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 الملخص
 اإلشباعات المتحققةفيسبوك ودامات الصحفيين األردنيين لاستخ

 "دراسة مسحية  على عينة من الصحفيين األردنيين"

 : سهى محمد علي إسماعيل إعداد

 

للتعرف إلى مدى ى الموقع، وهي جديرة بالبحث فيسبوك بالعديد من األنشطة عليقوم الصحفيون كمستخدمين ل

ارتباطها بعملهم الصحفي، وإلى أي مدى تفتح أبوابا جديدة لعملهم وتثريه. انطالقا من نظرية االستخدامات 

نشطة التي فيسبوك واألى استخدامات الصحفيين األردنيين لواإلشباعات تهدف هذه الدراسة إلى التعرف إل

ومدى عالقتها بعملهم الصحفي من حيث بناء جمهور من  ،واإلشباعات المتحققة على الموقع يقومون بها

القراء والبحث عن قصص صحفية. لتحقيق هذا الهدف استخدمت الباحثة منهج المسح حيث صممت استبانة 

 94مكونة من  مديةسؤاال تغطي جميع محاور الدراسة تم توزيعها على عينة ع 28إلكترونية مكونة من 

تشير نتائج  فيسبوك من الصحفيين األردنيين المسجلين في نقابة الصحفيين األردنيين.ن مستخدمي مفردة م

فيسبوك بمتوسط حسابي نشطة متعلقة بعملهم الصحفي على الصحفيين عينة الدراسة يقومون بأالدراسة أن 

. وأن استخدام في عملهم للمعرفة والمهارات الالزمة الستخدامه االستخدام األمثا ، ولكن تنقصهم 2.91/4

صحفية.كما أن لفيسبوك في متابعة األخبار تقدم على بناء جمهور من القراء والبحث عن قصص الصحفيين 

فرص االستفادة تميل لتكون سلبية مما يقلل من  فيسبوكعلى  المتعلقة بعملهم الصحفي أنشطة الصحفيين

لفيسبوك: )متابعة صفحات الصحف الصحفيين  تخدامكان في مقدمة دوافع اسوالمثلى من الموقع. 

والمؤسسات اإلعالمية ووكاالت األنباء(  ثم )أعبر عن آرائي بحرية دون أن أكون محكوما بسياسة الصحيفة 

مكنني بينما جاء في مقدمة اإلشباعات ) التي أعمل بها(  ثم )يمكنني من مشاركة المحتوى بطرق متعددة( .

كونت من ما( ثم )فيسبوك في استقراء المزاج العام حول قضية يساعدني ثم )( من التواصل مع األصدقاء

 ( أكثر محتوياتومعنى لغة الذكية الصياغة تذا المشاركات)كانت  .( خالله عالقات مفيدة لعملي الصحفي

يق(  بينما حازت )الصور مع التعل. كما أشار الصحفيون فيسبوكت التي تحظى بتفاعل القراء على المشاركا

 على والصفحات األصدقاء مشاركات متابعة) .المشاركات التي تحظى بتفاعل القراءعلى أكثر أشكال 

 ( حازت على المرتبة األولى كأفضل وسيلة للبحث عن قصص من وجهة نظر الصحفيين.فيسبوك

 

 فيسبوك.اعي، شبكات التواصل االجتماعي، كلمات مفتاحية: الصحافة، اإلعالم االجتم
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ABSTRACT 

The Uses of Facebook by Jordanian Journalists and the Gratifications Obtained 

A survey on a sample of Jordanian Journalists 

Written by: Suha Muhammad Ismaiel 

 

Journalists’ activities on Facebook need to be explored, in order to find out to 

what extent they are related to their work, and how they are adding new insights 

and tools to it. According to the Uses and gratifications theory this study aims to 

explore the uses of Facebook by Jordanian Journalists, and to what extent their 

activities, and gratifications; sought and obtained are related to their work, 

including building online audiences, and searching for stories. To achieve this aim 

an online survey consisting of 28 questions was distributed to 94 Facebook users 

who are members of the Jordanian press association. Results indicated that 

journalists perform work related activities on Facebook with a mean value of 

2.91/4, however there is lack of knowledge and skills to extract the best of 

Facebook for their work. Journalists used Facebook  for reading and following up 

news more than using it to build audiences and search for stories. Journalists’ 

activities including audience building and story finding on Facebook tended to be 

passive, which may have resulted in less gains from the site. Following up news 

and media pages, sharing opinions freely away from the newspapers’ policy, and 

sharing content in multiple ways achieved the highest gratifications sought 

(motives) by the sample. While keeping contact with friends, exploring the public 

attitude towards an issue, and building relationships that are beneficial to their 

work were the highest Gratifications obtained. According to the journalists Posts’ 

contents that got the highest reader interaction were the ones with smart language 

and subject, while Posts’ shapes that got the highest reader interaction were 

pictures with comments. Following users’ updates was the best method to find 

stories as recorded by the sample. 

Keywords: Journalism, Social Media, Social Networks, Facebook. 
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 المقدمة:

متقدما  على منصات التواصل االجتماعيلعبه المستخدم العادي في نشر األخبار يللدور الذي  نظرا        

سواء عند  المؤسسات الصحفية،في المناطق التي غابت عنها تغطية بذلك على وسائل اإلعالم التقليدي 

في تغطية مناطق الصراعات  وأ م(2010)ي كما حدث في زلزال هاييتتغطية الكوارث الطبيعية 

م(، شهدت عملية 2010)في نهاية  واالحتجاجات كالحراك الذي انطلق في المنطقة العربية من تونس

( مصدرا موثوقا للخبر، أصبح Authorityصناعة األخبار تحوال. ففي وقت كان فيه المصدر المسؤول )

  .خبر( مصدرا للAuthenticityاألقرب للحدث ) المصدر

http://blog.storyful.com/2014/03/12/ten-principles-that-power-social-

journalism/#.Vv0LoPl97IV, 13-5-2014  

 إذ لم يعد باإلمكان تجاهل ،ةوسائل اإلعالم التقليدي ولويات البث فيأدى هذا التغير إلى حدوث تحول في أو 

هذا الكم من المحتوى الذي يصنعه الجمهور والذي يعطي المؤسسات الصحفية مؤشرات هامة لتطلعاته 

 ورغباته. 

كمااااا أن ظهااااور منصااااات التواصاااال االجتماااااعي أتاااااح للصااااحفيين والمؤسسااااات الصااااحفية قنااااوات جدياااادة      

ماااع الجمهاااور تمااار باتجااااهين مااان المرسااال للمساااتقبل ومااان المساااتقبل للمرسااال فاااي  ن معاااا، وأصااابح لالتصاااال 

طرق لام تكان متاحا ب قاعدة جماهيريةبناء  يد وما ال يريد أيسر وأسرع. وصارالوصول للجمهور ومعرفة ما ير 

ال بااد ماان الوصااول أمااام وسااائر أخاارى غياار الشاشااة والصااحيفة، فكااان  اليااوم الجماااهير تتواجاادمتااوفرة سااابقا، ف

 إليها حيث تريد.  

http://blog.storyful.com/2014/03/12/ten-principles-that-power-social-journalism/#.Vv0LoPl97IV
http://blog.storyful.com/2014/03/12/ten-principles-that-power-social-journalism/#.Vv0LoPl97IV
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م(، والااذي وصاال عاادد مسااتخدميه  2004الااذي تسسااس علااى يااد مااارك زوكربياار  عااام ) -فيساابوك( ويعااد )    

 م( 2014الفاعلين إلى مليار وثالثمائة مليون مستخدم فاعل شهريا في األول من تموز )

(http://www.statisticbrain.com/facebook-statistics/, 5-8-2014) 

هامة للصحفيين، لما يوفره من أدوات تمكنهم من البحث عن مفاتيح قصص  1ومنصة موقَع خدمات    -

عملهم الصحفي نوافذ جديدة تطوره قراء بطرق جديدة، األمر الذي يفتح أمام صحفية، وبناء جمهور من ال

 ريه.                 وتث

فيسبوك( عند غياب وسائل صية واألخبار المحيطة بهم على )األفراد بمشاركة أخبارهم الشخ فحين يقوم      

 يصبح األفراد مصادر قصص صحفية يمكن للصحفي أن يستفيد منها. اإلعالم التقليدي عن تغطية الحدث،

القراء ويتفاعل معهم وينوع في طرق مشاركة وحين يقوم الصحفي بمشاركة قصصه الصحفية مع       

فإنه يساهم  ،ويستخدم األدوات ويضبر اإلعدادات على نحو يساعد في تسهيل الوصول لمشاركاته ،المحتوى 

 في بناء جمهور له من القراء كما يساعد في زيادة حركة المرور على موقع الصحيفة.

طالقه العديد من األدوات بين الحين واآلخر استجابة  فيسبوك( في تحديثه المستمر لخدماتهيتميز )و        وا 

المجال للمبرمجين من مختلف أنحاء العالم للتطوير على ئات المختلفة، وذلك يعود إلتاحته لحاجات الف

فائدة كبيرة للصحفيين حيث ( مما يكسبه طبيعة مرنة. والعديد من هذه األدوات ذات Platformمنصته )

( عن األشخاص واألماكن والمجموعات Gragh Searchبحث للبحث التفصيلي )فيسبوك( أداة الطور )

بسهولة، وزاد من السعة التي  ث عن مصادر ومحتوى والصور على الموقع والتي تساعد الصحفيين في البح

هم وقصصهم على يقدمها للمستخدمين لتحميل الصور مما يتيح مجاال كبيرا للصحفيين لرفع صور تقارير 
                                                           

(، فهي تتميز بطبيعتها المرنة التي تسمح  2( على التطبيقات والمواقع التي بنيت على األساس التقني للويب )ormPlatfمصطلح المنصة )يطلق 1  

تويتر( في مصطلح متداول بكثرة عند ذكر منصات التواصل االجتماعي مثل )فيسبوك( و)للمبرمجين والمطورين بالتعديل عليها باستمرار، وهو 

يطلق على هذه الشبكات ذلك ألنها تقدم خدمات للمشتركين، وتخدم قطاعات  (Service، وهناك مصطلح آخر وهو خدمة )الدراسات والمقاالت األجنبية

 واسعة من ضمنها المواقع .

http://www.statisticbrain.com/facebook-statistics/
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ور نظام الصداقة ليفصل بين األصدقاء والمتابعين ، وأتاح الربر بالعديد من المنصات التفاعلية ، وطالموقع

مثل )تويتر( و)إنستغرام(، كما أنه أتاح خيارات عدة لضبر خصوصية المشاركات، أضف لذلك أنه أطلق 

 ,Journalists on facebook, FB News wire صفحات مخصصة لخدمة فئة الصحفيين مثل 

Media on Facebook ( في عملهم الصحفي.لمساعدتهم في استخدام )فيسبوك 

هذه األدوات التي يتيحها  يطرح التساؤل عن مدى وعي الصحفي األردني بسهمية االستفادة من مما      

فيسبوك( في األردنيين )لاستخدام الصحفيين مدى ستتناول الباحثة بالدراسة ، لذا عمله وتوظيفها في فيسبوك()

 واإلشباعات المتحققة.عملهم من حيث البحث عن قصص صحفية وبناء جمهور من القراء 

شطة متعلقة بعملهم الصحفي على أن الصحفيين عينة الدراسة يقومون بسن إلى وتشير نتائج الدراسة     

األمثل  لكن تنقصهم المعرفة والمهارات الالزمة الستخدامه االستخدامو ،  2.91/4فيسبوك( بمتوسر حسابي )

في عملهم. لذلك توصي الباحثة أن يتم عقد دورات تدريبية لتزويد الصحفيين بالمهارات الالزمة لالستفادة 

 التواصل االجتماعي في عملهم الصحفي. منصاتالمثلى من 

وتتكون هذه الدراسة من ثالثة فصول حيث يتناول الفصل األول اإلطار المنهجي للدراسة، ويتناول       

 الثاني اإلطار النظري للدراسة، ومن ثم يتناول الفصل الثالث تحليل النتائج ومناقشتها.الفصل 
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 الفصل األول: اإلطار المنهجي للدراسة

 تمهيد:

 ،وأسائلتها وأهميتهاا وأهادافها ويتكاون مان مشاكلة الدراساةيتعرض هاذا الفصال  لإلطاار المنهجاي للدراساة       

عرض النظريااااة المسااااتخدمة وبعااااض تصااااطلحات التااااي تناولتهااااا الدراسااااة ويسااااكمااااا يتطاااارق ألهاااام المفاااااهيم والم

ومجتمااع  ،إضااافة لتناولااه نااوع الدراسااة ومنهجهااا ،السااابقة المختااارة التااي تلتقااي مااع موضااوع الدراسااة الدراسااات

واختبااارات الصاادق والثبااات وأهاام المقاااييس اإلحصااائية كمااا يعاارض أداة الدراسااة المسااتخدمة  ،ة وعينتهاااالدراساا

 مستخدمة.ال
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 مشكلة الدراسة:

تقاااديم أدوات التواصااال االجتمااااعي تغييااارا علاااى العمااال الصاااحفي تمثااال فاااي  أحااادث ظهاااور منصاااات         

فاي  لياة صاناعة األخباار وتاداولها، فلاام وأدى إلااى تحاول جديادة للوصاول لمصاادر قصاص صاحفية،  وأسااليب

ائل اإلعااالم التقلياادي ، وأصاابحت المااواد التااي ينتجهااا تعااد مصااادر األخبااار حكاارا علااى وكاااالت األنباااء ووساا

فاي كثيار  إخبارياة هاماة ماواد   (User generated contentالشابكات )المنصاات أو المساتخدمون علاى هاذه 

، خاصاااة حاااين تغياااب وساااائل اإلعاااالم قصصاااه الصاااحفية فاااييمكااان للصاااحفي أن يساااتفيد منهاااا  ،مااان األحياااان

سالطات ب مباغتته كما في الكوارث الطبيعية والحوادث، أو بسابب مناع الالتقليدي عن تغطية الحدث، إما بسب

 (ماااارك ليااان )حاااداث كماااا جااارى فاااي الحاااراك العرباااي الاااذي أطلاااق علياااه نقااال األمااان  وساااائَل اإلعاااالم التقليااادي

ي علاى تغطياة ، أو بسابب عادم قادرة وساائل اإلعاالم التقلياد ( Linch, 2012, p 3) مصاطلح الربياع العرباي

 محدودية الكوادر والمعدات. اطق بسبب جميع المن

خيارات عدة للوصاول لمصاادر قصاص صاحفية التواصل االجتماعي  منصات فيسبوك( كسحديتيح )و         

 ، ومتابعاة األحاداث والفعالياات بحث( ذات العالقة بالقصة قيد الGroupsمن خالل االنضمام للمجموعات )

(Events)سااابات الشخصاايات الرساامية متابعااة حيقاااتهم والدردشااة معاام، و دقاء وتعل، ومتابعااة مشاااركات األصاا

والمشاااهير. كااال مااا سااابق هااي بيئاااات خصاابة للبحاااث عاان قصاااص صااحفية لاااو أعارهااا الصاااحفي  والمسااؤولين

 لخدماةبطارح أدوات  الموقاعبادأ  ،(فيسبوك)االهتمام الكافي . ونظرا للتزايد المستمر في أعداد الصحفيين على 

( عن األشخاص واألماكن ، ومنها Graph searchالصحفي منها البحث المتقدم ) الصحفيين لتسهيل عملهم

 أطلق ة مصادره دون الكشف عنها، كماالتي تساعد الصحفي على متابع (Interest Lists)قوائم االهتمامات

 المشاركات في موضوع معين. أحدثليمكن المستخدمين من متابعة  (#الوسم)
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تمكناه مان بنااء تفاعلياة  أماام مواقاع وضاع الصاحفيإلاى الجتماعي التواصل ا وأدى ظهور منصات          

 (فيساابوك). وبهااذا الصاادد قاادم جمهااور ماان القااراء والتواصاال معهاام واالسااتفادة ماان تعليقاااتهم فااي تطااوير أدائااه 

ه إضااافة إلطالقاا ،تفاعليااة أخاارى  أتاااح الااربر بمواقااعو  ،العديااد ماان األدوات للتنويااع فااي طاارق مشاااركة المحتااوى 

، فااي العماال الصااحفي فيساابوك(سااتفادة المثلااى ماان )فااي اال لخدمااة الصااحفيين (Pages) عااددا ماان الصاافحات

األمر الذي من الممكان أن يقادم خدماة كبيارة للصاحفي ويختصار علياه الكثيار مان الخطاوات فاي بنااء جمهاوره 

 من القراء.

 : بة على السؤال الرئيس التالياإلجابناء على ما سبق تكمن مشكلة الدراسة الحالية في محاولة و     

لى أي مدى ترتبط واإلشباعات المتحققة، لفيسبوك حفيين األردنيين لالص ما استخدامات هذه وا 

 ؟اءعملهم الصحفي من حيث البحث عن قصص صحفية وبناء جمهور من القر باالستخدامات 

 أسئلة الدراسة:

 :تيةتسعى هذه الدراسة إلى اإلجابة عن األسئلة اآل

 ؟ فيسبوك() لموقع استخدام الصحفيين األردنيينوأنماط  اداتما ع -1

( ماان خااالل األدوات Customizationفيساابوك( )بتخصاايص حسااابهم علااى )الصااحفيون  قااومهاال ي -2

كصااااحفيين علااااى  (المهنيااااة)هااااويتهم أم  (الشخصااااية تهمهااااوي) التااااي يتيحهااااا لهاااام بطريقااااة تعباااار عاااان

 ؟ )فيسبوك(

)ساالبية ، تفاعليااة ، أنشااطة ذات عالقااة  (فيساابوك)علااى ختلفااة ماادى قيااام الصااحفيين باألنشااطة الم مااا -3

  ؟(بعملهم الصحفي 
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فااااي عملهاااام  لخدمااااة الصااااحفيين فيساااابوك() هاااال يسااااتخدم الصااااحفيون األدوات المتقدمااااة التااااي يقاااادمها -4

 ؟الصحفي

 ؟فيسبوك(اء استخدام الصحفييين )لما الدوافع النفعية والطقوسية التي تقف ور  -5

 ؟ فيسبوك(لصحفيين من استخدامهم )لدى اما اإلشباعات المتحققة ل -6

مان حياث  جمهاورهم مان القاراء فيسابوك( التاي القات تفااعال أكبار لادىما مشاركات الصاحفيين علاى ) -7

 ؟)الشكل والمحتوى (

 ؟ فيسبوك(على ) مصادر قصص صحفيةاألفضل من وجهة نظر الصحفيين للبحث عن  الطرق ما   -8

العمر، متغيرات )بين  (α ≤ 0.05ية عند مستوى )عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائ هل توجد -9

 ؟)فيسبوك(وبين األنشطة التي يقوم بها الصحفيون على  الخبرة الصحفية(

 استخداممعدل بين  (α ≤ 0.05عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى ) هل توجد-10

 ؟وبين الدوافع / واإلشباعات )فيسبوك(

في الدوافع تعزى للمتغيرات الديمغرافية )النوع  (  =0.05)حصائية هل توجد فروق ذات داللة إ- 11

 االجتماعي ، العمر(؟

تعزى للمتغيرات الديمغرافية  شباعاتفي اإل (  =0.05)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية -12    

 )النوع االجتماعي ، العمر(؟
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 أهمية هذه الدراسة:

 :تيةب اآلأهميتها في الجوانهذه الدراسة  تكتسب 

التواصال االجتمااعي والعمال  منصااتالتاي تعناى بالعالقاة باين المحلياة والعربياة المتخصصاة  الدراسااتقلة  -

كاناات ات أو اسااتخدام الصااحفيين لهااا، أالصااحفي سااواء فااي مجااال اسااتخدام المؤسسااات الصااحفية لهااذه الشاابك

اهتماماااا مااان قبااال العدياااد مااان  يأن هاااذا الموضاااوع لقاااباااالرغم  ،)دراساااات مساااحية أو دراساااات تحليااال مضااامون(

 , Jennifer D. Greer and Yan Yan, Michael J. Brzozowskiالباااحثين فااي الغاارب مثاال ) 

Nicnewman Chris Atton and Emma Wickenden ،Thomas J. Johnson and Barbara 

K. Kaye ، Gilad Lotan Zizi Papacharissi )، الباحثاااة بترجماااة العدياااد مااان الدراساااات  فقامااات

والمقااااالت العلمياااة األجنبياااة المتخصصاااة فاااي اساااتخدام الصاااحفيين والمؤسساااات الصاااحفية لشااابكات التواصااال 

كمااا ترجماات الباحثااة كمرجااع أساااس فااي موضااوع الدراسااة  ،االجتماااعي فااي العماال الصااحفي إلااى اللغااة العربيااة

التاي المقااالت  التواصال االجتمااعي مثال منصاتأدوار متخصصة في  مواقعالعديد من المواد من صفحات و 

ن أطلقهمااا اللتااا )  (Media on facebookو  ) ( Journalists on Facebook ا صاافحتاتنشااره

مقااالت عان الباحثاة كماا ترجمات  ،علاى منصاته والمؤسساات الصاحفية لصحفيينخصيصا لخدمة ا )فيسبوك(

 .التواصل االجتماعي  كتب فيه متخصصون بمنصاتالذي ي  )  (Mashableموقع 

التقنية التي يتيحها للصحفيين لمعرفة مدى اساتخدام الصاحفيين لهاا  )فيسبوك(توظيفها المتخصص ألدوات  -

واالساااتفادة منهاااا فاااي عملهااام الصاااحفي، حياااث قامااات الباحثاااة بمتابعاااة حثيثاااة آلخااار التحاااديثات التاااي أطلقهاااا 

 ئلة الدراسة ومن ثم أداة الدراسة.ن  وقامت بتوظيفها في أسذات الجدوى للصحفيي )فيسبوك(

https://twitter.com/nicnewman
https://twitter.com/nicnewman
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األولااااى محليااااا التااااي تتنااااول بالبحااااث اسااااتخدامات فئااااة الصااااحفيين بحسااااب علااام الباحثااااة تعاااد هااااذه الدراسااااة  -

وتبحاااث عالقاااة هاااذا االساااتخدام بالعمااال الصاااحفي مااان حياااث البحاااث عااان قصاااص صاااحفية وبنااااء ، )وكفيسااابل(

وطبيعاااة أنشاااطتهم كقاااائمين باالتصااااال  هاااذه المنصاااة،دتهم كقاااادة رأي ماااان ، ومااادى اساااتفاجمهاااور مااان القاااراء

 .وكمتلقين 

فااي العماال الصااحفي والتعاارف إلااى الجوانااب  (فيساابوك)نافااذة جدياادة للصااحفيين السااتثمار هااذه الدراسااة  تفااتح -

 التي تحتاج إلى تطوير في مهاراتهم للوصول إلى مصادر قصص صحفية وبناء جمهور من القراء.

 الدراسة: أهداف-

 :ما يستي إلى التعرف إلىتسعى هذه الدراسة 

 .(فيسبوكل)عادات وأنماط استخدامات الصحفيين األردنيين  -

)السلبية ،التفاعلياة، المتابعاة والمشااركة ماع القاراء،  (فيسبوك)قيام الصحفيين باألنشطة المختلفة على مدى  -

 .البحث عن قصص صحفية(

 للبحث عن قصص صحفية وبناء جمهور من القراء. (فيسبوك)على  حفيون األدوات التي يستخدمها الص -

 .وعالقتها بالعمل الصحفي  (فيسبوكل)األردنيين  استخدامات الصحفيين دوافع  -

 .(فيسبوك)اإلشباعات المتحققة لدى الصحفيين األردنيين من استخدام  -

ي البحااث عاان قصااص صااحفية وكسااب يين فااماان وجهااة نظاار الصااحف (فيساابوك)األكثاار فعاليااة علااى  الطارق  -

 القراء. تفاعل
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   مصطلحات ومفاهيم الدراسة: -

أن األفاااراد يميلاااون الساااتخدام وساااائل اإلعاااالم إلشاااباع حاجااااتهم وتحقياااق أهااادافهم )المااادني،  االستتتتخدام : - 

 (614، ص2009

واألنشتطة  صفحوعادات وأنماط هذا الت (فيسبوكح الصحفيين عينة الدراسة لموقع )تصف التعريف اإلجرائي:

 . التي يقومون بها على الموقع

سلوك منتظم يكتسبه الفرد بفضل التعلم، وتستثيره مواقف محددة، كما يكتسبه بتكراره وذلك استجابة العادة:  -

،ص 1975لهااذه المواقااف بقاادر ماان الثبااات النساابي واالسااتقرار مااع سااهولة فااي األداء إلااى حااد اآلليااة )مااذكور، 

381)     

فتتي التتدخول للموقتتع  عينتة الدراستتة متتن الصتتحفيين (فيستتبوكجرائتتي : متتدى انتستتام مستتخدمي )اإلالتعريتف 

 .لتصفح الموقعوعدد ساعات استخدامه واألماكن التي يقومون فيها باستخدامه والجهاز الذي يستخدمونه 

 

جرائي يمكن تراضي وا  مفهوم اف": بسنه (9ص ، 2012نومار، ) يعرفه محمد بني يونس كما ورد فيالدافع:  -

أن نلمس أثاره في سلوكاتنا المعرفية واالنفعالية واالجتماعية والفسيولوجية أيضا، ويتضمن جملة من الحاجات 

والرغبااات واالهتمامااات التااي تعماال علااى اسااتثارة الكااائن الحااي وتنشااير ساالوكه وتوجيهااه نحااو تحقيااق أهااداف 

 معينة."

والحاجتتات التتتي  (فيستتبوكالستتتخدام ) عينتتة الدراستتة الصتتحفيينالتعريتتف اإلجرائتتي: األستتبا  التتتي دفعتتت 

 يرغبون بتلبيتها تبعا لذلك.
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 (303-302، ص2010)حسن، وهو إرضاء الحاجة الذي يتحقق بالتعرض لوسيلة االتصال  اإلشباع: -

موقتتتع حفيين عينتتتة الدراستتتة نتيجتتتة الستتتتخدامهم التعريتتتف اإلجرائتتتي: ارضتتتاء الحاجتتتات التتتذي تحقتتتق للصتتت

 .(فيسبوك)

 كماا ورد فاي (  social media) يرتكز تعريف اإلعالم االجتمااعي :  Social media إلعالم االجتماعيا

(Ahlqvist etal, 2008, p. 13)  (2الويب )و  االفتراضية  المجتمعاتو على ثالث نقاط : المحتوى (Web 

مسااتخدم بصااناعته الااذي يقااوم الأي المحتااوى    (user generated content). فااالمحتوى يعااود إلااى 1(2

لعملياااة  (communities) وتعاااود كلماااة المجتمعاااات .كاااان مكتوباااا أم مرئياااا أم مساااموعا والمشااااركة باااه ساااواء

إمااا عاان طريااق االتصااال  ،عباار هااذه التطبيقااات والمنصااات التااي تتاااح لدفاارادالتواصاال والتفاعاال والمشاااركة 

أو التواصاال عاان  ثااات الصااوتية والمرئيااة،يااة والمحادلرسااائل الفور االمباشاار بااين األشااخاص عاان طريااق تبااادل 

السابب فاي  هاو ذا التواصال والتفاعال باين األفارادها .المحتوى مثل الفياديوهات والصاور والكتاباةمشاركة طريق 

 فيعاااود للتطاااور الاااذي طااارأ علاااى(  2الوياااب ). وأماااا إطاااالق وصاااف االجتمااااعي علاااى هاااذا الناااوع مااان اإلعاااالم

يطوروا عليها كما تمكن ذات طبيعة مرنة يمكن للمبرمجين أن  نصاتوالذي سمح بإنشاء تطبيقات وم ،الشبكة

: " مجموعاااة مااان تطبيقاااات بسناااه   (لينكاااابالن وهاااان)رفاااه وقاااد ع مااان صاااناعة المحتاااوى عليهاااا. لمساااتخدمينا

مساااتخدم بصاااناعة المحتاااوى والتاااي تسااامح لل( 2للوياااب ) اإلنترنااات التاااي بنيااات علاااى األسااااس الفكاااري والتقناااي

   (Kaplan & Haenlein, 2010, p. 61) ته.ومشارك

                                                           

إلى  ث أدى هذا التطورحي (Web 2في مؤتمر ) 2004تيم أوريلي عام سماه كما  (WorldWideWeb) بالجيل الثاني للشبكة )2الويب ( يعرف1   
فظهر ما يسمى باإلعالم  على الشبكة، ة وتعديل وحذف المحتوى )تطبيقات خوادم الشبكة( التي تسمح للمستخدم بالتفاعل والمشاركة في صناع ظهور

 , O'Reilly( تبعا لذلك بسقسامه المختلفة : شبكات التواصل االجتماعي والمدونات والويكي. )Social Mediaاالجتماعي )

2013-12-, 220.html-web-is-http://oreilly.com/web2/archive/what) 

../../Suha/Desktop/الرسالة/سهى%20إسماعيل-%20رسالة%20ماجستير/%20O'Reilly
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 Conversation) هاارم المحادثااات (جيسااي توماااس)بالتعاااون مااع  (بريااان سااوليس)قاادم  2008وفااي عااام 

prism  )( 1كما في الشكل )(https://conversationprism.com2014-8-, 6) 

ضاام تطبيقااات اإلعااالم االجتماااعي المختلفااة بحيااث يصاانفها حسااب ي رافيكااي توضاايحيوهااو عبااارة عاان رساام غ

 أنواع الخدمات التي تقدمها لدفراد وطريقة التفاعل التي تتم بين األفراد عبرها .

 ( )هرم المحادثات(: 1ونذكر عددا من أقسام اإلعالم االجتماعي الواردة في الشكل )

و  (+Googleو ) (Facebook)ل : مثاا (Social networks)  شاابكات التواصاال االجتماااعي -

(Hi5). 

 .(Word Pressو ) (Blogger): مثل (Blogs) المدونات  -

 .(Amazon)الخدمات: مثل  مواقع  -

 .(Ted) و (Viemeo)و (Youtube)الفيديو: مثل مشاركة  مواقع -

 .(Picasa)و (Instagram)و (Flickr)الصور: مثل  مشاركة مواقع  -

 . (Wikia( و )Twiki( و)Wikipedia): مثل (Wiki) الويكي مواقع -

تقدم أدوات  حيث تضمن هذا القطع عددا من المنصات التي :(Crowd wisdomحكمة الجماهير ) -

  واسااتخراج أفضاال مااا فااي وسااائل اإلعااالم االجتماااعي . مثاال منصااتي متخصصااة للبحااث والتحقااق

(Storify) (وStoryful) المخصصتين لخدمة الصحفيين . 

 .(Aol)و  (pheed)و (Twitter): مثل (Social Streams)  يةاالجتماع البث مواقع  -

-(Solis, http://www.briansolis.com/2008/08/introducing-conversation-prism/, 

7-8-2014) 

 

https://conversationprism.com/
http://www.briansolis.com/2008/08/introducing-conversation-prism/
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المحادثات هرم(: 1) شكل   
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زاهاار راضااي كمااا ورد فااي )الااراوي  هااعرف :Social networks التواصتتل االجتمتتاعي منصتتات() شتتبكات -

منظومااة ماان الشاابكات اإللكترونيااة التااي تساامح للمشااترك فيهااا بإنشاااء موقااع خاااص بااه " :بسنهااا (7،ص2012،

  ."ومن ثم ربطه عن طريق نظام اجتماعي إلكتروني مع أعضاء  خرين لديهم االهتمامات والهويات نفسها 

بحيااث يساامح (  2) ويااب علااى األساااس التقنااي لااا صاامم جتماااعيا وخدمااة تشاابيك ليااةمنصااة تفاع :يستتبوكف -

إنشاااء للمسااتخدم  يتاايحو ، المتجااددة علااى منصااته باسااتمرار لتلبيااة احتياجااات المسااتخدمين للمباارمجين بااالتطوير

إضاااافة األصااادقاء  ياااتمكن مااان ويقااادم لاااه العدياااد مااان الخااادمات بحياااث ،(Account)حسااااب خااااص باااه علياااه 

 والتعليقاااات والاااروابر والفياااديوهات الصاااورو  الرساااائل الخاصاااة ومشااااركة الكتاباااةعااان طرياااق  هاااموالتواصااال مع

نشائها، ويفسح المجال للبحث التفصيلي عن األشاخاص  المجموعات والصفحات كما يتيح متابعة ،والدردشة وا 

 .وغيرها من الخدماتواألماكن والصور ويتيح إنشاء قوائم االهتمامات واألصدقاء 

عضو النقابةة المسةجل فةي سةجل الصةحفيين قانون نقابة الصحفيين فهو تعريف بحسب  األردني:الصحفي  -

 (1998قانون نقابة الصحفيين. )نقابة الصحفيين األردنيين، واتخذ الصحافة مهنة له وفق أحكام 

بتتة الصتتحفيين األردنيتتين، التتذي الصتتحفي الممتتاره لمهنتتة الصتتحافة المستتجل فتتي نقا التعريففا اإلجرائففي: 

 .ي وكالة األنباء األردنية )بترا(يعمل في الصحف األردنية اليومية اضافة للصحفي العامل ف

 

 المستخدمة: ةالنسري-

 نسرية االستخدامات واإلشباعات:

نااء علاى فاعلياة الجمهاور أث (إليهاو كااتز)تؤكد نظرية االستخدامات واإلشباعات التاي ظهارت علاى ياد        

تعرضااه لوسااائل اإلعااالم وتفتاارض أنااه ينتقااي المضاامون والرسااائل بناااء علااى دوافااع تناسااب احتياجاتااه إلشااباع 
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فااالجمهور "رغبااات معينااة كامنااة فيااه، وبالتااالي فااالجمهور لاايس مجاارد متلااق ساالبي لمضااامين وسااائل اإلعااالم. 

ياااه ، وتصااابح اساااتعماالت يعتماااد علاااى معلوماااات وساااائل اإلعاااالم ليلباااي حاجاتاااه ويحصااال علاااى ماااا يحتااااج إل

 (.202ص  2009)عبيد  "اإلنسان لإلعالم المحل الرئيسي الذي يمكن أن يقاس بموجبه تسثير وسائله عليه

والادوافع بحساب النظرياة نوعاان دوافاع منفعياة تشامل جمياع أشاكال الاتعلم، ودوافاع طقوساية تشامل قضااء وقاات 

 الفرا  والتسلية.

 وض للنظرية:وزمالؤه خمسة فر  (كاتز)ويطرح     

أن أعضاء الجمهور مشاركون فعالون في عملياة االتصاال الجمااهيري، ويساتخدمون وساائل االتصاال  -1

 لتحقيق أهداف مقصودة تلبي توقعاتهم.

تحكم فااي ذلااك عاماال يعباار اسااتخدام وسااائل االتصااال عاان الحاجااات التااي ياادركها أعضاااء الجمهااور وياا -2

 وتنوع الحاجات باختالف األفراد. وعوامل التفاعل االجتماعي، ،الفروق الفردية

فااألفراد هام الاذين  التسكيد على أن الجمهور هو الذي يختاار الرساائل والمضامون الاذي يشابع حاجاتاه، -3

 وليست وسائل االتصال هي التي تستخدم األفراد. يستخدمون وسائل االتصال،

الوسااائل التااي تشاابع تلااك  وبالتااالي يختااارون  ،ور دائمااا تحديااد حاجاااتهم ودوافعهااميسااتطيع أفااراد الجمهاا -4

 الحاجات.

يمكاان االسااتدالل علااى المعااايير الثقافيااة السااائدة ماان خااالل اسااتخدامات الجمهااور لوسااائل االتصااال،  -5

 (241، ص 1998كاوي والسيد ،)موليس من خالل محتوى الرسائل فقر. 
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والتاي تبادأ بتولاد ويعرض )روزنجين( مجموعة العناصر التي تشكل منظاور االساتخدامات واإلشاباعات        

فتتولاد  ،تتفاعل مع الفرد بخصائصه ومحيطاه االجتمااعي ،حاجات بيولوجية و نفسية واجتماعية لدى اإلنسان

ويتعرض الفرد لوسائل اإلعالم إلشاباع  ،عنها مشكالت فبالتالي تتولد دوافع لحل المشكالت وإلشباع الحاجات

ي ذلك إلى خلق حاجاات جديادة  تمار بانفس المراحال فيحدث إشباع أو عدم أشباع ويؤد ،بعض هذه الحاجات

 (240، ص 1998 ،كاوي والسيد)مالسابقة. 

 :إلى ما يلي (303-302، ص2010)حسن، وتقسم اإلشباعات التي تحددها النظرية بحسب ما ورد في 

ئل االتصاااال وتااارتبر بالرساااالة ال وهاااي التاااي تناااتج مااان التعااارض لمحتاااوى وساااا اشتتتباعات المحتتتتوى: -1

 :قسمين  قسم إلىوت بالوسيلة،

معلوماات جديادة أو مهاارات عاماة أو متخصصاة، أو تسكياد الاذات وتعني اكتساب الفرد إشباعات توجيهية:  -

 .من محتوى الرسالةوالتعلم 

إشباعات اجتماعية: وهي التي تاربر باين المعلوماات التاي يحصال عليهاا الفارد وشابكة عالقاتاه االجتماعياة  -

 واإلحساس بالتميز، والقدرة على حل المشكالت.مثل التحدث مع األخرين، 

وتتعلاق بخصاائص الوسايلة  وهي التي تتحقق نتيجة اختيار الفرد لوسيلة اتصال معيناة اشباعات العملية: -2

 ، وتنقسم إلى :وتختلف باختالفها

والمتعاة  إشباعات شابة توجيهياة: وهاي مكملاة لإلشاباعات التوجيهياة وتتمثال فاي الشاعور بالراحاة واالساترخاء-

 وتجدد النشاط.
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إشااباعات شاابة اجتماعيااة: وهااي مكملااة لإلشااباعات االجتماعيااة مثاال اسااتخدام وسااائل االتصااال للااتخلص ماان -

 تقادمهاوالتوحاد ماع الشخصايات التاي والشاعور باالنادماج اإلحساس بالعزلاة والملال والضايق والتحارر العااطفي 

 وسائل اإلعالم.

شباعات اإلنترنت:     استخدامات وا 

وأشاار إلاى  ،ذكرهاا )تومااس روجيارو( تميزها  تختلف اإلنترنت عن وسائل اإلعالم التقليدي بخصائص       

بحياث  اإلنترناتطبيعاة لتتالءم مع االستخدامات واإلشباعات نظرية  االعتبار عند تطبيقضرورة أخذها بعين 

عاليتتتة علتتتى القتتتدرة و ال،  Interactivity)) التفاعليتتتة: حياااث ذكااار حاااادي والعشااارينتصااابح نظرياااة القااارن ال

حريتتتة اختيتتتار وقتتتت االستتتتخدام للتتترد أو و  ،  (Demassification) أي تحكااام الفااارد بالوسااايلة التتتتحكم

واألبعتاد الشخصتية ، (Hypertextuality)   فائقيتة التنص، كماا أضااف    (Asynchroneity)المشتاركة

 ,Interpersonal aspects of mediated communication).)  (Ruggieroالوستيطي  التصتالل

2000, P 15,16,29( كمااا ورد فااي )( كمااا يشااير )ديكااين و غارسااياSheldon, 2008, P 40 : )" أن

اإلنترنت هيست المناخ لمحادثات أكثر شخصية مان وساائل اإلعاالم الساابقة. فالمساتخدمون قاد يتحادثون علاى 

وقد يتقمصون شخصيات  ا وفي بعض األحياناإلنترنت بسشياء ال يمكن أن يتحدثوا بها حين يتواصلون وجاهي

 جديدة على اإلنترنت بعمر وجنس مختلف."

أوال لهاا ال باد كاان فيسابوك( ق االساتخدامات واإلشاباعات علاى )مان تطبيا تاتمكن الباحثاةولكن حتى          

شااباعات )اإلنترنااات( لمعرفااة إن كاناات قاااادرة علااى تلبياااة  ماان إلقاااء نظااارة علااى دراسااات تناولااات اسااتخدامات وا 

ماوريس )( فاإن Sheldon, 2008, P 40,42. فكماا ورد فاي )م يقام بتلبيتهاا اإلعاالم التقلياديحاجات جديدة لا

 Interpersonal and) الوسايطيةتلباي الحاجاات الشخصاية والحاجاات  (اإلنترنات)إلاى أن يشايران  (وأوغاان
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mediated needs)  اإلشااباعات المتحققااة ماان  إلااى عاادد ماان مؤشاارات  (تشااارلي وغاارين بياار ).كمااا يشااير

 عماان يشاااركونهم االهتمامااات، وامااتالك الشااعورومااات، التساالية والمتعااة، البحااث اإلنترناات : )البحااث عاان المعل

كماا   الصاوت والصاورة، والظهاور بمظهار جاذاب( .تاوافر غاياات العمال، و و  ،ماع اآلخارينالجياد، و التواصال 

 .االجتماعيااة كمؤشاار لمعرفااة دوافااع اسااتخدام اإلنترناات ذكاارت عاادد ماان الدراسااات تفاارد اإلنترناات باإلشااباعات

(Valentine, 2011, P 8) 

شباع  التواصل االجتماعي: منصاتت ااستخدامات وا 

وتعزياز فكاارة  فاي أساساها علاى حرياة االختياار التواصال االجتمااعي كوسايلة اتصاال قائماة منصاات إن       

يااتم المحتااوى الااذي اختيااار ، و األصاادقاء ها، ثاام اختياااراختيااار اسااتخدام : باادءا ماان(Individualismالفرديااة )

مااان المساااتخدم حاااذف ماااا اليروقاااه  المشااااركة بهاااا، واختياااارالمساااتخدم لتاااي يختاااار تصااافحه عبااار الصااافحات ا

ود ، كما أنه يختار األنشطة التي يقوم بها، والمعلومات التاي يا، أو إخفاء وحذف مشاركات األصدقاءصفحات

 أن يذكرها عن نفسه.

علااااى اسااااتخدام )فيساااابوك( كسحااااد منصااااات التواصاااال االجتماااااعي ووصااااول عاااادد  ولعاااال زيااااادة اإلقبااااال       

فعااال فااي النشاار و الالجمهااور  يعاازز فكاارة ،أي ساابع سااكان األرضمسااتخدم مليااار مااا يزيااد عاان إلااى مسااتخدميه 

 ،تمكنه من ذلكيعرف مايريد ويختار ما يشبع رغباته ويبحث عن الوسيلة التي  ، الذياستخدام وسائل اإلعالم

التواصال االجتمااعي أمادت  خدامات واإلشاباعات، لاذا فاإن منصااتا نظرياة االساتوهي الفكرة التي قامت عليها

 والتطوير.  جعلتها قابلة لمزيد من االختبارالنظرية بدفقة جديدة من الحياة و 

بحيااث تلباي حاجااات بتحاديث تطبيقاتااه باساتمرار التواصاال االجتمااعي  كإحاادى منصااتفيسابوك( ويقاوم )     

جديدة لفئات مختلفة، األمر الذي يطرح تسااؤال عان مادى فعالياة اإلشاباعات المتحققاة مان اساتخدامه فاي خلاق 
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 المشاااركة بااه، ثاام الحااديث ألصاادقائهم عنااه وطلااب حاجااات جدياادة تاادفع المسااتخدمين لالسااتمرار فااي اسااتخدامه

 .ليصل عدد متابعيه لهذا العدد الضخم

شاباعات منصااتوقد تناول عدد      اساتخدام  (راي)رصاد   التواصال االجتمااعي حياث مان البااحثين دوافاع وا 

: (Valentine, 2011, P 10)كما ورد فاي التواصل االجتماعي من أجل تحقيق اإلشباعات التالية  منصات

ة التساالية ، والمنفعاا ،، البحااث عاان المعلومااات، المراقبااةوقاات واحاادفااي  أكثاار ماان شااخص)  تحقيااق المتعااة مااع 

قادرتها علاى ) التواصال االجتمااعي هاي  ن في الدراسة أن أكبر مناافع منصااتاالجتماعية(. ووضح المبحوثو 

أن مجماااوع هاااذه اإلشاااباعات إلاااى . وأشاااارت نتاااائج الدراساااة ( تلبياااة احتياجاااات مختلفاااة علاااى مساااتويات مختلفاااة

 حفزت المستخدمين لالستمرار في استخدام الموقع.

 : سات السابقةاالدر -

 راسات المحلية :الد-

فتي الحتراك علتى المشتاركة المواطنين األردنيتين تحفيز التواصل االجتماعي في مواقع دور ، 2012العالونة، 

 الجماهيري 

التواصاال االجتماااعي فااي حفااز المااواطنين  دور مواقااع )منصااات( إلااى التعاارف إلااى هتتدفت هتتذه الدراستتة

وتكوناات العينااة التااي تاام  متتنها المستتحسااتخدمت الدراسااة األردنيااين للمشاااركة فااي فعاليااات الحااراك الجماااهيري. ا

النتتائا وتوصلت إلاى عادد مان  ( مفردة من النقابيين في مدينة إربد.296من ) العينة الطبقية اختيارها بسسلوب

 (تااويتربينماا احتال ) (%50.6 )فاي مقدماة المواقااع التاي يساتخدمها النقاابيون بنسابة (فيسابوكجااء ) :متن أهمهتا

أنها تسمح بالتواصال . كانت دوافع استخداماتهم لمنصات التواصل االجتماعي: (%27.1)انية بنسبة المرتبة الث
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( مااان النقاااابيين %56,6بينااات النتاااائج أن )و  .ة للتعبيااار عااان اآلراء بحرياااة مطلقاااةوتتااايح الفرصااا ،ماااع األصااادقاء

 ، مااان خاااالل منصااااتر فاااي األردنيشااااركون  فاااي الحاااراك الجمااااهيري الاااذي يطالاااب باااإجراء اإلصاااالح والتغييااا

 التواصل االجتماعي.

، دور شبكات التواصل االجتماعي فتي تحقيتق احتياجتات الشتبا  األردنتي، دارستة مقارنتة 2012منصور،-

 في النوع االجتماعي

التواصااال  )منصاااات( ناااي لشااابكاتاساااتخدامات الشاااباب األرد إلاااى التعااارف إلاااى هتتتدفت هتتتذه الدراستتتة       

وتكونااات عيناااة الدراساااة مااان  متتتنها المستتتحاساااتخدمت الدراساااة  .احتياجااااتهمقياااق دورهاااا فاااي  تحاالجتمااااعي و 

ارتفااع نسابة اساتخدام : أهمها النتائامفردة من طالب جامعة اليرموك وتوصلت الدراسة إلى عدد من  (286)

ولااى فااي المرتباة األ )فيساابوك((. احاتالل %93.7)ردنااي بنساابة التواصاال االجتمااعي لاادى الشاباب األ منصاات

هنااك  خرى.فراد العينة مقارنة مع المنصات األ( لدى أ%72.4)التواصل االجتماعي بنسبة  منصات استخدام

جتمااعي، وهاذه التواصال اال ردناي مان اساتخدام منصااتاألشباعات يحققها الشباب الجامعي خمس حاجات/ إ

جتماعياة وأخيارا ولويات استخدامها وهي:  حاجات معرفية ثم وجدانية ثم شخصاية ثام االحاجات مرتبة حسب أ

شباعات ئية في الحاجات/ اإلحصالت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحاجات الهروب من الواقع. كما توص

 .تبعا لمتغير النوع االجتماعي  التواصل االجتماعي منصاتالشباب األردني من استخدام  التي يحققها
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واإلشتباعات المتحققتة  فيسبوكللتت األردنيتةالجامعتات العتامالت فتي المتزوجتات  استتخدام، 2012نجادات، -

  منه

 (فيسابوكجات العامالت في األردن  لموقع )مدى استخدام المتزو  إلى التعرف إلى هدفت هذه الدراسة

 متنها  المستح واالشباعات التي تتحقق لهن من هذا االستخدام، والدوافع من وراء هاذا االساتخدام. باساتخدام 

العينتة التي تم اختيارها بسسلوب  عينة الدراسةوتكونت  ،مالت في جامعة اليرموكالعاالمتزوجات  على النساء

أن الادوافع المتمثلاة بالبقااء علاى اتصاال  نتتائا الدراستة  وكانات أبارز .مفاردة (218)مان  العشوائية البستيطة

الطاالع علاى أحادث وزياادة المعرفاة وا ،واالستمتاع والتسلية وشغل أوقاات الفارا  ،مع االصدقاء القدامى والجدد

شاباعات إكماا كشافت الدراساة أن . (فيسابوك)التاي دفعات المبحوثاات الساتخدام  التطورات المحلية والدولية هاي

عناااد اساااتخدامهن لموقاااع  ،خااارى عناااد المبحوثااااتشااباعات األالتواصاال االجتمااااعي تقااادمت علاااى غيرهاااا مااان اإل

 .(فيسبوك)

ة وانعكاساتها على الصحافة الورقية اليومية في ، استخدامات الصحافة اإللكتروني2009الرحباني، -

 األردن

استخدامات  الصحفيين واإلعالميين للصحافة اإللكترونية ودوافع  هذه الدراسة إلى التعرف إلى هدفت    

تعرضهم لها، والتعرف على مزايا الصحافة اإللكترونية وانعكاساتها على الصحف الورقية في األردن من 

وتوصلت . صحفيا وا عالميا أردنيا (250)نة من على عينة مكو  منها المسحتخدمت اسو  وجهة نظرهم .

 (5)ن الصحفيين يستخدمون الصحافة اإللكترونية يوميا منذ أكثر من أ أهمها:النتائا  الدراسة إلى عدد من

أن و  أن الصحف اإللكترونية احتلت الترتيب األول للحصول على األخبار تلتها الصحف الورقية.و  .سنوات

تمتاز الصحافة اإللكترونية على و  الدوافع النفعية المتمثلة بالمعرفة كانت دوافع التعرض للصحافة اإللكترونية.
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سهلت وقد  الورقية بإمكانية التحديث المستمر والمباشر في نقل األخبار باإلضافة لتوفير الوقت والجهد.

فساح  المجال لحرية التعبير ولكنها لم تؤدي إلى انخفاض الصحف اإللكترونية المساهمة في مشاركة اآلراء وا 

 أعداد قراء الصحف الورقية.

  الدراسات العربية: -

 لشبكات التواصل االجتماعي واإلشباعات المتحققة يمنيينال لصحفيينا استخدامات ،2014العزعزي،-

اصااال االجتمااااعي التو )منصاااات( لشااابكات  يمنياااينال صاااحفيينال اتمعرفاااة اساااتخدام إلاااى هتتتذه الدراستتتة تهتتتدف

تاام اختيارهااا بسساالوب   عينااة الدراسااة التاايوتكوناات  متتنها المستتح. واسااتخدمت  الدراسااة شااباعات المتحققااةواإل

ماان الصااحفيين المسااجلين بنقابااة الصااحفيين اليمنيااين  مفااردة (110)مكونااة ماان  العينتتة العشتتوائية المنتسمتتة

ت الصااحفيين ولااى فااي اسااتخداماالمرتبااة األ (فيساابوك)احتاال  منهااا: متتن النتتتائاوتوصاالت الدراسااة إلااى عاادد .

علاى طاارح ( %88) أكاد أغلاب الصااحفيينو  .(تااويتر)لشابكات التواصاال االجتمااعي تااله اليوتيااوب ثام  اليمنياين

التواصاال االجتماااعي مرتبااة  وجاااءت دوافعهاام السااتخدام منصااات التواصاال. منصاااترأيهاام بشااكل واضااح فااي 

صاااحفية ، وللتحاادث ماااع اآلخااارين ، وللتعبياار عااان ار ئهااام  علااى النحاااو التااالي : لغااارض الحصاااول علااى قصاااة

بدرجة مرتفعة في عملهام الصاحفي  (فيسبوكو المستجدات . وأنهم يستخدمون ) الشخصية ، ولمتابعة األخبار

. وجااااءت أسااااليب الحصاااول علاااى ماااواد صاااحفية مرتباااة كماااا يلاااي الدردشاااة الخاصاااة ماااع المختصاااين ، يليهاااا 

شاباع التواصال االجتمااعي تحقاق إ ن منصاتجابة عليها . وأأسئلة مطلوب اإلتفاعلية ، ثم طرح الصفحات ال

معرفاة أشاياء جديادة عان رغبتهم في التعبيار عان  رائهام  الشخصاية بحرياة ثام  تكاوين صاداقات جديادة ثام فاي 

 .اآلخرين
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 ، دوافع استخدام الشبا  الجامعي في الجامعات البحرينية إلذاعات اإلنترنت2013عبد الصادق، -

إلاى معرفاة دوافاع اساتخدام الشاباب الجاامعي فاي مملكاة البحارين إلذاعاات اإلنترنات   هدفت هذه الدراستة      

وتكونات العيناة التاي تام  متنها المستحاساتخدمت هاذه الدراساة و ،واإلشباعات المتحققة نتيجة لهاذا االساتخدام .

عي الااذين يساتمعون إلذاعااات اإلنترناات مفااردة مان الشااباب الجاام (312)ماان العينتتة العمديتة اختيارهاا بسساالوب 

جاااءت الاادوافع  :لعتتدد متتن النتتتائا أهمهتتاوتوصاالت الدراسااة . فااي الجامعااات الحكوميااة والجامعااات الخاصااة

المنفعيااة فااي مقدمااة دوافااع اسااتخدام إذاعااات اإلنترناات مثاال: حتااى أتعلاام أشااياء جدياادة لاام أكاان أعرفهااا ماان قباال 

باعات المضاامون المتمثلااة فااي الحصااول علااى المعلومااات ماان أهاام ومناقشااة برامجهااا مااع اآلخاارين. وكاناات إشاا

 اإلشباعات التي توفرها إذاعات اإلنترنت.

 صحافة المواطن والهوية المهنية للصحفي ، 2011، فتيحة بوغازي -

بااروز الصااحفي الجزائااري هوياتااه المهنيااة فااي ظاال و يااة تمثاال كيفإلااى التعاارف إلااى  هتتدفت هتتذه الدراستتة

فاردة مان م (200)مكوناة مان  عينتة عمديتةعلاى  متنها المستحواساتخدمت . الماواطنوتطور ظاهرة صحافة 

ااحفلت لعاادد ماان النتااائج أهمهااا: الصااحفيين الجزائااريين وتوصاا ياارون أن سااعي المؤسسااات  يون الجزائريااون الصا

لدرجااة األولااى بنساابة حافة بافة المااواطن يعتباار مكساابا لمهنااة الصاااإلعالميااة بمختلااف أنواعهااا لتوظيااف صااحا

ياااارون أنهاااام سيصاااابحون فااااي المسااااتقبل معااااالجين للمااااادة  عينااااة الدراسااااة حفيون الجزائريااااون الصااااو  .(%54,4)

احفيين الجزائاريي. (%57,1) مواطن، وذلاك باسعلى نسابة والتاي تصال إلاىاإلعالمية التي يصنعها ال ن وأن الصا

أنا و  .(87,4%)نسبة ب مي ينشر أخبارا على شبكة االنترنت مساعدا لهم على أداء مهنتهالمواطن الذيعتبرون 

بهااا الصااحفي  المااواطن الصااحفي يقااوم باانفس المهااام التااي يقااوم بااسنحفيين ال يوافقااون علااى الاارأي القائاال الصاا
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.  أما نسبة الصحفيين الذين رفضوا تماما الفكرة وأجابوا بااا"ال أوافاق أبادا" فقاد (%62,6)المحترف وذلك بنسبة 

خمساين بالمائاة  :سنالقائال با المساتقبلالخباراء فاي ون علاى تنبااؤ معظام الصاحفيين ال يوافقاو  .(%18,7)بلغت 

ااحفيينالنساابة الكباارى ماان ، إال أنا م(2021)ماان اإلنتاااج الصااحفي ساايتم بواسااطة المااواطنين بحلااول عااام   )الصا

حفي في ظل ظاهرة صحافة المواطن. (42,3%  ال يدرون كيف سيكون مستقبل اإلنتاج الصا

 الدراسات األجنبية:

Noguera Vivo, 2013, How open are Journalists on twitter? Trends towards the 

end user journalism 

والتعاارف إلااى  (تااويتر)علااى وتفاااعالتهم هااذه الدراسااة إلااى التعاارف إلااى أنشااطة الصااحفيين اإلساابانيين  هتتدفت

 (1125)علاى  مضمون منها تحليل ال. حيث استخدمت الدراساة المحتوى الذي يشاركونه مع متابعيهم طبيعة

فقار مان  (%5.3)أهمها أن  النتائاوتوصلت الدراسة لعدد من . (تويتر)على تغريدة للصحفيين عينة الدراسة 

مان التغريادات  %50.6ج أن التغريدات كانت تطرح أسئلة تطلب فيها معلومات حاول قضاية ماا. وبينات النتاائ

ماااان  (%7)بينمااااا  .رة عاااان ردود مباشاااارةعباااااماااان التغرياااادات كاناااات  )%27.6 ) اإلشااااارات ن وأن لاااام تحتااااو

كانااات  مااان التغريااادات (%5.9)و .عليقاااات علاااى معلوماااات قااادمها شاااخص  خااارالتغريااادات كانااات عباااارة عااان ت

 أصااالية )ليسااات عباااارة عااان إعاااادة تغرياااد(مااان التغريااادات كانااات  (%77.1لتزوياااد جهاااة اتصاااال بمعلوماااات. )

و  سااالبا (%0.3)تاام التعلياااق عليهااا إيجاباااا و (%1.3) .ادة التغرياادات كانااات باادون تعليقااااتماان إعااا (%21)و

وأشااار الباحااث أن إعااادة التغريااد التااي كاناات النساابة الكباارى منهااا  .ماان قباال الصااحفيين بشااكل محايااد (0.4%)

مان التغريادات كانات  (%68.3)رت النتاائج أن. كماا أشااعلى تغير فاي وظيفاة حاارس البواباةبدون تعليق تدل 

مرفقاة  (%18.8)و مؤسسته التاي يعمال بهاا ن التغريدات كانت مرفقة بروابر م (%13)بدون روابر مرفقة و 
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. وتدل النسبة العالية علاى مشااركة الاروابر الخارجياة علاى تغيار فاي دور حاارس البواباة أيضاا بروابر خارجية

ال من التغريدات  (%55.3)وقد توصلت الدراسة أن  .فقر فالصحفي ال يتقيد بنشر روابر مؤسسته اإلعالمية

 (%12.6) حيااث كانااتماان األخبااار هااي أخبااار ماان صااناعة الصااحفيين. ( %17.5)تحااوي أخبااارا عاجلااة .و 

مرفقااة بااروابر لمااواد إعالميااة ماان جهااات إعالميااة  (%9.9). وبمااواد إعالميااة خاصااة بهااممرفقااة  ماان األخبااار

ياادات لاام تتضاامن ماان التغر  (%83.6)وتبااين النتااائج أن  لجهااات إعالميااة غياار محترفااة. (%4.7)محترفااة. و 

مما  ضمن الوسم في كلمة داخل التغريدة (%6.3)الوسم في نهاية التغريدة و  (%10)حيث ضمن  .الوسم #

توصلت  د. وقيدل أن الصحفيين ال يستثمرون الوسم لجعل المحتوى الذي يشاركونه مرئيا يسهل الوصول إليه

ر خارجياة . مماا يكسابها انتشاارا أكبار ألنهاا إعاادة التغرياد تحاوي روابا  (Retweets)من  (%36)الدراسة أن 

 .هو من نشرها كحارس البوابة   تكتسب مصداقية وموثوقية ألن الصحفي

Wasike, 2013, Framing news in 140 characters: how Social Media Editors 

Frame the News and Interact with Audiences via Twitter 

انتقااااء فااي الوساايلة اإلعالميااة )تلفاااز أو صااحافة(  العالقاااة بااين نااوعمعرفااة   هتتدفت هتتذه الدراستتة التتى      

ذا كااان  .(تااويتر)التواصاال االجتماااعي للوساايلتين علااى  منصااات موضااوعات البااث بحسااب مااا ينشااره محااررو وا 

تبعاا لناوع فاي إضافاء الطاابع الشخصاي علاى تغرياداتهم االجتماعي  شبكات التواصلق بين محرري و هناك فر 

 تغريااادات عشاارحيااث تاام تحلياال  خاار  تحليتتتل المضتتمون متتنها اسااتخدمت هااذه الدراسااة  .اإلعالميااة الوساايلة

(Tweets)  من أربع صحف وأربع قناوات  ،كل يوم (تويتر)االجتماعي على و شبكات التواصل محرر ينشرها

 (وساااتواشااانطن ب)، و(وول ساااتريت جيرناااال)و ، (ي تاااوداي س أياااو ) تلفزيونياااة أميريكياااة علاااى النحاااو اآلتاااي:

 (2)نيسااان و 12فااي الفتاارة بااين  ABC,NBC,CNN,MSNBC: هاايمحطااات تلفزيونيااة  أربااعو  (تااايمز)و

 إضااافاء الطاااابعأن  أهمهاااا النتتتتائاالعدياااد مااان  توصااالت الدراساااة إلاااىياااومين أسااابوعيا. لمااادة  م( 2011)أياااار 
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 (تاويتر)هيرهم عبار مع جما همكان أكثر في تفاعل ازفي التلف اإلعالم االجتماعي العاملينمحرري الشخصي ل

مشاااركة بكماا أنهاام كااانوا أكثار اهتمامااا  لصااحف الورقيااة.العاااملين فاي افاي مقاباال محاارري اإلعاالم االجتماااعي 

.وهااذا  (اإلنسااانية)بينمااا كااان محااررو الصااحف الورقيااة أكثاار ماايال لمشاااركة المواضاايع  (التكنولوجيااا)مواضاايع 

فقااد أكاادت الدراسااات بااسن البااث الحااي يركااز  ،اإلعااالم يخااالف المتعااارف عليااه حااول أولويااات البااث لاادى وسااائل

 حين يتابع الجمهور أخبار الكوارث والسياسة واالقتصاد.  ،دائما على موضوعات الصراع واآلثار االقتصادية

Text 100,2012, Engaging Journalists Through Social Media,How Journalists 

use social media for research and communication in their Proffessional roles 

إلااى  م(2012)لناادن ، مااارس  للعالقااات العامااة فااي )100(الااذي أصاادرته وكالااة تيكساات  هتتدف هتتذا التقريتتر

التواصال االجتمااعي  عاالم االجتمااعي )المادونات ومنصااتطرق استخدام الصاحفيين لوساائل اإل التعرف إلى

مصااادر معلومااات وبناااء عالقااات تخاادم عملهاام الصااحفي ، كمااا واإليمياال ( فااي عملهاام الصااحفي للبحااث عاان 

هااادف للتعااارف إلاااى أي وساااائل االتصاااال يفضااال الصاااحفيون أن يساااتخدمها ممارساااو العالقاااات العاماااة لوكالاااة 

وتوصل  صحفيا محترفا لتحقيق أهداف الدراسة .  )72(مقابلة حيث تمت  ، للتواصل معهم .) 100(تيكست 

 (: صاانفت الماادونات الوسااائل األكثاار فائاادة للصحفيين.يسااتخدم الصااحفيون أهمهااا االنتتتائالتقريار إلااى عاادد ماان 

ماان  )%40(نوعااا ماان وسااائل اإلعااالم االجتماااعي فااي كاال ماارة يبحثااون عاان قصة.يسااتخدم مايزيااد عاان  )2.6

احتاال  فااي عملهاام. (تااويترماان الصااحفيين ) )%86(لتطااوير عالقاااتهم المهنية.يسااتخدم  (فيساابوكالصااحفيين )

اسااتخدامه للتواصاال مااع ممارسااي العالقااات  )%42(أقاال مرتبااة ماان حيااث الفائاادة حيااث رحااب فقاار  (فيساابوك)

العامااة.  ال ياازال الصااحفيون يعتماادون بشااكل كبياار علااى مااا تبثااه وسااائل اإلعااالم التقليديااة ماان أخبار.يسااتخدم 

ركة  لمقاابلتهم للبحث عان المختصاين فاي مجاال العالقاات العاماة والمتحادثين باسام الشا (لينكد إن)الصحفيون 
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بغااض النظاار عاان - (ويكيبياادياصاانفت ) (.لينكااد إن)ماان الصااحفيين سااعداء بالتواصاال معهاام عباار  )%84(و

علااى أنهااا مصاادر جيااد للبحااث عاان المعلومااات األساسااية .يفضاال الصااحفيون أن  -الجاادل الاادائر حااول دقتهااا

 )%85(التواصل االجتماعي. تمنصايتواصل معهم ممارسو العالقات العامة عبر الهاتف واإليميل أكثر من 

 .(تويتر)من الصحفيين يفضلون أن يتواصل معهم ممارسو العالقات العامة من خالل 

Valentine, 2011, Uses And Gratifications of Facebook  Members 35 years and 

Older  

واإلشاااباعات  (سااابوكفيعاماااا فماااا فاااوق  )ل )35(إلاااى معرفاااة اساااتخدامات الباااالغين  هتتتدفت هتتتذه الدراستتتة     

بتوزياع اساتمارة إلكترونياة المتحققة منه فاي الوالياات المتحادة األميريكياة. اساتخدمت هاذه الدراساة مانهج المساح 

 أظهارت  .عينة كرة الثلا )الشبكية أو التضتاعفية(بسسالوب اختيارها  تممفردة  (378)على عينة تكونت من 

 واستخدموه. ساعات يوميا خمسالستخدام الموقع بمعدل  بيراعاما خصصوا وقتا ك ((35 البالغينأن   النتائا

 أن أنشاطة الباالغين كانات سالبية هاذه الدراساة وبينات  .ماع اآلخارين مان معاارفهم للتواصال فاي معظام األحياان

نشاااطة األ أكثااار مااان ،ومشااااهدة ماااا ينشااارونه مااان صاااور ،ن لمراقباااة مثااال قاااراءة مايكتباااه اآلخااارو اب فهااام مهتماااون 

لإلشااباعات المتحققااة لااادى  أظهاار تحلياال النتااائج خمسااة مؤشااراتو  كتابااة ومشاااركة الصااور.مثاال ال التفاعليااة

األباارز لاادى جمهااور الدراسااة: البقاااء علااى تواصاال مااع كاناات  منهاااثالثااة  (فيساابوك) المسااتخدمين ماان اسااتخدام

  التعبير عن الذات.الوقت، و ، وقضاء األصدقاء والمعارف 
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Greer &Yan , 2010, New ways of connecting with readers: How community 

news papers are using Facebook and twitter and other tools to deliver the 

news. 

الرقميااة  وسااائل النشااركيااة األمير  حليااةاسااتخدام الصااحف المماادى  إلااى التعاارف إلااى الدراستتة هتتدفت هتتذه      

ماا إذا كاان اساتخدام فيو  للتواصل مع القراء  ) RSS الموبايل،  فيسبوك، تويتر، تنبيهات، )إيميل مثل الحديثة

لوحااادتين رئيساااتين هماااا  تحليتتتل المضتتتمون متتتنها هاااذه األدوات يااازداد ماااع مااارور الوقااات. اساااتخدمت الدراساااة 

داخاال موقااع الصااحيفة  الصاافحة الرئيسااة للصااحيفة علااى اإلنترناات وجميااع وصااالت الصاافحات المرتبطااة بهااا)

خااالل وذلااك ( تااويتر الرئيسااتين المتصاالتين بموقااع الصااحيفةصاافحتي فيساابوك و  ( و)والموجااودة علااى خوادمهااا

صااحيفة تاام اختيارهااا  )141(ماان التحلياال عينااة . وقااد تسلفاات عشاارة شااهور ثااالث فتاارات زمنيااة تمتااد علااى ماادى

أماا نسابة  )%62(هاو األكبار بنسابة  (RSS)أن اساتخدام  النتتائاأظهارت . البسايطة سسلوب العينة العشوائيةب

 )%24.8(أماا الموبايال  (%25.5)فيماا احتال اإليميال المرتباة الثالثاة بنسابة  )%28 (كانات تاويتر  اساتخدام

كمااا أشااارت الدراسااة إلااى تناااقص فااي اسااتخدام اإليمياال خااالل فتاارة الدراسااة حيااث تغياارت  .)%20 (بوكفيسااو 

ل فتاارة الدراسااة إلااى أن خااال (تااويتر)و (فيساابوك) اباا الصااحف بينمااا تزايااد رباار مواقااع )%25-30(النساابة ماان 

وقاد بينات الدراساة  بينماا لام يشاهد اساتخدام رساائل الموبايال تغيارا. ا تناقص مع مرور الوقت.متكرار استخدامه

أن الصحف الصغيرة تسخرت عن الصحف المتوسطة الحجم عان الكبيارة فاي تبنيهاا واساتخدامها وساائل النشار 

 فين الذين يمكنهم متابعة هذه التحديثات.على مواقعها ويعود ذلك لقلة عدد الموظ حديثةال
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Nieman,2009, The rise of social media and its impact on mainstream 

Journalism 

األفراد في صناعة  ساهمةجابة المؤسسات اإلخبارية التقليدية لملدراسة إلى التعرف إلى كيفية استهذه ا هدفت

في األمر الذي أدى إلى تحول تاريخي في عملية التحكم  ،االجتماعي التواصل منصاتى عبر المحتو 

صحفيون في مؤسسات التي يستخدمها ال الكتشاف اآلليةوسعت  .األفراد كمستقبلينتجاه صناعة األخبار 

 وكيفيةشراك الجماهير في عملية البحث عن قصص إلمملكة المتحدة ة رائدة في الواليات المتحدة والإخباري

من خالل  ،شاف القضايا التي تثار حول تزايد مشاركة الجماهير في صناعة المحتوى اكت وحاولت روايتها.

 ديي هذه المؤسسات اإلخبارية. مع قيامقابالت اجراء عن طريق  ،حالةالة دراسأسلوب 

التعرف إلى التحول في تغطية المؤسسات اإلخبارية التقليدية لدخبار العاجلة بعد ظهور  كما هدفت إلى

 ،في لندن 20مؤتمر جي  لقصتين صحفييتين وهما: دراسة حالةمن خالل  االجتماعي، صلمنصات التوا

 حدثت زيادة ضخمة في مشاركة األفراد أهمها: النتائاعدد من والمظاهرات اإليرانية. وتوصلت الدراسة إلى 

يدة سهلة نتشار أدوات جدال كنتيجة،  م(2009)و  م(2007)خالل الفترة بين  في المحتوى على اإلنترنت

ظهور  ذلك ساعد في. كما شتراك باإلنترنت وظهور الموبايلور في خدمات اال، وتطاالستخدام على اإلنترنت

انتباه مؤسسات  لفتهذا التطور الدراماتيكي أدى إلى االجتماعي ومواقع صناعة المحتوى. التواصل  منصات

فالمستخدمون باتوا  ية بث األخبار العاجلة، ل الذي بدأ يطرأ على وهري جالتغيير الإلى اإلعالم التقليدي 

مشاركتهم بسبب  ،من حيث اختيار مواد البث وتوقيت بثها ،على محرري األخبار يشكلون قوة ضاغطة

الخبر إذ ينصب  ون لها السبق في بثوتبين أن المؤسسات اإلخبارية تتجنب أن يك .اإلخباري  المحتوى 

خدام أدوات اإلعالم الخبر. بدأ الصحفيون باست من صحةاهتمامها على أن تكون األفضل في التسكد 

هي  القيم الصحفيةو  . "أدوات جديدةذاتها الصحفية لقيملمتبنين  والمدونات (تويتر)و (فيسبوكا)االجتماعي ك
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" تلخص اتجاه معظم المؤسسات الصحفية في التعامل مع األدوات الجديدة التي أتاحتها اإلنترنت. حيث ذاتها

تم العمل على إعداد ، كما وتم تعيين محررين لإلعالم االجتماعي ،كتابة قواعد المهنة الصحفيةإعادة  تتم

التواصل االجتماعي ومواقع صناعة المحتوى  منصاتوأشارت النتائج أن برامج توعية وتدريب بهذا الشسن. 

خالل ها بعدا هاما من إلي ا أضافتولكنه التقليدية الصحافة لم تحتل مكانوالمدونات )مثل الويكيبيديا( 

معظم الناس يفضلون االعتماد على المؤسسات اإلخبارية أن إلى وأشارت المعلومات واآلراء المتنوعة. 

. لكنهم يتفاعلون بشكل مطرد مع هذا النوع مع اإلعالم خاصة حين يدية للتمييز بين الحقيقة والكذبالتقل

ة لنشسة مواقع المؤسسات اإلخبارية على اإلنترنت بالعودو يرشح لهم من األصدقاء ومن أشخاص موثوقين. 

. ولكن مع ضيق ظهورها بدايةفي ركزت المواد التي تنشرها هذه المواقع على ما تريده المؤسسة الصحفية 

 على المحتوى الذي يشهد اهتمامهمالموارد أصبح معظمها يركز على مشاركات أكثر ثراء من خالل تركيز 

النقا  حول  المحتوى بزيادة المشاركة في  تقوم هذه المؤسساتمقابل الفي م، مرور في مواقعه حركة أكثر

أدت وقد . (networks third party ) تتعاقد معها الصحيفة الذي تنشره المؤسسة على شبكات خارجية

المؤسسات إلى زيادة حركة هذه لمحتوى الذي تنشره ا معالتواصل االجتماعي  منصاتجمهور تفاعالت 

 الستثمار موارد مالية كبيرة المؤسسات تخصص معظمف .على اإلنترنت اإلعالمي لى إنتاجهاعالمرور 

التواصل  منصاتمع مرور الوقت ستصبح و . لزيادة حركة المرور على مواقعها شبكات التواصل االجتماعي

 االجتماعي هامة كمحركات البحث لتوجيه المستخدمين لمواقع المؤسسات الصحفية .
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Namsu et al, 2009, Being Immersed in Social Networking Environment: 

Facebook Groups, Uses and Gratifications, and Social Outcomes 

ات الطاااالب الجاااامعيين المشاااتركين فاااي المجموعاااات علاااى إلاااى التعااارف علاااى إشاااباع هتتتدفت هتتتذه الدراستتتة   

اساتخدمت الدراساة  ونشاطهم المدني والسياساي فاي الواقاع. يهموالعالقة بين اإلشباعات المتحققة لد (،فيسبوك)

الوالياات  طالباا جامعياا فاي )1715(علاى عيناة مكوناة مان من خاالل اساتمارة إلكترونياة وزعات  منها المسح

الب للمشاااااركة فااااي المجموعااااات علااااى أربااااع حاجاااات تاااادفع الطاااا نتتتتتائا الدراستتتتةبيناااات و  ،المتحااادة األميريكيااااة

البحااااث عاااان المعلومااااات. وتختلاااااف و تحقيااااق الااااذات، و التساااالية ، و الجتماااااعي ، وهااااي :التواصاااال ا (فيساااابوك)

توصاال تحلياال  اإلشااباعات باااختالف الخصااائص الديمغرافيااة للمبحااوثين مثاال الجاانس والااوطن والساانة الدراسااية.

اإلشااباعات المتحققاة مان المشاااركة فاي مجموعااات الادوافع و و  للمبحااوثين العالقاة باين النشاااط المادني والسياساي

 كانات دوافعهام الرئيساةالساتخدامهم عالقاة بالنشااط المادني والسياساي  إلى أن المبحوثين الذين كان ،فيسبوكال

 استخدموه لغايات طقوسية.لم يكن لهم نشاط مدني أو سياسي  حث عن المعلومات في مقابل منالب

Sheldon,  2008, Student favorite: Facebook and motive for its use . 

اناا فاي الوالياات المتحادة األمريكياة يفاي جامعاة لويز التعارف إلاى دوافاع الطلباة  إلاى هدفت هذه الدراستة       

لى أي مادى تتنباس اإلشاباعات والخصاائص دوافع االستخدامات الفردية بوعالقة الفروق ،(بوكفيس)الستخدام  . وا 

علااى  متتنها المستتحتخدمت الدراسااة اساا .(بوكفيساا)اهاااتهم وساالوكهم فااي اسااتخدام الديمغرافيااة للمبحااوثين باتج

لتلبياة االحتياجاات  (فيسابوك)الطاالب  يساتخدم :وكانت نتائجها كاآلتي ةطالبا وطالب  )172( مكونة من عينة

من وسائل اإلعاالم األخارى، ولكان ياستي فاي مقدماة الادوافع المحافظاة علاى العالقاات ثام  يحصلون عليهاالتي 

 (فيساابوك) سااتخدامعااادة ال ناااثتمياال اإل .ظهاار جااذاب أمااام اآلخاارينوالظهااور بمقضاااء وقاات الفاارا  والتساالية 

 (فيسابوك)الساتخدام  الطالب األصغر ساناو  ذكوريميل الو  للتواصل مع المعارف وقضاء وقت الفرا  وللتسلية.
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يوجد لادى اإلنااث  األكبر سنا.الطالب و  ناثمن أجل تطوير عالقات جديدة ومقابلة أشخاص جدد مقارنة باإل

أصادقاء أكثار مان الاذين يساتخدمونه  (بوكفيسا)خاالل افظة على عالقااتهم مان والمهتمون بالمح سنا واألصغر

يساتخدمونه للهاروب مان المشاكالت  (بوكفيسا)مان مساتخدمي  نسابة ضائيلةالبياناات تظهار أن  لغايات أخرى.

ت مان دوافاع ن صاداقاحيث تم استبعاد الهروب والبحاث عا ،ى العزلة بالبحث عن صداقات جديدةوالقضاء عل

ن بالرضاا أكثار عان ثار ويشاعر أصادقاء أك نولاديه (بوكفيسا)وقتا أكثار علاى  ينيقض إلناثاو  .الموقعاستخدام 

 إذا تعطل أو اختفى فجسة.  موقعويفتقدن ال لذكورمن ا (فيسبوك)وظيفة 

 التعليق على الدراسات السابقة :

دم شااابكات ى جمااااهير مختلفاااة تساااتختناولااات الدراساااات الساااابقة نظرياااة االساااتخدامات واإلشاااباعات علااا -

 الصحفيين كجمهور مستخدم لها من اليمن . التواصل االجتماعي وتناولت واحدة منها 

ياااث كانااات دوافاااع مراقباااة البيئاااة مقدماااة علاااى الطقوساااية فاااي أغلاااب الدراساااات حكانااات الااادوافع النفعياااة  -

الطقوساية فقاد كاان التعبيار عان تواصل االجتماعي في مقدمة الدوافع النفعية أما في مقدمة الادوافع وال

 الذات وقضاء وقت الفرا .

أن  :العمل الصحفي لعدة أسباب منهافي  (تويتر)أكثر تناوال الستخدام  التحليلية كانت الدراسات األجنبية -

كان محدودا بتفاعله مع  (فيسبوكفنشاط المستخدم على ) ،كانت مختلفة (فيسبوك)و (تويتر)بدايات 

ذلك إذ أنه قائم على نظام المتابعة غير  (تويتر)بينما لم يشترط  ،بلوا طلب الصداقةالمستخدمين الذين ق

على الوضع  التغريدات مشاركةسهولة تحليل التغريدات بسبب و  مشروطة بالمتابعة من الطرف اآلخر.ال

خاصة في بداية ظهوره ، إضافة لشيوع  (فيسبوك( بعكس نظام الخصوصية على )تويتر)على  العام

 (فيسبوكاستخدام ) . ولكن بعد نظر الباحثة لنسبةنالصحفييوالشخصيات الرسمية و  النخب خدامه بيناست
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فلكل  ،ل استخدام الصحفيين األردنيين لهللبحث حو  (فيسبوكتويتر قررت اختيار )مقارنة ب في األردن

م في المنطقة منطقة خصوصيتها وما يشيع استخدامه في الغرب ليس بالضرورة أن يكون شائع االستخدا

في في األردن  (فيسبوكي الحكومية وصل عدد مستخدمي )فكما ورد في تقرير كلية دب العربية.

 عربيا من حيث نسبة التغلغل ةالثاني احتل المرتبةحيث  مليون مستخدم  (2.66223إلى )  1/3/2013

 ،(%40.5)حيث بلغت النسبة  )عدد المستخدمين بالنسبة لعدد السكان(

- http://www.arabsocialmediareport.com/Facebook/LineChart.aspx(2014)-4-,23  

نسبة التغلغل  حيث بلغت 1/3/2013ف مستخدم في أل (88.800) (تويتر)بينما وصل عدد مستخدمي   -

 . (تويتر)و (فيسبوكفرقا كبيرا بين أعداد مستخدمي ) وتبين األرقام (1.35%)

(http://www.arabsocialmediareport.com/Twitter/LineChart.aspx?&PriMenuID=18&CatID=2

5&mnu=Cat, 23-4-2014) 

، بساابب ظهااور اإلعااالم تشااهد تحااوال جااذرياتشااير الدراسااات السااابقة أن عمليااة صااناعة األخبااار وبثهااا  -

 جادير بالدراساة، وهاو أمار االجتماعي ومشاركة الجمهور في صناعة المحتوى باستخدام هاذه األدوات

 .والتحليل

 االستفادة من الدراسات السابقة :أوجه 

 .ي صياغة مشكلة الدراسة وأسئلتهااالستفادة منها ف  -

 تحديد النظرية المستخدمة ومن ثم تكييفها وفقا ألهداف الدراسة الحالية.  -

 اختيار العينة. ةقيتحديد المنهج المستخدم وطر  -

فاي أسائلة االساتبانة حياث تام اساتخدام بعضاها  االستفادة من النتائج في صياغة فقارات الادوافع واإلشاباعات -

ضافة فقرات جديدة .  واستثناء اآلخر وا 

 

../../Suha/Desktop/الرسالة/سهى%20إسماعيل-%20رسالة%20ماجستير/ملفات%20الرسالة%20word/(http:/www.arabsocialmediareport.com/Facebook/LineChart.aspx
../../Suha/Desktop/الرسالة/سهى%20إسماعيل-%20رسالة%20ماجستير/ملفات%20الرسالة%20word/(http:/www.arabsocialmediareport.com/Facebook/LineChart.aspx
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 االختالف بين هذه الدراسة والدراسات السابقة: أوجه

 توظيفها لغايات محددة متعلقة بالعمل الصحفي.و بالتفصيل  (فيسبوك)تناولها األدوات المستخدمة على  -

شاباعات ا - مان زاويتاي البحاث عان قصاص  ،لمحتاوى بحياث تخادم العمال الصاحفيتكييف الدوافع المنفعياة وا 

شباعات العملية صحفية وبناء جمهور من القراء  .واختصار فقرات الدوافع الطقوسية وا 

ولكنهاا ( Valentine, 2011)اعلياة ببحاث فاستعانت الباحثاة فاي وضاع ساؤال األنشاطة بشاقيه السالبية والت -

فقاارات متعلقااة بالعماال الصااحفي ماان حيااث المشاااركة مااع القااراء  تفوأضااا ت أخاارأضااافت بعااض الفقاارات وحااذف

 والبحث عن قصص صحفية لتتوافق األنشطة مع أهداف الدراسة .

 : هامنهجنوع الدراسة و  -

ورد فاي  ويارتبر مفهاوم البحاث الوصافي بحساب محماد زيادان كماا ،ف هاذه الدراساة مان البحاوث الوصافيةتصن

حداث والظواهر والمواقف واآلراء وتحليلهاوتفسايرها بغارض الوصاول ( "بدراسة واقع األ210،ص 2008)عمر،

 أو تحديثه أو استكماله أو تطويره".  الستنتاجات مفيدة إما لتصحيح هذا الواقع،

وتعتمد هذه الدراسة على منهج المسح الذي يعد من أنسب المناهج العلمية المالئماة لمثال هاذه الدراساة وذلاك  

لبحااوث اإلعالميااة التااي تمياازت بطابعهااا العملااي، وموضااوعيتها المتناهيااة فااي الطاارح ألنااه "كااان وراء أشااهر ا

 (221ص  ،2008 والتحليل والتفسير واالستنتاج ")عمر،

 مجتمع الدراسة :-

المساااجلين فاااي نقاباااة  (فيسااابوكل)المساااتخدمين  نين األردنيااايالصاااحفيمااان  الحالياااة مجتماااع الدراساااةيتكاااون      

، (الساابيل اليااوم، العاارب الغااد، الدسااتور، الاارأي،) محليااةالاليوميااة  ففااي الصااح ملينعاااال الصااحفيين األردنيااين

مااان الصاااحفيين هااام صاااحفيون  (فيسااابوك(. وال باااد مااان الاااذكر أن مساااتخدمي )ووكالاااة األنبااااء األردنياااة ) بتااارا



 

35 
 

ابا ويمتلكاااون حسااا يمتلكاااون اتصااااال باإلنترنااات ويمتلكاااون المهاااارة فاااي التعامااال ماااع جهااااز الحاساااوب واإلنترنااات

الباااالد عاااددهم  العااااملين فاااي الصاااحف اليومياااة ووكالاااة بتااارا فهااام جااازء مااان النقاااابيين ،(فيسااابوكشخصااايا علاااى )

(500). 

 عينة الدراسة:      

فيسابوك( مان الصاحفيين الاذين يساتخدمون )حياث طبقات علاى  العمديتةالعينتة تم اختيار العينة بسسالوب      

 (94)وتكونااات العيناااة مااان  ،بتااارا األنبااااء األردنياااة ومياااة ووكالاااةالعااااملين فاااي الصاااحف الي نالنقاااابييالصاااحفيين 

و  باإلنترنااات عناصااار مجتماااع الدراساااة يمتلكاااون مهاااارات اساااتخدام الحاساااوب ويتصااالون ونظااارا لكاااون  مفاااردة.

 رساائل إلكترونياةعلايهم عان طرياق توزياع اساتبانة إلكترونياة فقاد تام  ،(فيسابوكيمتلكون حساابا شخصايا علاى )

بعاااد التسكاااد مااانهم تلفونياااا أنهااام  الشخصاااية إيمااايالتهمعااان طرياااق و أ (فيسااابوكخاصاااة علاااى )حسااااباتهم ال علاااى

كانت و  .2014/حزيران/24تى ح 2014/حزيران/4في الفترة بين تم توزيعها عليهم  وقد .يستخدمون الفيسبوك

 .(1عينة الدراسة كما وردت في الجدول رقم )من الصحفيين  (فيسبوكمستخدمي )خصائص 

  (1جدول )  

لخصائص عينة الدراسة التكرارات والنس  المئوية  

المئوية النسبة التكرار الفئات   

 الجنه

  

 70.2 66 ذكر

 29.8 28 انثى

 100.0 94 المجموع

سنة 25دون  الفئة العمرية  8 8.5 
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سنة 35إلى  25من   48 51.1 

سنة 45إلى  36من   23 24.5 

سنة 55إلى  46من   11 11.7 

سنة 55ثر من أك  4 4.3 

 100.0 94 المجموع

 المستوى التعليمي

  

  

 7.4 7 دبلوم فسقل

 67.0 63 بكالوريوس

 25.5 24 دراسات عليا

 100.0 94 المجموع

عدد سنوات الخبرة 
 في العمل الصحفي

  

  

سنوات 5أقل من   22 23.4 

سنوات 10إلى أقل من  5من   26 27.7 

 48.9 46 سنوات فسكثر 10

 100.0 94 المجموع

 

 مبررات اختيار العينة:

بحساااب ماااا توصااالت لاااه الباحثاااة ال توجاااد دراساااة محلياااة ساااابقة موجهاااة للصاااحفيين بشاااكل خااااص كجمهاااور  -

شاااباعاته وأدواتاااه التاااي يساااتخدمهاأنشاااطته و تتنااااول  (فيسااابوكل)مساااتخدم  لاااذا تااام اختياااار العيناااة مااان  .دوافعاااه وا 

 .ت التواصل االجتماعيالحقة حول استخدام الصحفيين لمنصاكنقطة انطالق لدراسات  الصحفيين
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تجااانس فااي طبيعااة عماال تاام اختيااار العاااملين فااي الصااحافة المقااروءة ووكالااة األنباااء ماان النقااابيين لضاامان ال -

 عملهم. طبيعة ، وبالتالي توجيه أسئلة لهم تتناسب معأفراد العينة

إعداد اإللكترونية ألن عضويتهم المعترف بها خالل فترة النقابيين العاملين في الصحف لم تشمل العينة  -

في الصحافة المطبوعة والمؤسسات الصحفية  سابقاأو  كانت بناء على أنهم عاملون حاليا االستبانة وتوزيعها

. ين في الصحف اإللكترونيةرسمي بهم من قبل النقابة كعامللنيل اعتراف . فقد استغرق األمر وقتا األخرى 

بعد  م(2014)القانون المعدل لقانون نقابة الصحفيين لسنة م( 2014)لس النواب في نيسان حيث أقر مج

توسيع مسلة النقابة لتشمل جميع األردنيين العاملين في المؤسسات الصحفية : إجراء تعديالت تم بموجبها 

التي تم إقرارها من  وفقا لشروط العضوية، واإلعالمية المقروءة والمسموعة والمرئية والمواقع اإللكترونية

حظر على حاملي التوجيهي العمل في مجال الصحافة، واستثنى من ذلك قد وكان المجلس  .قبل المجلس

عن ثماني سنوات قبل نفاذ أحكام قانون نقابة الصحفيين، شريطة تقديم الوثائق  حصريا من عمل مدة ال تقل

على من يحمل دبلوما باستثناء دبلوم الصحافة أو كما حظر  .شهرأالمعززة لذلك خالل مدة ال تتجاوز ثالثة 

التوجيهي االنتساب إلى النقابة، واشترط على من يحمل دبلوم صحافة أن يتدرب ثالث سنوات قبل الحصول 

 .على عضوية النقابة بعد أن كانت عامين

 )العكايلة، 

www.addustour.com/17181 .الصحفيين+نقابة+لقانون +المعادل+يقارا +«الناواب/» html   ،7-8-

2014)  

 كما أشار طارق المومني نقيب الصحفيين 2014-6-16وقد دخل القانون الجديد حيز التنفيذ في  

 .األردنيين

http://ar.ammannet.net/news/2312402014-8-, 7  

http://ar.ammannet.net/news/231240
http://ar.ammannet.net/news/231240
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المجتمااع  بااين أفاارادشاابكة التواصاال األكثاار اسااتخداما  ألنااه ( ماان الصااحفيينفيساابوك)مسااتخدمي تاام اختيااار  -

وبالتاالي يتوقاع أن يكاون ثرياا  فاي التعلياق علاى الدراساات الساابقة،التفصيل لذلك بكما أشارت الباحثة األردني 

بااالمحتوى الااذي يقدمااه ويشااارك بااه المجتمااع المحلااي، الااذي باادوره قااد يفيااد الصااحفيين فااي البحااث عاان قصااص 

أن يساااتطيع الصاااحفي مااان خاللاااه تكاااوين مجتماااع مااان القاااراء أكبااار مناااه علاااى المنصاااات صاااحفية، كماااا يتوقاااع 

 لصحفيين.العديد من الخدمات ذات الفائدة ل تتضمنبحد ذاتها  فيسبوك(منصة ) أنيضاف لذلك و  األخرى،

 أداة الدراسة:-

صاااحفيون األردنياااون ال مااان أفاااراد عيناااة الدراساااة وهااام ساااتبانة كاااسداة رئيساااة لجماااع المعلومااااتاال ةالباحثااا تعتمااادا 

 بعاد الرجاوع إلاى أسائلة االساتبانةوتام صاياغة  ، فيسابوكين األردنيين المساتخدمون لالمسجلون في نقابة الصحفي

لخدمااة الصااحفيين لتوظيفهااا فااي األساائلة لضاامان  (فيساابوكومتابعااة التحااديثات التااي أطلقهااا )الدراسااات السااابقة 

 . مواكبتها وحداثتها

 (  : 2شملت جميع محاور الدراسة مرفقة بالملحق رقم )  أجزاء ثمانيةمن االستبانة وقد تكونت 

أساااائلة مثلاااات الخصااااائص الديمغرافيااااة والشخصااااية ألفااااراد العينااااة مثاااال )النااااوع  أربعااااة: تكااااون ماااان  الجتتتتزء األول

 (الخبرةاالجتماعي، الفئة العمرية ، 

 فيسبوك.يين لعادات وأنماط استخدام الصحفأسئلة مثلت  ستة: تكون من  الجزء الثاني

أسااائلة مثلااات األدوات التاااي يساااتخدمها الصاااحفيون لتخصااايص حساااابهم علاااى  ساااتة: تكاااون مااان الجتتتزء الثالتتتث

 الفيسبوك إلظهار هويتهم الشخصية أو الصحفية .
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فقاارة مصااممة علااى مقياااس رباااعي لمعرفااة تكاارار قيااام  (34): تكااون ماان سااؤال واحااد مكااون ماان  الجتتزء الرابتتع

 .(فيسبوكتلفة على )لصحفيين باألنشطة المخا

 (فيسبوكمة التي يستخدمها الصحفيون على )أسئلة للتعرف إلى األدوات المتقد أربعة: تكون من الجزء الخامه

 وأسباب استخدامهم لها

مصممة على مقياس ثالثي  ( فقرة14مكون من ) : تكون من سؤال عن دوافع استخدام الفيسبوكالجزء الساده

. 

مصااممة علااى مقياااس ( فقاارة 23مكااون ماان )ؤال واحااد عاان اإلشااباعات المتحققااة : تكااون ماان سااالجتتزء الستتابع

 ثالثي.

لكسااب  (فيساابوكنظاار الصااحفيين علااى )حااول أفضاال الممارسااات ماان وجهااة  سااؤالين: تكااون ماان الجتتزء الثتتامن

 .تفاعل القراء

صااول للو  (فيساابوكرسااات ماان وجهااة نظاار الصااحفيين علااى )حااول أفضاال المما سااؤالتكااون ماان  الجتتزء التاستتع:

 لقصص صحفية.

وهاو عباارة : وتنوعت األسئلة من أسئلة اخيار من متعدد، إلى أسئلة اختيار البدائل المتعاددة ، و مقيااس ليكارت

عان مجموعاة مان الفقاارات أو العباارات يتسااوى فيهاا عاادد الفقارات اإليجابياة ماع عاادد الفقارات السالبية التاي تاادور 

 (59،ص1989حول موضوع واحد يخضع للقياس.)الوفائي،
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 :الصدق والثبات اجراءات-

 الصدق الساهري:

 ،1989أن "المقيااااس الاااذي يساااتخدمه الباحاااث يقااايس بالفعااال مااااينبغي أن يقاس")الوفاااائي، الصااادقويقصاااد ب  

داة أن أاآلراء على  الذي يعتمد على اتفاقالصدق الظاهري الباحثة إلى استخدام أسلوب  ( وقد لجست111ص

قاوى عنادما يقاوم الباحاث أجله، وتتحقق المصداقية الظااهرة بصاورة أما وضعت من  الدراسة قادرة على اختبار

بعااااارض أداة دراساااااته علاااااى المختصاااااين مااااان أصاااااحاب الخبااااارة والمحكماااااين إلباااااداء الااااارأي والمشاااااورة حولهاااااا" 

 (. 56ص ،1998)الحيزان،

حظااتهم: تام تكيياف محكمين مان جامعاات محلياة وعربياة وبنااء علاى مال خمسةتم توزيع االستبانة على        

شااباعات  فقاارات سااؤالي الاادوافع واإلشااباعات لتتوافااق مااع فئااة الصااحفيين حيااث تاام اختصااار الاادوافع الطقوسااية وا 

العمليااااة واسااااتبعاد إشااااباعات الااااتقمص واالنعاااازال عاااان اآلخاااارين وتاااام التركيااااز علااااى الفقاااارات ذات العالقااااة بعماااال 

شباعات المحتوى.  الصحفيين في الدوافع المنفعية وا 

 اه الثبات:قي

يقصاااد باااه ثباااات المقااااييس المساااتخدمة فاااي األداة، بمعناااى ثباااات النتاااائج التاااي تفرزهاااا أداة أماااا الثباااات        

أو عااان طرياااق ( 358، ص 2008القيااااس، إذا تااام تطبيقهاااا أكثااار مااان مااارة علاااى مجماااوعتين مختلفتين.)عمااار،

 ( .191، ص2004المقارنة بين عدة أقسام في االختبار تقيس نفس الشيء . )حجاب،
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على عينة استطالعية من خارج عينة  تم حساب االتساق الداخلي ،أداة الدراسةللتسكد من ثبات       

رقم  والجدول،  معادلة كرونباخ ألفا من خالل ،من عينة الدراسة %10بنسبة مفردة  (12) عددهاالدراسة 

 هذه الدراسة. ، واعتبرت هذه النسب مناسبة لغاياتأدناه يبين هذه المعامالت (2)

 (2جدول )
 قيم كرونباخ ألفا لمجاالت الدراسة

 االتساق الداخلي عدد الفقرات جاالتالم

 0.82 34 األنشطة

 0.84 14 الدوافع

 0.79 23 اإلشباعات

 

 اإلحصائية المستخدمة في الدراسة: مقاييهال 

 :ةيالتالالقيم الستخراج   SPSSتم إدخال البيانات على البرنامج اإلحصائي 

 والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية. التكرارات والنسب المئوية -1

2- T-test   الفروق اإلحصائية بين متوسطين حسابيينالختبار. 

3- Anova  الختبار الفروق اإلحصائية بين ثالثة متوسطات حسابية فسكثر.اختبار التباين األحادي 

 .غيرينمعامل ارتباط بيرسون لقياس شدة العالقة بين مت -4

 كرونباخ ألفا لقياس ثبات األداة . -5
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 الدراسة: حدود

 .2013/2014من العام الجامعي  الثانيالدراسي الفصل الحدود الزمنية:  -

 .العاصمة عمانالمؤسسات الصحفية في الحدود المكانية :  -

 .الصحفيين األردنيين نقابةن لالحدود البشرية: الصحفيون األردنيون المنضمو  -
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 فصل الثاني: اإلطار النسري للدراسةلا

 تمهيد:

يتناول المبحث األول تسثير شبكات التواصل االجتماعي على  ،يتكون هذا الفصل من ثالثة مباحث     

العمل الصحفي ، ويتناول المبحث الثاني استخدام الصحفيين للفيسبوك، ويتناول المبحث الثالث أخالقيات 

 الصحافة على الفيسبوك.
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 العمل الصحفي التواصل االجتماعي على منصات تأثيرالمبحث األول: 

 االجتماعي: التواصل منصاتبعد سهور  في عملية صناعة األخبار التحول-1

ر ملموس في عملية تغطية األخبار من قبل ر منصات التواصل االجتماعي إلى تغييأدى ظهو      

مباغته أو تعذر الوصول بسبب  ،عن مناطق الحدثخاصة حين يغيب المراسلون  ،المؤسسات الصحفية

ها بالدراسة للتعرف تم تناول لتجارب لصحفيين ومؤسسات صحفية واكبت هذا التطور،من ا إليه، وهناك العديد

 إلى التحوالت في مهنة الصحافة بعد ظهور هذه المنصات.

في بث  (تويتر)موقع  1(vinAnd Car) ندي كارفين( ) استخدام الصحفيأجريت دراسة حالة على        

  منصات ما إذا كانتلتقييم   ،عبر حسابه على تويترمن أميركا العربي في تونس ومصر  أخبار الحراك

خالل وذلك من  ،الخبر صناعة الجهات الفاعلة المشاركة في نطاق ؤدي إلى توسيعت االجتماعي التواصل

حيث خضعت تغريداته الواقعة في الفترة  .على تويترعلى حسابه  التي ذكرهامصادر الكمي لل المحتوى  تحليل

بينت  و. تغريدة )60.000(للتحليل والتي زاد عددها عن  م(2011 )إلى سبتمبر م(2010)بين ديسمبر 

 من (تويتر )حسابه على المتدفق عبر المحتوى  أكبر على تسثير كان لهاالنخبوية  مصادر غيرال النتائج أن

 ربع وصلت بالكاد البديلة الفاعلةعلى الرغم أن المصادر و األخرى. بوية المصادر النخ أو الصحفيين

 يشيرو  .قيد الدراسة ةالعين الموجودة في هتغريداتب نصف ما يقار  ، فإن تغريداته استنادا لها مثلتمصادره

خدام باست والتحقق منها األخبار جديدة لجمع المراحل األولى في ابتكار طرق إلى  لتويتر كارفين استخدام

 ،وعملية تكرار استخدامه للمصادر ،المصادر الفاعلة أنواع اختياره تحليل يوحيو   تقنيات التواصل الحديثة.

                                                           
( في أميريكا، اشتهر بتغطيته ألحداث لحراك العربي التي انطلقت من تونس في أواخر NPR) اإلذاعة الوطنية العامةآندي كارفين صحفي يعمل في  1 

 -نايت م  عبر حسابه على تويتر رغم أنه ال يقيم في مناطق الحدث، مبتكرا بذلك نوعا جديدا من الصحافة ، وقد نال على تجربته الرائدة جائزة 2010

 .ت في مجال الصحافةباتن لالبتكارا

http://www.j-lab.org/projects/knight-batten-awards-for-innovations-in-journalism/
http://www.j-lab.org/projects/knight-batten-awards-for-innovations-in-journalism/
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شبكات التواصل  اتفي بيئو  .عملية صناعة األخباراستخدام المصادر في طريقة بسن هناك تحوال جديدا في 

بإضفاء مصداقية على المعلومات  م بها لتقو  كجهة شرعية موثوق  في المركز يالصحف يظهر، االجتماعي

لى منصات التواصل االجتماعي الصحفي لينشئ، هاتدفقتسطير و ، لها تفسيروا عطاء  في  وكالة أنباء من وا 

كارفين  إقامة. (Hermida etal, 2012, p 1,5) .هجينةديناميكية و و ، مائعةفيها  المعرفة والخبرة بيئة تكون 

في  (تويتر)لى نخبوية عغير اعتماده على شخصيات غير رسمية و و عن أحداث المنطقة العربية، بعيدا 

تجربته  كل ذلك جعل طقة بمهنية وموضوعية ،جاحه في تغطية ما يجري في المنتغطية أخبار الحراك، ون

 التواصل االجتماعي. د من الصحافة تزامن مع ظهور منصاتنوع جدينموذجا ل

التغريد  إلى أن إعادةالباحث  حفيين اإلسبانيين لتويتر أشارحول استخدام الصإسبانية وفي دراسة         

(Retweetالتي يقوم بها الصحفيون على تويتر ) على تغير  مما يدل، كانت النسبة الكبرى منها بدون تعليق

مرفقة بروابر من التغريدات كانت  (%18.8)أن  نتائج دراسته إلى. كما أشارت في وظيفة حارس البوابة 

تدل النسبة العالية على مشاركة الروابر الخارجية على تغير في دور حارس البوابة أيضا خارجية . و 

   .(Noguera Vivo, 2013, p 108. )(تويتر)على فقر  فالصحفي ال يتقيد بنشر روابر مؤسسته اإلعالمية

ت ناطقة نقال عن رويترز تجربة قام بها خمسة صحفيين في إذاعا م(2010)في شباط  24ذكرت فرانس و  

بالفرنسية حيث تم عزلهم بطريقة كاملة عن كافة وسائل اإلعالم من فضائيات وصحف وطلب منهم التعليق 

دون السماح لهم بتصفح أي مواقع أخرى  (تويتر( و)بوكر من خالل متابعتهم لموقعي )فيسعلى األخبار فق

نت المالحظات التي خرج بها وكا .كمصادر وحيدة للمعلومات ي محاولة لمعرفة مدى أهمية الموقعينف

في مجال األخبار هو سرعة  (تويتر)و (يسبوكف)رئيسية لكل من "الميزة ال الصحفيون من التجربة كاآلتي:

باء، ولكن هناك مشكلة وصولها، حيث أن الخبر ينتشر بصورة أسرع، في بعض األحيان من وكاالت األن
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من صحتها والتحقق  الكن الحصول عليه بسرعة كبيرة،عليه  تنتشرر اخباألفبالرغم أن يسبوك، تتعلق بالف

أما يه، ويعتمد على حجم عالقات الشخص عل عبر عدة مصادر على الموقع نفسه يستغرق وقتا طويال،

حرفا،  140المشكلة الخاصة بتويتر فإنها تتعلق ببنيته وفكرته الرئيسية، أي حجم الرسالة الذي ال يتجاوز 

استخدام  نيصحفيللم يكن يحق لمصدر تفصيلي له، و ل يحيلللخبر ورابر  اقصير  اعادة ما يتضمن موجز 

هرمية اختالف أحد الصحفيين المشاركين  خلص إليها"من المالحظات التي وابر وفقا لشروط التجربة." و الر 

سية، بصورة رأ حيث يتم تقديم األخبار على العكس من اإلعالم التقليديف -أي ترتيبها وفقا ألهميتها- األخبار

الشبكات االجتماعية  فيال تبرز هذا الترتيب يتم طرح األخبار بصورة أفقية ثم األقل أهمية،  األكثر أهمية أوال

 كبير متعدد االهتمامات." جمهوراألخبار هو  نشرنظرا ألن من ي

-http://www.france24.com/ar/20100219-face-book-twitter-internet-mcdعباه،  -

journalist-media-news ، /5-5-2014 

 UGC) وحدة رصد وتحقق  بزرع بذور( BBC) بدأ فريق من صحفيي م(2005)في يونيو و          

Hub)أخبار رفة في غ ةمحوري وحدة، ك(BBC) قبل من مباشرة المنتجة الموادمن البحث والتحقق للقيام  ب 

في المملكة  لحكومية المختلفةالقنوات ا علىتوزيعها ثم  (User generated content) المستخدمين

 السياسي في إيران عام حراكولكن بعد ال ،  الوحدةللعمل في  صحفيين  ثالثةتعيين في البداية تم المتحدة. و 

صحفيا  23روع. اليوم يعمل حوالي قررت هيئة اإلذاعة البريطانية االستثمار بشكل أكبر في المشم( 2009)

جتماعي يوميا على مدار اال على منصات التواصللتغطية ما يتداول وحدة الرصد والتحقق  بدوام كامل في

بمختلف  من مساهمات المستخدمين (10،000)معالجة تتم وفقا لبيانات هيئة اإلذاعة البريطانية، و . الساعة

إلجابة عن أسئلة: من؟ وماذا؟ ومتى؟ وأين؟ ولماذا؟ التي فهما دقيقا ومعقدا ل . "لقد طورنايوميا أشكالها
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منصات على األخبار أثناء عملية جمع محتوى الللتحقق من   رحها الصحفي في مواجهة أي خبر،يط

التي  المبادئ الرئيسيةوضع بعض ة على قادر باتت  الوحدة أنإلى  (إلترينغهامكما أشار )االجتماعي  التواصل

 ,Bruno) .مع الجمهور وعند التعامل المحتوى الذي يصنعه المستخدمون  عند استخدام صناعة القرار توجه

2011, p 29,31) 
كما هو موضح في الشكل  (Twitter dashboardلوحة قيادة ) م(2011)أطلقت شبكة الجزيرة في و       

مما  ، نذاك المنطقة العربيةاجتاح فيما يتعلق بالحراك الذي  (تويتر)لمتابعة ما ينشره المستخدمون على  (2)

حيث تحصي لوحة القيادة  التواصل االجتماعي، منصاتمون العاديون عبر اهتماما بما ينقله المستخديعكس 

وتظهر متوسر عدد  ضمن قائمة المتابعة ، المدرجةالعدد اليومي للتغريدات حول التطورات في البلدان 

 باالهتمام األكبرالتغريدات في الدقيقة الواحدة، وتوضح من خالل الرسم البياني توزيع الوسوم # التي تحظى 

 في كل بلد من البلدان ضمن القائمة. (تويتر)على 

Kessler, http://mashable.com/2011/03/07/al-jazeera-twitter-dashboard/, 5-8-2014 

 

 

 

 

 

http://mashable.com/2011/03/07/al-jazeera-twitter-dashboard/
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 ( Maggie Osama ة لمستخدم على تويتر( لوحة القيادة التي أطلقتها الجزيرة )الصور 2شكل )

 

ون المؤسسات اإلعالمية بالمحتوى الذي يقدمه المستخدم قبل اهتماما من توضح األمثلة السابقةجميع      

ي أن االستفادة من المحتوى الذ ر، كما تبينصناعة األخبا عمليةإلثراء التواصل االجتماعي  منصاتعلى 

الستثمار هذا الكم ، وأن هناك قواعد جديدة تضم لقواعد العمل الصحفي يصنعه المستخدمون لم يعد ترفا

  الهائل من المحتوى في عملية صناعة األخبار.

 :توجيه أجندات المؤسسات اإلعالميةفي  على منصات التواصل االجتماعي دور الجمهور-2

 اإلعالموسائل تضع المواقع أن هذه "دان غيلمور في حديثه عن مواقع صناعة المحتوى يرى      

والصحفيين في وضع أشبه ما يكون بالمسزق، حيث يتم طرح قضايا وموضوعات في مثل هذه المواقع فال 

ا إال الدخول فيها والتجاوب معها، وهذا يرفع من مستوى الشفا فية لدى وسائل تجد الصحافة التقليدية بدا

http://www.flickr.com/photos/maggieosama/
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التقليدية في تناول موضوعات جديدة ما كانوا ليتناولوها أو مناقشة  راء وموضوعات قائمة ما كانوا  اإلعالم

 (67، ص 2011)بوغازي،  "ليفسحوا لها المجال.

راشيل )على وضع األجندة لبرنامج  (فيسبوكمشاركة الجمهور في النقا  على ) في دراسة حول تسثيرو       

ن أن هناك عالقة إيجابية بيوجدت الدراسة  (MSNBC) قناةوهو برنامج رأي إخباري يبث على  (مادشو

مما يدل على تسثير   ،وما يبثه البرنامج( فيسبوك) في على صفحة البرنامجتم مناقشتها القصص التي ت

  م(2014)تموز  على غزة في الحرب األخيرة( و Jacobson, 2013, p338)برنامج .الجمهور على أجندة ال

على يلعبون  وهم بالقصف اإلسرائيلي األطفال األربعة تلقبتغطية  أيمن محيي الدين (NBC) قام مراسل

التواصل  منصاتعلى  قصة إيقافهانتشار ، لكن فقامت القناة بسحب مراسلها من غزة بعدها، الشاطئ

 .هناكلتغطية األخبار  على إعادته مؤسسته أجبرت وكثرة االنتقادات التي وجهت للقناة بسببها ماعياالجت

Shutt, http://www.politico.com/story/2014/07/nbc-correspondent-ayman-

mohyeldin-returns-to-gaza-109131.html#ixzz37spIDosP,19-7-2014 

وسائل اإلعالم متاحة للجمهور ك سائل اإلعالم االجتماعيأصبحت و إذا  ،وهنا تتساءل الباحثة         

جمهور خاصة أن ؟ على الجمهور تسثير وسائل اإلعالمحينها عن  يمكننا الحديث فإلى أي مدى  ،التقليدي

تنشر إن لم ف، تقليديوسائل اإلعالم ال على قوة ضغريشكل يقظ وأصبح نشير و  وسائل اإلعالم االجتماعي

كان من النقد الذي وجهه قد و ؟ سين يكمن التسثير في هذه الحالةف لما يريد، يستطيع أن يصلفهو  ما يريدله 

أن اعتبار الفرد نشير يقوم بانتقاء واختيار الوسائل ومحتوياتها "بلومر لنظرية االستخدامات واإلشباعات 

فرض عليه أي شيء حتى من قبل بحسب اهتماماته واحتياجاته، فالمتلقي انتقائي يختار بنفسه وال يقبل بسن ي

 "تسثير وسائل اإلعالم ويلغي فرضية تسثير وسائل اإلعالم. سائل اإلعالم وبالتالي فان نشاطه يجنبهو 

http://en.wikipedia.org/wiki/MSNBC
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 http://audience-studies.over-blog.com/article-32639333.html  ،19-7-2014بوغازي،

الم وانتقالها من مرحلة التسثر إلى مرحلة جماهير وسائل اإلعنشهد عصر تحول في فهل يمكننا القول أننا  

 التسثير؟ لتكون هي المرسل والمستقبل في  ن واحد؟

 :التواصل االجتماعي منصاتعلى  صحفيةالالمؤسسات  -3

فهي مهمة أيضا في  ،التواصل االجتماعي في البحث عن قصص صحفية منصاتال تنحصر أهمية      

 الخيارفلم يعد أمام المؤسسات الصحفية  وزيادة جمهور قرائها. ليهاالتسويق للصحيفة وزيادة حركة المرور ع

بحثا  ،األخبار هناك ينتقل تدريجيا الستهالك فالجمهور التواصل االجتماعي منصات في عدم التواجد على

ن  والفيديوهات والصور والتحليالت التفصيلية.األخبار العاجلة  عن لها أن تزيد من دخالصحيفة  أرادتوا 

أن تبحث عن حاجات المستخدمين عليها عليه من معلومات  لما يحصلدفع مقابل على  ز جمهورهاوتحف

 . يقبلون عليهاوتواكب التكنولوجيا في طرح خدمات صحفية 

ويمكن  م( 2009)عام ة األردنية باالنضمام للفيسبوكبدأت الصحف والمواقع اإلخبارية اإللكتروني وقد        

 فيسبوك.ف والمواقع اإلخبارية األردنية لالذي يحدد تواريخ  انضمام أهم الصح (3)االطالع على الجدول 
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 (3جدول )

 اريخ انضمام الصحف األردنية للفيسبوكت

 المصدر تاريخ انضمامها للفيسبوك الصحيفة

  https://www.facebook.com/petranews, 9-8-2014 2010يناير  30 وكالة األنباء األردنية

The jordantimes 13  2009مارس https://www.facebook.com/thejordantimes 21-12-2013 

 https://www.facebook.com/alrainewspaper 21-12-2013 2009أوكتوبر  24 جريدة الرأي

-https://ar-ar.facebook.com/AddustourNewspaper 21 2011أبريل  18 جريدة الدستور

12-2013 

-https://www.facebook.com/alghadnewspaper21-12 2011ير ينا 3 جريدة الغد

2013 
 https://ar-ar.facebook.com/assabeel.net21-12-2013 2010أغسطس  27 صحيفة السبيل

 https://ar-ar.facebook.com/ammoonnews21-12-2013 2011سبتمبر  21 عمون اإلخبارية

 https://www.facebook.com/khaberni 21-12-2013 2010يناير  29 خبرني

التواصل  الصحف لمنصات وتجدر اإلشارة أن الدراسات المحلية التي تتناول بالتحليل طبيعة استخدام   

لك على مقروئية هذه الصحف ، وأشكال المشاركات ومعدل التحديثات ومدى تفاعل القراء وأثر ذاالجتماعي

ين تسير مقروئية هذه الصحف بعد انضمامها لوسائل مما يجعل من الصعب معرفة إلى أ ،منعدمةتكاد تكون 

  التواصل االجتماعي.

 

 

 

https://www.facebook.com/petranews
https://www.facebook.com/thejordantimes%2021-12-2013
https://www.facebook.com/alrainewspaper%2021-12-2013
https://ar-ar.facebook.com/AddustourNewspaper%2021-12-2013
https://ar-ar.facebook.com/AddustourNewspaper%2021-12-2013
https://www.facebook.com/alghadnewspaper21-12-2013
https://www.facebook.com/alghadnewspaper21-12-2013
https://ar-ar.facebook.com/assabeel.net21-12-2013
https://ar-ar.facebook.com/ammoonnews21-12-2013
https://www.facebook.com/khaberni%2021-12-2013
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 استخدام الصحفيين للفيسبوك:المبحث الثاني: 

 البحث عن قصص صحفية:-1

التواصل  منصاتمما يشاركه المستخدمون على عندما يقوم الصحفي بالبحث عن قصص صحفية      

تغطية  لمنطقة التي يريدالمنصات األكثر استخداما في ا لع علىالمختلفة فإن عليه أن يطا االجتماعي 

في الوطن  )فيسبوك(منصة بلد عدد مستخدمي  أخبارها. وبحسب  خر إحصاءات كلية دبي الحكومية فقد

  (54,552,875) يحوال م(2013)في األول من أيار عام  العربي

http://www.arabsocialmediareport.com/Facebook/LineChart.aspx(-4-23Retrived ,  

2014) 

ردة في مستخدم حسب اإلحصائيات الوا (3,766,160)في الوطن العربي (تويتر)بلد عدد مستخدمي بينما 

 م(. 2013)األول من  ذار 

(http://www.arabsocialmediareport.com/Twitter/LineChart.aspx?&PriMenuID=18

&CatID=25&mnu=Cat, Retrived 23-4-2014) 

، وبالتالي ليس ( بفارق واسعتويتر)من  أكثر استخداما في المنطقة العربية (فيسبوك)ر إلى أن مما يشي

جمهور  صص الصحفية التي يصنعهاأكثر ثراء باألخبار والق في هذه المنطقة (تويتر)بالضرورة أن يكون 

للبحث عن  حتى لو كان شائع االستخدام ،ن والتي من الممكن أن تكون ذات جدوى للصحفيالمستخدمي

 ، فلكل منطقة خصوصيتها.في الغرب بين الصحفيين المحتوى الذي يصنعه الجمهور

( %50)بنسبة زاد في القصص الصحفية   )فيسبوك(وقد أشارت )ليز هارون( أن تضمين مشاركات        

بالتعاون مع  )فيسبوك(الفترة التي تزامنت مع إطالق وهي  م( 2014) حتى تموز حدثت منذ أبريل

../../Suha/Desktop/الرسالة/سهى%20إسماعيل-%20رسالة%20ماجستير/ملفات%20الرسالة%20word/(http:/www.arabsocialmediareport.com/Facebook/LineChart.aspx
../../Suha/Desktop/الرسالة/سهى%20إسماعيل-%20رسالة%20ماجستير/ملفات%20الرسالة%20word/(http:/www.arabsocialmediareport.com/Facebook/LineChart.aspx
http://www.arabsocialmediareport.com/Twitter/LineChart.aspx?&PriMenuID=18&CatID=25&mnu=Cat
http://www.arabsocialmediareport.com/Twitter/LineChart.aspx?&PriMenuID=18&CatID=25&mnu=Cat
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تزويد الصحفيين بمواد صحفية صفحة تهتم بوهي عبارة عن  .( FB news wire)صفحة ل )ستوريفول(

مباشرة  يعود بالضرورة تشير إلى أن السبب في ذلك ال، و بعد التثبت من مصداقيتها (فيسبوكموجودة على )

ه الفترة صعدت للسطح ، فخالل هذطبيعة األخبار في تلك الفترة ومكان حدوثهايعود لقد الصفحة ولكن  لهذه

التي  وعلى الرغم من أن القصص الصحفية .وغزة كسس العالم وأحداث أوكرانيا والعراقك العديد من األحداث

إال أن المحتوى الذي يقدمه المستخدمون  ،(تويتر)ال تزال تضمن أخبارا من  تتناول منطقة الشرق األوسر

 .فيها (تويتر)يفوق استخدام  (فيسبوك)أن استخدام ذلك  بشكل خاص من هذه المناطق هامفيسبوك( على )

-of-news/mediawire/260603/embeds-http://www.poynter.org/latestKirkland, (

)2014-8-, 14newswire-fb-of-launch-since-percent-50-up-posts-bookface/ 

باستمرار لمساعدتهم في  يولي فئة الصحفيين اهتماما خاصا ويقدم لهم خدمات (فيسبوكيشار إلى أن )و       

لمساعدتهم  (فيسبوك، ونذكر من األدوات التي طرحها )استثمار منصته بالشكل األمثل في العمل الصحفي

 في البحث وصناعة القصص الصحفية:

مفيدة جدا للصحفي  أداة هذا النوع من البحث المتخصص عدي :(Graph Search) البحث المتقدم -أ

، ذلك ألنها تتيح صور التي تهمه في بناء قصص صحفيةللبحث عن الشخصيات واألماكن وال

رات عدة تتضمن البحث عن األشخاص عبر قائمة البيانات الشخصية لهم فتعطي الباحث خيا

، لكن يبقى أو طبيعة عملهم أو مكان إقامتهم البحث عن األشخاص وفقا لمكان عملهم أو جنسهم

الوصول لدشخاص بهذه الطريقة محدودا بالشخصيات التي تختار أن تكون ظاهرة على محرك 

 البحث والتي تسمح بإظهار بياناتها للجميع مع اآلخرين .

http://www.poynter.org/latest-news/mediawire/260603/embeds-of-facebook-posts-up-50-percent-since-launch-of-fb-newswire
http://www.poynter.org/latest-news/mediawire/260603/embeds-of-facebook-posts-up-50-percent-since-launch-of-fb-newswire
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2014-3-, 6 https://www.facebook.com/help/558823080813217  

في ليضيف إليها من يشاء من األشخاص من قوائم االهتمامات : وهي عبارة عن قوائم ينشئها الصح -ب

كما هو موضح في الشكل  األصدقاء وغير األصدقاء أو الصفحات بحسب تصنيفات يحددها هو

(3) ، 

https://www.facebook.com/help/interest-lists  , 17-4-2014 

 :أهمها في نظام خصوصيتها وبإمكانه االستفادة منها لعدة أغراض يستطيع التحكمبحيث 

  .عاتها لتسهيل الرجوع إليهافي قوائم حسب موضو  (Pages)الصفحات حسابات األشخاص و تصنيف 

 همتابعتأو  ههم أو متابعتهم كي ال تفهم صداقتبمصادقت يرغب لى تحديثات األشخاص الذين الاالطالع ع -

 .لهم نوعا من التسييد لهم

في مكان واحد بشكل منفصل عن صفحة  خر  الصحفي متابعة تحديثات األشخاص والصفحات التي تهم -

  .األخبار

دون االضطرار لمصادقتها والكشف عن هويتها  (فيسبوك)مصادر الصحفية على التواصل مع  البقاء على -

. 

https://www.facebook.com/help/558823080813217
https://www.facebook.com/help/interest-lists
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االهتمامات قوائم(: 3) شكل   

 

 :(Embeded Postsتضمين المشاركات ) -ت

، وتسمح للصحفيين بتضمين المشاركات م(2013)حزيران  نهايةهذه الخدمة في  (فيسبوكأطلق )

في قصصهم الصحفية على مدوناتهم أو مواقعهم  )يسبوكف(المضبوطة على الوضع العام على 

، وبحيث يستطيع القارئ الشخصية، بحيث يتم تضمينها بنفس التفاعالت عليها في المشاركة األصلية

 .قال لمصدر المشاركة األصليعليها االنتعند النقر 

-https://developers.facebook.com/blog/post/2013/07/31/introducingCarpa, 

2014-8-, 6 postsm-embedded 
بالنسبة لدور المستخدم في البحث عن قصص فهي عملية تتطلب كان ذلك على الصعيد التقني، أما      

 دد من األساليب منها:من الصحفي جهدا ووقتا ومتابعة تشير الباحثة لع

https://developers.facebook.com/blog/post/2013/07/31/introducing-embedded-postsm
https://developers.facebook.com/blog/post/2013/07/31/introducing-embedded-postsm
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 متابعة مشاركات األصدقاء وتحديثاتهم :  -أ

 :كما ورد في (السيكا)يشير  

Betancourt,  http://mashable.com/2009/08/03/facebook-journalism/, 15-11-2013 

موضوعات قصصهم  تتزامن معكسداة للكشف عن محادثات  (فيسبوك) ن أن يستخدمواعلى الصحفييأن 

تثمار أصدقائهم على اسوا ؤ هناك العديد من المراسلين بدف أو حول قضايا تخص المجتمع المحلي.الصحفية 

أو لمعرفة  والكتشاف مصادر لمقاالت جديدة .موضوعات مقابالتهم الصحفيةحول أسئلتهم  لتطوير (فيسبوك)

اإلنترنت أن  (كابالن جيرمي) ويرى  تتحول إلى قصص كاملة.من الممكن أن ضايا وفعاليات المزيد عن ق

ففي مقابل وسائل اإلعالم التقليدية التي تفتقد اللمسة عن مصدر للمعلومات ذو نكهة شخصية، عبارة 

  (Levy, 2010, p 38). ذا طابع شخصي ،)فيسبوك( على النقيضالشخصية نجد 

  :راءتابعة تعليقات القم -ب

" لقد جعلت بيئات اإلنترنت الجمهور شريكا في تحرير محتوى الصحف فتعليقات تقول كروتوسكي      

 ."فضاء اإللكتروني عن التقليديالجمهور تثري التقارير اإلخبارية بالنقاشات وهذا مايميز ال

Krotosky,http://www.theguardian.com/technology/2011/feb/20/what-effect-

internet-on-journalism  , Retrived 25-12-2013 

ات القراء على شبكات التواصل االجتماعي تمكن الصحفي من االطالع على تفاصيل أخرى فبعض تعليق    

 القصة بوجهات نظر لم يلتفت لهابعضها اآلخر ثري وقد ي في القصة إن كان القارئ في مكان الحدث،

 .وقد تدله على مفاتيح لقصص جديدة  ،الصحفي أثناء صناعة قصته

 :والتفاعل معها االنضمام للمجموعات -ت

http://mashable.com/2009/08/03/facebook-journalism/
../../Suha/AppData/Roaming/Microsoft/Krotosky,Alex,%20What%20effect%20has%20the%20internet%20had%20on%20journalism%3fhttp:/www.theguardian.com/technology/2011/feb/20/what-effect-internet-on-journalism
../../Suha/AppData/Roaming/Microsoft/Krotosky,Alex,%20What%20effect%20has%20the%20internet%20had%20on%20journalism%3fhttp:/www.theguardian.com/technology/2011/feb/20/what-effect-internet-on-journalism
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 األفكار ويتبادلون اآلراء يشاركون في مجال ما  متخصصين أو مهتمينتضم المجموعات عادة أشخاصا  

مفاتيح قصص، خاصة في للبحث عن ، ومن الممكن أن يكون ذلك مفيدا للصحفي ويتفاعلون فيما بينهم

 المجاالت التي ليس لدى الصحفي خلفية سابقة عنها.

 :متابعة الدعوات  -ث

، أن جزءا كبيرا منها هو دعوات لفعاليات حقيقية على أرض الواقع (فيسبوكعلى ) اتما يميز الدعو  

الدعوة بكل فمن الممكن أن يصل الصحفي لمنظم  في أو سياسي أو ترفيهي،وأنشطة ذات طابع ثقا

 وقد يكون حدثا مهما لقصته فيقوم بتغطيته. ،عرفة التفاصيلتواصل معه لمسهولة وي

 Events    الدعوات(: 4) شكل

 

https://www.facebook.com/events/1451615598415113/?unit_ref=related_ev(

2014-7-, 10ents 

 

 

https://www.facebook.com/events/1451615598415113/?unit_ref=related_events
https://www.facebook.com/events/1451615598415113/?unit_ref=related_events
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 بناء جمهور القراء: -2

بعضها تقني تتطلب  (فيسبوكحته على )لقراء لصفلتسهيل وصول االقيام بعدد من الخطوات الصحفي  يحتاج

وذكائه في التسويق معرفة باألدوات التي تساعده لتوسعة دائرة جمهوره وبعضها أسلوبي يتعلق بمهارته 

 :بعدة خطوات تقنية ، نبدأ(فيسبوكألعماله على )

 : (Follow) المتابعةخيار  -أ

فبإمكان من يريد أن يتابع  ئهم وقرائهم ،دقايتيح تفعيل خيار المتابعة للصحفيين الفصل بين أص 

ولكن ذلك  مشاركات الصحفي أن يضغر على زر المتابعة لتظهر له تحديثاته دون الحاجة لمصادقته.

خصوصية المشاركات التي يود إطالع القراء عليها على الوضع العام، ضبر  من الصحفي أيضايتطلب 

، كما أن عليه أن يضبر إعدادات حسابه بحيث ركة معهاوالتفاعل والمشا هرؤية منشوراتيح لهم بحيث يت

 يكون مرئيا على محركات البحث ليتمكن القراء من الوصول لحسابه ومتابعته.

  :(customization) تخصيص الحساب  -ب

من خالل تحديث البيانات الشخصية واالهتمامات خيارات عدة لتخصيص الحساب  )فيسبوك(يتيح   

فقائمة البيانات تتيح  ،بوضوح على الموقع عن هويته المهنيةي من التعبير تمكن الصحفالتي  الصورو 

الغالف والصورة  ، وصورتاللصحفي أن يضع مكان إقامته وعمله وتخصصه األكاديمي ومكان دراسته

 شخصيةبحيث تكون صورة الحساب صورة  خصية تتيحان للصحفي أن يصمم توليفة تعبر عن عملهالش

وكلما كانت بيانات الصحفي . على سبيل المثال قصة صحفية يعمل عليها وصورة الغالف صورة له
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واضحة من خالل استخدام اسمه الحقيقي وصورته الشخصية وطبيعة ومكان عمله، كلما سهل العثور 

 عليه .

 : (# Hashtagالوسم ) -ت

توضع وهو عبارة عن إشارة مربع  (فيسبوك)قبل  (تويتر)في  -(5الموضح في الشكل)- وسمظهر ال 

المحتوى المشارك المضمن لهذه  حيث يستطيع من يبحث عنها أن يجدقبل الكلمة لتظهر باللون األزرق ب

 ،تحت عنوان ما في زيادة المحتوى ذلك يسهم و  فيسبوك(.على محرك بحث )الكلمة الموسومة بسهولة 

 مما ،الجامعة في خبار التي تحدث#جامعة_اليرموك لإلخبار عن  خر األ وسمفمثال يمكن استخدام 

بد من االنتباه لضبر نظام ولكن ال  .إيجاد معلومات عنها (فيسبوك)على  على الباحث يسهل

ومن المهم  ،على الوضع العام لتظهر عل محركات البحثالمضمنة للوسم الخصوصية للمشاركات 

  .ة حولها تكون مشاركاته مقروءد المستخدم اأيضا استخدام الوسوم المتداولة في قضية ما إذا أر 

حول أثر استخدام الوسم في كسب تفاعل القراء ( socialbakers) اإلحصاءات وفي دراسة أجراها موقع 

فاعال بينما المشاركات التي ت (593)القت وسما أو اثنين الدراسة أن المشاركات التي تضمنت وجدت

( وسوم 10إلى  6من من )تفاعال بينما المشاركات التي تتض (416)( وسوم القت 5إلى  3من ) تضمنت

 تفاعال. ( 188)وسوم القت  (10)تفاعال والمشاركات التي تضمنت أكثر من  (307)القت 

http://www.socialbakers.com/blog/2126-the-ultimate-guide-to-hashtags, 10-

8-2014  
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  # الوسم(: 5) شكل

 

https://www.facebook.com/alghadnewspaper?fref=nf2014-, 7 

والتي من الممكن أن تساهم في زيادة جمهور  أما من ناحية األساليب والطرق المستخدمة لمشاركة المحتوى 

 : الصحفي من القراء نذكر

 التنويع في أشكال مشاركة المحتوى: -أ

مثل الكتابة من خالل سطر الحالة وكتابة المالحظات، حتوى خيارات عدة في مشاركة الم (فيسبوكتيح )ي 

، ولكن من لتحميل الصور واأللبومات ةكبير  مساحة الموقعومن خالل تحميل الصور والفيديو حيث يتيح 

دوات تلقى تفاعال أكبر من جمهوره، فمزاج الجمهور مهم لتحديد المهم جدا أن يدرك الصحفي أي هذه األ

المشاركات المرفقة بالصور أن  تبين (فيسبوك)في دراسة أجراها و  .لصحفي استخدامهااألشكال التي يود ا

و أراد بالصور. فحتى ل من المشاركات غير المرفقة (%50)الصور تلقى تفاعالت باإلعجاب أكثر ب 

 . تثير انتباه القارئ لمعرفة ما يتحدث عنه هذا المقالإرفاقه بصورة رابر مقال ف أن ينشر الصحفي

(https://www.facebook.com/notes/facebook-media/12-pages-best-practices-

for-media-companies/518053828230111, 6-3-2014) 

https://www.facebook.com/alghadnewspaper?fref=nf
https://www.facebook.com/alghadnewspaper?fref=nf
https://www.facebook.com/notes/facebook-media/12-pages-best-practices-for-media-companies/518053828230111
https://www.facebook.com/notes/facebook-media/12-pages-best-practices-for-media-companies/518053828230111
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 .المتلقي مهمة لمعرفة إن كانت الكتابة أنسب أم المواد المرئية نت لدى الجمهورنترأضف لذلك سرعة اإل

 التنويع في طريقة صياغة المشاركات:  -ب

فبعض  .في الصيد التي يخاطب بها جمهوره ذب قراءه لما يكتب فعليه أن ينوعإذا أرداد الصحفي أن يج

اآلخر يتجاوب مع المشاركات البعض و  ، رائهم مع األسئلة التي تطلب منهم مشاركة القراء يتفاعلون 

والبعض اآلخر  ،أو مهم جدا ،و خرون ال بد أن تثير اهتمامهم بكلمات مثل يستحق القراءة ،المرحة

  .فئة الصحفيين تكسر الصورة النمطية المتعارف عليها عنالتي  ارب الشخصية للصحفييتفاعل مع التج

 التفاعل مع القراء: -ت

فيه تتم  ل اإلعالم التقليدي أنه منصة تفاعلية، وأن عملية االتصالعن وسائ (فيسبوكيتميز )

مرسل ومستقبل أيضا. ولكي يتلقى اإلعجابات والتفاعالت من  (فيسبوكباتجاهين فالصحفي على )

الصحفي أن يتذكر أنه  القراء عليه أن يتفاعل معهم ويتواضع لهم ويجيب أسئلتهم ويشكرهم. فعلى

ينتظر  في مكانه، ال جالسا ن يكون الصحفي معه متفاعال ودودايحب أ يتعامل مع جمهور تفاعلي

فالجمهور على شبكات  .يلقي لها باال أو يعيرها اهتمامااإلعجابات والتعليقات لتنهال عليه دون أن 

أو  والتعليق وأن يقرأ كلمة شكروينتظر اإلعجاب  ،مختلف عن جمهور الصحف ل االجتماعيالتواص

 . يفاتهنئة وتعليقا لط

  :على فيسبوك صفحات لخدمة الصحفيين -3

 أطلق الفيسبوك عددا من الصفحات لخدمة الصحفيين والمؤسسات الصحفية على الفيسبوك منها:
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 :Journalists on facebookفيسبوك صحفيون على  -أ

 (فيسبوكام )تخدبتقديم نماذج صحفية ناجحة الس باللغة اإلنجليزية (فيسبوكهذه الصفحة التي أطلقها )تقوم 

التي  (فيسبوكتحديثات )المستخدمين على  وتطلع هذه الصفحة ،والمؤسسات الصحفيةمن قبل الصحفيين 

 ،ن قصص صحفية أو كسب جمهور القراءناجحة الستخدامها في البحث عنماذج تنشر ، كما لصحفيينا تهم

لكن هذه  ،لعمل الصحفيفي ا استخدام منصته حول (فيسبوكيجريها ) كما أنها تنشر تقارير متخصصة

 ال تغطي تجارب المنطقة العربية.الصفحة 

https://www.facebook.com/journalists2014-5-, 6 

الفيسبوك على صحفيون(: 6) شكل   

 

 (Media on Facebookصفحة ) -ب

مؤسسات الصحفية والصحفيين باألدوات والطرق التي تزيد باإلنجليزية لتعريف ال (فيسبوك)صفحة أطلقها 

 .لزيادة جمهورهم من القراء من قبل المستخدمين (فيسبوكعلى )  التفاعل مع صفحاتهم

https://www.facebook.com/fbmedia2014-5-, 6 

 

https://www.facebook.com/journalists
https://www.facebook.com/journalists
https://www.facebook.com/fbmedia
https://www.facebook.com/fbmedia
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  FB News wire -ت

تزويد الصحفيين تقوم بلباللغة اإلنجليزية  (Storyful) (فول)ستوريبالشراكة مع  (وكفيسبأطلقها ) صفحة      

 لتحقق من صحتهابعد ا (بوكفيس)على العالم كما وردت  والمؤسسات اإلعالمية بسخبار من جميع أنحاء

 . (فيسبوك)على  األخبار المنشورةمصادرها  ، أي يمكن القول أنها وكالة أنباء إلكترونيةومصداقية محتواها

https://www.facebook.com/FBNewswire2014-5-, 6 

 :التواصل االجتماعي منصاتعلى  فيينلخدمة الصحومواقع  منصات تفاعلية -4

ن لمساعدتهم خدمات للصحفيي ع الصحافة حيث تقدم بخدمة قطا المهتمةوالمواقع  انتشرت المنصات       

 مثل: في عملهم الصحفي في االستفادة من شبكات التواصل االجتماعي

 ( Muck rack)منصة  -أ

بين الصحفيين على شبكات التواصل االجتماعي  منصة تفاعلية تتيح التواصلموقع خدمات و هو عبارة عن 

المتواجدين للصحفيين  اعمجتم في مكان واحد، ويعد والشركات وممارسي العالقات العامة والمعلنين والقراء

مما يسهل عملية البحث (، وتمبلر  )تويتر وفيسبوك وجوجل بلس ولينكد إنت التواصل االجتماعي على شبكا

للصحفيين تتبع التفاعل مع الموقع كما يتيح  .ومتابعة تحديثاتهم على مواقع التواصل االجتماعيعنهم 

نين وممارسي العالقات العامة على العثور على ويساعد الشركات والمعل عمل. ويقدم فرصمشاركاتهم 

ويضم الموقع حسابات كما يساعدهم في تتبع ما يقال عن مؤسساتهم .  ،الصحفي األنسب لتناول قصصهم

 ،كانت صحفا إلكترونية أومحطات بث أوصحفا ورقيةأصحفيين من مؤسسات صحفية كبيرة وصغيرة سواء 

 ( صحفي وصحفية .10.000)إلى م(  2012)حيث وصل عدد مستخدميه من الصحفيين حتى 

https://www.facebook.com/FBNewswire
https://www.facebook.com/FBNewswire
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, 11/8/2014)http://muckrack.com/about( 

-reporters-connects-rack-hift/2012/12/muckhttp://www.pbs.org/medias(Thomton, 

, 11/8/2014)people347-pr-readers-with 

 (Storifyمنصة ) -ب

)فيسبوك،  عياالجتما وسائل اإلعالم بالبحث عن موضوعات مختلفة في منصة تفاعلية تسمح للمستخدمين

 أداة مهمة . ويعدليق عليهاتعتضمينها في قصص صحفية وال ثم يتيح (، إنستغرام، فليكر،..إلخيوتيوب، تويتر

ب يوتيو يسبوك و فعلى تويتر أو المستخدمين فية يضمنها تغريدات صحال هقصص مسودات نشاءإل للصحفي

 ذات عالقة بموضوع قصته الصحفية.

 (Storyful: Social News Agency) ستوريفول  منصة -ت

على  المواد ذات المحتوى الدقيقين والمؤسسات اإلعالمية بالصحفي وكالة أنباء اجتماعية تقوم بتزويد

المستخدمون  بعمليات فلترة للمحتوى الذي يشاركه حيث يقوم الموقعاالجتماعي المختلفة. منصات التواصل 

للتسكد من صدقيته وموثوقيته وصالحيته للنشر كمادة إخبارية وفقا لقواعد  ،على وسائل اإلعالم االجتماعي

ويمر بعدد من المراحل للمساءلة  هإخضاع يتم ه للتثبت من المحتوى أن 1أشار نوالن حيث ،وموضوعية تقنية

: هل الصورة حقيقية أم ال؟ أين التقطت هذه الصورة ؟ متى مثل للتثبت من المحتوى تقنيا وموضوعيا

أهم المعالم الموجودة كيف كانت حالة الطقس في ذلك اليوم ؟ ما هي  في أي يوم؟ في أي ساعة؟ التقطت؟

 المحيطة بها ؟ أين يوجد المكان على خرائر جوجل ؟ و  في الصورة 

                                                           
ه جسر مرخام نوالن هو مدير التحرير في  ستوريفول )وكالة األنباء االجتماعية( تحدث في مؤتمر تيد حول كيفية تثبت ستوريفول من فيديو ظهر في 1 

 الشغور وانتشر على اإلنترنت وأثار جدال حول مصداقيته أثناء الحراك في سوريا.

http://muckrack.com/about
http://www.pbs.org/mediashift/2012/12/muck-rack-connects-reporters-with-readers-pr-people347
http://www.pbs.org/mediashift/2012/12/muck-rack-connects-reporters-with-readers-pr-people347
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Nolan,https://www.ted.com/talks/markham_nolan_how_to_separate_fact_and_ficti

on_online, 11/8/2014 

 :Ijnetوليين شبكة الصحفيين الد -ث

ا العربية تقدم الكثير من المقاالت المتخصصة بنسخته وهي  ،موجودة بلغات عدة شبكة الصحفيين الدوليين

تساهم في تعريب والمقابالت مع متخصصين في مجاالت الصحافة واإلنترنت واإلعالم االجتماعي، كما 

عي والمدونات وتطبيقات الموبايل التواصل االجتما لقصص الناجحة حول استخدامات منصاتالكثير من ا

خر التطبيقات والمنصات التي تخدم الصحفيين التي في معظمها أجنبية أو معربة وتشير إلى   ،في الصحافة

ال تزال الساحة العربية تفتقر للمبادرة في ابتكار المنصات والتطبيقات التي تخدم هذا القطاع وهو مايتطلب ، ف

 https://www.facebook.com/IJNetArabic2014-5-, 9ا واإلعالم.تعاونا بين قطاعي التكنولوجي

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ted.com/talks/markham_nolan_how_to_separate_fact_and_fiction_online
https://www.ted.com/talks/markham_nolan_how_to_separate_fact_and_fiction_online
https://www.facebook.com/IJNetArabic
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 فيسبوك:أخالقيات الصحافة على  المبحث الثالث:

درب فهو غير م ،أن يرى الصورة الكلية للخبر الذي ينشرهن المواطن العادي ال يستطيع أ )إيدس(يشير      

تويتر فاالكتفاء بفيسبوك و  .الخاصةوجهة نظره المشهد من فهو يرى مايريد هو أن يراه فينقل  ذلكعلى 

 وهنا يستي دور الصحفي في وصل النقاط . ،در للمعلومات غير كاف وغير مهنيكمصا

 Krotosky,http://www.theguardian.com/technology/2011/feb/20/what-effect-

internet-on-journalism  , 25-12-2013 

 لالستفادة من  (BBC news Hub)في حديثه عن تجربة  (David Turner) يرى )دايفيد تيومر(و      

( Nieman Reports, 2012, p5كما ورد في ) في صناعة األخبار،  الذي يصنعه المستخدمون المحتوى 

أن ال يحتاج المرء  ،بالطب الشرعي للمعلومات ةفي الصحاف الجديد هذا التخصص البعض يسمي بينما"

محتوى مادة ة أو لديه معدات خاصة لطرح األسئلة واإلجابة عليها للحكم على صحيكون خبيرا تكنولوجيا 

  ."إعالمية

(: Craig silverman)قال  لتي تمت اإلشارة إليها في المبحث الثاني)ستوريفول( اوفي إشارته لتجربة     

 بإنشاء مؤسسة هدفهامراسل تلفزيوني سابق وفريق من الصحفيين من جميع أنحاء العالم قام ليتل وهو 

يقدمون خدماتهم لعمالء مثل رويترز ونيويورك هم ، و من األخبار على وسائل اإلعالم االجتماعيالتحقق 

 منصات التواصلمن محتوى  -باالستعانة بمصادر خارجية-لك أن تتخيل عملية التحقق والتثبت و تايمز. 

نموذج عمل لم يكن متصورا قبل عشر  لتمثلاالجتماعي الذي يشارك به أفراد من جميع أنحاء العالم، 

 (Nieman Reports, 2012, p6)سنوات.  

../../Suha/AppData/Roaming/Microsoft/Krotosky,%20http:/www.theguardian.com/technology/2011/feb/20/what-effect-internet-on-journalism
../../Suha/AppData/Roaming/Microsoft/Krotosky,%20http:/www.theguardian.com/technology/2011/feb/20/what-effect-internet-on-journalism
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فعملية التحقق من المحتوى على شبكات التواصل االجتماعي أصبحت ضرورة ملحة، فال يمكن تجاهل    

هذا الكم الكبير من المحتوى الذي يصنعه الجمهور ، كما ال يمكن استخدامه دون إخضاعه لعمليات تحقق 

 وتثبت، وهو األمر الذي يصب في جوهر أخالقيات الصحافة.

 :  كما ورد في  -وسائل اإلعالمأخالقيات متخصصة في  و كمحام-أشارت كيرتلي و 

Betancourt,  http://mashable.com/2009/08/03/facebook-journalism/, 15-11-2013 

تساعد على  جيدةالسياسة ال ألنل االجتماعي التواص منصاتالستخدام  األخالقية السياسات وجود تدعمنها أ

 أخذها في االعتبار عند التي ينبغي غرف األخبار قضاياأكبر  أن توأشار  .للجميع القواعد واضحة جعل

ينبغي أن  هل :هي (فيسبوك) على فييهاحص دتواجعند و  لمنصات التواصل االجتماعي ةأخالقي سياسة إنشاء

من  نوعأي و  ؟من يصادقون  الشخصية؟و  المهنية لدغراض (فيسبوك)ى حسابا واحدا عل يستخدم الصحفيون 

 ينبغي أن ينشروها عبر حاساباتهم؟ المواد 

 ووضعت عددا من النقاط التي ينبغي أن ينتبه لها الصحفيون عند استخدامهم الفيسبوك منها:

 فيسبوك:ح البيانات الشخصية للصحفي على وضو  -1

واضحة وضوح الشمس ال لبس فيها عليهم أن يضعوا  (فيسبوكاتهم على )صحفيين أن يجعلوا بيانعلى ال-

اسمهم الحقيقي ومؤسستهم التي يعملون بها دون مواربة وأن يوضحوا أنهم يقومون بجمع المعلومات لغايات 

خاصة إن كان المصدر صغيرا في من تلقاء أنفسهم ذلك  يعرفون النشر.  فليس عليهم أن يفترضوا أن الناس 

 أو لم يعتد الظهور على وسائل اإلعالم.السن 

 

http://mashable.com/2009/08/03/facebook-journalism/


 

68 
 

 :فيسبوك مصادر على التعامل مع ال-2

وجد قصة صحفية تذكر أن مصدرا مهما للقصص الصحفيية ولكن ال ي (فيسبوكعلى الرغم من كون ) -

 ، لذا ينبغي توثيق المصدر.: شبكات التواصل االجتماعيمصدرها هو

ت المثيرة للجدل فمن الممكن أن يخلص اآلخرون لنتائج على الصحفي أن ينتبه عند مصادقة الشخصيا-

 غير صحيحة في حال قام الصحفي بمصادقة أحدهم .

إذا وعد الصحفي بالسرية فال  ،تشبه تماما الكشف عن هوية المصدرا مصادقة مصدر يستخدم اسما مستعار -

خدمة قوائم التفضيالت  )فيسبوك(وقد قدم  ينبغي عليه مصادقة مصدره حتى لو كان يحمل اسما مستعارا.

 لكشف عنها .مصادقتها وبالتالي االتي تمكن الصحفي من البقاء على تواصل مع مصادره دون االضطرار ل

 :فيسبوكما ينشر وما ال ينشر على -3

مناقشة المواد التي لم تنشر بعد أو الحديث ف الصحفيين أن ينتبهوا على )فيسبوك( أن علىتشير السيكا -

شر مقابالت قام الصحفي بإجرائها حضرها الصحفي أو يخطر لحضورها مع المصادر أو نعن اجتماعات 

 يعد مضلال.
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 االنضمام للمجموعات بحثا عن قصص صحفية:-4

أن االنضمام لمجموعات الفيسبوك التي تحمل أجندة معينة من الممكن أن يعد نوعا من  أشار أورنسكي   

 صحفيين عن طريق تقديم أداة يستخدمهاحل هذه المشكلة لل( بفيسبوك)على  ويقترح التسييد لها وهذا خطير.

 بطاقة المراسل الصحفي .أشبه ب ،مجموعة بغرض البحث عن قصةالصحفي عند االنضمام ل

استخدام المواد الموجودة إلى أن ( Demir,2011,p542في  )كما ورد هولوك بيرسون الباحث  شاركما أ    

 كمصادر لدخبار يبرز تحديا أخالقيا جديدا يتمثل في استخدام المواد اعيمنصات التواصل االجتمعلى 

فقد أنشئت  لنقل أخبار. لمجموعاتمثل استخدام بعض محتويات ا ،لغير األغراض التي أنشئت ألجلها

طالبا  (32)في غارة حيث قتل  م(2007)في ذكرى مقتل طالب جامعة فرجينيا  (بوكفيس)مجموعة على 

المجموعة عدد من الصحفيين استطاعوا من خالل المجموعة الوصول إلى مصادر مهمة وشارك في هذه 

العامة المتاحة للجميع  فإن استخدامها في  خدماتتعد من ال (بوكفيس)لمعلومات. ورغم أن مجموعات ل

صناعة بعض التقارير اإلخبارية أثار جدال حول أخالقية ذلك ألنها استخدمت لغير الغرض الذي أنشئت 

 جله.أل
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 النتائا ومناقشتها عرضلفصل الثالث: ا

وذلك عن طريق عرض كل  ،سيتم في هذا الفصل عرض ومناقشة النتائج التي توصلت إليها الباحثة     

جابات المبحوثين عليهسؤال من أسئلة الدراسة   .االستبانةأسئلة من خالل  وا 

 الخصائص الديمغرافية والشخصية للعينة 

من  (فيسبوكجاءت نسبة الذكور من مستخدمي )  ( خصائص عينة الدراسة حيث4)رقم  يورد الجدول   

أعلى  (سنة 35الى  25من )احتلت الفئة العمرية و .لإلناث  (% 29.8) في مقابل (%70.2)الصحفيين 

 36من  ( وجاءت في المرتبة الثانية )%51.1)بنسبة عينة الدراسة فيسبوك من الصحفيين نسبة مستخدمين ل

 25أقل من )واحتلت نسبة الشباب  (% 11.7)بنسبة  (55الى  46من )سنة ثم  (%24.5) بنسبة (45لى ا

نيين هم الفئة من األرد (29إلى15)على الرغم من أن فئة الشباب من (%8.5) نسبة منخفضة بنسبة (سنة

ية دبي الحكومية في فيسبوك في األردن وعلى مستوى الوطن العربي بسكمله حسب تقرير كلاألكثر استخداما ل

في  (فيسبوكليون مستخدم  علما بسن مستخدمي )م (1.863)حيث يصل عددهم ل( 2013من أيار  13)

  .في األردن (فيسبوكمن مستخدمي ) (%72.3)مليون مستخدم  أي أنهم يشكلون ما نسبته (2.576)األردن 

http://www.arabsocialmediareport.com/Facebook/LineChart.aspx?&PriMenuID=

18&CatID=24&mnu=Cat2014-7-, 1   

لشروط التي تضعها النقابة لقبول انضمام الصحفيين إليها كانت هذه النسبة المنخفضة ، فهي نظرا لولكن  

هذا هم قبل قضائهم فترة تدريب محددة بمجرد تخرج ماجستيري الصحافة حتى لو كانوا طالب التقبل خريج

، 2014)قانون معدل لقانون نقابة الصحفيين، ،قبلهم ليتلقوا التدريب الالزمإذا وجدوا مؤسسة صحفية تست

 هذه الصعوبات  قد تستغرق خريجي الصحافة سنوات قبل أن يصبحوا أعضاء نقابة.  (4مادة

http://www.arabsocialmediareport.com/Facebook/LineChart.aspx?&PriMenuID=18&CatID=24&mnu=Cat
http://www.arabsocialmediareport.com/Facebook/LineChart.aspx?&PriMenuID=18&CatID=24&mnu=Cat
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التواصل  منصاتوهي نسبة قليلة ومتوقعة ألن  (% 4.3)فاحتلوا نسبة  (عاما فأكثر 55)ما من هم أ

 م(2004)انطلق في  (فيسبوكنا مقارنة باألكبر سنا خاصة أن )االجتماعي تحظى باهتمام الفئات األصغر س

 .تضم المتقاعدين العمرية أن هذه الفئة إضافة ذه الفئةفمن المتوقع أن يحظى باهتمام أقل من ه

تالها الحاصلين  (%63)أعلى نسبة كمؤهل أكاديمي كانت نسبة الحاصلين على درجة البكالوريوس      

بنسبة  فسقل بينما احتلت المرتبة الثالثة الحاصلين على درجة الدبلوم (%25.5)على دراسات عليا بنسبة 

(7.4%). 

فيما  (%48.9)لعينة فيسبوك من أفراد اثر استخداما لهم األك سنوات فأكثر 10كانت نسبة من لديهم خبرة 

 وهي نتيجة تتفق مع الفئة العمرية في داللتها . أقل من خمه سنواتمن لديهم خبرة كانت أقل نسبة 

 (4)رقم جدول 

 الخصائص الديمغرافية والشخصية

 النسبة التكرار الفئات المتغير

 الجنس

  

 70.2 66 ذكر

 29.8 28 انثى

 100.0 94 المجموع

 الفئة العمرية

  

  

  

 8.5 8 سنة 25دون 

 51.1 48 سنة 35إلى  25من 

 24.5 23 سنة 45إلى  36من 

 11.7 11 سنة 55إلى  46من 
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 4.3 4 سنة 55أكثر من 

 100.0 94 المجموع

 المستوى التعليمي

  

  

 7.4 7 دبلوم فسقل

 67.0 63 بكالوريوس

 25.5 24 دراسات عليا

 100.0 94 مجموعال

عدد سنوات الخبرة في 
 العمل الصحفي

  

  

 23.4 22 سنوات 5أقل من 

 27.7 26 سنوات 10إلى أقل من  5من 

 48.9 46 سنوات فسكثر 10

 100.0 94 المجموع

 ) للفيسبوك( ؟  استخدام الصحفيين األردنيينوأنماط  ما عاداتالسؤال األول : 

اط عادات وأنمفي االستمارة التي تناولت  10إلى  5ثين على األسئلة من فيما يلي نعرض إجابات المبحو 

 .عن سؤال الدراسة األول ، إجابة  فيسبوكاستخدام الصحفيين األردنيين ل

 فيسبوكمنذ متى يستخدم الصحفيون 

وجاءت هذه  سنوات فأكثر 5منذ  (فيسبوكيستخدمون ) منهم (%63.8) أن المبحوثين إجاباتأظهرت      

 (% 30.9)بنسبة  سنوات 5-3منذ ئة في المرتبة األولى فيما جاء في المرتبة الثانية من يستخدمونه الف

وتدل النسب أن غالبية  (%5.3)في المرتبة الثالثة بنسبة  سنوات 3من سنة الى أقل من وجاءت فئة 
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ات انتشاره في المنطقة منذ مدة طويلة نسبيا وأنهم يتابعون الموقع منذ بداي (فيسبوكالصحفيين يستخدمون )

 العربية .

 فيسبوك  عدد مرات دخول   

مرات  3أكثر من ) (فيسبوكيفتحون ) يين عينة الدراسةاألردن معظم الصحفيين أن اإلجاباتتشير       

 4)ثم جاء في المرتبة الثالثة من  (%17 )بنسبة (مرات يوميا 3مرة إلى )تليهم من  (%70.2 )بنسبة (يوميا

مما يدل  .(%2.1)بنسبة (مرات أسبوعيا 3مرة إلى )ثم أخيرا من  (%10.6 )بنسبة (أسبوعيا مرات 6إلى 

 .على أن الصحفيين نشطين على الموقع 

 معدل استخدام الفيسبوك

من الصحفيين  (%43.6) فيسبوك أنسؤال معدل استخدامهم ل يتضح من إجابات المبحوثين على     

في المرتبة الثانية بنسبة  (ساعة ألقل من ساعتين)من  فئة  تلتهم فيسبوكعلى  (ساعات فسكثر 3)يقضون 

( أقل من ساعة)و  (ساعات 3تين إلى أقل من من ساع)في المرتبة الثالثة الفئتين ثم حلت  (% 20.2)

ن اختلفت قيم النسب فسعلى 15، ص 2014.جاء الترتيب متفقا مع دراسة )العزعزي،  (%18.1)بنسبة  ( وا 

وجاءت الترتيب متفقا أيضا أيضا مع  ، (ساعات فسكثر 3 )من قبل الصحفيين اليمنيين كانتنسبة استخدام 

معدل  فحلفيسبوك في الجزائر التي طبقت على عينة من مستخدمي  (111، ص2012)نومار، دراسة 

ن )أكثر من ثالث ساعات يوميا( في المرتبة األولى تاله )من ساعة لساعتين( ثم )من ساعتيااالستخدام ل

يحظى بمتابعة مستخدميه لفترات  (فيسبوكيدل على أن موقع )مما  وأخيرا أقل من ساعة. لثالث ساعات(

 طويلة وربما يعود ذلك ألنه يقدم خدمات عديدة لمستخدميه مما يجعلهم يقضون عليه وقتا طويال نسبيا . 
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 فيسبوكالجهاز الذي يستخدم لتصفح 

 لجهاز الذي يستخدمونه لتصفح الفيسبوك.وثين حول ا(  إجابات المبح5رقم )يبين الجدول    

 (5جدول )

 فيسبوكعادة لتصفح  يستخدمالجهاز الذي 

النسبة من  اإلجابات الفئات
 العينة

األهمية 
 النسبية

 النسبة التكرار

 1 %69.1 %38.5 65 موبايل

 1 %69.1 %38.5 65 البتوب

 2 %36.2 %20.1 34 كمبيوتر

 3 %5.3 %3.0 5 لوحي جهاز

  * %179.8 %100.0 169 المجموع

 *طلب من المبحوثين اإلجابة باختيار أكثر من بديل واحد

لدى  (فيسبوكما لتصفح )أن الموبايل والالبتوب هما أكثر جهازين استخدا عند قراءة النتائج يالحظو      

ثم  (%20.1)ثانية بنسبة جهاز الكمبيوتر في المرتبة الجاء ثم  ( من اإلجابات%38.5)المبحوثين بنسبة 

، 2014وتتفق الدراسة الحالية وتختلف مع دراسة )العزعزي، (.%3.0)بنسبة   (Ipad)الجهاز اللوحي

ات يليه الموبايل هما الجهازان األكثر استخداما لدخول شبك  دراسة أن الالبتوب( حيث توصلت تلك ال14ص

أما في الدراسة جهاز الكمبيوتر وأخيرا اآليباد .  قبل الصحفيين اليمنيين ثم  من التواصل االجتماعي من 

بنسب متطابقة وربما يعود ذلك النتشار خدمة اإلنترنت موبايل في  فجاء استخدام الالبتوب والموبايل الحالية 

ليمن ، ومن المالحظ أن اآليباد أقل استخداما في البلدين وفي المنطقة العربية إجماال ا األردن بشكل أكبر من
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تخدمها المواطن سوضح تقرير كلية دبي الحكومية إذ احتل اآليباد المركز الرابع من حيث األجهزة التي يكما أ

 ف الذكي ثم تاله الموبايل العاديبعد الالبتوب والكمبيوتر والهات (%23.7)العربي للدخول لإلنترنت بنسبة 

 .(3ص  ،2014)كلية دبي الحكومية،

 فيسبوكمكان استخدام 

بنسبة    (فيسبوكألول الذي يستخدم فيه الصحفيون )( أن المنزل هو المكان ا6)رقم لجدول يوضح ا     

ثم جاء في المرتبة الثالثة  (%32.1)العمل فجاء في المرتبة الثانية بنسبة  مكانأما ( من اإلجابات 40.3%)

ثم مقهى ( %6.1) ثم عند األصدقاء بنسبة (%16.8)في أي مكان عبر خدمة اإلنترنت الالسلكي بنسبة 

( على عينة من 20، ص2012واتفقت نتائج هذا السؤال مع دراسة )النجادات، (. %4.6)إنترنت بنسبة 

كثر مكانين تستخدم فيهما المتزوجات العامالت في جامعة اليرموك، حيث كان المنزل يليه مكان العمل هما أ

 .(فيسبوك) المبحوثات

 (6جدول )

 فيسبوكمكان استخدام 

النسبة من  إلجاباتا الفئات
 العينة

األهمية 
 النسبية

 النسبة التكرار

 1 %84.0 %40.3 79 المنزل

 2 %67.0 %32.1 63 العمل

 5 %9.6 %4.6 9 انترنت مقهى

 4 %12.8 %6.1 12 االصدقاء عند
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 3 %35.1 %16.8 33 السلكيال نترنتفي أي مكان عبر خدمة اإل

  *%208.5 %100.0 196 المجموع

 من المبحوثين اإلجابة باختيار أكثر من بديل واحد *طلب

 لغة استخدام الفيسبوك

 (% 35.1)يستخدمون اللغة العربية كلغة استخدام للموقع و (%64.9)أن  يتبين من إجابات المبحوثين

م ربية هي اللغة األيستخدمون اللغة اإلنجليزية ، حيث تقدم استخدام العربية وهو أمر متوقع ألن اللغة الع

 .للمبحوثين 

فيسبوك من خالل األدوات التي يتيحها لهم بتخصيص حساباتهم على الصحفيون  قومهل يالسؤال الثاني: 

 (؟ المهنية)هويتهم أم  (الشخصية تهمهوي) بطريقة تعبر عن

الستيفاء جميع  ( 17إلى  11حوثين ستة أسئلة )منلإلجابة على هذا السؤال طرحت الباحثة على المب      

غالبيتهم يهتمون بالتعبير عن أنفسهم بوضوح من خالل  مبحوثين أنوتؤشر إجابات ال .انب الموضوع جو 

وطبيعة عملهم الحالي، لكن هناك اهتمام أقل بإظهار إظهار اسمهم الحقيقي واستخدام الصورة الشخصية 

ور المتعلقة بطبيعة من خالل استخدام الص ،تعبيرا عن عملهم كصحفيين شكل الحساب بصورة أكثر احترافية

بحيث يكون الحساب  ومكان إقامته العمل الصحفي في الغالف أو من خالل إظهار مكان عمل الصحفي

أما  .هذا من ناحية تخصيص الشكل الخارجي للحساب ،بالصحفي فيسهل الوصول إليه أشبه ببطاقة تعريفية

ال تضبر  من المبحوثين لنصفتقترب من ا نسبة  فالنتائج تؤشر إلى أن  عن ضبر نظام الخصوصية

وبالتالي زيادة عدد جمهورهم من  ،على نحو يساعد في الوصول لمشاركاتهم من غير األصدقاءاإلعدادات 
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أو عن طريق عدم تفعيل زر المتابعة  ،سواء كان ذلك عن طريق تخصيص المشاركات لدصدقاء فقر ،القراء

 .لدسئلة المخصصة  لدراسةعينة ا تفاصيل إجابات الصحفيينويتضح فيما يلي . 

 فيسبوكاالسم المستخدم على 

وال  ،(فيسبوكاسمهم الحقيقي على حسابهم على ) جميع الصحفيين في العينة قيد الدراسة يستخدمون      

 .كونهم فئة مثقفة واعية فال حاجة للتخفي تحت اسم مستعاروهذا متوقع ل ،منهم اسما مستعارايستخدم أي 

شخصيات تفيده في لو  فال بد له إن أراد التعريف بنفسه للقراء ،(فيسبوكعنوانه على ) كما أن اسم الصحفي

إضافة إلى أن األسماء المستعارة قد تسبب ريبة  ،س فيهال لب يكون اسمه واضحا يحرصأن عمله الصحفي 

بت واقتر  .على الموقععند المستخدمين سواء كانوا مصادر قصص أو شخصيات عامة عند التواصل معها 

الصحفيين اليمنيين عينة  حيث كان غالبية ( إلى حد كبير17، ص 2014النتيجة هنا مع نتيجة )العزعزي،

 التواصل االجتماعي. منصاتيستخدمون اسمهم الحقيقي على  (%96.4)الدراسة 

 وصورة الغالفالصورة الشخصية 

ختارونها للتعبير عنهم في صورة حول الصور التي ي عينة الدراسة ( إجابات الصحفيين7يبين الجدول رقم )

 .الحساب الشخصية وصورة الغالف
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 (7)  جدول

 (coverصورة الغالف )و  (Profile)الصورة الشخصية

 الفئات 
الصورة الشخصية 

profile % 
 % Cover صورة الغالف

 21.3 73.4 صورة شخصية

 9.6 5.3 صورة تظهر طبيعة عملي كصحفي

 44.7 10.6 صورة رمزية

 9.6 5.3 ة مع العائلةصور 

 5.3 2.1 صورة مع األصدقاء

 7.4 0.0 ال أضع أي صورة

 منوع(2) 2.1 منوع(3)  3.2 أخرى 

 100.0 100.0 المجموع

غالبية الصحفيين يهتمون بوضع صورة شخصية للتعبير فإن ( 7)رقم كما هو موضح في الجدول            

مما يدل أن نسبة عالية من الصحفيين  (%73.4)سبة ( بنProfile) الشخصية الحساب عنهم في صورة

وهو أمر جيد فذلك يسهل التعرف عليهم ، ثم  (فيسبوكفسهم بوضوح من خالل صورتهم على )يعبرون عن أن

ولم يكن هناك أهمية تذكر للصورة ذات العالقة بالعمل الصحفي إذ  (%10.6)تلتها الصور الرمزية بنسبة 

. كما أن وضع الصور التي يمكن أن نعدها خاصة وذات طابع (%5.3)قارب احتلت نسبة متدنية أي ما ي

في التعبير عن أنفسهم مثل صور مع العائلة  (فيسبوكلم تحظ باهتمام كبير على )  شخصي أكثر

 .واألصدقاء
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تلتها الصور الشخصية  (% 44.7بة )الغالف بنس ية على أعلى نسبة استخدام في صورةحازت الصور الرمز 

ص على أن وهي نسبة قليلة تحر  (% 9.6)وكانت نسبة الصور المتعلقة بالعمل الصحفي  (%21)بنسبة 

،  وهنا يجدر بالذكر أن بإمكان الصحفي أن  ما يعكس طبيعة عملها (فيسبوكيعكس غالف صفحتها على )

 ئهصور من خلف الكواليس ليجذب انتباه قرا إلبراز قصص صحفية عمل عليها أويستخدم صورة الغالف 

خاصة حين تكون الصورة من التقاط  وليجعل شكل حسابه أكثر مهنية وأكثر داللة على هويته الصحفية

 ،الصحفي نفسه 

Lavrusik, https://www.facebook.com/notes/facebook-journalists/best-

practices-for-journalists-on-facebook/593586440653374, 3-7-2014 

ويتضح أيضا أن صور الغالف ال تحظى باهتمام  .جدا  وتبقى النسبة التي تستخدم الغالف لفعل ذلك قليلة 

قد يعكس أن الصحفيين يحرصون أال ء مما في وضع الصور الخاصة مثل الصور مع العائلة واألصدقا

 فيه الكثير من الخصوصية والحميمية.  يظهر حسابهم بشكل

 فيسبوكالتي يسهرها الصحفي للجميع على البيانات 

حيث احتل  (فيسبوكحفيون للجميع على حساباتهم على )( البيانات الذي يظهرها الص8يظهر الجدول )-

وهو  من العينة  )%88.3( وبنسبة من اإلجابات (%32.4)بنسبة  المرتبة األولى طبيعة العمل الحاليبديل 

بنسبة  المؤهل األكاديمييدل على أن غالبية الصحفيين يحرصون على معرفة الجميع طبيعة عملهم ، ثم 

. والغريب أن الصحفيين يندر أن يذكروا مكان  (%29.7)بنسبة  مكان الدراسةثم  من اإلجابات (31.3%)

، وهو  (%1.6)أو مكان إقامتهم  (%3.9)ال تتعدى  ذلك من اإلجاباتالفيسبوك فنسبة عملهم بوضوح على 

أمر يجدر بهم أن ينتبهوا له وينبغي أن يكون واضحا لتسهيل العثور عليهم على الفيسبوك من خالل البحث 

https://www.facebook.com/notes/facebook-journalists/best-practices-for-journalists-on-facebook/593586440653374
https://www.facebook.com/notes/facebook-journalists/best-practices-for-journalists-on-facebook/593586440653374
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( من %1.2)نسبة  بينت.فيما  وبالتالي الوصول إليهمفإضافة هذه البيانات يزيد من خيارات البحث عنهم 

وربما يكون ذلك إما بداعي الخصوصية أو أنهم صحفيين معروفون  أنهم ال يسهرون أيا منهافقر اإلجابات 

 باالسم.

 (8جدول )

 البيانات الشخصية

النسبة من  اإلجابات 
 العينة

األهمية 
 النسبية

 النسبة التكرار

 2 %85.1 %31.3 80 االكاديمي المؤهل

 3 %80.9 %29.7 76 الدراسة مكان

 1 %88.3 %32.4 83 الحالي العمل طبيعة

 4 %10.6 %3.9 10 الحالي العمل مكان

 5 %4.3 %1.6 4 االقامة مكان

 6 %3.2 %1.2 3 منها اي اظهر ال

  *%272.3 %100.0 256 المجموع

 *طلب من المبحوثين اإلجابة باختيار أكثر من بديل واحد

 فيسبوكعدد األصدقاء على 

صديق على  1000أقل من لديهم  المبحوثينمن   (%51)أن  عدد األصدقاء حولت اإلجابات بين       

من لديهم  (%11.7)، فيما كان  (%21.3)بنسبة  2000الى أقل من  1000من الفيسبوك ، ثم تلتهم فئة 

 3000أكثر من كانت لديهم أكبر نسبة من عدد األصدقاء  (%16)صديق و 3000الى أقل من  2000
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فيسبوك ولدى ما يقارب الصحفيين لديهم جمهور كبير على ظ أن النسب متنوعة فال يمكننا القول أن ونالح

فيسبوك استخداما شخصيا من قبل عود ذلك إلى الرغبة باستخدام صديق .وربما ي 1000النصف أقل من 

ؤالء الصحفيين فيسبوك أو لعدم شهرة هلمهارات في الترويج للحساب على بعض الصحفيين أو عدم امتالك ا

 3000أكثر من فيسبوك من لديهم ولة من الصحفيين المعروفين على في الواقع . كما أن هناك نسبة معق

 السابقة الستخدامهم الموقع.كصحفيين وربما يعود ذلك لنشاطهم على الموقع أو شهرتهم  آالف صديق

 فيسبوكنسام الخصوصية على 

أن  حيث يتبين  (فيسبوكصوصية المتبع في المشاركات على )نسام الخإجابات المبحوثين لسؤال  بينت 

يضبطون إعدادات الخصوصية لمشاركاتهم  (%42.6)الصحفيين ينقسمون حول خيارين بنسب متقاربة ف 

أنهم يضبطون إعدادات  (%12.8)بين أجاب  يضبطونها لدصدقاء فقر ، (41.5%)على الوضع العام و

يضبطونه ألصدقاء األصدقاء وأخيرا   (%2.1)الذي يشاركونه و الخصوصية بحيث تختلف حسب المحتوى 

  كما أن النسبة المرتفعة لضبر الخصوصية  .(محدد )موجه ألشخاص محددينيضبطونه بشكل  (1.1%)

لفيسبوك عند جزء ال بسس به من الصحفيين من الرغبة في قر قد تعكس استخداما أكثر شخصية لدصدقاء ف

 (صديق 1000أقل من )ر من القراء وهو ما قد يفسر النسبة المرتفعة لمن لديهم استخدامه في تكوين جمهو 

، فالمشاركات على الوضع العام تجعل فرصتها في الظهور على صفحات األصدقاء حين يتفاعلون معها  

أكبر وبالتالي يتم رؤيتها من أصدقاء أصدقائهم مما يزيد من طلبات الصداقة للصحفي وهو بذلك يروج 

 .بطريقة غير مباشرةبه لحسا
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 خيار المتابعة

من الصحفيين يفعلون خيار المتابعة للقراء والمتابعين فيما  (%44.7)أن  يتبين من إجابات المبحوثين      

 (%6.4)فيما أجاب ال يفعلونها األمر الذي يعكس نسبة عالية من الخصوصية  (% 48.9)النسبة الكبرى 

. تتفق اإلجابات هنا مع اإلجابات في السؤالين السابقين فسيضا النسبة متابعة أنه ليس لديهم فكرة عن نظام ال

ممن يفعلون المتابعة قريبة ممن ال يفعلونه . علما بسن خيار المتابعة من الممكن أن يريح الصحفيين من 

 (فيسبوك) لصحفيين إن أرداوا أن يستخدموا. ال بد من الذكر أن االقراء واإلبقاء عليهم كمتابعين مصادقة

كمكان للترويج ألعمالهم الصحفية وبناء جمهورهم من القراء فعليهم أن يضبطوا اإلعدادات الالزمة لذلك من 

 تفعيل خيار المتابعة وضبر مشاركات على الوضع العام للمتابعين وأن يخففوا الخصوصية التي يتبعونها .

)سلبية، تفاعلية، أنشطة ذات  (فيسبوك)على  مدى قيام الصحفيين باألنشطة المختلفة ما السؤال الثالث:

  ؟(عالقة بعملهم الصحفي

حول تكرار قيامهم  فقرة (14)لإلجابة عن هذا السؤال طرحت الباحثة على الصحفيين سؤال مكونا من        

 ويتضح من اإلجابات أن الصحفيين يميلون للقيام باألنشطة السلبية أكثر (فيسبوكعلى ) باألنشطة المختلفة

من التفاعلية على الموقع وأنهم يقومون بالقراءة أكثر من المشاهدة للمواد المرئية ويشاركون المواد المكتوبة 

وتفاعالتهم باإلعجاب أكثر من تفاعالتهم بالتعليق وأنهم أكثر ميال لدنشطة المرئية مشاركتهم للمواد أكثر من 

صص الصحفية.وكل هذه المؤشرات قد تقلل من األقل تفاعلية في البحث عن قصص ومتابعة ومشاركة الق

قائمة على مبدأ أنت تسخذ بقدر ما تعطي أي بقدر ما ، فيسبوكادة الصحفيين من منصة تفاعلية كاستف

باتجاه  حيث تتحرك الرسالةفي الصحافة التقليدية  لمتعارف عليهل فالرسالة تتحرك باتجاهين خالفاتتفاعل 
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  .(فيسبوكلنمر التقليدي أثناء استخدامهم )ير عند الصحفيين الزالت متسثرة باأن طريقة التفك .فيبدوواحد فقر 

 (9على النحو الموضح بالجدول ) وكانت إجابات المبحوثين المفصلة

 (9جدول )

 فيسبوكاألنشطة على 

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

 البدائل غالبا% أحيانا% نادرا % أبدا%

 أنشطة سلبية 3.28 342.

  قراءة  خر األخبار على حائر الصفحة الرئيسية  89.4 9.6 1.1  - 3.88 355.

 قراءة حوائر األصدقاء  26.6 51.1 18.1 4.3 3.00 790.

 قراءة الرسائل الخاصة  89.4 8.5 1.1 1.1 3.86 454.

  تصفح وقراءة الدعوات   40.4 37.2 20.2 2.1 3.16 820.

 تصفح المجموعات وقراءة مشاركات اآلخرين عليها   19.1 37.2 36.2 7.4 2.68 870.

  قراءة التعليقات   54.3 29.8 14.9 1.1 3.37 776.

  مشاهدة الفيديوهات  19.1 64.9 16.0 -  3.03 595.

  مشاهدة الصور  31.9 62.8 5.3 - 3.27 552.

 أنشطة تفاعلية 2.83 439.

 الخاصة إرسال الرسائل   50.0 38.3 10.6 1.1 3.37 718.

 الدردشة   25.5 37.2 28.7 8.5 2.80 923.

 الكتابة على حوائر اآلخرين   4.3 41.5 46.8 7.4 2.43 695.

 status مشاركة الكتابة   31.9 40.4 23.4 4.3 3.00 855.

  مشاركة الصور   20.2 45.7 29.8 4.3 2.82 803.
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  مشاركة الفيديوهات   12.8 42.6 34.0 10.6 2.57 849.

  مشاركة الروابر   18.1 52.1 27.7 2.1 2.86 727.

 إضافة وحذف األصدقاء   14.9 50.0 33.0 2.1 2.78 721.

  التفاعل مع الدعوات بالقبول أو الرفض   24.5 48.9 23.4 3.2 2.95 781.

 اإلعجاب بمشاركات األصدقاء   53.2 40.4 6.4 -  3.47 617.

 ءالتعليق على مشاركات األصدقا   34.0 51.1 14.9 -  3.19 676.

  اإلعجاب بتعليقات األصدقاء   46.8 38.3 14.9 -  3.32 722.

  الرد على تعليقات األصدقاء   39.4 44.7 13.8 2.1 3.21 760.

 إنشاء مجموعات   3.2 20.2 39.4 37.2 1.89 836.

 إنشاء صفحات   6.4 22.3 36.2 35.1 2.00 916.

 profile picture  تحديث الصورة الشخصية   20.2 34.0 40.4 5.3 2.69 855.

   cover photo  تحديث صورة الغالف   23.4 35.1 34.0 7.4 2.74 903.

 المواد مع القراء( انشطة متعلقة بالعمل الصحفي )متابعة ومشاركة 3.13 663.

 مشاركة أعمالي الصحفية مع القراء   48.9 29.8 17.0 4.3 3.23 885.

  مشاركة تجاربي الشخصية مع القراء   33.0 34.0 26.6 6.4 2.94 925.

  تصفح وقراءة صفحة الصحيفة التي أعمل بها 48.9 36.2 10.6 4.3 3.30 827.

 مشاركة أعمال زمالئي الصحفيين مع القراء  30.9 42.6 23.4 3.2 3.01 823.

  تصفح صفحات الصحف األخرى    39.4 43.6 13.8 3.2 3.19 793.

 (انشطة متعلقة بالعمل الصحفي )البحث عن قصص 2.64 689.

 متابعة التحديثات والتعليقات بحثا عن قصص   31.9 45.7 20.2 2.1 3.07 779.

 الدردشة بغرض تكوين قصص   11.7 36.2 40.4 11.7 2.48 852.

 متابعة الدعوات والفعاليات بحثا عن قصص  17.0 35.1 38.3 9.6 2.60 884.
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 االنضمام للمجموعات بحثا عن قصص   10.6 35.1 37.2 17.0 2.39 895.

 ( ما يلي:9ويوضح الجدول )

تلتها أنشطة متابعة مشاركة المواد مع  3.28حازت األنشطة السلبية على أعلى متوسطات حسابية  بقيمة -

 .  (2.64)حسابي ثم أنشطة البحث عن قصص بمتوسر( 2.83)ثم األنشطة التفاعلية بنسبة  (3.13)القراء 

على أعلى متوسر حسابي من األنشطة السلبية  قراءة  خر األخبار على حائر الصفحة الرئيسيةحازت  -

من المبحوثين أنهم يقرؤونه غالبا ، ثم جاءت قراءة الرسائل الخاصة (% 89.4)حيث أجاب  (3.88)بمقدار 

بينما  (3.37)يقات في المرتبة الثالثة بمتوسر وجاءت قراءة التعل (3.86)في المرتبة الثانية بمتوسر حسابي 

حيث  (2.68)حازت قراءة المجموعات على أدنى متوسر حسابي من األنشطة السلبية بمتوسر 

 يقومون بذلك.  غالبا ما فقر أنهم (%19.1)أفاد

ثم إرسال  (3.47)جاء اإلعجاب بمشاركات األصدقاء في مقدمة األنشطة التفاعلية بمتوسر حسابي  -

،  (3.32)ثم اإلعجاب بتعليقات األصدقاء بمتوسر حسابي بمقدار  (3.37)لرسائل الخاصة بمتوسر حسابي ا

على أقل متوسطات حسابية باألنشطة التفاعلية كما ( 2.0)والصفحات   (1.89)وحازت إنشاء المجموعات 

 يتضح من الجدول إذ تركزت إجابات المبحوثين حول نادرا وأبدا.

من المالحظ من إجابات ( مقارنة بين متوسطات األنشطة السلبية والتفاعلية للصحفيين و 10يبين الجدول ) -

التعليق ثم  متبوعا بإرسال الرسائل الخاصة ثم  ، التفاعلية  اإلعجاب جاء في مقدمة األنشطةالمبحوثين أن 

أن التفاعل   من المهم الذكر إنشاء المجموعات .المشاركة ثم تحديث الصور الشخصية والغالف ثم  

بالتعليق أقوى وأجدى من التفاعل باإلعجاب ، فاإلعجاب ال يضيف سوى مزيدا من اإلعجابات للمشاركة 



 

86 
 

أما التعليقات فهي تثري المشاركات وتخلق بيئة للنقا  من الممكن أن تخرج بقصص  اوبالتالي ترويجا له

 لصحفي. جديدة إضافة لكونها تجتذب مزيدا من األصدقاء والقراء لصفحة ا

 (10جدول)

 مقارنة بين متوسطات األنشطة السلبية والتفاعلية

 األنشطة التفاعلية األنشطة السلبية

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

قراءة  خر األخبار على حائر الصفحة  
  الرئيسية

 status 3.00 مشاركة الكتابة   3.88

 2.86 مشاركة الروابر  

 2.43 الكتابة على حوائر اآلخرين   3.00 ءة حوائر األصدقاءقرا 

 3.37 إرسال الرسائل الخاصة   3.86 قراءة الرسائل الخاصة 

 2.80 الدردشة  

 3.19 ءالتعليق على مشاركات األصدقا   3.37  قراءة التعليقات  

 3.47 اإلعجاب بمشاركات األصدقاء  

 3.21  ءالرد على تعليقات األصدقا  

 3.32  اإلعجاب بتعليقات األصدقاء  

 2.57  مشاركة الفيديوهات   3.03  مشاهدة الفيديوهات 

 2.82  مشاركة الصور   3.27  مشاهدة الصور 

 2.95 التفاعل مع الدعوات بالقبول أو الرفض   3.16  تصفح وقراءة الدعوات  
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مماا  التعليتق علتى مشتاركاتهم على  جاء متقدما األصدقاء الرد على تعليقات من المالحظ أيضا أنو         

، وهنااا البااد ماان المباادرة بااالتعليق علااى المشااركات يشاير أن الصااحفيين يميلااون للارد علااى مااا يصالهم أكثاار ماان

اإلشااارة أن التعليقااات ليساات نشاااطا ترفيااا يقااوم بااه الصااحفي فااالتعليق إضااافة لكونااه قااد يفااتح مجاااالت للنقااا  

صااااول لقصااااص فإنااااه أيضااااا يزيااااد ماااان الحركااااة علااااى حساااااب الصااااحفي وتاااازداد طلبااااات الصااااداقة وبالتااااالي الو 

تقاادم علااى  ارستتال الرستتائل الخاصتتةكمااا أن . والمتابعااات تبعااا لتعليقاتااه وتفاعالتااه علااى صاافحات األصاادقاء

مشتتاركة ستتطر كاناات . مامااا بالخصوصااية لاادى فئااة الصااحفيينممااا يعكااس اهت الكتابتتة علتتى حتتوائط األصتتدقاء

التااي احتلاات المرتبااة الثانيااة  مشتتاركة التتروابطثاام تاااله  (3.0)متقدمااة علااى باااقي المشاااركات بمتوساار  لتتةالحا

ماان وماان الواضااح  .(2.57)بمتوساار الفيتتديوهاتمشتتاركة ثاام  (2.82)بمتوساار  الصتتورمشتتاركة ثاام (  2.86)

سااطر متوسااطات )فااي أن الصااحفيين يميلااون لمشاااركة المااواد المكتوبااة أكثاار ماان المرئيااة كمااا يتضااح اإلجابااات 

كما يبين ذلك قلاة اهتماام الصاحفيين بتحاديث صاورهم الشخصاية  ( مقارنة ب) الصور والفيديو(الحالة والروابر

م فاي الصاحافة المقاروءة ال وربما لهذا عالقة بطبيعاة عملها (2.74بمتوسر ) ( وصور الغالف2.69بمتوسر )

فاااي دراساااة تحليلياااة  كماااا ورد (فيسااابوكت علاااى )الصاااور تحظاااى باااسكثر تفااااعال علماااا باااسن المرئياااة والمساااموعة.

 .(فيسبوكت القراء مع صفحات األخبار على )لتفاعال

Hershkowitz & Lavrusik , https://www.facebook.com/notes/facebook-media/12-

pages-best-practices-for-media-companies/518053828230111 , 4-7-2014 

وللفات انتبااه عادد أكبار مان  السؤال الثامن من أسائلة الدراساة.  وكما أشار الصحفيون في إجابتهم على       

 مقالاهمرفقاة بتعلياق ومضامنة رابار الممكن أن يعرض الصحفي صورة ذات عالقاة بمادتاه الصاحفية  القراء من

 الجتذاب عدد أكبر من القراء . أو مادته الصحفية

https://www.facebook.com/Hershkowitz
https://www.facebook.com/Vadim
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تجتاربهم مع القراء أكثار مان  أعمالهم الصحفيةلمشاركة  نرى أن الصحفيين يميلون ( 9بالعودة للجدول رقم )-

 بينماا حاازت الثانياة علاى متوسار حساابي بقيماة(  3.01)حيث حازت األولى على متوسر حسابي  الشخصية

لى اهتمامهم بمشاركة المحتاوى المتعلاق بعملهام أكثار مان المحتاوى الشخصاي وماراوحتهم وهو داللة ع (2.94)

طااارق لتجاااارب شخصاااية ، ولكناااه قاااد باااين الجاااانبين ، قاااد ال يضاااطر الصاااحفي حاااين يكتاااب فاااي صاااحيفته أن يت

التواصاال االجتماااعي ألن طبيعااة األداة مختلفااة وفيهااا تفاعاال مباشاار مااع القااارئ .  لااذلك علااى منصااات يضااطر

مااان الضاااروري أن يغااارق الصاااحفي صااافحته بمشااااركاته حاااول تجارباااه الشخصاااية ليبااادو قريباااا مااان القاااراء  لااايس

وليكسب ثقتهم لكن بعضا من المشاركات الشخصية مهام فباإلضاافة أناه يضافي طابعاا إنساانيا علاى مشااركاته 

 قصص. فهو يشجع القراء على مشاركة تجاربهم مع الصحفي التي من الممكن أن تدله على مفاتيح 

 (فيسابوك) الصحفيين قاائال : ال تكان طفيلياا ولكان اعتبار تفاعلاك ماع مجتمعاك علاى (برادشو)يوصي و        

التواصال االجتمااعي يساتغرق وقتاا وال يختلاف عان العمال  فالعمال للنجااح علاى منصاات استثمارا طويل األمد،

إذا أراد أن يسخاذ  أن الصاحفي (السايكا)فيسبوك. وتارى دم العادي لتكوين مجتمع له على الذي يحتاجه المستخ

فالباااد أن يعطاااي فلااان يشاااارك القاااراء معاااه  راءهااام إال إذا شااااركهم تجارباااه وأفكااااره و  (فيسااابوكمعلوماااات علاااى )

 اهتماماته . وهي بدورها تقول للصحفي ال تكن مجرد صحفي كن إنسانا.

Betancourt, Leah,  http://mashable.com/2009/08/03/facebook-journalism/, 15-11-

2013 

أن الصحفيين يهتمون بنشر موادهم الصحفية مع القراء والتي بدورها تعد نوعا من اإلجابات من المالحظ و  

 تجلب عالم االجتماعيةوسائل اإل أدوات أن )فاديم الفروسيك( . يرى التي يعملون بها من الترويج للصحيفة

 الحسابات هذا ال يتم فقر عبر .عليها على  اإلنترنت حركة المرور منمما يزيد  القراء للمواقع اإلخبارية

http://mashable.com/2009/08/03/facebook-journalism/
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، ولكن حسابات صحفييها تسهم بتلك الحركة االجتماعي التواصل على منصات األخبار لمؤسسات الخاصة

من خالله بمشاركة الروابر وتوزيع محتوى  يقوم المنصات هذه أيضا فلكل صحفي حسابه الخاص على

 المؤسسة التي يعمل بها مما يزيد من حركة القراء على الصحيفة.

Lavrusik, http://mashable.com/2009/06/19/teaching-social-media/ 8-7-2014 

وسر بمت  متابعة التحديثات والتعليقاتأكثر األنشطة التي يقوم بها الصحفيون بحثا عن قصص هي و  

في المرتبة  متابعة الدعوات والفعالياتثم جاءت  ،أنهم غالبا ما يقومون بذلك (%31.9 )حيث أجاب (3.07)

بنسبة  الدردشةوجاءت بعد ذلك  ،أنهم غالبا ما يقومون بذلك (%17) حيث أجاب (2.60)الثانية بمتوسر

 (. ويالحظ من اإلجابات%10.6)بحثا عن قصص بنسبة  االنضمام للمجموعاتلصالح غالبا ثم  (11.7%)

ن كان يحظى باهتمام (فيسبوك)أن البحث عن قصص على  عند بعض الصحفيين لكن غالبيتهم ال  وا 

 . صحفيةقصص مكانا خصبا للوصول لمصادر  (فيسبوكبرونه أولوية على الرغم من كون )يعت

، يظهر ذلك من صفي البحث عن قص التفاعلأكثر من  للمتابعةمن المالحظ أن الصحفيين يميلون و  

التي حازت متوسطات حسابية  )متابعة التحديثات والتعليقات و متابعة الدعوات والفعاليات( إجابات الفقرات

 لية التعامل مع منصة تفاعلية ال بد من اإلشارة أن  . وهنا)الدردشة واالنضمام للمجموعات(امقارنة ب أعلى

ثات أو الفعاليات مجرد متابعة التعليقات أو التحديفيسبوك تتطلب من الصحفي أن يقوم بسكثر من من ك

. فالدردشة مهمة جدا وقد تكون بديال عن المقابالت الشخصية خاصة حين يتعذر للحصول على قصص

الوصول للمصدر كما أن االنضمام للمجموعات يتطلب مهارات تفاعلية من الصحفيين ومن الممكن أن توفر 

 ة من األشخاص في وقت واحد.على الصحفيين عناء الوصول لمجموع
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عن طريق  (فيسبوكيقها من خالل )أن المقابالت عبر البريد اإللكتروني يمكن تحق )الفروسيك(ويشير 

طالبه في  (بول جونز)م علا . ي  (سكايب)أو  (توك )غوغلتتحقق عن طريق الرسائل أو الدردشة كما يمكن أن 

أن األداة التي تستخدم  (جونز)اء مقابالت ويشير إلجر  (سكايبعة شمال كارولينا كيف يستخدمون )جام

ايب للتسلية من الممكن أن تستخدم في العمل فمن الممكن أن يستخدم الطالب مقابلة أجراها على سك

يمكن الصحفيين من مقابلة المصادر العالمية )  سكايب(فهو يرى أن  .ويضمنها مشاركة على اإلنترنت

 أنه يضيف عنصرا بصريا على المادة المكتوبة . بسهولة وبتكلفة زهيدة إضافة إلى 

Lavrusik ,http://mashable.com/2009/06/19/teaching-social-media/ 8-7-2014 

خدمة مكالمات الفيديو عبر الدردشة التي تمكن مستخدميه من التواصل مع بعضهم.  (فيسبوكوقد أطلق )

 .الموقعمقابالت الفيديو على في إجراء  التي من الممكن أن يستفيد منها الصحفيون 

  أما فيما يتعلق بالمجموعات فهي تضم المهتمين في مجال ما ومن الممكن أن تكون بيئات خصبة للنقا 

بعض الوقت لب من الصحفيين التفاعل وقضاء . ولكن االستفادة من المجموعات  تتطمعهم في وقت متزامن

فمراقبة ما يكتب في المجموعات من بعيد ال يكفي فال  .مهميحصلوا على المعلومات التي تهليتمكنوا من أن 

 بد من التفاعل مع أفرادها للوصول إلى قصص.

في  -لخدمة الصحفيين فيسبوك() التي يقدمها–السؤال الرابع: هل يستخدم الصحفيون األدوات المتقدمة 

 ؟عملهم الصحفي

(، حيث طرح 23( إلى )19بحوثين من سؤال )لإلجابة عن هذا السؤال تم طرح خمسة أسئلة على الم      

استخدام الصحفيين لهذه األدوات من عدمها ، ثم تم طرح أسئلة تفصيلية على من  حول سؤالفي البداية 
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وتؤشر  ومدى عالقة هذا االستخدام بعملهم الصحفي. أغراض استخدام هذه األدوات أجابوا بنعم لمعرفة

من الصحفيين تستخدم األدوات المتقدمة أن هناك نسبة  (11رقم )كما يتضح في الجدول  إجابات الصحفيين

وتبين النتائج أن هذه الفئة التي تستخدم هذه األدوات  .تخصصت األداة وكانت أقل انتشارا للفيسبوك تقل كلما

تحرص على استخدامها في مجاالت تفيدها في عملها الصحفي لكن قد تغيب عنها بعض االستخدامات 

 األدوات . وتوضح الجداول التالية وشروحاتها إجابات المبحوثين على األسئلة. الفعالة لهذه

 (11جدول )

 فيسبوكاألدوات المتقدمة ل

 الفئات  التكرار النسبة

 Hashtag #  الوسم-1 نعم 52 55.3

 ال 30 31.9

 ليس لدي فكرة 12 12.8

 المجموع 94 100.0

 Mention @  شاراتإلا-2 نعم 50 53.2

 ال 30 31.9 

 ليس لدي فكرة 14 14.9

 المجموع 94 100.0

 Interests Lists  هتماماتاالقوائم  -3 نعم 20 21.3

 ال 55 58.5

 ليس لدي فكرة 19 20.2



 

92 
 

 

فيسبوك؟ كما هو موضح دم أيا من األدوات التالية على هل تستخالسؤال:يتضح من إجابات المبحوثين على 

 ( مايلي :11في  الجدول )

تلتها  (%55.3) بنسبة متوسطة الوسم #ا الصحفيون في مقدمة األدوات المتقدمة التي يستخدمه جاء-

ثم  لقوائم االهتمامات (%21.3)بة بعد ذلك إلى ثم انخفضت النس (%53.2)متوسطة بنسبة @ اإلشارات

تدل على أن هناك نسبة من الصحفيين تبحث عن أدوات  وهي نسب (%16)بنسبة  البحث المتقدم

ن كانت قليلة .  متخصصة في الفيسبوك حتى وا 

 

 

 

 

 

 

 المجموع 94 100.0

  Graph Search البحث المتقدم-4 نعم 15 16.0

 ال 54 57.4

 ليس لدي فكرة 25 26.6

 المجموع 94 100.0
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 ( إجابات المبحوثين حول أسباب اختيارهم استخدام الوسم :12ويبين الجدول رقم )

 (12جدول )

 سبا  استخدام الوسم #أ

النسبة من  اإلجابات البدائل 
 العينة

األهمية 
 النسبية

 النسبة التكرار

 1 %76.9 %37.4 40 مفتاحية كلمات خالل من معين موضوع في المحتوى  لزيادة

 عن بالفيسبوك الخاص البحث محرك خالل من لمشاركاتي الوصول لتسهيل

 # الوسمب المسبوقة المفتاحية الكلمات طريق
28 26.2% 53.8% 

2 

 المفتاحية الكلمات عبر الخاص حسابي على األشخاص لعثور جديدة طريقة

 مشاركاتي في # بالوسم المسبوقة
14 13.1% 26.9% 

4 

 3 %48.1 %23.4 25 مشاركاتي على احترافية لمسة إلضفاء

  *%205.8 %100.0 107 المجموع

 ر من بديل واحد*طلب من المبحوثين اإلجابة باختيار أكث

 من معين موضوع في المحتوى  لزيادة استخدموا الوسم عينة الدراسة الصحفيينيتضح من اإلجابات أن و  -

 الوصول لتسهيل (%26.2)ثم أجاب في المرتبة األولى  ( من اإلجابات%37.4)بنسبة  مفتاحية كلمات خالل

  #بالوسم المسبوقة المفتاحية لماتالك طريق عن فيسبوكب الخاص البحث محرك خالل من لمشاركاتي

على المنصة  بحيث تعكس حقيقة ما يجري حولنا (فيسبوك)ألول مهم للترويج لقضايانا على االستخدام ا

وتجعلها أسهل وصوال من قبل الباحثين من مختلف أنحاء العالم خاصة عند استخدام الوسوم الرائجة للحدث 

وهنا البد من إيراد أن الكثير من الدراسات التي تجرى حول شبكات وقد يقول قائل ما أهمية ذلك  أو الخبر.
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التواصل االجتماعي يستخدم فيها تحليل المضمون لكلمات مفتاحية معينة األكثر انتشارا في تغطية حدث ما 

إبان  (تويتر)التي تم فيها تحليل تغريدات النشطاء على  (the revolutions were tweeted )مثل دراسة

مفيد للصحفي هو استخدام للوسم االستخدام الثاني أما  ،عبر الوسوم المتداولة  نذاكتونس ومصر ثورتي 

واستخدامه يعكس اهتماما لدى فئة جيدة من  ،وكسب مزيد من القراء لصفحته (فيسبوك)للترويج لنفسه على 

( من %23.4ا نسبته )وتبين اإلجابات أن م. الصحفيين الستخدام أدوات تزيد من الحركة على حساباتهم 

 ها.مشاركات على احترافية لمسة إلضفاءاإلجابات جاءت لتؤكد أنها تستخدم الوسم 

 اإلشارات ن:( إجابات الصحفيين حول مبررات استخدامهم 13) رقم جدوليظهر -

 (13جدول )

 (Mention)اإلشارات @  استخدام أسبا 

النسبة من  اإلجابات البدائل
 العينة

األهمية 
 النسبية

 النسبة التكرار

 1 %92.0 %60.5 46 التعليق أو للمشاركة مشاهدته أضمن بحيث محدد لشخص أوالتعليق المشاركة لتوجيه

 2 %46.0 %30.3 23 الفيسبوك على عنه نقلت الذي المشاركة مصدر لتوثيق

 3 %14.0 %9.2 7 الفيسبوك على الصفحات بعض أو األشخاص بعض لحسابات للترويج 

  *%152.0 %100.0 76 موعالمج

 *طلب من المبحوثين اإلجابة باختيار أكثر من بديل واحد

 لشخص أوالتعليق المشاركة لتوجيه أعلى نسبة من اإلجابات هي استخدامه حيث يتبين من اإلجابات أن-

 ركةالمشا مصدر لتوثيقثم ( من اإلجابات %60.5) بنسبة التعليق أو للمشاركة مشاهدته أضمن بحيث محدد



 

95 
 

وهو استخدام أكثر تخصصا من االستخدام األول وفي المرتبة  (%30.3)بنسبة  فيسبوك على عنه نقلت الذي

وقد ال  (%9.2)بنسبة  فيسبوك على الصفحات بعض أو األشخاص بعض لحسابات للترويااألخيرة جاء 

شاط يقوم به المستخدم قد يعود منصة تفاعلية فكل ن (فيسبوك)بما أن فذلك ، قيامهم بيدرك الصحفيون أهمية 

عليه بالنفع بطريقة أو بسخرى فالترويج لحسابات بعض األشخاص هو ترويج للشخص نفسه على الموقع 

 . لتتسع على الموقع ويسهل من وصول  خرين خارج حلقة معارفه لدائرته 

ن ك ومعروفتان من الجدير بالذكر أن أداتي الوسم واإلشارات منتشرتان-  (فيسبوك)ان حديثا على فالوسم وا 

نسبة جيدة نفس الوظيفة وكالهما مهمتان للصحفي وهناك  (فيسبوك)موجودا على تويتر ويؤدي على ان فقد ك

أطلقهما صتان ، أما قوائم االهتمامات والبحث المتقدم فهما خدمتان متخصمن الصحفيين تستخدمهما

قع أو يبحث عن أدوات متخصصة ، ومن المالحظ وهما غير مسلوفتين لمن ال يتابع تحديثات المو  (فيسبوك)

أن غالبية الصحفيين ال يستخدمونهما وربما يعود ذلك إلى عدم معرفة الصحفيين بجدواهما في عملهم 

ال عينة الدراسة الصحفي ، أو لعدم اهتمامهم بها، وربما لتعلقها بالبحث عن قصص التي تبين أن الصحفيين 

عليهم عناء مصادقة ، فقوائم االهتمامات من الممكن أن توفر (كفيسبو )نها أولوية من أولويات استخدام يعدو 

والكشف عن هويتها أو مصادقة الشخصيات المثيرة للجدل فضال عن كونها مفيدة  (فيسبوك)مصادرهم على 

 ( أسباب استخدام المبحوثين لقوائم االهتمامات.14ويتضح من الجدول رقم ) .في األرشفة
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 (14جدول )

 (Interests Lists)قوائم االهتمامات  أسبا  استخدام

النسبة من  اإلجابات البدائل
 العينة

األهمية 
 النسبية

 النسبة التكرار

 1 %75.0 %53.6 15 إليها الرجوع لتسهيل موضوعاتها حسب قوائم في Pages الصفحات تصنيف

 ال كي متابعتهم أو بمصادقتهم أرغب ال الذين األشخاص تحديثات على االطالع
 لهم التسييد من نوعا لهم متابعتي أو صداقتي تفهم

7 25.0% 35.0% 
2 

 منفصل بشكل واحد مكان في تهمني التي والصفحات األشخاص تحديثات متابعة

 األخبار  خر صفحة عن
5 17.9% 25.0% 

3 

 االضطرار دون  الفيسبوك على الصحفية مصادري  مع تواصل على البقاء

 هويتها عن والكشف لمصادقتها
1 3.6% 5.0% 

4 

  *%140.0 %100.0 28 المجموع

 *طلب من المبحوثين اإلجابة باختيار أكثر من بديل واحد

  اليها الرجوع لتسهيل موضوعاتها حس  قوائم في  Pagesالصفحات تصنيف( أن  14ويتضح من الجدول)

 تحديثات على االطالعم استخدام قوائم االهتمامات ث كسحد أسباب (%53.6)احتلت المرتبة األولى بنسبة 

  لهم التأييد من نوعا لهم متابعتي أو صداقتي تفهم ال كي متابعتهم أو بمصادقتهم أرغ  ال الذين األشخاص

 االضطرار دون  فيسبوك على الصحفية مصادري  مع تواصل على البقاءومن المالحظ أن  (%25.0)بنسبة 

 .( %3.6)لصحفيين فحصلت فقر على نسبة لم تلق اهتماما من ا هويتها عن والكشف لمصادقتها
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أطلقه باللغة  (فيسبوك)وربما يعود ذلك ألن  (%16)أما البحث المتقدم فقد حاز على أدنى نسبة استخدام -

للبحث عن  (فيسبوك)د أيضا للسبب اآلنف أن استخدام اإلنجليزية واليزال غير مفعل بالعربية ، وربما يعو 

وال يزال في بداية خطواته التي تحتاج لتطوير لذلك فإن  الصحفيين قصص صحفية ال يشكل أولوية لدى

يقدم أدوات  (فيسبوك)هم أن أو لعدم معرفت ،استخدام األدوات المتقدمة المتعلقة به يعد مرحلة متقدمة

 ( أسباب استخدام الصحفيين للبحث المتقدم.15ويبين الجدول رقم ).متخصصة لخدمة الصحفيين 

 

 

 (15جدول )

 (Graph Searh)البحث المتقدم  استخدام أسبا 

النسبة من  اإلجابات البدائل
 العينة

األهمية 
 النسبية

 النسبة التكرار

 1 %73.3 %50.0 11 والجنس اإلقامة ومكان العمل مثل متغيرات عدة خالل من األشخاص عن البحث

 وتاريخها االتقاطه مكان مثل متغيرات عدة خالل من والفيديوهات الصور عن البحث

 التقطها ومن
9 40.9% 60.0% 

2 

 عدة خالل من  كتب( أو أفالم أو رياضة صفحات) األشخاص اهتمامات عن البحث

 وعملهم األشخاص إقامة ومكان يتابعونها التي الصفحات نوع مثل متغيرات
1 4.5% 6.7% 

3 

 مونظا وعنوانها موضوعاتها مثل متغيرات عدة خالل من المجموعات عن البحث
  إليها والمنضمين خصوصيتها

1 4.5% 6.7% 
3 

  *%146.7 %100.0 22 المجموع

 *طلب من المبحوثين اإلجابة باختيار أكثر من بديل واحد
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 العمل مثل متغيرات عدة خالل من األشخاص عن البحثيتبين أن  أعاله الجدول ومن خالل قراءة النتائج في

باب التي دفعت المبحوثين الستخدام البحث المتقدم بنسبة جاء في مقدمة األس والجنه اإلقامة ومكان

 التقاطها مكان مثل متغيرات عدة خالل من والفيديوهات الصور عن البحثثم  من اإلجابات (50.0%)

البحث عن اهتمامات لكل من  (%4.5)ثم انخفضت النسبة ل  (%40.9)بنسبة  التقطها ومن وتاريخها

 من المهم أن نذكر أن البحث عن األشخاص طريقة ممتازة للوصول . والبحث عن المجموعات األشخاص

فمن الممكن إن أراد الصحفي أن يقابل شخصية في مؤسسة  )فيسبوك(للمصادر التي تعرف بنفسها على 

قة عمان فما عليه إال أن يحدد مكان العمل واسم المؤسسة لتخرج له قائمة بالعاملين الضمان مثال في منط

ن أرادهم من اإلناث فقر يمكنه أن يحدد ذلك وبالتالي يوفر على نفسه  رون هذه البياناتفيها الذين يظه وا 

. وهذه الطريقة ممتازة إذا كان المصدر خارجيا . للوصول لشخصيات في مؤسسات يريد مقابلتهاعناء كبيرا 

ن الممكن أن تثري أما البحث عن الصور والفيديوهات فطريقة ممتازة للوصول لبعض المواد المرئية التي م

 استخدامها.تواصل مع أصحابها مباشرة واستئذانهم في القصة الصحفية وال

 ؟فيسبوك( ي تقف وراء استخدام الصحفييين )لا الدوافع النفعية والطقوسية التم السؤال الخامه:

ستخدام فقرة حول دوافع ا (14)لإلجابة عن هذا السؤال صممت الباحثة سؤاال على مقياس ليكرت وتضمن 

 (: 16الجدول ) وجاءت إجابات المبحوثين موضحة في  الصحفيين للفيسبوك.
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 (16جدول )

 فيسبوكدوافع استخدام 

االنحراف 
 المعياري 

الوسط 
 الحسابي

الى حد % ال%
 ما

الى حد %
 كبير

 الدوافع

 نفعيةدوافع  2.47 413.

 صدقاءألقات مع اعالتقوية ال  53.2 46.8   2.53 502.

 البحث عمن أتفق معهم ذهنيا  45.7 42.6 11.7 2.34 681.

 قات تفيدني في عملي الصحفيالبناء ع  60.6 30.9 8.5 2.52 651.

 ألنباءت االمية ووكاالعإلمتابعة أخبار الصحف والمؤسسات ا  66.0 27.7 6.4 2.60 610.

 صحفيمتابعة صفحات ومجموعات متخصصة بالعمل ال   35.1 40.4 24.5 2.11 769.

 البحث عن مصادر قصص صحفية بطرق جديدة  48.9 44.7 6.4 2.43 613.

أعبر عن  رائي بحرية دون أن أكون محكوما بسياسة الصحيفة  67.0 24.5 8.5 2.59 646.
 التي أعمل بها

 مشاركة أعمالي الصحفية مع القراء  60.6 29.8 9.6 2.51 668.

 مي بطرق متعددةالعاإلشاركة المحتوى يمكنني من م   59.6 38.3 2.1 2.57 539.

 بناء جمهور من القراء   60.6 29.8 9.6 2.51 668.

  تقديم صورة احترافية عن عملي الصحفي   54.3 34.0 11.7 2.43 695.

 طقوسيةدوافع  1.88 541.

  كي أصبح صحفيا معروفا   22.3 44.7 33.0 1.89 740.

 ينال وتيني عندما أكون أون إجراء ر    22.3 42.6 35.1 1.87 751.

 قضاء وقت الفرا    17.0 54.3 28.7 1.88 670.
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 من خالل قراءة الجدول يمكن مالحظة التالي:

فيسبوك حيث حازت قائمة دوافع الصحفيين الستخدام على الدوافع الطقوسية في  تقدمت الدوافع النفعية-

وقد اتفقت هذه النتيجة مع عدد من ية . للطقوس (1.88/3)في مقابل  (2.47/3)على متوسر حسابي 

التواصل  منصاتاستخدام الصحفيين اليمنيين ل( حول 16، ص 2014الدراسات السابقة مثل )العزعزي،

( التي بينت أن العامالت في جامعة 25، ص 2012)نجادات،مع دراسة  االجتماعي ، ولكنها اختلفت

وربما يعود االختالف الختالف طبيعة العينة قيد  المنفعية فيسبوك لدوافع طقوسية أكثر منن يستخدم كاليرمو 

 . الدراسة

في  أعلى متوسط حسابيعلى  اإلعالمية ووكاالت األنباء متابعة صفحات الصحف والمؤسساتحاز دافع -

وهو ما يعكس اهتماما من  (%66 )وبثاني نسبة تكرارات بإلى حد كبير (2.60)قائمة الدوافع ككل بمقدار 

 فيسبوك . تنقله المؤسسات اإلعالمية على  في متابعة ما الصحفيين

المرتبة في  أعبر عن آرائي بحرية دون أن أكون محكوما بسياسة الصحيفة التي أعمل بهاجاء دافع أن -

بأعلى نسبة تكرارات من الدوافع ككل في خيار الى حد كبير بنسبة  و (2.59)بمتوسر حسابي مقداره  الثانية

مة عالية نسبيا وتدعو للقلق فهي مؤشر على أن نسبة تزيد عن النصف من الصحفيين ال وهي قي (67%)

وا عن  رائهم بحرية لذلك وجدوا يجدون المساحة الكافية في ظل المؤسسة الصحفية التي يعملون بها ليعبر 

ألولى من بنود فيسبوك متنفسا لهم، علما بسن حرية التعبير حق كفله الدستور األردني وهو يشكل المادة ا

حيث تنص المادة األولى م( 2003)ميثاق الشرف الصحفي الذي استصدرته نقابة الصحفيين األردنيين عام 

يلتزم  .الرأي والتعبير حق من حقوق االفراد والشعوب ومبدأ كفله الدستور حريةمن مواده على أن : "
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وتأكيد حق المواطن في  بالدفاع عن قضايا الحرية وتعميق ممارسة الديمقراطية الصحفيون

 (  6، ص 2003)نقابة الصحفيين ، " يجابيا في أمور وطنهإ المشاركة

 (2.57)بمقدار أعلى متوسر حسابي  ثالثعلى  يمكنني من مشاركة المحتوى بطرق متعددةوحاز دافع -

 (فيسبوك)ويع في طرق مشاركة المحتوى وأن التن وهو يدل على اهتمام الصحفيين بالوسيلة التي تتيح لهم

 الرغبة في التنويع في مشاركة المحتوى. يلبي عندهم

تقدمت الدوافع المتعلقة ببناء جمهور القراء على دوافع البحث عن قصص صحفية ، حيث حازت دوافع  -

 (2.51)على قيمة المتوسر الحسابي نفسه  وبناء جمهور من القراء مع القراء مشاركة أعمالي الصحفية

على  البحث عن قصص صحفية بطرق جديدةبينما حاز دافع  في المرتبة الخامسة من الدوافع النفعية

في دوافع  في قائمة الدوافع المنفعية أي أنها ال تحتل أولوية السابعةمحتال المرتبة  (2.43)متوسر حسابي 

 جدولكما ورد في فيسبوك. وهو ما ينسجم مع إجابات الصحفيين في سؤال األنشطة يين في استخدام الصحف

تقدمت المتوسطات الحسابية  ألنشطة المشاركة مع القراء على أنشطة البحث عن قصص  حيث(  10)رقم 

حازت على متوسطات في مراتب أخيرة مقارنة باألنشطة األخرى. وهو مؤشر  خر إلى جانب التي صحفية 

ستخدامهم األنشطة على أن البحث عن قصص صحفية ال يشكل أولوية لدى الصحفيين من اسؤال 

بالدرجة األولى للعمل الصحفي من وجهة نظرهم يتركز في متابعة األخبار  وأن استخدام الموقع،  (فيسبوك)

 مشاركة القراء أعمالهم الصحفية . ثم 

بقيمة متوسطة حيث أن  (2.43)على متوسر حسابي  تقديم صورة احترافية عن عملي الصحفيحاز دافع -

 .(فيسبوك)التي تظهرها عن نفسها على  بصورتهاتهتم إلى حد كبير  (%54.3)هناك نسبة جيدة 
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على أدنى متوسر حسابي من الدوافع  متابعة صفحات ومجموعات متخصصة بالعمل الصحفيدافع وحاز  -

الصحفي  ات متخصصة في العملوربما يعود ذلك لعدم معرفة الصحفيين بوجود صفح (2.11)النفعية بقيمة 

 ما يخدم عملهم.ه المنصة فيها من األدوات هذ ه لم يخطر ببالهم أن، أو أن (فيسبوك)على 

 فيسبوك( ؟قة لدى الصحفيين من استخدامهم )لما اإلشباعات المتحق:  السؤال السابع

( يمكن التعرف إلى إجابات المبحوثين حول السؤال الذي وجه لهم حول اإلشباعات 17بالنظر للجدول رقم )

 التي تحققت لهم من استخدام الفيسبوك.

ثم  (2.68)شباعات مراقبة البيئة على باقي اإلشباعات حيث حصلت على متوسر حسابي بقيمة تقدمت إ -

وحازت إشباعات الهوية االفتراضية على أقل متوسر  (2.54)تلتها إشباعات التفاعل االجتماعي بمتوسر 

 . (1.91)حسابي 

مكنني من التواصل مع شباع فيسبوك إن من استخدامهم ي تحققت للصحفييجاء في مقدمة اإلشباعات الت -

ما يساعدني الفيسبوك في استقراء المزاج العام حول قضية ثم (  2.95)بمتوسط مرتفع   األصدقاء

أدى ثم  (2.81)بمتوسر حسابي  كونت من خالله عالقات مفيدة لعملي الصحفيثم   (2.88)  بمتوسط

ثم   (2.68 ) بمتوسر حسابي تي أنشرهااستخدامي  للفيسبوك الى زيادة أعداد متابعي مادتي الصحفية ال

  أستفيد من تعليقات القراء لتطوير أدائي في المرة القادمة (2.62)جاء بالمرتبة الخامسة بمتوسر حسابي 

يوفر العديد ،ثم  بمفاتيح قصص لكن ال يمكن أن تبنى بواسطته قصة صحفية متكاملةني الفيسبوك يزودو 

وكذلك أنه مكمل لعملهم الصحفي بنفس  (2.53)بمتوسر ن واحد من الخدمات المفيدة للصحفي في مكا

قيمة المتوسر الحسابي ويتضح من هذه النتائج اإلشباعات التي تحققت للصحفيين فيما يتعلق بالوصول 
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 لمصادر قصص وبناء جمهور من القراء .

  آرائهم على تلقى بعض زمالئي تنبيها من ادارة الصحفية بسب من الصحفيين العبارة (%33)أيد  -

تعرض زمالئهم لذلك ، وهي مؤشر أن إدارات  (%31.9)على الحياد ونفى  (%35.1)فيما وقف  الفيسبوك

فيسبوك، و تعد نتيجة الموافقة عالية نسبيا ففي الدوافع وجدنا أن ه صحفييها على حف تتابع ما يكتبالص

فيسبوك ، الدوافع الستخدام الصحفيين لالبحث عن هام  الحرية بعيدا عن سياسة الصحيفة جاء في مقدمة 

وهو سؤال تطرحه الباحثة هل يحق  .فيسبوك أيضان أنفسهم تحت المقص الرقيب على ليجد الصحفيو 

سياسة ن يعبروا عن فيسبوك أيضا؟ أم أن على الصحفيين أفة أن تتدخل بآراء صحفييها على للصحي

 فيسبوك؟صحيفتهم على 

ن أنهم تعرضوا ألحد المضايقات )التعنيف اللفظي ، السب ، التهديد، سرقة من الصحفيي %37.2أيد  -

فيسبوك وهو ما يؤشر لتعرض هذه الفئة لبعض مظاهر انتحال شخصية( بسبب  رائهم على حساب،التشهير ،

 البلطجة على اإلنترنت .

ما يتفق على انخفاض  مكانا للتسلية ومجرد إجراء روتيني وهو (فيسبوك)ويبدو أن نسبة قليلة اعتبرت -

المتوسطات الحسابية للدوافع الطقوسية ، وترى الباحثة أن شبكات التواصل االجتماعي تتطلب من 

مستخدميها أن يكونوا يقظين باستمرار للمشاركات والتعليقات ويكونوا فعالين وقدرتهم على التحكم بالوسيلة 

إشباعات التوجيهية تنخفض فيها كما هو مالحظ في  عالية لذلك فإن إشباعات الوسيلة شبه االجتماعية وشبه

 الهروب والتسلية والهوية االفتراضية مقارنة باإلشباعات األخرى ، بعكس التلفزيون . 

 (17)جدول 
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 فيسبوكاشباعات استخدام 

االنحراا 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

ال %

 أوافق 
 اإلشباعات أوافق % محايد %

 تفاعل اجتماعي 2.54 349.

 مكنني من التواصل مع األصدقاء  94.7 5.3   2.95 226.

 التقيت بمن أتفق معهم ذهنيا  68.1 28.7 3.2 2.65 543.

 يسبب المشاكل والخالفات بين األصدقاء  24.5 54.3 21.3 2.03 679.

 مراقبة البيئة 2.68 431.

  ت اإلعالميةأتابع من خالله أخبار الصحف والمؤسسا   66.0 26.6 7.4 2.59 629.

 مكنني من التعرف إلى الفعاليات اإلعالمية واالنضمام إليها  66.0 25.5 8.5 2.57 647.

 مايساعدني الفيسبوك في استقراء المزاج العام حول قضية   89.4 9.6 1.1 2.88 355.

 عمل صحفي 2.40 305.

 كونت من خالله عالقات مفيدة لعملي الصحفي  80.9 19.1   2.81 396.

أعتبر الفيسبوك منفصال عن عملي الصحفي وأستخدمه استخداما   33.0 43.6 23.4 2.10 749.
 شخصيا فقط

يمكنني باستخدام الفيسبوك "وحده" الخروج بقصة صحفية   30.9 46.8 22.3 2.09 728.
 متكاملة

طته بمفاتيح قصص لكن ال يمكن أن تبنى بواسدني الفيسبوك يزو  66.0 29.8 4.3 2.62 570.
 قصة صحفية متكاملة

 يعطيني مؤشرا عن مدى قبول القراء لمادتي الصحفية  57.4 34.0 8.5 2.49 652.

أدى استخدامي  للفيسبوك إلى زيادة أعداد متابعي مادتي الصحفية   69.1 29.8 1.1 2.68 491.
 التي أنشرها

 م الفيسبوكأستصعب تكوين جمهور من القراء باستخد   13.8 56.4 29.8 1.84 644.

 أستفيد من تعليقات القراء لتطوير أدائي في المرة القادمة   70.2 21.3 8.5 2.62 641.

يوفر العديد من الخدمات واألدوات المفيدة للصحفي في مكان    57.4 38.3 4.3 2.53 581.
 واحد

 استخدامي للفيسبوك مكمل لعملي الصحفي وجزء منه   57.4 38.3 4.3 2.53 581.
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 جمهورهم من القراء فيسبوك( التي القت تفاعال أكبر لدىما مشاركات الصحفيين على )السؤال السابع: 

 ؟من حيث )الشكل والمحتوى (

 أكبر جمهور من القراء محتوى المشاركات الذي اجتذ 

المشاركات التي تجتذب تفاعال أكبر من القراء حسب وجهة نظر الصحفيين حيث  محتوى  (18) يبين الجدول

ثم  ( من اإلجابات%26.0)بنسبة  ومعنى لغة الذكية الصياغة ذانت المشاركاتجاءت في مقدمة هذه الصيد 

ثم جاءت ( %24.2)بنسبة  ما أمر في بآرائهم المشاركة منهم وتطل  القراء على أسئلة تطرح التي المشاركات

 القراء من تطل  التي المشاركاتوجاء في المرتبة  (%22.9)بنسبة  شخصية تجربة تعكه التي المشاركات

 .(%11.2بنسبة ) ألهميته المشاركة محتوى  على االطالع

التحقق من مصداقية األخبار التي ينشرها  من الصعب   41.5 48.9 9.6 2.32 643.
  المستخدمون على الفيسبوك

تتبع أصل الخبر الذي يتناقله المستخدمون على  من الصعب  31.9 55.3 12.8 2.19 644.
 الفيسبوك والوصول لمصدره

 التعبير عن الرأي 2.00 703.

رضت لواحد من المضايقات التالية على األقل على الفيسبوك تع   37.2 24.5 38.3 1.99 874.
 ...بسبب آرائي )التعنيف اللفظي، التهديد ، السب 

تلقى بعض زمالئي تنبيها من إدارة الصحفية بسبب آرائهم على    33.0 35.1 31.9 2.01 810.
 الفيسبوك

 هوية افتراضية 1.91 698.

 ح صحفيا معروفاجعلني أصب   20.2 51.1 28.7 1.91 698.

 هروب وتسلية 2.01 582.

 مجرد إجراء روتيني عندما أكون أون الين   17.0 55.3 27.7 1.89 663.

 طريقة ممتعة لقضاء وقت الفراغ   31.9 48.9 19.1 2.13 707.
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على صفحات  حول المشاركات التي تلقى تفاعال فيسبوكه الدراسة مع دراسة أجراها وقد اختلفت هذ

حيث تبين أن  مع بعض التكييف أكبر والتي استندت إليها الباحثة في صياغة هذا السؤال الصحفيين

ثم  كانت أكثر المشاركات تفاعالالمحتوى ب المشاركة منهم وتطل  القراء على أسئلة تطرح التي المشاركات

 ما وراء الكواليه. سهرالمشاركات التي ت ثم المشاركات التي تطل  من الجمهور القاء نسرة والقراءة تلتها

Lavrusik, https://www.facebook.com/notes/facebook-journalists/study-how-

people-are-engaging-journalists-on-facebook-best-practices/245775148767840, 4-

7-2014 

محتوى ال بد أن يجد له صدى عند  فنون إنشاءالذين يتقنون  بعض المستخدمينأن هناك  (ن ريت بريا)يرى 

، فهم الذين ينجحون في خلق هذا المحتوى  حتى أولئك ولكنالتواصل االجتماعي.  منصات القراء على

لخطوات عملية  ليصلوا  القليل من الفهم هناكف .يجذبون جمهورا متخصصا من القراء وليس جمهورا عاما

 ك فهناكولكن على الرغم من ذل .إلى مشاريع أخرى  بطريقة فعالة جهودهم نقل بمحتواهم لشريحة أكبر، أو

 معرفة ما يتمكنون من تحقيق هذا اإلنجاز على نحو مستمر. أولئك الذين من مراقبة يمكن تعلمه الكثير مما

 ميزات فريدة لكل صانع محتوى على حدة  مع االعتراف بسنه سيكون هناك، التي ساهمت بنجاحهم العوامل

.-Medias-http://www.nieman.harvard.edu/reports/article/101887/DigitalReich, 

2014-7-, 9Content.aspx-Read-Must-Success-to-Key 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/notes/facebook-journalists/study-how-people-are-engaging-journalists-on-facebook-best-practices/245775148767840
https://www.facebook.com/notes/facebook-journalists/study-how-people-are-engaging-journalists-on-facebook-best-practices/245775148767840
http://www.nieman.harvard.edu/reports/article/101887/Digital-Medias-Key-to-Success-Must-Read-Content.aspx
http://www.nieman.harvard.edu/reports/article/101887/Digital-Medias-Key-to-Success-Must-Read-Content.aspx
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 (18جدول )

 المشاركات التي تلقى أكثر تفاعل محتوى 

بة من النس اإلجابات البدائل
 العينة

األهمية 
 النسبية

 النسبة التكرار

 2 %57.4 %24.2 54 ما أمر في بآرائهم المشاركة منهم وتطلب القراء على أسئلة تطرح التي المشاركات

 5 %26.6 %11.2 25 ألهميته المشاركة محتوى  على االطالع القراء من تطلب التي المشاركات

 االطالع منهم تطلب ثم المشاركة محتوى  عن رامختص القراء تعطي التي المشاركات

 التفاصيل على
35 15.7% 37.2% 

4 

 3 %54.3 %22.9 51 شخصية تجربة تعكس التي المشاركات

 1 %61.7 %26.0 58 ومعنى لغة الذكية الصياغة ذانت المشاركات

  *%237.2 %100.0 223 المجموع

 واحد *طلب من المبحوثين اإلجابة باختيار أكثر من بديل

 القراءتلقى تفاعال أكبر من  المشاركاتأشكال 

أن أكثر أشكال المشاركات التي تلقى تفاعال من القراء من وجهة نظر الصحفيين ( 19)يتضح من الجدول 

 ثم (%26.6)بنسبة  سطر الحالة من سطر لخمسة أسطريليها  (%28.8)بنسبة  ليقالصور مع التعهي 

من الجدول أن المشاركات المرفقة مع تعليق سواء كانت  ويالحظ (18%0.)بنسبة  الفيديوهات مع تعليق

فيسبوك من المشاركات بدون ال أكبر من جمهور الصحفيين على صورا أو فيديوهات أو روابر تلقى تفاع

 تعليق .
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سكثر تفاعل من القراء على صفحات بحول المشاركات التي تحظى  (فيسبوك) أجراها وقد تبين من دراسة

 %50أن المشاركات المرفقة بالصور على صفحات الصحفيين القت إعجابا من القراء بزيادة  ،الصحفيين

 عن المشاركات غير المرفقة بالصور.

Lavrusik, https://www.facebook.com/notes/facebook-journalists/study-how-

people-are-engaging-journalists-on-facebook-best-practices/245775148767840, 4-

7-2014 

 (19جدول )

 أشكال المشاركات التي تلقى أكثر تفاعل

النسبة من  اإلجابات البدائل
 العينة

ألهمية ا
 النسبية

 النسبة التكرار

 2 %78.7 %26.6 74 أسطر( 5 إلى سطر من) status الحالة سطر

 6 %8.5 %2.9 8 أسطر( 5 من أكثر) status الحالة سطر

 1 %85.1 %28.8 80 تعليق مع الصور

 5 %12.8 %4.3 12 تعليق بدون  الصور

 3 %53.2 %18.0 50 تعليق مع الفيديوهات

 7 %4.3 %1.4 4 تعليق بدون  الفيديوهات

 4 %51.1 %17.3 48 تعليق مع الخارجية الروابر

 8 %2.1 %7. 2 تعليق بدون  الخارجية الروابر

  *%295.7 %100.0 278 المجموع

 *طلب من المبحوثين اإلجابة باختيار أكثر من بديل واحد

https://www.facebook.com/notes/facebook-journalists/study-how-people-are-engaging-journalists-on-facebook-best-practices/245775148767840
https://www.facebook.com/notes/facebook-journalists/study-how-people-are-engaging-journalists-on-facebook-best-practices/245775148767840
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على  مصادر قصص صحفية األدوات األفضل من وجهة نسر الصحفيين للبحث عنما السؤال الثامن: 
 فيسبوك()

حازت على أعلى تكرار  فيسبوك على والصفحات األصدقاء مشاركات متابعة( أن 20يتبين من الجدول )

 متابعةكسفضل وسيلة للبحث عن قصص من وجهة نظر الصحفيين ثم جاءت (من اإلجابات %26.8)بنسبة 

 على القراء تعليقات متابعةثم  (%19.2)الثانية بنسبة  في المرتبة فيسبوك على  Eventsللفعاليات الدعوات

في  وجاء( %17.4بنسبة ) القصص أصحا  مع الدردشة ثم( %17.9)بنسبة  معهم والتفاعل مشاركاتي

وهي نسب تتفق مع إجابات المبحوثين ( %12.5) بنسبة معها والتفاعل للمجموعات االنضمامالمرتبة األخيرة 

 لقة بالبحث عن قصص حيث حازت هذه األنشطة على أعلى تكرارات مقارنةعلى أسئلة األنشطة المتع

 . دشة واالنضمام للمجموعاتبالدر 

بعد  (تويتر)و (فيسبوك)همية المحافظة على المصادر على تالميذه في جامعة كاليفورنيا أ  (جونز)يعلم        

جابات  عندما يطرح اآلخرون العثور عليهم . فمن العوامل المهمة للحصول على إجابات هو تقديم اإل

التواصل االجتماعي إذا أردت من اآلخرين مساعدتك  منصاتعليك أن تكون عضوا فعاال على األسئلة .ف

 عندما تطلب مساعدة.

Lavrusik , http://mashable.com/2009/06/19/teaching-social-media/ , 8-7-2014 
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 (20جدول )

 فيسبوكقصص صحفية باستخدام األسالي  األكثر فائدة للبحث عن 

النسبة من  اإلجابات البدائل
 العينة

األهمية 
 النسبية

 النسبة التكرار

 1 %63.8 %26.8 60 الفيسبوك على والصفحات األصدقاء مشاركات متابعة

 3 %42.6 %17.9 40 معهم والتفاعل مشاركاتي على القراء تعليقات متابعة

 4 %41.5 %17.4 39 القصص أصحاب مع الدردشة

 5 %29.8 %12.5 28 معها والتفاعل للمجموعات االنضمام

 2 %45.7 %19.2 43 الفيسبوك على Events للفعاليات الدعوات متابعة

 6 %14.9 %6.3 14 صحفية قصص عن البحث في الفيسبوك أستخدم ال

  *%238.3 %100.0 224 المجموع

 بديل واحد *طلب من المبحوثين اإلجابة باختيار أكثر من

بين متغيرات  (α ≤ 0.05عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية عند مستوى ) السؤال التاسع: هل توجد

 ؟ فيسبوكطة التي يقوم بها الصحفيون على وبين األنش العمر، الخبرة الصحفية()

خبرة مع طبيعة لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين الفئة العمرية وعدد سنوات ال

 األنشطة التي يقوم بها الصحفيون وكانت النتائج كاآلتي:
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 (21جدول )

 معامل ارتباط بيرسون بين )الفئة العمرية، سنوات الخبرة( واألنشطة

 الفئة العمرية  األنشطة

عدد سنوات الخبرة في 
 العمل الصحفي

 044.- 018. معامل االرتباط  نشطة سلبيةأ

 674. 860. يةالداللة اإلحصائ

 94 94 العدد

 *252.- *206.- معامل االرتباط  نشطة تفاعليةأ

 014. 047. الداللة اإلحصائية

 94 94 العدد

نشطة متعلقة بالعمل الصحفي أ
 (مع القراء مشاركةالمتابعة و ال)

 **335.- **314.- معامل االرتباط 

 001. 002. الداللة اإلحصائية

 94 94 العدد

ة متعلقة بالعمل الصحفي نشطأ
 )البحث عن قصص(

 **273.- **283.- معامل االرتباط 

 008. 006. الداللة اإلحصائية

 94 94 العدد

 (.0.05دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) *
 (.0.01دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) **

  االتي: (21) يتبين من الجدول 

، تفاعليةالنشطة ألاوكل من  عدد سنوات الخبرة في العمل الصحفيبين يا دالة إحصائ سلبيةوجود عالقة -

بينما لم يظهر  )البحث عن قصص(و، (مع القراء مشاركةالمتابعة و المتعلقة بالعمل الصحفي )النشطة ألاو 

قة األنشطة المتعلقلت .فكلما زاد العمر قلت األنشطة التفاعلية و  ارتباط دال احصائيا مع األنشطة السلبية
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 عالقة األنشطة السلبية والتفاعلية مع العمر جزئية  في الحالية في تبعا لذلك. وبهذا تتفق النتيجةبالعمل الصح

ألنشطة السلبية عاما فسكثر( يقومون با 35أن الناضجين )( التي وجدت Valentin2011,p2مع دراسة )

 .على الموقع أكثر من التفاعلية

معدل بين  (α ≤ 0.05رتباطية ذات داللة احصائية عند مستوى )عالقة ا السؤال العاشر: هل توجد

 وبين الدوافع / اإلشباعات ؟ فيسبوك استخدام

وبين الدوافع  فيسبوكمعدل استخدام  بينتم استخراج معامل ارتباط بيرسون  لإلجابة عن هذا السؤال  

 ( يوضح ذلك.22والجدول ) واإلشباعات / 

 (22جدول )

 وبين الدوافع ، واإلشباعات . فيسبوكمعدل استخدام بين للعالقة رسون معامل ارتباط بي

 معدل استخدام الفيسبوك  الفئات

 الدوافع

 **317. معامل االرتباط  نفعية

 002. الداللة اإلحصائية

 94 العدد

 090. معامل االرتباط ر طقوسية

 390. الداللة اإلحصائية

 94 العدد

 اإلشباعات

 154. معامل االرتباط  اجتماعيتفاعل 
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 137. الداللة اإلحصائية

 94 العدد

 145. معامل االرتباط  عمل صحفي

 162. الداللة اإلحصائية

 94 العدد

 139. معامل االرتباط  مراقبة البيئة

 182. الداللة اإلحصائية

 94 العدد

 131. معامل االرتباط  التعبير عن الرأي

 208. حصائيةالداللة اإل

 94 العدد

 *211. معامل االرتباط  هوية افتراضية

 041. الداللة اإلحصائية

 94 العدد

 069.- معامل االرتباط  هروب وتسلية

 507. الداللة اإلحصائية

 94 العدد

 (.0.05دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) *
 (.0.01دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) **

 تي:اآل (22) ن من الجدوليتبي 

لنفعية فكلما زاد معدل والدوافع ا فيسبوكمعدل استخدام بين وجود عالقة إيجابية دالة إحصائيا  -

فيسبوك زادت الدوافع النفعية فقضاء المبحوثين على الموقع وقتا أطول يجعلهم يمارسون استخدام 

 .التالي يكتشفون دوافع جديدة أنشطة أكثر وب
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 فتراضيةالهوية اوبين إشباعات ال فيسبوكمعدل استخدام بين القة إيجابية دالة إحصائيا وجود ع -

ن فيسبوك تحقق هذا اإلشباع وربما ألوفا( فكلما زاد استخدام الصحفي ل)جعلني أصبح صحفيا معر 

 .فيسبوك فعليه أن يكون نشيطا على الموقع ويعطيه من وقته الصحفي حتى يصبح مشهورا على 

 .والدوافع الطقوسية حصائيا مع باقي اإلشباعاتبينما لم تظهر اإلجابات ارتباطا داال إ      -

في الدوافع تعزى للمتغيرات  (  =0.05)هل توجد فروق ذات داللة احصائية  السؤال الحادي عشر:

 الديمغرافية )النوع االجتماعي ، العمر(؟

 :لسؤالين جابة عن هذا السؤال سنقوم بتقسيمهولإل

 في الدوافع تعزى لمتغير النوع االجتماعي؟ (  =0.05)هل توجد فروق ذات داللة احصائية -أ

للدوافع  حسب   استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةتم  لإلجابة عن هذا السؤال 

، اختبار "ت"ولبيان الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام ، متغير النوع االجتماعي

 وضح ذلك.تول أدناه اوالجد

 (23جدول )

 النوع االجتماعيألثر المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للدوافع واختبار "ت" 

 الدوافع
النوع 

 االجتماعي
 العدد

المتوسر 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 قيمة

 "ت"

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 نفعية

  

 508. 92 664.- 416. 2.45 66 ذكر

    411. 2.51 28 انثى
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 طقوسية

  

 421. 92 808.- 533. 1.85 66 ذكر

    564. 1.95 28 انثى

 نوع االجتماعيالتعزى ألثر  (  =0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية )عدم   (23يتبين من الجدول )

 .الدوافع النفعية والطقوسيةفي 

 في الدوافع  تعزى لمتغير العمر؟ (  =0.05)ية هل توجد فروق ذات داللة احصائ- 

للدوافع حسب متغير العمر   استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةتم  لإلجابة عن هذا السؤال

ول أدناه اوالجد ولبيان الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام اختبار التباين األحادي،

 .وضح ذلكت

 (24)جدول 

 العمر حس  متغير للدوافع المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

 االنحراف المعياري  المتوسر الحسابي العدد الفئات الدوافع

 286. 2.70 8 سنة 25دون  نفعية

 380. 2.50 48 سنة 35إلى  25من   

 437. 2.49 23 سنة 45إلى  36من   

 436. 2.17 11 سنة 55إلى  46من   

 516. 2.30 4 سنة 55أكثر من   

  Total 94 2.47 .413 

 584. 2.08 8 سنة 25دون  طقوسية
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 530. 1.88 48 سنة 35إلى  25من   

 531. 1.97 23 سنة 45إلى  36من   

 579. 1.58 11 سنة 55إلى  46من   

 430. 1.83 4 سنة 55أكثر من   

  Total 94 1.88 .541 

بسااابب اخاااتالف  فاااي المتوساااطات الحساااابية واالنحرافاااات المعيارياااةظاهرياااا   ا  ( تباينااا24يباااين الجااادول ) 

تحلياال التباااين ولبيااان داللااة الفااروق اإلحصااائية بااين المتوسااطات الحسااابية تاام اسااتخدام ، فئااات متغياار العماار

 (.26األحادي حسب الجدول )

 (25جدول )

 على الدوافع العمرألثر األحادي تحليل التباين 

 رالمصد الدوافع
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسر 
 قيمة ف المربعات

الداللة 
 اإلحصائية

 045. 2.546 408. 4 1.631 بين المجموعات نفعية

     160. 89 14.257 داخل المجوعات

       93 15.888 الكلي

 262. 1.339 387. 4 1.548 بين المجموعات طقوسية

     289. 89 25.721 داخل المجوعات

       93 27.268 الكلي

       93 31.489 الكلي
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للعمار تعازى  (=0.05) عناد مساتوى الداللاة وجود فروق ذات داللة إحصائية (25يتبين من الجدول )      

باين المتوساطات الحساابية تام اساتخدام المقارناات الدالاة إحصاائيا ولبياان الفاروق الزوجياة ،  نفعيةفي الدوافع ال

إلى  46من  )بين (  =0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائية حيث تبين من النتائج  ،شفيهقة البعدية بطري

ماان جهااة  (ساانة 45إلااى  36ماان )و (ساانة 35إلااى  25ماان )و (ساانة 25دون )ماان جهااة وكاال ماان  (ساانة 55

فاي  (سانة 45إلاى  36مان )و (سانة 35إلاى  25من )و (سنة 25دون من )كل وجاءت الفروق لصالح خرى أ

 .لفئة األكبر سنا بين المبحوثين الدوافع النفعية كانت أقل لالنفعية. فمن الواضح أن فع الدوا

في اإلشباعات تعزى للمتغيرات  (  =0.05)هل توجد فروق ذات داللة احصائية السؤال الثاني عشر: 

 الديمغرافية )النوع االجتماعي ، العمر(؟

 ولإلجابة عن هذا السؤال سنقسمه إلى سؤالين:

 في اإلشباعات  تعزى لمتغير النوع االجتماعي؟ (  =0.05)هل توجد فروق ذات داللة احصائية -أ

لإلشباعات حسب   استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةتم  لإلجابة عن هذا السؤال 

، اختبار "ت"ولبيان الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام متغير النوع االجتماعي، 

 وضح ذلك.تول أدناه اوالجد
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 (26جدول )

 نوع االجتماعيالألثر المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لإلشباعات واختبار "ت" 

 
النوع 

 االجتماعي
 العدد

المتوسر 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 قيمة

 "ت"

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 تفاعل اجتماعي

  

 444. 92 768. 347. 2.56 66 ذكر

    357. 2.50 28 انثى

 عمل صحفي

  

 476. 92 715. 277. 2.42 66 ذكر

    367. 2.37 28 انثى

 مراقبة البيئة

  

 125. 92 1.546- 391. 2.64 66 ذكر

    507. 2.79 28 انثى

 التعبير عن الرأي

  

 426. 92 800.- 730. 1.96 66 ذكر

    639. 2.09 28 انثى

 هوية افتراضية

  

 657. 92 445.- 704. 1.89 66 ذكر

    693. 1.96 28 انثى

 هروب وتسلية

  

 644. 92 464.- 578. 1.99 66 ذكر

    598. 2.05 28 انثى

نوع التعزى ألثر  (  =0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية )عدم   (26يتبين من الجدول ) 

 .اإلشباعاتفي جميع  االجتماعي
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 في اإلشباعات  تعزى لمتغير العمر؟ (  =0.05)هل توجد فروق ذات داللة احصائية - 

لإلشباعات حسب متغير   استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةتم  لإلجابة عن هذا السؤال

ول اوالجد ،ولبيان الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام اختبار التباين األحاديالعمر 

 .وضح ذلكتأدناه 

 (27جدول)

 العمر  لإلشباعات حس  متغير المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

 االنحراف المعياري  المتوسر الحسابي العدد الفئات إلشباعاتا

 516. 2.59 8 سنة 25دون  تفاعل اجتماعي

 291. 2.57 48 سنة 35إلى  25من   

 353. 2.45 23 سنة 45إلى  36من   

 303. 2.39 11 سنة 55إلى  46من   

 144. 2.13 4 سنة 55أكثر من   

 338. 2.50 94 المجموع  

 248. 2.46 8 سنة 25دون  عمل صحفي

 312. 2.40 48 سنة 35إلى  25من   

 344. 2.40 23 سنة 45إلى  36من   

 301. 2.36 11 سنة 55إلى  46من   

 180. 2.42 4 سنة 55أكثر من   

 305. 2.40 94 المجموع  
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 436. 2.67 8 سنة 25دون  مراقبة البيئة

 371. 2.77 48 سنة 35إلى  25من   

 497. 2.68 23 سنة 45إلى  36من   

 402. 2.45 11 سنة 55إلى  46من   

 500. 2.25 4 سنة 55أكثر من   

 431. 2.68 94 المجموع  

 458. 2.31 8 سنة 25دون  التعبير عن الرأي

 681. 1.94 48 سنة 35إلى  25من   

 753. 2.11 23 سنة 45إلى  36من   

 745. 1.86 11 سنة 55إلى  46من   

 1.031 1.88 4 سنة 55أكثر من   

 703. 2.00 94 المجموع  

 707. 2.25 8 سنة 25دون  هوية افتراضية

 715. 2.00 48 سنة 35إلى  25من   

 736. 1.78 23 سنة 45إلى  36من   

 405. 1.82 11 سنة 55إلى  46من   

 500. 1.25 4 سنة 55أكثر من   

 698. 1.91 94 المجموع  

 563. 2.06 8 سنة 25دون  هروب وتسلية

 632. 1.99 48 سنة 35إلى  25من   
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 615. 2.09 23 سنة 45إلى  36من   

 416. 1.95 11 سنة 55إلى  46من   

 250. 1.88 4 سنة 55أكثر من   

 582. 2.01 94 المجموع  

بسااابب اخاااتالف  فاااي المتوساااطات الحساااابية واالنحرافاااات المعيارياااةظاهرياااا   ( تبايناااا  27يباااين الجااادول ) 

تحلياال التباااين ولبيااان داللااة الفااروق اإلحصااائية بااين المتوسااطات الحسااابية تاام اسااتخدام ، فئااات متغياار العماار

 (.28األحادي حسب الجدول )

 (28جدول )

 العمر على متوسطات اإلشباعاتألثر األحادي اين تحليل التب

 المصدر اإلشباعات
مجموع 
 درجات الحرية المربعات

متوسر 
 قيمة ف المربعات

الداللة 
 اإلحصائية

 050. 2.473 266. 4 1.063 بين المجموعات تفاعل اجتماعي

     107. 89 9.562 داخل المجوعات

       93 10.625 الكلي

 972. 128. 012. 4 050. لمجموعاتبين ا عمل صحفي

     097. 89 8.607 داخل المجوعات

       93 8.657 الكلي

 055. 2.416 424. 4 1.696 بين المجموعات مراقبة البيئة

     175. 89 15.618 داخل المجوعات

       93 17.314 الكلي
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 558. 754. 377. 4 1.508 بين المجموعات التعبير عن الرأي

     500. 89 44.492 داخل المجوعات

       93 46.000 الكلي

 122. 1.874 880. 4 3.520 بين المجموعات هوية افتراضية

     470. 89 41.799 داخل المجوعات

       93 45.319 الكلي

 936. 203. 071. 4 285. بين المجموعات هروب وتسلية

     351. 89 31.204 داخل المجوعات

       93 31.489 الكلي

للعمر تعزى  (=0.05) عند مستوى الداللة وجود فروق ذات داللة إحصائية (28يتبين من الجدول )          

بين المتوسطات الحسابية تم الدالة إحصائيا ولبيان الفروق الزوجية في إشباعات التفاعل االجتماعي 

=  )وجود فروق ذات داللة إحصائية نت النتائج حيث بي شفيهاستخدام المقارنات البعدية بطريقة 

من جهة  (سنة 35إلى  25من )و (سنة 25دون )من جهة وكل من  (سنة 55أكثر من ) بين (0.05

تفاعل في إشباعات ال (سنة 35إلى  25من )و (سنة 25دون )كل من وجاءت الفروق لصالح اخرى 

( أشبعوا حاجاتهم للتفاعل سنة 35ل من أق). وهو الذي يبين أن فئات الشباب من هم جتماعياال

 . (سنة 55فوق )فيسبوك أكثر من الفئات األكبر سنا من خالل  االجتماعي
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 ملخص النتائا:

معظم الصحفيين و  .سنوات فسكثر (5)منذ  (فيسبوك)يستخدمون  عينة الدراسة من الصحفيين (63.8%) -

 (3)من الصحفيين يقضون  (%43.6) و (%70.2)مرات يوميا بنسبة  (3)أكثر من  (فيسبوك)يفتحون 

 . نشطين على الموقعمما يدل على أن الصحفيين  )فيسبوك(ساعات فسكثر على 

يهتمون بوضع  ، وغالبيتهم(فيسبوك)ة  يستخدمون اسمهم الحقيقي على جميع الصحفيين عينة الدراس -

ية حازت الصور الرمز بينما  (%73.4)( بنسبة Profile) شخصية للتعبير عنهم في الصورة الشخصية ةصور 

بينما حازت الصور التي تتعلق في العمل  (% 44.7)الغالف بنسبة  على أعلى نسبة استخدام في صورة

 الصحفي على نسبة منخفضة في االثنتين.

 )%85.1(، ثم المؤهل األكاديمي بنسبة من الصحفيين يظهرون طبيعة عملهم الحالي للجميع   )88.3%( -

 .(فيسبوك)لشخصية على في البيانات ا  )%80.9 (ثم مكان الدراسة بنسبةة من العين

  (فيسبوك)ن على طة التي يقوم بها الصحفيو من األنش حازت األنشطة السلبية على أعلى متوسطات حسابية-

 . بحث عن قصصثم األنشطة التفاعلية ثم أنشطة ال متابعة مشاركة المواد مع القراء لتها أنشطةت

 .الصحفيون لمشاركة أعمالهم الصحفية مع القراء أكثر من تجاربهم الشخصية يميل  -

 .)الصور والفيديو( أكثر من المرئية (سطر الحالة والروابر)لمشاركة المواد المكتوبة  يميل الصحفيون   -
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ون علية التي يقوم بها الصحفياألنشطة التفا لمشاركات( في مقدمةابجاء التفاعل عن طريق اإلعجاب ) -

التعليق ثم المشاركة ثم تحديث الصور الشخصية والغالف وتالها إرسال الرسائل الخاصة ثم  (فيسبوك)على 

 .والصفحات ثم  إنشاء المجموعات

بمتوسر  ي متابعة التحديثات والتعليقاتأكثر األنشطة التي يقوم بها الصحفيون بحثا عن قصص ه -

وجاءت بعد ذلك الدردشة  (2.60) بة الثانية بمتوسرات في المرتثم جاءت متابعة الدعوات والفعالي (43.07/)

 .م االنضمام للمجموعات ث

 (%55.3) بنسبة (فيسبوك)يستخدمها الصحفيون على  في مقدمة األدوات المتقدمة التي (الوسم #)جاء  -

تمامات ثم لقوائم االه (%21.3)ثم انخفضت النسبة بعد ذلك إلى  (% 53.2)بنسبة  (ن اإلشارات)تلتها 

 .(%16)البحث المتقدم بنسبة 

حاز دافع متابعة صفحات الصحف والمؤسسات اإلعالمية ووكاالت األنباء على أعلى متوسر حسابي في  -

جاء دافع أن أعبر عن  رائي بحرية دون أن أكون محكوما بسياسة و  (2.60/3)قائمة الدوافع ككل بمقدار 

وبسعلى نسبة تكرارات من الدوافع  (2.59)انية بمتوسر حسابي مقداره الصحيفة التي أعمل بها في المرتبة الث

وحاز دافع يمكنني من مشاركة المحتوى بطرق متعددة على  (%67)ككل في خيار إلى حد كبير بنسبة  

 .(2.57)ثالث أعلى متوسر حسابي بمقدار 

 دافعي  حفية ، حيث حازحث عن قصص صتقدمت الدوافع المتعلقة ببناء جمهور القراء على دوافع الب -

 (32.51/)مشاركة أعمالي الصحفية مع القراء وبناء جمهور من القراء على قيمة المتوسر الحسابي نفسه 
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في المرتبة الخامسة من الدوافع النفعية بينما حاز دافع البحث عن قصص صحفية بطرق جديدة على متوسر 

 افع النفعيةمحتال المرتبة السابعة في قائمة الدو  (2.43)حسابي 

ثم  (2.68)يمة تقدمت إشباعات مراقبة البيئة على باقي اإلشباعات حيث حصلت على متوسر حسابي بق -

وحازت إشباعات الهوية االفتراضية على أقل متوسر  (2.54)تلتها إشباعات التفاعل االجتماعي بمتوسر 

. (1.91)حسابي   

مكنني من التواصل إشباع  (فيسبوك)استخدامهم  جاء في مقدمة اإلشباعات التي تحققت للصحفيين من -

ما في استقراء المزاج العام حول قضية  (فيسبوك)يساعدني ثم  (2.95/3)بمتوسر مرتفع  مع األصدقاء

 (.2.81)بمتوسر حسابي  كونت من خالله عالقات مفيدة لعملي الصحفيثم   (2.88)بمتوسر  

 (فيسبوك)إدارة الصحفية بسبب  رائهم على بيها من تن همبعض زمالئ يتلق من الصحفيين (%33)أيد  -

 . موقع رائهم على البسبب  ضوا لشكل من المضايقات على األقلمن الصحفيين أنهم تعر  (%37.2أيد)و 

 الذكية الصياغة ذانت المشاركات التي تجتذب تفاعال أكبر من القراءمحتوى المشاركات جاءت في مقدمة  -

 المشاركة منهم وتطلب القراء على أسئلة تطرح التي المشاركاتثم من المشاركات  (%26.0)بنسبة  ومعنى لغة

 .(%22.9)بنسبة  شخصية تجربة تعكس التي المشاركاتثم جاءت (%24.2)بنسبة  ما أمر في بآرائهم

تفاعال من القراء من وجهة نظر الصحفيين هي الصور مع التعليق  أكثر أشكال المشاركات التي لقيت -

ثم الفيديوهات مع تعليق بنسبة  (%26.6)أسطر بنسبة  (5-1)يليها سطر الحالة من  (%28.8) بنسبة

(18.0%.) 
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( من %26.8)حازت على أعلى تكرار بنسبة  (فيسبوك) على والصفحات األصدقاء مشاركات متابعة -

 للفعاليات تالدعوا متابعةكسفضل وسيلة للبحث عن قصص من وجهة نظر الصحفيين ثم جاءت اإلجابات 

 والتفاعل مشاركاتي على القراء تعليقات متابعةمن العينة ثم  (%19.2)في المرتبة الثانية بنسبة  (فيسبوك) على

 (.%17.9)بنسبة  معهم

وكل من  عدد سنوات الخبرة في العمل الصحفيمتغيري العمر و بين دالة إحصائيا  سلبيةعالقة  توجد -

 فكلما زاد العمر وسنوات الخبرة قلت هذه األنشطة. تعلقة بالعمل الصحفيمالنشطة ألا، و تفاعليةالنشطة ألا

شباعات الهوية  والدوافع النفعية (فيسبوك)معدل استخدام بين عالقة إيجابية دالة إحصائيا  توجد - وا 

شباعات الهوية االفتراضية. زادت الدوافع النفعية (فيسبوك)فكلما زاد معدل استخدام  االفتراضية  وا 

 .واإلشباعات االجتماعية نفعيةلعمر في الدوافع المتغير التعزى  فروق ذات داللة إحصائية جد تو  -
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 التوصيات:

 همموقعا منفصال عن عمل (فيسبوك) اعتبروامن الصحفيين عينة الدراسة  (%33)النتائج أن  بينت -

( أن أنشطة 9رقم )ويالحظ من جدول األنشطة  ،استخداما شخصيا فقر ونهستخدمنهم يوأ ينكصحفي

تميل لتكون سلبية األمر الذي يقلل من االستفادة من الموقع ، وأن  (فيسبوك)الصحفيين على  

األنشطة المتعلقة بالعمل الصحفي منها تتركز في متابعة صفحات الصحف والمؤسسات اإلعالمية 

وبناء  ى قصص صحفيةللعثور عل على الموقع التي تعد أنشطة محدودة مقارنة بما يمكنهم القيام به

، كما يتضح أن نسبة كبيرة ال تستخدم األدوات المتقدمة المخصصة لخدمة الصحفيين جمهور القراء

في  انقصأن هناك مما يدل على  على الفيسبوك مثل الوسم وقوائم االهتمامات والبحث المتقدم.

لذا توصي الصحفي،  بالشكل األمثل في العمل (فيسبوك)رات والمعارف الالزمة الستثمار المها

وتوعية من قبل خبراء في اإلعالم االجتماعي  الباحثة المؤسسات الصحفية بعقد دورات تدريب

األمثل في  التواصل االجتماعي بالشكل منصاتستخدام تدريب الصحفيين على اوالعمل الصحفي ل

ضرورة ملحة لم يعد ترفا وأصبح  عملهم الصحفي، ألن استخدام هذه المنصات في العمل الصحفي

 وال بد للمؤسسات الصحفية أن تولي هذا التغيير الجديد في الصحافة االهتمام الكافي.

يتضح من إجابات الصحفيين حول تخصيص الحساب أن قسما منهم يترك بياناته التي تعرف بهويته  -

المهنية فارغا كما أن قسما  خر ال يستخدم الصور الشخصية في صورة الحساب مما يجعل شكل 

لذا توصي الباحثة المؤسسات الصحفية   غير مكتمل للتعريف بهويته لبعض الصحفيينالحساب 

بوضوح لتسهيل قيامهم بالبحث عن  (فيسبوك)على بتنبيه الصحفيين لضرورة التعبير عن أنفسهم 

 والتعرف إليهم من قبل جمهور المستخدمين على الموقع.قصص صحفية 
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ار التي ينشرها الصعب التحقق من مصداقية األخب ه منالصحفيين على أن من (%41.5)وافق  -

ناقله ر الذي يتتتبع أصل الخب من الصعب أنه (%31.9)وأيد  (فيسبوك)على  المستخدمون 

توصي الباحثة المؤسسات الصحفية المحلية  ، لذا والوصول لمصدره (فيسبوك)المستخدمون على 

المحتوى على وسائل اإلعالم االجتماعي  بوضع قواعد لمساعدة الصحفيين في التحقق من صدقية

 فالمحتوى  المختلفة وكيفية الوصول لمصادر القصص خاصة في تغطية األزمات ومناطق الصراع،

التواصل االجتماعي مهم في كثير من األحيان لكن ال بد أن  منصاتالذي ينشره المستخدمون على 

خبار غير الصحيحة بداعي السرعة والسبق يقوم بعملية تحري دقيقة لتجنب الوقوع في مشكلة نشر األ

ويمكن االستعانة بتجارب المؤسسات اإلعالمية العالمية السابقة في هذا المجال مثل  الصحفي

 الجزيرة وبي بي سي وأسوشييتد بريس .

، باستمرار تحديث قاعدة البيانات لدى نقابة الصحفيين التي تضم أسماء الصحفيين المنضمين للنقابة -

حساب الصحفي  اإللكترونية ألسماء صحفيي النقابة أن يضاف إلى قاعدة البيانات وتقترح الباحثة

على و)لينكد إن( لمواكبة التطورات في عملية االتصال وللتسهيل  (التويتر)و (الفيسبوك)على 

 .م والجهات المختلفة التواصل معه الباحثين

تسهيل الطلبة في كليات الصحافة واإلعالم في الجامعات األردنية بما يلزمهم من مهارات ومعارف  -

بغرض مواكبة هذا الشكل الجديد من  ،ثة في العمل الصحفيالحدي للتعامل مع هذه األدوات

في العمل  االجتماعي منصات التواصلاستخدام ب متخصصة عن طريق إضافة مساقات ،الصحافة

 .الصحفي
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 ( االستبانة2ملحق )

 واإلشباعات المتحققة منهافيسبوك ردنيين لموقع استخدامات الصحفيين األ 

 األخت الصحفية/ األخ الصحفي،

 :السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ، وبعد

فيساابوك واإلشااباعات المتحققااة امات الصااحفيين األردنيااين لموقااع تجااري الباحثااة دراسااة بعنااوان : اسااتخد      

ستير في اإلعالم من كلية اإلعالم في جامعة اليرماوك . منها ،كجزء من متطلبات الحصول على درجة الماج

أرجو منكم التكرام باإلجابة عن أسئلة هذه االستبانة بدق ة   وموضوعية، مؤكدة  لكم أن المعلومات التي ستدلون 

 . بها لن يتم  استخدامها إال لغايات البحث العلمي

 شاكرة لكم كريم تعاونكم

 رموكسهى محمد إسماعيل / جامعة الي

 ديمغرافية والشخصيةأوال: البيانات ال

 الجنه  -1

o 1-  ذكر 
o 2-  أنثى 

 الفئة العمرية  -2

o 1-  سنة  25دون 
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o 2-  سنة  35إلى  25من 
o 3-  سنة  45إلى  36من 
o 4-  سنة  55إلى  46من 
o 5-  سنة  55أكثر من 

 المستوى التعليمي  - 3

o 1-  دبلوم فسقل 
o 2-  بكالوريوس 
o 3- ليا دراسات ع 

 د سنوات الخبرة في العمل الصحفي عد - 4

o 1-  سنوات  5أقل من 
o 2-  سنوات  10إلى أقل من  5من 
o 3- 10  سنوات فسكثر 

 فيسبوكاستخدام وأنماط ثانيا : عادات 

 فيسبوك؟ منذ متى وأنت تستخدم  -5

 1-  أقل من سنة 
 2-  سنوات  3من سنة إلى أقل من 
 3-  سنوات  5إلى أقل من  3من 
 4- 5  سنوات فسكثر 

 فيسبوك ؟ كم مرًة تفتح حسابك على  - 6

 1-  مرات أسبوعيا  3من مرة إلى 
 2-  مرات أسبوعيا  6مرات إلى  4من 
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 3-  مرات يوميا  3من مرة إلى 
 4-  مرات يوميا  3أكثر من 

 فيسبوك ؟ باستخدام حسابك على  ما معدل الوقت الذي تقضيه عادة -7

 1-  أقل من ساعة 
 2-  من ساعة إلى أقل من ساعتين 
 3-  ساعات  3من ساعتين إلى أقل من 
 4- 3  ساعات فسكثر 

 فيسبوك؟ ي تستخدمه عادة لتصفح ما الجهاز الذ -8
 يمكن اختيار أكثر من بديل   واحد 

 1-  موبايل 
 2-  جهاز البتوب 
 3-  جهاز كمبيوتر 
 4-  جهاز لوحيIpad  
 5-  :أخرى 

 عادة؟  فيسبوكأين تستخدم  -9
 يمكن اختيار أكثر من بديل   واحد 

 1-  المنزل 
 2-  العمل 
 3-  مقهى إنترنت 
 4-  عند األصدقاء 
 5-  في أي مكان عبر خدمة اإلنترنت الالسلكية 
 7-  :أخرى 

 ؟ ك" واجهة المستخدم "فيسبوك ما اللغة التي تستخدم بها  -10
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 1-  العربية 
 2-  اإلنجليزية 
 3-  :أخرى 

 صيص الحسا ثالثا: تخ

 فيسبوك؟ ابك الخاص على على حس ما االسم الذي تستخدمه -11

 1-  اسمي الحقيقي 
 2-  اسم مستعار 

 فيسبوك؟ ا عادة على حسابك على تضعينه \( التي تضعها  Profileما الصورة الشخصية ) -12

 1-  صورة شخصية 
 2-  صورة تظهر طبيعة عملي كصحفي 
 3-  صورة رمزية 
 4-  العائلة صورة مع 
 5-  صورة مع األصدقاء 
 6-  ال أضع أي صورة 
 7-  :أخرى 

 فيسبوك؟ ا عادة على حسابك على ( التي تضعه coverما صورة الغالف ) -13

 1-  صورة شخصية 
 2-  صورة تظهر طبيعة عملي كصحفي 
 3-  رمزية 
 4-  صورة مع العائلة 
 5-  صورة مع األصدقاء 
 6-  ال أضع أي صورة 
 7-  :أخرى 



 

143 
 

 فيسبوك ؟ لجميع على حسابك على أي البيانات التالية تسهرها ل -14
 يمكن اختيار أكثر من بديل   واحد 

 1-  المؤهل األكاديمي 
 2-  مكان الدراسة 
 3-  طبيعة العمل الحالي 
 4-  مكان العمل الحالي 
 5-  مكان اإلقامة الحالي 
 6-  ال أظهر أيا منها 

15-   ِ  فيسبوك؟ ى عل Friendsكم عدد أصدقائَك

 1-  1000أقل من  
 2-  2000إلى أقل من  1000من  
 3-  3000إلى أقل من  2000من  
 4- 3000  فسكثر 

 فيسبوك؟ اتك على عادة في مشاركما نسام الخصوصية الذي تتبعه  -16

 1-  خاص باألصدقاء 
 2-  أصدقاء األصدقاء 
 3-  عام 
 4-  )محدد )موجه ألشخاص محددين 
 5- المحتوى الذي أشاركه  يختلف حسب نوع 

 فيسبوك؟  ترغ  بمصادقتهم على للقراء والمتابعين الذين ال Followهل ُتفع  ل خيار المتابعة  -17

 1-  نعم 
 2-  ال 
 3-  ليس لدي فكرة عنه 



 

144 
 

 فيسبوكألنشطة على رابعا: ا

 فيسبوك؟ ار قيامك باألنشطة التالية على ما تكر  -18
 أبدا نادرا أحيانا غالبا الفقرات

  قراءة  خر األخبار على حائر الصفحة الرئيسية
    

 قراءة حوائر األصدقاء
    

 قراءة الرسائل الخاصة
    

  تصفح وقراءة الدعوات
    

 تصفح المجموعات وقراءة مشاركات اآلخرين عليها
    

  قراءة التعليقات
    

  مشاهدة الفيديوهات
    

  مشاهدة الصور
    

 إرسال الرسائل الخاصة
    

 الدردشة
    

 الكتابة على حوائر اآلخرين
    

 status مشاركة الكتابة
    

  مشاركة الصور
    

  مشاركة الفيديوهات
    

  مشاركة الروابر
    

 إضافة وحذف األصدقاء
    

  عوات بالقبول أو الرفضالتفاعل مع الد
    

 اإلعجاب بمشاركات األصدقاء
    

  التعليق على مشاركات األصدقاء
    

  اإلعجاب بتعليقات األصدقاء
    

  الرد على تعليقات األصدقاء
    

 إنشاء مجموعات
    

 إنشاء صفحات
    

 profile picture تحديث الصورة الشخصية
    

 cover photo تحديث صورة الغالف
    

 مشاركة أعمالي الصحفية مع القراء
    

  مشاركة تجاربي الشخصية مع القراء
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  تصفح وقراءة صفحة الصحيفة التي أعمل بها
    

 مشاركة أعمال زمالئي الصحفيين مع القراء
    

  تصفح صفحات الصحف األخرى 
    

 متابعة التحديثات والتعليقات بحثا عن قصص
    

 الدردشة بغرض تكوين قصص
    

 متابعة الدعوات والفعاليات بحثا عن قصص
    

 االنضمام للمجموعات بحثا عن قصص
   

 

 فيسبوكخامسا : استخدامات متقدمة ل

إذا كانت اإلجابات ب)ال( أو )ليس لدي فكرة( بوك؟ فيسدم أيا من األدوات التالية على هل تستخ -19
ذا كانت إجابتك بنعم ألي من هذه الخيارات الرجاء اإلجابة على  24لجميع الخيارات لطفا االنتقال للسؤال  وا 

 23إلى  20السؤال المتعلق بها من السؤال
 ليس لدي فكرة عنها ال نعم البدائل

 Hashtag # الوسم
   

 Mention @ اإلشارات
   

 Interests Lists قوائم االهتمامات
   

 (التزال هذه الخدمة مفعلة باللغة اإلنجليزية فقر) Graph Search البحث المتقدم
   

 
 ( ؟ Hashtagلماذا تستخدم )الوسم #  19في السؤال  1بناء على اجابتك بنعم للخيار  -20

 يمكن اختيار أكثر من بديل   واحد 

 دة المحتوى في موضوع معين من خالل كلمات مفتاحية لزيا -1

لتسهيل الوصول لمشاركاتي من خالل محرك البحث الخاص بالفيسبوك عن طريق الكلمات المفتاحية  -2
 المسبوقة بالوسم # 

طريقة جديدة لعثور األشخاص على حسابي الخاص عبر الكلمات المفتاحية المسبوقة بالوسم # في  -3
 مشاركاتي 

 إلضفاء لمسة احترافية على مشاركاتي  -4
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 ( ؟ Mentionلماذا تستخدم )اإلشارات @  19في السؤال  2بناء على اجابتك بنعم للخيار  -21
 يمكن اختيار أكثر من بديل   واحد 

 لتوجيه المشاركة أوالتعليق لشخص محدد بحيث أضمن مشاهدته للمشاركة أو التعليق  -1

 ذي نقلت عنه على الفيسبوك لتوثيق مصدر المشاركة ال -2

 للترويج لحسابات بعض األشخاص أو بعض الصفحات على الفيسبوك  -3

( Interests Listsلماذا تستخدم )قوائم االهتمامات  19في السؤال  3بناء على اجابتك بنعم للخيار  -22
 ؟ 

 يمكن اختيار أكثر من بديل   واحد 

 وعاتها لتسهيل الرجوع إليها في قوائم حسب موض Pagesتصنيف الصفحات  -1

االطالع على تحديثات األشخاص الذين ال أرغب بمصادقتهم أو متابعتهم كي ال تفهم صداقتي أو  - 2    
 متابعتي لهم نوعا من التسييد لهم 

متابعة تحديثات األشخاص والصفحات التي تهمني في مكان واحد بشكل منفصل عن صفحة  خر  -3    
 األخبار 

البقاء على تواصل مع مصادري الصحفية على الفيسبوك دون االضطرار لمصادقتها والكشف عن  -4     
 هويتها 

( ؟ Graph Searhلماذا تستخدم )البحث المتقدم  19في السؤال  4بناء على اجابتك بنعم للخيار  -23
 )هذه الخدمة حاليا مفعلة باللغة اإلنجليزية فقط( 

 احد يمكن اختيار أكثر من بديل   و 

 البحث عن األشخاص من خالل عدة متغيرات مثل العمل ومكان اإلقامة والجنس  -1

 البحث عن الصور والفيديوهات من خالل عدة متغيرات مثل مكان التقاطها وتاريخها ومن التقطها  -2
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البحث عن اهتمامات األشخاص )صفحات رياضة أو أفالم أو كتب( من خالل عدة متغيرات مثل نوع  -3
 صفحات التي يتابعونها ومكان إقامة األشخاص وعملهم ال

البحث عن المجموعات من خالل عدة متغيرات مثل موضوعاتها وعنوانها ونظام خصوصيتها  -4
   والمنضمين إليها

 فيسبوكسادسا : دوافع استخدام 

 لفيسبوك؟ ما دوافع استخدامك  -24

إلى حد  الفقرات
 كبير

إلى حد 
 ما

  ال

 قات مع األصدقاءتقوية العال
   

 البحث عمن أتفق معهم ذهنيا
   

 بناء عالقات تفيدني في عملي الصحفي
   

 متابعة أخبار الصحف والمؤسسات اإلعالمية ووكاالت األنباء
   

 مشاركة أعمالي الصحفية مع القراء
   

 البحث عن مصادر قصص صحفية بطرق جديدة
   

 بحرية دون أن أكون محكوما بسياسة الصحيفة التي أعمل بهاأعبر عن  رائي 
   

 يمكنني من مشاركة المحتوى اإلعالمي بطرق متعددة
   

  تقديم صورة احترافية عن عملي الصحفي
   

 بناء جمهور من القراء
   

  كي أصبح صحفيا معروفا
   

 إجراء روتيني عندما أكون أون الين
   

 اء وقت الفرا قض
   

 متابعة صفحات ومجموعات متخصصة بالعمل الصحفي
   

 فيسبوكاإلشباعات المتحققة من استخدام سابعا : 

ققت أي العبارات التالية توافق عليها من خالل تجربتك الشخصية بما يعكه اإلشباعات التي تح -25
 لديك من استخدامك الفيسبوك؟ 
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 ال أوافق محايد أوافق الفقرات

 مكنني من التواصل مع األصدقاء
   

 التقيت بمن أتفق معهم ذهنيا
   

 كونت من خالله عالقات مفيدة لعملي الصحفي
   

 يسبب المشاكل والخالفات بين األصدقاء
   

  أتابع من خالله أخبار الصحف والمؤسسات اإلعالمية
   

 إلعالمية واالنضمام إليهامكنني من التعرف إلى الفعاليات ا
   

  يساعدني الفيسبوك في استقراء المزاج العام حول قضية ما
   

 يمكنني باستخدام الفيسبوك "وحده" الخروج بقصة صحفية متكاملة
   

 يعطيني مؤشرا عن مدى قبول القراء لمادتي الصحفية
   

أن تبنى بواسطته قصة صحفية  الفيسبوك يزود الصحفي بمفاتيح قصص لكن ال يمكن
 متكاملة

   

 للفيسبوك إلى زيادة أعداد متابعي مادتي الصحفية التي أنشرها أدى استخدامي
   

 أستفيد من تعليقات القراء لتطوير أدائي في المرة القادمة
   

 يوفر العديد من الخدمات واألدوات المفيدة للصحفي في مكان واحد
   

 ي للفيسبوك مكمل لعملي الصحفي وجزء منهاستخدام
   

 أستصعب تكوين جمهور من القراء باستخدم الفيسبوك
   

  من الصعب التحقق من مصداقية األخبار التي ينشرها المستخدمون على الفيسبوك
   

التعنيف ) تعرضت لواحد من المضايقات التالية على األقل على الفيسبوك بسبب  رائي
 (انتحال شخصية فظي، التهديد ، السب والشتم ، سرقة حساب، التشهير والقذف،الل

   

 تلقى بعض زمالئي تنبيها من إدارة الصحفية بسبب  رائهم على الفيسبوك
   

 أعتبر الفيسبوك موقعا منفصال عن عملي كصحفي وأستخدمه استخداما شخصيا فقر
   

 جعلني أصبح صحفيا معروفا
   

 مجرد إجراء روتيني عندما أكون أون الين
   

 طريقة ممتعة لقضاء وقت الفرا 
   

 من الصعب تتبع أصل الخبر الذي يتناقله المستخدمون على الفيسبوك والوصول لمصدره
   

 
 فيسبوك في كس  تفاعل القراء من وجهة نسر الصحفيينلى ثامنا: أفضل المشاركات ع

 
 فيسبوك ؟ أكبر من القراء على  المشاركات التالية تلقى تفاعالمحتوى تجربتك أي من خالل  - 26

 يمكن اختيار أكثر من بديل   واحد 
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 المشاركات التي تطرح أسئلة على القراء وتطلب منهم المشاركة بآرائهم في أمر ما  -1

  المشاركات التي تطلب من القراء االطالع على محتوى المشاركة ألهميته -2

 المشاركات التي تعطي القراء مختصرا عن محتوى المشاركة ثم تطلب منهم االطالع على التفاصيل  -3

 المشاركات التي تعكس تجربة شخصية  -4

 المشاركات ذانت الصياغة الذكية لغة ومعنى  -5

تها على اء عند مشاركمن خالل تجربتك أي األشكال التالية تلقى تفاعال أكبر من األصدقاء والقر  -27
 فيسبوك ؟ 

 يمكن اختيار أكثر من بديل   واحد 

 أسطر(  5)من سطر إلى  statusسطر الحالة  -1

 أسطر(  5)أكثر من  statusسطر الحالة  -2

 الصور مع تعليق  -3

 الصور بدون تعليق  -4

 الفيديوهات مع تعليق  -5

 الفيديوهات بدون تعليق  -6

 الروابر الخارجية مع تعليق  -7

 الروابر الخارجية بدون تعليق  -8
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 فيسبوك وجهة نسر الصحفيينل األنشطة في البحث عن قصص على تاسعا: أفض
 

فيسبوك ؟ ة للبحث عن قصص صحفية باستخدام من خالل تجربتك أي األسالي  التالية أكثر فائد -28
 يمكن اختيار أكثر من بديل   واحد *

 ات على الفيسبوك متابعة مشاركات األصدقاء والصفح -1

 متابعة تعليقات القراء على مشاركاتي والتفاعل معهم  -2

 الدردشة مع أصحاب القصص  -3

 االنضمام للمجموعات والتفاعل معها  -4

 على الفيسبوك  Eventsمتابعة الدعوات للفعاليات  -5

 ال أستخدم الفيسبوك في البحث عن قصص صحفية  -6

 


