيرفرات مزودي خدمات الويب .تسمح الـ  SaaSبالتسيير الفعال وتحسن من
قدرات المشاركة والتعاون في العمل.

*

الترجمات الواردة هنا هي اجتهاد شخصي من الباحث لتعذر الوصول إلى الترجمة العربية للمفهوم المذكور.
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( Service oriented architectures (SOA) البنية الخدمية) :مجموعة من الخدمات التي
تتصل مع بعضها البعض ،و التي واجهاتها معروفة ،أما وظائفها فهي فضفاضة (واجهة
االستخدام غير مرتبطة بكيفية االستخدام) حيث يمكن لتلك الخدمات أن تستغل من طرف
منظمات عديدة .واجهات خدمات الـ  SOAتعتمد على الـ  ،XMLأما الخدمات في حد ذاتها
فتعتمد على الـ ). WSDL (Web Services Description Language
 .1.2.2.1مفهوم الحوسبة السحابية:
تتعدد تعريفات الحوسبة السحابية ،كغيرها من المفاهيم التقنية المستحدثة في السنوات األخيرة ،غير
أن أحد أهم التعريفات هو تعريف "المعهد الوطني للمعايير و التكنولوجيا" NIST (National Institute of

) Standards and Technologyو هو معهد تابع لو ازرة التجارة األمريكية .ورد هذا التعريف في ورقة قدمها
 Peter MELLو  Timothy GRANCEبعنوان "تعريف الـ  NISTللحوسبة السحابية" ،حيث اعتب ار أن
الحوسبة السحابية هي:

"الحوسبة السحابية هي نموذج لتوفير نفاذ سهل و مريح من أي مكان و حسب الطلب لبيئة من
الموارد الحوسبية المعدلة و المشتركة (مثال :شبكات ،سيرفرات ،مساحات تخزين ،تطبيقات و خدمات).
حيث يمكن توفير و تمكين تلك الموارد بسرعة و بأقل جهد ممكن سواء من حيث اإلدارة أو تفاعل مزود
الخدمة .هذا النموذج السحابي يتكون من 9 :خصائص أساسية 1 ،نماذج خدمات و  2نماذج نشر".
 الخصائص األساسية:
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 الخدمة الذاتية حسب الطلب ):(On-demand self-service
يمكن للمستخدم االستفادة من جانب واحد من خدمات الحوسبة كالتخزين الشبكي مثال،
حسب الحاجة و بطريقة تلقائية دون الحاجة للتفاعل البشري مع مزود الخدمة.
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 دخول واسع للشبكة ):(Broad network access
حيث يمكن الدخول للشبكة من تشكيلة كبيرة من األجهزة و المنصات ،كمواقع الويب،
التطبيقات المكتبية ،الهواتف المحمولة و األجهزة اللوحية.
 تجميع الموارد):(Resource pooling
حيث يقوم مزودو خدمات الحوسبة السحابية بتجنيد وسائل افتراضية و فيزيائية لوضع
البيانات و الخدمات عليها ،حيث يصعب تحديد مكان تخزين المعطيات بالضبط ،و هذا
ما يمنح المستخدم إحساسا باالستقاللية ،من أمثلة تلك الخدمات :خدمات التخزين و
االستضافة ،المعالجة ،والذاكرة ،وعرض النطاق الترددي الشبكة.
 المرونة السريعة):(Rapid elasticity
تمتاز خدمات الحوسبة السحابية بالمرونة و اآللية و السرعة في توفيرها للمستخدم و ذلك
في االتجاهين الداخل و الخارج .حيث أصبح المستخدم يتمتع بخدمات غير محدودة في
الغالب ،ال تتأثر بعامل الكثافة و الحجم و الوقت.
 خدمات مقاسة):(Measured service
توفر الخدمات السحابية في العادة إمكانية القياس على مستوى معين من التجريد ،فيمكن
مثال قياس حجم استهالك المساحة السحابية ،و كذا استخدام الموارد المختلفة من قبل
المستخدمين (من هنا يمكن للشبكات االجتماعية توفير اإلحصائيات الدقيقة الخاصة بعدد
مستخدميها و كيفية تفاعلهم معها) ،بما يوفر مزيدا من الشفافية لمزود الخدمة و المستخدم
على حد سواء.
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 نماذج الخدمات:
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 البرنامج كخدمة ):Software as a Service (SaaS
يمكن للمستخدم الولوج إلى التطبيقات التي يوفرها مزود الخدمة و التي تعمل على البنية
التحتية للسحابة .حيث أن تلك التطبيقات تتوفر عبر واجهات متعددة كمواقع الويب أو
التطبيقات المختلفة .غير أن المستخدم ال يسير و ال يتحكم في البنية التحتية للسحابة ،و
ال في الشبكات ،السيرفرات ،أنظمة التشغيل ،مساحات التخزين ،و ال حتى إعدادات
التطبيق ،باستثناء بعض التفضيالت التي يسمح البرنامج بتعديلها و التي تخص المستخدم
نفسه فقط.
 المنصة كخدمة ):Platform as a Service (PaaS
يمكن للمستخدم الولوج للبنية التحتية للسحابة التي يوفرها مزود الخدمة ،كما يمكن له
الولوج للتطبيقات التي تكتب بمختلف لغات البرمجة ،المكتبات ،الخدمات و األدوات التي
يوفرها مزود الخدمة .غير أن المستخدم ال يسير و ال يتحكم في البنية التحتية للسحابة ،و
ال في الشبكات ،السيرفرات ،أنظمة التشغيل ،مساحات التخزين ،لكنه يمتلك القدرة على
تغيير بيئة عمل التطبيقات و إعداداتها.
 البنية التحتية كخدمة):Infrastructure as a Service (IaaS
يمكن للمستخدم التعديل على السيرفرات ،مساحات التخزين و الشبكات ،و بعض
أساسيات الحوسبة األخرى ،كما بإمكانه تشغيل بعض التطبيقات التي يمكن أن تكون
أنظمة تشغيل أو تطبيقات .ال يمكن للمستخدم أن يسير أو يتحكم في البنية التحتية

62

للسحابة ،باستثناء أنظمة التشغيل و التخزين و التطبيقات التي تشغل على السحابة ،و كذا
تسيير بعض األجزاء المحدودة من الشبكة كالجدران النارية ) (Firewallsمثال.
 نماذج النشر:
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 السحابة الخاصة ):(Private Cloud
هي سحابة خاصة بمنظمة واحدة تتألف من عدة مستخدمين ،و يمكن استخدامها من قبل
المنظمة أو طرف ثالث أو كالهما معا.
 السحابة المجتمعية ):(Community Cloud
هي سحابة خاصة بمجموعة معينة من المستخدمين من منظمات مختلفة ،حيث يمكن أن
تستخدمها مجموعة المنظمات أو أطراف ثالثة أو كالهما معا .يمكن للسحابة أن تتواجد
داخل المقرات أو خارجها.
 السحابة العامة ):(Public Cloud
هي سحابة موجهة لعموم المستخدمين أيا كانوا :منظمات ،جهات أكاديمية ،مؤسسات
اقتصادية ،جهات حكومية ،أو خليط منها جميعا .حيث تتواجد السحابة في مباني مالكها.
 السحابة الهجينة ):(Hybrid Cloud
البنية التحتية لها هي دمج بين البنيتين التحتيتين لنوعين أو أكثر من األنواع السابقة
الذكر ،و التي تبقى في األصل منفصلتين غير أنهما يمكن أن تتصال بفضل بعض
التكنولوجيات التي تسمح بتنقل البيانات.
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 .2.2.2.1فوائد الحوسبة السحابية:
مما ال شك فيه أن الحوسبة السحابية لم تكن لتنتشر بهذا النحو الكبير و السريع لو لم تكن لها
فوائد في المجال االقتصادي و التقني ،كيف ال و هي أضحت اآلن رافدا أساسيا من روافد مجتمعات
المعلومات ،حيث دخلت كل المجاالت ،و ذلك لخصائصها التي ذكرناها ،و لفوائدها التي سنورد بعضها
فيما يلي:
 الشركات تدفع مقابل ما تستخدمه فقط. عندما تستخدم الشركات الحوسبة السحابية فهي تدفع نفقات تشغيل الشبكة فقط ،على عكسالبرامج مثال التي يجب دفع ثمنها عند اقتنائها.
 الشركات تدفع مبالغ أقل إلدارة شبكتها على السحابة. توسع سريع للشبكة حسب الطلب. الدخول متاح من أي مكان ،فيمكن مثال لموظفي الشركة الدخول لبيانات الشركة من مكاتبهم،منازلهم ،و حتى هواتفهم و أجهزتهم اللوحية.
 الشبكة تساير على الدوام أحدث التطورات ،فتكنولوجيات كالـ  SaasSتسمح باستخدام التطبيقاتأيا كانت إصداراتها على السحابة ،فاالنتقال إلى استخدام تطبيقات أحدث ال يكلف الشركة
الكثير كما في السابق.
 يمكن االعتماد على تطبيقات الطرف الثالث ) (Third Party Applicationsبدل تضييع الوقتو الجهد و الموارد في تطوير تطبيقات خاصة بالشركة.
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 الحوسبة السحابية تمكن الشركات الصغيرة من التنافس مع الشركات الكبرى. -تمكن الشركات الناشئة من اكتساب المرونة و سرعة دخول األسواق.
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 .1.2.1التعهيد الجماعي )(Crowdsourcing
أوال ،و قبل التطرق لهذا المفهوم ال بد و أن نشير إلى أن الترجمة الحرفية إلى اللغة العربية غير
دقيقة تماما ،فخصوصية اللغة االنكليزية تمكن من نحت المفاهيم و المصطلحات بسالسة على عكس
اللغات األخرى ،و هنا تجدر اإلشارة إلى أن مشكل الترجمة هذا ال يقتصر على العربية فقط ،ففي اللغة
الفرنسية تم اعتماد المفهوم االنكليزي حرفيا.
 .2.1.2.1مهور المفهوم:
ظهر مفهوم التعهيد الجماعي ألول مرة في مقال لـ  Jeff HOWEبعنوان "صعود التعهيد
الجماعي" ) ،(The Rise of Crowdsourcingفي عدد جوان  0222من مجلة "وايرد" )،24(Wired
حيث تحدث في مقاله عن المفهوم الجديد عندما ذكر مثاال عن  Claudia MENACHEو هي مديرة
مشروع في المتحف الوطني للصحة بواشنطن ،كانت تعمل على مشروع معرض صور حول الصحة،
حيث أرادت أن تستعين بمصور محترف ،غير أنها واجهت مشكلة في الحصول على الموارد الكافية
القتناء الصور التي احتاجتها؛ األمر الذي استدعى البحث عن حلول أخرى ،حتى عثرت على موقع
 iStockphotoالذي مكنها من الحصول على صور احترافية التقطها هواة بقيمة دوالر واحد للصورة
األصلية.25
قد تبدو القصة عادية جدا ،غير أنها في الواقع تلقي الضوء على توجه جديد تعرفه األعمال على
االنترنت و هو االعتماد المتزايد على الجمهور إلبداء رأيه أو المساهمة في بعض األعمال المقترحة.
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 .1.1.2.1مفهوم التعهيد الجماعي:
يشير مفهوم التعهيد الجماعي إلى االستعانة بالجمهور إلنشاء المضامين ،اإلجابة على أسئلة
المستخدمين اآلخرين ،أو تطوير أداء مواقع الويب .يمكن للمواقع من خالل تجميع الموارد التي يوفرها
جمهورها ،أن تقدم سلعا أو خدمات بتكلفة منخفضة.26
الفكرة الرئيسية من التعهيد الجماعي هي االستفادة من الذكاء الجماعي للجمهور إلنجاز المهام
المرتبط ة بأعمال الشركات التي تستخدم هذا المفهوم الجديد من العمل ،حيث يقوم الجمهور بالعمل الذي
تقوم به الشركة في العادة أو توكله لطرف ثالث لينجزه لها .كما أنها تتيح ألصحاب الشركات توسيع
قاعدة المواهب التي يعتمدون عليها ،باإلضافة إلى توفيرها فهما أعمق لما يريده المستخدمون.27

 .2.2.1المشاع اإلبداعي )(Creative Commons
المشاع اإلبداعي أو Creative Commons

28

هي منظمة غير ربحية تمكن من مشاركة و

استخدام اإلبداع و المعرفة من خالل أدوات مجانية ،حيث تقدم رخصا بسيطة و موحدة تسمح بسهولة
تغيير شروط الملكية الفكرية من "جميع الحقوق محفوظة" إلى "بعض الحقوق محفوظة" .بينما ال تعتبر
رخصة المشاع اإلبداعي بديال عن حقوق الملكية الفكرية و إنما تعمل جنبا إلى جنب معها.29
ظهرت منظمة المشاع اإلبداعي (و هي الترجمة الرسمية لالسم االنكليزي و التي تم اعتمادها في
اجتماع إقليمي للمنظمة في قطر و برعاية المجلس األعلى لالتصاالت القطري )30في محاولة للدمج و
التوفيق بين مفهومي حقوق الملكية الفكرية و شبكة االنترنت .فحقوق الملكية الفكرية ظهرت قبل اختراع
االنترنت بفترة طويلة جدا ،و بما أن االنترنت توفر مجموعة هائلة من المعلومات و المواد التعليمية و
الثقافية و التي تصعب االستفادة منها في ظل حقوق الملكية الفكرية المتعارف عليها؛ و بما أن العمل
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على االنترنت ينطوي على الكثير من األعمال التي قد ينظر إليها على أنها ممارسات عادية كالنسخ و
التعديل و إعادة النشر ،فقد أصبح من الضروري إيجاد معادلة تضمن التوازن بين الحفاظ على حقوق
الملكية الفكرية و تعميم الفائدة المرجوة من استخدام الكم الهائل من المعلومات التي توفرها االنترنت.31
أنواع رخص المشاع اإلبداعي:
تقدم المنظمة أربعة اشتراطات أساسية كالتالي:32
 نسب المصنف ) :(Attributionأي نسب المصنف لمؤلفه. الترخيص بالمثل ) :(ShareAlikeيمكن لآلخرين إنشاء أعمال مشتقة من العمل األصليبشرط نشر أعمالهم بنفس رخصة العمل األصلي.
 غير تجاري ) :(NonCommercialو تعني منع استخدام األعمال المرخصة ألغراضتجارية.
 منع االشتقاق ) :(NoDerivativesيمنع تعديل العمل األصلي أو إنشاء أعمال مشتقة منه،فيما يبقي المجال إلعادة نشر العمل كما هو بدون تعديل.
و من خالل االشتراطات األربعة السابقة يقدم موقع منظمة المشاع اإلبداعي الرخص التالية:33
 نسب المصنف ) :(CC BYتتيح هذه الرخصة للمرخص له توزيع ،دمج ،تعديل ،و البناء علىالعمل الخاضع للرخصة حتى ألغراض تجارية ،بشرط أن يشير للمصدر.
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 نسب المصنف  -الترخيص بالمثل ) :(CC BY-SAتتيح هذه الرخصة للمرخص له توزيع،دمج ،تعديل ،و البناء على العمل الخاضع للرخصة حتى ألغراض تجارية ،بشرط أن يشير
للمصدر ،و يحتفظ بنفس الرخصة التي اعتمدها المصدر.
 نسب المصنف  -منع االشتقاق ) :(CC BY-NDتسمح هذه الرخصة بإعادة التوزيع التجاريو غير التجاري ،مادام المضمون لم يتم تغييره بأي شكل من األشكال ،مع نسبة العمل
لمصدره.
 نسب المصنف  -غير تجاري ) :(CC BY-NCتتيح هذه الرخصة للمرخص له توزيع ،دمج،تعديل ،و البناء على العمل الخاضع للرخصة ألغراض غير تجارية فقط ،بشرط أن يشير
للمصدر ،و ال يشترط نشر العمل بنفس رخصة المصدر.
 نسب المصنف  -غير تجاري  -الترخيص بالمثل ) :(CC BY-NC-SAتتيح هذه الرخصةللمرخص له توزيع ،دمج ،تعديل ،و البناء على العمل الخاضع للرخصة ألغراض غير تجارية
فقط ،بشرط أن يشير للمصدر و يحتفظ بنفس الرخصة التي اعتمدها المصدر.
 نسب المصنف – غير تجاري – منع االشتقاق ) :(CC BY-NC-NDتعتبر هذه الرخصةاألكثر تشددا ،فال تتيح للمرخص لهم باستعمال المواد المحفوظة بناءا عليها إال تحميل
المصنف و توزيعه ألغراض غير تجارية دون أي تعديل مهما كان ،مع اإلشارة طبعا لصاحب
العمل.
انتشر في السنوات األخيرة استخدام رخص المشاع اإلبداعي ،خاصة في أوساط المدونين و
المنظمات الغير ربحية ،و حتى الكثير من المبدعين من مصورين فوتوغرافيين و مصممي غرافيكس و
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غيرهم؛ فيما ال يزال هناك عمل كبير ينبغي القيام به لحث المؤسسات الكبرى التي تنتج مو ًادا و محتويات
إبداعية يمكن استخدامها لتطوير المجال التعليمي و الثقافي ،أو لنشر ثقافة المشاركة لتعزيز اإلبداع و
االبتكار .فالمؤسسات اإلعالمية الكبرى ال تزال لحد اآلن مترددة في ترخيص محتوياتها برخص المشاع
اإلبداعي إال فيما ندر ،رغم أنها تستفيد من األعمال التي ينشرها العديد من رواد االنترنت تحت نفس
الرخص.
يبقى االستثناء الكبير الوحيد في مجال الصحافة هو ما قامت به مؤسسة الجزيرة ،34حينما أتاحت
ألول مرة مقاطع فيديو بالجودة التلفزيونية العادية عن حرب غزة تحت رخصة المشاع اإلبداعي "نسب
المصنف  ،"1.2و التي تتيح التعديل على المواد المرخصة و استخدامها لألغراض التجارية و غير
التجارية حتى للقنوات التلفزيونية ،بشرط واحد هو اإلشارة للمصدر و الحفاظ على لوغو القناة ضمن
الفيديوهات المرخصة .35و قد استمرت شبكة الجزيرة في االعتماد على نفس الرخصة في نشر فيديوهات
عن أحداث الربيع العربي على موقع ، cc.aljazeera.net :بينما تعتمد نفس الرخصة على حسابها على
موقع فليكرwww.flickr.com/photos/aljazeeraenglish :
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 .3.1تطبيقات وأدوات اإلعالم االجتماعي عبر الويب:
 .3.3.1المدونات:
المدونة أو  Blogمن الناحية اللغوية هي اشتقاق من لفظتي  Web logأو مذكرة الويب ،و هي
صفحات ويب ينشرها أفراد للتعبير عن آرائهم 1في شتى المجاالت ،غير أن استعمالها اآلن لم يعد
مقتص ار على األفراد فقط ،بل تعداه للمؤسسات و الهيئات المختلفة ،التي أضحت تستخدم المدونات بدورها
كملحقات لمواقعها على الشبكة ،نظ ار لسهولة استخدامها مقارنة بمواقع الويب ،فقد أصبح من المألوف
اليوم أن نجد في جل مواقع المؤسسات المختلفة قسما مخصصا لمدونة الموقع ،التي تنشر أخبار الشركة،
بينما توضع العروض و الخدمات المختلفة في أقسام أخرى.
انتشرت المدونات بكثرة كأحد التداعيات اإلعالمية لحرب العراق سنة  ،3007حيث اشتهرت خالل
تلك الحرب مدونة "أين هو رائد؟" و التي يكتبها شخص عراقي من بغداد ،سمى نفسه  ، Salam Paxو
كان يتحدث فيها عن يوميات الحرب في بغداد ،لدرجة أن صحيفة "الغارديان البريطانية" أعادت نشر
مواضيع بكاملها نقال عن مدونة  ،Salam Paxالذي أصبح فيما بعد معلقا منتظما في نفس الصحيفة.2
تشترك المدونات في الخصائص التالية:3
 صفحات الكترونية تحتوي معلومات ،تعرض بأسلوب المحادثة ،حيث ترتب المواضيع تنازليا(من األحدث إلى األقدم).
 وصالت الكترونية نحو مواقع و أخبار أخرى على الويب ،تكون مصحوبة عادة بتحليلللمدونين.
 -معظم المدونات توفر رابطا يمكن الزوار من التعليق على محتوى المدونة.
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يمكن إنشاء المدونات مجانا عبر منصات التدوين ،و أشهرها،Wordpress.com :
.Tumblr.com ،Blogger.com
كما يمكن للمستخدم ترقية مدونته عن طريق الحصول على مساحة استضافة و اسم نطاق مدفوعي
األجر ،مما يوفر للمدون إمكانات أكبر على صعيد التحكم في تصميم (قالب) المدونة ،و كذا الكثير من
اإلضافات االحترافية األخرى ،زيادة على الحصول على ثقة أكبر من المستخدم الذي ال يتعامل بالتأكيد
مع محتويات المدونات المجانية كما يتعامل مع مثيالتها المدفوعة األجر.

 .3.3.1الشبكات االجتماعية:
الشبكات االجتماعية ) (Social Networksهي عبارة عن مواقع ويب ،تمثل بنيتها األساسية
شبكات من المستخدمين الذين يرتبطون فيما بينهم وفق أنظمة معينة ،يمكن أن تكون :شبكات محلية،
إقليمية أو دولية ،كما يمكن أن تتشكل المجموعات وفق اعتبارات أخرى كاالهتمامات و الهوايات
المشتركة ،أو وفق تقسيم قطاعي وظيفي كما هو الحال مع شبكة "لينكدإن" ) (LinkedInمثال.
من هذا المنطلق يمكن أن نقول أن الشبكات االجتماعية تتشابه في الكثير من النقاط ،فيما تختلف
في طبيعة نشاط كل منها ،و كذا في بعض الجزئيات التي تتميز بها كل شبكة اجتماعية عن مثيالتها،
لتشكل نقطة قوتها التي تمكنها من المنافسة ،فكل الشبكات االجتماعية تمكن المستخدم من إنشاء حساب،
و تعديل بياناته متى أراد ذلك ،و كذا نشر المحتوى عبر حسابه و تبادل ذلك المحتوى مع بقية
المستخدمين.
تتميز الشبكات االجتماعية بخصوصية تميزها عن الكثير من المنتجات األخرى ،و هي أن نجاح
الشبكة االجتماعية ال يرتبط بالضرورة بمدى جودة الخدمات التي تقدمها ،بقدر ما يرتبط بعدد مستخدميها،
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فنجاح الشبكة إذا يرتبط بعالقة طردية مع عدد المشتركين ،بغض النظر عن نوعية الخدمات .المثال
األبرز هنا هو مثال المنافسة بين  MySpaceو  Facebookالتي انتهت لصالح األخير ،بعدما كان
ماي سبيس ،هو المسيطر على الساحة .فموقع فيسبوك تخطى ماي سبيس رغم أن األخير كان يقدم
خدمات بدت جذابة للوهلة األولى ،كالموسيقى و المواد الترفيهية عموما ،فيما بدا الفيسبوك بسيطا للغاية
حينها ،يفتقد للكثير من "جماليات" ماي سبيس.
فالشبكات االجتماعية أتت بنموذج اقتصادي – إعالمي جديد و غير مسبوق ،من خالل النقاط
التالية:
 ليس المعقد هو األفضل بالضرورة ،فالتوجه الحالي هو :البساطة في كل شيء. نجاح األعمال على الويب يعتمد على درجة انتشارها و "التوصيات" التي يتبادلها مستخدموها،و من هنا فانتشار الخدمة بمجرد إطالقها للجمهور هو العامل الحاسم في نجاح المشروع أو
فشله ،ألن األعمال اآلن تنتشر بطريقة شبكية أكثر من أي وقت مضى.
 المستخدم هو صانع المحتوى و متلقيه في نفس الوقت. إنفاق مبالغ طائلة على اإلشهار سيصبح شيئا فشيئا ممارسة تدعو للكثير من الدراسة والتأمل ،ففريق صغير أو حتى شخص واحد ،شاب و نشط ،كفيل بإدارة حملة ترويجية
"اجتماعية" ناجحة.

 .1.3.1التدوين المصغر:
التدوين المصغر ) (Microbloggingهو خدمة تقدمها بعض المواقع (الشبكات االجتماعية)،
بحيث يمكن من خاللها للمستخدم أن ينشئ حسابا على الموقع ينشر عبره المحتويات التي يريدها و
يتفاعل مع بقية المستخدمين.
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مواقع التدوين المصغر تهدف لجعل مستخدميها يضعون أكبر قدر من المحتويات ،و ذلك عبر
تحديد ما يمكنهم وضعه على الشبكة و بالتالي حساباتهم ،فتعتمد مواقع التدوين المصغر إجراءات متشددة
في كمية ما يمكن وضعه دفعة واحدة على الموقع ،و حجتها في ذلك التشجيع على المزيد من اإلبداع
(اختيار األفضل فقط).4
أشهر موقع تدوين مصغر حاليا هو موقع تويتر ) ،(Twitter.comو الذي سنتطرق إليه
بالتفصيل فيما بعد.

 .3.3.1الويكي:
الويكي أو ) (Wikiهو أحد الخدمات التي ظهرت كنتيجة من أهم نتائج الويب  ،3.0و غيرت
بطريقة جذرية وجه االنترنت.
فالويكي هو موقع مصمم بطريقة تمكن المستخدمين النهائيين من إضافة مواد أو تغيير المواد
الموجودة أو حتى حذفها ،فيمكن للمستخدمين العمل على محتوى معين بطريقة تشاركية ،و تحيين
محتويات الويكي الذي يستخدمونه؛ كما يمكن أن يكون هناك مشرف على الويكي ،ليضمن استمرار تواجد
الموقع ،5باإلضافة إلى بعض الصالحيات األخرى التي تهدف للحفاظ على الموقع بصورة عامة.
أشهر مواقع الويكي هو موقع ويكيبيديا ) ،(Wikipediaالمملوك لشركة .Wikimedia

 .3.3.1مواقع مشاركة المحتوى:
مواقع مشاركة المحتوى ) (Content Sharing Websitesهي مواقع توفر لمستخدميها إمكانية
رفع المحتوى على خوادم المواقع نفسها ،و مشاركة تلك المحتويات مع المستخدمين اآلخرين ،أيا كان نوع
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تلك المحتويات ،و من هنا فإن مواقع مشاركة المحتوى تختلف فيما بينها من حيث تخصص كل موقع في
مجال معين؛ فموقع اليوتيوب ) (YouTubeمثال يختص بمشاركة الفيديو ،تماما كمواقع،Vimeo :
( Ikbis ،DailyMotionإكبس) .أما موقع فليكر ) (Flickrمثال فيختص بمشاركة الصور ،بينما
يتخصص موقع  Scribdبمشاركة الملفات المكتوبة ،في حين يختص موقع  SlideShareبعروض
الشرائح كعروض الباوربوينت .و يجب أن نشير هنا إلى أن مواقع مشاركة المحتوى انتشرت بشكل كبير،
بحيث أصبحت اآلن تتخصص في الجزئيات شيئا فشيئا ،كما أن الكثير منها بدأت في تقديم أدوات و
تطبيقات تعمل على الويب (عبر الموقع نفسه) لتساعد المستخدمين على صناعة المحتويات الخاصة
بهم.
من ناحية أخرى فإن انتشار الهواتف المحمولة الذكية ) (Smartphonesأدى إلى تطوير أداء
مواقع مشاركة المحتوى من جهة ،و إلى ظهور تطبيقات تؤدي وظائف مشابهة لوظائف مواقع مشاركة
المحتوى من جهة أخرى ،كتطبيق  Instagramالشهير الخاص بهواتف اآليفون (يتم العمل حاليا على
توفير نسخ منه خاصة بهواتف أندرويد و ويندوز فون) ،و هو تطبيق إلضافة المؤثرات على الصور
الملتقطة ،حيث وصل عدد مستخدمي هذا التطبيق مع نهاية  27 ،3022مليون مستخدم ،و هو ما يجعله
أكبر شبكة اجتماعية "محمولة" ،6و هو مجرد مثال فقط على ما يبدو أنه سيكون تغي ار في عادات
استخدام الشبكات االجتماعية تماشيا مع المالمح العامة للمرحلة المقبلة التي ستكون بحسب الكثير من
الخبراء "محمولة" بامتياز عبر الهواتف المحمولة و األجهزة اللوحية.

 .3.3.1مواقع المفضالت:
مواقع المفضالت ) (Bookmarking Websitesهي مواقع ويب توفر خدمة "تفضيل" الروابط
تماما كما يفعل زر تفضيل الروابط الموجود بكل متصفحات الويب.
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تمكن مواقع المفضالت المستخدم من إنشاء حساب خاص به ليتمكن من تفضيل روابطه المهمة
على الويب ،و هو األمر الذي يمكنه من الوصول إلى تلك الروابط "المفضلة" انطالقا من أي جهاز
كمبيوتر أو حتى هاتف نقال موصول بالشبكة أينما كان ،و بالتالي فهو لن يحتاج جهازه الخاصة ألن
مفضالته محفوظة على موقع المفضالت الذي اشترك فيه.
كما يمكن للمستخدم أن يشارك بقية المستخدمين روابطه المفضلة ،أو يجعلها خاصة به فقط
(سرية) ،فمشاركة المفضالت تمكن (حسب أصحاب مواقع المفضالت) المستخدمين إلى الوصول غلى
أفضل القصص الموجودة على الويب ،حيث أن القصص ترتب بحسب عدد التفضيالت التي حصلت
عليها ،و هو ما يلعب دو ار في ضبط األجندة اإلعالمية بطريقة أكثر ديمقراطية ،مما يعطي الفرصة
للقصص التي يعتم عليها اإلعالم عادة لتبوء المكانة التي تستحقها.

 .3.3.1البودكاست:
البودكاست ) (Podcastهي خدمة تتيح الحصول على ملفات الصوت و الفيديو من موقع معين
بمجرد أن تدرج فيه ،دون الحاجة لزيارته في كل مرة و تحميل المحتوى يدويا .فالمستخدم الذي يملك
تطبيقا على جهازه كتطبيق  Apple iTunesمثال ،يمكنه االشتراك في خدمة البودكاست ألي موقع يريد
بشرط أن يقدم الموقع هذه الخدمة ،ثم يقوم الـ  iTunesبتحميل الملفات الجديدة أوتوماتيكيا في حال
توفرها.7
أضحت تكنولوجيا البودكاست اليوم شكال مهما من أشكال العمل اإلعالمي البديل و حتى الرسمي،
فالكثير من األفراد باتوا اليوم يتوجهون للبودكاست إليصال أفكارهم عن طريق الصوت أو الصوت و
الصورة معا ،و ذلك نظ ار النخفاض تكلفة الحصول على الكاميرات و المعدات الموجهة لالستخدام في
العمل السمعي البصري من جهة ،و تحسن جودة االتصال باالنترنت من جهة أخرى ،مع انتشار االنترنت
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ذات التدفق السريع  ،و توسع استخدام شبكات الجيل الثالث و الرابع ،و شبكات الواي فاي ،و الواي
ماكس.
المؤسسات اإلعالمية توجهت أيضا لالستثمار في البودكاست في إطار سعيها لخدمة جمهورها و
كسب رضاه  ،خاصة و أن هذا األخير و نظ ار لتعقد نظام حياته و انشغاله الدائم ،أصبح ال يجد في
الغالب الوقت لمتابعة برامجه المفضلة و المداومة عليها في وقت محدد .كما أن انتشار الهواتف الذكية و
قبلها أجهزة اآليبود ) (iPodsساهم في دعم التوجه الجديد نحو البودكاست كأحد أشكال تلقي المحتوى
المسموع أو السمعي البصري.
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 .3.1االبتكارات التكنولوجية التي ساهمت في انتشار
اإلعالم االجتماعي:
 .3.3.1جهاز اآليبود ):(iPod
جهاز اآليبود من آبل ) (Appleهو أحد أكثر قصص النجاح في تاريخ األجهزة االلكترونية ،ظهر
أول جهاز آيبود في أكتوبر  3002كأول مشغل صوت رقمي من إنتاج آبل ،بسعتين  7غيغا و 20
غيغا.8
استمرت الشركة في إصدار اآليبود في صيغ مختلفة طيلة السنوات المقبلة ،فظهر اآليبود المتوافق
مع الويندوز في  ،3003ثم تاله الجيل الثالث سنة  ،3007و هي السنة التي شهدت ظهور متجر
 iTunesالموسيقي الذي احتوى على أكثر من  300ألف أغنية ،حيث باع المتجر مليون أغنية في
أسبوعه األول فقط .استمر نجاح اآليبود بظهور  iPod Miniفي  ،3007ثم الـ  iPod Shuffleو
 iPod Nanoو نسخة اآليبود المخصصة لتشغيل الفيديو و الصور على التوالي ،كل ذلك في سنة
 .3007شهدت سنة  3007صدور تحديثات جديدة على النسخ الماضية ،غير أن شهر سبتمبر 3003
شهد قفزة نوعية في إصدارات اآليبود ،حيث صدر اآليبود بشاشة لمسية ) ،(iPod Touchو الذي جاء
بعد  7أشهر من ظهور هاتف اآليفون من آبل ،و الذي قلب حينها كل موازين سوق الهواتف الذكية التي
كانت خاضعة لسيطرة نوكيا الكلية .تواصل تحديث أنواع اآليبود خالل السنوات التالية بمعدل تحديث كل
سنة.9
قدرت نسبة استحواذ اآليبود على سوق مشغالت الصوت الرقمية Digital Audio Players
) (DAPsسنة  3007بـ  37بالمائة من حجم المبيعات العالمية ،و هو ما أدى إلى نمو سوق مشغالت
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الوسائط المحمولة ) ،Portable Media Players (PMPsالتي تتميز بقدرتها على تشغيل تشكيلة
متنوعة من ملفات الوسائط المتعددة.10
قد يبدو للوهلة األولى أن جهاز اآليبود بعيد تماما عن مجال اإلعالم االجتماعي ،غير أنه يعد في
حقيقة األمر أحد أهم عوامل ظهور تكنولوجيا البودكاست .فكلمة  Podcastكما هو ظاهر مشتقة من
لفظتي  iPodو  Broadcastingحيث تم تحوير اللفظتين لتشكيل  ،Podcastو ذلك من طرف
الصحافي  Ben HAMMERSLEYحسب البي بي سي.11
فقدرة اآليبود على قراءة ملفات الـ  MP3خاصة ،ساعدت على ظهور البودكاست ،حيث يمكن
تحميل الملفات الصوتية يدويا أو أوتوماتيكيا ،12و هي الخاصية التي يوفرها تطبيق الـ  ،iTunesو مع
ظهور اآليبود المخصص للفيديو فإنه أصبح من الممكن االشتراك في البودكاست المخصصة للفيديو
أيضا ،كما أن تزويد األجيال الالحقة من أجهزة اآليبود بالقدرة على االتصال بشبكات الواي فاي جعل من
السهل تحميل الملفات الصوتية ،دون الرجوع ألجهزة الكمبيوتر.
من جهة أخرى فإن متجر  iTunesساهم بشكل كبير في ظهور المتاجر اإللكترونية بشكلها
الحالي ،و ذلك على مختلف المنصات المحمولة ،و حتى المتاجر الخاصة بمتصفحات الويب كمتصفح
كروم ) (Chrome Storeمن غوغل .13بل أن متاجر التطبيقات انتقلت حتى إلى شاشات التلفزيون
الذكية كأجهزة  Smart TVمن سامسونغ ،و التي ستحوز بدورها على متجر تطبيقات خاص بها
).14 (Samsung Apps
و أخي ار فإن جهاز  iPod Touchالمزود بنفس نظام تشغيل هاتف الـ  iPhoneله القدرة على
تشغيل األلعاب ثالثية األبعاد عالية الجودة (مقارنة مع األعاب المخصصة للهواتف الذكية) ،و هي
األلعاب التي أصبحت تتجه نحو مزيد من االجتماعية لتتكامل مع األلعاب المتوفرة على الشبكات
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االجتماعية كالفيسبوك و غوغل ،+لترسم فهما أفضل لأللعاب االجتماعية ) ،(Social Gamesو هي
األلعاب التي توفر تجربة لعب اجتماعية يمكن أن تكون متعددة المنصات (هواتف محمولة ،منصات
ألعاب ،أجهزة كمبيوتر ،ألعاب مبنية على متصفحات الويب أو الشبكات االجتماعية).

 .3.3.1الهواتف الذكية:
أصبح الهاتف المحمول اليوم أحد أهم وسائل اإلعالم واالتصال الحديثة ،ألنه يدمج بين كونه
وسيطا إعالميا يوفر تجربة إعالمية غنية ،وبين كونه أحد أهم وسائل االتصال الحديثة ،15حيث تعتبر
الهواتف الذكية ) (Smartphonesأفضل مثال عن التزاوج الحاصل بين تكنولوجيا الحواسيب وتكنولوجيا
شبكات االتصال المختلفة.
قبل أن نعرف الهواتف الذكية البد أن نميز أوال بين  7أنواع رئيسية من الهواتف المحمولة:
 الهواتف المحمولة ) :(Mobile phonesوهي هواتف تسمح بإجراء المكالمات وارسالواستقبال الرسائل القصيرة فقط كهاتف نوكيا .2200
 الهواتف المحمولة منخفضة الكلفة ) :(Low-end mobile devicesوهي أجهزة تسمحباإلضافة للمكالمات والرسائل القصيرة ورسائل الملتيميديا ،باإلبحار على الويب ،غير أنها توفر
متصفحات ويب بسيطة للغاية ،ذاكرة جد محدودة وكامي ار بسيطة ،و هي موجهة لصنف معين
من المستهلكين ،و األمثلة عنها كثيرة.
 الهواتف المحمولة متوسطة الكلفة ) :(Mid-end mobile devicesوهي أجهزة تتوفرعلى شاشات متوسطة ،متصفحات ويب تدعم الـ  HTMLمع الجيل الثالث أحيانا ،باإلضافة
إلى كامي ار ذات إمكانيات متوسطة ،مشغل ملتيميديا ،ذاكرة قابلة للزيادة عن طريق بطاقات
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الذاكرة ،مع إمكانية تنصيب بعض األلعاب و التطبيقات .تتميز هذه األجهزة بوجود نظام
تشغيل غير معروف عادة.
 الهواتف المحمولة عالية الكلفة ) :(High-end mobile devicesو هي هواتف محمولةمن طراز عالي ،لكنها ليست األفضل في السوق ،حيث تتوفر على كامي ار جيدة ،شاشة كبيرة
(ليست األكبر) ناد ار ما تكون متعددة اللمس ) ،(Non-Multitouchباإلضافة إلى ميزات
أفضل من الهواتف متوسطة الكلفة ،كاالتصال بشبكات الواي فاي ،و حجم ذاكرة كبير نسبيا،
لكنها ال تقف في صف واحد مع الهواتف الذكية.
 الهواتف الذكية ) :(Smartphonesو هي أفضل الهواتف المحمولة المتوفرة في السوقحيث توفر إمكانيات كبيرة جدا مقارنة باألنواع السابقة ،سنتكلم عنها الحقا.
 األجهزة اللوحية ) :(Tablettsال توفر األجهزة اللوحية إمكانية إجراء مكالمات بالمعنىالحقيقي ،ألنها في الغالب تمكن من االتصال عن طريق بروتوكول الصوت عبر االنترنت
 ،VoIPسنتكلم عن األجهزة اللوحية بالتفصيل الحقا.16
يصعب تعريف الهواتف الذكية ألن مفهومها يتجدد باستمرار ،فالهواتف منخفضة التكلفة أيضا
كانت تعد هواتف جد ذكية قبل عقد من الزمن ،لكن يمكن أن نقول أن الهواتف الذكية اآلن هي الهواتف
التي تتميز بوجود نظام تشغيل متعدد المهام ) (Multitasking Operating Systemو متصفح ويب
جد متطور ،و اتصال واي فاي ،و دعم للجيل الثالث من الشبكات المحمولة ،باإلضافة لمشغل ملتيميديا
ذو إمكانيات عالية .كما تتوفر على أغلب المميزات التالية:
 نظام التموقع العالمي ) Global Positioning System (GPSأو نظام تموقع عالميمعزز ).Assisted Global Posistioning System (A-GPS
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 جهاز استشعار ).(Digital Compass كامي ار فيديو (عالية الجودة غالبا ،و مع دعم تصوير الفيديوهات عالية الدقة بصيغ  720pو 1080pو حتى تصوير المقاطع ثالثية األبعاد . 17)3D Stereoscopic
 منفذ لتوصيل الهاتف بالتلفزيون. بلوتوث (دعم للبلوتوث  3.2و حتى  7.0مع دعم البلوتوث ستيريو .18)A2DP شاشة لمسية ) (Touch Screenذات دقة عالية تصل في الكثير من الهواتف التي صدرت وستصدر هذا العام إلى  720pبل قد تصل إلى  1080pمع أكثر من ( 300 dpiنقطة في
االنش).
 دعم أفضل لأللعاب ثالثية األبعاد عن طريق .3D Video Acceleration جهاز 19Accelerometerو الذي يسمح خاصة بسرعة تدوير اتجاه الشاشة عند تغيير طريقةاإلمساك بالهاتف.20
باإلضافة للخصائص السابقة أصبحت الهواتف الذكية اليوم تتمتع بأنظمة تشغيل جديدة كليا،
سنتطرق إليها الحقا ،كما أن المعالجات ) (Processorsالمستخدمة اليوم أضحت أكثر قوة ،مع دخول
المعالجات الثنائية و رباعية النواة ) (Dual-Cores & Quad-Coresسوق المعالجات المخصصة
للهواتف المحمولة مع ترددات أصبحت في الغالب تبدأ من  1 Ghzلتصل إلى1.5 Ghz Quad Core
التي ستدخل هذا العام حيز الخدمة على األجهزة اللوحية و حتى الهواتف الذكية

21

(تحديث :المعالجات

رباعية النواة دخلت فعال الخدمة مع هاتفي  HTC One Xو  ،)Galaxy S IIIكما تتوفر الهواتف
المحمولة الجديدة على ذاكرة وصول عشوائي  RAMبسعات عالية تنطلق من  512 Mhzوصوال إلى
 ،2 Ghzو هو ما يسمح بتعدد المهام على الهاتف الذكي ،زيادة على حجم الشاشة الذي تجاوز 7
بوصات كما هو الحال مع هاتف  ،Samsung Galaxy Noteو هو ما ينفي التوقعات التي أطلقها
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الكثير من خبراء الهواتف المحمولة في السنوات الماضية من أن الهواتف المحمولة تتجه نحو التصغير.
فتطور المعالجات و أنظمة التشغيل جعل الهواتف الذكية توفر تجربة استخدام غنية للمستخدم ،تستلزم
شاشة ذات حجم كبير و دقة عالية.
تلعب الهواتف الذكية دو ار كبي ار في دعم و تطوير خدمات اإلعالم االجتماعي ،فتوفر االتصال
باالنترنت (الجيل الثالث و الرابع و شبكات الواي فاي) يسمح باستخدام التطبيقات المبنية على االتصال
بالويب ) ،(Web Based Applicationsو التي أضحت اليوم أحد أهم سمات سوق تطبيقات الهواتف
المحمول .فتوفير الشبكات االجتماعية و المدونات التقنية و المؤسسات اإلعالمية لتطبيقات مخصصة
للهواتف المحمولة الذكية أصبح اليوم أكثر من ضرورة ،فالهواتف المحمولة بأنواعها تمثل اليوم 7.7
بالمائة من حجم اإلبحار العالمي على الويب بعدما كانت النسبة ال تتجاوز  0.3بالمائة قبل ثالث
سنوات( 22إحصائيات فيفري  ،)3023بينما تجاوز حجم اإلبحار على األجهزة المحمولة من آبل و العاملة
على نظام  iOSألول مرة حجم اإلبحار عبر نظيرتها العاملة على نظام  Mac OS Xمن نفس الشركة
و الموجه ألجهزة الكمبيوتر المكتبية و المحمولة (فيفري .23)3023
باإلضافة إلى التطبيقات االجتماعية ،تعد الهواتف المحمولة أحد أهم دعائم صحافة المواطن ،من
خالل اإلمكانيات الكبيرة التي توفرها من ناحية سهولة التقاط الصور أو مشاهد الفيديو و مشاركتها عبر
الفيديو ،أو حتى توفير بث الفيديو على المباشر عبر تطبيقات كتطبيقي  Ustreamو  ،Qikمع القدرة
على إجراء مكالمات صوتية أو مكالمات فيديو عبر تطبيقات كتطبيق  Skypeأو  ،Google Talkبينما
يوفر تطبيق تويتر الخاص بالهواتف الذكية على سبيل المثال القدرة على تغطية األحداث المختلفة عبر
نشر التغريدات ) (Tweetsمباشرة للمتتبعين على الموقع أو المدونة .من جهة أخرى فإن توفر تشكيلة
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جد واسعة من التطبيقات المحمولة التي تخدم بشكل أو بآخر العمل اإلعالمي ،قد ساعد و بشكل كبير
على تحسين ظروف عمل الصحفيين سواء كانوا مراسلين أو محررين.

 .1.3.1أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة:
أنظمة تشغيل األجهزة المحمولة  ،هي منصة برمجيات يمكن أن تشغل عليها برامج أخرى تسمى
برامج تطبيقات ،حيث تعمل تلك التطبيقات على األجهزة المحمولة ،كالهواتف المحمولة ،الهواتف الذكية،
المساعدات الشخصية الرقمية ) ،Personal Digital Assistants (PDAsو أجهزة الكمبيوتر الكفية،
تختصر تسمية نظام تشغيل األجهزة المحمولة بـ  ،24 Mobile OSو التي تعني باالنكليزية Mobile
.Operating System
انطالقا من هذا التعريف ،و ما أوردناه سابقا فيما يخص أنواع األجهزة المحمولة ،تتضح لنا أهمية
تناول أنظمة التشغيل كعنصر مستقل عن الهواتف المحمولة ،فنظام التشغيل حاليا هو أهم عنصر
نستطيع أن نحكم من خالله على جودة الهاتف المحمول ،و هو األمر الذي قلب بالفعل موازين سوق
الهواتف المحمولة رأسا على عقب ،فبعد أن كانت نوكيا تسيطر على السوق سيطرة تامة ،و ذلك منذ بدء
الطفرة التجارية للهواتف المحمولة ،ضيعت الشركة في السنتين األخيرتين خصوصا نسبة هامة من سوق
الهواتف الذكية خاصة ،بعد الدخول القوي ألجهزة  Appleو األجهزة العاملة على نظام أندرويد من
غوغل ،التي سحبت البساط من نوكيا ،بسبب السياسات الخاطئة لهذه األخيرة التي تجاهلت التغير الكبير
في مزاج السوق ،حيث أصبح المستخدم يبحث في هاتفه عن نظام التشغيل األفضل ،و التي تتوفر على
أكبر قدر ممكن من التطبيقات ،بما أن المميزات الفيزيائية ) (Hardwareأصبحت تتقارب بشكل كبير
في كل الهواتف الذكية المعروضة على الساحة (نقصد هنا الكامي ار الجيدة ،البلوتوث ،االنترنت الالسلكية،
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منفذ بطاقة الذاكرة ذات السعة الكبيرة  ،SDHCمخرج الـ  ،USBو حتى القدرة على االتصال بأجهزة
التلفزيون عن طريق منفذ .)TV-Out
فالمعايير التي يمكن الحكم من خاللها اليوم على الهواتف المحمولة تتمثل أساسا في:
 نظام التشغيل. المعالج ).(Processor الذاكرة العشوائية ).(RAM الذاكرة الداخلية. مدة صالحية البطارية ،كما هو الحال دوما.أشهر أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة حاليا هي:
 .3.1.3.1نظام أندرويد ):(Android
و هو منصة مفتوحة المصدر بشكل كامل ،مخصصة لألجهزة المحمولة .تبنت غوغل هذا النظام
المملوك لتحالف الهاتف المفتوح ) ،(Open Handset Allianceهدف هذا التحالف هو تسريع االبتكار
في الهواتف المحمولة ،و توفير تجربة أفضل ،أكثر غنى و أقل كلفة للمستهلك .أحدث نظام أندرويد ثورة
في عالم الهواتف المحمولة ،حيث وفر ألول مرة نظام تشغيل مفتوح المصدر بالمعنى الحقيقي ،يتيح
الفصل بين الهاردوير (الهاتف المحمول) و السوفتوير (نظام التشغيل) ،مما يسمح بتشغيل نفس
التطبيقات على أكبر عدد ممكن من األجهزة.25
اشترت غوغل شركة  ،Android, Inc.سنة  ،3007و في  3003تم تأسيس تحالف الهاتف
المحمول (و هو تحالف لعدد من مصنعي الهواتف المحمولة ،و مشغلي شبكات المحمول) ،26حيث
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أصبح األندرويد رسميا نظاما مفتوح المصدر .بينما شهدت سنة  3007إصدار أول حزمة أدوات تطوير
البرمجيات ) Android SDK 1.0 ، Software development kit (SDKحيث ظهر هاتف
غوغل األول  G1 Phoneالذي تم تصنيعه من طرف .27 HTC
منذ ظهور نظام األندرويد ،عرف عدة إصدارات ارتأت غوغل أن تطلق على كل إصدار اسما
تسويقيا يمثل أحد أنواع الحلويات وفق الترتيب األبجدي.
اإلصدارات إلى غاية فيفري  3023يلخصها الشكل التالي:28

الشكل رقم  :23صورة توضح إصدارات نظام أندرويد إلى غاية فيفري 3023

يحتل نظام أندرويد المرتبة األولى من حيث المبيعات ،حيث مثلت حصته السوقية في الربع الثالث
من سنة  3022نسبة  73.7بالمائة من السوق العالمي للهواتف الذكية.29
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 .3.1.3.1نظام اآليفون ):(iOS
و هو نظام تشغيل من شركة آبل ،خاص بأجهزتها المحمولةiPhone, iPod Touch, iPad :
يستند هذا النظام على نظام ( Mac OS Xنظام تشغيل مكتبي قائم على أساس منصة .30)UNIX
أحدث نظام  iOSتغيي ار جذريا على سوق الهواتف الذكية لدى صدوره على جهاز اآليفون ،و هو
ما أدى بالكثير من مصنعي الهواتف المحمولة إلى تطوير أنظمة التشغيل التي كانوا يستخدمونها في
هواتفهم المحمولة ،مما أحدث ثورة تقنية حقيقية في مجال الهواتف المحمولة ،حيث أدت إلى صعود
بعض الشركات التي كانت تعيش ظروفا صعبة ،في حين خسرت شركات أخرى كانت في أوج قوتها
الكثير من مكاسبها.
يتميز نظام  iOSعن األنظمة األخرى باالنغالق ،و هو األمر الذي جعل النظام مستق ار إلى حد
كبير ،إضافة إلى التالئم الكبير بين نظام التشغيل من جهة و الجهاز (الهاردوير) من جهة أخرى ،و
كالهما مملوكان آلبل حصريا.
عرف نظام تشغيل  iOSعدة تحسينات تمثلت في  7إصدارات تعمل على أجهزة آبل المحمولة ،و
احتل المرتبة الثالثة في نسبة مبيعات الهواتف الذكية في الربع الثالث من  3022بنسبة  27بالمائة.31
 .1.1.3.1نظام سيمبيان ):(Symbian
و هو نظام تشغيل مملوك لشركة نوكيا ،لكنه متوفر أيضا على بعض أنواع الهواتف من سوني
اريكسون (تحديث :سوني للهواتف المحمولة حاليا) و سامسونغ .كان سيمبيان أشهر نظام تشغيل قبل
سنوات نظ ار لدعمه من قبل نوكيا على هواتفها ذات الميزانية المنخفضة ،المتوسطة ،العالية و كذا
الهواتف الذكية ،حيث كانت توفر لكل شريحة من الهواتف نسخة سيمبيان المالئمة  S40, S60بأنواعها،
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قبل أن تشتري نوكيا سيمبيان و تحولها إلى نظام مفتوح المصدر لمنافسة األنظمة الصاعدة بقوة ( iOSو
أندرويد).
فشلت كل محاوالت نوكيا "إلنعاش" نظام سيمبيان ،فاضطرت أخي ار إلى اعتماد نظام Windows
 Phoneمن خالل شراكة إستراتيجية مع مايكروسوفت ،32و هو تحالف شركتين خسرتا الكثير في مواجهة
غوغل و آبل في كل المجاالت.
احتل نظام سيمبيان المرتبة الثانية لمبيعات الهواتف الذكية في الربع الثالث من  3022بنسبة
 27.7بالمائة.33
 .3.1.3.1نظام بالكبيري ):(BlackBerry OS
و هو نظام التشغيل الخاص بشركة ) ،Research In Motion (RIMألجهزة بالكبيري
خاصتها ،حيث يوفر هذا النظام خاصية تعدد المهام ،مع إمكانيات أخرى تتالئم مع خصائص
البالكبيري ،نذكر منها Trackpad ،Trackwheel ،Trackball ،باإلضافة إلى الشاشة اللمسية.34
يتوفر نظام تشغيل بالكبيري في  3إصدارات اساسية ،35و يحتل المرتبة الرابعة في مبيعات
الهواتف الذكية خالل الربع الثالث من  ،3022بنسبة  22بالمائة من السوق.36
 .3.1.3.1نظام ويندوز فون ):(Windows Phone
نظام ويندوز فون (ويندوز موبايل سابقا) هو نظام تشغيل للهواتف المحمولة من شركة
مايكروسوفت ،جاء على أنقاض سابقه ويندوز موبايل ،النظام الغير محبب كثي ار من قبل المستخدمين ،و
الذي وصل لإلصدار السادس ،قبل أن يتم تغييره جذريا ليصبح ويندوز فون  ،3و هو النظام الذي يتميز
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بواجهة تشغيل جذابة للغاية من تطوير مايكروسوفت بواسطة نظام تصميم ويندوز فون المسمى Metro
.37
لم يعرف هذا النظام النجاح المأمول منه ،غير أن الخبراء يتوقعون أن يحتل في غضون السنوات
الثالث المقبلة المرتبة الثالثة بين أنظمة تشغيل األجهزة المحمولة ،بعد أندرويد و  ،iOSخصوصا بعد
اعتماده من قبل نوكيا كنظام التشغيل األول لهواتفها الذكية.
احتلت مبيعات الهواتف المزودة بويندوز فون المرتبة السادسة بين الهواتف الذكية خالل الربع
الثالث من  ،3022و ذلك بنسبة  2.7بالمائة من السوق.38
تلعب أنظمة تشغيل األجهزة المحمولة دو ار كبي ار في دعم نمو و تطور مجال اإلعالم االجتماعي
من خالل النقاط الموجزة التالية:
 توفير المجال لتطوير تطبيقات اجتماعية لألجهزة المحمولة. توفير تجربة استخدام غنية خاصة من حيث اإلبحار على الويب ،و مشاركة المحتويات. تحسين أداء خدمات اإلعالم االجتماعية التي تعتمد على مبدأ تحديد الموقع الجغرافي) ،(geolocalisationو هي الخدمات التي أصبحت تجذب اهتمام المؤسسات اإلعالمية
لتوفير األخبار وفق المناطق الجغرافية.
 تسهيل عمل الخدمات و المواقع متعددة المنصات (كمبيوتر شخصي ،جهاز لوحي ،هاتفمحمول).
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 .3.3.1األجهزة اللوحية ):(Tabletts
األجهزة اللوحية هي أحدث تطور في مجال األجهزة المحمولة ،انطلقت على مدى واسع مع ظهور
جهاز األيباد ) (iPadمن آبل ،و الذي أدى إلى ظهور هوس عالمي بهذا النوع من األجهزة ،الذي يجمع
بين مميزات الهواتف الذكية من جهة و أجهزة الكمبيوتر المحمولة من جهة أخرى .حيث توفر األجهزة
اللوحية تجربة إبحار مثالية على الويب ،بينما تنتقل بمطالعة الكتب اإللكترونية إلى مستوى غير مسبوق
من التفاعلية ،حيث توفر إمكانيات كبيرة عن طريق شاشتها متعددة اللمس ،التي تمكن المستخدم من
االنتقال بين المواد المتاحة ،تصغير و تكبير الصفحات بطريقة جذابة و سهلة للغاية.
رغم أن األجهزة اللوحية ال تمتلك نفس اإلمكانات القوية التي تتوفر عليها الكمبيوترات المحمولة إال
أن هناك اتجاها متعاظما لمزيد االعتماد على تلك األجهزة التي تالئم احتياجات المحترفين و الطلبة و
حتى المستخدمين العاديين ،حيث تتوقع في هذا السياق دراسة حديثة لمؤسسة  Gartnerأن يصل عدد
األجهزة اللوحية المباعة سنة  3027إلى  737مليون جهاز.39
من خالل ما ذكرنا نستطيع أن نستنتج الدور الكبير الذي أضحت تلعبه األجهزة اللوحية مثلها مثل
الهواتف الذكية في تطوير اإلعالم االجتماعي ،حيث تعمل على مزيد الدمج بين األجهزة المحمولة و
أجهزة الكمبيوتر ،و هو األمر الذي بدأ يتبلور أخي ار في أنظمة التشغيل الجديدة لكل من غوغل ،آبل و
ميكروسوفت ،التي تحاول تلك الشركات أن تجعلها قريبة إلى حد كبير من كونها أنظمة تشغيل متعددة
المنصات (إن صح التعبير) ،عبر توفير دعم متبادل بين أنظمة التشغيل المحمولة و المكتبية.
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 .3.3.1أنظمة الترفيه المنزلية:
قد تبدو أنظمة الترفيه المنزلية بعيدة تماما عن مجال اإلعالم االجتماعي ،غير أنه و في حقيقة
األمر فإن تلك األنظمة و التي تتمثل أساسا في :منصات األلعاب ،أجهزة السينما المنزلية ،شاشات
التلفزيون و المشغالت الرقمية و غيرها ،تبدو اليوم أقرب من أي وقت مضى من أن تصبح جزءا ال يتج أز
من عالم اإلعالم االجتماعي.
فأجهزة التلفزيون المزودة باالنترنت اليوم ،لم تعد تبدو كمنتجات معقدة و كمالية للغاية ،حيث توفر
أجهزة التلفزيون الذكية اليوم الكثير من الخصائص "االجتماعية" ،كتصفح الشبكات االجتماعية ،استخدام
خدمات الـ  VoIPكخدمة  ،Skypeاإلطالع على البريد االلكتروني ،التسوق االلكتروني ،الفيديو حسب
الطلب و غيرها .كما أن استخدام التطبيقات االلكترونية المشابهة لتلك الموجودة على الهواتف الذكية
أصبح اليوم أم ار واقعا بالفعل.
فيما توفر منصات األلعاب الحديثة كمنصة  Xbox 360إمكانية اللعب عبر االنترنت ،مع العبين
في شتى مناطق العالم عبر خدمة  ،Xbox Liveو ليس فقط مع مستخدمي منصة الـ  Xboxو إنما مع
مستخدمي أجهزة الكمبيوتر الشخصية أيضا ،فيما سيتم على األرجح إطالق نظام ويندوز  7مزودا بهذه
الخدمة المتعددة المنصات .فتجربة األلعاب االلكترونية أصبحت اليوم نشاطا اجتماعيا ،تعززه القدرة على
التواصل عبر الشبكات االجتماعية و بروتوكول الصوت عبر االنترنت.
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 .1.1أشهر فضاءات اإلعالم االجتماعي:
 .3.1.1موقع يوتيوب ):(YouTube
انطلق موقع مشاركة الفيديو األول على الصعيد العالمي في  27فيفري سنة  3007على يد ثالثة
من موظفي  PayPalالسابقين وهم  Steve CHEN ،Chad HURLEYوجواد كريم.40
لكن الموقع لم ينطلق فعليا إال بعد أن تلقى تمويال من  Sequoia Capitalفي نوفمبر 3007
فكانت انطالقته الفعلية في ديسمبر  3007حيث أصبح  Chad HURLEYالمسؤول التنفيذي األول
للشركة بينما أصبح  Steve CHENرئيس قسم التكنولوجيا في شركة يوتيوب.41
يتيح يوتيوب محتوياته للجميع كما بإمكان أي كان إضافة مقاطع فيديو للموقع – بعد التسجيل
على الموقع  -كما يمكن مستخدميه المسجلين من تقييم الفيديوهات التي يشاهدونها والتعليق عليها أو
إضافتها للمفضلة ضمن صفحاتهم الشخصية أو إرسالها لألصدقاء كما باإلمكان إرسال الفيديوهات إلى
المدونات الشخصية أو المنتديات كما يتيح عرضها على أشهر الشبكات االجتماعية كالفيسبوك  ،ماي
سبيس  ،تويتر وغيرها.
يعتمد اليوتيوب في قراءة ملفات الفيديو على تقنية أدوبي فالش ) (Adobe Flashكما أتاح مؤخ ار
إمكانية إضافة ومشاهدة مقاطع فيديو عالية الجودة ضمن مشغل ذو شاشة عريضة )(Wide screen
لتوفير مشاهدة قريبة من المشاهد السينمائية باإلضافة إلى اتجاهه نحو األجهزة المحمولة كالهواتف النقالة
وأجهزة الملتيميديا المحمولة التي تتيح االتصال باالنترنت عن طريق الواي فاي ) (Wi-Fiكجهاز أي بود
توتش ) (iPod Touchعلى سبيل المثال.
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في  7أكتوبر  3007اشترى عمالق االنترنت غوغل موقع يوتيوب مقابل  1,65مليار دوالر في
ثاني اكبر صفحة لغوغل بعد صفقة االستحواذ على  DoubleClickسنة  423003التي أصبحت فيما
بعد  Google AdSenceحيث انتقلت من الويب  2.0الى الويب .3.0
أبرمت اليوتيوب العديد من اتفاقات الشراكة مع الشركات المزودة بالمحتوى كالـ - BBC- CBC
. Warner Music Group - NBA - Sony Music Group -Universal Music Group
لكن كل هذه االتفاقيات لم تمنع ظهور عدة مشاكل لعل أبرزها كان في مارس  3003عندما رفعت
فياكوم ) (Viacomدعوى قضائية على غوغل ويوتيوب حيث اتهمتهما بسرقة حقوق ملكية أعمال فنانيها
ومنتجيها وطالبتهما بتعويض قدره مليار دوالر من مجمل األضرار ،مما اضطر يوتيوب لحذف أكثر من
 200.000فيديو مخالف لحقوق الملكية الفكرية.43
لكن مشاكل يوتيوب مع حقوق الملكية ظلت مستمرة حيث يلجا المستخدمون لطرق ملتوية للتحايل
على الموقع على سبيل المثال يحاول الموقع تجنب تحميل األفالم الكاملة والبرامج التلفزيونية عن طريق
منع المواد التي تزيد مدتها عن  20دقائق أحيانا ،لكن المستخدمين يلجئون لتقسيم المواد لعدة أجزاء ثم
يجمعونها مع بعضها.44
في أكتوبر  3003أعلن يوتيوب عن خدمة جديدة لمكافحة المحتويات التي تخالف حقوق الملكية
الفكرية هي خدمة يوتيوب لتعريف الفيديو ) (YouTube Video Identificationوالتي تمكن أصحاب
المحتويات من حفظ حقوقهم الفكرية عن طريق تحميل نسخة كاملة من أعمالهم نحو هذه الخدمة لتتولى
الغور يتمان معقدة التعرف على الفيديوهات المحملة والمشابهة للنسخة األصلية لصاحبها .عندها يمكن
لصاحب المحتوى إما أن يحذف الفيديو المخالف أو يسمح ليوتيوب باإلبقاء عليه واضافة إعالنات عليه
ليتقاسم العائدات مع الموقع.45

77

هذا وأطلق اليوتيوب في جانفي  3007نظاما جديدا للشركاء في الواليات المتحدة األمريكية لجعل
ملفات الفيديو الخاصة لهم متاحة للتحميل والشراء حيث يسمح هذا النظام باالختيار بين خمسة تراخيص
للعموميات الخالقة ) (Creative Commonsكما بإمكانهم تحديد األسعار وعلى المشترين المرور
خالل صفحة  Google Checkoutالتي تستخدم بيانات حساب غوغل الخاصة بهم.46
لكن رغم كل هذا تبقى بعض العراقيل التي تعيق تطور الموقع منها على سبيل المثال كثرة عدد
المتصفحين وقلة عدد المشاركين فقد أكدت إحصائية حديثة لشركة متخصصة في أبحاث االنترنت أن
نسبة مستخدمي موقع يوتيوب الذين يقومون بتحميل ) (Uploadملفات الفيديو على الموقع هي 0.27
بالمئة فقط من مجموع المستخدمين وهي نسبة جد ضئيلة لكن البعض يبدي تفاؤال باعتبار الموقع يجتذب
مئات الماليين من الزوار.47
عصر اليوتيوب
لقد دخل يوتيوب التاريخ من أوسع أبوابه تماما كما دخل حياة مئات الماليين في جميع أنحاء العالم
وذلك من خالل استخداماته ومحتوياته التي يضيفها المستخدمون عبر العالم.
من أكثر الجوانب التي كان للموقع آثاره الكبيرة والواضحة :الجانب االجتماعي والفني حيث أصبح
الكثيرون ممن يبحثون عن الشهرة يتوجهون لليوتيوب باعتباره الوسيلة اإلعالمية الوحيدة تقريبا التي تتيح
ألي كان الظهور وتمنحه الفرصة للوصول إلى الماليين وهي الطريقة التي سمحت للكثير من الفنانين
والفرق الموسيقية بالتعريف بأنفسهم في بداية مشوارهم وتجاوز أشواط كثيرة نحو الشهرة.48
لكنه في المقابل تحول في الكثير من األحيان لقناة لترويج الفضائح و االبتزاز خصوصا في
المجتمعات المحافظة فعلى الرغم من سياسة الموقع الرافضة لوضع المواد اإلباحية إال أن هناك الكثير
من الصعوبات التي تواجه مسيري الموقع .منها مثال اختالف ثقافات المستخدمين فالمسموح لي في ثقافة
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معينة قد يكون مرفوضا تماما في ثقافة أخرى كما يعتبر عامل اللغة من المواضيع التي تصعب التحكم
في كل ما يوضع على الموقع كما أن شكاوي المستخدمين بخصوص المواد الموضوعة على الموقع
ليست حال جذريا للقضية.
يسمح الموقع أيضا للمستخدمين بالتطرق للمواضيع السياسية وهي المواضيع التي تثير غالبا الجدل
بين المستخدمين بل ويصل الموضوع أحيانا لشن حمالت من الشكاوى لدى الموقع لحذف المواضيع
والفيديوهات مثار الجدل خصوصا إذا تعلق األمر بمعاداة السامية والقضايا الساخنة كالقضية الفلسطينية
أو العراقية مثال أو موضوع الحرب على اإلرهاب والقضايا المتصلة بصراع الحضارات أو األديان .
مثال شهدت الحرب األخيرة على غزة حربا من نوع آخر حيث دارت رحاها على موقع يوتيوب أين
سعى كل طرف للقيام بحرب إعالمية بغية كسب الرأي العام فيما انشأ الجيش اإلسرائيلي قناته الخاصة
على الموقع ليصبح بذلك أول قوة منظمة تملك محطتها الخاصة على اليوتيوب وعرض الجيش من خالله
صو ار لعمليات قواته في القطاع.49
لقد أصبح اليوتيوب منفذا ومتنفسا للكثير من المعارضين الذين يعانون من التهميش أو القمع من
قبل سلطات بلدانهم فامتأل الموقع بمشاهد تعذيب المعارضين وانتهاك حقوق اإلنسان كما هو الحال في
مصر ما قبل الثورة مثال.
فيما انشغلت السلطات المغربية بالبحث عن مواطن اتخذ اسم " قناص تارغيست " ووضع فيديو
ألحد رجال األمن وهو يأخذ رشوة من صاحب سيارة لقاء التغاضي عن إحدى المخالفات المرورية .هذا
ولجأت الكثير من الدول لمنع الموقع كتايلند  ،إيران والهند بعد بث فيديوهات اعتبرت مسيئة ألنظمة
الحكم وتاريخ البلدان المذكورة.50
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غير أن كل ما ذكر من استخدامات شيء ،و استخدامات اليوتيوب في الثورات العربية شيء آخر،
فدون الخوض في التفاصيل يكفي أن نقول أن يوتيوب شكل قنوات تلفزيونية بديلة ،وسيلة للتوثيق و أداة
فعالة للحشد و التأييد.
لكن بالرغم من كل ما ذكر يبقى اليوتيوب أحد أهم أوجه الويب  3.0و اإلعالم الجديد فقد اختارته
مجلة تايم األمريكية كأهم اختراع لسنة  3007لدوره في إعطاء الفرصة لزواره مجانا إلنتاج وعرض مواد
فيلمية على الموقع كما امتدحت المجلة جمهور الموقع ألنهم بادروا إلى " تولي دفة اإلعالم الجديد الذي
ال يعرف أي حواجز أو عوائق جغرافية وتقديم المواد الضرورية لعرضها في الموقع".51

 .3.1.1موقع فيسبوك ):(Facebook
يعتبر فيسبوك اليوم أشهر شبكة اجتماعية في العالم إذ يحتل المرتبة األولى عالميا على عرش
الشبكات االجتماعية والمرتبة الثانية بين أكثر المواقع زيارة على الشبكة حسب ترتيب أليسكا.
بدأ الفيسبوك كفكرة بسيطة ألحد طلبة هارفارد "مارك زوكربيرغ" )(Mark ZUCKERBERG
الذي أصبح فيما بعد أصغر ملياردير في العالم .فكرة زوكربيرغ كانت تقضي بإنشاء موقع انترنت بسيط
يجمع من خالله طلبة هارفارد في شكل شبكة تعارف بغية تعزيز التواصل بين الطلبة واإلبقاء على
الروابط بينهم بعد التخرج.
وبالفعل جسد فكرته هذه التي رأت النور في  7فيفري  3007ومع انطالق الموقع حقق نجاحا
كبي ار ففي غضون أسبوعين بدأ نصف تالمذة بوسطن بالمطالبة باالنضمام لشبكة الفيسبوك ألن الشبكة
كانت مقتصرة على طلبة هارفارد فقط .فاستعان زوكربيرغ بصديقيه Dustin MOSKOWITZو
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 Chris HUGHESلبناء الفيسبوك الذي استطاع في غضون  7أشهر أن يضيف  70شبكة لكليات
أخرى.52
بفضل هذا النجاح انتقل مؤسسو الموقع إلى  Palo Altoالتي أصبحت فيما بعد المقر الرسمي
للفيسبوك.
انضم خالل تلك الفترة مساعد مؤسس شركة "نابستر" ) (Napsterالشهيرة إلى "زوكربيرج" وفيس
بوك حيث قام بجلب أول مستثمر في الفيسبوك وهو  Peter THIELأحد مؤسسي شركة

PayPal

الشهيرة في مجال المعامالت المالية عبر الشبكة ،كانت قيمة االستثمار نصف مليون دوالر.
حاولت  Friendsterوهي الشركة المالكة للموقع الذي يحمل نفس االسم وهو موقع تعارف يضم
ماليين المستخدمين أن تستحوذ على الفيسبوك مقابل  20ماليين دوالر في منتصف  3007لكن
زوكربيرغ رفض الصفقة.53
في سبتمبر  3007انفتحت الشبكة على طلبة المدارس الثانوية وفي أكتوبر من نفس السنة أتاح
فيسبوك لمستخدميه تبادل الصور مما اكسبه شعبية كبيرة وتوالت االستثمارات وعقود التمويل التي ساعدت
الموقع على تطوير نفسه وزيادة طاقة استيعابه التي امتدت لتشمل شبكات األعمال قبل أن تنفتح أخي ار
على االستخدام العام في سبتمبر  3007حيث أصبح بإمكان كل من يملك بريدا الكترونيا أن ينضم
للفيسبوك.54
اليوم ،أصبحت الشبكة تضم حوالي  700مليون مستخدم نشط – إحصائيات شهر أفريل -3023
أكثر من نصفهم خارج إطار الكليات فلو كان الفيسبوك دولة فسيكون ثالث أكبر دول العالم سكانا قبل
اليابان وروسيا ونيجيريا.55
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 .3.3.1.1ماهو الفيسبوك ؟
الفيسبوك كما سبق و ذكرناه هو أشهر شبكة اجتماعية حيث يضم أكثر من  700مليون مستخدم
فعال يتيح لهم الموقع إنشاء صفحاتهم الشخصية بحيث يمكن لهم كتابة يومياتهم ونشر صورهم
وفيديوهاتهم عليها وكذا الروابط التي يودون مشاركتها عبر الموقع حيث تنشر أخبار المستخدم وأصدقائه
ونشاطاتهم على الحائط الذي يمكن التحكم فيما ينشر عبره ومدى خصوصية أو إتاحة محتوياته للغير.
يعتمد الفيسبوك على برمجيات مفتوحة المصدر حيث يمكن للمستخدمين والمطورين ابتكار
وتطوير تطبيقاتهم الخاصة على الموقع واتاحتها للمستخدمين العاديين وذلك بدءا بأبسط االختبارات
الترفيهية وصوال إلى أعقد التطبيقات التي تتيح الربط بين الموقع وبقية المواقع الخدماتية األخرى
كاليوتيوب  ،تويتر ،ديليشوس  ،وغيرها من تطبيقات اإلعالم االجتماعي ).(Social media
تضاف كل هذه اإلحصائيات إلى النجاح الباهر الذي حققه الفيسبوك على كل المستويات ففي
أكتوبر  3003اشترت مايكروسوفت حصة في الفيسبوك نسبتها  2.7بالمائة بقيمة  370مليون دوالر مما
يعني أن قيمة الموقع تقدر بنحو  27مليار دوالر .و كان "زوكربيرغ" قد رفض قبل عام من ذلك عرضا
من غوغل لشراء الموقع مقابل مليار دوالر ،56وهي الخطوة التي رأى جل المراقبين حينها أن الشاب سيندم
عليها لكنه عكس كل التوقعات تمكن من االحتفاظ بالموقع وضمان مكانته الكبيرة بين كبار الالعبين على
الويب.
(تحديث :تم طرح أسهم الفيسبوك رسميا في بورصة ناسداك يوم  27ماي  ،3023في أقوى طرح
في تاريخ الواليات المتحدة ،بسعر  77دوال ار للسهم ،مما أعطى الموقع قيمة سوقية قدرها  207مليارات
دوالر).57
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 .3.3.1.1ثورة الفيسبوك:
لم تقتصر شهرة ونجاحات الفيسبوك على الشبكة فقط بل امتدت لكل المجاالت فقد دخل القطاع
االقتصادي و الخدماتي كوسيلة ناجحة للتسويق كما دخل المجال االجتماعي و السياسي بقوة من خالل
المجموعات الكثيرة التي وجدت فيه ضالتها حيث يسمح بتجميع المستخدمين حسب اهتماماتهم وانتماءاتهم
من خالل شبكات الدول أو حسب اهتماماتهم و ميوالتهم ،فأصبح من الشائع اليوم حدوث تظاهرات –
ليس بالضرورة مظاهرات -يتم التحضير لها والدعوة لحضورها عبر الموقع.
في الوطن العربي ال تزال التجربة فتية حيث يستخدم الموقع إلنشاء المجموعات التي ال يبتعد
نشاطها في معظم األحيان عن – االفتراضية  -حيث ال تستثمر في الواقع مع استثناءات جد قليلة مثل
حالة الحرب على غزة لكن أكبر حدث في المنطقة العربية و الذي كان للفيسبوك دور كبير فيه هو من
دون شك إضراب السادس من أفريل سنة  3007في مصر والذي تزامن مع أحداث المحلة (إضراب
عمال مصنع الغزل و النسيج في المحلة و الذي حظي بتغطية مميزة من قبل المدونين الشباب و
المشتركين على الفيسبوك).
حيث قادت إسراء عبد الفتاح منسقة الموارد البشرية بإحدى الشركات الخاصة الدعوة لإلضراب
فنجحت في استقطاب  30ألفا من جمهور الفيسبوك قبل أن يتم اعتقالها في الشارع من طرف قوات األمن
لتوجه إليها تهم التحريض على إضراب  7أفريل واثارة الشغب وحيازة منشورات تحريضية ،58ثم أطلق
سراحها بعد أيام بطريقة اعتبرها الكثيرون تحذي ار للبقية من "شباب الفيسبوك والمدونين المصريين" لكن
بالرغم من مضايقة الفيسبوك للسلطات المصرية حينها فإنها لم تلجا لمنعه كما فعلت بعض الدول
كسوريا ،إيران ،ميانمار وبوتان بينما فرض الجيش اإلسرائيلي قيودا على المشاركة فيه بعد ظهور صور
لغرف عمليات وقواعد جوية وغواصات إسرائيلية على صفحاته.59
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بعد إضراب المحلة بدا جليا للناشطين كما للمراقبين و الدارسين أن الفايسبوك  -على عكس
المدونات  -قد يلعب دو ار كبي ار على الساحة السياسية العربية ،لما يوفره من حيز واسع للتعبير عن الرأي
من جهة ،و لقدرته الكبيرة على التجنيد من جهة أخرى.
لم يطول األمر كثي ار ليواجه الفايسبوك اختبا ار جديدا لمدى قدرته على تحريك المياه الراكدة ،جنبا
إلى جنب مع كل من تويتر و يوتيوب على وجه الخصوص .فمع شن إسرائيل حربها العدوانية على قطاع
غزة ،كانت حرب أخرى تندلع بالموازاة معها ،ميدانها صفحات الفايسبوك ،و حسابات تويتر و قنوات
يوتيوب .حيث استغل الفلسطينيون و أنصارهم المواقع لتعريف العالم بحجم الجرائم اإلسرائيلية في حق
القطاع .بينما و في المعسكر المقابل نشط اإلسرائيليون في محاولة تعريف العالم بمدى "الضرر" الذي
تسببه صواريخ الفصائل الفلسطينية بدائية الصنع (و التي ال تقارن بأي حال من األحوال بترسانة
إسرائيل ،و حجم القوة النارية التي استخدمتها ضد القطاع).
انتشر الفايسبوك انتشار النار في الهشيم ،في أوساط مستخدمي االنترنت العرب .و هو ما مكنه
من لعب دور محوري في ما اصطلح على تسميته بالربيع العربي .حيث استخدم التونسيون الفايسبوك
لنشر صور انتحار الشاب البوعزيزي حرقا ،احتجاجا على الظلم الذي لحقه .و هو ما أدى إلى
احتجاجات عارمة بدأت ش اررتها في سيدي بوزيد،وانتشرت شيئا فشيئا من خالل دعوات المدونين و
الناشطين على الفايسبوك للتظاهر دعما ألهالي سيدي بوزيد ،فشيئا فشيئا بدأت االحتجاجات تخرج عن
سيطرة نظام بن علي ،خصوصا مع تبني النقابات العمالية

وعلى رأسها نقابة المحامين لمطالب

المحتجين ،و هو األمر الذي أعطى االحتجاجات زخما كبي ار أخرجها من الطابع الشبابي (الذي استغله
النظام ليصور االحتجاجات على أنها عمليات تخريب و سلب و نهب يقوم بها الشباب الطائش).
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لعبت صفحة سيدي بوزيد على الفايسبوك و تويتر ،و الفيديوهات األولى لألحداث عبر يوتيوب
دو ار كبي ار في مسار الثورة التونسية ،حيث مثلت نافذة لإلعالم الدولي ،يطلع من خاللها على حقيقة
الوضع في تونس ،بعدما فرض النظام حينها حظ ار على عمل الصحفيين األجانب في البالد.60
وثق الفايسبوك وبقي ة المواقع االجتماعية ليوميات الثورة التونسية بالصورة والفيديو،اللذين تكفل
بتوفيرهما الناشطون التونسيون الذين تسلحوا بكل ما أمكنهم من هواتف محمولة و كاميرات و حواسيب
دفترية ،لتوفير صورة متكاملة عن حقيقة األوضاع على األرض.
بانتقال الثورة إلى أقطار عربية أخرى ،تواصل االعتماد على الفيسبوك و إن كان قل بصورة كبيرة
في حالة الثورة الليبية نظ ار لقلة عدد الليبيين على الشبكات االجتماعية .كما أن تعامل األنظمة الليبية و
اليمنية و السورية الدموي مع الثورة ،أدى إلى إطالة أمدها و بالتالي فإن صور الدمار و التقتيل التي
بدأت صادمة و مؤثرة ،تحولت تدريجيا إلى مشاهد معتادة ،كما أن تباطؤ وتيرة األحداث على العكس من
الحالة التونسية و المصرية قد خلق حالة من اإلحباط لدى مستخدمي المواقع االجتماعية.
فيما وجهت انتقادات للموقع باعتباره يحمل مخاطر تسرب معلومات شخصية عن طريق بعض
التطبيقات المخادعة التي يمكن للقراصنة وضعها ،وهي االنتقادات التي لم تمنع الماليين من التسجيل في
الموقع و وضع معلوماتهم وصورهم الشخصية عليه بدءا بالمجتمعات "المتحررة" و وصوال إلى أشد
المجتمعات "انغالقا أو محافظة" والتي بدأ شبابها خاصة في التعامل مع الفيسبوك وبقية المواقع والشبكات
االجتماعية األخرى.
من جهة أخرى تسعى الكثير من الشركات لمعرفة بعض المعلومات التي ينشرها رواد الموقع
كأسماء الكتب ،األفالم أو الموسيقى المفضلة وذلك ألغراض تسويقية فهي تعطي فكرة عن أكثر األفالم
مثال أو الموسيقى الرائجة لدى فئة عمرية معينة .الموقع يسمح لتلك الشركات -المعلنة على صفحاته -

207

بالحصول على بعض المعلومات التي ال تعتبر على درجة كبيرة من الخصوصية – كنوع الموسيقى
واألفالم المفضلة أو النجوم والمنتجات المفضلة  -بينما يمتنع عن تسريب خصوصيات األفراد حسب
تصريحات مسؤوليه.61
لكن بالرغم من الجدل الك بير الذي يثار حول الفيسبوك إال أنه أصبح يعد اليوم إحدى أيقونات
الويب  3.0واإلعالم الجديد وطراز حياة لمطلع القرن الواحد والعشرين غير جذريا مفهوم اإلعالم وعالقته
بجمهوره الذي أصبح يصنع الحدث وينقله ويعلق عليه كما أتاح الفيسبوك عدة خصائص وميزات
لمستخدميه في سبيل إرضاء واشباع حاجاتهم االجتماعية النفسية واإلعالمية وهذا ما تكشفه يوميا مختلف
الدراسات الصادرة في الغرب خاصة والتي تجمع في معظمها على األثر الكبير للشبكات االجتماعية
خاصة على فئة الشباب والطلبة.

 .1.1.1موقع تويتر ):(Twitter
ظهر موقع تويتر في مارس  3007على يد  Biz STONE ،Jack DORSEYو Evan
 WILLIAMSوأتيح للجمهور في جويلية  3007وهو عبارة عن شبكة اجتماعية وخدمة للتدوين
المصغر ) (Micro-bloggingتسمح لمستخدميها بإرسال تحديثات ) (Updatesوتدوينات مصغرة ال
تتجاوز  270حرفا .يمكن إرسال التحديثات وفق  7طرق هي:
 -2عبر نموذج الويب :من خالل الموقع أو بعض التطبيقات التي تسمح بذلك.
 -3عبر رسالة قصيرة :وذلك بإرسال  SMSمن الهاتف النقال للحساب الشخصي على الموقع.
 -7عبر رسالة فورية :من خالل برامج الرسائل الفورية.
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كما انفتح الموقع على خدمات أخرى بإضافة ميزات كبريد غوغل االلكتروني  Gmailوخدمة
البحث كما أطلق تويتر موقع  Exploreالمخصص للتطبيقات الخارجية التي تتفاعل مع الموقع (Third
) party applicationsوكذا أداة جديدة تسمى  Twitter Blocksوالتي تقدم مخططا ثالثي األبعاد
للمستخدم وأفراد شبكته.62
تويتر هي خدمة أطلقتها شركة  Obviousوالتي مقرها سان فرانسيسكو
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ثم قامت بفصل تويتر

في شركة مستقلة تحمل اسم " تويتر "  Twitterوذلك في أفريل .643003
في أفريل  3007أطلق تويتر خدمته الخاصة باليابان باالشتراك مع .65 Digital Garage
يتيح

تويتر

لمستخدميه

إمكانية

الحصول

على

صفحة

خاصة

على

شكل

"  " twitter.com/usernameوهو األمر الذي يسهل كثي ار إيجاد الصفحة والوصول إليها.
التسجيل في الموقع مجاني حيث يمكن انطالقا من الصفحة الرئيسية إنشاء حساب أو ملف تعريفي
) (Profileوالتحكم في إعداداته .بمجرد انتهاء التسجيل يستطيع المستخدم إرسال وكتابة تحديثاته التي
هي إجابة عن السؤال  What’s Happening?:أو " ما الذي يحدث؟ " واإلجابة تكون في  270حرفا
على أقصى تقدير.
يمكن للمستخدم تكوين شبكة أصدقاء بواسطة أداة البحث كما يمكن له أن يتتبع أخبارهم ويمكن لهم
أن يتتبعوا أخباره وتحديثاته أيضا .
يمكن للمستخدم االحتفاظ بأفضل التدوينات بإضافتها للمفضلة كما يسمح تويتر أيضا بالرد على
التحديثات وارسال الرسائل بين األعضاء.
يستخدم تويتر عموما ألحد األغراض التالية:
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 الحديث عن الحياة الخاصة:تويتر انطلق في األصل لتحقيق هذه الغاية حيث نجد أن نسبة كبيرة مما ينشر عبره هي عبارة عن
يوميات للمستخدمين بكل تفاصيلها فالكثيرون يستخدمونه كمذكرات يومية مقتضبة.
 التواصل مع اآلخرين:وذلك باستخدامه كخدمة إلرسال الرسائل بين األعضاء تحت أنظار الجميع ودون سرية.
 إرسال رسائل قصيرة  SMSمجانية:يلجأ البعض لتويتر إلرسال الرسائل القصيرة ألصدقائهم مجانا وذلك بتشغيل خدمة اإلخطار اآللي
عبر الرسائل القصيرة  ،وبمجرد ما يرسل أحد المستخدمين رسالة للموقع يحولها الموقع للهاتف المحمول
للشخص المعني بالرسالة مجانا .غير أن الخدمة غير متاحة حاليا إال لبعض الدول.
 المتابعة المباشرة للملتقيات واألحداث المختلفة:مع تطور التدوين وانتشار شبكات الواي فاي) (Wi-Fiأصبح الكثيرون يستغلون الموقع لتغطية
الملتقيات والمعارض وبعض األحداث األخرى عن طريق التدوين المصغر خاصة األخبار والمعلومات
التي ال تحتاج الكثير من التفاصيل.
 استخدامه كملحق للمدونات:يستخدم تويتر هنا كإضافة على المدونات الشخصية (في حالة استخدام تطبيقات مضافة
)Widgetsوذلك لكتابة مواضيع سريعة أو أخبار عاجلة و حصرية ).(Scoops
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 استخدامه لنشر الروابط:يستخدم الموقع هنا لنشر الروابط حيث يصبح خدمة شبيهة بالخدمات التي تقدمها المواقع
المتخصصة كـ Del.icio.us :و  Google Bookmarksمثال حيث يضع المستخدمون عادة عنوانا
لما يتحدث عنه الرابط ثم يتم وضع الرابط الذي غالبا ما يتم تقليص طوله حتى يتسع له حجم التحديث
( 270حرفا).
وذلك عبر تطبيقات تقدمها مواقع مثل  tinyurl.comو  bit.lyالمتخصصان في تقليص طول
روابط و عناوين االنترنت .
هذه الطريقة تستخدمها أيضا كبريات القنوات والوسائل اإلعالمية العالمية لعرض آخر أخبارها حيث
تضع العنوان ورابطا نحو الخبر الكامل على موقعها.
 استجواب ومناقشة شبكة األصدقاء:حيث يستخدم الموقع كأداة سريعة لطرح األسئلة والحصول على اإلجابات والمناقشات بطريقة آنية
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كما أصبح باإلمكان إضافة الصور لتويتر عن طريق خدمات مضافة أبرزها خدمة .Twitpic
تويتر ..انتصار الدردشة العالمية
العنوان جاء في مقالة على موقع صحيفة " لوفيغارو" الفرنسية الشهيرة
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ليعبر فعال عن الثورة التي

أحدثها تويتر ليس على االنترنت فحسب بل على المشهد اإلعالمي العالمي ككل .فالموقع جاء ليكرس
معايير وأسسا جديدة في تبادل المعلومات على الشبكة .فكما هو واضح على سلوك مستخدمي االنترنت
بتميز اإلبحار على الشبكة بالسرعة بالحركية والتفاعل هي ميزات يوفرها تويتر بامتياز.
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فالمستخدم لالنترنت ال يق ار غالبا المواضيع الطويلة لذلك ينصح الخبراء باال تتجاوز المقاالت
واألخبار على الويب  700كلمة في الغالب حتى يقراها المستخدمون الذين يشكل الشباب والمراهقون
نسبة كبيرة منهم.
تويتر جاء بمفهوم جديد للتدوين ونقل األخبار على الشبكة .وهو التدوينات التي ال تزيد عن 270
حرفا .فتبتعد بذلك عن اإلطناب والرتابة المملتين لغالبية المبحرين على الشبكة.
عرف تويتر شهرته عـن طريـق مسـتخدميه كمـا عـن طريـق كبريـات المؤسسـات اإلعالميـة فـي العـالم
التــي أضــفى الموقــع علــى خــدماتها طابعــا جديــدا يتســم بالســرعة الكبيـرة فــي نقــل المعلومــة واألخبــار العاجلــة
دون إغفــال أي خبــر .فــالمتتبع لتحــديثات الوســيلة اإلعالميــة عبــر تــويتر يتحصــل علــى آخــر األخبــار أوال
بــأول ضــمن تصــميم بســيط علــى عكــس التصــاميم المعقــدة لمواقــع القنـوات نفســها التــي غالبــا مــا تغــرق فــي
اإلعالنات والصور وملفات الفالش و الفيديو التي تربك المتلقي وقـد تصـعب عليـه متابعـة أو العثـور علـى
كل ما يوجد على الصفحة الواحدة.من المحطات التـي سـاهمت فـي انتشـار تـويتر والتعريـف بـه االنتخابـات
الرئاسية األمريكية حيث استعمله فريق المرشـح الـديمقراطي " بـاراك أوبامـا " لبـث رسـائله التـي تتبعهـا 270
ألف مستخدم للشبكة.
 اسـ ــتخدم الموقـ ــع أيضـ ــا مـ ــن طـ ــرف شـ ــركات كـ ـ ـ " آبـ ــل " ) (Appleلإلعـ ــالن عـ ــن العديـ ــد مـ ــنمنتجاتها.
 دخل تويتر وبقوة في تغطية النزاعات والصراعات .فاستخدم لنشر آخر األخبار حول اعتداءاتبومباي.68
كمـ ــا اسـ ــتخدم بكثافـ ــة أثنـ ــاء العـ ــدوان علـ ــى غ ـ ـزة مـ ــن ظـ ــرف جـ ــانبي الص ـ ـراع.فقد أنشـ ــئت القنصـ ــلية
اإلسرائيلية حسابا لها على الموقع مكنها من تنظيم شبه مؤتمر صحفي مصـغر مـع ازئـري الموقـع إليصـال
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وجهة النظر اإلسرائيلية الرسـمية حـول مـا كـان يحـدث .69أمـا مـن الجانـب العربـي فقـد تحركـت قنـاة الجزيـرة
بكثافة على الموقع لنقل آخر األخبار من القطاع .فيما نشطت مجموعات المدونين خاصـة علـى مـوقعي "
الجزيرة توك " و" غزة توك " للرد على الدعاية اإلسرائيلية تقديم وجهة نظر " الضحية".
بــالرغم مــن كــل الصــعوبات التــي واجهــت تــويتر خصوصــا مشــكل االنقطاعــات إال أنــه اســتطاع أن
يكســب ثقــة ماليــين المســتخدمين فــي كــل المجــاالت مــن أف ـراد ومؤسســات إعالميــة و خدماتيــة واقتصــادية.
وتمكــن مــن إيجــاد مكانــة مرموقــة بــين كبريــات شــركات التقنيــة وكــذا الشــبكات االجتماعيــة المختلفــة .إال انــه
يبق ــى أمام ــه عوائ ــق وتح ــديات كبيـ ـرة أبرزه ــا ت ــوفير م ــداخيل إعالني ــة للموق ــع للوق ــوف ف ــي وج ــه مح ــاوالت
االستحواذ عليه من طرف فيسبوك و غوغل.
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 .4.1التعريف بعينة الدراسة:
تتكون عينة دراستنا من مجموعة مواقع ناطقة باللغة العربية تمثل مؤسسات إعالمية إخبارية بحيث
جرى اختيار المواقع التالية:
 موقعان يمثالن مؤسستين إعالميتين عربيتين ناطقتين بالعربية و هما:
 موقع قناة الجزيرة :على الرابط التاليhttp://www.aljazeera.net/portal : موقع قناة الجزيرة المخصص لألجهزة المحمولةhttp://www.aljazeera.net/mob/ : موقع قناة العربية :على الرابط التاليhttp://www.alarabiya.net/ : -موقع قناة العربية المخصص لألجهزة المحمولةhttp://www.alarabiya.net/mob/ar/ :

 موقعان يمثالن مؤسستين إعالميتين غربيتين ناطقتين بالعربية و هما:
 موقع قناة  France 24الفرنسية :على الرابط التاليhttp://www.france24.com/ar/ : موقع قناة  France 24الفرنسية لألجهزة المحمولةhttp://mobile.france24.com/ar/ : موقع قناة بي بي سي عربية :على الرابط التاليhttp://www.bbc.co.uk/arabic/ : -موقع قناة بي بي سي عربية لألجهزة المحمولةhttp://www.bbc.co.uk/arabic/mobile/ :

 موقعان يمثالن مؤسستين إعالميتين غربيتين غير ناطقتين بالعربية(الموقعان ناطقان بالعربية)،
و هما:
 -موقع قناة  CNNبالعربية :على الرابط التاليhttp://arabic.cnn.com/ :
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 موقع قناة  CNNبالعربية لألجهزة المحمولة :غير متوفر. موقع شبكة  EURONEWSاألوروبية :على الرابط التاليhttp://arabic.euronews.net : -موقع شبكة  EURONEWSلألجهزة المحمولةhttp://m.euronews.net/ :

مالحظة :صنفنا شبكة يورو نيوز على أنها غير ناطقة بالعربية على الرغم من أنها توفر قناة
صوتية لما تبثه للغة العربية ،و ذلك ألنها ال تقدم محتويات موجهة خصيصا للمنطقة العربية
كما هو الحال مع القنوات الغربية األخرى الموجهة للمنطقة العربية.
راعينا عند اختيارنا لعينة الدراسة باإلضافة للشروط سابقة الذكر مايلي:
 مكانة المؤسسات اإلعالمية الممثلة للمواقع المدروسة. المالحظات األولية حول مدى تأثير تلك المؤسسات على الساحة اإلعالمية في المنطقةالعربية ،خاصة خالل أحداث الربيع العربي.
 المالحظات األولية حول مدى تفاعل المستخدم العربي مع المحتويات التي تقدمها المؤسساتالمختارة على الشبكات االجتماعية.
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 .4.4.1موقع قناة الجزيرة (الجزيرة.نت):

الشكل رقم  :30الصفحة الرئيسية لموقع الجزيرة

في جانفي  1002تم افتتاح موقع الجزيرة نت ،يقدم موقع الجزيرة نفسه كما يلي:

" هناااك الكثياار ممااا يؤماال تحقيقااه ماان خااالل الصاايغة العربيااة الجدياادة للجزي ارة ناات التااي تاام إطالقهااا
منتصااش شااهر ساابتمبر  ،1002فالتصااميم الجديااد يشااكل خطااوة متقدمااة نحااو بناااو شاابكة متكاملااة لمواقااع
الجزيرة على شبكة اإلنترنت.
لقد صمم الموقع الجديد ليصبح شبكة مواقع توفر للزوار أربعة مصادر للمعرفة هي:

األخبار :وهو الموقع العربي الرئيساي لألخباار حياث يقادم تغطياة شااملة لألحاداث وتطوراتهاا علاىمدار الساعة.
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المعرفااة :وهااو موقااع يقاادم اعراو ذات األبعاااد األكثاار عمق ااك لمااا وراو األخبااار وذلااك عاان طري االتحليل والبحث العلمي والدراسات المعمقة.

الفضاائية :وهاو الموقااع الخااص بعارب ماا تبثاه قنااة الجزيارة ،ويحاتفظ بساجالت كاملاة لماا تنتجااهالقناة في قاعدة بيانات ضخمة يتم توفيرها للزوار.

األعم ااال :وه ااو أداة الجزيا ارة للتس ااوي اإللكترون ااي وي ااتم عبا ارت الت ااروي لبي ااع الخ اادمات اإلخباري ااةولمنتجات القناة عموماك".

1

وترتبط هذت المواقع األربعة ببوابة توضح آخر وأهم ما ينشر في كل موقع من هذت المواقع.
يعتبر موقع الجزيرة اليوم أهم موقع إخباري عربي من حيث عدد الزيارات الكبير جدا ،خاصة في
أوقات األزمات التي تخصص لها مؤسسة الجزيرة حي از هاما من تغطيتها اإلخبارية.
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 .4.4.1موقع قناة العربية (العربية.نت):

الشكل رقم  :31الصفحة الرئيسية لموقع العربية.

انطلقت قناة العربية في بثها الفضائي يوم  3مارس  ،1003قبل أسابيع من الحرب األمريكية على
الع ار  ،بينما انطل

موقع  alarabiya.netيوم  12فيفري  ،1002بعد تخطيط بدأ منذ إنشاو القناة،

ليصبح الموقع بذلك واجهة للقناة على الشبكة العنكبوتية.2
مما نقرأت في الصفحة التعريفية للموقع مايلي:

 " في عام  1002بدأت عملية تكامل بين شاشة العربية والموقع نقلته إلى موقع متلفز لما تقدمهالشاشة من لقاوات وأخبار وبرام  ،مضافاك إليها إمكانيات النشر من التوسع في التفاصيل
والخلفيات والصور والفيديوهات ،مما أدى إلى زيادة غير مسبوقة في زيارات الموقع.
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 يقدم الموقع موضوعاته الخاصة التي يمدت بها شبكة مراسلين واسعة حول العالم والتي تقومالشاشة بدورها بعرب أهم ما فيها وتفاعالت القراو معها.
 -يرأس تحرير الموقع اإلعالمي السعودي داود الشريان".3
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 .0.4.1موقع فرانس  41و مونت كارلو:

انطلقت القناة الفرنسية في السادس من شهر ديسمبر سنة  ،1002كجزو من رؤية الرئيس الفرنسي
الساب جاك شيراك ،و حرصه على تعزيز مكانة اللغة و الثقافة الفرنسية ،حيث تقدم القناة خدماتها بثالث
لغات :الفرنسية ،االنكليزية و العربية ،بحيث تبث برامجها عبر  3قنوات منفصلة.
تمول الحكومة الفرنسية القناة بميزانية سنوية تعادل  00مليون يورو سنويا.4

الشكل رقم  :30الصفحة الرئيسية لموقع فرانس 12و مونت كارلو.

ال يقدم موقع القناة تعريفا يستح الذكر لخدماته ،لذلك نكتفي بالقول أن موقع القناة يتكامل في
خدماته مع التوجه الذي تعتمدت القناة باالنفتاح على الجمهور ،و دعم صحافة المواطن .حيث و بمالحظة
أولية نجد أن الموقع كما القناة منفتح على كل ما هو جديد في عالم اإلعالم السمعي البصري و
التكنولوجيات الحديثة.
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كما أن أحداث الربيع العربي و الثورة التونسية خاصة ،و أحداث جانفي  1022في الجزائر ،جعلت
موقع فرانس ،12و حساباته على الشبكات االجتماعية وجهة مفضلة خاصة لسكان المغرب الكبير ،الذين
يودون الحصول على أخبار غير تلك التي توفرها القنوات الرسمية الحكومية.
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 .1.4.1موقع بي بي سي العربية:
بي بي سي العربية هي شبكة لنقل األخبار والمعلومات إلى العالم العرباي عبار عادة وساائط ،تشامل
االنترنت والراديو والتلفزيون والهواتش المحمولة.

الشكل رقم  :60الصفحة الرئيسية لموقع بي بي سي العربية.

وتعد بي بي سي العربية أكبر وأقدم خدمة إعالمية تطلقها بي بي سي بلغة غير اإلنجليزية حيث
تم إطالقها يوم  3جانفي .58331
بينما نق أر في تعريش بي بي سي العربية لموقعها اإللكتروني مايلي:

" يزور موقع  bbcarabic.comأكثر من  18مليون شخص شهريا ،إلى جانب نحو مليون
ونصش المليون مستخدم منفرد للموقع.
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و أوضحت التجارب أن اإلقبال على زيارة موقع بي بي سي العربية يرتفع في أوقات األزمات
والحروب ،وغيرها من األحداث الكبرى التي تؤثر على المنطقة ،مثل الحرب في الع ار في مارس/آذار
 ،1003والحرب بين حزب اهلل واسرائيل في  ،1002والحرب في غزة في نهاية  1001ومطلع ،1003
واألزمة التي أعقبت االنتخابات اإليرانية في منتصش .6" 1003
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 .0.4.1موقع سي ان ان بالعربية:

الشكل رقم  :30الصفحة الرئيسية لموقع سي ان ان بالعربية.

ال تقدم شبكة سي ان ان رغم عراقتها قناة ناطقة باللغة العربية ،كغيرها من القنوات الغربية و حتى
الشرقية التي أطلقت عدة قنوات موجهة للناطقين بالعربية ،لما للمنطقة العربية من خصوصيات ،و أهمية
استراتيجية في خارطة العالم ،حيث أصبحت الدول الكبرى خصوصا تتهافت على إطال قنوات موجهة
لسكان المنطقة في محاولة لكسب معركة العقول و القلوب ،و تقديم وجهات نظرها حول قضايا المنطقة.
غير أن غياب قناة سي ان ان عربية ،تم تعويضه بإطال

موقع متكامل ناط

بالعربية ،في

محاولة تبدو جادة للغاية للتواصل مع الجمهور العربي ،و هو األمر الذي نستشفه من لوغو الموقع العربي
الذي يحمل بصمة متميزة للغاية ،حيث تم جعل لوغو  CNNالمعروش كجزو من لوغو الموقع ليشكال
لوغو جديد " CNNبالعربية".
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في الصفحة التعريفية للموقع نق أر مايلي:

" يُعنى موقع  CNN Arabic.comبتقديم األخبار الدولية مان منظاور عرباي ،وياتم تحديثاه علاى مادار
الساعة بالسب اإلخباري ،وبتطورات األحداث

العالمية.

ويشارش علاى الموقاع ،الاذي يتباع مكتاب  CNNويتخاذ مان دباي بدولاة اإلماارات العربياة المتحادة مقا ار
لا ااه ،مجموعا ااة ما اان الصا ااحفيين المتمرسا ااين مما اان لها اام خب ا ارات طويلا ااة فا ااي الحقا اال اإلعالما ااي

بالمنطقا ااة .

ويأتي عمل هذا الفري الصحفي كجزو مكّمل لزمالئهم العاملين باالمراكز الرئيساية لشابكة  CNNفاي العاالم،
وكذلك للمواقع اإللكترونية األخرى التي تصدر عن  CNNباللغة اإلنجليزية في كل من أوروبا وهونا كونا
والواليات

المتحدة .

ويشارك في دعم الموقع باألخباار والمعلوماات شابكة مان الم ارسالين الصاحفيين المنتشارين فاي مواقاع
األحداث بمختلش أنحاو العالم".

7
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 .4.4.1موقع يورونيوز العربي:
انطلقت قناة يورونيوز سنة  ،2223كأول قناة إخبارية بتوجه عالمي تقدم موادها من منظور أوروبي
بعدة لغات ،كخدمة إعالمية متعددة اللغات.8
يقدم موقع القناة اليوم محتوياته با  21لغة مختلفة بينها العربية.

الشكل رقم  :30الصفحة الرئيسية لموقع يورو نيوز بالعربية.

فااي ساانة  2222كاناات يورونيااوز أول مؤسسااة إخباريااة تنتقاال إلااى العصاار الرقمااي متعاادد المنصااات،
فباادأت فااي تااوفير خاادماتها عباار الهواتااش المحمولااة و المساااعدات الشخصااية الرقميااة  ،PDAsلتتطااور تلااك
الخاادمات مااع تطااور شاابكات االتصااال ) ،(GPRS – 3Gلتشاامل فيمااا بعااد البااث المتاادف عباار األجه ازة
المحمولة كما عبر موقع المؤسسة متعدد اللغات.9

130

 .4.1تقييم المواقع المدروسة:
 .4.4.1تقييم مبدئي:
عنااد بحثنااا عاان أفضاال طاار تصااميم اسااتمارة تقياايم لموقااع إلكترونااي ،و جاادنا أن هناااك تااداخال كبيا ار
بين طر التقييم من جهة ،و إحصاو الخدمات و تحليال فئاات الشاكل الخاصاة بمضامون تلاك المواقاع مان
جهااة أخاارى ،ذلااك ألن طاار التقياايم فااي الغالااب وضااعها خباراو علاام المكتبااات و المعلومااات و لاايس خباراو
تكنولوجيا اإلعالم و االتصال الحديثة.
لذلك ارتأينا في هذت الخطوة أن يكون تقييمنا للموقع من خالل معايير تتعلا باإلطاار العاام للموقاع،
و ليس بالخدمات التي يوفرها الموقع ،ذلك أن حصر الخدمات و تحليل فئات الشكل سيتم التعرب له في
ساايا الفصاال ال اربااع (الفصاال التطبيقااي الثاااني) ،و بناااوا علااى ذلااك فااإن المعااايير التااي ساايتم تقياايم المواقااع
بناوا عليها ستكون كما يلي:
 انتماااا الموقااع :و ذلااك ماان خااالل العناصاار التاليااة :اساام الشااركة المالكااة للموقااع ،اساام النطااا ،
توفر صفحة تعريفية بالموقع.
 نوع الموقع :صنش الموقع (بوابة ،موقع) ،مجال التخصص.
 سااااا ولة االسااااات دام :و ذل ا ااك م ا اان خ ا ااالل :تنظ ا اايم الموق ا ااع ،دع ا اام الموق ا ااع لك ا اال المتص ا اافحات،
التكنولوجيات التي يتطلبها الموقع ،سهولة دخول الموقع.
 المحتاااو  :ثب ااات المحت ااوى (ع اادم تغيي اار رواب ااط المحتوي ااات أو ح ااذفها) ،االنفت اااح عل ااى المواق ااع
األخرى (نشر مواضيعها).
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 .4.4.4.1تقييم موقع الجزيرة.نت:
معايير التقييم

عناصر التقييم

موقع الجزيرة

انتماا الموقع

اسم الشركة المالكة

شبكة الجزيرة

اسم النطا

http://www.aljazeera.net/portal

توفر صفحة تعريفية بالموقع

متوفرة (أثناو فترة الدراسة ،لم نتمكن من دخول الصفحة
بسبب خطأ ،غير أننا تمكنا سابقا من دخولها).

نوع الموقع

س ولة االست دام

صنش الموقع

بوابة.

مجال التخصص

إخباري شامل

تنظيم الموقع

تنظيم جيد

دعم الموقع لكل المتصفحات

دعم لكل المتصفحات

التكنولوجيات التي يتطلبها الموقع

يتطلب التكنولوجيات المعتمدة في جل المواقع.

سهولة دخول الموقع

دخول الموقع سهل ،بنسختيه المخصصة ألجهزة
الكمبيوتر و الهواتش المحمولة.

المحتو

ثبات المحتوى

روابط ثابتة لكل المواد.

االنفتاح على المواقع األخرى

منفتح إلى حد ما.

جدول رقم  :34تقييم موقع الجزيرة.
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 4.4.4.1تقييم موقع العربية.نت:
معايير التقييم

عناصر التقييم

موقع العربية

انتماا الموقع

اسم الشركة المالكة

mbc Group

اسم النطا

http://www.alarabiya.net/default.html

توفر صفحة تعريفية بالموقع

متوفرة.

صنش الموقع

موقع.

مجال التخصص

إخباري شامل.

تنظيم الموقع

تنظيم جيد.

دعم الموقع لكل المتصفحات

دعم جيد لكل المتصفحات.

التكنولوجيات التي يتطلبها الموقع

التكنولوجيات المعتادة.

سهولة دخول الموقع

دخول سهل للموقع المخصص ألجهزة الكمبيوتر ،و

نوع الموقع

س ولة االست دام

دخول صعب نوعا ما للموقع المحمول.
المحتو

ثبات المحتوى

محتوى بروابط ثابتة

االنفتاح على المواقع األخرى

انفتاح محدود جدا باستثناو باقي مواقع مجموعة .mbc

جدول رقم  :34تقييم موقع العربية
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 .0.4.4.1تقييم موقع فرانس  41و مونت كارلو بالعربية:
معايير التقييم

عناصر التقييم

موقع فرانس  41و مونت كارلو العربية

انتماا الموقع

اسم الشركة المالكة

فرانس  12و مونت كارلو

اسم النطا

http://www.france24.com/ar/

توفر صفحة تعريفية بالموقع

متوفرة ،غير أنها ال تقدم إال معلومات مقتضبة جدا عن
القناة و اإلذاعة و ليس الموقع.

نوع الموقع

س ولة االست دام

صنش الموقع

موقع.

مجال التخصص

إخباري شامل.

تنظيم الموقع

موقع منظم ،بتصميم بسيط و فعال.

دعم الموقع لكل المتصفحات

يدعم كل المتصفحات الحديثة.

التكنولوجيات التي يتطلبها الموقع

التكنولوجيات المعتادة.

سهولة دخول الموقع

دخول سهل للموقع المخصص ألجهزة الكمبيوتر ،و سهل
نوعا ما فيما يخص األجهزة المحمولة.

المحتو

ثبات المحتوى

محتوى بروابط ثابتة.

االنفتاح على المواقع األخرى

انفتاح إلى حد كبير خاصة مع توافر خدمات اإلعالم
االجتماعي.

جدول رقم  :30تقييم موقع فرانس 12
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 .1.4.4.1تقييم موقع بي بي سي بالعربية:
معايير التقييم

عناصر التقييم

موقع بي بي سي بالعربية

انتماا الموقع

اسم الشركة المالكة

BBC

اسم النطا

http://www.bbc.co.uk/arabic/

توفر صفحة تعريفية بالموقع

متوفرة ،تقدم معلومات عن الموقع و أهم الخدمات
األخرى.

نوع الموقع

س ولة االست دام

صنش الموقع

موقع.

مجال التخصص

إخباري شامل.

تنظيم الموقع

منظم بشكل مبسط و فعال

دعم الموقع لكل المتصفحات

يدعم كل المتصفحات الحديثة.

التكنولوجيات التي يتطلبها الموقع

التكنولوجيات المعتادة

سهولة دخول الموقع

دخول سهل للموقع العربي المخصص ألجهزة الكمبيوتر،
بفضل إعادة توجيه الصفحة إلى العنوان الحالي ،و دخول
سهل جدا للنسخة المحمولة بفضل الرابط في أعلى
الصفحة بجانب اللوغو.

المحتو

ثبات المحتوى

محتوى بروابط ثابتة.

االنفتاح على المواقع األخرى

منفتح إلى حد كبير.

جدول رقم  :31تقييم موقع بي بي سي العربية
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 .0.4.4.1تقييم موقع سي ان ان بالعربية:
معايير التقييم

عناصر التقييم

موقع سي ان ان بالعربية

انتماا الموقع

اسم الشركة المالكة

Cable News Network. Turner Broadcasting
System, Inc.

نوع الموقع

س ولة االست دام

اسم النطا

http://arabic.cnn.com/

توفر صفحة تعريفية بالموقع

متوفرة و تقدم معلومات شاملة عن الموقع.

صنش الموقع

موقع.

مجال التخصص

إخباري شامل.

تنظيم الموقع

منظم عن طري عدة أبواب ثابتة ،اإلبحار عبر الموقع قد
يبدو معقدا قليال لدى البعب.

دعم الموقع لكل المتصفحات

يدعم كل المتصفحات الحديثة.

التكنولوجيات التي يتطلبها الموقع

التكنولوجيات المعتادة في المواقع اإلخبارية.

سهولة دخول الموقع

دخول سهل للنسخة المخصصة ألجهزة الكمبيوتر ،مع
عدم توفر نسخة محمولة عربية عن الموقع.

المحتو

ثبات المحتوى

محتوى بروابط ثابتة.

االنفتاح على المواقع األخرى

انفتاح محدود.

جدول رقم  :30تقييم موقع سي ان ان بالعربية
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 .4.4.4.1تقييم موقع يورونيوز بالعربية:
معايير

عناصر التقييم

موقع يورونيوز بالعربية

التقييم
انتماو
الموقع

نوع الموقع

سهولة
االستخدام

اسم الشركة المالكة

Euronews

اسم النطا

http://arabic.euronews.net/

توفر صفحة تعريفية

متوفرة ،غير أن عنوان الوصول إليها ال يسهل مهمة العثور عليها ،كما أنه غير

بالموقع

متوفر بالعربية.

صنش الموقع

موقع متعدد اللغات.

مجال التخصص

إخباري خدماتي شامل.

تنظيم الموقع

تنظيم متناس  ،يسهل اإلبحار إلى حد ما.

دعم الموقع لكل

يدعم كل المتصفحات الحديثة.

المتصفحات
التكنولوجيات التي

التكنولوجيات المعتادة.

يتطلبها الموقع
سهولة دخول الموقع

دخول سهل للموقع المخصص ألجهزة الكمبيوتر ،و كذا األجهزة المحمولة ،غير
أن توفير اسم نطا واحد لكل المواقع بكل اللغات قد يكون مربكا بعب الشيو.

المحتوى

ثبات المحتوى

محتوى بروابط ثابتة ،مع وجود أرشيش كامل و سهل االستخدام لمحتويات الموقع
منذ سنة  1000إلى غاية ساعة تصفح الموقع ،و هي خدمة مميزة للغاية ،تفتقد
إليها الكثير من المواقع اإلخبارية.

االنفتاح على المواقع

منفتح إلى حد كبير ،نظ ار لطبيعة مؤسسة يورو نيوز التي تعد نتاج شراكة و

األخرى

مساهمة عدة مؤسسات إعالمية.
جدول رقم  :34تقييم موقع يورو نيوز بالعربية
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 .4.4.1تقييم آلي:
 .4.4.4.1تقييم :Alexa.com
موقااع أليكسااا هااو أشااهر خاادمات فهرسااة المواقااع بناااوا علااى عاادد زوارهااا ،ساانعتمد عليااه لتقياايم مواقااع
الدراسة من حيث العدد اإلجمالي للزوار.
الموقع

الترتيب اإلجمالي

الش رة (عدد الروابط

مدة التحميل

ال ارجية نحو الموقع)
الجزيرة

2003

22024

( 18030بطيو جدا)

العربية

2034

21312

( 28002بطيو جدا)

فرانس ( 41اإلحصائيات المتوفرة ت ص

3120

22224

( 38322بطيو جدا)

الموقع الرئيسي بما فيه الموقع العربي)

-

-

بي بي سي العربية (اإلحصائيات المتوفرة

24

210222

ت ص الموقع الرئيسي بما فيه الموقع

-

-

العربي)
سي ان ان العربية (اإلحصائيات المقدمة

22

327420

ت ص الموقع الرئيسي ،بينما الموقع العربي

1.30%

-

يعبر عنه بنسبة مئوية)
يورو نيوز العربية (اإلحصائيات المقدمة

2301

22102

ت ص الموقع الرئيسي ،بينما الموقع العربي

11.28%

-

يعبر عنه بنسبة مئوية)
جدول رقم  :30تقييم المواقع المدروسة حسب Alexa.com

( 28721بطيو)
( 28721بطيو)
( 18247بطيو جدا)
-
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مالحظات:
 إحصااائيات أليكسااا غياار دقيقااة ألنهااا تجميااع للمعطيااات ماان متصاافحات المسااتخدمين الااذين ثبتاواشريط أليكسا فقط.
 أد النتااائ هااي تلااك الخاصااة بمااوقعي الجزي ارة و العربيااة ،بينمااا أقلهااا دقااة هااي تلااك الخاصااةبفرانس  12و بي بي سي العربية ،في حين تعتبر نتائ سي ان ان عربية و يورو نيوز مقبولاة
من حيث نسبة تمثيلها ضمن الموقع الرئيسي ،و ذلك يرجع لألسباب التالية:


نتااائ أليكسااا تتناااول بصااورة خاصااة اساام النطااا الخاااص بااالموقع الرئيسااي كمااا هااو الحااال م اع
الجزيرة و العربية.



ال يصاانش أليكسااا المواقااع التااي هااي لواحا أسااماو النطااا ) (subdirectoriesكمواقااع مسااتقلة
كمااا هااو الحااال مااع مااوقعي ف ارانس  12و بااي بااي سااي ،حيااث يتميااز األول بالالحقااة  arو الثاااني
بالالحقة  ،arabicو اللتان تم تخصيصهما للمواقع العربية.



يتعاماال أليكسااا ماع المواقااع التااي تسااتخدم أسااماو النطااا الفرعيااة ) (Subdomainsعلااى أساااس
أنها مواقع فرعية من الموقع الرئيسي و بالتالي تتعامل معها على أساس نسبة مساهمتها في حجام
ال اادخول للموق ااع ،كم ااا ه ااو الح ااال م ااع م ااوقعي س ااي ان ان بالعربي ااة و يوروني ااوز بالعربي ااة ،ال ااذين
يستخدمان نطاقا فرعيا هو  arabicو الذي نجدت قبل اسم العنوان الرئيسي.
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 .4.4.4.1تقييم :Google PageRank
عدد الصفحات

( Backlinksعدد

( PageRankترتيب

الموقع

المف رسة

الروابط نحو الموقع)

الصفحة)

الجزيرة

400000

2120

0

العربية

304000

224

0

فرانس 41

422000

20

7

بي بي سي العربية

42200

210

0

سي ان ان العربية

34700

324

0

يورو نيوز العربية

73200

32

2

جدول رقم  :30تقييم المواقع المدروسة حسب خدمة Google PageRank

مالحظات:
 نقصااد با ا  Backinksعاادد الااروابط نحااو الموقااع المعنااي بااالتقييم ،و هااي المواقااع التااي توفرهااامواقااع أخاارى نحااو الموقااع المعنااي ،ببساااطة يمثاال هااذا المؤشاار درجااة شااعبية الموقااع الماادروس،
فكلما زاد عدد الروابط كلما تحسن ترتيب الصفحة.
 الا ا  PageRankأو ترتيااب الصاافحة هااو أحااد أهاام اعليااات التااي يفهاارس محاارك بحااث غوغاالالمواقع بناوا عليها ،و يشمل سلم التقييم درجات من  0إلى  ،20فكلما اقتارب الترتياب مان ،20
كان ترتيب الموقع في نتائ البحث أفضل و العكس صحيح.
 -الا  PageRankهو ترتيب الصفحة و ليس الموقع ،فلكل صفحة  PageRankخاص بها.

140

 .0.1تقييم واج ات االست دام للمواقع المدروسة:
 .4.0.1النس ة ال اصة بأج زة الكومبيوتر:
سنعتمد في تقييمنا للمواقع المدروسة علاى معياارين رئيسايين و هماا :معياار الوصاول للمعلوماات و
معيار سرعة تحميل الصفحة الرئيسية.
ساانعتمد فااي تقييمنااا علااى األدوات المجانيااة التاليااة( :و هااي الوحياادة التااي أمكننااا اسااتخدامها علااى
المواقع المدروسة ،ألن األدوات األخرى متوفرة حص ار ألصحاب المواقع فقط ،و ليس للمستخدم العاادي أو
الباحث األكاديمي).
 -معياااار الوصاااول للمعلوماااات :عاان طري ا أداة  Etreو

W3C Markup Validation

.Service
 معيار سرعة تحميل الصفحة الرئيسية :عن طري أداة  Page Speed Onlineمن غوغل. تقييم معيار الوصول إلى المعلومات بواسطة أداة :10 Etre
األ طاا الموجودة

المواقع المدروسة
األولوية األولى

األولوية الثانية

األولوية الثالثة

الجزيرة

02

02

01

العربية

00

27

03

فرانس 41

03

21

03

بي بي سي العربية

01

02

00

141

سي ان ان العربية

00

24

03

يورو نيوز العربية

03

02

01

جدول رقم  :30تقييم معيار الوصول إلى المعلومات بواسطة أداة Etre

مالحظات:
 األولويااة األولااى تخااص األخطاااو الفادحااة و التااي تتعل ا بتااوفير المسااتوى األساسااي ماان قابليااةالوصول.
 األولوي ااة الثاني ااة تخ ااص األخط اااو الت ااي يج ااب تفاديه ااا لت ااوفير الح ااد األدن ااى م اان مع ااايير قابلي ااةالوصول التي يشترطها اإلتحاد األوروبي.
 األولوية الثالثة و تخص األخطاو التي بتفاديها تحقي أعلى قدر من قابلية الوصول. تقيااايم معياااار الوصاااول إلاااى المعلوماااات بواساااطة أداة

11

W3C Markup

:Validation Service
المواقع المدروسة

عدد األ طاا

عدد اإلنذارات

الجزيرة

01

02

العربية

371

244

فرانس 41

22

22

بي بي سي العربية

32

20

سي ان ان العربية

17

22

142

يورو نيوز العربية

12

01

جدول رقم  :43تقييم معيار الوصول إلى المعلومات بواسطة أداة W3C Markup Validation Service

مالحظات:
 األخطاااو تختلااش عاان اإلنااذارات ماان حيااث كااون األولااى تسااتوجب التعااديل بصااورة ساريعة ،بينمااااإلنذارات تتعل ببعب العناصر المقلقة ،و التي قد تتسبب ببعب األضرار في حالة إهمالها.
 األداة المستخدمة ال تقدم نتائ كسابقتها و إنما تحاول تقديم اقتراحات و حلول لتعديل األخطااوالموجودة أو تلك التي يمكن أن توجد مستقبال.
 تقياايم معياااار سااارعة تحمياال الصااافحة الرئيساااية بواسااطة أداة

Page Speed

:Online12
المواقع المدروسة

عدد العناصر الممكن تعديل ا
أولوية عالية

العالمة

أولوية

أولوية

عناصر

عناصر معتمدة

متوسطة

دنيا

تجريبية فقط

أساسا

الجزيرة

04

01

04

01

24

33

العربية

03

03

00

01

23

42

فرانس 41

06

02

10

04

07

60

بي بي سي العربية

03

03

10

04

09

81

سي ان ان العربية

03

02

02

01

22

22

143

يورو نيوز العربية

04

02

02

03

22

20

جدول رقم  :44تقييم معيار سرعة تحميل الصفحة الرئيسية بواسطة أداة Page Speed Online

مالحظات:
 الروابط التي تم تقييمها في موقعي الجزيرة و العربية هي aljazeera.net :و alarabiya.netمما يعني أنه سيضيع وقت قليل عند إعادة توجيه الموقعين إلى الرابطين الذين تم وضعهما في
الج اادولين رق اام  02و رقااام  ،01و ذل ااك ألن المس ااتخدم عا ااادة ي اادخل العنا اوان الرئيساااي دون أي
الحقة.

 .4.0.1النس ة ال اصة بال واتف المحمولة:
نظ ار لصعوبة العثور على أدوات ويب خاصة بتقييم واجهة االستخدام الخاصة بالمواقع المخصصاة
للعاارب علااى األجه ازة المحمولااة ،و نظ ا ار إلااى أن د ارسااتنا فااي المقااام األول ال تهاادش إلااى تقياايم واجهااات
االس ااتخدام بق اادر م ااا ته اادش إل ااى التع اارش عل ااى م اادى اس ااتخدام مواق ااع العين ااة ألدوات و تطبيق ااات اإلع ااالم
االجتماعي ،فإننا ارتأينا أن نكتفي بأداتي التحليل اعتيتين:
 أداة  :Page Speed Onlineو التي سب و استعملناها في تقييم المواقع المخصصة ألجهزةالكمبيوتر.
 أداة  :W3C mobileOK Checker13و هاي أداة تباين مادى صاالحية الموقاع لالساتخدامعباار األجه ازة المحمولااة باسااتخدام المعااايير القياسااية التااي توفرهااا منظمااة  W3Cأو World
( Wide Web Consortiumرابطة الشبكة العالمية) ،و هي المنظمة التي تعمل على وضاع
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و تطاوير معااايير عالميااة لشاابكة الوياب ،لتحسااين أداو مواقااع الويااب عان طريا تحسااين التفاعاال
بين المستخدم و الشبكة.
 تقيااايم معياااار سااارعة تحميااال الصااافحة الرئيساااية للنسااا ة المحمولاااة بواساااطة أداة
:Page Speed Online
المواقع المدروسة

عدد العناصر الممكن تعديل ا
أولوية عالية

أولوية

أولوية دنيا

العالمة

قواعد

قواعد معتمدة

تجريبية

أساسا

الجزيرة

-

04

05

02

18

50

العربية

-

02

04

01

12

03

فرانس 41

-

03

03

01

23

64

بي بي سي العربية

-

01

07

-

21

78

-

-

-

-

-

-

-

يورو نيوز العربية

-

-

-

-

30

200

متوسطة

جدول رقم  :44تقييم معيار سرعة تحميل الصفحة الرئيسية للنسخة المحمولة بواسطة أداة Page Speed Online

مالحظات:
 موقع سي ان ان غير مدرج في التقييم لعدم توفر نسخة محمولة عنه. -الخانات التي ال تحوي أرقاما تعني أنه ال توجد عناصر للتعديل.
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 موقع يورو نيوز هو الوحيد الذي تحصل على العالمة الكاملة. تقيااايم معياااار صاااالحية الموقاااع لالسااات دام عبااار األج ااازة المحمولاااة بواساااطة أداة
:W3C mobileOK Checker
المواقع المدروسة

معطيات إحصائية

األ طاا الموجودة
است دام

حجم

نسبة

مقلقة

صارمة

متوسطة

صغيرة

الشبكة

الصفحة

الصالحية

285.7KB

0%

الجزيرة

03

02

03

02

 10مرة

24%

العربية

00

02

02

02

 22مرة

50KB

فرانس 41

02

02

02

02

 11مرة

132.9KB

0%

بي بي سي العربية

02

00

00

04

 27مرة

39.1KB

72%

-

-

-

-

-

-

-

-

يورو نيوز العربية

00

00

02

02

مرة واحدة

436B

93%

جدول رقم  :40تقييم معيار صالحية الموقع لالستخدام عبر األجهزة المحمولة بواسطة W3C mobileOK Checker

مالحظات:
 اسااتخدام الشاابكة تعنااي عاادد م ارات الرجااوع لخااادم الموقااع أو الساايرفر لتحمياال العناصاار المكونااةللصفحة.
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 كلما زادت نسبة الصالحية كلما كان الموقع أكثار تطابقاا ماع المعاايير القياساية لتصاميم المواقاعالمحمولة.
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 .1.1تحليل النتائج ال اصة بتقييم المواقع المدروسة:
 توفر كل المواقع المدروساة نساخا مخصصاة للعمال علاى األجهازة المحمولاة باساتثناو موقاع سايان ان بالعربية.
 بعااب عينااات الد ارسااة ال تأخااذ الجوانااب اإلرشااادية للمسااتخدم بالجديااة الكافيااة ،و هااو مااا لمسااناتمن خالل غياب أو صعوبة العثور على الصافحة التعريفياة باالموقع ،و هاي علاى فكارة مان أهام
أركااان الموقااع ،ألنهااا تحساام و بش ااكل كبياار فااي كيفيااة تعام اال المسااتخدم للموقااع ألول م ارة م ااع
محتوياته.
 تختلا ا ااش أسا ا ااماو النطاقا ا ااات المخصصا ا ااة للنسا ا ااي العربيا ا ااة للمواقا ا ااع ما ا ااا با ا ااين نطاقا ا ااات فرعيا ا ااة) (Subdomainsو لواح ا نطاقااات ) ،(Subdirectoriesو هااو األماار الااذي يصااعب إيجاااد
إحصائيات دقيقة عن المواقع من جهة ،و من جهاة أخارى فاإن عادم االتفاا علاى اعتمااد شاكل
واحااد ماان أسااماو النطااا للغااات الفرعيااة (إمااا نطااا فرعااي أو الحقااة) ساايؤدي بالمسااتخدم إلااى
الوقااوع فااي حيارة ماان أمارت ،كماا أن البحااث علااى غوغاال غياار مجااد بدرجااة كبيارة ،ألنااه فااي حالااة
إدخال كلمة  mobileمثال إلى جانب اسم النطا الرئيسي ،فغالبا ما يقوم غوغل بتوجياه نتاائ
البحث إلى صفحة خدمات المحمول في الموقع ،و التي ال تحتاوي بالضارورة علاى ارباط مباشار
نحو النسخة المحمولة.
 يقاادم موقااع بااي بااي سااي العربيااة أفضاال شااكل ماان أشااكال الااروابط نحااو النسااخة المحمولااة عاانطري ا وض ااع ارب ااط مباش اار بجانااب لوغ ااو الموق ااع ،و ه ااو األم اار الااذي يس ااهل كثياا ار م اان عملي ااة
اإلبحار و يقلل النفقات في حالة االعتماد على االتصال عبر شبكة المحمول ،و التي غالباا ماا
يتم حساب تسعيرتها عبر كمية البيانات المستهلكة.
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 موق ااع الجزيرة.ن اات ه ااو الوحي ااد ال ااذي يق اادم بواب ااة إخباري ااة متكاملا اة ،تتض اامن األخب ااار ،المعرف ااة،األعمال و محتويات القناة الفضائية.
 من الصعب جدا الحصاول علاى إحصاائيات دقيقاة مان خدماة أليكساا ،و ذلاك نظا ار لتناوع أساماوالنطاقات للمواقع المدروسة.
 حسب إحصائيات أليكسا فإن أفضل المواقع من حيث سارعة التحميال هماا موقعاا ساي ان ان وبي بي سي.
 بمالحظااة بساايطة نجااد أن موقااع الجزي ارة هااو أفضاال المواقااع تصاانيفا ،و ذلااك ألن المواقااع التاايتعدتااه فااي التصاانيش هااي المواقااع الرئيسااية و ليساات المخصصااة للناااطقين بالعربيااة ،و بالتااالي
فاإلحصاوات المقدمة ليس من اإلنصاش وضاعها جنباا إلاى جناب ماع تلاك التاي تخاص الجزيارة
و العربية.
 مؤشر  Google PageRankيقدم إحصائيات أكثر دقة من إحصائيات أليكسا و بالتالي يبادولنا جليا تفو موقع الجزيرة ،و ذلك من خالل العناصر التالية:
 عدد الصفحات المفهرسة.
 عدد الروابط نحو الموقع ،و التي تمثل شهرة الموقع.
 تصاانيش الصاافحات ،و إن كااان تساااوى هنااا مااع جاال المواقااع المدروسااة ،ذلااك أن تصاانيش
الصاافحات ال يخضااع هنااا للعاادد اإلجمااالي للزيااارات و إنمااا عباار خوارزميااات معينااة ،تجعاال
من التصنيش أكثر ديمقراطية.
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 فيما يخص معيار الوصول للمعلومات الخااص بالنساخة الكاملاة للمواقاع المدروساة بواساطة أداة ،Etreيظهر جليا أن أكبر عدد من األخطاو يوجد بموقع الجزيرة ،و أقل عادد بماوقعي باي باي
سي و يورو نياوز ،هاذت األخيارة حققات أقال عادد مان األخطااو الخاصاة بالمعاايير التاي يفرضاها
االتحاد األوروبي ،و هي نتيجة تبدو منطقية إلى حد كبير ،نظا ار لطبيعاة مؤسساة ياورو نياوز و
الشاريحة الكبيارة التااي تمثلهااا ماان األوروبيااين ،و أيضااا لكااون المؤسسااة نتاااج شاراكة عاادة هيئااات
إعالمية أوروبية.
 فيما يخص معيار الوصول للمعلومات الخااص بالنساخة الكاملاة للمواقاع المدروساة بواساطة أداة ،W3C Markup Validation Serviceفااإن أفضاال نتيجااة حققهااا موقااع الجزي ارة بتفااو
ساح  ،فيما حق موقع العربية أسوأ النتائ .
 فيمااا يخااص معيااار ساارعة تحمياال الصاافحة بواسااطة أداة  Page Speed Onlineفاإن أحسااننتيجة حققها موقع بي بي سي و أدنى نتيجاة حققهاا موقاع الجزيارة ،رغام أن األخيار حقا أعلاى
عدد من المعايير المحبذة التي يستخدمها أساسا.
 باالنتقاال إلااى المواقااع المخصصاة لألجهازة المحمولااة ،و فيماا يخااص تقياايم معياار ساارعة تحمياالالصفحة الرئيسية للنسخة المحمولة بواسطة أداة  ،Page Speed Onlineفقد حق موقع يورو
نيااوز أفضاال النتااائ فيمااا احتاال موقااع الجزي ارة المرتبااة األخيارة بساابب كثافااة محتوياتااه ممااا جعاال
تحميله أبطأ بكثير ،و هو ما يؤدي بطبيعة الحال إلى زيادة كبيرة في التكلفة.
 أما فيما يخص تقييم معيار صالحية الموقع لالستخدام عبر األجهزة المحمولة بواساطة W3C mobileOK Checkerفالنتاائ لام تختلاش كثيا ار حياث احتال موقاع ياورو نياوز الصادارة فيماا
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التحا هااذت المارة موقااع فارانس  12بموقااع الجزياارة بحصااولهما علااى نساابة  0بالمائااة فيمااا يخااص
قابليتهما لالستخدام عبر األجهزة المحمولة ،و ذلك لألسباب التالية:
 الحجم الكبير لصفحة الواجهة للموقعين.
 العدد الكبير من الملفات ( 11و  10ملفا على التوالي لموقعي فرانس 12و الجزيرة) ،و هاو
ما يعني  11و  10اتصاال بخوادم الموقعين مما يعني تكلفة و زمن تحميل أكثر.
 ماان كاال مااا سااب نسااتطيع القااول أن عينااات الد ارسااة تختلااش فااي الكثياار ماان المعااايير القياساايةللويااب ،رغاام أن المالحظااة الشااكلية للمواقااع ال تقاادم تلااك االختالفااات كمااا هااو الحااال مااع أدوات
التقييم المتوفرة على الويب.
 إذا فليساات المواقااع الضااخمة أو البوابااات هااي األفضاال بالضاارورة فيمااا يخااص المعااايير القياساايةللوياب (التاي ال ينتباه إليهاا المسااتخدم العاادي) ،و مان هناا نارى جليااا سابب جعال ماوقعي فارانس
 12و بي بي سي على سبيل المثال بسيطي الواجهة ،خاليين مان تعقيادات الغارافيكس الكثياش،
و من هنا نستنت أهم المعايير المفترب توفرها في الموقع اإلخباري الجيد ،و هي:
 التصميم البسيط المتناس .
 الخلو من التعقيدات التي تجعل الموقع يخسر الكثير من المعايير القياسية و التي لها دخل
في كيفية تعامل محركات البحث مع محتوياته ).(SEO Optimization
 جعل النسخة المحمولة صغيرة إلى أقصى حد ممكن.
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هوامش الفصل:
الجزيرة.نت  ...جيل جديد( .مالحظاة :لام نساتطع العثاور علاى الصافحة التعريفياة للقنااة بسابب وجاود خطاأ داخلاي

1

ف ااي الموق ااع ،يخ ااص الا ارابط المعن ااون ب ا ا "الجزيرة.ن اات  ...جي اال جدي ااد" كم ااا ل اام ن ااتمكن م اان الوص ااول إل ااى النس ااخة المخزن ااة
) (Cachedبسبب الخطأ  ،202فقمنا بإدخال العنوان على محرك غوغل ،و اخترنا أول نتيجة متطابقة.
http://www.alsaanews.com/2011/03/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A
%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D8%AA-%D8%AC%D9%8A%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF/
الرابط الم تصر:
http://bit.ly/wa1Zxd
2

حول العربية.نت.

3

نفس المرجع.

4

فرانس.12

http://www.alarabiya.net/index/static/about

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3_24
5

بي بي سي العربية.
http://www.bbc.co.uk/arabic/institutional/2011/01/000000_aboutus.shtml

6

نفس المرجع.

7

من نحن.

8

القناة.

9

نفس المرجع.

http://arabic.cnn.com/about.us/

http://arabic.euronews.net/the-station/

10

األداة متوفرة على الرابط التالي:
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http://www.etre.com/tools/accessibilitycheck/
:األداة متوفرة على ال اربط التالي

11

:األداة متوفرة على الرابط التالي

12

:األداة متوفرة على الرابط التالي

13

http://validator.w3.org/

https://developers.google.com/pagespeed/#

http://validator.w3.org/mobile/

1.5
2.5
3.5
1.3.5
2.3.5
4.5
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 .5.1تحليللللللل للملللللللل للسةل(لللللل للس ة لللللل

للس صص ألجهزة لللسبيةت فقط):

لل لللللل

سنستخدم أداة تحليل المضمون لتحليل فئات الشكل الخاصة بالمواقع المدروسة المخصصة للعرض
على شاشات أجهزة الكمبيوتر ،حيث سنكتفي بدراسة الصفحات الرئيسية فقط ،ألنها الصففحات التفي تحكفم
سلوك المستخدم باالستمرار في تصفح الموقع من عدمه.
فئات تحليل للملل:
سنعتمد الفئات التالية لدراسة شكل المواقع المدروسة:
 فئة التصميم :بوابة ،موقع ،إمكانية تغيير التصميم.
 فئة عناصر اإلبحار :عناصر اإلبحار بشكل عمودي ،عناصر اإلبحار بشكل أفقي.
 فئة المساحات اإلعالنية :اإلعالن الذاتي ،اإلعالن الخارجي.
 استخدام األلوان :ألوان موحدة لكل أقسام الموقع ،ألوان مخصصة لكل قسم.
 شكل رأس الصفحة ) :(Headerبسيط ،معقد.
 شف ففكل قف ففدم الصف فففحة ) :(Footerبسف ففيط ،معقف ففد(يحتوي علف ففى عناصف ففر اإلبحف ففار الخاصف ففة
بالموقع).
 خدماتية الموقع :أحوال الطقس ،تحويل العمالت ،برامج التلفزيون ،ترددات القناة.
 طول الصفحة :قصيرة ،متوسطة ،طويلة ،طويلة جدا.
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 .5.5.1فئ للتصسيم:
للسة(

بةلب

سة(

إسلا ي تغيي للتصسيم

للجزي ة

1

1

1

للع بي

0

1

0

ف ل س 42

0

1

0

بي بي ي للع بي

0

1

0

ي لن لن للع بي

0

1

0

ية ة يةز للع بي

0

1

0

ج ةل (م  :52تصميم واجهات المواقع المدروسة.

كففل مواقففع عينففة الد ارسففة ففي مواقففع فقففط و ليسففت بوابففات إخباريففة متكاملففة ،باسففت نا موقففع الجزيفرة،
الففذي ينفففرد بففدور بتففوفير إمكانيففة تعففديل تصففميمه ،مففن خففالل إب فراز عناصففر و إخفففا أخففر  ،و عففرض
مضامين متفاوتة الحجم بين ركن و آخر.
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 .4.5.1فئ ع اص لإلبحا :
للسة(

إبحا بملل أفقي

إبحا بملل عسة ي

للجزي ة

1

0

للع بي

1

0

ف ل س 42

1

0

بي بي ي للع بي

1

0

ي لن لن للع بي

1

0

ية ة يةز للع بي

1

0

ج ةل (م  :51عناصر اإلبحار في واجهات المواقع المدروسة

كل عناصفر العينفة تفوفر عناصفر إبحفار أفقيفة ،و فو األمفر الفذي لفم يكفن معتفادا قبفل سفنوات قليلفة
ماضية ،غير أن ذا التغيير يمكن أن يكون مرد محاولة الحفاظ على المساحات العمودية ،و تقليل طول
الصفحة ،و بالتالي عدم لجو المستخدم للنزول ك ي ار لد إبحار عبر الموقع.
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 .5.5.1فئ للس احات لإلعال ي :
للسة(

لإلعالن للذلتي

لإلعالن لل ا جي

للجزي ة

1

1

للع بي

1

1

ف ل س 42

1

0

بي بي ي للع بي

1

0

ي لن لن للع بي

1

1

ية ة يةز للع بي

1

1

ج ةل (م  :51المساحات اإلعالنية في المواقع المدروسة

تخصص كل مواقفع العينفة المدروسفة مسفاحات لإعالنفات الخاصفة بهفا ) ،(Auto Promotionو
و أمر مفللو

ففي جفل المواقفع ،كمفا تفوفر كفل المواقفع باسفت نا مفوقعي ففرانس 42و بفي بفي سفي العربيفة

مساحات للمعلنين لنشر إعالناتهم ،و ذلك ألن البي بي سي و فرانس  42تتبعان للحكفومتين البريطانيفة و
الفرنسية على التوالي ،و تستفيدان من ميزانية سنوية تغني عن اللجو لإعالنات.
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 .2.5.1فئ ل ت لم لأللةلن:
للسة(

ألةلن سةح ة

ألةلن س صص

للجزي ة

0

1

للع بي

1

1

ف ل س 42

1

0

بي بي ي للع بي

1

0

ي لن لن للع بي

1

0

ية ة يةز للع بي

1

0

ج ةل (م  :51استخدام األلوان في المواقع المدروسة

الجزيفرة ففي الموقففع الوحيففد الففذي ال يعتمففد ألوانففا موحففدة لكففل أركانففه ،رغففم أنففه يعتمففد نفففس التصففميم
بتدرجات لونية مختلفة ،بينما تخصص العربية لونا برتقاليا خاصا لركن الرياضة فيها فقط ،و تحفافظ علفى
اللون البنفسجي لكافة أركانها .بينما تحافظ كل المواقع األخفر علفى لفون واحفد ،و ذلفك ألنهفا تسفتخدم ففي
األسففاس خلفيففة بيضففا  ،و الل فوان الوحيففدة فيهففا توجففد علففى مسففتو رأس الصفففحة و أحيانففا قففدم الصفففحة
أيضا.
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 .1.5.1ملل أس للصفح :
للسة(

ب يط

سعق

للجزي ة

0

1

للع بي

0

1

ف ل س 42

0

1

بي بي ي للع بي

0

1

ي لن لن للع بي

0

1

ية ة يةز للع بي

0

1

ج ةل (م  :51شكل رأس الصفحة في المواقع المدروسة

تشففترك ك ففل مواقففع العين ففة فففي ش ففكل رأس الصفففحة ) (Headerالمعق ففد و الففذي يح ففوي إضففافة إل ففى
اللوغففو ،جففل العناصففر التاليففة أو بعضففها :التففاريع ،إعالنففات ،روابففط ،عناصففر اإلبحففار ،خانففة البحففث و
غير ا.
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 .1.5.1ملل ( م للصفح :
للسة(

ب يط

سعق

للجزي ة

1

0

للع بي

0

1

ف ل س 42

0

1

بي بي ي للع بي

0

1

ي لن لن للع بي

0

1

ية ة يةز للع بي

0

1

ج ةل (م  :51شكل قدم الصفحة في المواقع المدروسة

كل مواقع العينة المدروسة تتمتع بقدم صففحة ) (Footerمعقفد ،باسفت نا موقفع الجزيفرة الفذي يتمتفع
بقففدم صفففحة بسففيط ال يحتففوي إال علففى العناصففر المتعففار عليهففا و الخاصففة بالمعلومففات حففول الموقففع و
كيفية التواصل مع طاقمه .في حين يحتوي قدم الصفحة المعقد علفى مفا يشفبه خارطفة للموقفع تضفم روابفط
نحو جميع أركانه ،باإلضافة إلى روابط نحو مواقع بلغات أخر .
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.1.5.1

ساتي للسة( :

للسة(

أحةلل للطقس

تحةيل للعسالت

ب لسج للتلفزيةن

ت لت للق اة

للجزي ة

0

0

1

1

للع بي

1

0

1

1

ف ل س 42

0

0

1

1

بي بي ي للع بي

1

0

1

1

ي لن لن للع بي

0

0

1

1

ية ة يةز للع بي

1

0

1

1

ج ةل (م  :42الخدمات التي تقدمها المواقع المدروسة

تشففترك كففل المواقففع المدروسففة دون اسففت نا فففي تقففديم خففدمتي تففرددات القنففاة و بفرامج التلفزيففون ،فففي
حفين ال يقففدم أي موقففع خدمففة مميفزة و مهمفة للغايففة كخدمففة تحويففل العمففالت .مفن ناحيففة أخففر فف ن خدمففة
أح فوال الطقففس عبففر الصفففحة الرئيسففية ) (Widgetال يقففدمها إال نص ف
مواقع :العربية ،بي بي سي العربية و يورو نيوز العربي.

مفففردات العينففة ،و ففي تحديففدا
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 .1.5.1طةل للصفح :
للسة(

(صي ة

ستة ط

طةيل

طةيل ج ل

للجزي ة

0

1

0

0

للع بي

0

0

0

1

ف ل س 42

0

0

0

1

بي بي ي للع بي

0

1

0

0

ي لن لن للع بي

0

1

0

0

ية ة يةز للع بي

0

1

0

0

ج ةل (م  :45طول صفحات المواقع المدروسة

تختل ف

أط فوال الصفففحات الرئيسففية للمواقففع محففل الد ارسففة اختالفففا طفيفففا ،فك فل الصفففحات الرئيسففية

للمواقع متوسطة الطول ،باست نا موقعي العربية و فرانس  42و اللذين يتميزان بصفحات جد طويلة ،فيما
لم نحصي أي صفحة طويلة أو قصيرة.
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 .4.1أ ةلت لإلعلللالم لالجتسلللاعي للسعتسللل ة فلللي للسةل(للل

للس ة :

فففي ففذ المرحلففة مففن الد ارسففة سنسففتخدم تحليففل المضففمون للقيففام بد ارسففة مسففحية لكففل أدوات اإلعففالم
االجتماعي المعتمدة من طر المواقع محل الدراسة ،بحيث سنقوم ب حصا األدوات وفق الفئات التالية:
فئات للتحليل:
و تضم العناصر التالية:
 التفاعلية :التعليقات ،التقييم ،استطالع الرأي ،إمكانية إنشا حساب ،المنتديات.
 التحديد الجغرافي :يوجد ،ال يوجد.
 االنفتاح :المدونات ،تلقي األخبار من الجمهور ،المشاع اإلبداعي.
 االبتكار :الخرائط التفاعلية ،خدمة  ،Storifyالعروض التفاعلية.
 أدوات تفضيل الروابط ،StumbleUpon ،Digg ،Delicious :أداة شاملة.
 أدوات التغذية اإلخبارية ، RSS :البودكاست ،النشرة البريدية.
 الشبكات االجتماعية :فيسبوك ،تويتر ،غوغل.+
 مواقع محتو الفيديو و الصور :يوتيوب ،LiveStation ،فليكر.
 مشا دة البرامج على الموقع :الفيديو حسب الطلب ،البث المباشر.
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 توفر  Widgetsللمواقع االجتماعية :فيسبوك ،تويتر و يوتيوب.
 التطبيقففات :تطبيقففات مكتبيففة ،تطبيقففات كففروم ،تطبيقففات آيفففون ،أندرويففد ،سففيمبيان ،وينففدوز
فون.

 .5.4.1للتفاعلي :
للس ت يات

للتقييم عب أز ل

ل تطالع

إسلا ي إ ماء

للسة(

للتعليقات

لإلعجاب لالجتساعي

لل أي

ح اب

1

1

*1

للجزي ة

1

1

0

0

للع بي

1

1

1

0

ف ل س 42

1

1

1

1

بي بي ي للع بي

0

1

1

0

0

ي لن لن للع بي

0

1

1

0

0

ية ة يةز للع بي

1

1

1

1

0

ج ةل (م  :44التفاعلية في المواقع المدروسة.

يتوفر عنصر التفاعلية بك اففة عبفر كفل عينفات الد ارسفة باسفت نا مفوقعي سفي ان ان و بفي بفي سفي
اللفذين ال يتيحفان إضففافة التعليقففات ،و فو الشففي الففذي يبقففى مبهمففا .غيفر أن عنصففر التفاعليففة يعففد اليففوم
مففن العناصففر البديهيففة فففي كففل موقففع بففل حتففى و مدونففة .مففن جانففب آخففر ال تتففيح نص ف

المواقففع إمكانيففة

إنشففا حسففابات للمسففتخدمين ،فففي حففين تختفففي المنتففديات نهائيففا باسففت نا موقففع الجزي فرة ،نقففول ففذا بكففل
تحففظ ،ألن منتففديات الجزيفرة تففوك ،تحمففل شفعار الجزيفرة و لهففا عالقفات مميفزة مففع شفبكة الجزيفرة ،غيففر أن
األخيرة تنفي عالقتها بالمنتديات سالفة الذكر.
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 4.4.1للتح ي للجغ لفي:
للسة(

يةج

ال يةج

للجزي ة

0

1

للع بي

0

1

ف ل س 42

0

1

بي بي ي للع بي

0

1

ي لن لن للع بي

0

1

ية ة يةز للع بي

0

1

ج ةل (م  :45التحديد الجغرافي في المواقع المدروسة.

ال يس ففتخدم أي م ففن مواق ففع العين ففة ميف فزة التحدي ففد الجغ ارف ففي ،و م ففا نعني ففه ن ففا ففو ت ففوفير محتوي ففات
مخصصة لمسفتخدم الموقفع بنفا ا علفى مكفان تواجفد  ،و في الميفزة التفي توفر فا اليفوم الك يفر مفن تطبيقفات
الهوات

المحمولة و األجهزة اللوحية ،كما و الحال م ال مع تطبيق فرانس  42لأليباد.
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 .5.4.1لال فتاح:
للسة(

للس ة ات

تلقي لأل با سن

للسماع لإلب لعي

للجسهة
للجزي ة

0

1

1

للع بي

0

1

0

ف ل س 42

1

1

0

بي بي ي للع بي

0

1

0

ي لن لن للع بي

1

1

0

ية ة يةز للع بي

0

1

0

ج ةل (م  :42االنفتاح في المواقع المدروسة

تنف ففتح ك ففل المواق ففع المدروس ففة عل ففى زوار ففا م ففن خ ففالل إتاحته ففا الفرص ففة له ففم إلرس ففال المف فواد الت ففي
يلتقطونها ،غير أن موقعين فقط يتيحان إمكانية استضافة مدونات ،فيما توفر شبكة الجزيفرة إمكانيفة إنشفا
المدونات و لكن عبر نسختها االنكليزيفة و لفيس العربيفة .ففي حفين تعتبفر الجزيفرة في الموقفع الوحيفد الفذي
يتيح محتوياته تحت رخصة المشاع اإلبداعي.
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 .2.4.1لالبتلا :
للسة(

لل لئط للتفاعلي

س Storify

للع ةض للتفاعلي

للجزي ة

1

0

1

للع بي

1

0

1

ف ل س 42

1

0

1

بي بي ي للع بي

1

0

1

ي لن لن للع بي

1

0

1

ية ة يةز للع بي

1

0

1

ج ةل (م  :41االبتكار في المواقع المدروسة

فيما يخص عنصر االبتكار ،فهناك تسفاو تفام بفين المواقفع المدروسفة ،فكلهفا تقفدم خفرائط و عروضفا
تفاعلي ففة ،غي ففر أنه ففا ال تس ففتخدم عل ففى س ففبيل الم ففال أداة  ،Storifyو الت ففي تع ففد الي ففوم م ففن أش ففهر أدوات
الصفحافة االلكترونيفة الحدي فة ،لمفا تفوفر مفن دمفج سفهل و سفريع للتحفدي ات الخاصفة بمسفتخدمي الشفبكات
االجتماعية مع القصص الصحفية.
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 .1.4.1أ ةلت تفضيل لل ةلبط:
للسة(

Delicious

Digg

StumbleUpon

أ لة ماسل

للجزي ة

0

0

0

1

للع بي

0

1

0

0

ف ل س 42

1

0

0

0

بي بي ي للع بي

0

0

0

0

ي لن لن للع بي

0

0

0

0

ية ة يةز للع بي

0

0

0

1

ج ةل (م  :41أدوات تفضيل الروابط في المواقع المدروسة

تعر عينة المواقع محفل الد ارسفة فقف ار فادحفا ففي تفوفير أدوات تفضفيل الفروابط ،فباسفت نا الجزيفرة و
يورو نيوز اللتان توفران أدة  Add Thisالشاملة ،ف ن المواقفع األخفر أظهفرت المبفاالة كبيفرة بالموضفوع،
فالعربية و فرانس  42أتاحتا أداتي  Diggو  Deliciousعلفى التفوالي فقفط .بينمفا لفم تفتح بفي بفي سفي و
سي ان ان أي أداة تذكر.
المالح ف ففظ أن المواق ف ففع استعاض ف ففت ع ف ففن أدوات تفض ف ففيل ال ف ففروابط ب ف ففلزرار المش ف ففاركة عب ف ففر الش ف ففبكات
االجتماعيففة ،و ففو تصففر غيففر صففحيح لمففا نففاك مففن فففرق بففين جعففل اربففط ضففمن الففروابط المفضففلة ،و
مشاركة رابط على الشبكات االجتماعية.
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 .1.4.1أ ةلت للتغذي لإل با ي :
للسة(

RSS

للبة لا ت

لل م ة للب ي ي

للجزي ة

1

1

1

للع بي

1

0

1

ف ل س 42

1

1

1

بي بي ي للع بي

1

1

1

ي لن لن للع بي

1

0

1

ية ة يةز للع بي

1

1

1

ج ةل (م  :41أدوات التغذية اإلخبارية في المواقع المدروسة

تففوفر كففل المواقففع أدوات التغذيففة اإلخباريففة فففي شففكلها البسففيط و ففو األر اس اس ،و كففذا النش فرات
البريدية ،بينما غاب البودكاست عن موقعي العربية و سي ان ان بالعربية ،و و األمر الذي يعود بالنسبة
لألخيرة إلى عدم وجود قناة ناطقة بالعربية لتدعم الموقع بمحتوياتها ،بينما اكتفت العربية بركن كبير سفمته
فيففديو العربيففة عوضففا عففن البودكاسففت ،و ففو مففا يبففدو كلنففه غيففر اقتنففاع بجففدو تقنيففة البودكاسففت (و ففي
السياسة المعتمدة على بوابة ام بي سي كذلك).
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 .1.4.1للمبلات لالجتساعي :
للسة(

في بةك

تةيت

غةغل+

للجزي ة

1

1

1

للع بي

1

1

0

ف ل س 42

1

1

1

بي بي ي للع بي

1

1

0

ي لن لن للع بي

1

1

0

ية ة يةز للع بي

1

1

0

ج ةل (م  :41الشبكات االجتماعية في المواقع المدروسة

تمتلك كل المواقع محل الدراسة حسابات على أ م شبكتين اجتماعيتين :فيسفبوك و تفويتر ،غيفر أنفه
بالنسبة لشبكة غوغل الجديدة "غوغل "+ف ن األمر يختل  ،فلم نجد إال حسفابين "مو فوقين" علفى الشفبكة و
ما الحسابان الخاصان بالجزيرة و فرانس .42
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 .1.4.1سةل( سحتةى للفي ية ة للصة :
للسة(

يةتيةب

LiveStation

فليل

للجزي ة

1

1

1

للع بي

1

1

0

ف ل س 42

1

1

0

بي بي ي للع بي

1

1

0

ي لن لن للع بي

1

1

0

ية ة يةز للع بي

1

1

0

ج ةل (م  :41مواقع محتو الفيديو و الصور في المواقع المدروسة

تمتلك كل مواقع عينة الدراسة حسابات علفى مفوقعي يوتيفوب و  ،LiveStationبحيفث يتفيح األول
رفع المواد المسجلة عليفه ،بينمفا يتفيح ال فاني ب فا مباشف ار "متعفدد المنصفات" للمسفتخدمين أينمفا كفانوا و عبفر
تشكيلة واسعة من األجهزة المكتبية و المحمولة (أجهزة اآليفون خاصة) .في حين نجد أن الجزيرة فقط ي
التي تمتلك حسابا على موقع الصور األشهر فليكر.
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 .1.4.1سماه ة للب لسج على للسة( :
للسة(

للفي ية ح ب للطلب

للبث للسبام

للجزي ة

1

1

للع بي

1

1

ف ل س 42

1

1

بي بي ي للع بي

1

1

ي لن لن للع بي

0

0

ية ة يةز للع بي

1

1

ج ةل (م  :52مشا دة البرامج على المواقع المدروسة

تتيح كل المواقع محل الدراسة إمكانية مشا دة بفرامج علفى الموقفع ،إمفا علفى شفكل مقفاطع فيفديو ،و
إما على شكل بث مباشر ،باست نا موقع سي ان ان بالعربية ،و و األمر الذي يرجع بطبيعة الحفال إلفى
عدم وجود قناة سي ان ان ناطقة بالعربية.
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 .52.4.1تةف  Widgetsللسةل( لالجتساعي :
للسة(

في بةك

تةيت

يةتيةب

للجزي ة

0

1

0

للع بي

1

1

0

ف ل س 42

1

0

0

بي بي ي للع بي

0

0

0

ي لن لن للع بي

0

0

0

ية ة يةز للع بي

1

0

0

ج ةل (م  :55توفر  Widgetsللمواقع االجتماعية على المواقع المدروسة

تختلف ف

المواق ففع المدروس ففة ف ففي م ففد اس ففتفادتها م ففن ال ف ف  Widgetsالخاص ففة ب ففالمواقع االجتماعي ففة،

فتحتل العربية الصدارة باستخدامها  Widgetsفيسبوك و تفويتر ففي آن واحفد بينمفا تكتففي الجزيفرة بتفويتر،
في حين تفضل ففرانس  42و يفورو نيفوز فيسفبوك .غيفر أنفه و ال موقفع وضفع  Widgetلفيديو اتفه علفى
اليوتيوب.
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 .55.4.1للتطبيقات:
تطبيقات

تطبيقات

تطبيقات

تطبيقات

تطبيقات

تطبيقات

للسة(

سلتبي

غةغل ل ةم

آيفةن

أ ةي

يسبيان

ةي ةز فةن

للجزي ة

0

0

1

1

1

0

للع بي

0

0

0

0

0

0

ف ل س 42

0

0

1

0

1

1

بي بي ي للع بي

1

0

1

0

0

0

ي لن لن للع بي

0

0

1

0

0

0

ية ة يةز للع بي

0

0

1

1

0

0

ج ةل (م  :54التطبيقات الخاصة بالمواقع المدروسة على مختل

توفر المواقع المدروسة تطبيقات على مختل

المنصات

المنصات ،لكن بنسب مختلفة ،حيفث نجفد أن الجزيفرة

و فرانس  42تحتالن الصدارة مفن حيفث عفدد التطبيقفات ،بينمفا تحتفل العربيفة مفرخرة الترتيفب ب ف  0تطبيفق،
فففي حففين تعففد بففي بففي سففي العربيففة الوحيففدة التففي تففوفر تطبيقففا مكتبيففا (يشففتغل علففى سففطح مكتففب جهففاز
الكمبيففوتر) ،مففن جهففة أخففر ف ف ن ف فرانس  42ففي الوحيففدة التففي وفففرت تطبيقففا لألجه فزة العاملففة علففى نظففام
ويندوز فون .نالحظ أيضا أنه ال يوجد أي تطبيق موجه للعمل على متصفح  ،Google Chromeففي حفين
أن موقففع الجزيفرة االنكليزيففة يعففد مففن المرسسففات اإلعالميففة القليلففة التففي وفففرت تطبيقففا للعمففل علففى الكففروم،
غيففر أن القنففاة العربيففة ال يبففدو أنهففا تسففير علففى نفففس من فوال القنففاة االنكليزيففة فيمففا يخففص االسففتفادة مففن
خدمات اإلعالم االجتماعي.
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 .5.1تحليللل ح للابات للسةل( ل للس ة ل علللى للمللبلات

لالجتساعي :

 .5.5.1تحليل للملل للح ابات على في بةك:
لتحليل الشكل لحسابات المواقع محل الدراسة على الفيسبوك ،سنستخدم فئات التحليل التالية:
 فئة درجة تغير التصميم األصلي :تغير كبير ،تغير متوسط ،تغير طفي .
 فئة الخدمات المضافة :تويتر ،يوتيوب ،البث المباشر ،استطالع الرأي.
 فئة جودة الغرافيك :جيد ،متوسط ،ضعي .
 .5.5.5.1فئ

ج تغي للتصسيم لألصلي:
للصفح

تغي لبي

تغي ستة ط

تغي طفيف

للجزي ةhttp://www.facebook.com/aljazeerachannel :

0

1

0

للع بي https://www.facebook.com/AlArabiya :

0

0

1

ف ل سhttp://www.facebook.com/FRANCE24.MCD.Arabic :42

1

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

1

بي بي

ي للع بي https://www.facebook.com/bbcarabicnews :

ي لن لن للع بي http://www.facebook.com/CNNArabic :
ية ة يةز للع بي https://www.facebook.com/pages/Euronews- :
علل بي422111151411412/

ج ةل (م  :55فئة درجة تغير التصميم األصلي
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تتفففاوت درجففة تغيففر التصففميم األصففلي لصفففحات المواقففع المدروسففة علففى موقففع فيسففبوك ،نجففد أن تصففميم
حسابي فرانس  42و بي بي سي تغي ار بشكل كبير بينما لم يتغير التصميم ك ي ار بالنسفبة لبفاقي الحسفابات،
باست نا الجزيرة التي تغير فيها التصميم إلى حد ما.
 .4.5.5.1فئ لل سات للسضاف :
للصفح

تةيت

يةتيةب

للبث للسبام

ل تطالع لل أي

للجزي ة

1

1

1

1

للع بي

1

0

1

1

ف ل س 42

1

1

1

1

بي بي ي للع بي

1

1

1

0

ي لن لن للع بي

1

0

0

1

ية ة يةز للع بي

0

0

0

1

ج ةل (م  :52فئة الخدمات المضافة

تقففدم جففل المواقففع علففى حسففاباتها علففى الموقففع خففدمات مضففافة ،باسففت نا يففورو نيففوز التففي اكتفففت
ب ففلدوات فيس ففبوك القياس ففية فق ففط .بينم ففا حقق ففت الجزيف فرة و فف فرانس  42أكب ففر مس ففتو اس ففتفادة م ففن الخ ففدمات
المضافة ،تفاوتت نسب استفادة بقية المواقع.
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 .5.5.5.1فئ جة ة للغ لفيك:
للصفح

جي

ستة ط

ضعيف

للجزي ة

0

1

0

للع بي

0

0

1

ف ل س 42

0

1

0

بي بي ي للع بي

1

0

0

ي لن لن للع بي

0

0

1

ية ة يةز للع بي

0

0

1

ج ةل (م  :51فئة جودة الغرافيك

حقق حساب بي بي سي العربية أفضل جودة غرافيك ،نظ ار لحسن اسفتغالله المسفاحات المخصصفة
للصففور فففي اإلشففهار لخدماتففه ،بينمففا حقففق حسففابا مففوقعي الجزيفرة و ففرانس  42جففودة متوسففطة ،فيمففا كففان
الغرافيكس المستخدم من المواقع األخفر ضفعيفا ،و ال يسفتغل علفى النحفو األم فل اإلمكانيفات التفي توفر فا
صفحة الفيسبوك لفعل ذلك.
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 .4.5.1تحليل للح ابات على تةيت :
بمففا أن تففويتر ال يففوفر م ازي ففا و إمكانيففات فففي التص ففميم كتلففك التففي يوفر ففا فيسففبوك ،ارتلينففا تحلي ففل
الحسابات بواسطة الخدمة التي يقدمها موقع  ،Twitalyzer.comو و موقع مخصص لتحليل مضمون
الحسابات على موقع تويتر ،حيث يقدم إحصائيات حول جوانب مختلفة كالتل ير ،النفوذ ،و العفدد الحقيقفي
للمتابعين الذين يتلقون المحتويات التي يب ها الحساب الذي يجري تحليله ،باالعتماد أيضا على إحصائيات
خف ففدمتين الكتف ففرونيتين أخ ف فريين ،و مف ففا  PeerIndex.netو  Klout.comو مف ففا بف ففدور ما مف ففن أفضف ففل
خدمات تحليل مضمون الشبكات االجتماعية ،و تويتر خاصة (يعتبر تويتر اليوم أ م شبكة اجتماعيفة ففي
المجال اإلعالمي حسب الك ير من الخب ار و الممارسين).
 .5.4.5.1للتحليل لألةلي للح ابات للس ة :
للح اب

ل م للح اب

للجزي ة

@AJArabic

100

للع بي

@AlArabiya

100

72

ف ل س 42

@France24_ar

100

61

54

بي بي ي للع بي

@BBCArabicOnline

94

45

65

@cnnarabic

100

60

55

@euronewsar

79

31

19

ي لن لن للع بي
ية ة يةز للع بي

تقييم

تقييم

تقييم

Twitalyzer

Klout

PeerIndex

71

63
41

ج ةل (م  :51تحليل الحسابات على تويتر
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 مرشر  Twitalyzerو توليفة من كل العوامل التالية )1 :عدد متابعي الحساب )4 .عدد
المراجع و االستشهادات التي يعتمد ا الحساب )3 .عدد مرات إعادة نشر تغريدات
الحساب ) )2 .(Retweetsعدد المرات التي يعيد الحساب فيها نشر تغريدات اآلخرين.
 )5التكرار النسبي الذي ينشر الحساب وفقه تغريداته.
 مرشر Klout

و

مقياس

لتل ير

اآل ار ،

الوصالت

)(Links

والتوصيات

) (Recommendationsالتي ينشر ا صاحب الحساب الذي يتم تحليله ،على شبكته
االجتماعية.
 مرشر  PeerIndexعموما و قياس نسبي للسلطة عبر اإلنترنت .فالنتيجة المحققة
تعكس تل ير األنشطة الخاصة بالحساب الذي جر تحليله على االنترنت ،والى أي مد
كان قد وفر رأس المال االجتماعي والسمعة على شبكة اإلنترنت

(social and

).reputational capital on the web
من خالل نظرة أولية على النتائج التي حققها كل حساب ،يمكن أن نخرج بمايلي:
 حققت كل الحسابات المدروسة درجات جد عالية وفق مرشر  Twitalyzerباست نا حسابيورونيوز و الذي اكتفى بدرجة .97
 فيما يخص مرشر  ،Kloutجا ت النتائج في مجملها بين  00و  ،94باست نا بي بي سيالعربية بف  ،25و يورونيوز بف  31نقطة فقط.
 أما مرشر  PeerIndexفشهد استقرار مجمل المواقع بين  52و  05نقطة ،باست نا العربية بف 21نقطة ،و يورونيوز في المرخرة بف  17نقطة فقط.
 يتضح لنا من خالل ما سبق و بدرجة أولى مديورونيوز و الذي سجل أضع

الضع

الكبير المسجل على حساب

النقاط وفق تحليل الخدمات ال ال ة ،حيث حقق نتائج جد سلبية
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فيما يخص التل ير و السمعة ،فيما تخل

البي بي سي عن منافسيه وفق مرشر  Kloutلتل ير

الوصالت و التوصيات ،بينما سجل حساب العربية نتيجة متدنية إلى حد ما وفق مرشر
 PeerIndexو الذي يختص بقياس مد السلطة و السمعة المحققة.
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 .4.4.5.1لل تائج للتفصيلي لتحليل للح ابات للس ة :
ج للتأثي :
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080

4389
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ج ةل (م  :51درجة التل ير حسب مرشر Twitalyzer
 األ ر :يخضع لعوامل معينة يعتمد ا المرشر خالل عمله. االرتب ففاط :يق ففدم مقياس ففا لدرج ففة التفاع ففل ب ففين الحس ففاب و متتبعي ففه ،حي ففث يق ففوم بحس ففاب معام ففلاالرتبففاط بففين عففدد مففن تمففت اإلشففارة إلففيهم مففن طففر صففاحب الحسففاب ،و عففدد مففن أشففاروا
للحساب.
 التففل ير :يلخففذ ففذا المقيففاس فففي الحسففبان كميففة االستشففهادات و إعففادة تغريففد مففا نشففر صففاحبالحساب من قبل المستخدمين اآلخرين.
 -النفوذ :احتمال ظهور اسم الحساب عند البحث عنه على تويتر.
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 السخا  :نسبة التغريدات التي يعيد عبر ا الحساب نشر تغريدات مستخدمين آخرين. السرعة :مرشر لوتيرة نشر التغريدات. اإلشارة :مرشر يقيس مفد تضفمين التغريفدات لإضفافات التاليفة )1 :ارتبفاط تشفعبي )4 .إشفارةإلى مستخدم آخر عبر الرمز @ )3 .اشتاغ ) (Hashtagكما يدل علفى ذلفك الرمفز " ")2 .
أي نوع من المرشرات على أن الموضوع أعيد "تغريد ".
من خالل النسب الموجودة على الجفدول نالحفظ جليفا مفد الضفع

المسفجل ففي حسفابي يورونيفوز

و بي بي سي عربية من خالل مرشرات األ ر و التل ير و النفوذ .فيما صنع حساب العربية االست نا فيما
يخص السخا بنسبة  % 92مقارنة بنسبة معدومة لد  2من عينات الدراسة.
فيما سجلنا تقاربا في باقي المرشرات بين بقية الحسابات المدروسة باست نا مرشر السرعة.
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1984
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ج ةل (م  :51درجة االنتشار حسب مرشر Twitalyzer
يتمتع حسابا الجزيرة و العربية بلكبر عدد من المتابعين ) ،(Fellowersبينما ال يتجاوز عدد
متابعي يورونيوز العربية  4000متابع ،و و األمر نفسه من حيث عدد القوائم المضا
حيث ال تختل

إليها كل حساب

النتائج ك ي ار عن نتائج عددالمتابعين.

أما من حيث عدد التحدي ات خالل األسبوع األخير ،ف ننا نالحظ تقاربا بين كل الحسابات مع ريادة
نسبية لكل من العربية و فرانس ،42غير أن المالحظة المهمة تكمن في عدد تحدي ات الحسابات المعاد
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نشر ا من طر المتابعين ) (Retweeted Updatesخالل أسبوع ،و التي تظهر تفوقا واضحا لكل من
فرانس ،42سي ان ان و العربية ،حيث أن الريادة عادت لفرانس 42بف  1439مرة ،غير أنه و بمقارنة
العدد مع عدد التغريدات خالل أسبوع يظهر لنا مد تفوق سي ان ان عربية ،و التي كما يبدو ف نها تقدم
أخبا ار (تغريدات) تحوز على إعجاب متابعيها و و التفسير الوحيد للعدد الكبير من مرات إعادة النشر
) (Retweetsمقارنة بعدد التحدي ات .فيما حصلت بي بي سي و يورونيوز على نسبة جد متدنية من
مرات إعادة النشر.
أما فيما يخص المرشر الموالي و الذي يخص عدد المرات التي قامت خاللها الحسابات المدروسة
ب عادة نشر تحدي ات لمستخدمين آخرين ،فنالحظ أن العربية فعلت ذلك  111مرة فيما اكتفت فرانس 42بف
 0مرات ،بينما لم تفعل بقية الحسابات ذلك و ال مرة ،و تفسير ذلك و وجود عدة حسابات للعربية،
يختص كل منها في مجال معين(AlArabiya_Live ،AlArabiya_Iraq ،AlArabiya_KSA
 ،)...أما فرانس 42فهي منفتحة إلى حد ما على حسابات أخر على تويتر.
أما المرشر الموالي و و مرشر التغريدات المعاد نشر ا لكل أل

متتبع فيظهر تفوقا واضحا

لحساب يورونيوز يليه حساب فرانس ،42بينما يبدو أن باقي الحسابات التي تحصلت على نقاط قريبة من
الصفر قد ذ بت ضحية العدد الكبير جدا من المتابعين و الذين قد ال يقررون حتى ما يتم نشر  ،و من
نا فمن الصعب الحكم على مد

نجاعة التحدي ات التي تب ها الحسابات المدروسة نظ ار للتناقضات

المسجلة .و أخي ار نالحظ تفوقا ملحوظا لحساب فرانس 42فيما يخص مرشر عدد مرات إعادة نشر
تغريدات الحساب إلى عدد مرات إعادة نشر الحساب لتغريدات المستخدمين اآلخرين ،غير أن ذا
المرشر ال يسمح لنا ب ج ار مقارنة عادلة ،نظ ار إلى أن الحسابات األربعة التي لم تقم إطالقا ب عادة نشر
تحدي ات لمستخدمين آخرين لم تدخل في التقييم.
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ج ةل (م  :51درجة شهرة الحسابات حسب مرشر Twitalyzer
يوضح الجدول جليا مد الضفع

الكبيفر الفذي تعانيفه كفل مفن بفي بفي سفي و يورونيفوز ففي مسفللة

شهرة حساباتها على تويتر ،و و ما يتضح جليا من خالل العدد الضئيل للغاية من مرات اإلشارة ألسما
حساباتها و كذا العدد الكلي و الفعلي للمسفتخدمين الفذين تصفلهم تحفدي اتها سفوا مباشفرة أو عبفر حسفابات
وسيطة (حسابات تعيد نشر المحتويات).
تتق ففارب ع ففدد مف فرات اإلش ففارة للحس ففابات األربع ففة المتبقي ففة بش ففكل كبي ففر رغف فم الف ففارق الكبي ففر ف ففي ع ففدد
متابعيها.
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تتفوق الجزيرة على كل منافسيها في العدد الفعلي لمن يتلقون التحدي ات بحوالي  400أل
خفالل فتفرة القيفاس المقفدرة بلسفبوع ،ففي حفين نجفد أن البففي بفي سفي حققفت أكبفر مقفدار اخفتال

مسفتخدم
بفين العفدد

الكلي لمتلقي التحدي ات و العدد الفعلي ،بنقصان تجاوز  14ضعفا و و األمر الذي أ ر ك ي ار على درجة
انتشار ا .فيما يبدو أن حساب يورونيوز قد أقصي من المرشرين األخيرين (لسبب لم نتوصل له).
مففن جهففة أخففر فف ن كففال مففن حسففابي العربيففة و ففرانس 42حافظففا علففى نفففس رقففم عففدد مف ارت إعففادة
النشر (الذي ورد في الجدول السابق) فيما يخص عدد مرات اإلشارة ألسما حسابات أخر  ،و ي نتيجفة
منطقية و مفهومة العتبارات تتعلق بضرورة ذكر اسم المصدر عند إعادة نشر المحتو .
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سؤم لت سقياس :Klout
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ج ةل (م  :22مرشرات مقياس Klout
يتفوق حساب الجزيرة على تويتر تفوقفا طفيففا مفن حيفث قدرتفه علفى ابتكفار محتفو قفادر علفى خلفق
التجاوب و التفاعل معه من قبل الجمهور المتابع له ،بينما سجل كل من حسابي بي بي سفي و يورونيفوز
أسوأ أدا بف  2نقاط فقط.
أمففا فيمففا يخففص درجففة النفففوذ الففذي يحظففى بهففا الجمهففور المتففابع (تلعففب درجففة النفففوذ دو ار امففا و
مسففاعدا علففى نشففر المحتويففات لجمهففور أوسففع) فتعففادل فيهففا كففل مففن الجزيفرة و العربيففة ب ف  53نقطففة ،فيمففا
حلت كل من بي بي سي و يورونيوز أخيرتين بف  43و  7نقاط على التوالي.
أما فيمفا يخفص الجمهفور الحقيقفي المسفتهد

بالتحفدي ات ففنالحظ تفوقفا واضفحا للعربيفة حيفث تتقفدم

علففى أقففرب منافسففيها (الجزي فرة) بمففا يعففادل الضففع

تقريبففا ،بينمففا سففجلت البففي بففي سففي و يورونيففوز أس فوأ

نتيجتين بلقل من  1200في المحصلة.
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يمكن أن نفسر التفوق الذي تحصفلت عليفه العربيفة بانتمفا القنفاة و سياسفاتها و كفذا تغطيتهفا للشفلن
العام السعودي ،حيث ينتشر استخدام تويتر في السعودية أك ر من أي بلد عربي آخر.
بينم ففا حقق ففت ك ففل م ففن الب ففي ب ففي س ففي العربي ففة و يوروني ففوز أدا ا ف فزيال للغاي ففة بس ففبب المش ففاكل ف ففي
االنتشففار التففي تعففاني منه فا األولففى رغففم وجففود قنففاة فضففائية ناطقففة بالعربيففة ،أمففا ال انيففة فففال ت فزال حبيسففة
االنتشار المحدود بسبب طابع القناة الفضائية التي تم لها ،و التي تبقى بعيدة عن أقرب منافسيها.
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سؤم لت سقياس :PeerIndex
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ج ةل (م  :25مرشرات مقياس PeerIndex
على العكس من مرشر  Kloutحققت بي بي سي العربية أفضل نقطة بين الحسابات الستة
المدروسة ،غير أن الجزيرة حازت على أفضل نقطة فيما يخص درجة السلطة و المصداقية التي تتمتع
بها التحدي ات التي تنشر ا ،فيما احتلت يورونيوز مرخرة الترتيب.
غير أنه و فيما يخص كيفية النشاط ف ن الجزيرة نالت أضع

نقطة ( ،)0فيما احتلت العربية

الصدارة بف  23نقطة.
أما فيما يخص المرشر األخير و المتعلق بحجم الجمهور الذي يمكن أن تصله التحدي ات فاحتلت
كل من الجزيرة و العربية و سي ان ان العربية المراتب ال ال ة األولى بف  .. ،.7 ،70على التوالي ،فيما
اكتفت يورونيوز بمرخرة الترتيب بف  19فقط.
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 .2.1تحليل لل تائج لل اص با ت لم للسةل( للس ة

أل ةلت لإلعالم لالجتساعي:

من خالل دراستنا ألدوات اإلعالم االجتماعي المستخدمة في المواقع المدروسة نخفرج باالسفتنتاجات
التالية:
 موقففع الجزي فرة ففو البوابففة الوحيففدة ضففمن مواقففع الد ارسففة ،و ذلففك ارجففع أساسففا إلففى كففون معظففممواقففع العينففة المدروسففة ،مواقعففا تابعففة لمواقففع كبففر تم ففل شففركات إعالميففة دوليففة ،و لففذلك فففال
حاجة لها إلى إنشا بوابات إخبارية عربية.
 تتشابه المواقع محل الدراسة في ك ير مفن النقفاط ،حيفث أن معظمهفا تففاعلي يعتمفد علفى أحفدثالتكنولوجيات بدرجة كبيرة.
 إن الجري و ار مواكبة أحدث الصرخات التكنولوجية قد يردي إلى الوقوع في ففوات كبيفرة ،كمفاففو الح ففال بالنسففبة ألدوات تفض ففيل الففروابط الت ففي جففر إ ماله ففا علففى حس ففاب أزرار اإلعج ففاب
الخاصة بالشبكات االجتماعية.
 طول الصفحة الرئيسية لموقع العربية و فرانس  42يمكن أن يكون مزعجا للمسفتخدم إذ يضفطرإلى النزول ك ي ار للوصول إلى آخر الصفحة.
 م ففن المالح ففظ غي ففاب االبتك ففار و اإلب ففداع بمعن ففا الح ففالي ،خاصف فة م ففع ش ففيوع اس ففتخدام األدواتاإلبداعية في تغطية القصص اإلخبارية كما و الحال مع الصحافة الغربية.
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 يبدو أن الصبغة اإلخبارية الدولية التي تصبغ المواقع اإلخباريفة نفسفها بهفا ،كمفا السفرعة الكبيفرةفففي نقففل الحففدث قففد أ ففرت سففلبا علففى اإلبففداع ،فكففل الطاقففات الصففحفية كمففل يبففدو مجنففدة لنقففل
األخبففار الالمتنا يففة ،ممففا يجعففل مففن الصففعب ابتكففار محتويففات إعالميففة خالقففة ،و ففي التففي
تتطلب وقتا و تركي از و جهدا كبيرا.
 صحيح أن جل المواقع التي تمت د ارسفتها تسفتخدم  Widgetsاجتماعيفة ،غيفر أنفه وحفد موقفعالجزيرة استخدمها بشكل فعال بحيث تعرض آخر التغريدات أوال بلول.
 بعض التكنولوجيات الحدي ة آخذة في االنتشار كالبودكاست على سبيل الم ال. على الرغم مفن وجفود قسفم لإعفالم الجديفد علفى مسفتو مجموعفة  mbcإال أنفه و حسفب نتفائجالدراسة ،كما حسب مالحظاتنا ف ن موقع العربية لم يستفد الك ير من القسم على عكس مرسسفة
الجزي فرة التففي تضففم فريقففا نشففطا لإعففالم الجديففد ،جعففل مففن مرسسففة الجزي فرة متواجففدة بتطبيقاتهففا
عبر كل المنصات (النسخة العربية و االنكليزية).
 تشففير اإلحصففائيات إلففى أن عففدد مسففتخدمي الشففبكة العنكبوتيففة عبففر األجه فزة المحمولففة المففزودةبنظام سيمبيان و األكبر في المنطقة يليه نظام األندرويد الذي سيحتل الصدارة في غضون 3
سففنوات علففى األك ففر ،غيففر أن المرسسففات اإلعالميففة تسففعى دومففا لتطففوير تطبيقففات األيفففون ،و
كلن األمر نوع من البريستيج و ليس تلبية لضرورة تقنية ملحة.
 تستفيد المرسسات اإلعالمية إلى حد ما من الشبكات االجتماعية الرئيسفية ففي زيفادة ،و ضفمانمتابعة أكبر عدد ممكن من المستخدمين لها.
 -ينبغي النظر إلى أدوات اإلعالم االجتماعي كوسيلة و ليس كغاية في حد ذاتها.
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 م ففن جه ففة أخ ففر ينبغ ففي تك ففوين الص ففحفيين عل ففى االس ففتفادة م ففن تطبيق ففات اإلع ففالم االجتم ففاعيالمتففوفرة فففي الغالففب مجانففا ،و ذلففك إليصففال المحتففو  ،اإلعففالن للوسففيلة اإلعالميففة و اسففتهدا
شرائح جديدة من المجتمع (الشباب خاصة).
 تويتر و أ م أداة من أدوات اإلعالم االجتمفاعي و التفي يمكفن أن تكفون ذات فعاليفة كبيفرة ففيالعمل اإلعالمي اإلخباري خصوصا.
 تر ر قيمة و شهرة المرسسة اإلعالمية طردا على حساباتها على الشبكات االجتماعية ،غير أنالعكس ليس بالضرورة صحيحا حتى اآلن.
 امتالك قاعدة واسعة مفن المتفابعين لحسفاب مرسسفة إعالميفة مفا ال يعنفي بالضفرورة القفدرة علفىخلففق التففل ير علففى الشففبكات االجتماعيففة (جعففل المتففابعين يسففلكون سففلوكا متفففاعال قففد يتم ففل فففي
تفضيل المحتو أو إعادة نشر أو عمل إشهار للمرسسة).
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نتائج الدراسة:
تتمثل نتائج دراستنا في النقاط اآلتية:

 نتائج عامة:
 يعتبر موضوع اإلعالم االجتماعي مجال بحث

صبثبا ،نظث ار لدديناميييثة اليبيثرل التثي ياث د ا مث

ج ة ،والتفاعل المتزايد الذي يصدقه بي المسثتصدم والمحتثو المتثوفر عدث الاثبية العنيبوتيثةذ ثذا
المحتو أضح اليوم في انتقال متوابل و متزام بي ابيات المسثتصدمي  ،ممثا أد ىلث ى ازلثة
الحواجز التي يانت سثابقا بثي بثانعي  -أو بثاححر بثانا المحتثو  -و الجم ثور المتدقثي ،و
و احمر الذي يزداد تجسدا يوما بعد يوم بفعل ىميانيات التوابل الر يبثة التثي تجعثل مث السث ل
بثثل و م ث المثيثثر ماثثارية المعثثارل ،المعدومثثات و الصب ثرات مثثا اآلص ثري ذ يثثل ثثذت التتي ثرات ثثي
التي ترسم اليوم مستقبل التوابثل اإلنسثاني ،والثذي عدث العيث
اليثير م صبراء التقنية وحت اليتثا

ويتثا

مستقبال "باريا-آليا" – ى بث التعبيثر-ذ مث
فثثي أنمثثاط التوابثثل الباثثري و لثثي

ممثا ناث دت حاليثا ،يثا يتوعثا لثه

سثيناريو ات احفثالم ال وليوديثة صبيبثا ،أ ييثو
نثا يميث أ نقثول أ بثوادر المسثتقبل تنبث بتتيثر

اضثثمحالل ثثذا التوابثثل ،و ثثي الفي ثرل المسثثتمرل منثثذ فجثثر

التاريخ ،فالتينولوجيا يانت و ستظل وسيدة لتس يل التوابل و لي

غير ذلكذ

 ى عطاع اإلعالم بما يمثده م ثقل استراتيجي في بنية الدولة الحديثة ،بل وفثي منظومثة المجتمثا
الدولي ال ار  ،أضثح اليثوم يدقثي بثقدثه عدث يثل منثاحي الحيثال ،فوجث

بالتثالي أ يثوثر ويتث ثرذ

واإلعثثالم االجتمثثاعي يظثثا رل جديثثدل يتفاعثثل يتيثرت مث العنابثثر مثثا المنظومثثة اإلعالميثثة ،حي ث
أبثثب تفاعد مثثا اليثثوم ياثثيل عثثول ىعالميثثة – اتبثثالية جثثد مثثوثرل ،ذلثثك أن ثثا تجمثثا بثثي ىيجابيثثات
اإلعالم الجما يري م ج ة ونقاط عول االتبال الاصبي م ج ة أصر ذ
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 تجدثثت عثثول ثنائيثثة "اإلعثثالم التقديثثدي – اإلعثثالم االجتمثثاعي" ببثثورل غيثثر مسثثبوعة لمثثا اتحثثدت مثثا
ىرادل الاثثعو لتاثثيل ثالوثثثا عبثثل ب ث عت احنظمثثة الاثثمولية ف ثي العثثالم العربثثي ،والتثثي بثثمدت
لحوالي نبل عر في وجه محاوالت التتيير واإلبالح ،بثل وحتث االنقالبثات العسثيرية والعدميثة
الداصدية من ا والصارجيةذ غيثر أ زمث اإلعثالم االجتمثاعي  -يمثا يبثدو – يصتدثل يثل االصثتالل
عما سبقه ،ذلك أ عول احدوات االجتماعية ظ رت ببورل غير متوععة عد اإلطالق ي دوات عول
ناعمثثة فثثي وجثثه يثثل عثثول أصثثر  ،حي ث

أثبتثثت عثثدرل تجنيثثد عاليثثة تجثثاوزت عن ثوات التجنيثثد الرسثثمية

المتعارل عدي اذ
 يوفر اإلعالم االجتماعي لدموسسات اإلعالمية فربثا يبيثرل لالنفتثاح عدث جم ور ثا ،و "االسثتفادل
منه لصدمته وصثدمت ا" ،و ثو احمثر الثذي يبثدو أ الموسسثات اإلعالميثة بثدأت تدريثه أصيثرا ،بعثدما
يانت تتوج

في السابق م ج ود البحافيي المواطني عد اعتبار ا "تطفال عد الم نة"ذ

 ينبتي عد الموسسثات اإلعالميثة أ توجثه العنايثة الفائقثة لمجثال "الويث
سوعا ناائا وزاص ار باإلميانيات والفرص ،بحي
عموما م الفئة التي تبح
لم يعد مصببا لأللعثا

يجتذ

المحمثول" ،والثذي يعتبثر

يوما بعد يوم مستصدمي أوفياء جددا ،و ثم

ع ال واتل الذيية الحديثة واحج زل الدوحية ،فال اتل المحمول اليوم
والموسثيق والتبثوير فقثط ،فتحميثل التطبيقثات واإلبحثار عدث االنترنثت

يتثثدو يومثثا بعثثد يثثوم ممارسثثة يوميثثة مت بثثدة فثثي حيثثال مئثثات الماليثثي حثثول العثثالم ،و ثوالء يمثدثثو
سوعا جيدل لدترويج اإلعالميذ
 يإضث ثثافة لدعنبث ثثر السث ثثابق ينبتث ثثي القث ثثول أ الوي ث ث

المحمث ثثول ال يعنث ثثي مجث ثثرد تصبث ثثيص موعث ثثا

"محمول" ،بل يتعدات ىل تصبثيص تطبيقثات متعثددل المنبثات لالمحمولثة و الميتبيثة  ،بمثا يثوفر
لدمستصدم تجربة غنية و متيامدة عبر ج از اليمبيوتر الاصبي ،ال اتل الثذيي ،الج ثاز الدثوحي
و حت نظام الترفيه المنزليذ
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 ينبتث ثثي عد ث ث وسث ثثائل اإلعث ثثالم العربيث ثثة أ تنظث ثثر بمزيث ثثد م ث ث الجديث ثثة ىل ث ث ضث ثثرورل العمث ثثل متعث ثثدد
المنبات ،ح المستصدم العربثي اليثوم يقبثل يتيثرت عدث اسثت الك المنتجثات التينولوجيثة الحديثثة،
وبالتالي فم حقه الحبثول عدث تجربثة اسثتصدام مثدث  ،تمامثا يحقثه فثي الحبثول عدث تتطيثات
ىصبارية عادلة ومتوازنةذ
 يتزايد دور الابيات االجتماعية لفيسبوك وتويتر صبوبا يوما بعد يوم ،ف ي تعتبر اليوم عاعثدل
انطالق البد من ا إلطالق المااريا اإلعالمية الجديدل لتجربة سياي نيوز عربية أنموذجا ذ

 اإلجابة عن تساؤالت الدراسة:
 اإلجابة عن التساؤل الرئيسي:
توظثثل مواعثثا الموسسثثات اإلعالمي ثثة اإلصباريثثة عد ث االنترن ثثت أدوات اإلعثثالم االجتمثثاعي بطريق ثثة
متفاوتة م موعا ىل آصر ،ىضافة ىل أ
ال ثثذي ت ثثم بث ثثه عب ثثر الوس ثثائط التقديدي ثثة ول ثثي

ذا التوظيل في أغدث

الحثاالت ياثمل أدوات توزيثا المحتثو

أدوات اإلع ثثالم االجتم ثثاعي المصبب ثثة لب ثثناعة المحت ثثو

احبدي المالئم ليل منبة ىعالمية جديدلذ
 اإلجابة عن التساؤل الفرعي األول:
حققت المواعا المدروسة درجة مطابقة متوسطة ما المعايير القياسية لتبميم المواعا في بيئة الوي
 ،0.2حيث
فثثي تجنث

وعدث الثثرغم مث اعتماد ثثا عدث أحثد

التقنيثات فثثي مجثثال المواعثثا االليترونيثثة ىال أن ثثا فاثثدت

اليثيثثر مث أصطثثاء التبثثميم ،باإلضثثافة ىلث عثثدد يبيثثر مث النقثثاط المقدقثثة فثثي تبثثاميم اذ يمثثا

تميزت النسخ الصابة بثال واتل المحمولثة بوجثود عثدل أصطثاء فادحثة فثي تبثميم ا وطريقثة عمد ثا ،احمثر
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الثثذي يجعد ثثا غيثثر عمديثثة لدمسثثتصدمي صابثثة م ث حي ث

يميثثة البيانثثات التثثي تسثثت دي ا ممثثا يثثنعي

سثثدبا

عد تيدفة اإلبحارذ
 اإلجابة عن التساؤل الفرعي الثاني:
توظ ثثل المواع ثثا المدروس ثثة أدوات اإلع ثثالم االجتمث ثاعي المعروف ثثة لتحقي ثثق التفاعدي ثثة واالنتا ثثار عب ثثر
منبات مصتدفةذ غير أ المالحظ أ طريقة االستفادل م تدك احدوات تتفاوت م موعا ىلث آصثر ،غيثر
أن ثثه عد ث ث العمث ثثوم فث ثثإ يث ثثل المواعث ثثا المدروسث ثثة ال تسث ثثتصدم احدوات االليترونيث ثثة المت ثثوفرل لتحسثثثي نوعيث ثثة
محتويات ثثا بقثثدر مثثا تسثثتصدم ا يوسثثيدة لناثثر المحتثثو عبثثر الاثثبيات االجتماعيثثة يالفيسثثبوك ،تثثويتر ويثثذا
موعا يوتيو ذ
 اإلجابة عن التساؤل الفرعي الثالث:
بالرغم م استصدام المواعثا المدروسثة حدوات اإلعثالم االجتمثاعي ،ىال أن ثا فاثدت فثي توظيثل تدثك
احدوات يمنب ثثات ىع ثثالم جدي ثثدل ،حيث ث

أن ثثا ايتف ثثت بجع ثثل تد ثثك احدوات فض ثثاءات جدي ثثدل لنا ثثر نفث ث

محتويات مواعع ا احبدية ،دو أ تصب ا بمحتويات رعمية ىبداعية تقدم احصبار بطريقة مبتيثرل ،تسثتفيد
حعب حد م احدوات الجديدل التي دصدت مجال العمل اإلعالمي واإلصباريذ
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خاتمة
لقددحاولنل ددلا د اه د اا لحرس دةاأنا تطددرإاىلددضاعنغددن ايلاددةا د ا لبددح انهددناوطوا ددةا لوددل اعنغددن ا
تنظافا لعؤسسلتا إلعالعاةاألحن تا إلعالما البتعلع ،اواثاولنل لاعلضاعح را صن ا لحرسةاأنا قحما
هعددلاللعنغددن اعددنا ل لواددةا لتق اددةاأنال،انعددنا ل لواددةا ل ظراددةا ل اددل،ا انعددنا عددةا ع دلاونغ د يا د اىطددلرا
لحرسة.اكعلاولنل لاخال ا لحرسةا الوت دلحا دحرا إلعكدلناعدناتنظادفا لعادلهاما لتق ادةا لع قدح ،ان لد ا ظدرا
لطوا ددةا لتخص دصا لع درتوطاأسلسددلاو لددنما إلعددالمان التصددل ا انلددا اعلددنما إلعددالما ل د ،اياددراأ دديانبددح لا
أ اس لاعغطرانا ا لك اراعنا ألوالناىلضا لتطرإالو ضا لعالهاما لتق اةا لعاتلواةا اعدلااخدصا إلعدالما
دة،ان لحربدةا ألكلحاعاددةا
ان لناد ا،0.2ا تنظاا ددلالهدلالدمااكددناىالالدحن ع ا لغددرنر ا لعلودةاعدنابهد ا
البتعدلع ا
لت اتس ضا لحرسةالوالزتهلاعنابهةاأخرى .ا
ىناأهددما سددت تلجاخرب ددلاوددياعددناهد اا لحرسددة،اهددناأنانسددلإل ا إلعددالما ل لطقددةاولل رواددة،ان قصددحاه ددلا
توحاح انسلإل ا إلعالما اللكترن ادة،اوولبدةاللعزادحاعدنا ل عد ا لبدلحاند لعودح داى اأرحتاأناتؤسد اإلعدالما
عرود ادعت ددححا لع صددلتداوتلازاددنن،ارحاددن،ا تر ددت،اهن تددفاعوعنلددة .ا وددللريماعددنا العتعددلحا لعتزاددحاعلددضا
لتك نلنبالتا لوحا ةاعوراك اعرو ا ل ع ا إلعالع ا لانع ،اىالاأنا نعاةا لعوتنىا لر ع ا لعقدحماتوقدضا
اك اراعنا ألوادلناحننا لعسدتنى،اخصنصدلاعدواودرنزاأإدكل اىعالعادةابحادح اتتع د اأسلسدلا د اعقدلطوا
لااددحانا لقصددار اعلددضا لانتاددن ،ان لتد احخلددتاكد اعبددلالتا ل عد ا إلعالعد اوتر اددي،اأخوددلر،ا ددنن،اأ ددالما
.انأعلماك اه اا لتوحالتاسابحا إلعالما ل رو ا اسدياعريعدلاعلدضاخدنضايعدلراتبدلر ا
ن لإلقاة،احرعل ...ا
ى تلباةابحاح اتسلارارنحا ل صرانتستخحما لتك نلنبالتان ألحن تا لعتن ر ا الستخح ما ألع .ا ا
عددناهد ا لع طلددإاا وغد انغددوا سددترتابالتابحاددح التسدداارا لعؤسسددلتا إلعالعاددةا ل لطقددةاولل رواددة،ا
لعن غاوا لعإلوهةاولل لاةا لالزعةاعستقوال،ان ل اعنا ل لواةا لت ظاراةان لتطواقادة،ا
كعلاا وغ اأناتوظضا ا
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نهدنا ألعددرا لد ااددح لالودثا لددريوانا د ا لتخصددصاعسددتقوالا د ا لعنغددن اىلدضالددا اعبدرحا لوقددل اعلددضا
طال اح إلماعلضاك ابحاحا وس ،او اىلدضا ال دحعلجان لتدق لماعدوا لتك نلنبادلتا لوحا دة،األنا ال دحعلجا د ا
لعاددح ن،ااغ د ا ددالاعددناعحاددحا لعربددوا لت د انعهعددلابددرىاتواا هددلاولسددتعررالددناتسددتطاوا للوددلإاورك د ا
الوتكلرتا لتك نلنباة .ا
نالااانت ددلا د اهد ا لسددالإاأنا ددنااوللددحنرا لكواددران لولسددما لد ال وتدديا لعن ددوان لعددحن لتا لتق اددةا د ا
ختالراعنغن ا لحرسةاأنالانعنا عةاى ر اان لعن صلةا اياعلضا لريماعنا لص نولت .ا
ا ألخار،االااس لاىالا لقن اأناه ا لعبهنحا لعتن غدوااوقدضاوولبدةاىلدضا لك ادراعدنا إلغدل لت،ا
نا لتوااناخلصة،انا ل النااتقتضاىالاعورا لحرسلتا ألكلحاعاةا لبدلح ا لتد ا قعد اأناتسدتطاواأناتسدحانا
لنابل ولااساراعنابن
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فئات تحليل المضمون الثالثة الرئيسية

مخطط يوضح نشأة الحوسبة السحابية
صورة توضح إصدارات نظام أندرويد إلى غاية فيفري 0100
الصفحة الرئيسية لموقع الجزيرة
الصفحة الرئيسية لموقع العربية
الصفحة الرئيسية لموقع فرانس 00و مونت كارلو
الصفحة الرئيسية لموقع بي بي سي العربية

الصفحة الرئيسية لموقع سي ان ان بالعربية
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