


 ملخص الدراسة :

الشباب حنو صحافة املواطن و كذا تسليط الضوء حول التحوالت و  اجتاهاتتستهدف الدراسة قياس _ 
التغريات اليت طرأت على البيئة اإلعالمية و أدوار املستخدمني و كذا اإلشكاليات و التحدايت اليت تواجهها 

د ,ورسم معامل عالقتها ابلصحافة التقليدية و ستعرض الدراسة يف إطارها النظري اتريخ صحافة املواطن و تعد
مسمياهتا مرورا اىل أهم اشكاهلا و كذا عالقتها ابلصحافة التقليدية و أهم التحدايت اليت تواجهها و أيضا 

و نشأته و خصائصه و أهم عنصر و هو  2,0مستقبلها و أيضا تطرقت يف هذه الدراسة إىل تعريف الواب 
 و.2,0ت الواب تطبيقا

 و إنطلقت الدراسة من تساؤل رئيسي مفاذه :
 إجتاهات الشباب اجلزائري حنو مضامني صحافة املواطن ماهي 

 األسئلة الفرعية :
  ؟ للواب الثاين اجليل لتطبيقات اجلزائري الشباب إستخدامات ما مدى-
  ؟  ابملعلومات التزود يف اجلزائرية املواطن صحافة مضامني على اجلزائري الشباب إعتماد ما مدى-

 ؟احملققة من استخدامات الشباب اجلزائري لصحافة املواطن اجلزائرية هي اإلشباعات _ما
 _ماهي إجتاهات الشباب اجلزائري حنو صحافة املواطن ؟

هل هناك فروق بني استخدام الشباب للتطبيقات وتكوين اجتاهات وعالقته مبتغريات عينة الدراسة ) اجلنس  -
 والسن واملستوى الدراسي والتخصص(؟ 

على املنهج املسحي الذي مييل إىل معاجلة الظاهرة يف احلاضر و ليس املاضي مما جيعله أكثر  اعتمدتوكما _ 
 مالئمة ملوضوع الدراسة.

 طالب من كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية. 120_إعتمدت على العينة القصدية فإخرتت 
الشباب اجلزائري حول إعالم املواطن و مت التعرف  راءآبويف اخلتام مت اخلروج مبجموعة من النتائج ذات الصلة _ 

ث نوع من التكامل وع إعالم اهلواة لكي يكون سند قوي لوسائل اإلعالم التقلدية يف حول إحدا اهتماماتهعلى 
 نشر و حتليل األخبار و ابلتايل اإلجابة على التساؤالت املطروحة و حتقيق األهداف املسطرة.

كانت عالية مقارنة   24إىل  18نسبة اإلانث أكرب من نسبة الذكور و الفئة العمرية من  شارت الدراسة إىل ان_أ
فما أكثر أما املستوى الدراسي فنالحظ أن ليسانس إحتل املرتبة االوىل مث يليه يف األخري  24ابلفئة العمرية من 

 الكتوراه أماالتخصص فكان من نصيب الفلسفة كانت نسبته عالية 
إرتباط بريسون فهناك عالقة إرتباطية متوسطة بني إستخدامات الشباب للتطبيقات و االجتاهات أما نتيجة _

املكونة لديهم هذا مايثبت صحة الفرضية املطروحة و املدروسة و اليت تقول : توجد عالقة دالة إحصائيا عند 
 0.05الداللة 

 



 
 

    
 



 
 

احلمد هلل الذي سهل املبتغى، وأعان على إمتام العمل، وذلل الصعاب واملتاعب ..... ومصدقا لقول 
 ( من مل يشكر الناس مل يشكر هللارسولنا الكرمي عليه الصالة والسالم ) 

احلمد لك اللهم و الشكر فقد اعنت و وفقت اتوجه بشكري اجلزيل اىل الدكتور املشرف حلمر نبيل 
على التوجيهات القيمة اليت افادين هبا و على كل اجملهودات اليت بذهلا معنا طيلة هذه الفرتة الدراسية 

بسكرة اىل كل من و اتقدم ابلشكر ايضا اىل مجيع اساتذيت بقسم علوم االعالم و االتصال جبامعة 
 .ساعدين و لو بكلمة 



 
 

 
  

 



 االهداء

 لنهار إال بطاعتك هللا جل جاللهإلهي اليطيب الليل إال بشكرك وال يطيب ا

بدون انتظار الى من كلله هللا بالهيبة و الوقار و إلى من علمني العطاء 

 أطال هللا في عمره "حسين " أحمل إسمه بكل إفتخار إلى أبي الغالي

إلى من كان دعائها سر نجاحي و حنانها بلسم جراحي إلى أغلى الناس 

أطال هللا في عمرك و "  نخلة"  أهدي لك ثمرة نجاجي إلى جدتي الغالية 

 حفظك هللا لنا

إلى من دعمتني  إلى  مالكي في الحياة إلى معنى الحب و إلى معنى الحنان 

 في عمركأطال هللا  "فتيحة "  إلى أمي العزيزةووقفت معي 

 دائما يدعمني أهدي ثمرة نجاحي إلى خطيبي و زوجيكان لى من كان سندا لي و إ

 " رمزي" المستقبلي

إلى رياحين حياتي في الشدة و الرخاء إلى من عرفت معهم قيمة األخوة إلى 

إلى سندي في هذه الحياة أختي سميرة وإلى   من أرى التفاؤل في أعينهم

 .أخي جمال اللهم إحفظه لي 

إلى أختي و رفيقت دربي إلى من تقاسمنا معا الحلوة و المرة إلى إبنت عمي 

عمي الغالي لخضر و زوجة وسناء و إلى من كان دعاءهم سر نجاحي 

 عمي وردة حفظكم هللا لي

و أتقدم بالشكر إلى عائلتي الثانية التي لم تتركني منذ بداية الرسالة حتى 

هللا في عمرك  و إلى أبي الثاني أطال "نعيمة " النهاية إلى أمي الثانية  

حفظك هللا لنا و أطال في عمرك و إلى من دعموني ووقفو معي "سليم "

 سميةإيناس و 

إلى مصابيح منزلنا شهيناز و هيبة و ال أنسى إبنت خالي سهام و إبن عمي 

 مسعود

إلى  وفايزة ورانيا إلى صديقاتي حنان و فطيمة و كوثر و دنيا و ريان

 سعيدة و بناتها المية وزهرة و إلى أوالد عمي عادل و سفيان. زوجة عمي
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  مقدمة

 

 أ
 

 مقدمة

عرفت البشرية تغريات و تطورات كبرية يف خمتلف امليادين بفعل الثورة املعلوماتية و      
اإلتصالية احلديثة لدرجة انه أصبح أي حديث عن التطور و التقدم ال خيلو من التطرق اىل 

على هذا اجملال وال ميكن التغافل عن  دور التكنولوجيات اإلتصال احلديثة و اتثريها
إنعكاساهتا الكثرية اليت ادت اىل تغيري عدة مفاهيم و إستحداث عدة نشاطات و تطبيقات 
جديدة و إلغاء العديد من االمور التقلدية وحالل مقابل جديد هلا كما مت إقصاء الكثري من 

م يف التقنيات و املهن و النشاطات بعد أن أتت بوظائف حديثة تعتمد على التحك
التكنولوجيات العصرية , فعال ذالك مامسىي بعصر التغريات و التحوالت و اليت هلا الكثري من 
اإلنعكاسات املستقبلية و اليت مل ترتك أي جمال دون أن خترتقه و حتدث فيه تطبيقات جديدة 

ذه الثورة و حديثة ,ومن بني هذه اجملاالت اليت عرفت قدرا وافرا من التغيري و أتثر هب
املعلوماتية ميدان علوم اإلعالم و اإلتصال بصفة عامة و جمال الصحافة الذي حلقها هي 
األخرى تغيريا كبريا يف خمتلف نواحيها سواء من حيث كيفية أداء املهنة , أو يف الطرق و 

و  الوسائل احلديثة املستعملة أو يف االنواع الصحفية املستحدثة أو يف املفاهيم املتعارفة
 املصطلحات املتداولة.

إن الدور الكبري الذي لعبته التكنولوجيا احلديثة يف قطاع الصحافة ساهم إىل حد كبري يف 
حترر املعلومة خاصة بعد ظهور االنرتنت كوسيلة إعالمية من وسائل التواصل بني األفراد و 

بثها أحد نتائج اجلماعات و الشعوب ,فأصبح عنصر التفاعلية يف احلصول على املعلومات و 
التطور يف وسائل االتصال واستفادت الصحافة منها ابلدرجة األوىل خاصة بعد ظهور العديد 
من التقنيات و التطبيقات االتصالية على شبكة االنرتنت ابخلصوص بدءا بتقنيات احملادثة 

ل األخرى اإللكرتونية ,غرف احلوار ,و الرتاسل النصي ,و القوائم الربيدية وصوال إىل األشكا
 للصحافة كاملواقع الفردية الشخصية و املدوانت اإللكرتونية و كذا املواقع التسامهية.



  مقدمة

 

 ب
 

لكن بظهور وسائل اإلعالم اجلديدة و تطبيقات االنرتنت يف نشر األخبار أصبح إبمكان أي 
شخص أن يكتب و ينشر على شبكة االنرتنت صوره,أرائه وأخباره اليت مجعها من مصادره 

يتحول املواطن بذلك من جمرد متلقي سليب للرسالة اإلعالمية إىل منتج نشط هلذه اخلاصة ل
املضامني و إظهار أشكال مستحدثة من تبادل املعلومة و اخلرب, و هذا ما مسح بربوز مشهد 
صحفي جديد أصطلح عليه بصحافة املواطن و الذي يهدف إىل إبراز أهم الظواهر 

 اإلعالمية اليت ترتبط ابملواطن.

يف هذا اإلطار سيكون للمواطن الدور الكبري يف عملية النشر عامة من خالل حتوله التدرجيي 
 من جمرد مواطن عادي ذو امليول الصحفية إىل مواطن صحفي مبجرد نشره ملضامني إعالمية.

من خالل ذلك سنحاول يف هذه الدراسة أن نفهم ظاهرة صحافة املواطن من جهة من 
النوع الصحفي اجلديد يف إطار العمل الصحفي و أهم خصائصه خالل عرض أسلوب هذا 

و كيف إستطاع هذا الشكل اجلديد يف عرض األخبار و األراء و املعلومات و كذا مسألة 
 مكانة الصحفي يف جمال إعالمي حتكمه مناذج تواصلية و إعالمية جد متطورة.

اية اجلانب املنهجي للدراسة وقد إنتظمت الدراسة و توزعت على النحو التايل:شكل يف البد
و الذي مت فيه حتديد مشكلة الدراسة و أهم املفاهيم اليت تناولتها ,وكذا أمهيتها و أهدافها و 
منهجه ,وأدوات حبثها و العينة املختارة مع إستعراض أهم الدراسات السابقة اليت تناولت هذا 

 النوع من املواضيع.

 ضم فصلني:مث مت إستعراض اجلانب النظري و الذي 

 2,0الفصل األول يتحدث عن الواب و أهم تطبيقاته فتناول أهم التعريفات اخلاصة ابلواب 
املتمثلة يف املدوانت و امللخص الوايف  2,0و أهم خصائصه و تقنياته و أهم تطبيقات الواب 

 و الشبكات االجتماعية و حمررات الواب التشاركية.



  مقدمة

 

 ت
 

ملواطن فتناول أهم التعريفات اخلاصة بصحافة أما الفصل الثاين فيتحدث عن صحافة ا
املواطن و أشاهلا و عالقة صحافة املواطن ابلصحافة التقليدية ومستقبلها وواقع صحافة 

 املواطن يف اجلزائر و التحدايت اليت تواجه الصحافة ابعتمادها على صحافة املواطن.

حتليل نتائجها ومن مث خالصة أما يف اجلانب التطبيقي مت التعرض توزيع استمارة استبيان و 
 الدراسة ونتائج الدراسة.
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 اجلانب املنهجي:

 ة.: املقاربة املنهجية للدراساألول الفصل

 للدراسة.املنهجي  البناء .1

 ،تساؤالهتا.إشكالية الدراسة  1.1
 إشكالية الدراسة. 1.1.1
 تساؤالت الدراسة. 1.1.2

 .أمهيتهاملوضوع و  1.2
 أسباب إختيار املوضوع. 1.2.1
 أمهية الدراسة. 1.2.2
 اهداف الدراسة. 1.2.3
 الدراسات السابقة. 1.2.4
 مفاهيم الدراسة. 1.2.5

 . املقاربة املنهجية للدراسة.2

 نوع الدراسة ,منهجها,وطرق مجع بياانهتا. 2.1

 نوع الدراسة. 2.1.1

 منهج الدراسة. 2.1.2

 أدوات مجع البياانت. 2.1.3

 جمتمع الدراسة و عينته. 2.2
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 وطرق مجع بياانهتا.نوع الدراسة ,منهجها, 2.1

 نوع الدراسة. .2.1

 الدراسة.منهج  2.1.2

 ادوات مجع البياانت. 2.1.3

 جمتمع الدراسة و عينته. 2.2

 حتديد جمتمع الدراسة. 2.1

 العينة و طريقة إختيارها. 2.2

 حدود الدراسة. 2.3
 البناء املنهجي للدراسة .1

 االدراسة و تساؤالهت إشكالية .1.1
 اإلشكالية:           1.1.1

ع التواصل االجتماعي الظاهرة اإلعالمية األبرز يف عاملنا اليوم كوهنا تستقطب شرحية  قتعد موا  
كبرية من فئات اجملتمع وخاصة الشباب ابعتبارهم األكثر أتثري وفاعلية يف أي جمتمع  فالشباب 
اجلزائري اليوم كغريه من الشباب يعيش جمموعة من التحوالت يف طرق العيش وأساليب  التفكري 

اط السلوك ميكن وصفها أبهنا مرحلة انتقالية تنطوي على تداخل التقليدي واجلديد بفعل التأثري وأمن
الكبري لثورة االتصاالت واملعلومات كان له انعكاس على وسلوكات خمتلف شرائح اجملتمع وخاصة 

يشكلون الفئة األكثر أتثري هلذه التحوالت وخاصة حول املواضيع  االشباب حبكم خصائصها أصبحو 
اليت تعرضها مواقع التواصل االجتماعي، فاملواطن بدوره أصبح يستخدم هذه املواقع من  اإلخبارية

الوسائل التكنولوجية و إرساهلا هلذه  إبحدىخالل لصد أحداث معنية تثري اهتمامه ويقوم  بتصويرها 
ع الغري عليها ملشاهدهتا أو التعليق عليها حيث أصبح املواطن حمرتف يف موقعه  املواقع هبدف اطال
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كالصحفي أو املراسل الذي ينقل املعلومات وابلتايل فقد ساهم بشكل مباشر أو غري مباشر يف 
صناعة الصحافة خاصة به متيزه عن الصحافة التقليدية أو اإلعالم القدمي اخلاضع لرقابة الدولة فقد 

مواقع التواصل اإلجتماعي بصفة عامة والفيسبوك بصفة خاصة يف صناعة احلدث والتعرف سامهت 
 على أهم األحداث  اليت حتدث يف اجملتمع والبيئة احمليطة به وابلتايل نطرح التساؤل التايل:

  ؟ اجلزائري املواطن صحافة حنو اجلزائري الشباب اجتاهات هي ما
  : الفرعية األسئلة  1.1.2

  ؟ للواب الثاين اجليل لتطبيقات اجلزائري الشباب استخدامات مدى ما-
  ؟  ابملعلومات التزود يف اجلزائرية املواطن صحافة مضامني على اجلزائري الشباب اعتماد مدى ما-
 ؟ املواطن صحافة مضامني حنو اجلزائري الشباب اجتاهات هي ما-

 ؟احملققة من استخدامات الشباب اجلزائري لصحافة املواطن اجلزائرية اإلشاعاتهي  _ما
 ؟ ته مبتغريات الدراسة هل هناك فروق بني استخدام الشباب للتطبيقات وتكوين اجتاهات وعالق -

 املوضوع و أمهيته. 2.1
 املوضوع: اختيارأسباب   2.1.1

  :العلمية األسباب •
 يف دراسة املواضيع اليت متس فئة الشباب وقياس اجتاهاهتم حنو مضامني صحافة املواطن. الرغبة  -
امليل  يف دراسة كل ما يتعلق مبهنة الصحافة و خاصة نشاط هواة مستخدمي مواقع و  الرغبة  -

 التواصل اإلجتماعي.
  العملية: األسباب •
 املوضوع حيث مزال يكتنف الغموض ظاهرة صحافة املواطن حداثة✓
تعلق املوضوع يف حد ذاته بفئة الشباب اليت متثل الشرحية األهم يف اجملتمع فمن خالل هذه ✓

 الدراسة سيتم التعرف على اجتاهات الشباب حنو مضامني صحافة املواطن.
 لتخصص.حداثة املوضوع إذ يعد من البحوث العلمية اجلديدة يف جمال ا✓
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 :أمهية الدراسة 2.1.2
حيث اهنا تعترب من الدراسات املهمة اليت تسلط  تتناول موضوعا حديثا أهناالدراسة يف  أمهيةتكمن 

يف اجملال الصحفي دون اي احرتافية او تكوين  االجتماعيةنشطاء الشبكات  اخنراطالضوء على 
مضامني اليت تنشر عرب مواقع شباب حنو احملتوايت و قياس اجتاه ال و تتطرق الدراسة اىل أكادميي
 .التواصل

الدور الذي تقوم به مواقع التواصل يف ظل التطور التكنولوجي و يف  هتدف الدراسة إىل التعرف على 
 .مقدرة هذا النوع من االعالم على خدمة اجملتمع

 هداف الدراسة:أ 2.1.3
 استخدام الشباب اجلزائري لتطبيقات اجليل الثاينالتعرف على مدى  ✓
 .التعرف على مدى اعتماد الشباب اجلزائري لصحافة املواطن كمصدر يف التزود ابملعلومات✓
 .معرفة اجتاهات الشباب اجلزائري حنو املضامني و احملتوايت اليت تنشر عرب مواقع التواصل ✓
 االجتماعي.اليت حيققها املواطن الصحفي من استخداماته ملواقع التواصل  اإلشاعاتالكشف عن ✓

 دراسات السابقة: ال 2.1.4
 املواطن صحافة حنو املصري الشباب اجتاهات أمحد، املعطي عبد السيد لينهى دراسة 1:  الدراسة

 .2014 ، االنرتنت شبكة على
 والقى االنرتنت شبكة على املواطن صحافة حنو املصري الشباب اجتاهات قياس الدراسة استهدفت-

 على املواطن صحافة أحدثتها اليت التغريات رصد كذلك املختلفة املواطن صحافة اشكال على الضوء
 بني االرتباط طبيعة على والتعرف املواطن لصحافة االعالمي املضمون ثراء ومسات ملعايري اجلمهور

 .الشباب بني العام اجملال تشكيل يف ودورها املواطن صحافة خصائص
 :أبرزها من نتائج عدة غلى الدراسة خلصت*

 وميكن االنرتنت شبكة على املواطن صحافة حنو االجتاه يف ابيةجيوا قوة الدراسة نتائج أظهرت 1-
  .الشباب احتياجات التقليدية اإلعالم وسائل تلبية عدم :إىل ذلك إرجاع

 .زالتام املواطن صحافة يف املقدمة مضامني يف الثقة أن النتائج أظهرت •
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 عجزت اليت اهلامة األحداث من العديد نقل يف الصحفي املواطن دور ينكر أن ألحد ميكن ال •
 .نقلها على الرمسية اإلعالم
  دراسة الرايضي العنف حنو املواطن صحافة تغطية حنو الصحفيني اجتاهات :02 الدراسة
 .2015-2014 اجلامعية سنة قنوعي، ومسية طاهري سعيدة لطلبني ورقلة، مدينة لصحفي ميدانية
 للعنف املواطن صحافة تغطية حنو ورقلة والية الصحو فني اجتاهات هي ما :الدراسة تساؤل

 .الرايضي؟
 :الفرعية التساؤالت

 .الرايضي؟ للعنف املواطن صحافة تغطية حنو صحفيني اجتاهات هي ما*
 .املواطن؟ صحافة ظهور حنو الصحفيني اجتاهات هي ما*
 .موضوعية؟ الرايضي للعنف املواطن لصحافة تغطية هل*
 ؟ الصحفي عمل على الصحفي املواطن نشاط يؤثر هل*

 صحافة ظهور حنو الصحفيني اجتاه على التعرف من متكنا الدراسات هذه خالل من  :الدراسة نتائج
 العنف تغطية يف املواطن صحافة دور على التعرف ابإلضافة الصحفي املواطن ونشاط املواطن

 حنو الصحفيني اجتاها جاءت لقد الصحفي عمل على املواطن صحافة نشاط أتثري وإبراز الرايضي
 تكنولوجيا استخدامات فرضته جديد مفهوم اعتباره على اجيابية بطريقة املواطن صحافة مفهوم ظهور

 للممارسة الوقاية عن بعيدا حرية أكثر إعالمها منط هو األخر فرض حيث احلديثة، واالتصال اإلعالم
 حول إخبارهم لدعم كمصدر ابعتماده ابلصحفيني أدى مما واألخبار املعلومات نشر عمليات على

 الرايضي للعنف تغطيتها عن الناجتة واملعلومات الرايضي العنف كأحداث املختلفة األحداث
 صحفيني كوهنم جانب إىل املواطن صحافة ميارسون مواطنني صحفيني إىل الصحفيني حتول ابإلضافة

 .حمددة إعالمية ملؤسسة اتبعني
 نشرت مرسال يصبح عندما املتلقي املواطن صحافة : بعنوان الرزن مجال الباحث دراسة:3الدراسة

 دراسته يف الباحث ركز- 255. السنة 02-01 العدد التصال لعلوم التونسية ابجمللة الدراسة هذه
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 طرحها اليت التساؤالت أهم بني ومن , مرسال يصبح عندما املتلقي املواطن إشكالية على هذه
 : جند الباحث

 ؟ خصائصها هي وما املواطن صحافة تعريف هو ما •
 ؟ املواطن لصحافة املؤسسة املرجعيات هي ما •
 الباحث ركز وقد البديل العامل لظاهرة تماعيةجاال التمثيالت احد املواطن صحافة اعتبار ميكن هل •
 و fr.blognewsال هي و الفرنسية , املواقع بعض أدبيات على دراسته يف

placepulplique  وأخريا médiacitoyen  على تعتمد ال حتريرها سياسة درست حيث 
 ومرجعيات نية كرتولإلا املدوانت مسالة أيضا الباحث عاجل , فلسفتها و املواطن صحافة مرجعية
 نقد اىل الباحث تطرق الوصفية دراسة اخلتام ويف البديل اإلعالم عن حتدث كما ن،املواط صحافة
 اطن.املو  صحافة
 :  04الدراسة

هلويتهم املهنية  دراسة ميدانية لَتَمُثِل الصحفيني اجلزائريني–" صحافة املواطن و اهلوية املهنية للصحفي 
  " رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف علو اإلعالم و االتصال، من إعداد الطالبة : فتيحة

 . 2010/2011بوغازي السنة اجلامعة 
 انطلقت الدراسة من اإلشكالية التالية :

 يف ظل وبروز وتطور ظاهرة "صحافة املواطن" ؟ كيف يتمثل الصحفي اجلزائري هويته الذهنية
 : الدراسة تساؤالت

 ؟ يف واقع الصحافة اجلزائرية – الذهنية اهلوية – إجرائية مفهوم ىمد ما  -
 ؟ هنةيف امللصحفي اجلزائر  وفلؤ التمثل امل هو ما - 
 ؟ "واطنصحافة امل " رةهالصحفي لظا هبنا يالتمثل اجلديد الذ هو ما - 

 .؟"املواطن صحافة" ظاهرة ظل يف الصحافة مستقبل عن الصحفي حيمله الذي التمثل هو ما - 
 :الدراسة نتائج أهم

 املالحظة و املقابلة و االستبيان ، " التحليلي و الوصفي" املسحي املنهج على الدراسة اعتمدت
 : كالتايل الدراسة نتائج كانت و ، البياانت جلمع كأدوات
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 احلية األحداث مواقع من األخبار ينقل الذي املواطن يكوم أف فكرة يتقبل ال اجلزائري الصحفي - 
 مستخدما

 .صحفيا واقعية بصورة اخلرب لعرض املتاحة التكنولوجية الوسائل كافة
 صحفيا،وبذلك يكون مراسال أف مواطن أي ابستطاعة يكون أف يرفضون اجلزائريون الصحفيون- 
 .املهنية نيتهم عن يدافعون فهم
 اليت ابألخبار ما نوعا ثقتهم هو الدراسة، مشلتهم الذين اجلزائريني الصحافيني لدى السائد االجتاه- 

 .منها االستفادة أجل من شبكة االنرتنت ، على املواطنون ينشرها
 أداء على لذم مساعدا االنرتنت عرب أخبارا ينشر الذي املواطن يعتربون اجلزائريون الصحفيون- 

 .منافسا يعتربونه ال و مهنتهم
وابلتايل  آرائهم إبداء لنا اجملال إىل يفسح مما عرب االنرتنت قرائه مع اجلزائري الصحفي يتفاعل- 

 .عمله يف الصحفي مشاركة
 واليت املنتدايت، تنشرها هذه اليت ولألخبار للمنتدايت، كربى أمهية اجلزائري الصحفي يويل -

 .اخلرب القتناص األسرع السبيل إىل وتوجهه اجناز عمله يف تساعده
 ،% 98 تفوق  بنسبة وذلك اجلزائري، للصحفي ابلنسبة لألخبار رئيسيا مصدرا االنرتنت يشكل- 
 له توفر لذا

 .أكرب وبسرعة أقل جبهد معلومات
 توفر املدونة أف ذلك الصحيفة، يف يكتبه عما خيتلف مدونته على اجلزائري الصحفي يكتبه ما- 

 .احلرية من أكرب هامشا
 الصحفي هبا يقوم اليت املهام بنفس يقو الصحفي املواطن أن على يوافق ال اجلزائري الصحفي- 

 .املهين
 العلمي طابعها خالل من خصوصيتها على ستحافظ الصحافة أن اجلزائريون الصحفيون يرى- 

 .اجلميع يدارسها هواية تعترب كثرية أحيان يف أهنا مينع ال ذلك أن إال واألكادميي،
 .مستقبال الصحافة ومدارس ملعاهد هناك حاجة تصبح لن أنه يعتقد ال اجلزائري الصحفي- 
 مفاهيم متعلقة ابلدراسة: 1-1-5
 االجتاه:  -1
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 1جاء يف القاموس املدرسي ان االجتاه هو االقبال على كل شيء. لغة:
 2اجتاها إليه، قصد اقبل عليه. إجته-
ترجه كلمة االجتاه اترخييا إىل اصلني األول مشتق من األصل الالتيين والذي يشري غلى معىن اللياقة  -

يشري غلى الوضع  فأصبحأما الثاين فيعين وضع اجلسم عند التصوير مث تطور استخدام هذا املصطلح 
 3املناسب للجسم للقيام أبعمال معينة.

يعرفه البورت على أنه حالة من اإلستعداد العقلي العصيب اليت نظمت عن طريق التجارب اصطالحا: 
الشخصية السابقة وتعمل على توجيه استجابة الفرد لكل االشياء واملواقف اليت تتعلق هبذا 

 4اإلستعداد.
االجتاه إما هو ميل يشري غلى موقف الشخص من شيء معني أو تقيمه ملوضوع معني هذا  إجرائيا:

يكون سليب جيعل الفرد ال حيبذ هذه األفكار واآلراء ويكون إجيايب وجيعل الفرد يقبل عليها بكل 
 حرية.

 الشباب:
مصدر من فعل شيء فيقال شب الغالم اي صار فتيا، وشي عن الطريق اي كرب، وشب النار لغة: 

  5أوقدها.

 6د البلوغ إىل الثالثني.مجع شباب وشبيبة، من هو سن الشباب وقيل الغالم من ح -
 
 

                                                           
 .17، ص 1991الوطنية للكتاب، اجلزائر ، املؤسسة 7ط القاموس املدرسي،  علي بن هادية ،  1
 .24، ص 2005، دار العلم للماليني، لبنان،  3ط معجم القبائي يف اللغة واالعالم، جربان مسعود،   2

دراسة على موقعي اليوتيوب والفيسبوك،  العالقة بني إستخدام الشباب املصري املواقع التواصل اإلمجتاعي وقيمهم اجملتمعية،عمرو حممد اسعد،   3
 .2011الة دكتورة، جامعة القاهرة، رس

 .335دار املعرفة اجلامعية، القاهرة، ص  منهجيات البحث اإلجتماعي واإلعالمي،سامية حممد جابر،   4
 .18، ص 2008مطبعة مصر، القاهرة، املعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى،   5
 .847، ص2010دار الشروق للنشر والتوزيع بريوت،  املنجد يف اللغة العربية،انطوان نعمة وأخرون،   6
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عرفه منري زيدان: أنه فرتة يسودها الكثري من القلق اإلنفعايل وهذا القلق انتج عن اصطالحا: 
التغريات النفسية واجلسدية اليت حتدث يف هذه الفرتة والشباب ومل يعد ذلك الطفل الذي يهتم به 

 1ل.الناس بل اصبح رجال يف طريقه إىل الرجولة والنمو والتكام

ومرادف الكلمة كثرية منها مثال: مراهق، وفىت، وصيب، هي كلمات ال تدل على مراحل عمرية  -
خصائص جسمية ونفسية لفرتة من احلياة، وهي تعين القوة والنشاط  حمددة ومفصلة بقدر ما تشري اىل

 واحلركة واحلماس. 
مرحلة الشباب هي مرحلة عمرية متيز الفرد خبروجه من مرحلة الطفولة و دخوله مرحلة القدرة  إجرائيا:

 (.30_15على تكوين شخصية و أخذ قراراته و حتديد خياراته و تكوين هذه املرحلة ما بني ) 
 تعريف الصحافة : (1

 حسب معجم عريب عامة صحافة : إختار الصحافة مهنة ، العمل يف اجلرائد و اجملالت و لغة:
 الوسائل و اإلعالم ، أي تتبع األخبار و كافة التعاليم و التحقيقات و املقاالت حرفة و رسالة .

يف جريدة أو جملة يعمل و حسب املعجم الفين : صحافة : مهنة من جيمع االخبار و االراء و ينشرها 
 أيب ابلصحافة .

الصحافة الصفراء : صحافة األسفاف و اإلاثرة ، حرية الصحافة : حرية التعبري عن الرأي عن طريق 
 الصحافة .

 الصحاف : من يصنع الصحاف ، الصحاف :  من يشتغل ببيعها .
بوعات مثل اجلرائد و اجملالت هي مجع األخبار و نشرها و نشر املواد املتصلة هبا يف مطإصطالحــــا: 

و الرسائل اإلخبارية و املطوايت و الكتب و قواعد البياانت املستعينة ابحلساابت اإللكرتونية و 
الصحافة هبذا املفهوم تعين فن تسجيل الوقائع اليومية بدقة و إنتظام و ذوق سليم مع اإلستجابة 

 شرية وتناقل أخبارها  ووصف نشاطها. لرغبات الرأي العام وتوجيهه واإلهتمام ابجلمعات الب
                                                           

 .53، ص  1990دار الشروق للنشر والتوزيع، النمو النفسي، للطفل املراهق ونظرايته الشخصية،حممد مصطفى زيدان،  1 
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ومن مث فالصحافة هي مرآة تعكس صورة اجلماعة وأداءها والصحافة تقوم بنشر رسائل تستهدف 
خدمة اجملتمع واإلنسان الذي يعيش فيه وهي هبذا املعىن تتصل بطبيعة الواقع االجتماعي 

 1واالقتصادي.
أن الصحافة هي حمكمة الرأي العام مفتوحة لياًل و هنارًا وهي كشعاع النور الكشاف  ويرى ليبمان

  2الذي ال يفتأ يتحرك هنا وهناك كاشفا للعيان حديثا تلو احلديث.
بفضل خدماهتا  الصحافة هي عصب احلياة اإلجتماعية اليت حتافظ على الرابط اإلجتماعيإجرائيــــــا: 

 3العمومية يف اجملتمع و اليت تسعى إىل إثبات املصلحة العمومية من خالل نقل االخبار إىل اجلماهري.
و هي املهنة الىت تقوم ابجلمع و حتليل االخبار و التأكد من مصداقيتها و تقدميها للجمهور و غالبا 

 ما تكون هذه األخبار متعلقة مبستجدات األحداث.
حسب معجم الغين: وطن ......،وطنت ، اوطن ، وطن : توطني ، وطن ــــــــــــواطن: تعريف املـ

 البالد إختذها وطن يقيم فيها 
موطن و اجلمع مواطن،املوطن :الوطن،املوطن،إسم مكان من وطن ب: كل مكان أقام به لغـــــــــــة: 

 األنسان ألمر ، اجمللس ، املوطن : املشهد من مشاهد احلرب.
طن : فاعل من واطن ، فهو من نشأ معك يف وطن واحد مواطن عادي : ال عالقة له موا

ابملؤسسات العامة ، مواكن عاملي : من يعترب كل البلدان و طنا له من ميكنه العيش يف كل البلدان و  
 كأهنا وطنه، واطن يواطن ، مواطنة فهو مواطن و املفعول فهو مواطن.

ميكن تعريفها أبي ذي بدأ من خالل Citoyen ن يف اللغة الفرنسيةإن كلمة مواط إصطالحـــــــا:
إشتقاقها، اللغوي فهي تصدر عن كلمة سيفيتاس الالتينية ، املعادلة تقريبا لكلمة بولس اليواننية و 

                                                           
 مشال جنيب، إىل أين تتجه صحافة املواطن.  1
 .2012، بريوت 5جملة االتصال والتنمية، العدد  املمارسة اإلعالمية يف اجلزائر يف ظل املواجهة بني املسلمني االعالمني،ايسني بودهان،   2
ر والتوزيع، اجلزائر، دار للنش اإلعالم واجملتمه رؤية سسيولوجيا مع تطبيقات على املنطقةالعربية واإلسالمية،عزي عبد الرمحان وسعيد بومعيزة،  3

 09 ، ص2010
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معناها املدينة يف روما كما يف أثينا ال يتمتع كل إنسان بصفة املواطن لإلسهام يف إدارة الشؤؤن العامة 
 1ار املدينة هبذا يبدو مفهوم املواطن مرتبطا مبفهوم هي الدولة و احلرية.ضمن إط

كما أن مفهوم املواطنة مرتبطا و ما تطرحه هذه األخرية من إشكاليات يف جماالت متعددة كالسياسة 
 و القانون االقتصادي ...إخل هو ما جيعل حتديد مفهوم ،املواطن من الصعوبة مبا كان.

فامواطن هو  فاملواطن هو عضو يف مجاعة سياسية يتمتع حبقوق املواطنة و يؤدي واجباهتا ،  إجرائيـــــــا:
 كل فرد يقيم يف مكان معني ليعترب وطنا له ، وله حقوق إزاء الدولة و يتمتع يف املقابل بواجبات.

 ج/ صحافـــة املواطن: 
يعرفها دكتور مجال الرزن : صحافة املواطن مصطلح اعالمي واتصايل يف نفس الوقت وهو على 

مستوى املفهوم وتعرف صحافة  مستوى التارخيي حديث النشاة وهو مصطلح غري مستقر على
تشاركي وتفاعلى وعند اخرين  إعالم أخرىاملواطن عند البعض على أهنا اعالم املواطن وعند جمموعة 

 2البديل أو صحافة املدانية. اإلعالم
يرى كل من شاين برومان وكريس ايليس: أن صحافة املواطن هي نشاط للمواطنني يلعبون خالله دورا 

وحترير وحتليل األخبار وهذه املشاركة تتم بنية مد الوسائل االعالمية مبعلومات  حيا يف عملية مجع
دقيقة وموثوق هبا ومستقلة لتستجيب ملتطلبتها ومهما اختلفت املصطلحات والتسميات فإهنا 
تستعمل كلها لإلشارة غلى ذلك الشكل الصحفي الذي ينتج حمتواه ومضمونه افراد أو مستعملون 

قابل املضمون واحملتوى االعالمي احملرتفون الذين يشتغلون يف وسائل االعالم التقليدية عاديون والذي ي
  3.إعماهلموالذي يذيعونه يف 

الصحفي الذي ينقل األخبار من  صحافة املواطن هي الصحافة اليت يقوم فيها املواطن بدرواجرائيا: 
مواقع األحداث احلية مستخدما كافة الوسائل التكنولوجيا املتاحة لعرض اخلرب بصورة واقعية فكل 
شخص اآلن لديه هاتف حممول حديث ميكنه إلتقاط وتسجيل األحداث اليومية اليت متر ويبثها من 

                                                           
 .7، ص 2004دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة،  قانون االدارة احمللية اجلزائرية،حممد علي الصغري،   1
 .02البوابة العربية للعلوم االعالم واالتصال، ص  صحافة املواطن املتلقي عند يصبح مرسال،مجال الرزن،  2
، جملة الكرتونية يصدرها املكتب برامج االعالم بوزارة 01، العدد 12جملة ي واس إيه، جمل  يصنع التغري، االعالمبرتراند بكريي،الري كيامان،  3

 .2007اخلارجية األمريكية، ديسمرب 
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ارك االخرين يف مطالعتها والتعليق عليها خال االنرتنت يف مواقع مثل اليوتيوب، مدونة خاصة به ويش
  بل لتطوير واضافة موادهم االعالمية.

 سةاملقاربة املنهجية للدرا .2
 نوع الدراسة ,منهجها و طرق مجع بياانهتا 2.1

   :الدراســـــــــة منهج   2.1.1
هذه الدراسة تندرج ضمن الدراسات الوصفية اليت هتدف إىل دراسة واقع اإلحداث و الظواهر _ 

وحتاول حتليلها وتفسريها وسنتطرق يف هذه الدراسة اىل قياس اجتاهات املبحوثني حول املضامني اليت 
 تنشر عرب املواقع التواصل االجتماعي.

 األفراد معتقدات على للتعرف أسلوب أفضل يكون األحيان الكثري ويف املسحي املنهج استخدمنا_ 
 العلوم مناهج أكثر املسح من جتعل احلقيقة وهذه إليهم أسئلة بتوجيه ما ظاهرة اجتاه تصرفاهتم و

 .تطورا و استخداما جتماعيةاال

 املؤدي الطريق هو أو العلوم يف احلقيقة إىل للوصول العامة قواعد من طائفة أنه على املنهج يعرف  -
 يقع و الفروض اختيار أداة هو و القواعد،العامة من طائفة بواسطة العلوم يف احلقيقة عن كشف إىل

 .علمي حبث ألي ابلنسبة عنه غين يعين ال فهذا وحتقيقها تطويرها عبء عليه
 معينة قواعد بتطبيق االلتزام إطار يف إتباعها الباحث على اليت املنظمة خطوات مجلة عن عبارة هو

 1.احلقيقة اىل الوصول من متكنه
 

 

 
                                                           

 . 166القاهرة ، مكتبة الفالح للنشر والتوزيع، ص  البحث العلمي إجراءه ومناهجة،عمر،  السيد مصطفى أمحد  1



 اإلطار املنهجي        الفصل األول:                                                                           
 

17 
 

ويعرف على انه: هو الطريقة جلمع البياانت من اعداد كبرية من املبحوثني عن طريق االتصال  
مبفردات البحث سواء كان االتصال مباشرة او وجها لوجه عرب اهلاتف او بريد ما من خالل 

 1استمارات حتتوي على أسئلة مقننة.

الدراسة، استلزام قة ابملوضوع، وكذا تشخيص مؤشرات فالقيام جبمع وجرد كل املعلومات املتعل
استخدام "املنهج املسحي" الذي يعين الظاهرة املدروسة، ومن خالل العناصر املكونة هلا والعالقة 

مجع  السائدة داخلها كما هي يف احليز الواقعي وضمن ظروفها الطبيعية غري املصطنعة، من خالل
 املعلومات والبياانت احملققة لذلك

 املتصل جانبه، يف ذلك و ومتطلباته البحث طبيعة مع يتناسب الذي املنهج، هو املسحي واملنهج
 بشأن أرائهم و اجتاهاهتم و الناس مواقف دراسة يف كفاءة أثبتت اليت املسحية للدراسات بطريقة
 .اليومية حياهتم يف الظواهر و املوضوعات و القضااي خمتلف

 احلاضر الوقت على ينصب فهو الواقع وضعها يف والظواهر املشكالت دراسة يف املسح يستخدم و
 صحافة حنو الشباب اجتاه دراستنا حال هذا و الدراسة إجراء وقت ابلفعل املوجودة أشياء ويتناول
 .التكنولوجي التطور بدوام ومستمرة دائمة تعترب اليت و املواطن
 عالقتها و املواطن صحافة ظاهرة مسات على التعرف إىل ابألساس هتدف دراستنا أن ابعتبار

 على التعرف و تقديرها و قياسها و احلقائق و املعطيات بعض مجع علينا الشباب،كان ابجتاهات
 املسحي املنهج هذا على اعتمدان هلذا و الصحفيني املواطنني لدى انتشارا املواطن صحافة أنواع أكثر

  .إليه نصبو ما حيقق ابعتباره
  :تالبياان مجع أدوات  2.1.3

 املعلومات مجع حيث من العلمي البحث يف جدا هامة مرحلة البياانت مجع أدوات مرحلة تعترب
 ألهنا كبرية بدقة املناسبة األدوات إختيار الباحث على ينبغي ولذلك البحث يف املطلوبة والبياانت

 .املبحوث وبني بينه اتصال وسيلة
                                                           

   .51، ص 2010، الطبعة الثانية، ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر، منهجية البحث يف العلوم السياسية واالعالمعمار مصباح،  1



 اإلطار املنهجي        الفصل األول:                                                                           
 

18 
 

 .اليت قمت ابالعتماد عليها يف هذه الدراسة هي أداة االستبيان األدواتوأما عن 
 أسلوب مجع البياانت الذي يستهدف استشارة األفراد املبحوثني بطريقة  أبنه االستبيانويعرف  

البياانت املرتبطة مبوضوع الدراسة وآداهبا دون منهجية ومقننة وتقدمي حقائق أو أفكار معنية يف إطار 
 1تدخل من الباحث.

 . املواطن صحافة حنو اجلزائري الشباب إجتاهات قياس لىع هتدف الدراسة هذه وألن
 مبعىن كمي إطار يف واألفراد واألحداث الوقائع و األشياء خصائص حتديد أبنه القياس عرف فقد
 2.واملقارنة األحكام وإصدار متييز خالهلا من ميكن اليت اخلصائص هذه من القدر حتديد أخر

 من الباحث يدرسها للوحدات،اليت البياانت جلمع اجلوهرية العلمية األدوات إحدى: تعريفه وميكن
 مستواها و العالقات نوع حتدد قد واليت الوحدات من غريها عن متيزها اليت خصائصها و مساهتا حيث

 .الظاهرة الوحدات من وغريها الوحدة هذه بني
 الذي االجتاه قياس وهو األخبار مصادر حنو اجلزائري الشباب اجتاهات تناولنا أننا اعتبار وعلى
 مبا اآلخرين أو املوضوعات أو األشياء حنو اجتاهه أو الفرد رأي تقدير إىل يهدف ما كل أبنه يعرف
 3املقاييس هذه استخدام نتائج خالل من االجتاهات موضوع تقدير او تصنيف اىل يؤدي
 جلمع مصممة مكتوبة عبارات قائمة أبهنا تعرف واليت االجتاه مقياس استمارة على اعتمدان فقد وعليه

 إلغراض بعد فيها تستخدم واليت البحث موضوع وحول اجمليبني وأفكار واجتاهات وأراء معلومات
  .التحليل
 هذا يبىن إذ الدراسة هلذه مالئمة األكثر ألنه لالجتاهات "ليكرت مقياس" على اعتمدان حيث

 أو وزمنية مكانية أبعاد ذات معيارية درجات وجود أي الثابت البعد ذي املتدرج املعيار على املقياس
 املراد فراداأل أراء اجتاه حتديد هو املقياس هلذا األساسي واهلدف منتظم بشكل ومتسلسلة اثبتة مادية

 .قياسها
                                                           

 .353ص ،  2004، عامل الكتب لنشر والتوزيع ، القاهرة ،  2ط  ، البحث العلمي للدراسات اإلعالمية ،عبد احلميد  1
 .166السيد مصطفى أمحد عمر، املرجع السابق، ص  2
 .157دار الفالح للطبع والنشر، ص  ،2البحث العلمي مفهومه وأجزاءه ومناهجه، ط ط مصطفي السيد املد،  3
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 من عدد إختيار على يقدم فهو تطبيقه لسهولة نظراً  والبساطة ابلدقة يتسم "ليكرت مقياس" أن كما
   .قياسه نريد الذي االجتاه تتناول اليت العبارات

سؤاال و مت عرض هذا االستبيان  29وقد مت إعداد هذا االستبيان بشكل أويل حبيث استمل على 
أساتذة من أساتذة قسم علوم اإلعالم و االتصال للتحكيم هبدف معرفة مدى خدمتها  3على 

االستبيان ألهداف البحث من جهة ومدى عليمتها مقارنة ابلشروط العلمية املعتمدة يف صياغة أسئلة 
جهة أخرى ، وهبدف التأكد من صحة االستبيان و مالءمته ووضوح أسئلته و حسن بنائه مت  من

طالب من طلبة العلوم اإلنسانية و االجتماعية لوالية بسكرة ومت اختيارهم  120توزيع االستبيان على 
 . بطريقة عشوائية

 : حماور 3سؤاال مقسمني على  29لقد استمل االستبيان على  
 . استخدام الشباب لتطبيقات اجليل الثاين ل :احملور األو  ❖
 . اعتماد الشباب لصحافة املواطن كمصدر لتزود ابملعلومات احملور الثاين : ❖
 اجتاهات الشباب حنو مضامني صحافة املواطن .  احملور الثالث : ❖

 إختبار الصدق: ▪
لقياس ما وضع لقياسه فعند دراستنا لصدق اإلختبار  يقصد بصدق اإلختبار مدى صالحية اإلختبار

 هنتم بسؤالني مها ماذا يقيس اإلختبار و ماهي درجة الدقة اليت يقيس هبا اإلختبار ما وضع لقياسه.

 :وقمنا إبختبار صدق اإلستمارة من خالل -
 املوضح يف اجلدول التايل:مقياس ألفاكرونبخ  -

 صدق االستبيان.يوضح مقياس الفاكرونبخ ل 01جدول رقم 

 

 عدد العناصر الفاكرونبخ
0,789 29 
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 الصدق الظاهري:
يف أداة مجع املعلومات ميكن أن تؤدي إىل يهدف اىل التأكد من أن العبارات و األسئلة املتضمنة 

مجعها بدقة أو قياس املتغريات قياسا صحيحا , و هو ما يتم عن طريق دراسة حمتوايت أداة مجع 
حمكمني خمتصني يف اإلعالم و  3املعلومات و التحقق من صدق أداة اإلستبيان مث عرضها على 

و الغرض من ذلك  مود و األستاذة سراي سعادهم األستاذ عبادة هشام و األستاذ عياد حم اإلتصال,
 .ن حيث احملتوى و السالمة اللغوية م هو التاكد من صحة اإلعداد و الصياغة

 جمتمع الدراسة و عينته. 2.2
  الدراسة: جمتمع   2.1 

 العينة . أسلوبنظرا لصعوبة القيام بدراسة شاملة جلميع مفردات جمتمع البحث قمنا ابختيار 
 املراد األحداث أو األشياء أو املؤسسات أو األشخاص من جمموعة أنه على البحث جمتمع يعرف و

 1.خبصوصها استنتاج غلى الوصول
  "ومنظرة إحصائية يعرف أبنه، 2.الباحثمجع مفردات الظاهرة اليت يدرسها  "يقصد مبجتمع البحث

عرفة بصورة واضحة،واليت يراد منها احلصول على بياانت
ُ
 3."جمموعة الوحدات اإلحصائية امل

 األخرى العناصر من غريها عن متيزها مشرتكة خصائص عدة أو خاصية هلا عناصر جمموعة أيضا وهو
 .4التقصي و البحث عليها جيري واليت
طلبة العلوم اإلنسانية و االجتماعية مستخدمي   اجتاهات معرفة إىل هتدف دراستنا كانت ولقد

 120، وعليه فقد اخرتان عينة تتكون من شبكات التواصل االجتماعي حنو مضامني صحافة املواطن
 مفردة )طالب( .

 
                                                           

مركز البحوث والدراسات السياسية، جامعة القاهرة،  طرق البحث يف العلوم السياسية،التحليل السياسي اإلمربيقي، جارولد ماهنامي ريتشارد،   1
 .170، ص 1996

 .166،ص2003، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،ج البحث العلمي يف علوم اإلعالم واالتصالھمناأمحد مرسلي،  2
 .16، ص 2007، دار دجلة، االردن،ج البحث العلميھمنمقدمة يف رحيم يونس كرو العزاوي،  3
 .261موريس أجنلس، بوزيد صحراوي وأخرون، منهجية البحث العلمي يف العلوم اإلنسانية، املرجع نفسه، ص  4
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 :و طريقة إختيارها  الدراســــــة عينة 2.2
على أهنا منوذج يشمل جزءا من وحدات اجملتمع األصلي املعين ابلبحث تكون  الدراسة عينةوتعرف 

ممثلة له حبيث حتمل صفاته املشرتكة وهذا النموذج أو اجلزء يغين الباحث عن دراسة كل وحدات و 
 1.مفردات اجملتمع األصلي خاصة يف حالة صعوبة أو استحالة دراسة كل تلك الوحدات

 خاصة الوصفية الدراسات يف عليها االعتماد يتم اليت العينة وهي القصدية العينة على اعتمدت لقد 
 و هو طلبة حبثنا جمتمع من القصيدة العتبة ابختيار قمنا ولقد.زمنية مبدة مرتبطا الباحث يكون عندما
 املواطن صحافة حنو اجتاهاهتم و االجتماعي التواصل ملواقع املستخدمني االجتماعية و اإلنسانية العلوم

 نفس هلم ألهنم اجملتمع بقية على النتائج تعميم و الطلبة من جمموعة اختيار ميكن فهنا ابلتايل و
 .اخلصائص

 أهنا أساس على الشخصي احلكم الباحث فيها يستخدم اليت العينة أهنا على: القصدية العينة فنعرف
 2.الدراسة أهداف لتحقيق األفضل

 اجملتمع متثل أهنا على منه اعتمادا متجانسة وحدات من تتكون أن الباحث فيها يعتمد اليت العينة هي
 .األصلي

و  اإلنسانيةوقد إعتمدمنا على العينة القصدية يف اختيار عينة الدراسة املتمثلة يف طلبة العلوم 
ص ، وقمنا أبخذ من كل ختصوحدة )طالب( 120تكون العينة من االجتماعية جبامعة بسكرة و ت

 3ختصصات و العلوم االنسانية حتتوي على  5طالب و إبعتبار أن العلوم اجلتماعية حتتوي على  15
 مفردة )طالب(. 15ختصصات و ابلتايل إخرتان هذا العدد أما طريقة املعاينة فأخذان من كل ختصص 

 مفردة يرجع إىل : 120أما أسباب إختيار هذا العدد 
 عدم توفر الطلبة . -
 الفرتة الزمنية غري مالئمة فقد كانت يف شهر رمضان . -

 ح توزيع عينة الدراسة حسب متغري اجلنس.يوض 02رقم جدول 
                                                           

 . 161ص  املرجع السابق،رحيم يونس كرو العزاوي ,  1
  .229،ص 2011،األردن،3، دار املسرية للنشر و التوزيع ط الرتبية وعلم النفسمدخل إىل مناهج البحث يف حممد خليل عباس واخرون،  2
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 اجلنس

 34من جمموع الذكور الذي قدر ب  28,3نالحظ من خالل اجلدول أن نسبة الذكور قدرت ب 
 86من العدد االمجايل لالانث الذي قدر ب  71,7فحني قدرت نسبة االانث ب 

 .السن ح توزيع عينة الدراسة حسب متغري يوض 03رقم جدول _ 
 السن

كرار                      الت
ة ب كرار اإلجا ة الت وي ة المئ  %النسب

 78,3 94 24إلى  18من 
من  ر  كث  21,7 26 24أ
جموع  100,0 120 الم

و علية مقارنة بنسبة الفئة العمرية  78,3قدرت نسبتها ب  24اىل  18نالحظ ان الفئة العمرية من 
 2قدر ب من العدد االمجايل هلا الذي  21,7اليت قدرت ب  24اكثر من 

 

 

 

 

 .حسب متغري املستوى الدراسيح توزيع عينة الدراسة يوض :04رقمجدول _ 

كرار                      الت
ة ب  اإلجا

كرار ة الت وي ة المئ  %النسب

 28,3 34 ذكر
ى  71,7 86 أنث

جموع  100 120 الم



 اإلطار املنهجي        الفصل األول:                                                                           
 

23 
 

وى   :الدراسي المست

كرار                      الت
ة ب كرار اإلجا ة الت وي ة المئ  %النسب

س  65,8 79 ليسان
ستر  33,3 40 ما
وراه  8 1 دكت

جموع  100 120 الم
من العدد االمجايل هلا الذي قدر ب  67,8نالحظ من خالل اجلدول أن نسبة ليسانس قدرت ب  

اما الكتوراه فقدرت   40من عددها اجلمايل الذي قدر ب  33,3اما نسبة ماسرت قدرت ب  79
 مجايل من عددها اال 8ب 

 .حسب متغري التخصصيوضح توزيع عينة الدراسة  05رقم جدول _ 
ص ص  التخ

كرار                      الت
ة ب كرار اإلجا ة الت وي ة المئ  %النسب

ة  12,5 15 فلسف
ولوجيا ب  12,5 15 أنثرو
ة بي ر  11,7 14 علوم الت

ريخ  12,5 15 تا
س  12,5 15 علم النف

ت  12,5 15 علم المكتبا
 13,3 16 علم اجتماع

ة م ت عا صال وعالقا  12,5 15 ات
جموع  100 120 الم
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اما التاريخ فقدرت  12,5و نسبة االنثروبولوجيا قدرت ب  12,5نالحظ نسبة الفلسفة قدرت 
و  12,5اما علم املكتبات فقدرت ب  12,5فحني قدرت نسبة علم النفس ب  11,5النسبة ب 

 12,5و اخريا عالقات عامة قدرت ب  12,5علم اإلجتماع ب 

 حدود الدراسة: 2.3
 الدراسة جبامعة حممد خيضر بسكرة: أجريت هذه املكاين اجملال_
: يتكون اجملتمع الكلي للدراسة من طلبة العلوم االنسانية و االجتماعية جبامعة حممد البشري اجملال_

 .طالب 120خيضر بسكرة و قد إخرتان عينة قصدية متثل عددها يف 
و قد مت الشروع يف اجلانب امليداين خالل  2019هذه الدراسة خالل عام  اجنزت _اجملال الزماين:

 أواخرشهر ماي و ذالك من خالل تصميم استمارة استبيان مث تصحيحها و حتكيمها و توزيعها يف 
نتائج  إىلالتعليق والوصول و القيام ابلعمليات اإلحصائية و مرحلة تفريغ البياانت يف اجلداول  أماو  ماي

 هنائية كان يف بداية شهر جوان.
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.2,0الفصل الثاين: تطبيقات اجليل الثاين للواب   

مدخل مفاهيمي للواب. 1_1  

.2,0مفهوم الواب  1_1_1  

.2,0نشأة الواب  2_1_1  

.2,0خصائص الواب  3_1_1  

.2,0تقنيات الواب  4_1_1  

.2,0الواب تطبيقات  1_2  

املدوانت 1_1_2  

امللخص الوايف 2_1_2  

حمررات الواب التشاركية 3_1_2  

الشبكات االجتماعية 4_1_2  
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  متهـــيد:

هو فلسفة أو أسلوب جديد لتقدمي خدمات اجليل الثاين للواب تعتمد على دعم   2.0إن الواب     
االتصال اجلماعي بني مستخدمي االنرتنت وتعظيم دور املستخدم  يف إثراء احملتوى الرقمي على 

 األنرتنت والتعاون بني مستخدمي األنرتنت يف بناء اجملتمعات. 
مثل املدوانت  2.0 من الشبكة العنكبوتية للواب واألنظار اآلن نتجه حنو أدوات اجليل الثاين

" yssوحمررات الويكي والشبكات اإلجتماعية وقنوات الفيديو مثل اليوتيوب وخدمة خالصة املوقع  "
والتفاعلية، حيث أن اإلصدار الثاين من الواب وغريها من اخلدمات اليت تقوم على مبدأ التشاركية 

مواقع الواب اليت حتتوي على خصائص متيزها عن تطبيقات يطلق عليه جيل جديد من تطبيقات و 
هو نسخة من الواب يقوم على حتويل األنرتنت إىل منصة عمل  1،0ومواقع الواب العادية، الواب 

 بدال من كوهنا مواقع فقط. 
وهذا يعين أن تكون التطبيقات تعمل من خالل املواقع بدال من أن حتصل عليها من جهازك 

أصبحت أكثر تفاعلية وتشاركية وتنظيما للمحتوى وفقا لرغبة املستخدم مما تعين الشخصي، حبيث 
  حتول عالقة املستخدم ابلواب من جمرد منصة للقراءة إىل منصة للقراءة الكتابة.
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 .2.0: تطبيقــــات اجليل الثاين للواب ثاينالفصل ال

 مدخـــل مفاهيمي للواب. -1-1
 :2.0 بااجليل الثاين للو  مفهــــــوم  -1-1-1

يعرف "جيسمي ويويل" اجليل الثاين للويب أبنه التطبيق الذي يستخدم شبكة االنرتنت كبيئة    
ويسمح ابملشاركة الفعالة والتعاون والتفاعل بني املستخدمني، ويتميز ابنشاء ومشاركة املصادر الفكرية 

 واالجتماعية بني املستخدمني.

أن اجليل الثاين للويب: أداة تكمن الفرد من اإلتصال والتواصل واملشاركة بينما يذكر " دافيس"  
 1بشكل غري منفصل عن اجليل األول.بطريقة حمددة 

ت واليت تقدم عرب األنرتنت إىل تطوير اخلدمات اليت تقدم عرب األنرتن 2,0يشري مصطلح الويب  
تشجع على التعاون والتواصل وتبادل املعلومات وميثل اجليل الثاين من الويب حتول من التجزئة الثابتة 
اليت تتمثل من صفحات الويب فقط إىل التحول إىل بيئة تفاعلية تركز على التفاعل وجتعل صفحات 

 تخدامنااستعكس التغريات يف كيفية  2،0الويب صفحات دينامكية، وبعبارة أخرى فإن الويب 
 2،0للويب بدال من وصف تقنية الويب وطريقة بناءه وغالبا مع اخلدمات اليت تقدمها شبكة الويب 

 .2الوسائط االجتماعية ملا تلعبه من دور يف دعم اإلتصال وبناء اجملتمعات على األنرتنت. 

الشبكات وترتبط  أما " دواتر" فيعرف اجليل الثاين للويب أبنه: حزم صغرية من املعلومات تنتقل عرب
مع بعضها بطريقة مرنة تدمج أدوات منفصلة لتكامل بعضها البعض غري الويب وهي تعمتد على 
أدوات  مثل الويكي، املدوانت وغريها من برامج األنرتنت االجتماعية اليت تدعم  تكوين جمتمعات 

 التعلم عرب الشبكات.

                                                           
 ,24، ص 2017دار السحاب للنشر والتوزيع، القاهرة، ، االجتماعيةالتعليم والتعلم عرب الشبكات هيثم عاطف حسن علي،  1
 . 95، ص 2014دار اجلوهرة للنشر التوزيع، أرشيفات الويب يف دول األجنبية ودول اخلليق، أشرف عبد احملسن الشريف،  2
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يف عملية التعلم واليت تسمح  2،0الويب  تقنيات استخدامأما " شيلتكر" فيعرفه أبنه عبارة عن 
 1.اآلخرينللمتعلمني يف تشكيل احملتوى ومشاركته مع 

هو مصطلح لوصف اجليل الثاين من الشبكة العاملية اليت تركز على قدرة املستخدمني على التعاون  
صفحات الواب الساكنة إىل صفحات  الواب  انتقال, ويشري إىل االنرتنتوتبادل املعلومات عرب 
 2أكثر حيوية وتنظيمها.

 .2.0 بانشأة اجليل الثاين للو   -1-1-2

نظر للبس احلاصل بني األنرتنت والشبكة العنكبوتية أو ما يعرف ابلويب فإن األمر يدعو إىل التميز  
جهزة والشبكات بعضها ببعض فهي شبكة من فيزايئية تصل األالبني املفهومني فاالنرتنت هو الشبكة 

وتعود بدايتها  الشبكات املختلفة واليت مت إطالقها من قبل وكالة أحباث وزارة الدفاع األمريكية
للخمسنيات من القرن الفائت، وبينما الويب الذي مت تصميمه يف أوائل التسعنيات يف مركز أحباث 

"CERN"  بسويسرا هو حمتوى هذه الشبكة وما ينتقل خالهلا فاالنرتنت هو سكة احلديد والويب
 اصدين هذا األخري.هو القطار الذي يسري عليها إال أن الغالبية تستخدم كلميت انرتنت والويب ق

تى الويب فأاتح للفرد للمرة األوىل أن يتبادل رسائل الربيد االلكرتوين مع أي شخص آخر على أ 
ظهر الكوكب مدام متصال مثله ابلشبكة العكنكبوتية وإنه قادر على أن يتصفح ماليني صفحات 

من املعلومات وصار إبمكانه  االلكرتونية واملواقع الشباكية ابلضغط على الزر افتح أمامه مصدرا مهما
يشاء شريطة أن يكون قادر على الوصول إليه فقد كانت مشكلة املعرفة بوجود  ان يستخرج منه ما

بكيفية الوصول إليه إن مل ميكن عنوانه معروف بدقة شديدة حىت ظهرت حمركات البحث  مثموقع ما 
وظلت شبكة الويب طوال عقد اليت أعطت جتربة اإلحبار والتصفح دفعة إجيابية غري حمدودة 

التسعنيات تقريبا متيل إىل كوهنا مصدر مهم للمعلومات، لكن اإلجتاه الذي كانت تتم به هذه العملية 
 ظل وكأمنا هوموجه من طرف واحد أو أطراف حمدودة.

                                                           
 .17، ص 2015، دار املناهج للنشر والتوزيع،  تطبيقات اجليل الثاين لتعليم األلكرتوينخالد عبد اللطيف عمران ،  1
 .198، ص 2012الرايض، دار الزهراء،  التعليم اإلكرتوين، منال عبد العايل، فخري أمحد حممود،  2
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ى مبعىن أنه كربايت املواقع والشركات والقادرين فقط من األفراد مهالذين يصنعون املواد املعروضة عل
" BBCالشبكة بشكل رئيسي فما على املستخدم العادي سوى أن يقرأ اخلرب من على املوقع ال "

أو يشاهد لقطة فيديو دعائية على موقع ميكسرو سوفت أو بروز املوقع اإللكرتوين لفالن من الناس، 
يضيف هو من دون أنتكون له القدرة على أن يقول رأيه ال يف ما قرأ أو شاهد أو تصفح وال أن 

يراه مفيد أو انفعا لألخرين لكن كل ذلك تغري مع دحول الويب يف مرحلة النضج يف األلفية ا بدوره م
، إذ ظهرت أنواع جديدة من التطبيقات فمثال إنتشرت املدوانت مبا تتيحه من املرونة والسهولة اجلديد

أو املتصفح مع املادة املعروضة  يف إضافة املوضوعات واألخبار ومبا أاتحه من إمكانية التفاعل لزائر
سلبا أو إجيااب وحلت هذه املدوانت حمل املواقع الشخصية التقليدية وإستخدمت التقنية ذاهتا يف 

ومت إستبدال املواقع  مواقع األخيار حبيث صارت هذه التعليقات جتلب الزائر أكثر من اخلرب ذاته، 
ىل وضع تعليقات عليها حبيث ميكن أن تستخدم الذي كان يتم من خالهلا ختزين الصور ابإلضافة إ

 1هذه تعليقات كمفاتيح حبث من قبل أي شخص يزور املوقع.

إذ أصبحت هذه املواقع أكثر عمومية وتفاعلية ومن التطبيقات األخرى اليت شهدت قفزة ملحوظة 
هي املوسوعات العلمية على الشبكة ففي البدء كانت املوسوعة الربيطانية واآلن صران يف عصر 

املعرفة اإلنسانية وتوصف هذه التطبيقات مثل الويكيبداي حيث أصبح ابمكان املسامهة يف بيناء 
"  يطلق عليه إصطالحا ويكيبيداي واملدوانت وغريها أبهنا أدوات اجليل الثاين للويب أو ما

2،0Web ."

                                                           
 .25هيثم عاطف عاطف حسن علي، مرجع سابق، ص  1
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 .2،0خصائص الواب   -1-1-3

 ابلعديد من اخلصائص واملتمثلة يف:  2،0إنفردت تطبيقات اجليل الثاين للواب 

ابستخدام برانمج يعتمد على متصفح املوقع فقط لذلك هؤوالء السماح للمستخدمني ✓
املستخدمني يستطعون امتالك قاعدة  بياانهتم اخلاصة على املوقع ابإلضافة إىل القدرة على التحكم 

  1هبا.
 دمني إبضافة قيم لتلك الربامج املعتمد على املتصفح.السماح للمستخ✓
 السماح للمستخدمني أن يعربوا عن أنفسهم وإهتماماهتم والوثقفتهم.✓
 .اجتماعيتزويد املستخدمني أبنظمة تفاعلية تسمح مبشاركتهم يف تفاعل ✓
 السماح للمستخدمني بتعديل قاعدة بياانت من خالل تغري أو حذف املعلومات.✓
كمنصة   االنرتنتيفرتض يف جيل الواب الثاين أن يتعامل مع  نصة تطوير متكاملة:الواب هي م •

تطوير مبعزل عن أي عوامل تقنية أخرى، املوقع يستفيد من موارد خصائص الشبكة كما يستفيد 
 2مطور التطبيقات من أوامر النظام الذي يربمج برانجمه عليه.

هناك بعض اخلدمات يف املواقع التقليدية تكاد تكون  متطابقة مع الذكاء واحلس اإلبداعي:  •
هو ذلك احلس اإلبداعي  1،0واألخرى  2،0اجلديدة ولكن ما جيعل تصنيف أحدها من الواب 

، ففي احلقيقة 2،0وحزمة اخلصائص الذكية على سبيل املثال قوقل كمحرك حبث يعترب من الواب 
 ذكي جدا وهذا فقط ما مييزه عن بقية احملركات. حمرك البحث

هو الرتكيز على احملتوى والبياانت، طريقة  2،0العصب الرئيسي ملواقع الواب  البياانت هي األهم: •
 .للجميع ، توفري احملتوىعرض احملتوى، نوعية احملتوى

                                                           
 .30هيثم عاطف حسن علي، مرجع سابق، ص 1
، 2019 -2018مذكرة ماجيستار، تطبيقات اجليل الثاين للواب ومدى استخدامها من طرف اجلامعيني،  فاطمة عباس، فتيحة زداير، 2

 .102ص
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ابستفادهتا القصوى من تقنيات التطوير  2،0تتميز مواقع الواب تقنيات التطوير املساندة: •
وحماولة احلفاظ على املعايري القياسية من "  RSS " ، "XML  " ، "XSTL "  املساندة مثل

 الناحية الفنية أو التخطيطية عن طريق حتقيق قابلية الوصول  وقابيلة التشارك واالستخدام.
يتم إعطاء الثقة الكاملة للمتسخدم للمسامهة يف بناء اخلدمات فخدمات مثل "  الثقة ابلزوار: •

ويكيبداي _ فليكر" متنح املستخدم الثقة الكاملة يف استخدام النظام وادراج احملتوى املراد طرحه، ومن 
 أو حمررين لتصفية احملتوايت اليت ختالف قوانني املوقع. بعد ذلك أييت دور مراقيب املوقع

املستخدمون هم من يبنون خدمات ومعلومات اجليل الثاين للواب وليس صاحب  اركة:املش •
  املوقع، أما صاحب املوقع فيقدم.

اجليل الثاين للواب هو جمموعة من اخلدمات املتوفرة يف املواقع أو  اخلدمات وليس حزم الربجميات: •
ا على سبيل املثال: برانمج يعد يف التطبيقات وليست حبد ذاهتا حرمة برجميات تقدم لالستفادة منه

 1.خدمة وليس حزمة برجميات

   .2,0الواب  تقنيات - 1-1-4
واقع تالزمة جلعل املعًن ال  javascriptختصار لتقنية انرتنت متعددة جتمع واب :Ajaxتقنية- 

علومات اليت ، وتدكن من نقل البياانت وامل 2005ألول مرة سنة   Ajaxأكثر تفاعلية وقد ظهر 
علومات تصفح واخلادم بشكل غًن تزامين ، حيث ميكن للمستقبل اإلطالع على املميكن عرضها بٌن ال

 2.يف وقت الحق مثل خدمة الربيد االلكرتوين 
وميثل   o.2شبكة الويبوتعترب من التقنيات الرئيسية اليت تستند عليها  :Mashups تقنية- 

استخدامها بصفة عامة موقع ويب ديناميكي ، وىي ليست مقيدة بلغة معينة حبيث تتوافق مع العديد 

                                                           
 .107، ص2012،  2011مذكرة ماجستري،  تنظيم واسرتجاع املعلومات على الشبكة العنكبوتية،بن زايد عبد الرمحان،  1
 .5ص , -2-،دكتوراء،علم الدكتبات ،جامعة قسنطينة  :اجلاىزية وامكانية التطبيق0.2اختصاصي الدعلومات يف ظل الويب بن زكة ،وسام .  2
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بٌن عدة خدمات مثل  Mashups  من لغات الربلرة اليت ختتلف حسب طريقة االستخدام ، وجتمع
  .1خدمات الشبكات االجتماعية

صطلح وقد ظهر امل  ) application internet Rich (لـــــــختصار واب : RIA تقنية- 
وسرعان ما انتشرت يف لستلف   2002سنة  media macro ألول مرة من خالل مؤسسة 

 2.مؤسسات املعلومات العاملة يف استثمار تطبيقات الويب

  

                                                           
 .109ص املرجع السابقبن زايد ، عبد الرمحان . 1
 .30، ص  2010،  67لرلة إعلم ، ع  وتوظيف تطبيقاهتا يف مؤسسات املعلومات ،  o.2تقنيات الويبفرج ، أمحد ، أمحد . 2
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 تطبيقات اجليل الثاين للواب: -2 -1
 املدوانت: -1-2-1

بتحديثات منظمة و عادة ما جتمع بني النصوص و الصور أو الفيديو و روابط هي مواقع تتمتع 
 .صفحات الويب األخرى و عادة ما تكون رمسية او غري رمسية و تعتمد على أخبار يومية أو مذكرات

يعرف املايكرو سوفت املدوانت أبهنا صحف الواب شخصية يتم حتديثها ابستمرار و تساعد 
برية على نشر رسائلها التسويقية و تزيد من قدرة الناس على التشارك يف الشركات الصغرية و الك

 1األفكار و املعلومات على املستوى العاملي.

يعرف عبد الرمحان الفراج املدوانت ابهنا عبارة عن تطبيق من التطبيقات االنرتنت يعمل من خالل 
 2نكبوتية تظهر عليها تدوينات.نظام إلدارة احملتوى،وهو يف ابسط صورة عبارة عبارة عن صفحة ع

أما تشرشيل فيعرف املدونة ابهنا عبارة عن منشورات قائمة على الويب وال حيتاج إنشاء مدونة إىل    
 3مهارات تقنية وحتتوي املدونة على نصوص،ووسائط وارتباطات.

 نشأة املدونة: •

املدوانت هي من أكرب مواقع التواصل االجتماعي انتشارا يف العامل حيث ترجع احملاوالت األوىل 
للتدوين إىل اجملتمعات الرقمية اليت كانت منتشرة على مواقع الربيد اإللكرتوين و حمركات البحث عام 

هي أوىل  وتعترب التعليقات على األخبار املنشورة إلكرتونية مبثابة مذكرات شخصية و 1990
بعد ظهور أول مدونة كيوميات على االنرتنت كانت تكتبها  1994احملاوالت للتدوين و ذلك عام 

الصحيفة جوس تني هول و قد أطلق جون ابرجو مصطلح سجل الويب على ذلك التعليقات 
و تطور املصطلح حيث استخدم إيفان ويليامز يف خمتربات بربا 1997املنشورة على األخبار عام 

لح املدونة و من مث انتشرت املدوانت يف األلفية خاصة مع ظهور مواقع توفر خوادم ذات سعة مصط
                                                           

 . 252،ص2012يف الناشر، دار الفكر و الفن للنشر و التوزيع، االجتماعية ، اإلعالم اجلديد:ماذا فعلت  و الشبكات شفيق حسن  1
 .159، 153هيثم عاطف حسن، املرجع السابق، ص ص  2
  .59املرجع السابق ، ص خالد عبد عمران ، 3
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أصبح  2005ويف عام  bloggers comحفظ كبرية جماان إلنشاء مدوانت خاصة مثل 
وين يف الوطن العريب يف للحكومات الغربية كأمريكا وإسرائيل مدوانت خاصة للحكومة ، وقد بدأ التد

2004. 

 : املدوانت خصائص •

 1تشرتك املدوانت يف العديد من اخلصائص ومن أمهها مايلي:

 فصل احملتوى عن طريق العرض. ✓
 التواجد الدائم : فيمكن الوصول هلا يف مجيع املستخدمني.✓
 التواصل: فهي تتيح للمعلم التواصل املباشر مع املتعلمني ابستمرار.✓
 الزمان واملكان املناسبني.املرونة: يف التصميم وميكن استخدامها يف ✓
 اخلصوصية والشخصية: فهي تعكس يف رأي صاحبها.✓
 احلرية الفكرية: تكفل املدونة حرية الرأي لألشخاص.✓
 سهولة إدارة املعلومات. ✓
 أنواع املدوانت:  •
 الشخصية: هي يوميات مستمرة أو هي تعليقات من قبل األفراد وهذا النوع املدوانت ✓

 من املدوانت هي األكثر شيوعا.
املؤسسات والشركات: وهذا النوع من املدوانت تستخدم للقطاعات اخلاصة أو  مدوانت ✓

ألغراض التجارية وتستخدم إما داخليا لتحسني االتصال والثقافة يف الشركة أو خارجا يف التسويق أو 
 العالمات التجارية.

                                                           
 . 29، ص  2013عمان، دار النقائش للنشر والتوزيع، ثورة الشبكات اإلجتماعية، خالد غسان يوسف، املقدادي  1
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على موضوع معني، مثل مدوانت سياسية، مدوانت متخصصة موضوعيا: بعض املدوانت تركز  ✓
مدوانت السفر، وقد تستخدم املكتبات هذا النوع وخصوصا األكادميية منها من أجل مناقشة 

 املوضوعات املتخصصة.
ومدوانت الروابط وتسمى    Vlogحسب نوع الوسائط: مثل مدوانت الفيديو وتسمى  ✓

Ling polg  ومدوانت الرسومات وتسمىSkatch blog  ومدوانت الصور وتسمىPhoto 
blog ت اليت تكتب على اآلالت الكتابية ويتم مسحها ضوئيا وتسمى واملدوانMicro 

bolggin   . 

 امللخص الوايف:  -1-2-2

امللخص الوايف للموقع: هو ملف نص يقوم بتحسني املعلومات بصفة دائمة وفورية حيمل  يعرف
" ويقرأ بواسطة برجمية XMLصوت ( يف صيغة " –فيديو  –صورة  –معلومات منظمة ) نص 

 خاصة.

فرزات للجيل الثاين للويب متكن " يعين خالصة املوقع ابلرتمجة العربية وهو أخذ RSSمصطلح " 
يف املواقع املفضلة دون احلاجة إىل الزايرة هلذه املواقع  األخبارات الزائر من متابعة آخر الصهذه اخل

 وفتح صفحات والبحث عن معلومات  وأخبار جديدة.

"  إمكانية نشر RSS" وأهم ما مييز خدمة "XMLهي تكنولوجيا تعتمد أساسا على لغة " 
اليت  االنرتنتاخلدمة خارج نطاق املوقع من خالل متكني املتصفحني يف اإلرتباط بصفحات ومواقع 

 ن يف املواقع اليت تتغري ابستمرار مثل مواقع األخبار واملدوانت.تدعم هذه اخلدمة وعادة ما تكو 
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الصفحة أو املواقع مباشرة مما  حبيث يتم إعالم املستخدم املشرتك أبي تغيري أو حتديث يطرأ على تلك
يسمح مبتابعة عدد ضخم من املواقع اإلخبارية مثال، واملدوانت دون احلاجة لزايرة املواقع كلها وقد 

 1يف اإلصدار اجلديد هلا.  (RSS" خدمة )YAHOOأدرجت خدمة الربيد اإللكرتوين "

  نشأة امللخص الوايف: •

وزادة االهتمام هبا بشكل كبري والتزايد  1999" يف RSSظهرت خدمة ملخص الوايف للموقع "
بنشر نسخة "  Notskapeقامت شركة  1999التسجيل هبا بشكل غري مسبوق ففي مارس 

0،90RSS"  .2هدفها هو تلخيص مواقع الويب 

 RDF" بلغة RSSخبدمته احلالية امللخص الوايف للموقع ولقد طور "  "RSSوحلد اآلن يعرف " 
Rosde Xfram) )  وقد طورت النسخة األوىل من طرف الشركة ذاهتا لتصدر يف جويلية

فقد قامت شركة  2000" أما يف جوان  XMLواملطورة " "RSS 0.91نسخة " 1999
(lserland)  " إبصدارRSS 0.91 وهو نفس االسم الذي أعلنته شركة تيتسكايب لكن "

  "RSS 2.0مع إطالق اسم " 2002إصدار هذه األخرية هو األفضل واملطور، أما ف سبتمرب 
 (.(RDF" من طرف الشركة السابقة املعدة بلغة RSS 1.0نظرا لالستعمال االسم "

أما حاليا فالنسخة األكثر استعماال  2002وبقيت التعديالت حتدث على هذه النسخة حىت سنة
 ".RFD" مبنية على نظام"RSS 1.0" -هي:   

        - "RSS 2.0" مبنية على نظام "XML."3 

 :RSSأمهية  •
 للملخص الوايف أمهية كبرية تكمن فيما يلي:

                                                           
 .154شفيق حسنني، املرجع السابق، ص  1
 .122بن زايد عبد الرمحان، املرجع السابق، ص  2
 .07سهيلة مهري. بن جامع بالل، املرجع السابق، ص  3
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احلصول على املعلومات بشكل تلقائي دون احلاجة إال زايرة املوقع الذي أستمدت منه هذه  ✓
 املعلومات.

 1إمكانية احلصول على امللفات السمعية واملرئية. ✓
" احلصول على كل RSSميكن عرب "نرتنت  من التجول يف عدة مواقع على االتوفري الوقت بدال ✓

ابالنرتنت اليت  جديد فيها خالل ثواين معدودة وهذا يوفر أيضا جزءا كبريا من تكاليف اإلتصال 
 مزالت مرتفعة يف عدد كبري من البلدان.

" جللب معلومات حول ملوقعه حول املادة اليت يقوم RSSميكن لألستاذ استخدام تقنية " ✓
" جللب معلومات من مواقع أسواق RSSاملواقع األخرى فيمكن أن يستخدم تقنية "بتدريسها من 

 املال لتعرض بشكل آين على موقعه.
ميكن أن يستخدمها األستاذ لتبليغ عن مواعيد االمتحاانت والوجبات الطالب أو أوقات  ✓

 اللقاءات املباشرة مع الطلبة أو لتبليغ عن نتائج اإلمتحاانت.
املكتبات ومراكز البحوث لتبليغ الطالب عن آخر املصادر والبحوث اليت  ميكن أن تستخدمها ✓

 تصل إليها ليتكمن  الطالب من استخدامها.
 ".RSSمميزات " •

 ":RSSمن أهم مميزات "
موقعك، فوصلتها إما جاهزة موفرة مع االشرتاك مبوقع التواصل أم ميكن برجمتها سهولة إضافتها لل ✓

 املوقع.وإضافة لربجمة 
 سريعة يف تغذيتها للربامج واألخبار وحتديثات ونشرها عرب االنرتنت يف غضون حلظات. ✓
إمكانية صياغة التغذية ابلطريقة واألسلوب الذي ترغب به سواء كتابة طويلة أو قصرية ابلصور  ✓

 أو بدون صور. 
 نة من املشرتكني.إمكانية التحكم يف أسلوب وتوقيت التغذية سواء نشرها للعامة أو جمموعة معي ✓

                                                           
 .13، ص  2015مذكرة مكملة لنيل املاجيسرت، امللك سعود،  املدوانت والويكي، 2.0تطبيقات الواب الداوود. شيخة عثمان عبد العزيز،  1
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 التشاركية:حمررات الويب   _3_2_1

أبنه موقع يتيح للمستخدم أن يضيف أو يعدل أو حيذف أي حمتوى داخل مفهوم الويكي:  -
الصفحات املوقع مع إمكانية أن ختضع تلك التغريات إىل رقابة من إدارة املوقع قبل ااتحتها 

 . 1للمستخدمني
االجنليزي الويكي أبهنا: موقع إلكرتوين أو قاعدة بياانت مطور بشكل قد عرف قاموس أكسفورد 

 2تعاوين من قبل جمموعة من املستخدمني مما ليسمح ألي مستخدم إبضافة وحترير احملتوى.
أن تعدل من قبل أي متعلم  يعرف وليد احللفاوي الويكي موقع ويب تفاعلي ميكن ألي صفحة به 

، اسمعلمني، وكما تتيح أيضا إضافة صفحة جديد وتسميتها حتت أي كما تتيح للمعلم االتصال ابملت
وطرح العديد املوضوعات التعليمية وإاتحة الفرصة للمتعلمني والتعديل حسب ما يتوصلون من 

 3.املعرفة
يف تطوير وزايدة حمتوايت املوقع منذ ذلك الوقت وحىت اليوم ظهرت برامج ويكي كثرية واعتمدت 

املواقع منذ ذلك الوقت حىت اليوم وهي تعتمد الكثري من املواقع على هذه الربامج واهلدف الكثري من 
 وهو تبسيط عملية.

د استخدام برامج املشاركة والتعاون يف تطوير احملتوايت إىل أقصى حد ممكن ويف أواخر التسعنيات إزدا
 ويكي إلنشاء قواعد معلومات خاصة أو عامة.

 خصائص الويكي: -
: تبسيط الويكي عملية حترير احملتوايت فكل صفحة حتتوي رابطا لتغيري تبسيط حترير احملتوايت -1

وسيظهر له منوذج  حمتوايهتا فإذا أراد شخص ما تغيري حمتوايت الصفحة فعليه أن يضغط على الرابط
ت لتحرير احملتوايت وعندما ينتهي من إضافة وتعديل مايريده عليه أن يضغط الرسال التعديال

 وستظهر الصفحة كما قام بتحريرها.
                                                           

 .47-  46فاطمة عباس. فتيحة زداير، املرجع السابق، ص ص 1
 .128هيثم عاطف حسن، املرجع السابق، ص  2
 .203خالد عبد اللطيف عمران، املرجع السابق، ص   3
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تستخدم الويكي أوامر بسيطة لتنسيق حمتوايتها فال حلاجة لتعلملغة بساطة أوامر تنسيق احملتوى:  -2
 "HTML تناسب " للمشاركة يف إضافة وتعديل وحمتوايت مواقع الويكي، أوامر الويكي البسيطة

 تخدام احلاسوب أو يف تطوير املواقع.أغلب املستخدمني ممن ال ميلكون خربة كبرية يف إس
حتتفظ مواقع الويكي يسجل لتاريخ الصفحات فإذا أخطأ شخص ما  حفظ اترخيي للصفحات: -3

 يف حترير إحدى الصفحات ميكن الرجوع إىل الصفحات السابقة احملفوظة.
تشجيع مواقع الويكي على العمل اجلماعي والتشاركي، فأغلب مواقع  تشجيع العمل التعاوين: -4

 الويكي تسمح ألي زائر تعديل وإضافة احملتوايت دون احلاجة إىل التسجيل يف املوقع.
أخرى، فمواقع الويكي الويكي تبسيط عملية إنشاء روابط لصفحات  سهولة إنشاء الروابط: -5

 أنشأتقاعدة بياانت متشعبة ، وبرانمج الويكي يعرف كل صفحة حتتفظ بكل حمتوايت املوقع يف 

وكل رابط بني الصفحات فال يهم موقع الصفحات يف الويكي، ميكن إنشاء صفحة جديد وسيقوم 

 روابط هلا يف الصفحات األخرى. إبنشاءبرانمج الويكي تلقائيا 

 الشبكـــــــــات االجتماعية: -1-2-4

اعي انتشارا كبريا بني املستفيدين حيث تعددت التعاريف من تعرف شبكات التواصل االجتم ✓
 ويب تسمح ملستخدميها إبنشاء صفحات ومساحات خاصة ضمن املوقع نفسه، هي مواقع أمهها

،  ,twiter  ومن مثة التواصل مع األصدقاء ومشاركة احملتوايت واالتصاالت وأشهر الشبكات
youtyobwiki  ،instagram، face book . 

 .الشبكات االجتماعية هي استخدام تطبيقات اإلنرتنت للتواصل واإليصال ابلغري  ✓
أو هي مواقع إلكرتونية اليت توفر فيها تطبيقات اإلنرتنت خدمات ملستخدميها تتيح هلم إنشاء  

صفحة شخصية معروضة للعامة ضمن موقع أو نظام معني، وتوفر وسيلة اتصال من معارف منشئ 
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الصفحة أو مع غريه من مستخدمي النظام، وتوفر خدمات لتبادل املعلومات بني مستخدمي ذلك 
 1.و النظام عرب اإلنرتنتاملوقع أ
هي عبارة عن مواقع على االنرتنت يتواصل من خالهلا ماليني البشر الذين جتمعهم اهتمامات   ✓

أو ختصصات معينة، ويتاح ألعضاء هذه الشبكات مشاركة امللفات والصور وتبادل مقاطع الفيديو 
الشبكات  اواذ تارسال الرسائل،وانشاء املدوان احملاداثت الفورية، وسبب وصف هو جراء

وتقوي الروابط بني أعضاء هذه صل مع األصدقاء والزمالء الدراسة ابالجتماعية إهنا تتيح توا
 2.الشبكات يف فضاء اإلنرتنت، ومن أشهر الشبكات االجتماعية يف العامل الفيسبوك و تويرت

 نشأة والتطور: •
جاءت الشبكات االجتماعية لتحقيق غرض التواصل االجتماعي على مستوى تقنية شبكات 

فرتات التواصل فيما بينهم خالل  وإعادةاالنرتنت وسد احتياج األف ارد لعمل عالقات جديدة 
هذه الشبكات االجتماعية يف الوالايت املتحدة األمريكية على مستوى  العمر املختلفة وظهرت

شبكة اجتماعية مبعناها العام من إعادة عالقات التواصل بني زمالء  التواصل بني زمالء الدراسة وأول
  3بدأت هذه الشبكة يف Classmates. com مدرسة واحدة

 الداخلية وكل  وقسمت اجملتمع األمريكي إىل الوالايت وكل والة تشمل املناطق 1995عام 
خالل هذا  واليت تشرتك هبذا املوقع وميكن للفرد البحث منمنطقة هبا عدد من املدارس املتاحة 

اآلخرين للتواصل  ءد هبا وزمالئه ويرشح بعض الزمالالتقسيم حىت يصل للمدرسة اليت ينتسب هلا وجي
 .فيما بينهم وال تزال هذه الشبكة تعمل حىت اآلن هبذه الفكرة

 وهي شبكة 1997تفاعال واليت ظهرت عام مث ظهرت شبكة أخرى أكثر تطورا و 
six.com.degress  وكانت تستخدم احدث تقنيات الفنية على شبكة االنرتنت بشهادة من

هذه الفرتة 2001رجو منها ماداي فتوقف نشاطها عامامل استخدموها يف ذلك الوقت إال أهنا مل حتقق
                                                           

 .84املقدادي، خالد غسان يوسف. املرجع السابق. ص  1
 ,172شفيق، حسنني. املرجع السابق. ص  2
جامعة  .اجلزائر .ختصص علم املكتبات والتوثيق :لنيل درجة ماجستري مذكرة .االتصال العلمي داخل بيئة الشبكات االجتماعية .مصبيح، وردة 3

 300.. ص8108قسنطينة . 
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ظهرت أو تعارف عليها من جانب مستخدمي شبكة االنرتنت ومل  2,1مل تكن تطبيقات الويب 
تكن الربجميات وثقافة التحاور قد أخذت مكاهنا يف بيئة الواب ولكن نشأة الشبكات كانت تعتمد 

 .م غرف الدردشة والرسائل االلكرتونية وغريهاواليت تركز على استخدا based web على بيئة
ظهرت الشبكات االجتماعية كمواقع جتعل املستفيدين يتقاربون فيما بينهم من خالل غرف الدردشة 

وركزت بعض  0994عام  com.theglobe ومشاركة املعلومات الشخصية واألخبار مثل موقع
يسجل بياانته ويلتقي مبن هم زمالء له على  املواقع على مكان جتميعي معني كمدرسة ما أو جامعة مث

مث ظهرت الشبكات اليت تعمل على تقارب   Classmates.com نفس املوقع لنفس املكان مثل
 1997الذي أنشئ سنة  sixdegress بني األفكار أشخاص ليس هلم عالقات سابقة مثل موقع

حيث أصبح  8114و 8118التطبيقات مابني ولكن ما لبثت أن تطورت هذه  2001 وأغلق سنة
 املستفيد يسجل على موقع شبكة من الشبكات االجتماعية.

  :مميزات الشبكات االجتماعية •
تتميز شبكات التواصل االجتماعي بعدة مميزات جعلت منها مقصد ملتصفحي اإلنرتنت يف مجيع 

 :أحناء العامل من بني هذه املميزات هي كاأليت
استخدام: طورت شبكات التواصل االجتماعي حبيث تكون سهلة االستخدام فهي حتتاج  سهولة ✓

 .إىل قليل من املعرفة يف أسس تكنولوجيا من أجل نشر وحتقيق التواصل عرب اإلنرتنت
التواصل والتعبري عن الذات: أاتحت شبكات التواصل االجتماعي قنوات االتصال بدائية ال  ✓

 .، وأصبحت حمل اهتمام العديد من مستخدمي اإلنرتنتتعتمد على نشر حمتوى معني
تشكيل جمتمع بطرق جديدة: على الرغم من أن املفاهيم اجملتمعة وجدت منذ بداية التطبيقات ✓

وفرت سبال جديدة لالتصال، فقد ينظم املستخدمني  االجتماعياإللكرتونية إال أن مواقع التواصل 
 .كارللتواصل من خالل تبادل يف اآلراء واألف

العاملية: حيث تلغي احلواجز اجلغرافية واملكانية، وتتحطم فيها احلدود الدولية حيث يستطيع الفرد  ✓
 .التواصل مع الفرد يف الغرب، البساطة والسهولة



 اإلطار النظري:                                    تطبيقات الجيل الثاني للواب وصحافة المواطن
 

44 
 

التفاعلية: فالفرد فيها كما أنه مستقبل وقارئ، فهـو مرسـل وكاتـب ومشـارك، فهـي تلغـي السـلبية يف ✓
 املشاهدة والقارئ. لصحف الورقية وتعطي حيز للمشاركة الفاعلة مناإلعالم القدمي التلفاز وا

التــوفري االقتصــادية: اقتصــادية يف اجلهــد واملــال والوقــت، يف ظــل جمانيــة االشــرتاك والتســجيل فــالفرد ✓
حاب االجتمـــاعي، ولـــيس ذلـــك حكـــرا علـــى أصـــ البســـيط يســـتطيع امـــتالك حيـــز علـــى شـــبكة التواصـــل

 1.ون أخرىاألموال أو حكرا على مجاعة د
 شبكات التواصل االجتماعي:  أنواعبعض  •

ما يعرف مبواقع التشبيك االجتماعي وتنوعت  أوالشبكات االجتماعية  األخريةانتشرت يف السنوات 
الصور واملوسيقى والفيديوهات وحىت السري الذاتية اخلاصة بطلبات  وإدراجخدماهتا بني التواصل 

 . األخريةالعمل وفيما يلي مناذج هلذه 

 : Face bookالفايسبوك  ➢
يعترب الفايسبوك من بني شبكات التواصل االجتماعي اليت ازدادت شهرهتا بزايدة عدد مستخدميها 

زمنية، كما يشعر املشارك فيها انه عضو فاعل، لكوهنا وسيلة تواصل ال تعرف هلا حدودا مكانية وال 
على تكوين عالقات تفاعلية بني املتصفحني  التأثريلذلك جنحت مواقع التواصل االجتماعي يف 

، وميداان جتتمع فيه طاقات الرأيالوسائل للتعبري عن  أكثرواملنخرطني يف نفس اجملموعات تصبح 
 اليت تشغلها ابختالف اهتماماهتا وتنوع ثقافتها.شبابية لتخوض يف الكثري من الوسائل 

واجلزائر كغريها من البلدان سجل فيها استخدام الفايسبوك ارقاما قياسية، فعدد اجلزائريني املسجلني 
مسجل عرب كامل الرتاي  3.386.800مليون، اي ما ميثل  3.4يف هذه الشبكة االجتماعية بلغ

 يف الرتتيب الدويل. 48يصنف اجلزائر يف املرتبة مليون نسمة، ما  35اجلزائري ، مقابل 
الفئات الشبابية اجلزائرية املستخدمة للفايسبوك داخل اجملتمعات احمللية لتلعب دورا فاعال يف عملية 

 1البناء االجتماعي، فقد استخدمت الفايسبوك كمنرب للجمعيات اخلريية والتكتالت الشبابية الناشطة 

                                                           
 .103 ص، 2015الدار املصرية اللبنانية،  :القاهر .خدمات املعلومات يف ظل البيئة اإللكرتونيةابمفلح، فاتن سعيد.  1
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 واخلدماتية كمجتمععرب الكثري من النشاطات اخلريية، روح املسؤولية من خالل مناداهتا بتبين 
التربعات، ومحالت التربع ابلدم وتنظيم املنشئات العامة ودعوات املقاطعة للحمالت املسيئة لالسالم 

 والرسول الكرمي. 
تدى والفايسبوك هو واحد من املواقع صديق  الشبكات االكثر شعبية، والذي مت انشاؤه اصال كمن

لطالب اجلامعات، حيث ال تزال مستخدما بشكل كبري من قبل الطالب اجلامعيني، يهدف يف املقام 
 االول ملساعدة الناس يف بناء وجودها على االنرتنت والشبكات االجتماعية.

وبشكل اكثر حتديدا، من خالل معامله املختلفة، ويعمل على الفايسوك الشباع احلاجات املختلفة  
االجتماعية، فهو جيعل من املمكن للناس الناس للبقاء على اتصال مع االصدقاء القدامى الشخصية و 

او احلالية، اضافة اىل او نظرة على الصور، لتكوين صداقات جديدة، اىل املتعة لتبادل املعلومات 
    2حول الذات، والتعلم عن املناسبات االجتماعية.

 : twitterتويرت  ➢

التواصل االجتماعي، اليت انتشرت يف السنوات االخرية، ولعبت دورا كبريا يف تويرت احدى شبكات 
، التغريد"االحدات السياسية يف العديد من البلدان، واخذ )تويرت( امسه من مصطلح )تويت( وتعين "

واختذ من العصفور رمزا له، وهو خدمة مصغرة تسمح للمغردين ارسال رسائل نصية قصرية التتعدى 
للرسالة الواحدة، وجوز للمرء ان يسمعها نصا موجزا مكثفا لتفاصيل كثرية وميكن ملن حرفا  140

لديه حساب يف موقع تويرت ان يتبادل مع اصدقاءه تلك الغريدات )التويتات(، من خالل ظهورها 
على صفحاهتم الشخصية، او يف حالة دخوهلم على صفحة املستخدم صاحب الرسالة، ويتنافس 

رت بعدد املتابعني هلم، كما تتيح شبكة تويرت خدمة التدوين املصغرة هذه، امكانية مستخدموا التوي

                                                                                                                                                                                     
، 2016دار االايم للنشر والتوزيع، عمان، املفاهيم اخلصائص الوظائف الفرص والتحدايت،تطبيقات االعالم اجلديد ايسني قرانين و امينة بكار،  1

 .97ص 
، ص 2015دار االعصار العلمي للنشر والتوزيع، االردن،االعالم الرقمي اجلديد، ماهر عودة الشمالية، حممود عزت اللحام، مصطفى يوسف كايف، 2

199 . 
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( عرب RSSالردود والتحديثات عرب الربيد االلكرتوين، كذلك اهم االحداث من خالل خدمة )
 (. SMSالرسائل النصية )

كة ، عندما اقدمت شر 2006كانت بداايت ميالد هذه اخلدمة املصغرة )تويرت( اوائل عام 
(Obvious االمريكية على اجراء حبث تطويري خلدمة التدوين املصغرة، مث ااتحت الشركة املعنية )

ذاهتا استخدام هذه اخلدمة لعامة الناس يف اكتوبر من نفس العام، ومن مث اخذ هذا املوقع ابالنتشار، 
ا بفضل هذه اخلدمة ابعتباره خدمة حديثة يف جمال التدوينات املصغرة، بعد ذلك اقدمت الشركة ذاهت

   1. 2007يف ابريل عام امسا خاصا يطلق عليه )تويرت(، و املصغرة عن الشركة االم، واستحدثت هلا 

تطور موقع تويرت كثريا خالل السنوات القليلة املاضية، ومل يعد جمرد اداة تواصل شخصي بني 
االصدقاء، بل اصبح انفذة يطل منها املشاهري السياسيني والكتاب والرايضيني، وغريهم مع مجهورهم،  

ح كما اصبح منصة اعالمية يتسابق من خالهلا الصحفيون من املدونني يف تسجيل السبق، واصب
منصة تسويقية حتقق الكثري من الفائدة ملن يعرف كيف يستخدمها بشكل سليم. ومن االمور الالفتة 
للنظر ان تويرت داب دائما على اضافة امكانيات جديدة ملستخدميه، ولذلك صار موقع التواصل 

   االجتماعي "تويرت" يتيح الفرصة للجميع للقيام مبسؤولياهتم املناظة هبم داخل اجملتمع. 

 :Instagramاالنستغرام  ➢

االنستغرام هو طريقة جديدة من طرق االتصال والتواصل، يعتمد بشكل اساسي على الصور 
والفيديوهات القصرية، ويسمح بتحديثها بطريقة سهلة وبسيطة. وقد شهد هذا املوقع او التطبيق 

 . 2010انتشارا كبريا من حيث عدد املستخدمني منذ اطالقه يف اكتوبر 
بيق االنستغرام يتيح للمستخدمني مشاركة صور وفيديوهات عن حياهتم الشخصية وتبادهلا فتط

ابالعتماد على )سلسلة الفلرت( للتالعب والتعديل من الصور والفيديوهات، وجند ان هذا املوقع 
مليون صورة مت حتميلها يوميا، وهذا  55مليون مستخدم، مبتوسط قدره  150استقطب ازيد من 

                                                           
  .18، ص 2015دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان،  ، مواقع التواصل االجتماعي والسلوك االنساين،عبد الرمحان بن ابراهيم الشاعر 1
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. ان جناح الباهر لالنستغرام يؤكد على ان الصور 2013اىل  2010صائيات لعام حسب االح
والفيديوهات اصبحت مفتاحا ملواقع التواصل االجتمعاعي على االنرتنت، خاصة انه يسمح ابضافة 
تعليق قليل االحرف على الصور، او اضافة )#( "اهلاش اتق " لوصف الصورة واشرطة الفيديو، 

 لربط املستخدمني ابلصور، مما خيلق تفاعال اكرب بني املستخدمني.( @وكذلك عالمة )
اصدقاءه او  Followاىل كل هذه املزااي، فان مستخدم االنستغرام ابمكانه متابعة  ابإلضافة
 آن إىل ابلضرورةمشهورين، متاما مثل تويرت، واالهم من هذا هو ان عملية املتابعة ال حتتاج  أشخاصا

  األخر.يتبعك الشخص 

يف هذا االطار جند كال من الباحثني "يوهانج" هو و"ليداي مانيكوندا" و"سوابرو كاميها ميشي" قامو 
  1ليلية حملتوى االنستغرام.، وهي اول دراسة حت2014بتحليل صور وحمتوايت االنستغرام عام 

 : Snapchatسناب شات  ➢

سناب شات تطبيق رسائل مصورة، وضعه "ايفان شغبيل" و"روبرت موريف"، وميكن للمستخدمني عن 
طريق التطبيق التقاط الصور، وتسجيل الفيديو، واضافة نص ورسومات، وارساهلا اىل قائمة التحكم 

ثواين وبعد ارساهلا تبقى  10ة للقطاهتم من اثنية واحدة اىل من املتلقني. يعني املستخدمون مهلة زمني
 ساعة فقط، مث ختتفي من اجلهار املستلم، وحتذف من اخلوادم اخلاصة بسنابشات. 24مدة 

، العرض املقدم من 2013وقد رفض الرئيس التنفيذي لتطبيق سناب شات يف نوفمرب/تشرين الثاين 
" مليار دوالر، وقد رفض "شبيغل" كال العرضني، امياان 4ة "شركة غوغل لالستحواذ على تطبيقه بقيم

 منه ابن قيمة تطبيقه سرتتفع يف املستقبل؛ نتيجة للنمو املتزايد الذي حيققه التطبيق. 

 :You Tubeاليوتيوب  ➢

                                                           

 1
 .137، ص املرجع السابقايسني قرانين و امينة بكار،  
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هو احد املواقع االجتماعية الشهرية والذي استطاع بفرتة زمنية قصرية احلصول على مكانة متقدمة 
لتواصل االجتماعي وخصوصا يف دوره املتميز يف االحداث االخرية اليت جرت ووقعت ضمن مواقع ا

 يف احناء خمتلفة من العامل كاثورات الشعبية.

عام   » « Paypalاتسس اليوتيوب من قبل ثالثة موظفني كانو يعملون يف شركة "ابي ابل" 
مد اليوتيوب يف عرض املقاطع املتحركة يف والية كاليفورنيا يف الوالايت املتحدة االمريكية، يعت 2005

مليار  1.60بشراء املوقع مقابل  2006على تقنية "ادوب فالش" وميثل املوقع شركة "غوغل" عام 
شبكة التواصل االوىل حسب  2006دوالر امريكي، ويعترب اليوتيوب من اجليل الثاين، واصبح عام 

 1اختيار جملة "اتمي" االمريكية.

ر بكار" ان جناح اليوتيوب له سبب اخر اكثر امهية وهو ان اجلمهور صار من يقول الدكتور "عما
سرعة االيقاع وتشتيت االنتباه وتعدد املهام، حبيث صار الفيديو القصري قيمته االساسية مقابل املادة 

التلفزيونية الطويلة اليت تستغرق نصف ساعة او اكثر على شاشة التلفزيون، الربهان على ان قصر 
ديو هو اهم من مسالة احملتوى الشخصي، ان االحصاءات تثبت بال شك ان الفيديو القصري الفي

 الذي تتوافر فيه االنتاج احلر )بروفيشيوانل( له شعبية اكرب من الفيديو الشخصي.
ما مييز موقع اليوتيوب انه ال يسمح بوضع املقاطع الفيلمية اليت تشجع على االرهاب واجلرائم وافالم 

لغة من لغات العامل وهو مسموح به يف كافة بلدان العامل، ماعدا  51اخلالعة، ويستخدم اليوتيوب 
بعض الدول اليت اقدمت على حضر استخدامه وهي: )املغرب، تونس، اليمن، السعودية، االمارات، 

 سوراي، تركيا، ايران، اتيالند، الربازيل، افغانستان(.
شاركة االفالم بشكل عام وجاين، وهو يسمح ابلتدرج يف حتميل موقع يسمح ويدعم نشاط وتنزيل وم

وعرض االفالم القصرية من افالم عامة يستطيع اجلميع مشاهدهتا اىل افالم خاصة يسمح فقط 
 جملموعة معينة مبشاهدهتا. 

                                                           
 . 178-177، ص 2015، دار التعليم اجلامعي، االعالم وشبكات التواصل االجتماعيالعامليةعالء الدين حممد عفيفي،   1
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رفعــه ويعــد الفيــديو املرفــوع مــن قبــل "جــاود كــرمي" بعنــوان "اان يف حديقــة احليــوان " يعــد اول فيــديو يــتم 
اثنيـة، ومنـذ ذلـك الوقـت مت رفـع 19، وتبلـغ مدتـه 2005افريـل23على موقع اليوتيوب، وكان بتـاريخ 

املليارات من االفالم القصرية، وشاهدها املاليني من ابناء املعمورة وبكل اللغات، ليصبح املوقـع االكثـر 
ح اليوتيــوب اليــوم وتضــمه هلــا، وقــد اصــب 2006مشــاهدة علــى االنرتنــت ولتشــرتيه شــركة "جوجــل" عــام

موقعا رئيسيا للفنانني والسياسيني واهلواة على حد سـواء، لبـث مقـاطع االفـالم اخلاصـة بـرتويج افالمهـم 
او اغـــانيهم او منتجـــاهتم للعامـــة، وجمـــاان، بـــل تطـــور اليوتيـــوب لتســـتخدمه اجلامعـــات واحلكومـــات لبـــث 

 .برامج التوعية
 

 خالصة الفصل:
تصــال وازاء تــدفق املعلومــات يف للــواب و امــام تعــدد تكنولوجيــا اإل يعــد التعــرف علــى تطبيقــات اجليــل

 و القـدرات االزمـةشىت ميادين املعرفـة االنسـانية أصـبح لزامـا علـى االسـتاذ اجلـامعي أن ميتلـك املهـارات 
للتفاعــل مــع الوســائط التكنولوجيــة املتطــورة بطريقــة ســريعة متكنــه مــن حتقيــق خدمــة متغــرية و علــى اثــر 
ذلـــك فـــإن التغـــريات املتتاليـــة يف اجملـــاالت اخلاصـــة ابلتكنولوجيـــا و الســـيطرة علـــى تقنيـــات البحـــث عـــن 

نولوجيـا احلديثـة املعلومة حيتم ذلك على األستاذ اجلامعي النه أصبح عليـه أن يتعامـل مـع ععـد مـن التك
فقـــد دخلـــت هـــذه التكنولوجيـــا يف خمتلـــف و الـــيت أصـــبحت جـــزء مـــن املؤسســـات املعلوماتيـــة العصـــرية 

 جماالت احلياة إذ بدأ اإل عتماد عليها بشكل كبري من طرف كل املستفدين منها.
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 متهيد:

ميدان اإلعالم عرف العامل اليوم تطورات سريعة يف ميدان االتصال انعكست يف صورة كبرية على 
عموما و ميدان الصحافة بصفة خاصة فالنظام الرقمي مجع بني التكنولوجيا املعلومات و تكنولوجيا 
االتصال و ظهر سوق حقيقي للوسائط املتعددة مسحت إبدماج الكثري من املعطيات من مصادر 

و حترير  خمتلفة و ذلك احدث تغريات و حتوالت مست طلب العمل الصحفي سواء يف عملية مجع
األخبار و نشرها آو يف طبيعة األطراف املشاركة يف العملية الصحفية ، هذه األشكال اجلديدة 
ملنتجات الوسائط املتعددة دفعت املواطن القتنائها يف ظل حبث هذا املستخدم على فوضاءات أفضل 

قع عديدة شبكة للتعبري و االتصال ، و هذا ما جعله مشاركا فاعال يف العملية الصحفية عرب موا
االنرتنت بدال من أن يكون جمرد مستهلك و متلقي سليب لوسائل اإلعالمية ، و هذا ما مسح بظهور 
مشهد صحفي جديد اصطلح عليه بصحافة املواطن و ما نتج عنه من حتوالت كبرية خاصة حول 

 املواطن. مضامني هذه األخرية و مدى أتثر فئة الشباب هبا و تغيري و جهات نظرهم حول صحافة

 الفصل الثالث: صحافة املواطن.

 لصحافة املواطن.  مدخل  -1-1
 مفهوم صحافة املواطن :  -1-1-1
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صحافة املواطن بشكل عام على أهنا >> نشاط للمواطنني يلعبون خالله دورا حيا يف عملية  تعرف
مجع و حتليل األخبار وهذه املشاركة تتم بنية مد الوسائل اإلعالمية مبعلومات دقيقة و موثوق هبا و 

 1مستقلة لتستجيب ملتطلبات الدميقراطية.

أي شخص أن يكون صحفيا  ينقل رأيه و مشاهدته و يعين مفهوم صحافة املواطن أيضا انه إبمكان 
للعامل امجع دون احلاجة الن حيمل شهادة يف اإلعالم و أن ينتمي ملؤسسة إعالمية إليصال صوته 
للعامل ، إذا صحافة املواطن هي الصحافة اليت يقوم فيها املواطن بدور الصحفي الذي ينقل األخبار 

  2واقعية. الوسائل التكنولوجية املتاحة لعرض اخلرب بصورةمن مواقع األحداث احلية مستخدما كافة 

صحافة املواطن ختتلف عن الصحافة التقليدية يف كوهنا تشاركيه أي تشارك يف مضموهنا مواطنون  -
متطوعون من عدة أماكن ألهداف غري رحبية و غري جتارية يف الغالب ، و ال يتقاضون أجورا 

كما هو احلال يف الصحافة التقليدية لذلك يستخدم مصطلح ابعتبارهم صحفيني ميتهنون الصحافة  
 3صحافة املواطن كمقابل للصحافة املهنية التقليدية السائدة يف اجملتمع.

و ميكن تعريف صحافة املواطن أيضا : على أهنا نشاط للمواطنني يقوم من خالله املستعمل أو 
تاج مضمون إعالمي و معاجلته و نشره عرب املواطن العادي كفرد من أفراد مجهور وسائل اإلعالم إبن

 تقنيات اتصالية متعددة .

و أطلق دان عيلموروكريس ويليس و شني بوملن تسمية صحافة املواطن على هذا النوع من الصحافة 
و هي معروفة كذلك ابلصحافة التشاركية و قد انقس هذه التسمية جي السيكا يف كتاابت خمتلفة و 

لق حيسب السيكا فان الصحفي املواطن يلعب دورا نشطا يف عملية مجع و حتليل و نشر اإلخبار يط

                                                           
 . 02، ص  2009( ، 51، اجمللة التونسية لعلوم اإلعالم و االتصال ، ) مرسال يصبح عندما صحافة املواطن : املتلقيزرن ، المجال  1
،  3، جملة اإلذاعات العربية ، العدد  دور وسائل اإلعالم اجلديدة يف حتول املتلقي إىل املرسل و ظهور صحافة املواطنعزيز ، ب ابراهيم 2

 .46ص2011
   .  58، ص  2010،  3، مذكرة املاجستري ، جامعة اجلزائر  املهنية للصحفيصحافة املواطن و اهلوية فتيحة بوغاري ،  3
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عليها أيضا صحافة اجلمهور يقوم هبا الناس العاديني و هي تعمل على االستفادة منهم مبن يف ذلك 
 1 الذين يعيشون يف هامش اجملتمع .

يف كتابه حنن وسائل  ٢٠٠٣و كان أول من طرح فكرة صحافة املواطن هو دان غيلمو يف العام 
 عب << .اإلعالم       >> الصحافة الشعبية من الشعب إىل الش

يعرفها شايني بومان و كريس ويلس : إن فعل مواطن او جمموعة من املواطنني يلعبون دورا فعاال يف 
عملية مجع و إعداد التقارير و حتليل و نشر األخبار يف مدونتهم الشخصية أو حساهبم على تويرت او 

 غريه .

 اخللفية النظرية لصحافة املواطن :  -1-2 -1

ال ميكن فصل صحافة املواطن كظاهرة إعالمية بدأت تظهر يف الدول املتقدمة على غرار أورواب و 
الوالايت املتحدة األمريكية و زحفت تدرجييا حنو العامل العريب خصوصا يف فرتة الربيع العريب سنة 

اإلعالم اليت تتناول دراسات التأثري و املضامني و  ، اما عن التتابع النظري املؤرخ لنظرايت 2011
 اليت ستذكر أهم النظرايت اليت مهدت النتقال سلطة املرسل للمستقبل . 

فبعد احلرب العاملية األوىل ظهرت حاجة ماسة إىل إجراء دراسات ميدانية فعلية تتناول أتثريات وسائل 
كانت   ، ألغراض سياسية ابلدرجة األوىل حيثاإلعالم على مجهور املشاهدين املستمعني و القراء 

يتحكم يف موازين القوى بني احللفاء واخلصوم إىل جانب القوة العسكرية خاصة يف الدعاية متثل رهاان 
 2 ظل التطور السريع يف اجملال 

من أهم رواد هذا االجتاه هارولد الزويل و لزار سفيلد و تقسم أهم الدراسات و النظرايت و التقين, 
ل أتثري وسائل اإلعالم و اليت تعترب مصب اهتمام املدرسة السلوكية و اعتمدت كثريا على حو 

                                                           
  . 60فتيحة بوغاري ، املرجع السابق ، ص 1

2  Patric flichy ، une Histoire De la communication ، espase public et vie prive ، édution la 
casbah ، 2000  ،  b 10. 
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االمريقية على ثالث فرتات زمنية تغريت خالهلا الرؤاي لتأثريات وسائل اإلعالم، و شهدت كل فرتة 
لتقين  العديد من النظرايت و النماذج اختلفت وفقا للمحيط و املعطيات السيولوجية ووفقا للتطور ا

اىل  Media et socitéمن خالل كتابه   fraicis balleكذلك لوسائل اإلعالم ، إذا يشري 
 ثالث مراحل مهمة .

كانت من أهم األسباب اليت أدت إىل االهتمام أبحباث :  1960-1940املرحلة األوىل  -
أتثري وسائل اإلعالم على االتصال يف هذه الفرتة هي زايدة االهتمام ابلدعاية القلق املتزايد من 

اجلماهري من خالل ما حدث يف أملانيا ؛ايطاليا ، االحتاد السوفيايت و رغبة الصناعيني يف معرفة مناذج 
  1.املتحكمة  يف صناعة الرأي العام االستهالك وحاجة احلكومة إىل التعرف على أهم العوامل

انت حيث أن الدراسة ثقافة و قيم و تنافس وسائل اإلعالم على جلب اكرب قدر ممكن من اإلعال
اجتاهات و دوافع و رغبات و سلوكيات العمالء و حتليل سلوكيات املنافسني جد مهمة لضمان 

  .البقاء و االستمرارية لوسائل اإلعالم

من االتصال اخلطي إىل االتصال الدائري أي االنتقال من  : 1980-1960املرحلة الثانية -
إلعالم ابجلمهور ؟ إىل السؤال ماذا يفعل اجلمهور بوسائل اإلعالم ؟ و السؤال ماذا تفعل وسائل ا

 ..اخل . .اليت متثلت يف نظرية الفروق الفردية و الفئات االجتماعية و تدفق املعلومات عرب مرحلتني
متثلت يف عدة نظرايت  املستقبل يزيح املرسل عن عرشه و هذه املرحلة 1980: املرحلة الثالثة -

متثلت يف نظرية اتيور الذي يقول انه ال يوجد اتصال مل توجد حيوية املتلقي و يقول  2: نذكر بعضها
أيضا كارتر يف هذا الصدد أن املتلقي يعطي تصورا خاصا له للرسالة يف اإلطار السوسيوثقايف ، أما 

خيال االجتماعي فهي ترى أن التعرض لربامج العنف اليت تبثها وسائل اإلعالم يؤدي إىل نظرية امل
 سلوكيات العنف .

                                                           
 . 20، ص  1978ـ، دار الفكر العريب ، مصر ، 2ط ، األسس العلمية لنظرية اإلعالم ،جيهان امحد رشيت  1
 . 182، ص 2000،  3ط  حتدايت العوملة و التخطيط االسرتاتيجي ،أمحد يوسف مصطفى ،   2
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و حتديدا يف مدينة داالس ، ابرهامزير دار املواطن من أهل أمريكي يصور  1963نوفمرب  22يف 
ب   lifeجمللة  موكب الرئيس كندي فوقع ما مل يكن منتظر ، بعد أايم قليلة ابع املواطن صورة تلك

ألف دوالر فكمرية ابراهم يف ذلك الوقت كانت كبرية احلجم و ثقيلة و نوعية صورها متواضعة  150
 اجلودة ال يستطيع كل الناس شراءها عكس اليوم .

و بعيدا على ما تثريه إشكالية املصطلح من تداخل فعلينا أوال أن نبحث يف حيثيات املفهوم ، و 
لة و النشأة اليت بدأت من الوالايت املتحدة األمريكية فهي غالب األحيان ذلك ابلعودة إىل الدال

يشار إىل تعريف صحافة املواطن بوصفها رد فعل منطقي على العديد من األمراض و العلل اليت 
تعيشها مؤسسات الصحافة األمريكية و الغربية كغياب ثقة املواطن و املسئول يف الصحفي و إساءة 

 1سة الدميقراطية من خالل تركيزها على التغطية الدامية لألحداث .الصحافة للممار 

فمنذ التسعينات ظهرت العديد من احملطات اإلذاعية و التلفزيونية و الصحف و اجملالت العامة و 
اخلاصة اليت تتخذ من صحافة املواطن توجها فكراي و مهنيا يف املمارسة الصحفية فإىل حدود سنة 

اطن  ظهرت يف الوالايت املتحدة األمريكية أكثر من مئة مؤسسة صحفية تنتهج صحافة املو  1955
كأسلوب صحفي يف عالقتها بقضااي الشأن العام ، و ابتت بذلك حاضرة يف كل جدل و نقاش 

 مهين و أكادميي بتعلق الصحافة . 

فمنذ اخرتاع الصحافة املطبوعة يشارك بعض األفراد غري مهنيني املعلومات خالل النشرات و الكنيات 
ة او صحافة املواطن كان لديها جمموعة من و مع ذلك فان هذه األشكال األولية من الصحافة الشعبي

املعوقات من ضمنها إمكانية مشاركة املعلومات مع عدد حمدود من األفراد و بعد فرتة طويلة من 
نشرها و عادة ما تكون هذه العملية مكلفة و مع دخول عصر الويب أصبحت مشاركة املعلومات 

  2.ية ألي شخص ميكنه دخول االنرتنت مع املاليني من املواطنني يف غضون ثوان حقيقة واقع

                                                           
مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاسرت ، جامعة  للعنف الرايضي ،اجتاهات الصحفيني حنو تغطية صحافة املواطن نوعي ، قسعيدة الطاهري ، ومسية و 1

  . 36، ص 2015ورقلة ، 
 .10، ص2013 صحافة املواطن الواقع واملستقبل،حنان أمحد سليم،  2
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و يرى بعض الباحثني أن أصول الصحافة الشعبية يف أورواب و الوالايت املتحدة تعود إىل القرن السابع 
 21عشر و الثامن عشر يف شكل توزيع املنشورات و األمر الذي أعطاها القوة األكرب يف القرن 

التكاليف و والوصول العاملي الذي ميكن املوضوعات من )احلادي و العشرون ( هو سرعة اخنفاض 
خالله احلضور يف أجندات األخبار الدولية و احمللية مبا يف ذلك القضااي اليت رمبا ترغب السلطات يف 
جتاهلها و يرى مؤيدها أن هذا احد أعظم الفرص الدميقراطية للصحافة الشعبية وقد اكتشفت 

ل أوقات األزمات حيث كانت اهلجمات اليت حدثت على مدينة الصحافة الشعبية سيادهتا من خال
هي املرة األوىل اليت يبحث فيها الناس عن  2001سبتمرب  11نيويورك و مبىن الدفاع األمريكي يف 

و اليت مل تستطع  االنرتنت و سامهوا بذلك يف إضافة قضااي جديدة إىل أجندة األخبار أبسلوب جديد
 1 قليدية.تغطيتها وسائل العالم الت

 أشكال صحافة املواطن  -1-1-3
 :وسائل اإلعالم االجتماعية  او مواقع التشبيك االجتماعي .أ
و حتوي  1960شبكات التواصل االجتماعية: يعود اتريخ ظهور الشبكات االجتماعية  اىل سنة  -

 .يوتوب...اخل-تويرت-الفيسبوكالشبكات االجتماعية عددا كبريا من املواقع ابرزها : 
و الشبكات االجتماعية هي عبارة تستخدم لوصف اي موقع على الشبكة العنكبوتية،تتيح  -

ملستخدميه وضع صفحة شخصية عامة معروضة و تتيح إمكانية تكوين عالقات شخصية مع 
ية ميكن املستخدمني اآلخرين الذين يقومون ابلدخول على تل الصفحة، مواقع الشبكات االجتماع

أن تستخدم لوصف املواقع ذات الطابع االجتماعي ، جمموعات النقاش احلّي،غرف الدردشة و غريها 
  2من املواقع االجتماعية احلية.

                                                           
 .499 ص ،201َ4دار البداية  انشريون وموزعون،  "الدولة االفرتاضية اجلديدة"اإلعالم اجلديد ايسر خضري البيايت،  1
-2017مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماسرت ،أتثري صحافة املواطن على املمارسة تلمهنية يف القنوات الفضائية العربية ، هند، جدي جنوى، عزيزبو  2

 .45،ص2018
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تسمى ايضا مبواقع التشيبك  االجتماعي  و هي عبارة عن مواقع تستعمل من قبل األفراد من اجل   -
عارف وبناء مجاعات افرتاضية ات اهتمامات خمتلفة و والتواصل االجتماعي  و اقامة العالقات ،و الت

 1ميكن للمستعمل عربها ان ينشأ صفحته اخلاصة.

 وينشر فيها سريته و صوره و يكتب مقاالت و نصوص...اخل

و هي مواقع تسمح للمستعملني اِبمتالك  صفحة شخصية و نشر ما يرغبون من مضامني  -
 نصوص (-تسجيالت  -)صور

استعمال هذه املواقع بشكل مذهل ،ففي دراسة اعدها ديوان االتصاالت الربيطاين و قد تزايد  -
تؤكد انتشارها احلايل يشري أهنا تقنيات االتصال السائدة حاليا لكثري من الناس لدرجة انه من ال ميلك 

 صفحة خاصة يبدو منعزال عن العامل.

 

 مواقع بث تسجيالت الفيديو: -ب 

مبثابة خزان حيتوي على اعداد كبريه من التسجيللت اليت ينجزها املستعملون و يبثوهنا و هي تعترب    
مليون فيديو تتم 100من ابرز هذه املواقع موقع اليوتوب و تشري بعض الدراسات ان هنالك 

ساعة من التسجيالت كل دقيقة و يف سنة  13مشاهدهتا يوميا عرب اليوتوب ،كما يتم منه انزال 
ف ساعة تسجيل كل دقيقة ، كما ان 2مليون و يتم بث 2عدد تسجيالت املشاهدة  فاق 2010

 0يوما يفوق ما تنتجه اكرب ثالث شبكات امريكية يف ع 60ما نشر من تسجيللت عرب املواقع يف 
 2سنة.

                                                           
-2014،جامعة ام البواقي،مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاسرت  مواقع التواصل االجتماعي يف تفعيل صحافة املواطن ،دور  ير حنان،عز بو  1

 . 88،ص2015
 . 67،ص2013-2012سرت ،جامعة قسنطينةمذكرة مقدمة لنيل شهادة املا ،الصحفي اجلزائري و صحافة املواطن بن لكحل حياة،2
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هي مواقع تتيح امكانية بث مقاطع فيديو مسموعة او مرئيه و ميكن حىت حتميلها و مشاهدهتا و    
ة مواقع مشهورة لدرجة اهنا اصبحت تبيع مقاطع من مضامينها لوسائل االعالم و بل حىت  هناك عد

 1 هذه األخرية تقوم يبث براجمها عرب هذه املواقع.

 2هي مواقع اعالم جديد تتيح للمستخدم مشاركة فديوهاته و صوره مع أصدقائه على املوقع.  

 

 املدوانت االلكرتونية:  -ج

( web blogاثنتني و قد وضع هذا املصطلح)log webهي كلمة مشتقة من ادغام كلمتني 
لالشارةاىل املواقع اليت متكن االفراد من نشر  1997(يف ديسمرب Jon bargerالكاتب االمريكي )

آرائهم، ويقصد به هذا ايضا املوقع االلكرتوين الذي حيتوي عناصر ومواد منشورة وفق ترتيب  
 3كرونولوجي.

( و بدأت يف Web Blogحيث صاغ جون ابرغر مصطلح ) 1997ظهرت املدوانت سنة   -
ساعدت على انتشار األحداث السياسة حيث  1999الظهور الفعلي على االنرتنت بداية من 

 استخدمها اجلنود األمركيني الذيني تواجد يف العراق يف تلك الفرتة لالتصال بذويهم.

ستخدامها انشطون سياسيون للتعبري عن آرائهم، تسمح املدوانت أما يف مصر و الدول العربية ا
للمستخدمني حبرية النشر دون أي أدىن رقيب و عدم امكانية فتحها أبمساء مستعارة األمر الذي 
يسمح بنشر األفكار جبرأة و ابلتايل أصبح ابمكان كل فرد أن يصبح صحفيا ببساطة مما أدى  اىل 

 4م التدويين.مفهوم جدبد وهو االعال نشوء

                                                           
 .89بوعزيز حنان ، مرجع سابق، ص  1
 .53مسية قنوعي ، املرجع السابق ، ص  سعيدة الطاهري .  2
 -2015مذكرة مكملة لنيل شهادة ماسرت، جامعة حممد بوضياف، مسيلة ،  آراء اإلعالميني اجلزائريني حول صحافة املواطن،قريقة وسيم،  3

 .88، ص 2016
 .56صسعيدة الطاهري . مسية قنوعي ، املرجع السابق ، 4
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 مجاعات النقاش و احملادثة االلكرتونية:  -د

يقصد ابحملادثة االلكرتونية كل حوار او نقاش او حديث يتم بني شخصني او بني شخص و جمموعة  
أشخاص  بواسطة التقنيات االلكرتونية املختلفة عرب شبكة االنرتنت  اما ابلنص او ابلصوت و الصور 

خص وتعرف ايضا أبهنا حديث بني ش و ميكن ان يكون  هذا النقاش متزامنا او غري متزامنا .
وشخص آخر أو بني شخص أو عدة أشخاص من خالل عملية االتصال املباشر أو غري مباشر و 

  1منتدايت احملادثة .–غرفة الدردشة –تشمل جمموعات االخبار 

وهي كل حوار أو دردشة أو حديث يتم بني  شخصني او جمموعة أشخاص بواسطة تقنيات شبكة  
و الصورة او كليهما معا ،  و هي أقدم اشكال املشاركة و االنرتنت إما ابلنص او ابستخدام  الصوت 

اكثرها شعبية  تتضمن سلسلة من االشكال  املختلفة مثل القوائم الربيدية و منتدايت املناقشة و 
 2.غرف الدرشة

 املواقع االخبارية التسامهية: -ه

هي مواقع شبيهة جدا ابلصحف االخبارية لكن يشارك يف حمتواها و مضموهنا مواطنني عاديني     
من خمتلف األماكن و هم يف الغالب انشطون حقيقيون و هواة ملهنة الصحافة و من اشهرها املوقع 

oh my news). 3( الكوري 

و اليت يتم نشرها مبواقع  تعترب واملسامهات االخبارية للمواطنني احد اهم اشكال صحافة املواطن -
اعالمية مستقلة ينشئها افراد اجلمهور بشكل فردي مستقل،و يقومون فيها بنشر احملتوى الذي 
ينتجونه كما يستقبلون مسامهات من غريهم من اجلمهور ، و تقدم هاته املواقع مقابالت جيريها أفراد 

                                                           
 .68املرجع السابق،ص اجلزائري و صحافة املواطن،الصحفي بن لكحل حياة،  1
 .38، ص 2008الشروق للنشر والتوزيع،  ، اإلعالم اجلديد:املفاهيم والوسائل والتطبيقات،عباس مصطفى صادق 2
 .69املرجع السابق، ،ص الصحفي اجلزائري و صحافة املواطن ،بن لكحل حياة ،  3
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او مستخلصات األخبار مع اضافة اجلمهور او مشاهداهتم الشخصية ألحداث يكتبون عنها تقارير 
 1تعليقات عليها.

 مواقع التحرير اجلماعي: -و

( اليت تسمح بتحرير مضموهنا بشكل مجاعي يتيح امكانية wikiهي مواقع تعتمد على برجميات )   
 Wikipedia .2التعديل و التنقيح و اشهرها موسوعة 

الويكي هي مواقع ملصادر األخبار اجملانية تسمح ألي شخص بكتابة االخبار و تتيح جلميع  -
لك متصفحي املواقع سهولة انشاء و حترير حمتوى الي عدد من صفحات الويب املختلفة و ذا

 ابستخدام لغة ترميزية مبسطة يراها حمرر النص داخل املتصفح 
كما أشارت بعض الدراسات  ابن الويكي ادوات مفيدة لدعم األنشطة االجتماعية و التفاعل و  -

 3.األعمال التعاونية

  املواطن صحافة مرجعيات -1-1-4

 له تسوق الذي اخلطاب اىل ابلعودة اي خمروجاهتا من انطالقا املواطن صحافة مرجعيات بيان ميكن-
 توظيف و استغالل خالل من ذالك و السياسية العملية يف املواطن تفعيل قاعدة على املؤسس و

 فيتعدى املرجعيات من الثاين املستوى ،اما االنرتنت شبكة يف حميدة احلديثة االتصال تكنولوجيات
 اىل حييلنا بدوره الذي التقليدي االعالم خصائص نقد يف ميكن و للدميقراطية األول العنصر حىت

 .بديل اعالم اىل الدعوة اساسها اثلثة مرجعية

 :اجلميع متناول يف الدميقراطية •

                                                           
مؤمتر اإلعالم واحملكومية يف  وبروز الفاعلني اجلدد يف اجملال العام، املركز الغريب لألحباث الفضاء اإللكرتوين،اإلعالم اجلديد عادل عبد الصادق ،  1

 .18، ص 2009مصر، مركز األهرام للدراسات السياسية واإلسرتاجتية ، 
 . 48، ص  2015عمان ، األردن،  اإلعالم الرقمي اجلديد، دار اإلعصار العلمي ،ماهر عودة الشمايلة وأخرون،  2
 .67ص املرجع السابق، ،.فة املواطن حنو منط اتصايل جديدصحا ،هنا السيد عبد املعطي 3
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 حال لنقد مقدمة هو املدوانت و املواطن صحافة قبل من السائدة االعالم وسائل نقد ان  
 يف حقه من املواطن القصاء خوضها و العمومي اجملال على االعالم وسائل فهيمنة ، الدميقراطية

 صورة على  أتثري من هلا ملا أخالقية قضايل كلها  مستقبله لصياغة الضرورية املعلومات على احلصول
 1. التالعب سيناريوهات عن مبعزل ليست التجمعات كل  فان ، الدميقراطية

 صحيفة لتؤسس املادية إمكانيات لك تكون ان ،فتبقى اجلماهريي االعالم لوسائل القصري التوظيف
 .العام ابلرأي التالعب و التأثري ليمكنك قائمة صحيفة لشراء او ما

 متوقف احلقة الدميقراطية هاته توفر مدى ان و سليمة دميقراطية وجود رهني احلر االنسان وجود ان 
 .العام الصاحل خدمة يف خمرجاهتا تكون  حمايدة صحافة و املستقلة االعالم وسائل توفر مدى على

 و حر دميقراطي نظام غياب يف مواقعه يف فاعل مواطن يوجد ال انه التجارب من العديد اظهرت فقد
 .عدمها من دميقراطية وجود على دليل املواطن هذا حصور ان

 مشروعها اليت الدميقراطية ابملمارسة االعالمي البعد تالزم يف تكمن املواطن صحافة قوة ان كما
 يف تكمن اجملتمع وسالمة وحدة ان وخالصتها اجرائية، تكون ان قبل فكرية مسألة هي و النقدي
 . الدميقراطية املؤسسات و اإلعالم وسائل بني العالقة صحة

 متاثالته: و اجلديد الوسيط التفاعلية •

 الرأي عن التعبري فضاءات يف جديدة فرص ظهور دور من االنرتنت شبكة يف التقنيه لتبسيط كان  اذ 
 الذي االجتماعي السياق مسألة غياب يف يفهم ال ذالك كل  فان العريضة للجماهري التعبري حرية و

 جتاهله ميكن ال جزء و تواصلية ظاهرة املواطن صحافة تعترب و ، املواطن صحافة ظاهرة فيه تبلورت
 مكثفة تفاعالت سياق يف أتطريها ميكن اجتماعية اتصالية  ظاهرة اهنا العام، االجتماعي اجملال من

 عرب التفاعلية و الوسائطية أشكال من شكل املواطن صحافة ،و التفاعلية و للتبادل فضاء ضمن
  األنرتنت

                                                           
 . 91صاملرجع السابق،  دور مواقع التواصل يف تفعيل صحافة املواطن، بوعزيز حنان، 1
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 ذالك و األفراد جملموعة املشرتكة التماثالت من جمموعة على تعتمد املواطن صحافة يف التفاعلية ان 
 متناسقة و منسجمة االتصال عملية تكون ان أجل من

 و الفيديو شيوع خالل من ذالك و املواطن أساسها تفاعلية دميقراطية يف امل كان  السبعينيات ففي
  االفرتاضية ابلدميقراطية عليه يطلق و االنرتنت شبكة على معلقا اليوم احللم هذا اصبح الصورة،

 التواصل امكانية متنح فاملدونة النقد هذا جتاوز فرصة املدوانت عرب االنرتنت شبكة مكنت فقد 
 للذكاء يكون اين املواطن صحافة لتبلور اجملال بذلك فاسحة اجلميع حنو يتجه فاجلميع ، األفقي

 1رطية.الدميقراط جتسيد يف دور التشاركي االبداعي و اجلماعي

 :الثقة أهل يف الثقة غياب:السائد االعالم نقد •

 صحافة عن عبارة  األصل يف وهي  األمريكي خاصة و  الغريب املنشأ ذات املواطن  صحافة تعترب
 الصحافة ملهنة الداخلي الذايت النقد من حالة عن تعرب ، السائدة الصحافة عن خمتلفة و بديلة

 املواطن صحافة األصل يف ، مهين و فكري الجتاه التأسيس ف مقاربة فهو اإلعالمي وأدائها التقليدية
 العام الشأن قضااي يف املواطن حضور تقلص عن واعي و علوي الوقت نفس يف يكون قد فعل رد هي

 مستخدمي من اجلديد اجليل و التقليدية الصحافة مصداقية يف التشكيك من حلالة أتكيد و
 2.االنرتنت

 وسائل قدم قدمية البعض عندقضية  واملواطن االعالم وسائل بسن الثقة غياب انصار اشكالية تبدو
 االعالم وسائل بني البيئي التوازن مسألة على ابالساس تقود هيئتها يف الثقة اهتزاز لكن ، االعالم
 .  ابالنرتنت الصحافة عالقة وخاصة

 العملية يف صحية ظاهرة يف االعالم وسائل و املواطم بني الثقة ازمة ان االخصائيني بعض يرى
 كائن  بل البعض يتبادر كما  معلنا كذلك  االعالمي املنتوج املستهلك املواطن ان تظهر فهي الدميقراطية

                                                           
 .107الرايض ، ص  تبسط االنرتنت و الوورد ،سامل بن عبد هللا ، 1
 73املرجع السابق ، ص  الصحفي اجلزائري و صحافة املواطن،بن لكحل حياة ، 2
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 او ونشرها االخبار تقدمي مستوى على ذلك كان  ان االعالمية الساحة تعيشها اليت ابملتغريات واع
 املواطن بني الثقة غياب يف الدميقراطية الصحية العالمات من لالعالم املواطن نقد كان  اذ انتاجها
 حرية فضاءات محاية يف الدميقراطية لنجاعة التكملة ايضا يعترب ، للدميقراطية كذراع  االعالم ووسائل
 املواطن لدى الثقة عدم من جتاهلها ميكن ال حالة وجود هي التوصيات عن النظر بعض و ، التعبري

 1. خمرجاهتا حيادية و اخبار من االعالم وسائل به تقذف ما لكل لتصديق قابلية عدم يف تتمظهر

 .  التقليدية ابلصحافة عالقتها حدود و املواطن صحافة -1-2

 .  التقليدية ابلصحافة املواطن صحافة القةع 1-2-1

 تعتمد االوىل ان هو التقليدية الصحافة و املواطن صحافة بني الكبري الفارق ان غيلمو دان ذكر_
 يف غيلمور اشار و تلقى اليت احملاضرات نظام على الثانية تعتمد فيما احلوار و احملادثة نظام على

 و متطورة مرحلة يف املواطن صحافة ان اىل كوراي  يف بسبول عقد الذي للمحورين عشر الثاين املنتدى
 اىل احملاضرات اىل االستماع من مل الذي اجلمهور اما فرصة تتيح الهنا التقليدية الصحافة من افضل

 راي مهم ليس ابنه اضاف و واحد طرف من املعلومات يتلقى و صامتا يظل ان بدل فيها يشارك ان
 و مستمرة و متنامية الصحافة هذه الن اجلديد الطرح هذا ضد تقف اليت االعالمية مؤسسات
 .  اجلماهري من كبري  عدد تستقطب

 العمل طبيعة على املواطن صحافة حتدثه الذي الكبري ابلتغري االعالميني  التنفذيني كبار  يعرتف و_
 . االعالمية للمؤسسات التقليدي

 مل الكثري ان رغم 2005 جويلية 07 يف املواطن صحافة و االعالمية املؤسسات عالقة تبلورت و_ 
 و الصحف احلدث شاهدو مواطنون اغرق فقد لندن يف االنفاق تفجريات يوم حينها يف يدركها
 حدث ما تصف اليت التقارير و التسجيالت و الصور من هائلة ابعداد التلفزيون و الراديو حمطات
 . للجماهري عرضها و اهلامة املواد هذه على االعتماد اىل االعالم وسائل هرعت حينها

                                                           
 .53، ص 85جملة اخلليج، عدد  املدوانت اإللكرتونية بني التعبري احلر والصحافة البديلة،أمينة نبيح،  1
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 :  اجلزائر يف املواطن صحافة واقع  1-2-2

 خالل عددهم تزايد الذين االنرتنت ملستخدمي دعوية حركة العربية الدول من كغريها  و اجلزائر تشهد
 و تويرت يعترب اليت ، االجتماعي التواصل ملواقع املستخدمني عدد ضاعف مما االخرية السنوات
 خصبة ارضية شكل االنتشار هذا اجلزائر يف استخداما االجتماعية املواقع اكثر القائمة على الفيسبوك

 جاء حيث التقليدي االعالم يعرفه الذي الرتاجع بعد خاصة و اجلزائر يف املواطن صحافة لرواد
 ابالشراف يقوم الذي الصحافة حلرية السنوي للتصنيف وفقا عامليا 125 املرتبة يف اجلزائر يف االعالم

  1. حدود بال مراسلون منظمة عليه

 2011 مارس 30 و جانفي 1 بني ما الفرتة يف اجلزائر يف الناشطني تويرت مستخدمي عدد قد و_ 
 و تغريدة 2800 ب اليومية التويرت رسائل تقدر حيث% 0.04 انتشار ابلنسبة 13.235 ب

 هناية يف االخري هذا مستخدمي عدد ليصل ، 1.947،900 ب الفايسبوك نستخدمي عدد
 .  الف 23 و مالين 4 من اكثر اىل 2012 ديسمرب

 نقصها و التدوين ثقافة غياب يف اجلزائر يف املواطن بصحافة يسمى ملا واجهة اهم الفايسبوك يعد  -
 من حوله يدور ما كل  لنشر البسيط املواطن فضاء املوقع اصبح و العريب العامل يف ابلتدوين مقارنة

 يف الزيت و السكر احداث من بداية ، بسيطة و سهلة بلغة اليوم مدار على ووطنية حملية احداث
 فاصبح ، الفيديوهات عرب حدث ما لتغطية مرة الول الفايسبوك خالهلا استعمل اليت و 2011 عام

 و االخبار حداثة بسبب االعالمية القنوات خمتلف عليه تعتمد مصدر و صحفيا اجلزائري املواطن
 2.  الناس من عدد اكرب اىل يصل فهو الفيديو و ابلصور تدعيمها و املعلومات اىل الوصول يف سرعته

                                                           
 .52املرجع السابق ، ص  ،سعيدة الطاهري ، مسية قنوعي 1
 .52بوعزيز حنان،  املرجع السابق، ص 2
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 العلوم يف استاذ بركاين الطيب االستاذ يرى البعض يسميها كما  املواطن صحافة بني للعالقة عن و -
 التقليدي لالعالم قوي كمنافس  نفسه فرض الفيسبوك موقع ان اجلزائر جبامعة  االتصال و االعالم

 ان سوى عليها كان  و الصحافة مهنة اخالقيات و بظوابط االلتزام مبدى تتعلق اشكاليات من
 تبادل و االخبار نشر يف الفايسبوك يلعبه الذي الدور نتجاهل ان ميكن ال و ، تتبناه و معه تتعايش

 .  املعلومات

 :  املواطن اإلعالم صحافة مستقبل -1-2-3

 على مرتبط زواله او بقاءه ان اىل التقليدي االعالم ملستقبل االستشرافية القراءات من الكثري تذهب_
 تواجه منها املكتوبة خاصة و فالصحافة ، الورق بعد ما لعامل االقتصادي النموذج مع نفسه تكيف

 ان االعالم وسائل مالكي كبار  احد Amaud lagarre يعتقد مثال فرنسا ففي عميقة ازمة
 و االنتاج تكاليف حتمل املمكن من يكون لن اذ سنوات عشرة من اكثر تعيش لن اليومية الصحافة
 تكييف على جمربة االعالمية املؤسسات فان الصعوابت من ابلكثري ينذر الذي االفق هذا لتجاوز
 ابلقول ، االوىل معامله تتجلى بدأت وضوحا امجاعا هناك لكن الشبكات عامل و يناسب مبا وجودها

 االمر تعلق سواء االشكال من شكل ابب املعلومات يف حتكم ان هو شك بال مؤكد هو ما عنه
 احلكم فيها يعود وضعية من تطور قد ، فيها احلقيقية االحداث حتديد او ترتيبها بطريقة او مبضموهنا

 التقليدي الوسيط عالقة عن اما ، للجمهور احلكم انتقل واقع اىل االعالمية املؤسسة اىل الفصل
 الوسائط يقاسم و يزامل سوف املواطن اعالم ان على تقوم رؤية تتبىن ، الشيخوخة فاملدرسة اجلديد

 .  بديال ابدا يكون لن و التقليدية االعالمية

 ان اىل مشريا التصور نفس كولومبيا  جبامعة االعالم استاذ Nicholees lemann يتبىن  -
 ظاهرة بني و بينها يقارن و الثانوية اآلراء و املعلومات من حمدود غري كم  على تتوفر االنرتنت
 منها فائدة ال التقليدي االعالم استهجان و دم ان يرى و عشر الثامن القرن يف الرجائية الوريقات
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 االعالم ان يعتقد كما  العكس ليس و استبدادي اجملتمع فان استبدائيا االعالم كان  اذا انه ذلك
 .  املهنية املمارسة فضاءات ضمن احمللي غري املستوى على خاصة النوحي

 واحد مبستقبل له تتنبأ و املواطن اعالم يف للمشككني معارضا موقعا االستشرافية املدرسة تقف  -
 اجل من تتنفس اليت ابملدوانت االمر تعلق ساء و ابلقول عنه يدافع Teny Hearon فهذا

 اعالم وسائط فان االنرتنتتني عيون اجل من تتنافس اليت الفيديوية املدوانت او السياسية الدوالرات
 1.  ختتفي لن املواطن

 انتهاء اىل سيؤدي ما هو و جتزئته ستتم و الوسيط خاصية على بناء مستقبال يتحدد لن االعالم ان  -
 او املكتوبة الصحافة صحفي ، الصحفيني امناط بني الفوارق سقوط و االعالمية خلدمة االدوات
 حيملها ملن مأزقا ستمثل و معىن اي قريبا هلا يكون لن التسميات و التوصيات فهذه االنرتنت صحفي

 . 
 بني الكبري ابلتنافس يتسم عامل يف البقااء من ليتمكن التجاري بعده على فاكثر اكثر االعالم سريكز  -

 .  اجلديدة مناذجه
 و املدونني بني  التعارض مسألة ام مؤكد املذهب نفس املواطن ابعالم املهتمني احد يذهب -

 ما هو و الفاشلة او العاجزة السيادة عصر يدخلون احملرتفون فاالعالميون انتهت قد اإلعالميني
 هاوية جديدة نفحة يقوم التدوين ان الباحث يعتقد و العاجزة السمعة او التأثري مع ابلضرورة يتساوى
 2.  احملرتفون قدميا حيتلها كان  اليت احلقول من الكثري يف لتجلى

 يتعلق عندما القناعة و القوة بنفس املواطن اعالم عن الدفاع مامت اذا انه معتربا التفاؤل اىل مييل -
 عبارة املستقبلي االنتاج و التحقيق سيكون ، زاهرا سيكون املستقبل فان االخرى ابلتحرايت االمر
 االتصالية الشبكة ستصبح ، املستهلكني و املنتجني بني احلدود ستسقط دراسية حلقة او حوار عن
 استثمار او مطبوعة صحف امتالك يستطعون الذين اولئك على يقصر لن و صوهتم اشباع لكل اداة

 .  حكومية رخص
                                                           

 .67بوعزيز حنان، املرجع السابق، ص  1
 .65بوعزيز هند جدي جنوى ، املرجع السابق، ص 2
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 سيصبحون املواطن صحافة ظاهرة انتشار ظل يف و املستقبل يف اهنم يرون اجلزائريني الصحفيني
 1.املواطن يضعها اليت االعالمية للمادة معاجلني

 :  املواطن صحافة على ابعتمادها الصحافة تواجهها اليت التحدايت -1-2-4

 فاضل ابو ماجدة تقول املواطن صحافة مصداقية مع تعامله يف الصحفي دور عن: املصداقية -أ
 و املعلومة نقل يف الدقة و املنطق هو املرحلة هذه يف صحفي سالح نفسها تبقى الصحفية القواعد
 شهود يقوله ما بعض يف التشكيك احتمال اىل تشري و ، اخلري بث قبل عدة مصادر من التأكد
 على تشدد و املهم املصدر هذا من االستفادة اغالق يعين ال هذا و اهلاتفية االتصاالت عرب العيان
 . مصادره دائرة الصحفي يوسع ان ضرورة

 مرعي ابو تعترب هويتهم عن االفصاح يرفضون اللذين العيان شهود مبصداقية التشكيك خيص فيما و 
 اىل املعرتضون فيه يتعرض بلد يف حياته على خيشى الذي الشخص ان ذلك دقيق غري االمر ان

 . للعموم جمهولة هويته يبقى ان حقه من التعذيب و كالقتل  العنف

 :   املواطن الصحفي لدى املهين التأهيل ضعف -ب

 حترتم ال اهنا و املهين التدريب اىل تفتقر املواطن صحافة ان اىل املتابعني و النقاد من عدد يشري
 . االخبار نقا لعملية االساسية القواعد

 يكتسبون يد و فاكثر اكثر االعالمي املشهد يقتحمون املدوونون اخذ ذلك من الرغم على لكن
 . املتمرسني الصحفيني على وفقا االن من كانت  امتيازات

 صحافة انتاج على لالعتماد يدفعها ها هو الصحف تواجهها اليت املاسة احلاجة ضغط ان يبدو و
 خالل املواطن صحافة ملسار املتابع يلحظ و ، املهين لضغطها نقد من هلا يوجه ما رغم املواطنني
 تستهدف اليت املتخصصة العمل وورش التدريبية الدورات القامة ظاهرا نشاطا االخرية االربع السنوات
 .  االنرتنت على النشر يف قدراهتم لتطوير سعو موونني

                                                           
 .176،ص  املرجع السابق فتيحة بوغاري ، 1
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 :  القانونية املخالفات و التشهري -ج

 االعتداء و للقذف جمال املواطن صحافة بكون يتعلق ما النقاد بعض يبديها اليت التحدايت من 
  الصحف لدى املهنية املعايري ان بسبب هنا موضوعي غري االفرتاض هذا لكن التشهري و اللفظي
 يقرر من هو التحرير رئيس فان حينها و املواطن صحافة من استفتها اليت املادة تقرر ابن كفيلة

 القذف و االعتداءات مشر عليه يفرض من هناك ليس  ال ام النشر حمظورات من شيئ على استماهلا
 .  القانونية غري االفعال و

 االلتزام جيب و اجملتمع افراد مجيع على يطبق فالقانون احد فيه خيالف وال حمسوم السياق وهذا 
  1. ابلقانون

 

 خالصة الفصل:

 االعالمية الوسائط انتجته الذي اجلديد االعالمي الشكل و الظاهرة اكتشاف الفصل هذا يف حاولنا
  و ، حوله املفاهيم يف االختالف و الشكل هذا ظهر كيف  معرفة خالل من ذلك و التكنولوجيا و

 ظهور يف سببا كان  اجلديد االعالم ان اىل ابالضافة بروزه يف سامهت اليت و املتعددة اشكاله كذلك
 اغلب يف كان  ان بعد دوره من فعلت و مستقبال و مرسال املواطن من جعلت اليت و املواطن صحافة
 اليت لالشكال التطرق مث ، معها يتفاعل ان دون من املعلومة فقط يستقيل سليب مجهور االحيان

 التواصل شبكات خالل من للتغيري مساحة و بوابة تعترب اليت و الصحفي املواطن يستخدمها
 املدوانت اإللكرتونية. و االجتماعي

 

 

 

 

                                                           
 . 107، ص  2017اجلزيرة ، قطر ،  اجتاه الصحفي لالعتماد على صحافة املواطن،مبارك بن زعري، معهد اجلزيرة لالعالم،  1
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الفصل الرابع: حتليل بياانت ونتائج 
 الدراسة.

 حتليل بياانت الدراسة. -1

 نتائج عامة للدراسة. -2
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 حتليل ومناقشة بياانت الدراسة. -1
عالقتها مبتغريات ين اليت يفضل الشباب استخدامها و اجليل الثا تطبيقات يوضح: 06اجلدول 
 :الدراسة 

 
 

  

 
 اإلجابة                      

 
 

 المتغيرات

 ماهي تطبيقات الجيل الثاني التي تفضل استخدامها

 المجموع اليوتيوب االنستغرام تويتر الفيسبوك

التكر 
 ار

 النسبة%
التكر 
 ار

 النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة%

 الجنس
 %28,3 34 %5,8 7 %2,5 3 %0,0 0 %20,0 24 ذكر
 %71,7 86 %12,5 15 %12,5 15 %4,2 5 %42,5 51 أنثى

 %100 120 %18,3 22 %15,0 18 %4,2 5 %62,5 75 المجموع

 السن
 %78,3 94 %13,3 16 %12,5 15 %4,2 5 %48,3 58 24إلى  18من 

 %21,7 26 %5,0 6 %2,5 3 %0,0 0 %14,2 17 24أكثر من
 75 62,5% 5 4,2% 18 15,0% 22 18,3% 120 100% 

 المستوى 
 الدراسي

 %65,8 79 %14,2 17 %9,2 11 %2,5 3 %40,0 48 ليسانس

 %33,3 40 %3,3 4 %5,8 7 %1,7 2 %22,5 27 ماستر

 %0,8 1 %0,8 1 %0,0 0 %0,0 0 %0,0 0 دكتوراه
 %100 120 %18,3 22 %15,0 18 %4,2 5 %62,5 75 المجموع

 لتخصص

 %12,5 15 %0,0 0 %0,0 0 %0,0 0 %12,5 15 فلسفة
 %12,5 15 %4,2 5 %1,7 2 %0,8 1 %5,8 7 أنثروبولوجيا
 %11,7 14 %3,3 4 %1,7 2 %0,8 1 %5,8 7 علوم التربية

 %12,5 15 %2,5 3 %0,8 1 %0,0 0 %9,2 11 تاريخ
 %12,5 15 %1,7 2 %1,7 2 %0,8 1 %0،8 10 علم النفس

 %12,5 15 %2,5 3 %0,8 1 %0,0 0 %9,2 11 علم المكتبات
 %13,3 16 %1,7 2 %5,8 7 %0,0 0 %5,8 7 علم اجتماع

 %12,5 15 %2,5 3 %2,5 3 %1,7 2 %5,8 7 اتصال وعالقات
 %100 120 %18,3 22 %15,0 18 %4,2 5 %62,5 75 المجموع
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 التحليل:
يتبني من خالل بياانت اجلدول السابق أن نسبة املبحوثني الذين يرون أن أفضل تطبيقات اجليل الثاين 

يف حني جاءت % 62،5اليت يستخدموهنا بكثرة هي فيسبوك، كانت أكرب حيث جاءت النسبة 
و يف حني قدرت نسبة من يرون ان االنستغرام هو %4.2تويرت هو االفضل ب نسبة من يرون أن 

 % 18.3اما نسبة اليوتيوب فقدرت ب  %15.0ضل ب االف
يتضح من خالل اإلحصائيات الكمية لعالقة متغري اجلنس ابلسؤال األول يف حمور أمناط إستخدمات 

وكانت  %42،5الشباب اجلزائري لتطبيقات اجليل الثاين أن أعلى نسبة كانت للفيسبوك وقدرت ب 
كما جاء النتائج اجلزئية تشري أبن النسبة األعلى % 0،0فئة اإلانث يف حني جاءت أقل نسبة من 

ومتلثت يف الفيسبوك كما % 48،3( وكانت النسبة  24إىل  18من املبحوثني يف الفئة األوىل من ) 
 . % 0،0فما أكثر( وقدرت النسبة ب  24جاءت أقل نسبة يف الفئة العمرية ) من 

نسبة األعلى من نصيب ليسانس وقدر ب وتشري أيضا النتائج من خالل نفس السؤال حيث كانت ال
 ومتثلت يف تويرت  %1،7ومتثلت يف الفيسبوك أما النسبة أقل فكانت للماسرت وقدرت ب  40،0%

كانت لدى ختصص   نتائج أن النسبة األعلىوتبني النتائج عالقة التخصص هبذا السؤال حيث خلصت ال
نصيب ختصص التاريخ وعلم  وجاءت النسبة األضعف من% 12،5فلسفة وقدرت النسبة ب ال

 %0،0االجتماع وقدرت ب
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          : يوضح مدة استخدام اشكال و تطبيقات االعالم اجلديد و عالقتها مبتغريات 07جدول 

 الدراسة
 
 
 
 

  

 
 اإلجابة
 

 المتغيرات

 منذ متى و انت تستخدم اشكال و تطبيقات االعالم الجديد

 سنوات 3أقل من 
 5سنوات إلى  3من 

 سنوات
سنوات فما  5من 

 أكثر
 المجموع

 السنبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار

 الجنس
 %28,3 34 %3,3 4 %20,0 24 %5,0 6 ذكر
 %71,7 86 %23,3 28 %28,3 34 %20,0 24 أنثى

 %100 120 %26,7 32 %48,3 58 %25 30 المجموع

 السن
 %78,3 94 %20,0 24 %40,8 49 %17,5 21 24إلى  18من 

 %21,7 26 %6,7 8 %7,5 9 %7,5 9 24أكثر من 
 120 120 %26,7 32 %48,3 58 %25 30 المجموع

 المستوى 
 الدراسي

 %65,8 79 %15,0 18 %33,3 40 %17,5 21 ليسانس
 %33,3 40 %11,7 14 %15,0 18 %6,7 8 ماستر
 %0,8 1 %0,0 0 %0,0 0 %0,8 1 دكتوراه

 %100 120 %26,7 32 %48,3 58 %25 30 المجموع

 لتخصص

 %12,5 15 %0,0 0 %12,5 15 %12،5 0 فلسفة
 %12,5 15 %0,8 1 %4,2 5 %7,5 9 أنثروبولوجيا
 %11,7 14 %2,5 3 %4,2 5 %5,0 6 علوم التربية

 %12,5 15 %0,0 0 %9,2 11 %3,3 4 تاريخ
 %12,5 15 %4,2 5 %5,0 6 %3,3 4 علم النفس

 %12,5 15 %6,7 8 %5,0 6 %0,8 1 علم المكتبات
 %13,3 16 %7,5 9 %5,0 6 %0,8 1 علم اجتماع

 %12,5 15 %5,0 6 %3,3 4 %4,2 5 اتصال وعالقات عامة
 %100 120 %26,7 32 %48,3 58 %25 30 المجموع
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 التحليل:
رون أن استخدام اشكال االعالم نسبة املبحوثني الذين ييتبني من خالل بياانت اجلدول السابق أن 

، اما من يستخدمون اشكال االعالم اجلديد من %25سنوات قدرت ب  3اجلديد اقل من 
 ،% 26.7سنوات فما اكثر فقدرت ب 5،  اما من %48.3سنوات قدرت ب  5سنوات اىل 3

يف حمور أمناط إستخدمات  ابلسؤال الثاين يتضح من خالل اإلحصائيات الكمية لعالقة متغري اجلنس 
 سنوات و قدرت  5سنوات اىل  3لثاين أن أعلى نسبة كانت من الشباب اجلزائري لتطبيقات اجليل ا

و كانت من نصيب  %3،3اإلانث يف حني جاءت أقل نسبة  وكانت من فئة %3،28وقدرت ب
إىل  18كما جاء النتائج اجلزئية تشري أبن النسبة األعلى من املبحوثني يف الفئة األوىل من ) الذكور  

كما جاءت أقل نسبة يف الفئة العمرية ) سنوات   5سنوات اىل 3من  %40.8نت النسبة ( وكا 24
 سنوات فما اكثر  5من .7،6فما أكثر( وقدرت النسبة  24 من

األعلى من نصيب ليسانس وقدر ب  وتشري أيضا النتائج من خالل نفس السؤال حيث كانت النسبة
 % 0.0أما النسبة أقل فكانت لدكتوراه وقدرت ب % 3303

وتبني النتائج عالقة التخصص هبذا السؤال حيث خلصت النتائج أن النسبة األعلى كانت لدى ختصص 
وجاءت النسبة األضعف سنوات  5سنوات اىل  3و كانت من %12،5رت النسبة ب الفلسفة وقد

 سنوات فما اكثر  5و كانت من %0،0من نصيب ختصص التاريخ وعلم االجتماع وقدرت ب
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 : يوضح متوسط استخدام الشباب لشبكات التواصل و عالقتها مبتغريات الدراسة08جدول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلجابة
 
 

 المتغيرات

 متوسط استخدامك اليومي لشبكات التواصل االجتماعيما 

 أقل من ساعة
 3من ساعة إلى 

 ساعات
ساعات فما  3من 

 أكثر
 المجموع

 السنبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار

 الجنس
 %28,3 34 %2,5 3 %20,8 25 %5,0 6 ذكر
 %71,7 86 %21,7 26 %40,0 48 %10 12 أنثى

 %100 120 %24,2 29 %60,8 73 %15 18 المجموع

 السن
 %78,3 94 %20,0 24 %46,7 56 %11,7 14 24إلى  18من 

 %21,7 26 %4,2 5 %14,2 17 %3,3 4 24أكثر من 
 120 120 %24,2 29 %60,8 73 %15 18 المجموع

 المستوى 
 الدراسي

 %65,8 79 %15,8 19 %40,0 48 %10,0 12 ليسانس
 %33,3 40 %7,5 9 %20,8 25 %5,0 6 ماستر
 %0,8 1 %0,8 1 %0,0 0 %0,0 0 دكتوراه

 %100 120 %24,2 29 %60,8 73 %15 18 المجموع

 لتخصص

 %12,5 15 %0,0 0 %12,5 15 %0,0 0 فلسفة
 %12,5 15 %0,8 1 %5,0 6 %0،8 8 أنثروبولوجيا
 %11,7 14 %4,2 5 %6,7 8 %0,8 1 علوم التربية

 %12,5 15 %1,7 2 %10,8 13 %0,0 0 تاريخ
 %12,5 15 %5,0 6 %6,7 8 %0,8 1 علم النفس

 %12,5 15 %3,3 4 %8,3 10 %0,8 1 علم المكتبات
 %13,3 16 %2،5 8 %4,2 5 %2,5 3 علم اجتماع

 %12,5 15 %2,5 3 %6,7 8 %3,3 4 اتصال وعالقات عامة
 %100 120 %24,2 29 %60,8 73 %15 18 المجموع
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 التحليل:
رون أن متوسط االستخدام اليومي يتبني من خالل بياانت اجلدول السابق أن نسبة املبحوثني الذين ي

ساعات قدر  3اما من ساعة اىل  %15لشبكات التواصل االجتماعي هو اقل من ساعة قدر ب 
 % 24.2ساعات فما اكثر قدر ب  3من  اما 60.8%ب 

يف حمور أمناط  لعالقة متغري اجلنس ابلسؤال الثالث يتضح من خالل اإلحصائيات الكمية 
وكانت من فئة %40.0لثاين أن أعلى نسبة كانت إستخدمات الشباب اجلزائري لتطبيقات اجليل ا

 و كانت للذكور % 2.5اإلانث يف حني جاءت أقل نسبة 
(  24إىل  18)  من املبحوثني يف الفئة األوىل من ج اجلزئية تشري أبن النسبة األقل تائكما جاء الن

فما أكثر( وقدرت النسبة  24الفئة العمرية ) من  و كما جاءت االكرب من %3.3وكانت النسبة 
 %46.7ب

وتشري أيضا النتائج من خالل نفس السؤال حيث كانت النسبة األعلى من نصيب ليسانس وقدر ب 
 % 0،0بوك أما النسبة أقل فكانت للدكتوراه وقدرت ب ومتثلت يف الفيس 40،0%

ختصص وتبني النتائج عالقة التخصص هبذا السؤال حيث خلصت النتائج أن النسبة األعلى كانت لدى 
وجاءت النسبة األضعف من نصيب ختصص التاريخ وعلم %12،8الفلسفة وقدرت النسبة ب 

 %0،0االجتماع وقدرت ب
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: يوضح الفرتات املفضلة لدى الشباب لتصفح مواقع التواصل االجتماعي و 09جدول 
 عالقتها مبتغريات الدراسة

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلجابة
 

 المتغيرات

 ماهي الفترات المفضلة لديك لتصفح مواقع التواصل االجتماعي

 المجموع ليال مساءا صباحا
 السنبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار

 الجنس
 %28,3 34 %16,7 20 %11,7 14 %0,0 0 ذكر
 %71,7 86 %47,5 57 %16,7 20 %7,5 9 أنثى

 %100 120 %64,2 77 %28,3 34 %7,5 9 المجموع

 السن
 %78,3 94 %50,0 60 %23,3 28 %5,0 6 24إلى  18من 

 %21,7 26 %14,2 17 %5,0 6 %2،5 3 24أكثر من 
 120 120 %64,2 77 %28,3 34 %7,5 9 المجموع

 المستوى 
 الدراسي

 %65,8 79 %45,0 54 %17,5 21 %3,3 4 ليسانس
 %33,3 40 %18,3 22 %10,8 13 %4,2 5 ماستر
 %0,8 1 %0,8 1 %0,0 0 %0,0 0 دكتوراه

 %100 120 %64,2 77 %28,3 34 %7,5 9 المجموع

 لتخصص

 %12,5 15 %11,7 14 %0,8 1 %0,0 0 فلسفة
 %12,5 15 %5,0 6 %7,5 9 %0,0 0 أنثروبولوجيا
 %11,7 14 %7,5 9 %2,5 3 %1,7 2 علوم التربية

 %12,5 15 %9,2 11 %3,3 4 %0,0 0 تاريخ
 %12,5 15 %7,5 9 %2,5 3 %2,5 3 علم النفس

 %12,5 15 %5,8 7 %3,3 4 %3,3 4 علم المكتبات
 %13,3 16 %10,0 12 %3,3 4 %0,0 0 علم اجتماع

اتصال وعالقات 
 عامة

0 0,0% 6 5,0% 9 7,5% 15 12,5% 

 %100 120 %64,2 77 %28,3 34 %7,5 9 المجموع
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 التحليل:
يرون أن الفرتات املفضلة لتصفح  يتبني من خالل بياانت اجلدول السابق أن نسبة املبحوثني الذين

 النسبة املتوسطة كانت اما %64.2ليال قدرت ب النسبة االكرب كانت مواقع التواصل االجتماعي 
 % 7.5صباحا و قدرت ب  كانت اما النسبة االقل  28.3%مساءا فقدرت ب 

اط إستخدمات يف حمور أمن لعالقة متغري اجلنس ابلسؤال الرابع يتضح من خالل اإلحصائيات الكمية 
وكانت من فئة اإلانث  47.5%اين أن أعلى نسبة قدرت ب الشباب اجلزائري لتطبيقات اجليل الث

 و كانت من فئة الذكور % 0،0يف حني جاءت أقل نسبة 
(  24إىل  18 من ) كما جاء النتائج اجلزئية تشري أبن النسبة األعلى من املبحوثني يف الفئة األوىل

فما أكثر(  24 كما جاءت أقل نسبة يف الفئة العمرية ) من   50.0%وكانت النسبة و قدرت ب 
 .  %2.5وقدرت النسبة ب 

ة األعلى من نصيب ليسانس وقدرت وتشري أيضا النتائج من خالل نفس السؤال حيث كانت النسب
 % 0,0اه وقدرت ر أما النسبة أقل فكانت للدكتو   %45.0ب 

وتبني النتائج عالقة التخصص هبذا السؤال حيث خلصت النتائج أن النسبة األعلى كانت لدى ختصص 
وعلم  سبة األضعف من نصيب ختصص االنثروبولوجياوجاءت الن%11.7 الفلسفة وقدرت النسبة ب 

 %0،0االجتماع وقدرت ب
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ل االجتماعي و عالقتها : يوضح االماكن اليت يستخدم فيها الشباب مواقع التواص10دول ج
 مبتغريات الدراسة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  
  

 
 اإلجابة
 
 

 المتغيرات

 ماهي اكثر االماكن التي تستخدم فيها مواقع التواصل االجتماعي 

 المجموع مكان آخر مقهى أنترنت الجامعة المنزل

 النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار

 الجنس
 %28,3 34 %0,8 1 %1,7 2 %4,2 5 %21,7 26 ذكر
 %71,7 86 %0,0 0 %0,0 0 %5,0 6 %66,7 80 أنثى

 %100 120 %0,8 1 %1,7 2 %9,2 11 %88,3 106 المجموع

 السن
 %78,3 94 %0,8 1 %1,7 2 %7,5 9 %68,3 82 24إلى  18من 

 %21,7 26 %0,0 0 %0,0 0 %1,7 2 %20,0 24 24منأكثر 
 106 88,3% 11 9,2% 2 1,7% 1 0,8% 120 100% 

 المستوى 
 الدراسي

 %65,8 79 %0,0 0 %0,8 1 %6,7 8 %58,3 70 ليسانس
 %33,3 40 %0,8 1 %0,8 1 %2,5 3 %29,2 35 ماستر
 %0,8 1 %0,0 0 %0,0 0 %0,0 0 %0,8 1 دكتوراه

 %100 120 %0,8 1 %1,7 2 %9,2 11 %88,3 106 المجموع

 لتخصص

 %12,5 15 %0,0 0 %0,8 1 %0,0 0 %11,7 14 فلسفة

 %12,5 15 %0,0 0 %0,8 1  4 %8,3 10 أنثروبولوجيا
 %11,7 14 %0,0 0 %0,0 0 %0,8 1 %10,8 13 علوم التربية

 %12,5 15 %0,0 0 %0,0 0 %0,8 1 %11,7 14 تاريخ
 %12,5 15 %0,0 0 %0,0 0 %0,0 0 %12,5 15 علم النفس

 %12,5 15 %0,0 0 %0,0 0 %0,8 1 %11,7 14 علم المكتبات
 %13,3 16 %0,0 0 %0,0 0 %1,7 2 %11,7 14 علم اجتماع

اتصال وعالقات 
 عامة

12 10,0% 2 1,7% 0 0,0% 1 0,8% 15 12,5% 

 %100 120 %0,8 1 %1,7 2 %9,2 11 %88,3 106 المجموع
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 التحليل:
ن يرون أن اكثر االماكن اليت يتبني من خالل بياانت اجلدول السابق أن نسبة املبحوثني الذي

اما اجلامعة  %88.3يستخدمون فيها مواقع التواصل االجتماعي كانت املنزل و قدرت النسبة ب 
 %0.8فقدرت ب  اما مكان اخر 1.7%اما مقهى االنرتنت فقدرت ب  9.2%فقدرت ب 

يف حمور أمناط عالقة متغري اجلنس ابلسؤال اخلامس يتضح من خالل اإلحصائيات الكمية ل
وكانت من فئة  %66.7%لثاين أن أعلى نسبة  إستخدمات الشباب اجلزائري لتطبيقات اجليل ا

 و كانت ختص فئة االانث  %0،0يف حني جاءت أقل نسبة الذكور 
(  24إىل  18)  شري أبن النسبة األعلى من املبحوثني يف الفئة األوىل منكما جاء النتائج اجلزئية ت  

فما أكثر( وقدرت النسبة  24كما جاءت أقل نسبة يف الفئة العمرية ) من و  %68.3وكانت النسبة 
 .  %0،0ب 

ألعلى من نصيب ليسانس وقدر ب وتشري أيضا النتائج من خالل نفس السؤال حيث كانت النسبة ا
 %0.0األقل فكانت للدكتوراه وقدرت ب النسبة  أما 58.2%

بة األعلى كانت لدى ختصص وتبني النتائج عالقة التخصص هبذا السؤال حيث خلصت النتائج أن النس
التاريخ وعلم وجاءت النسبة األضعف من نصيب ختصص  %12،5وقدرت النسبة ب علم النفس 

 %0،0االجتماع وقدرت ب
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: يوضح اهم الوسائل اليت يستخدم هبا الشباب مواقع التواصل و عالقتها مبتغريات 11جدول 
 الدراسة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      
 

 اإلجابة المتغيرات
 ماهي أهم الوسائل التي تستخدم بها المواقع التواصل االجتماعي؟

 المجموع الحاسوب الهاتف المحمول

 النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار

 الجنس
 %28,3 34 %4,2 5 %24,2 29 ذكر
 %71,7 86 %5,0 6 %66,7 80 أنثى

 %100,0 120 %9,2 11 %90,8 109 المجموع

 السن
 %78,3 94 %6,7 8 %71,7 86 24إلى  18من 

 %21,7 26 %2,5 3 %19,2 23 24أكثر من 
 %100,0 120 %9,2 11 %90,8 109 المجموع

 المستوى 
 الدراسي

 %65,8 79 %4,2 5 %61,7 74 ليسانس
 %33,3 40 %5,0 6 %28,3 34 ماستر
 %0,8 1 %0,0 0 %0,8 1 دكتوراه

 %100,0 120 %9,2 11 %90,8 109 المجموع

 لتخصص

 %12,5 15 %0,0 0 %12,5 15 فلسفة
 %12,5 15 %3,3 4 %9,2 11 أنثروبولوجيا
 %11,7 14 %0,0 0 %11,7 14 علوم التربية

 %12,5 15 %0,0 0 %12,5 15 تاريخ
 %12,5 15 %0,8 1 %11,7 14 علم النفس

 %12,5 15 %1,7 2 %10,8 13 علم المكتبات
 %13,3 16 %0,8 1 %12,5 15 علم اجتماع

 %12,5 15 %2,5 3 %10,0 12 اتصال وعالقات

 %100,0 120 %9,2 11 %90,8 109 المجموع
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 التحليل:
ين يرون أن اهم الوسائل اليت يتبني من خالل بياانت اجلدول السابق أن نسبة املبحوثني الذ

اما النسبة %90.8يستخدمون هبا مواقع التواصل هي اهلاتف و كانت نسبته اعلى و قدرت ب 
 %9.2االقل فكانت للحاسب و قدرت ب 

يف حمور أمناط  لعالقة متغري اجلنس ابلسؤال السادس يتضح من خالل اإلحصائيات الكمية 
لثاين أن أعلى نسبة كانت للهاتف وقدرت ب إستخدمات الشباب اجلزائري لتطبيقات اجليل ا

و   %4.2فئة اإلانث يف حني جاءت أقل نسبة كانت للحاسب و قدرت ب وكانت من %66.7
 كانت للذكور 

(  24إىل  18)  لنتائج اجلزئية تشري أبن النسبة األعلى من املبحوثني يف الفئة األوىل منكما جاء ا
فما أكثر( وقدرت النسبة  24كما جاءت أقل نسبة يف الفئة العمرية ) من   %71.7وكانت النسبة 

 %2.5ب 
ب  ألعلى من نصيب ليسانس وقدروتشري أيضا النتائج من خالل نفس السؤال حيث كانت النسبة ا

 %0.0أما النسبة أقل فكانت للدكتوراه  وقدرت ب   %61.7
وتبني النتائج عالقة التخصص هبذا السؤال حيث خلصت النتائج أن النسبة األعلى كانت لدى ختصص 

نسبة األضعف من نصيب ختصص وعلم وجاءت ال %12،5وقدرت النسبة ب و التاريخ الفلسفة 
 %0،0وقدرت ب النفس
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 : يوضح اهم اخلدمات اليت تقدمها موااقع التواصل و عالقتها مبتغريات الدراسة12جدول 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 اإلجابة
 
 

 المتغيرات

 ماهي أهم خدمات المواقع والشبكات لديك؟
 المجموع الدردشة والتعليقات مشاركة الفيديو مشاركة الروابط مشاركة الصور

 النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار

 الجنس
 %28,3 34 %16,7 20 %7,5 9 %2,5 3 %1,7 2 ذكر
 %71,7 86 %34,2 41 %13,3 16 %8,3 10 %15,8 19 أنثى

 %100 120 %50,8 61 %20,8 25 %10,8 13 %17,5 21 المجموع

 السن
 %78,3 94 %43,3 52 %14,2 17 %6,7 8 %14,2 17 24إلى  18من 

 %21,7 26 %7,5 9 %6,7 8 %4,2 5 %3,3 4 24منأكثر 
 %100 120 %50,8 61 %20,8 25 %10,8 13 %17,5 21 المجموع

 المستوى 
 الدراسي

 %65,8 79 %35,8 43 %15,0 18 %3,3 4 %11,7 14 ليسانس
 %33,3 40 %15,0 18 %5,8 7 %7,5 9 %5,0 6 ماستر
 %0,8 1 %0,0 0 %0,0 0 %0,0 0 %0,8 1 دكتوراه

 %100 120 %50,8 61 %20,8 25 %10,8 13 %17,5 21 المجموع

 لتخصص

 %12,5 15 %11,7 14 %0,0 0 %0,0 0 %0,8 1 فلسفة
 %12,5 15 %3,3 4 %4,2 5 %3,3 4 %1,7 2 أنثروبولوجيا
 %11,7 14 %6,7 8 %1,7 2 %0,8 1 %2,5 3 علوم التربية

 %12,5 15 %7,5 9 %5,0 6 %0,0 0 %0,0 0 تاريخ
 %12,5 15 %5,0 6 %3,3 4 %1,7 2 %2,5 3 علم النفس

 %12,5 15 %4,2 5 %3,3 4 %3,3 4 %1,7 2 علم المكتبات
 %13,3 16 %7,5 9 %0,8 1 %0,0 0 %5,0 6 علم اجتماع

اتصال وعالقات 
 عامة

4 3,3% 2 1,7% 3 2,5% 6 5,0% 15 12,5% 

 %100 120 %50,8 61 %20,8 25 %10,8 13 %17,5 21 المجموع
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 التحليل:
خدمات املواقع املواقع يتبني من خالل بياانت اجلدول السابق أن نسبة املبحوثني الذين يرون أن 

مشاركة الفيديو  اما% 17.5%املفضلة لديهم هي الدردشة و كانت اعلى نسبة و قدرت ب 
اما اقل نسبة هي مشاركة  %17.5%و تليها مشاركة الصور و قدرت ب  20.8%فقدرت ب 

 %10.8الروابط فقدرت ب 
يف حمور أمناط  لعالقة متغري اجلنس ابلسؤال السابعيتضح من خالل اإلحصائيات الكمية 

 كانت من فئة% 34.2ق إستخدمات الشباب اجلزائري لتطبيقات اجليل الثاين أن أعلى نسبة
 و كانت من فئة الذكور %1.7اإلانث يف حني جاءت أقل نسبة 

(  24إىل  18كما جاء النتائج اجلزئية تشري أبن النسبة األعلى من املبحوثني يف الفئة األوىل من ) 
وقدرت النسبة فما أكثر(  24كما جاءت أقل نسبة يف الفئة العمرية ) من و  %43.3النسبة  وكانت

 %3.3%ب 
وقدرت  تشري أيضا النتائج من خالل نفس السؤال حيث كانت النسبة األعلى من نصيب ليسانسو 

 0.0%األقل فكانت للدكتوراه وقدرت ب أما النسبة و  35.8%ب 
ختصص وتبني النتائج عالقة التخصص هبذا السؤال حيث خلصت النتائج أن النسبة األعلى كانت لدى 

ت النسبة األضعف من نصيب ختصص التاريخ وعلم وجاء 11.7%الفلسفة وقدرت النسبة ب 
 %0،0االجتماع وقدرت ب
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: يوضح االهتمام ابالطالع على احملتوايت اليت تنشر يف مواقع التواصل االجتماعي 13جدول 

 و عالقتها مبتغريات الدراسة

 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلجابة
 

 المتغيرات

مواقع التواصل االجتماعيتهتم باالطالع على مضامين و محتويات التي تنشر عبر   

 المجموع موافق بشدة موافق محايد معارض معارض بشدة
 السنبة% التكرار السنبة% التكرار السنبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار

 %28,3 34 %5,8 7 %20,8 25 %0,0 0 %1,7 2 %0,0 0 ذكر الجنس
 %71,7 86 %11,7 14 %48,3 58 %5,0 6 %3,3 4 %3,3 4 أنثى

 %100 120 %17,5 21 %69,2 83 %5,0 6 %5,0 6 %3,3 4 المجموع
إلى  18من  السن

24 
3 2,5% 4 3,3% 5 4,2% 65 54,2% 17 14,2% 94 78,3% 

 %21,7 26 %3,3 4 %15,0 18 %0,8 1 %1,7 2 %0,8 1 24أكثر من 
 %100 120 %17,5 21 %69,2 83 %5,0 6 %5,0 6 %3,3 4 المجموع

 المستوى 
 الدراسي

 %65,8 79 %10,8 13 %45,8 55 %5,0 6 %2,5 3 %1,7 2 ليسانس
 %33,3 40 %6,7 8 %23,3 28 %0,0 0 %1,7 2 %1,7 2 ماستر
 %0,8 1 %0,0 0 %0,0 0 %0,0 0 %0,8 1 %0,0 0 دكتوراه

 %100 120 %17,5 21 %69,2 83 %5,0 6 %5,0 6 %3,3 4 المجموع
 %12,5 15 %0,0 0 %12,5 15 %0,0 0 %0,0 0 %0,0 0 فلسفة لتخصص

 %12,5 15 %1,7 2 %7,5 9 %0,0 0 %2,5 3 %0,8 1 أنثروبولوجيا
 %11,7 14 %1,7 2 %9,2 11 %0,0 0 %0,8 1 %0,0 0 علوم التربية

 %12,5 15 %3,3 4 %8,3 10 %0,8 1 %0,0 0 %0,0 0 تاريخ
 %12,5 15 %3,3 4 %8,3 10 %0,8 1 %0,0 0 %0,0 0 علم النفس

 %12,5 15 %5,0 6 %6,7 8 %0,0 0 %0,0 0 %0,8 1 علم المكتبات
 %13,3 16 %0,8 1 %7,5 9 %3,3 4 %0,8 1 %0,8 1 علم اجتماع
اتصال 
 وعالقات

1 0,8% 1 0,8% 0 0,0% 11 9,2% 2 1,7% 15 12,5% 

 %100 120 %17,5 21 %69,2 83 %5,0 6 %5,0 6 %3,3 4 المجموع
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 التحليل:

أن نسبة املبحوثني الذين يرون االهتمام ابالطالع على  يتبني من خالل بياانت اجلدول السابق
مضامني و حمتوايت اليت تنشر عرب مواقع التواصل االجتماعي كانت اعلى نسبة موافق و قدرت ب 

مث اقل نسبة معارض  5.0%و معارض ب  %5.0مث حمايد  %17.5و موافق بشدة  69.2%
 %3.3بشدة 

الثاين أمناط إعتماد  لعالقة متغري اجلنس ابلسؤال األول يف حموريتضح من خالل اإلحصائيات الكمية 
ب اجلزائري على صحافة املواطن كمصدر للتزود ابملعلومات  أن أعلى نسبة كانت الشبا

و كانت معارض %0،0من فئة اإلانث يف حني جاءت أقل نسبة  موافق  كانت  وكانت%48.3
 بشدة من فئة الذكور 

(  24إىل  18)  ة تشري أبن النسبة األعلى من املبحوثني يف الفئة األوىل منكما جاء النتائج اجلزئي
فما  24 كما جاءت أقل نسبة يف الفئة العمرية ) من  ومتلثت يف موافق  %54.2وكانت النسبة 

 . و كانت معارض بشدة  0.8%أكثر( وقدرت النسبة ب 
على من نصيب ليسانس وقدر ب ألوتشري أيضا النتائج من خالل نفس السؤال حيث كانت النسبة ا

ومتثلت يف معارض  %0.0ا النسبة أقل فكانت للدكتوراه  وقدرت ب أم ومتثلت يف موافق 45.8%
 بشدة

وتبني النتائج عالقة التخصص هبذا السؤال حيث خلصت النتائج أن النسبة األعلى كانت لدى ختصص 
 صيب ختصص التاريخ وعلم النفسن وجاءت النسبة األضعف من %12،5الفلسفة وقدرت النسبة ب 

 %0،0وقدرت ب
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 : يوضح االعتقاد ابن االخبار و املواضيع اليت يقوم املواطن بنشرها على شبكات 14جدول 
 الدراسةالتواصل االجتماعي مهمة و عالقتها مبتغريات            

 
 
 

 
 
 
 
 

  
  

 اإلجابة
 

 المتغيرات

 تعتقد ان كل المواضيع واألخبار التي يقوم المواطن بنشرها على شبكات التواصل االجتماعي مهمة

 المجموع موافق بشدة موافق محايد معارض معارض بشدة

 التكرار السنبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار
السنبة
% 

 السنبة% التكرار

 الجنس
 %28,3 34 %1,7 2 %20,0 24 %1,7 2 %4,2 5 %0,8 1 ذكر
 %71,7 86 %4,2 5 %22,5 27 %18,3 22 %25 30 %1,7 2 أنثى

 %100 120 %5,8 7 %42,5 51 %20,0 24 %29,2 35 %2,5 3 المجموع

 السن
 %78,3 94 %5,0 6 %35,8 43 %14,2 17 %21,7 26 %1,7 2 24إلى  18من 

 %21,7 26 %0,8 1 %6,7 8 %5,8 7 %7,5 9 %0,8 1 24أكثر من 
 %100 120 %5,8 7 %42,5 51 %20,0 24 %29,2 35 %2,5 3 المجموع

 المستوى 
 الدراسي

 %65,8 79 %3,3 4 %30,8 37 %12,5 15 %16,7 20 %2,5 3 ليسانس
 %33,3 40 %2,5 3 %10,8 13 %7,5 9 %12,5 15 %0,0 0 ماستر

 0 %0,8 1 %0,0 0 %0,0 0 %0,0 0 دكتوراه
0,0% 
 

1 0,8% 

 %100 120 %5,8 7 %42,5 51 %20,0 24 %29,2 35 %2,5 3 المجموع

 لتخصص

 %12,5 15 %0,0 0 %12,5 15 %0,0 0 %0,0 0 %0,0 0 فلسفة
 %12,5 15 %0,8 1 %5,8 7 %1,7 2 %2,5 3 %1,7 2 أنثروبولوجيا
 %11,7 14 %0,8 1 %2,5 3 %1,7 2 %5,8 7 %0,8 1 علوم التربية

 %12,5 15 %1,7 2 %8,3 10 %1,7 2 %0,8 1 %0,0 0 تاريخ
 %12,5 15 %0,0 0 %4,2 5 %1,7 2 %6,7 8 %0,0 0 علم النفس

 %12,5 15 %0,8 1 %0,8 1 %5,0 6 %5,8 7 %0,0 0 علم المكتبات
 %13,3 16 %0,8 1 %2,5 3 %5,8 7 %0،0 5 %0,0 0 اجتماععلم 
 %100 120 %5,8 7 %42,5 51 %20,0 24 %29,2 35 %2,5 3 المجموع
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 التحليل:
ن يرون ان املواضيع و االخبار اليت يتبني من خالل بياانت اجلدول السابق أن نسبة املبحوثني الذي

 42.5يقوم املواطن بنشرها على الشبكات التواصل مهمة كانت النسبة االعلى ملوافق و قدرت ب 
مث  %5.8مث موافق بشدة ب  %20.2مث تليها حمايد  29.2%مث تليها معارض و قدرت ب %

 %2.5اقل نسبة ملعارض بشدة و قدرت ب 
لعالقة متغري اجلنس ابلسؤال الثاين  يف حمور الثاين أمناط يتضح من خالل اإلحصائيات الكمية 

ب اجلزائري على صحافة املواطن كمصدر للتزود ابملعلومات  أن أعلى نسبة كانت ملوافق  الشباإعتماد 
كانتلمارض بشدة و  %0.8اإلانث يف حني جاءت أقل نسبة  وكانت من فئة %22.5وقدرت ب 

 كانت للذكور 
(  24إىل  18)  كما جاء النتائج اجلزئية تشري أبن النسبة األعلى من املبحوثني يف الفئة األوىل من

فما  24 كما جاءت أقل نسبة يف الفئة العمرية ) من  ومتلثت يف موافق  35.8%وكانت النسبة 
 .  و كانت معارض بشدة %0.8ر( وقدرت النسبة ب أكث

ألعلى من نصيب ليسانس وقدر ب وتشري أيضا النتائج من خالل نفس السؤال حيث كانت النسبة ا
ومتثلت يف  %0.0كانت للدكتوراه  وقدرت ب أما النسبة أقل ف ومتثلت يف موافق  %30.8

 معارض بشدة
يث خلصت النتائج أن النسبة األعلى كانت لدى ختصص وتبني النتائج عالقة التخصص هبذا السؤال ح

وجاءت النسبة األضعف من نصيب ختصص  و كانت موافق  %12،5الفلسفة وقدرت النسبة ب 
 و كانت معارض بشدة  0،0%التاريخ وعلم االجتماع وقدرت ب
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الشباب يف املوقع الذي يقوم املواطن بنشر احملتوايت فيه ابنه اصبح من  : يوضح راي15جدول 
 املصادر اهلامة بسبب حداثتها و سرعة وصوهلا للمعلومات و عالقته مبتغريات الدراسة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 التحليل:

 اإلجابة
 
 

 المتغيرات

لك بسبب حداثتها وسرعة وصولها الى حسب رأيك المواقع التي يقوم المواطن بنشر االخبار والمعلومات فيها اصبحت من المصادر الهامة وذ
 المعلومات

 المجموع موافق بشدة موافق محايد معارض معارض بشدة
 السنبة% التكرار السنبة% التكرار السنبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار

 الجنس
 %28,3 34 %1,7 2 %20,8 25 %3,3 4 %1,7 2 %0,8 1 ذكر
 %71,7 86 %12,5 15 %44,2 53 %9,2 11 %3,3 4 %2،5 3 أنثى

 %100 120 %14,2 17 %65,0 78 %12,5 15 %5,0 6 %3,3 4 المجموع

 %78,3 94 %11,7 14 %52,5 63 %9,2 11 %3,3 4 %1,7 2 24إلى 18من  السن

 %21,7 26 %2,5 3 %12,5 15 %3,3 4 %1,7 2 %1,7 2 24أكثر من 
 %100 120 %14,2 17 %65,0 78 %12,5 15 %5,0 6 %3,3 4 المجموع

 المستوى 
 الدراسي

 %65,8 79 %9,2 11 %44,2 53 %8,3 10 %3,3 4 %0,8 1 ليسانس
 %33,3 40 %5,0 6 %20,0 24 %4,2 5 %1,7 2 %2,5 3 ماستر

 %0,8 1 %0,0 0 %0,8 1 %0,0 0 %0,0 0 %0,0 0 دكتوراه
 %100 120 %14,2 17 %65,0 78 %12,5 15 %5,0 6 %3,3 4 المجموع

 لتخصص

 %12,5 15 %2،5 0 %12,5 15 %0,0 0 %0,0 0 %0,0 0 فلسفة
 %12,5 15 %3,3 4 %4,2 5 %1,7 2 %0,8 1 %2,5 3 أنثروبولوجيا
 %11,7 14 %2,5 3 %6,7 8 %0,8 1 %1,7 2 %0,0 0 علوم التربية

 %12,5 15 %0,8 1 %10,8 13 %0,8 1 %0,0 0 %0,0 0 تاريخ
 %12,5 15 %0,8 1 %8,3 10 %2,5 3 %0,8 1 %0,0 0 علم النفس

 %12,5 15 %1,7 2 %9,2 11 %0,8 1 %0,8 0 %0,8 1 علم المكتبات
 %13,3 16 %1,7 2 %8,3 10 %2,5 3 %0,8 1 %0,0 0 علم اجتماع

اتصال وعالقات 
 عامة

0 0,0% 1 0,8% 4 3,3% 6 5,0% 4 3,3% 15 12,5% 

 %100 120 %14,2 17 %65,0 78 %12,5 15 %5,0 6 %3,3 4 المجموع



   الفصل الرابع:                                                                                  اجلانب التطبيقي
 

91 
 

سبة املبحوثني الذين يرون أن املواقع اليت يقوم املواطن يتبني من خالل بياانت اجلدول السابق أن ن
 65.0%و املعلومات فيها من املصادر اهلامة فكانت اعلى نسبة ملوافق و قدرت ب  بنشر االخبار

 %3.3مث معارض بشدة % 5.0مث معارض  %12.5مث حمايد ب  14.2%مث موافق بشدة 
اب الشب لعالقة متغري اجلنس ابلسؤال الثالث  يف حمور اعتماديتضح من خالل اإلحصائيات الكمية 

وكانت أن أعلى نسبة كانت للموافق وقدرت ب  اجلزائري لصحافة املواطن كمصدر لتزود ابملعلومات 
 للذكور  %0.8اإلانث يف حني جاءت أقل نسبة  من فئة%44.2

(  24إىل  18)  كما جاء النتائج اجلزئية تشري أبن النسبة األعلى من املبحوثني يف الفئة األوىل من
فما  24 كما جاءت أقل نسبة يف الفئة العمرية ) منومتلثت يف موافق   %52.5وكانت النسبة 

 .  و كانت معارض بشدة% 0.8أكثر( وقدرت النسبة ب 
ألعلى من نصيب ليسانس وقدر ب وتشري أيضا النتائج من خالل نفس السؤال حيث كانت النسبة ا

ومتثلت يف معارض  %0.0ومتثلت يف موافق  أما النسبة أقل فكانت للدكتوراه وقدرت ب  44.2%
 بشدة

وتبني النتائج عالقة التخصص هبذا السؤال حيث خلصت النتائج أن النسبة األعلى كانت لدى ختصص 
نصيب ختصص التاريخ وعلم  وجاءت النسبة األضعف من %12،5الفلسفة وقدرت النسبة ب 

 %0،0وقدرت ب املكتبات
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      : يوضح االعتقاد ابن تطبيقات املواقع التواصل اصبحت من املصادر 16جدول 
 و عالقتها مبتغريات الدراسة اهلامة اليت تزود الشباب ابملعلومات عن البيئة احمليطة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلجابة
 
 التغيرات

 المصادر التي تزودك بالمعلومات واألخبار عن البيئة االجتماعية المحيطة تعتقد ان تطبيقات مواقع التواصل االجتماعي اصبحت من اهم

 المجموع موافق بشدة موافق محايد معارض معارض بشدة

 السنبة% التكرار السنبة% التكرار السنبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار الحنس
 34 %4,2 5 %21,7 26 %0,0 0 %0,8 1 %1,7 2 ذكر
 86 %22,5 27 %35,8 43 %6,7 8 %5,8 7 %0,8 1 أنثى

100 120 %26,7 32 %57,5 69 %6,7 8 %6,7 8 %2,5 3 المجموع
% 

 94 %24,2 29 %42,5 51 %5,0 6 %5,0 6 %1,7 2 24 - 18من  السن
 26 %2,5 3 %15,0 18 %1,7 2 %1,7 2 %0,8 1 24أكثر من 

100 120 %26,7 32 %57,5 69 %6,7 8 %6,7 8 %2,5 3 المجموع
% 

 المستوى 
 الدراسي

 79 %20,8 25 %35,8 43 %4,2 5 %3,3 4 %1,7 2 ليسانس
 40 %5,8 7 %21,7 26 %1,7 2 %3,3 4 %0,8 1 ماستر
 1 %0,0 0 %0,0 0 %0,8 1 %0,0 0 %0,0 0 دكتوراه

100 120 %26,7 32 %57,5 69 %6,7 8 %6,7 8 %2,5 3 المجموع
% 

 15 %0 0 %12,5 15 %0,0 0 %0,0 0 %0 0 فلسفة لتخصص
 15 %2,5 3 %5,8 7 %0,8 1 %1,7 2 %1,7 2 أنثروبولوجيا
 14 %3,3 4 %7,5 9 %0,0 0 %0,0 0 %0,8 1 علوم التربية

 15 %1,7 2 %10,0 12 %0,0 0 %0,8 1 %0,0 0 تاريخ
 15 %4,2 5 %6,7 8 %1,7 2 %0,0 0 %0,0 0 علم النفس

 15 %7,5 9 %3,3 4 %0,0 0 %1,7 2 %0,0 0 علم المكتبات
 16 %7,5 9 %3,3 4 %0,8 1 %1,7 2 %0,0 0 علم اجتماع
اتصال 
 وعالقات

0 0,0% 1 0,8% 4 3,3% 5 4,2% 5 4,2% 15 

100 120 %26,7 32 %57,5 69 %6,7 8 %6,7 8 %2,5 3 المجموع
% 
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  التحليل:
أن تطبيقات مواقع التواصل  خالل بياانت اجلدول السابق أن نسبة املبحوثني الذين يرونيتبني من 

االجتماعي اصبحت من اهم املصادر اليت تزودك ابملعلومات و االخبار عن البيئة احمليطة كانت موافق  
 %2.5مث معارض بشدة  %6.7مث معارض  %6.7مث حمايد  %26.7مث موافق بشدة  57.5%

ب الشبا عالقة متغري اجلنس ابلسؤال الرابع يف حمور اعتماد يتضح من خالل اإلحصائيات الكمية ل
أن أعلى نسبة كانت ملوافق وقدرت ب  اجلزائري على صحافة املواطن كمصدر للتزود ابملعلومات 

 ر من فئة الذكو %0.8أقل نسبة وكانت من فئة اإلانث يف حني جاءت  35.8%
 24إىل  18)  النتائج اجلزئية تشري أبن النسبة األعلى من املبحوثني يف الفئة األوىل منكما جاءت 

فما  24 كما جاءت أقل نسبة يف الفئة العمرية ) من  ومتلثت يف موافق  %42.5( وكانت النسبة 
 متثلت يف معارض بشدة.  %0.7أكثر( وقدرت النسبة ب 

بة األعلى من نصيب ليسانس وقدرت فس السؤال حيث كانت النسوتشري أيضا النتائج من خالل ن
ومتثلت يف  %0.8أما النسبة أقل فكانت للدكتوراه  وقدرت ب ومتثلت يف موافق  35.8%ب 

 معارض بشدة 
وتبني النتائج عالقة التخصص هبذا السؤال حيث خلصت النتائج أن النسبة األعلى كانت لدى ختصص 

وجاءت النسبة األضعف من نصيب ختصص التاريخ وعلم  %12،5الفلسفة وقدرت النسبة ب 
 %0،0االجتماع وقدرت ب
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: يوضح  احلصول على املعلومات الصحيحة من خالل احملتوى الذي ينتجة 17جدول 
 عرب مواقع التواصل االجتماعي و عالقته مبتغريات الدراسةاملستخدمون 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 اإلجابة           المتغيرات

 يمكن الحصول المعلومات الصحيحة من خالل المحتوى الذي ينتجه المستخديمون عبر مواقع التواصل االجتماعي 

 المجموع موافق بشدة موافق محايد معارض معارض بشدة

 السنبة% التكرار السنبة% التكرار السنبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار

 الجنس
 %28,3 34 %1,7 2 %8,3 10 %1,7 2 %15,8 19 %0,8 1 ذكر
 %71,7 86 %5،2 7 %22,5 27 %18,3 22 %23,3 28 1،7 2 أنثى

 %100 120 %7,5 9 %30,8 37 %20,0 24 %39,2 47 %2,5 3 المجموع

 السن
 %78,3 94 %5,0 6 %24,2 29 %15,8 19 %30,8 37 %2,5 3 24- 18من 

 %21,7 26 %2,5 3 %6,7 8 %4,2 5 %8,3 10 %0,0 0 24أكثر من 
 %100 120 %7,5 9 %30,8 37 %20,0 24 %39,2 47 %2,5 3 المجموع

 المستوى 
 الدراسي

 %65,8 79 %5,0 6 %18,3 22 %13,3 16 %27,5 33 %1,7 2 ليسانس
 %33,3 40 %1,7 2 %12,5 15 %6,7 8 %11,7 14 %0,8 1 ماستر
 %0,8 1 %0,8 1 %0,0 0 %0,0 0 %0,0 0 %0,0 0 دكتوراه

 %100 120 %7,5 9 %30,8 37 %20,0 24 %39,2 47 %2,5 3 المجموع

 لتخصص

 %12,5 15 %1،7 0 %0,8 1 %0,0 0 %11,7 14 %0,0 0 فلسفة
 %12,5 15 %1,7 2 %6,7 8 %0,8 1 %1,7 2 %1,7 2 أنثروبولوجيا
 %11,7 14 %0,8 1 %3,3 4 %2,5 3 %4,2 5 %0,8 1 علوم التربية

 %12,5 15 %0,0 0 %1,7 2 %2,5 3 %8,3 10 %0,0 0 تاريخ
 %12,5 15 %0,0 0 %5,0 6 %5,0 6 %3,3 3 %0,0 0 علم النفس

 %12,5 15 %0,8 1 %6,7 8 %1,7 2 %3,3 4 %0,0 0 علم المكتبات
 %13,3 16 %1,7 2 %3,3 4 %4,2 5 %4,2 5 %0,0 0 علم اجتماع

 %12,5 15 %2,5 3 %3,3 4 %3,3 4 %3,3 4 %0,0 0 اتصال وعالقات

 %100 120 %7,5 9 %30,8 37 %20,0 24 %39,2 47 %2,5 3 المجموع
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 التحليل:
ن يرون أن احلصول على املعلومات يتبني من خالل بياانت اجلدول السابق أن نسبة املبحوثني الذي

كانت اعلى نسبة معارض الصحيحة من خالل احملتوى الذي ينتجه املستخدمون عرب مواقع التواصل  
مث معارض  7.5%مث موافق بشدة  %20.0مث حمايد  30.8%مث موافق  39.2%و قدرت ب 

 %2.5بشدة 
 الشبابر  إعتماد يف حمو اخلامس  عالقة متغري اجلنس ابلسؤاليتضح من خالل اإلحصائيات الكمية ل

وقدرت ب  أن أعلى نسبة كانت ملعارضاجلزائري على صحافة املواطن كمصدر للتزود ابملعلومات 
 للذكور  %0.8فئة اإلانث يف حني جاءت أقل نسبة وكانت من 23.3%

(  24إىل  18) كما جاء النتائج اجلزئية تشري أبن النسبة األعلى من املبحوثني يف الفئة األوىل من 
فما  24كما جاءت أقل نسبة يف الفئة العمرية ) من   متلثت يف معارض 30.8%وكانت النسبة 

 معارض بشدة 0.0%أكثر( وقدرت النسبة ب 
على من نصيب ليسانس وقدر ب وتشري أيضا النتائج من خالل نفس السؤال حيث كانت النسبة األ

ومتثلت يف معارض %0.0فكانت لدكتوراه  وقدرت ب ومتثلت يف معارض أما النسبة أقل  %27.5
 بشدة

ختصص وتبني النتائج عالقة التخصص هبذا السؤال حيث خلصت النتائج أن النسبة األعلى كانت لدى 
وجاءت النسبة األضعف من نصيب ختصص التاريخ  و مكتبات  11.7%الفلسفة وقدرت النسبة ب 
 0،0%وعلم االجتماع وقدرت ب
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:يوضح االطالع على احملتوى الذي ينتجه املستخدمون النه فكرة عن االراء و 18جدول 
 املواقف املختلفة وعالقته مبتغريات الدراسة

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

اإلجابة       المتغيرات  
 أطلع على المحتوى الذي ينتجه المستخدمون النه فكرة من اآلراء والمواقف المختلفة

 المجموع موافق بشدة موافق محايد معارض معارض بشدة
 السنبة% التكرار السنبة% التكرار السنبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار

 الجنس
%0,8 1 ذكر  16 13,3%  4 3,3%  9 7،5% 4 3,3%  34 28,3%  
%0,8 1 أنثى  13 10,8%  8 6,7%  51 42,5%  13 10,8%  86 71,7%  

%1,7 2 المجموع  12 24,2%  29 10,0%  60 50,0%  17 14,2%  120 100%  

 السن
24إلى  18من   2 1,7%  27 22,5%  10 8,3%  44 36,7%  11 9,2%  94 78,3%  

24أكثر من   0 0,0%  2 1,7%  2 1,7%  16 13,3%  6 5,0%  26 21,7%  
%1,7 2 المجموع  12 24,2%  29 10,0%  60 50,0%  17 14,2%  120 100%  

المستو 
 ى

 الدراسي

%0,8 1 ليسانس  23 19,2%  7 5,8%  38 31,7%  10 8,3%  79 65,8%  
%0,8 1 ماستر  6 5,0%  5 4,2%  21 17,5%  7 5,8%  40 33,3%  
%0,0 0 دكتوراه  0 0,0%  0 0,0%  1 0,8%  0 0,0%  1 0,8%  

%1,7 2 المجموع  12 24,2%  29 10,0%  60 50,0%  17 14,2%  120 100%  

لتخص
 ص

%0,0 0 فلسفة  15 12,5%  0 0,0%  0 0,0%  0 0,0%  15 12,5%  
%1,7 2 أنثروبولوجيا  2 1,7%  1 0,8%  7 5,8%  3 2,5%  15 12,5%  
%0,0 0 علوم التربية  1 0,8%  3 2,5%  8 6,7%  2 1,7%  14 11,7%  

%0,0 0 تاريخ  7 5,8%  2 1,7%  6 5,0%  0 0,0%  15 12,5%  
%0,0 0 علم النفس  0 0,0%  0 0,0%  14 11,7%  1 0,8%  15 12,5%  

%0,0 0 علم المكتبات  2 1,7%  2 1,7%  6 5,0%  5 4،2% 15 12,5%  
%0,0 0 علم اجتماع  1 0,8%  1 0,8%  11 9,2%  3 2,5%  16 13,3%  

%0,0 0 اتصال وعالقات  1 0,8%  3 2,5%  8 6,7%  3 2,5%  15 12,5%  
%1,7 2 المجموع  12 24,2%  29 10,0%  60 50,0%  17 14,2%  120 100%  
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 التحليل:
رون االطالع على احملتوى الذي يتبني من خالل بياانت اجلدول السابق أن نسبة املبحوثني الذين ي

مث  %30.0مث حمايد  43.3%كانت موافق   ينتجه املستخدمون النه فكرة عن االراء املختلفة 
 %4.2مث معارض بشدة  10.8%مث معارض  11.7%موافق بشدة 

 الشبابلعالقة متغري اجلنس ابلسؤال السادس يف حمور اعتماد يتضح من خالل اإلحصائيات الكمية 
أن أعلى نسبة كانت ملوافق  وقدرت ب اجلزائري على صحافة املواطن كمصدر لللتزود ابملعلومات 

 للذكور %1.7فئة اإلانث يف حني جاءت أقل نسبة وكانت من  23.3%
(  24إىل  18) كما جاء النتائج اجلزئية تشري أبن النسبة األعلى من املبحوثني يف الفئة األوىل من 

فما أكثر(  24كما جاءت أقل نسبة يف الفئة العمرية ) من   متثلت يف موافق  35.0%وكانت  
 معارض بشدة 1.7%وقدرت النسبة ب 

سانس وقدرت سبة األعلى من نصيب ليوتشري أيضا النتائج من خالل نفس السؤال حيث كانت الن
ومتثلت يف  0.0%ومتثلت يف موافق أما النسبة أقل فكانت للدكتوراه  وقدرت ب 33.3%ب 

 معارض بشدة
وتبني النتائج عالقة التخصص هبذا السؤال حيث خلصت النتائج أن النسبة األعلى كانت لدى ختصص 

التاريخ  مكتبات و من نصيب ختصص وجاءت النسبة األضعف %12،5الفلسفة وقدرت النسبة ب 
 %0،0وعلم االجتماع وقدرت ب
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: يوضح اخلدمات  اليت يقوم املواطن بنشرها  و عرضها يف املواقع هي احلرية يف 19جدول 
 مناقشة االراء و عالقتها مبتغريات الدراسة

 

 
 
 
 

 اإلجابة
 

 المتغيرات

 بنشرها وعرضها عبر المواقع وتستفيد منها هي الحرية في منافسة اآلراء والقضاياحسب رأيك الخدمات التي يقوم المواطن 
 المجموع موافق بشدة موافق محايد معارض معارض بشدة

 السنبة% التكرار %النسبة التكرار السنبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار
 %28,3 34 %0,8 1 %20,0 24 %1,7 2 %5,8 7 %0,0 0 ذكر الجنس

 %71,7 86 %10,8 13 %43,3 52 %12,5 15 %3,3 4 %1,7 2 أنثى
 %100 120 %11,7 14 %63,3 76 %14,2 17 %9,2 11 %1,7 2 المجموع

من  السن
18 
إلى 
24 

0 0,0% 8 6,7% 14 11,7% 63 52,5% 9 52,5% 94 78,3% 

أكثر من 
24 

2 1,7% 3 2,5% 3 2,5% 13 10,8% 5 4,2% 26 21,7% 

 %100 120 %11,7 14 %63,3 76 %14,2 17 %9,2 11 %1,7 2 المجموع
 المستوى 
 الدراسي

ليسان
 س

2 1,7% 6 5,0% 8 6,7% 54 45,0% 9 52,5% 79 65,8% 

 %33,3 40 %4,2 5 %17,5 21 %52,5 9 %4,2 5 %0,0 0 ماستر
 %0,8 1 %0,0 0 %0,8 1 %0,0 0 %0,0 0 %0,0 0 دكتوراه

 %100 120 %11,7 14 %63,3 76 %14,2 17 %9,2 11 %1,7 2 المجموع
 %12,5 15 %0,0 0 %11,7 14 %0,0 0 %0,8 1 %0,0 0 فلسفة لتخصص

أنثروبولوج
 يا

1 0,8% 4 3,3% 2 1,7% 6 5,0% 2 1,7% 15 12,5% 

علوم 
 التربية

0 0,0% 0 0,0% 2 1,7% 8 6,7% 4 3,3% 14 11,7% 

 %12,5 15 %0,0 0 %9,2 11 %3,3 4 %0,0 0 %0,0 0 تاريخ
علم 
 النفس

1 0,8% 3 2,5% 1 0,8% 8 6,7% 2 1,7% 15 12,5% 

علم 
 المكتبات

0 0,0% 1 0,8% 1 0,8% 10 8,3% 3 2,5% 15 12,5% 

علم 
اجتما
 ع

0 0,0% 0 0,0% 2 1,7% 12 10,0% 2 1,7% 16 13,3% 

اتصال 
 وعالقات

0 0,0% 2 1,7% 5 4,2% 7 5,8% 1 0,8% 15 12,5% 

 %100 120 %11,7 14 %63,3 76 %14,2 17 %9,2 11 %1,7 2 المجموع
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 التحليل:
ن يرون أن  اخلدمات اليت يقوم املواطن يتبني من خالل بياانت اجلدول السابق أن نسبة املبحوثني الذي

 %24.2و معارض  %50,0كان موافق   بنشرها عرب املواقع هي احلرية يف مناقشة االراء و القضااي 
 %1.7و معارض بشدة  10,0%و حمايد  14.2%و موافق بشدة 

اب الشبيف حمور اعتماد  لعالقة متغري اجلنس ابلسؤال السابع يتضح من خالل اإلحصائيات الكمية 
أن أعلى نسبة كانت موافق  وقدرت ب اجلزائري على صحافة املواطن كمصدر للتزود ابملعلومات 

 للذكور  %0.8فئة اإلانث يف حني جاءت أقل نسبة وكانت من  42.5%
(  24إىل  18)  جاء النتائج اجلزئية تشري أبن النسبة األعلى من املبحوثني يف الفئة األوىل من كما

فما  24كما جاءت أقل نسبة يف الفئة العمرية ) من   ومتلثت يف موافق  36.7%وكانت النسبة 
 متثلت يف معارض بشدة  %0،0أكثر( وقدرت النسبة ب 

ألعلى من نصيب ليسانس وقدر ب ل حيث كانت النسبة اوتشري أيضا النتائج من خالل نفس السؤا
ومتثلت يف معارض %0.0ومتثلت يف موافق  أما النسبة أقل فكانت للدكتوراه  وقدرت ب  %31.7

 بشدة
وتبني النتائج عالقة التخصص هبذا السؤال حيث خلصت النتائج أن النسبة األعلى كانت لدى ختصص 

مكتبات  وجاءت النسبة األضعف من نصيب ختصص   معارض 12،5%الفلسفة وقدرت النسبة ب 
 معارض بشدة  %0،0التاريخ وعلم االجتماع وقدرت ب
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يوضح اهلدف من نشر احملتوايت االخبارية و القضااي االجتماعية هو ايصال   :20دول جلا
 املواطن و عالقتها ابملتغريات الدراسة انشغالت

 

 
 

  
  

 اإلجابة 
 المتغيرات

 حسب إعتقادك الهدف من نشر المحتويات اإلخبارية والقضايا االجتماعية وهو ايصال انشغاالت المواطن 
 المجموع موافق بشدة موافق محايد معارض معارض بشدة

 السنبة% التكرار السنبة% التكرار السنبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار
 %28,3 34 %5,0 6 %17,5 21 %1,7 2 %2,5 3 %1,7 2 ذكر الجنس

 %71,7 86 %13,3 16 %41,7 50 %9,2 11 %5,8 7 %1,7 2 أنثى
 %100 120 %18,3 22 %59,2 71 %10,8 13 %8,3 10 %3,3 4 المجموع

 %78,3 94 %14,2 17 %46,7 56 %9,2 11 %5,8 7 %2,5 3 24إلى 18من  السن
 %21,7 26 %4,2 5 %12,5 15 %1,7 2 %2,5 3 %0,8 1 24أكثر من 

 %100 120 %18,3 22 %59,2 71 %10,8 13 %8,3 10 %3,3 4 المجموع
 المستوى 
 الدراسي

 %65,8 79 %10,0 12 %40,8 49 %7,5 9 %7,5 8 %0,8 1 ليسانس
 %33,3 40 %8,3 10 %17,5 21 %3,3 4 %1,7 2 %2,5 3 ماستر
 %0,8 1 %0,0 0 %0,8 1 %0,0 0 %0,0 0 %0,0 0 دكتوراه

 %100 120 %18,3 22 %59,2 71 %10,8 13 %8,3 10 %3,3 4 المجموع
 %12,5 15 %0,0 0 %12,5 15 %0,0 0 %0,0 0 %0,0 0 فلسفة لتخصص

 %12,5 15 %4،5 6 %1,7 2 %1,7 2 %1,7 2 %2,5 3 أنثروبولوجيا
 %11,7 14 %3,3 4 %5,8 7 %1,7 2 %0,8 1 %0,0 0 علوم التربية

 %12,5 15 %0,0 0 %10,8 13 %0,0 0 %1,7 2 %0,0 0 تاريخ
 %12,5 15 %0,8 1 %8,3 10 %1,7 2 %0,8 1 %0,8 1 علم النفس

 %12,5 15 %2,5 3 %8,3 10 %1,7 2 %0,0 0 %0,0 0 علم المكتبات
 %13,3 16 %4,2 5 %5,0 6 %2,5 3 %1,7 2 %0,0 0 اجتماععلم 

 %12,5 15 %2,5 3 %6,7 8 %1,7 2 %1,7 2 %0,0 0 اتصال وعالقات
 %100 120 %18,3 22 %59,2 71 %10,8 13 %8,3 10 %3,3 4 المجموع
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 التحليل:
ن يرون ان نشر احملتوايت االخبارية و يتبني من خالل بياانت اجلدول السابق أن نسبة املبحوثني الذي

مث حمايد  %63.3كانت اعلى نسبة موافق القضااي االجتماعية هو ايصال انشغاالت املواطن  
 %1.7مث معارض بشدة  1.7%مث موافق بشدة  %9.2مث معارض  14.2%

ب الشبا لعالقة متغري اجلنس ابلسؤال الثامن  يف حمور اعتماد يتضح من خالل اإلحصائيات الكمية 
أعلى نسبة كانت للفيسبوك وقدرت أن  اجلزائري على صحافة املواطن كمصدر للتزود ابملعلومات 

 للذكور  %0،0من فئة اإلانث يف حني جاءت أقل نسبة موافق  وكانت  %43.3
(  24إىل  18)  ن املبحوثني يف الفئة األوىل منالنتائج اجلزئية تشري أبن النسبة األعلى م تجاء 

فما  24من  كما جاءت أقل نسبة يف الفئة العمرية )  ومتثلت يف موافق  52.5%وكانت النسبة 
 للذكور %1.7أكثر( وقدرت النسبة 

س وقدر ب وتشري أيضا النتائج من خالل نفس السؤال حيث كانت النسبة األعلى من نصيب ليسان
ومتثلت يف  %0.0ومتثلت يف موافق  أما النسبة أقل فكانت للدكتوراه  وقدرت ب  45.0%

 معارض بشدة
صص وتبني النتائج عالقة التخصص هبذا السؤال حيث خلصت النتائج أن النسبة األعلى كانت لدى خت

التاريخ  مكتبات و  وجاءت النسبة األضعف من نصيب ختصص%11.7الفلسفة وقدرت النسبة ب  
 %0،0االجتماع وقدرت بوعلم 
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يوضح املعلومات اليت يقوم املواطن الذي ينشر اخلبار بنقلها تتميز بضعف   :21 جدول 
 املصداقية و عالقتها مبتغريات الدراسة

 

 
 
 
 

  

 اإلجابة
 

 المتغيرات

 والقضايا االجتماعية هو ايصال انشغاالت المواطن حسب اعتقادك الهدف من نشر المحتويات االخبارية

 المجموع موافق بشدة موافق محايد معارض معارض بشدة
 السنبة% التكرار السنبة% التكرار السنبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار

 %28,3 34 %2,5 3 %20,0 24 %2,5 3 %1,7 2 %1,7 2 ذكر الجنس
 %71,7 86 %9,2 11 %23,3 28 %27,5 33 %9,2 11 %2,5 3 أنثى

 %100 120 %11,7 14 %43,3 52 %30,0 36 %10,8 13 %4,2 5 المجموع
 %78,3 94 %7,5 9 %35,0 42 %25,0 30 %8,3 10 %2,5 3 24- 18من  السن

 %21,7 26 %4,2 5 %8,3 10 %5,0 6 %2,5 3 %1,7 2 24أكثر من 
 %100 120 %11,7 14 %43,3 52 %30,0 36 %10,8 13 %4,2 5 المجموع

 المستوى 
 الدراسي

 %65,8 79 %5,8 7 %33,3 40 %20,0 24 %4,2 5 %2,5 3 ليسانس
 %33,3 40 %5,8 7 %10,0 12 %10,0 12 %5,8 7 %1,7 2 ماستر
 %0,8 1 %0,0 0 %0,0 0 %0,0 0 %0,8 1 %0,0 0 دكتوراه

 %100 120 %11,7 14 %43,3 52 %30,0 36 %10,8 13 %4,2 5 المجموع
 %12,5 15 %0,0 0 %12,5 15 %0,0 0 %0,0 0 %0,0 0 فلسفة لتخصص

 %12,5 15 %4,2 5 %3,3 4 %1,7 2 %0,8 1 %2,5 3 أنثروبولوجيا
 %11,7 14 %1,7 2 %4,2 5 %4,2 5 %0,8 1 %0,8 1 علوم التربية

 %12,5 15 %1,7 2 %10,8 13 %0,0 0 %0,0 0 %0,0 0 تاريخ
 %12,5 15 %0,8 1 %1,7 2 %8,3 10 %1,7 2 %0,0 0 علم النفس

 %12,5 15 %1,7 2 %2,5 3 %4,2 5 %3,3 4 %0,8 1 علم المكتبات
 %13,3 16 %1,7 2 %4,2 5 %5,8 7 %1,7 2 %0,0 0 علم اجتماع

 %12,5 15 %0,0 0 %4,2 5 %5,8 7 %2,5 3 %0,0 0 اتصال وعالقات
 %100 120 %11,7 14 %43,3 52 %30,0 36 %10,8 13 %4,2 5 المجموع
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 التحليل:
ن يرون أن املعلومات اليت ينشرها يتبني من خالل بياانت اجلدول السابق أن نسبة املبحوثني الذي

مث موافق بشدة  %59.2اعلى نسبة موافق املواطن الذي ينشر االخبار تتميز بضعف املصداقية 
 %3.3مث معارض بشدة  %10.3مث معارض  %10.8مث حمايد  %18.3

 الشبابعالقة متغري اجلنس ابلسؤال التاسع يف حمور اعتماد يتضح من خالل اإلحصائيات الكمية ل
أن أعلى نسبة كانت ملوافق وقدرت ب اجلزائري على صحافة املواطن كمصدر للتزود ابملعلومات 

 معارض بشدة للذكور %1.7فئة اإلانث يف حني جاءت أقل نسبة وكانت من  41.7%
(  24إىل  18كما جاء النتائج اجلزئية تشري أبن النسبة األعلى من املبحوثني يف الفئة األوىل من ) 

فما  24من  كما جاءت أقل نسبة يف الفئة العمرية )  ومتلثت يف موافق %46.7ت النسبة وكان
 . معارض بشدة 1.7%أكثر( وقدرت النسبة 

ألعلى من نصيب ليسانس وقدر ب وتشري أيضا النتائج من خالل نفس السؤال حيث كانت النسبة ا
متثلت يف معارض 0.0%موافق  أما النسبة أقل فكانت للدكتوراه وقدرت ب  ومتثلت يف 40.8%

 بشدة
حيث خلصت النتائج أن النسبة األعلى كانت لدى ختصص وتبني النتائج عالقة التخصص هبذا السؤال 

اتصال و  وجاءت النسبة األضعف من نصيب ختصص موافق %12،5الفلسفة وقدرت النسبة ب 
 معارض بشدة  %0،0التاريخ وعلم االجتماع وقدرت ب عالقات عامة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   الفصل الرابع:                                                                                  اجلانب التطبيقي
 

105 
 

يوضح االطالع على احملتوايت االخبارية  عرب االنرتنت و عالقتها مبتغريات : 22 جدول 
 الدراسة

 

 
 
 
 

  

 اإلجابة
 
 

 المتغيرات

 تهتم باإلطالع على المحتويات االخبارية عبر شبكة االنترنت

 المجموع موافق بشدة موافق محايد معارض معارض بشدة
 السنبة لتكرارا السنبة% التكرار السنبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار

 %28,3 34 %7,5 9 %18,3 22 %2,5 3 %0,0 0 %0,0 0 ذكر الجنس
 %71,7 86 %20,0 24 %40,8 49 %5,8 7 %2,5 3 %2,5 3 أنثى

 %100 120 %27,5 33 %59,2 71 %8,3 10 %2,5 3 %2,5 3 المجموع
 %78,3 94 %22,5 27 %45,8 55 %7,5 9 %1,7 2 %0,8 1 24 -18من  السن

 %21,7 26 %13,3 16 %13,3 16 %0,8 1 %0,8 1 %1,7 2 24أكثر من 
 %100 120 %27,5 33 %59,2 71 %8,3 10 %2,5 3 %2,5 3 المجموع

 المستوى 
 الدراسي

 %65,8 79 %19,2 23 %39,2 47 %5,0 6 %0,8 1 %1,7 2 ليسانس
 %33,3 40 %8,3 10 %19,2 23 %3,3 4 %1,7 2 %0,8 1 ماستر
 %0,8 1 %0,0 0 %0,8 1 %0,0 0 %0,0 0 %0,0 0 دكتوراه

 %100 120 %27,5 33 %59,2 71 %8,3 10 %2,5 3 %2,5 3 المجموع
 %12,5 15 %0,0 0 %12,5 15 %0,0 0 %0,0 0 %0,0 0 فلسفة لتخصص

 %12,5 15 %5,0 6 %3,3 4 %1,7 2 %0,8 1 %1,7 2 أنثروبولوجيا
 %11,7 14 %4,2 5 %4,2 5 %2,5 3 %0,0 0 %0,8 1 علوم التربية

 %12,5 15 %5,8 7 %6,7 8 %0,0 0 %0,0 0 %0,0 0 تاريخ
 %12,5 15 %4,2 5 %8,3 10 %0,0 0 %0,0 0 %0,0 0 علم النفس

 %12,5 15 %3,3 4 %7,5 9 %1,7 2 %0,0 0 %0,0 0 علم المكتبات
 %13,3 16 %3,3 4 %9,2 11 %0,0 0 %0,8 1 %0,0 0 علم اجتماع

 %12,5 15 %1,7 2 %7,5 9 %2,5 3 %0,8 1 %0,0 0 اتصال وعالقات
 %100 120 %27,5 33 %59,2 71 %8,3 10 %2,5 3 %2,5 3 المجموع
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 التحليل:
ين يرون أن االهتمام ابالطالع على يتبني من خالل بياانت اجلدول السابق أن نسبة املبحوثني الذ
 % 27.5وموافق بشدة 59.2%احملتوايت االخبارية عرب شبكة االنرتنت كان اعلى نسبة ملوافق 

 %2.5و اقل نسبة معارض بشدة  %2.5و معارض % 8.3حمايد و 
ب الشباال األول يف حمور اجتاهات يتضح من خالل اإلحصائيات الكمية لعالقة متغري اجلنس ابلسؤ 

وكانت من  %40.8أن أعلى نسبة كانت موافق وقدرت ب اجلزائري حنو مضامني صحافة املواطن 
 و كانت للذكور  %0،0 معارض بشدة و قدرت ب  فئة اإلانث يف حني جاءت أقل نسبة

(  24إىل  18)  ألوىل منكما جاء النتائج اجلزئية تشري أبن النسبة األعلى من املبحوثني يف الفئة ا
فما  24كما جاءت أقل نسبة يف الفئة العمرية ) من   ومتلثت يف موافق  45.8%وكانت النسبة 

 . و متثلت يف  معارض %0.8أكثر( وقدرت النسبة ب
وقدر ب وتشري أيضا النتائج من خالل نفس السؤال حيث كانت النسبة األعلى من نصيب ليسانس 

ومتثلت يف معارض  1،7%أما النسبة أقل فكانت للدكتوراه وقدرت ب  ومتثلت يف موافق  %39.2
 و معارض بشدة

وتبني النتائج عالقة التخصص هبذا السؤال حيث خلصت النتائج أن النسبة األعلى كانت لدى ختصص 
وجاءت النسبة األضعف من نصيب ختصص  %12،5وقدرت النسبة ب ومتثلت يف موافق الفلسفة 

 و متثلت يف معارض بشدة %0،0وقدرت ب و علم مكتبات و علم النفس  تماعالتاريخ وعلم االج
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         يوضح مواقع التواصل االجتماعي اكثر تغطية لالخبار من الوسائل االعالمية  : 23 جدول
 االخرى و عالقتها مبتغريات الدراسة

 
 

 
 

 
 

  
  

 اإلجابة
 
 

 المتغيرات

 مواقع التواصل االجتماعي اكثر تغطية  لألخبار من الوسائل االعالمية االخرى 

 المجموع موافق بشدة موافق محايد معارض معارض بشدة
 السنبة% التكرار السنبة% التكرار السنبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار

 %28,3 34 %1,7 2 %24,2 29 %2,5 3 %0,0 0 %0,0 0 ذكر الجنس
 %71,7 86 %21,7 26 %30,8 37 %10,0 12 %6,7 8 %2,5 3 أنثى

 %100 120 %23,3 28 %55,0 66 %12,5 15 %6,7 8 %2,5 3 المجموع
 %78,3 94 %21,7 26 %42,5 51 %9,2 11 %4,2 5 %0,8 1 24 - 18من  السن

 %21,7 26 %1,7 2 %12,5 15 %3,3 4 %2,5 3 %1,7 2 24أكثر من 
 %100 120 %23,3 28 %55,0 66 %12,5 15 %6,7 8 %2,5 3 المجموع

 المستوى 
 الدراسي

 %65,8 79 %18,3 22 %37,5 45 %5,0 6 %3,3 4 %1,7 2 ليسانس
 %33,3 40 %5,0 6 %16,7 20 %7,5 9 %3,3 4 %0,8 1 ماستر
 %0,8 1 %0,0 0 %0,8 1 %0,0 0 %0,0 0 %0,0 0 دكتوراه

 %100 120 %23,3 28 %55,0 66 %12,5 15 %6,7 8 %2,5 3 المجموع
 %12,5 15 %0,0 0 %12,5 15 %0,0 0 %0,0 0 %0,0 0 فلسفة لتخصص

 %12,5 15 %2,5 3 %3,3 4 %5,0 6 %0,0 0 %1,7 2 أنثروبولوجيا
 %11,7 14 %5,0 6 %2,5 3 %0,8 1 %2,5 3 %0,8 1 علوم التربية

 %12,5 15 %0,0 0 %10,8 13 %0,8 1 %0,8 1 %0,0 0 تاريخ
 %12,5 15 %3,3 4 %7,5 9 %0,0 0 %1,7 2 %0,0 0 علم النفس

 %12,5 15 %2,5 3 %7,5 9 %1,7 2 %0,8 1 %0,0 0 علم المكتبات
 %13,3 16 %7,5 9 %4,2 5 %1,7 2 %0,0 0 %0,0 0 علم اجتماع

 %12,5 15 %2,5 3 %6,7 8 %2,5 3 %0,8 1 %0,0 0 اتصال وعالقات
 %100 120 %23,3 28 %55,0 66 %12,5 15 %6,7 8 %2,5 3 المجموع



   الفصل الرابع:                                                                                  اجلانب التطبيقي
 

108 
 

 التحليل:
ن يرون أن مواقع التواصل االجتماعي يتبني من خالل بياانت اجلدول السابق أن نسبة املبحوثني الذي

و متثلت يف موافق  %55.0نسبة  اكثر تغطية لالخبار من الوسائل االعالمية االخرى فكانت اعلى
مث  %6.7مث تليها معارض  12.5%و تليها حمايد  23.3%مث تليها موافق بشدة و قدرت ب 

 %2.5اقل نسبة كانت معارض بشدة قدرت ب 
 الشبابلعالقة متغري اجلنس ابلسؤال الثاين يف حمور اجتاهات يتضح من خالل اإلحصائيات الكمية 

وكانت من  %30.8املواطن و كانت أعلى نسبة  ملوافق  وقدرت ب  اجلزائري حنومضامني صحافة
 و متثلت يف معارض بشدة و كانت للذكور  0،0%فئة اإلانث يف حني جاءت أقل نسبة 

(  24إىل  18 من ) كما جاء النتائج اجلزئية تشري أبن النسبة األعلى من املبحوثني يف الفئة األوىل
فما  24كما جاءت أقل نسبة يف الفئة العمرية ) من افق  ومتلثت يف مو  42.5%وكانت النسبة 

 .  1.7%أكثر( و متثلت يف معارض بشدة و قدرت ب 
قدر ب وتشري أيضا النتائج من خالل نفس السؤال حيث كانت النسبة األعلى من نصيب ليسانس و 

ومتثلت يف معارض 0.0%ومتثلت يف موافق  أما النسبة أقل فكانت للدكتوراه  وقدرت ب %37.5
 بشدة 

وتبني النتائج عالقة التخصص هبذا السؤال حيث خلصت النتائج أن النسبة األعلى كانت لدى ختصص 
علم املكتبات و  وجاءت النسبة األضعف من نصيب ختصص  12،5%الفلسفة وقدرت النسبة ب 

 و متثلت يف معارض بشدة 0،0%ريخ وعلم االجتماع وقدرت بالتا
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يوضح املدوانت االلكرتونية اكثر املاما ابملواضيع و القضاايا اليت متس اجملتمع و  : 24 جدول
 عالقتها مبتغريات الدراسة

 
 

 
 
 
 

  
  

 اإلجابة
 
 

 المتغيرات

 الماما بالمواضيع والقضايا التي تسمى المجتمع تعتبر المدونات اإللكترونيةاكثر

 المجموع موافق بشدة موافق محايد معارض معارض بشدة
التكر 
 ار

 النسبة%
التكر 
 ار

 النسبة%
التكر 
 ار

 النسبة%
التكر 
 ار

 السنبة%
التكر 
 ار

السنبة
% 

 السنبة% التكرار

 الجنس
 %28,3 34 %2,5 3 %16,7 20 %5,0 6 %4,2 5 %0,0 0 ذكر
 %71,7 86 %6،7 8 %35,0 42 %17,5 21 %10,8 13 %1,7 2 أنثى

 %100 120 %9,2 11 %51,7 62 %22,5 27 %15,0 18 %1,7 2 المجموع

 السن
 %78,3 94 %7,5 9 %44,2 53 %15,8 19 %9,2 11 %1,7 2 24 - 18من 

 %21,7 26 %1,7 2 %7,5 9 %6,7 8 %5,8 7 %0,0 0 24أكثر من 
 %100 120 %9,2 11 %51,7 62 %22,5 27 %15,0 18 %1,7 2 المجموع

 المستوى 
 الدراسي

 %65,8 79 %6,7 8 %35,8 43 %14,2 17 %9,2 11 %0,0 0 ليسانس

 %33,3 40 %2,5 3 %15,8 19 %7,5 9 %5,8 7 %1,7 2 ماستر

 %0,8 1 %0,0 0 %0,0 0 %0,8 1 %0,0 0 %0,0 0 دكتوراه
 %100 120 %9,2 11 %51,7 62 %22,5 27 %15,0 18 %1,7 2 المجموع

 لتخصص

 %12,5 15 %0,0 0 %2،5 15 %0,0 0 %0,0 0 %0,0 0 فلسفة
 %12,5 15 %0,8 1 %4,2 5 %2,5 3 %4,2 5 %0,8 1 أنثروبولوجيا
 %11,7 14 %1,7 2 %4,2 5 %3,3 4 %2,5 3 %0,0 0 علوم التربية

 %12,5 15 %0,8 1 %7,5 9 %1,7 2 %2,5 3 %0,0 0 تاريخ
 %12,5 15 %0,0 0 %7,5 9 %2,5 3 %2,5 3 %0,0 0 علم النفس

 %12,5 15 %0,8 1 %3,3 4 %5,8 7 %1,7 2 %0,8 1 علم المكتبات
 %13,3 16 %1,7 2 %7,5 9 %3,3 4 %0,8 1 %0,0 0 علم اجتماع

 %12,5 15 %3,3 4 %5,0 6 %3,3 4 %0,8 1 %0,0 0 اتصال وعالقات
 %100 120 %9,2 11 %51,7 62 %22,5 27 %15,0 18 %1,7 2 المجموع
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 التحليل:
 ين يرون أن املدوانت االلكرتونية اكثريتبني من خالل بياانت اجلدول السابق أن نسبة املبحوثني الذ

و تليها  %51.7فكانت اعلى نسبة ملوافق و قدرت ب املاما ابملواضيع و القضااي اليت متس اجملتمع 
 %1.7و اقل نسبة معارض بشدة  9.2%و موافق بشدة  %15.0و معارض 22.5%حمايد 

ب الشبالعالقة متغري اجلنس ابلسؤال الثالث  يف اجتاهات يتضح من خالل اإلحصائيات الكمية 
وكانت من  35.0%ة كانت ملوافق  وقدرت ب أن أعلى نسب و مضامني صحافة املواطن اجلزائري حن

 و متثلت يف معارض بشدة و كانت للذكور  %0،0فئة اإلانث يف حني جاءت أقل نسبة 
(  24إىل  18كما جاء النتائج اجلزئية تشري أبن النسبة األعلى من املبحوثني يف الفئة األوىل من ) 

فما  24كما جاءت أقل نسبة يف الفئة العمرية ) من   و ومتلثت يف موافق   %44.2ت النسبة وكان
 . و متثلت يف معارض بشدة  0،0%أكثر( وقدرت النسبة ب 

على من نصيب ليسانس وقدر ب وتشري أيضا النتائج من خالل نفس السؤال حيث كانت النسبة األ
ومتثلت يف معارض  %0.0لدكتوراه  وقدرت ب ومتثلت يف موافق أما النسبة أقل فكانت  %35.8

 بشدة 
وتبني النتائج عالقة التخصص هبذا السؤال حيث خلصت النتائج أن النسبة األعلى كانت لدى ختصص 

علم املكتبات و  وجاءت النسبة األضعف من نصيب ختصص  12،5%الفلسفة وقدرت النسبة ب 
 %0،0التاريخ وعلم االجتماع وقدرت بعلم النفس و 
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يوضح االطالع االطالع على االخبار و املستجدات من خالل مواقع التواصل و  : 25 جدول
 عالقتها مبتغريات الدراسة

 

 
 
 
 
 
 

  
  

 اإلجابة
 
 

 المتغيرات

 اطلع عل االخبار والمستجدات من خال تصفح مواقع التواصل االجتماعي

 المجموع موافق بشدة موافق محايد معارض معارض بشدة
 السنبة% التكرار السنبة% التكرار السنبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار

 الجنس
 %28,3 34 %4,2 5 %17,5 21 %2,5 3 %1,7 2 %2,5 3 ذكر
 %71,7 86 %15,8 19 %39,2 47 %10,0 12 %6,7 8 %0,0 0 أنثى

 %100 120 %20,0 24 %56,7 68 %12,5 15 %8,3 10 %2,5 3 المجموع

 السن
 %78,3 94 %17,5 21 %43,3 52 %10,0 12 %5,0 6 %2,5 3 24-18من 

 %21,7 26 %2,5 3 %13,3 16 %2,5 3 %3,3 4 %0,0 0 24أكثر من 
 %100 120 %20,0 24 %56,7 68 %12,5 15 %8,3 10 %2,5 3 المجموع

 المستوى 
 الدراسي

 %65,8 79 %15,8 19 %35,8 43 %6,7 8 %5,0 6 %2,5 3 ليسانس
 %33,3 40 %4,2 5 %20,0 24 %5,8 7 %3,3 4 %0,0 0 ماستر
 %0,8 1 %0,0 0 %0,8 1 %0,0 0 %0,0 0 %0,0 0 دكتوراه

 %100 120 %20,0 24 %56,7 68 %12,5 15 %8,3 10 %2,5 3 المجموع

 لتخصص

 %12,5 15 %0,0 0 %12,5 15 %0,0 0 %0,0 0 %0,0 0 فلسفة
 %12,5 15 %3,3 4 %2,5 3 %2,5 3 %2,5 3 %1,7 2 أنثروبولوجيا

 %11,7 14 %5,0 6 %4,2 5 %1,7 2 %0,8 1 %0,0 0 علوم التربية
 %12,5 15 %1,7 2 %6,7 8 %2,5 3 %1,7 2 %0,0 0 تاريخ

 %12,5 15 %2,5 3 %10,0 12 %0,0 0 %0,0 0 %0,0 0 علم النفس
 %12,5 15 %1,7 2 %9,2 11 %0,8 1 %0,8 1 %0,0 0 المكتباتعلم 

 %13,3 16 %2,5 3 %7,5 9 %0,8 1 %2,5 3 %0,0 0 علم اجتماع
 %12,5 15 %3,3 4 %4,2 5 %4,2 5 %0,0 0 %0,8 1 اتصال وعالقات

 %100 120 %20,0 24 %56,7 68 %12,5 15 %8,3 10 %2,5 3 المجموع
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 التحليل:
الذين يرون أن االطالع على املستجدات  يتبني من خالل بياانت اجلدول السابق أن نسبة املبحوثني

و  56.7%موافق و قدرت ب جتماعي فكانت اعلى نسبة من خالل تصفح مواقع التواصل اال
 %2.5مث اقل نسبة  8.3و تليها معارض  %12.5و تليها حمايد  %20.0موافق بشدة 

ب الشبايف حمور اجتاهات  لعالقة متغري اجلنس ابلسؤال الرابع ل اإلحصائيات الكمية يتضح من خال
وكانت من فئة  %39.2درت ب وق حنو صحافة املواطن  أن أعلى نسبة كانت ملوافق اجلزائري 

 للذكور  1.7%كانت ملعارض بشدة    اإلانث يف حني جاءت أقل نسبة
(  24إىل  18 من ) النسبة األعلى من املبحوثني يف الفئة األوىلكما جاء النتائج اجلزئية تشري أبن 

فما أكثر(  24كما جاءت أقل نسبة يف الفئة العمرية ) من   ومتلثت يف موافق  43.3%وكانت 
 . و متثلت يف معارض بشدة %0،0وقدرت النسبة ب 

انس وقدرت يسوتشري أيضا النتائج من خالل نفس السؤال حيث كانت النسبة األعلى من نصيب ل
ومتثلت يف  %0.0ومتثلت يف موافق  أما النسبة أقل فكانت لدكتوراه وقدرت ب  35,8%ب 

 معارض بشدة 
وتبني النتائج عالقة التخصص هبذا السؤال حيث خلصت النتائج أن النسبة األعلى كانت لدى ختصص 

ن نصيب ختصص وجاءت النسبة األضعف م و متثلت يف موافق 12،5%الفلسفة وقدرت النسبة ب 
 متثلت يف معارض بشدة و  %0،0ـ وقدرت بو علم مكتبات  التاريخ وعلم االجتماع 
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املستخدمون  يف مواقع  يوضح الوثوق يف املعلومات الواردة يف احملتوى الذي ينتجة : 26 جدول
 التواصل االجتماعي و عالقتها مبتغريات الدراسة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 اإلجابة
 
 

 المتغيرات

 اثق في المعلومات الواردة في المحتوى الذي ينتجه المستخدمون عبر مواقع التواصل االجتماعي
 المجموع موافق بشدة موافق محايد معارض معارض بشدة

 السنبة% التكرار السنبة% التكرار السنبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار

 %28,3 34 %2,5 3 %3,3 4 %2,5 3 %17,5 21 %2,5 3 ذكر الجنس
 %71,7 86 %5,8 7 %7,5 9 %20,0 24 %32,5 39 %5,8 7 أنثى

 %100 120 %8,3 10 %10,8 13 %22,5 27 %50,0 60 %8,3 10 المجموع
 %78,3 94 %5,0 6 %8,3 10 %16,7 20 %42,5 51 %5,8 7 24 -18من  السن

 %21,7 26 %3,3 4 %2,5 3 %5,8 7 %7,5 9 %2,5 3 24أكثر من 
 %100 120 %8,3 10 %10,8 13 %22,5 27 %50,0 60 %8,3 10 المجموع

 المستوى 
 الدراسي

 %65,8 79 %2,5 3 %7,5 9 %14,2 17 %35,8 43 %5,8 7 ليسانس
 %33,3 40 %5,8 7 %3,3 4 %7,5 9 %14,2 17 %2,5 3 ماستر
 %0,8 1 %0,0 0 %0,0 0 %0,8 1 %0,0 0 %0,0 0 دكتوراه

 %100 120 %8,3 10 %10,8 13 %22,5 27 %50,0 60 %8,3 10 المجموع
لتخص
 ص

 %12,5 15 %0,0 0 %0,0 0 %0,0 0 %12,5 15 %0,0 0 فلسفة
 %12,5 15 %5,0 6 %0,0 0 %0,8 1 %3,3 4 %3,3 4 أنثروبولوجيا
 %11,7 14 %0,0 0 %1,7 2 %3,3 4 %5,0 6 %1,7 2 علوم التربية

 %12,5 15 %0,8 1 %2,5 3 %0,8 1 %8,3 10 %0,0 0 تاريخ
 %12,5 15 %0,0 0 %3,3 4 %4,2 5 %3,3 4 %1,7 2 علم النفس

 %12,5 15 %0,8 1 %0,8 1 %5,0 6 %5,0 6 %0,8 1 علم المكتبات
 %13,3 16 %0,0 0 %1,7 2 %4,2 5 %7,5 9 %0,0 0 علم اجتماع

 %12,5 15 %1,7 2 %0,8 1 %4,2 5 %5,0 6 %0,8 1 اتصال وعالقات
 %100 120 %8,3 10 %10,8 13 %22,5 27 %50,0 60 %8,3 10 المجموع



   الفصل الرابع:                                                                                  اجلانب التطبيقي
 

114 
 

 التحليل:
ملبحوثني الذين يرون أن الوثوق يف احملتوى الذي يتبني من خالل بياانت اجلدول السابق أن نسبة ا

وتليها حمايد  50,0%و قدرت ب  مواقع التواصل اعلى نسبة هي معارض ينتجه املستخدمون عرب 
 %8.3اقل نسبة معارض بشدة و  %8.3وتتليها موافق بشدة  10.8%وتليها و موافق   %22.5

 لعالقة متغري اجلنس ابلسؤال اخلامس يف حمور اجتاهات يتضح من خالل اإلحصائيات الكمية 
وكانت  32.5%أن أعلى نسبة كانت ملعارض  وقدرت ب  ب اجلزائري حنو صحافة املواطن الشبا

 معارض بشدة و حمايد و من فئة الذكور كما  %2.5اإلانث يف حني جاءت أقل نسبة من فئة 
(  24إىل  18 من ) جلزئية تشري أبن النسبة األعلى من املبحوثني يف الفئة األوىلجاء النتائج ا 

فما  24من  كما جاءت أقل نسبة يف الفئة العمرية )ومتلثت يف معارض   %42.5وكانت النسبة 
 .  معارض بشدة 2.5%أكثر( وقدرت ب 

صيب ليسانس وقدرت  بة األعلى من نوتشري أيضا النتائج من خالل نفس السؤال حيث كانت النس
ومتثلت يف 0.0%ومتثلت يف معارض  أما النسبة أقل فكانت للدكتوراه  وقدرت  ب  %35.8ب 

 معارض بشدة و معارض 
وتبني النتائج عالقة التخصص هبذا السؤال حيث خلصت النتائج أن النسبة األعلى كانت لدى ختصص 

وجاءت النسبة األضعف من نصيب ختصص و متثلت يف معارض  %12،5الفلسفة وقدرت النسبة ب 
 ومتثلت يف معارض بشدة 0،0%التاريخ وعلم االجتماع وقدرت ب
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        يوضح احملتوى الذي ينتجه املستخدمون يتميز اباملصداقية و عالقته  : 27 جدول
 مبتغريات الدراسة

 

 
 
 

 
 
 

  

 اإلجابة
 

 
 المتغيرات

 ينتجه المستخدمون يتميز بدرجة مصداقية عاليةالمحتوى الذي 
 المجموع موافق بشدة موافق محايد معارض معارض بشدة

 التكرار السنبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار
السنبة
% 

 السنبة% التكرار

 الجنس
 %28,3 34 %1,7 2 %4,2 5 %2,5 3 %17,5 21 %2,5 3 ذكر
 %71,7 86 %0,8 1 %11,7 14 %19,2 23 %35,8 43 %4,2 5 أنثى

 %100 120 %2,5 3 %15,8 19 %21,7 26 %53,3 64 %6,7 8 المجموع

 %78,3 94 %2,5 3 %8,3 10 %16,7 20 %47,5 57 %3,3 4 24- 18من  السن
 %21,7 26 %0,0 0 %7،4 9 %5,0 6 %5,8 7 %3,3 4 24أكثر من 

 %100 120 %2,5 3 %15,8 19 %21,7 26 %53,3 64 %6,7 8 المجموع
 المستوى 
 الدراسي

 %65,8 79 %0,8 1 %8,3 10 %15,0 18 %38,3 46 %3,3 4 ليسانس
 %33,3 40 %1,7 2 %6,7 8 %6,7 8 %15,0 18 %3,3 4 ماستر
 %0,8 1 %0,0 0 %0,8 1 %0,0 0 %0,0 0 %0,0 0 دكتوراه

 %100 120 %2,5 3 %15,8 19 %21,7 26 %53,3 64 %6,7 8 المجموع

 لتخصص

 %12,5 15 %0,0 0 %0,0 0 %0,0 0 %12,5 15 %0,0 0 فلسفة
 %12,5 15 %1,7 2 %2,5 3 %0,8 1 %5,0 6 %2,5 3 أنثروبولوجيا

 %11,7 14 %0,0 0 %1,7 2 %3,3 4 %6,7 8 %0,0 0 علوم التربية
 %12,5 15 %0,0 0 %4,2 5 %0,0 0 %7,5 9 %0,8 1 تاريخ

 %12,5 15 %0,0 0 %3,3 4 %3,3 4 %5,0 6 %0,8 1 علم النفس
 %12,5 15 %0,0 0 %0,8 1 %4,2 5 %6,7 8 %0,8 1 علم المكتبات
 %13,3 16 %0,0 0 %1,7 2 %5,0 6 %5,8 7 %0,8 1 علم اجتماع
اتصال 
 وعالقات

1 0,8% 5 4,2% 6 5,0% 2 1,7% 1 0,8% 15 12,5% 

 %100 120 %2,5 3 %15,8 19 %21,7 26 %53,3 64 %6,7 8 المجموع
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 التحليل:
ن أن احملتوى الذي ينتجه ني الذين يرو يتبني من خالل بياانت اجلدول السابق أن نسبة املبحوث

مث  21.7%مث تليها حمايد  53.3%املستخدمون يتميز مبصداقية عالية و كانت اعلى نسبة معارض 
 %2.5مث اقل نسبة موافق بشدة  6.7%مث تليها معارض بشدة  15.8%موافق 

 لعالقة متغري اجلنس ابلسؤال السادس يف حمور اجتاهات يتضح من خالل اإلحصائيات الكمية 
أن أعلى نسبة كانت ملعارض   وقدرت ب  ب اجلزائري حنو مضامني  صحافة املواطنالشبا

 يف حني جاءت أقل نسبة معارض بشدة من الذكور فئة اإلانثوكانت من 35.8%
(  24إىل  18كما جاء النتائج اجلزئية تشري أبن النسبة األعلى من املبحوثني يف الفئة األوىل من ) 

فما  24كما جاءت أقل نسبة يف الفئة العمرية ) من ومتلثت يف معارض   47.5%النسة  وكانت
  . موافق بشدة  %0،0أكثر( وقدرت النسبة ب 

س وقدر ب وتشري أيضا النتائج من خالل نفس السؤال حيث كانت النسبة األعلى من نصيب ليسان
ومتثلت يف %0.0ومتثلت يف معارض  أما النسبة أقل فكانت لدكتوراه  وقدرت ب  %38.3

 معارض بشدة و معارض
ت لدى ختصص وتبني النتائج عالقة التخصص هبذا السؤال حيث خلصت النتائج أن النسبة األعلى كان

وجاءت النسبة األضعف من نصيب ختصص  متثلت يف معارض و  12،5%الفلسفة وقدرت النسبة ب 
 متثلت يف موافق بشدةو   0،0%وقدرت بو علم النفس التاريخ وعلم االجتماع 
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يوضح توظيف املواطن للصوت و الصورة مما جيعلها اكثر مصداقية و عالقتها  : 28 جدول
 مبتغريات الدراسة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المتغيرات        اإلجابة  

 يوظف المواطن الذي يقوم بنشر المعلومات واالخبار الصوت والصورة لمعالجة األحداث مما يجعلها أكثر مصداقية
 المجموع بشدةموافق  موافق محايد معارض معارض بشدة

 التكرار السنبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار
السنبة
% 

 السنبة% التكرار

 الجنس
 %28,3 34 %0,8 1 %8,3 10 %4,2 5 %12,5 15 %2,5 3 ذكر
 %71,7 86 %8,3 10 %22،4 28 %19,2 23 %18,3 22 %2,5 3 أنثى

 %100 120 %9,2 11 %31,7 38 %23,3 28 %30,8 37 %5,0 6 المجموع

 السن
 %78,3 94 %6,7 8 %24,2 29 %17,5 21 7 32 %3,3 4 24 -18من 

 %21,7 26 %2,5 3 %7,5 9 %5,8 7 %4,2 5 %1,7 2 24أكثر من 
 %100 120 %9,2 11 %31,7 38 %23,3 28 %30,8 37 %5,0 6 المجموع

 المستوى 
 الدراسي

 %65,8 79 %5,0 6 %19,2 23 %15,8 19 %22,5 27 %3,3 4 ليسانس
 %33,3 40 %4,2 5 %11,7 14 %7,5 9 %8,3 10 %1,7 2 ماستر
 %0,8 1 %0,0 0 %0,8 1 %0,0 0 %0,0 0 %0,0 0 دكتوراه

 %100 120 %9,2 11 %31,7 38 %23,3 28 %30,8 37 %5,0 6 المجموع

 لتخصص

 %12,5 15 %0,0 0 %0,0 0 %0,0 0 %12,5 15 %0,0 0 فلسفة
 %12,5 15 %0,8 1 %5,0 6 %0,8 1 %2,5 3 %3,3 4 أنثروبولوجيا
 %11,7 14 %1,7 2 %4,2 5 %4,2 5 %1,7 2 %0,0 0 علوم التربية

 %12,5 15 %0,8 1 %5,8 7 %2,5 3 %3,3 4 %0,0 0 تاريخ
 %12,5 15 %0,8 1 %3,3 4 %5,8 7 %2,5 3 %0,0 0 علم النفس

 %12,5 15 %1,7 2 %5,8 7 %2,5 3 %1,7 2 %0,8 1 علم المكتبات
 %13,3 16 %1,7 2 %3,3 4 %5,0 6 %2,5 3 %0,8 1 علم اجتماع

 %12,5 15 %1,7 2 %4,2 5 %2,5 3 %4,2 5 %0,0 0 اتصال وعالقات
 %100 120 %9,2 11 %31,7 38 %23,3 28 %30,8 37 %5,0 6 المجموع
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 التحليل:
ان توظيف املواطن الذي ينقل  ن يرونيتبني من خالل بياانت اجلدول السابق أن نسبة املبحوثني الذي

 31.7موافق قدرت ب  املعلومات الصوت و الصورة مماجيعلها اكثر مصداقية فكانت النسبة االعلى 
معارض اقل نسبة و  9.2%وتليها موافق بشدة  %23.3وتليها حمايد  30.8%و تليها معارض %

 %5.0بشدة 
 لعالقة متغري اجلنس ابلسؤال السابع يف حمور اجتاهات يتضح من خالل اإلحصائيات الكمية 

 21.5أن أعلى نسبة كانت موافق  وقدرت ب  ب اجلزائري حنو مضامني صحافة املواطن الشبا
متثلت  يف معارض بشدة من فئة و  2.5%إلانث يف حني جاءت أقل نسبة ا وكانت من فئة%

إىل  18كما جاء النتائج اجلزئية تشري أبن النسبة األعلى من املبحوثني يف الفئة األوىل من ) ذكور  ال
 24كما جاءت أقل نسبة يف الفئة العمرية ) من ومتلثت يف موافق   %24.2النسبة  ( وكانت 24

 . متثلت يف معارض بشدة و  %1.7فما أكثر( وقدرت النسبة ب
س وقدر ب نفس السؤال حيث كانت النسبة األعلى من نصيب ليسانوتشري أيضا النتائج من خالل 

ومتثلت يف  % 0.0ومتثلت يف معارض أما النسبة أقل فكانت للدكتوراه  وقدرت ب %22.5
 معارض بشدة 

وتبني النتائج عالقة التخصص هبذا السؤال حيث خلصت النتائج أن النسبة األعلى كانت لدى ختصص 
نصيب ختصص  وجاءت النسبة األضعف من متثلت يف معارض و  12،5%الفلسفة وقدرت النسبة ب 

 متثلت يف معارض بشدة و  0،0%وقدرت ب التاريخ وعلم النفس و اتصال وعالقات عامة 
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املهنة ال تعين شيئا ابلنسبة للمواطن الذي ينقل االخبار مع  يوضح ان اخالقيات: 29 جدول 
 اهنا حمور اساسي يف العمل الصحفي و عالقتها مبتغريات الدراسة

 
 

 
 
 

 
 
 
 

  
  

 اإلجابة
 
 

 المتغيرات

 قد ال تعني اخالقيات المهنة شيئا بالنسبة للمواطن الذي ينقل االخبار مع انها محور اساسي يحكم العمل الصحفي المهني
 المجموع موافق بشدة موافق محايد معارض معارض بشدة

 التكرار السنبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار
السنبة
% 

 السنبة% التكرار

 الجنس
 %28,3 34 %3,3 4 %19,2 23 %1,7 2 %0,8 1 %3,3 4 ذكر
 %71,7 86 %7,5 9 %28,3 34 %20,0 24 %10,8 13 %5,0 6 أنثى

 %100 120 %10,8 13 %47,5 57 %21,7 26 %11,7 14 %8,3 10 المجموع

 السن
 %78,3 94 %8,3 10 %37,5 45 %15,0 18 %9,2 11 %8,3 10 24- 18من 

 %21,7 26 %2,5 3 %10,0 12 %6,7 8 %2,5 3 %0،0 0 24أكثر من 
 %100 120 %10,8 13 %47,5 57 %21,7 26 %11,7 14 %8,3 10 المجموع

 المستوى 
 الدراسي

 %65,8 79 %6,7 8 %34,2 41 %13,3 16 %6,7 8 %5,0 6 ليسانس
 %33,3 40 %4,2 5 %8,3 15 %8,3 10 %5,0 6 %3,3 4 ماستر
 %0,8 1 %0,0 0 %0,8 1 %0,0 0 %0,0 0 %0,0 0 دكتوراه

 %100 120 %10,8 13 %47,5 57 %21,7 26 %11,7 14 %8,3 10 المجموع

 لتخصص

 %12,5 15 %0,0 0 %12,5 15 %0,0 0 %0,0 0 %0,0 0 فلسفة
 %12,5 15 %5,0 6 %2,5 3 %0,8 1 %0,8 1 %3,3 4 أنثروبولوجيا
 %11,7 14 %1,7 2 %6,7 8 %1,7 2 %1,7 2 %0,0 0 علوم التربية

 %12,5 15 %0,8 1 %10,0 12 %0,8 1 %0,8 1 %0,0 0 تاريخ
 %12,5 15 %0,0 0 %5,0 6 %5,8 7 %0,8 1 %0,8 1 علم النفس

 %12,5 15 %0,8 1 %2,5 3 %5,8 7 %1,7 2 %1,7 2 علم المكتبات
 %13,3 16 %0,8 1 %2,5 3 %4,2 5 %4,2 5 %1,7 2 علم اجتماع

 %12,5 15 %1,7 2 %5,8 7 %2,5 3 %1,7 2 %0,8 1 اتصال وعالقات
 %100 120 %10,8 13 %47,5 57 %21,7 26 %11,7 14 %8,3 10 المجموع
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 التحليل:
ين يرون أنه التعين اخالقيات املهنة يتبني من خالل بياانت اجلدول السابق أن نسبة املبحوثني الذ

شئىاابلنسبة للمواطن الذي ينقل االخبار مع اهنا حمور اساسي حيكم العمل الصحفي املهين فكانت 
تليها معارض و و  %21.7و تليها حمايد و قدرت ب  47.5%نسبة موافق و قدرت ب  اعلى

 %8.3اقل قيمة معارض بشدة  10.8%و تليها موافق بشدة  11.7%قدرت ب 
إستخدمات  جلنس ابلسؤال الثامن  يف حموريتضح من خالل اإلحصائيات الكمية لعالقة متغري ا

 %28.3اجلزائري حنو مضامني صحافة املواطن أن أعلى نسبة كانت ملوافق  وقدرت ب  الشباب
 معارض بشدة  %0.8فئة اإلانث يف حني جاءت أقل نسبة وكانت من 

(  24إىل  18كما جاء النتائج اجلزئية تشري أبن النسبة األعلى من املبحوثني يف الفئة األوىل من ) 
فما  24كما جاءت أقل نسبة يف الفئة العمرية ) من   وافق ومتلثت يف م %37.5ت النسبة وكان

 . و متثلت يف معارض بشدة  0،0%%أكثر( وقدرت النسبة ب 
س وقدر ب وتشري أيضا النتائج من خالل نفس السؤال حيث كانت النسبة األعلى من نصيب ليسان

ثلت يف معارض ومت0.0%دكتوراه وقدرت ب أما النسبة أقل فكانت ل ومتثلت يف موافق  34.2%
 بشدة 

وتبني النتائج عالقة التخصص هبذا السؤال حيث خلصت النتائج أن النسبة األعلى كانت لدى ختصص 
نصيب ختصص  وجاءت النسبة األضعف منو متثلت يف موافق  % 12،5الفلسفة وقدرت النسبة ب 

 و متثلت يف معارض بشدة %0،0وقدرت ب التاريخ وعلم الرتبية
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يوضح عملية نشر االفكار عرب االنرتنت ظهرت بسسبب الرقابة يف عمليات : 30 جدول 
 النشر يف وسائل االعالم

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

  

 اإلجابة
 
 

 المتغيرات

 حسب اعتقادك عملية نشر االفكار والمعلومات عبر شبكة االنترنت ظهرت بسبب الرقابة الممارسة على عمليات النشر في وسائل االعالم

 المجموع موافق بشدة موافق محايد معارض معارض بشدة
 السنبة% التكرار السنبة% التكرار السنبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار

 الجنس
 %28,3 34 %2,5 3 %21,7 26 %1,7 2 %0,8 1 %1,7 2 ذكر
 %71,7 86 %11,7 14 %27,5 33 %13,3 16 %15,0 18 %4,2 5 أنثى

 %100 120 %14,2 17 %49,2 59 %15,0 18 %15,8 19 %5,8 7 المجموع

 السن
 %78,3 94 %10,0 12 %40,8 49 %9,2 11 %14,2 17 %4,2 5 24 -18من 

 %21,7 26 %4,2 5 %8,3 10 %5,8 7 %1,7 2 %1,7 2 24أكثر من 
 %100 120 %14,2 17 %49,2 59 %15,0 18 %15,8 19 %5,8 7 المجموع

 المستوى 
 الدراسي

 %65,8 79 %10,0 12 %34,2 41 %9,2 11 %8,3 10 %4,2 5 ليسانس
 %33,3 40 %3,3 4 %15,0 18 %5,8 7 %7,5 9 %1,7 2 ماستر
 %0,8 1 %0,8 1 %0,0 0 %0,0 0 %0,0 0 %0,0 0 دكتوراه

 %100 120 %14,2 17 %49,2 59 %15,0 18 %15,8 19 %5,8 7 المجموع

 لتخصص

 %12,5 15 %0,0 0  15 %0,0 0 %0,0 0 %0,0 0 فلسفة
 %12,5 15 %1,7 2 %4,2 5 %0,8 1 %2,5 3 %3,3 4 أنثروبولوجيا
 %11,7 14 %2,5 3 %5,0 6 %1,7 2 %2,5 3 %0,0 0 علوم التربية

 %12,5 15 %0,0 0 %10,0 12 %1,7 2 %0,0 0 %0,8 1 تاريخ
 %12,5 15 %3,3 4 %2,5 3 %4,2 5 %2,5 3 %0,0 0 علم النفس

 %12,5 15 %0,0 0 %6,7 8 %1,7 2 %4,2 5 %0,0 0 علم المكتبات
 %13,3 16 %3,3 4 %5,0 6 %2,5 3 %0,8 1 %1,7 2 علم اجتماع

 %12,5 15 %3,3 4 %3,3 4 %2,5 3 %3,3 4 %0,0 0 اتصال وعالقات
 %100 120 %14,2 17 %49,2 59 %15,0 18 %15,8 19 %5,8 7 المجموع
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 التحليل:
و املعلومات  ن يرون أن نشر االفكاريتبني من خالل بياانت اجلدول السابق أن نسبة املبحوثني الذي

عرب شبكة االنرتنت ظهرت بسبب الرقابة املمارسة على عمليات النشر يف وسائل االعالم فكانت 
قدرت  و تليها حمايد%15,8قدرت ب   مث تليها معارض%49.2قدرت ب  النسبة االكرب ملوافق 

 % 5.8 و اقل قيمة معارض بشدة%14.2قدرت ب  و تليها موافق بشدة  %15.0ب 
 س ابلسؤال التاسع  يف حمور الثالث اجتاهاتالل اإلحصائيات الكمية لعالقة متغري اجلنيتضح من خ

 27.5ب اجلزائري حنو مضامني  صحافة املواطن  أن أعلى نسبة كانت ملوافق  وقدرت ب الشبا
 معارض بشدة من فئة الذكور  %1.7فئة اإلانث يف حني جاءت أقل نسبة وكانت من %

(  24إىل  18ية تشري أبن النسبة األعلى من املبحوثني يف الفئة األوىل من ) كما جاء النتائج اجلزئ
فما  24كما جاءت أقل نسبة يف الفئة العمرية ) من   ومتلثت يف موافق  %40.8كانت النسبة و 

 . و متثلت يف معارض بشدة  %1.7قدرت النسبة ب   أكثر( و 
ألعلى من نصيب ليسانس وقدر ب كانت النسبة اوتشري أيضا النتائج من خالل نفس السؤال حيث  

ومتثلت يف معارض  %0.0نسبة أقل فكانت لدكتوراه وقدرت أما ال ومتثلت يف معارض % 34.2
 بشدة 

وتبني النتائج عالقة التخصص هبذا السؤال حيث خلصت النتائج أن النسبة األعلى كانت لدى ختصص 
نصيب ختصص  وجاءت النسبة األضعف منفق و متثلت يف موا%12،5الفلسفة وقدرت النسبة ب 

 و متثلت يف معارض بشدة%0.0وقدرت ب املكتبات و علم النفس وعلم الرتبية 
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 لتحليل الفروق    T-Test جداول  -2

أنثى( ملعرفة داللة الفروق يف -للعينتني املستقلتني )ذكر T-Testيوضح: اختبار )ت(  31جدول
 .االستخدام و اإلجتاهات استجاابت املبحوثني على بنود 

 اجلنس 
 

املتوسط 
 احلسايب

 االحنراف
 املعياري

قيمة 
 )ت(

القيمة 
االحتمالية 

(Sig) 
 اإلستنتاج

 ستخدام عد اإلب
 0.879 1,70142 14.1176 34 ذكر

0.019 

عند  إحصائيا  دالة 
مستوى الداللة 

0.05 = 

 0.971 2.14715 13.7558 86 أنثى

 جتاهاتعد اإلب
 0.171 5.13525 30.5882 34 ذكر

0.706 

عند  غري دالة إحصائيا  
مستوى الداللة 

0.05 = 

 0.166 4.79084 30.4186 86 أنثى

 .20النسخة  SPSSابالعتماد على خمرجات برانمج ة إعداد الباحثمن املصدر: 
 
 

 :التحليل

 

نالحظ من اجلدول اعاله ان مستوى الداللة للمتغريات : بعد اإلستخدام و بعد اإلجتاهات هي 
اخلاصة ببعد االستخدام فقيمة مستوى الداللة هي أصغر  0.019فقيمة  0.706 و0,019

و عليه يقبل الفرض و يكون : توجد فروق ذات داللة إحصائية بني إجابة أفراد  0,05من 
 العينة حول ابعاد اإلستخدام و اإلجتاهات تعزى ملتغري اجلنس.

هذا يدل  0.05اخلاصة ببعد االجتاهات فقيمة مستوى الداللة هي أكرب من  0.706أما قيمة 
على عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بني متوسطات إجابة املبحوثني يف إجابتهم حول 

ابعاد اإلستخدام و اإلجتاهات تعزى ملتغري اجلنس.هذا ماجيعلنا نرفض الفرض املطروح أبنه توجد 
ات تعزى فروق ذات داللة إحصائية بني إجاابت أفراد العينة حول أبعاد اإلستخدام و اإلجتاه

 اجلنس.
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فما   24(و) من 24اىل  18عينتني املستقلتني السن )من لل  t testيوضح إختبارات )ت(  32  جدول
 أكثر ( ملعرفة داللة الفروق يف إستجاابت املبحوثني على بنود اإلستخدام و اإلجتاهات.

 

 سنال 
 

املتوسط 
 احلسايب

 االحنراف
 املعياري

قيمة 
 )ت(

القيمة 
االحتمالية 

(Sig) 
 اإلستنتاج

 إلستخدامبعد ا

 من
 24ىل18

94 13.9574 1,97792 1.017 

0.359 

عند  دالة إحصائيا  غري 
مستوى الداللة 

0.05 = 

 24من 
 0.954 2.21359 13.5000 26 فما أكثر

 جتاهاتبعد اإل

 18من 
 0.278 4.72712 30.5319 94 24اىل 

0.824 

عند  غري دالة إحصائيا  
مستوى الداللة 

0.05 = 

 24من 
 0.256 5.46485 30.2308 26 فما أكثر

 

 .20النسخة  SPSSابالعتماد على خمرجات برانمج ة من إعداد الباحثاملصدر: 
 

 

 التحليل
نالحظ من خالل اجلدول السابق أن مستوى الداللة للمتغريات : بعد اإلستخدام و بعد اإلجتاهات 

هذا يدل على عدم وجود فروق ذات  0.05القيم اكرب من  فنالحظ ان 0.824و  0.359هي 
داللة إحصائية بني متوسطات إجاابت أفراد العينة يف إجابتهم حول ابعاد اإلستخدام و اإلجتاهات 

 تعزى ملتغري السن.
هذا ماجيعلنا نرفض الفرض املطروح أبنه: توجد فروق ذات داللة إحصائية بني إجاابت أفراد العينة 

 اإلستخدام و اإلجتاهات تعزى ملتغري السن. حول أبعاد
 

 

 



   الفصل الرابع:                                                                                  اجلانب التطبيقي
 

125 
 

 

 

 One Way Anova  جداول  -3
ملتوسطات درجات املتغري:  One Way Anova  نتائج حتليل التباين األحادييبني   33جدول 

 املستوى الدراسي .

درجات  مصدر التباين 
 احلرية

جمموع 
 املربعات

مربع 
 املتوسطات

 قيمة ف

مستوى 
الداللة 

 اإلحصائية
 النتيجة

 بُعد اإلستخدام
 1.634 3.267 2 بني اجملموعات

0.392 0.678 

 ةإحصائيغري دالة
عند مستوى 

 الداللة
0.05 =  

 4.165 487.324 117 داخل اجملموعات

  490.592 119 اجملموع

 بُعد اإلجتاهات
 13.614 27.229 2 بني اجملموعات

0.570 0.567 

 ةغري دالة إحصائي
عند مستوى 

 الداللة
0.05 =  

 23.886 2794.638 117 داخل اجملموعات

  2821.867 119 اجملموع

 
 .20النسخة  SPSSعلى خمرجات برانمج  ابالعتمادة من إعداد الباحث املصدر:

 
 التحليل:

حيث  0,05السابق أن قيمة )ف( غري دالة احصائيا عند مستوى داللة  33يتضح من اجلدول رقم 
) أنظر اجلدول ( و ذلك للبعدين اإلستخدام و  0,05أن إحتمال املعنوية أخذت قيم أكرب من 

اإلجتاهات و عليه يتم رفض الفرض املطروح و الذي يقول توجد فروق ذات داللة إحصائية يف 
 اإلستخدام و اإلجتاهات تعزى ملتغري املستوى الدراسي . إجاابت أفراد العينة حول أبعاد
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ملتوسطات درجات املتغري:  One Way Anova  نتائج حتليل التباين األحادييبني  34جدول 
 التخصص.

درجات  مصدر التباين 
 احلرية

جمموع 
 املربعات

مربع 
 املتوسطات

 قيمة ف

مستوى 
الداللة 

 اإلحصائية
 النتيجة

 عد اإلستخدام بُ 
 3.775 26.426 7 بني اجملموعات

0.911 0.501 

 ةري دالة إحصائيغ
عند مستوى 

الداللة   
0.05 =  

 4.144 464.166 112 داخل اجملموعات

  490.592 119 اجملموع

 بُعد االجتاهات
 19.243 134.701 7 بني اجملموعات

0.802 0.587 

 ةإحصائيغري دالة 
عند مستوى 

 الداللة
0.05 =  

 23.993 2687.166 112 داخل اجملموعات

  2821.867 119 اجملموع

 
 .20النسخة  SPSSعلى خمرجات برانمج  ابالعتماد ةمن إعداد الباحث املصدر:

 

 

 :التحليل
حيث  0,05السابق أن قيمة )ف( غري دالة احصائيا عند مستوى داللة  34يتضح من اجلدول رقم 

) أنظر اجلدول ( و ذلك للبعدين اإلستخدام و  0,05أن إحتمال املعنوية أخذت قيم أكرب من 
اإلجتاهات و عليه يتم رفض الفرض املطروح و الذي يقول توجد فروق ذات داللة إحصائية يف 

 اإلستخدام و اإلجتاهات تعزى ملتغري التخصص . إجاابت أفراد العينة حول أبعاد
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 اإلجتاهات . وبني العالقة بني اإلستخدام نتائج حتليل ارتباط بريسون يوضح  35جدول 
 

 
 اإلجتاهات  اإلستخدام  

 اإلستخدام  

  1 إرتباط بريسون

   

   مستوى الداللة

  120 حجم العينة

 جتاهات  اإل

 1 0.176 إرتباط بريسون

 0.055  

   مستوى الداللة

 120 120 حجم العينة

             
 20النسخة  SPSSعلى خمرجات برانمج  ابالعتمادة من إعداد الباحث املصدر:             

 

 :لالتحلي
يتبني من خالل اجلدول أعاله هو وجود ترابط دال و مبستوى داللة متوسط حيث سجل هذا الرتابط 

عند مستوى الداللة .... بني إستخدام الشباب اجلزائري للتطبيقات و اإلجتاهات املكونة و كان 
دام إذن ووفق هذه النتيجة يستنتج الباحث وجود عالقة إرتباطية متوسطة  بني إستخ 0.176بدرجة 

 الشباب اجلزائري للتطبيقات و بعد اإلجتاهات املكونة.                                 
الشباب  استخدامهذا ما يثبت صحة الفرضية املدروسة و اليت تقول : توجد عالقة دالة إحصائيا بني 

 املكونة.  االجتاهاتاجلزائري للتطبيقات و بعد 
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 النتائج العامة للدراسة : -2. 
 نتائج الدراسة التطبيقية : 

 خالل حتليلنا للجداول املركبة و بياانهتا توصلنا إىل ما يلي : من
يفضلون إستخدام الفيس بوك يف حني جاءت اقل نسبة  %62.5أكدت الدراسة أن نسبة  -

 ملستخدمي تويرت.  
 ليال.يفضلون تصفح املواقع التواصل االجتماعي  64.2أشارت الدراسة أن نسبة  -
 5سنوات اىل  3أكدت الدراسة أن  اعلى نسبة استخدام أشكال اإلعالم اجلديد كانت من  -

 .48.3سنوات و قدرت ب 
ساعات و 3اما نسبة متوسط إستخدام شبكات التواصل اإلجتماعي فكانت من ساعة إىل  -

 .60.8قدرت ب 
الجتماعي هي اهلاتف أكدت الدراسة أهم الوسائل اليت يستخدموهنا يف تصفح مواقع التواصل ا -

 .90.8و قدرت ب 

ومتثلت يف الدردشة   50.8أما نسبة اخلدمات املفضلة فأكدت الدراسة أهنا قدرت ب   -
 والتعليقات.

أما من خالل االطالع على مضامني و احملتوايت اليت تنشر عرب مواقع التواصل االجتماعي  -
 .%59.2فقدرت النسبة ب 

و كان هلا %42.5ع اليت تنشر عرب املواقع مهمة وقدرت النسبة بـ  وأكدت الدراسة أبن املواضي -
دور كبري  يف تزويد الشباب ابملعلومات حول البيئة احمليطة و قدرت نسبة إعتبارها مصدرا يزود االفراد 

 %57,5ابملعلومات حول البيئة احمليطة 
تواصل مهم كانت النسبة و أشارت الدراسة اىل أن إجابة من اعترب كل ما ينشر عرب مواقع ال -

52.6% 
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أكدت الدراسة إىل أن نسبة ميكن احلصول على املعلومات الصحيحة من خالل احملتوى الذي  -
 %39.2ينتجه املستخدمون عرب مواقع التواصل 

أما نسبة من يعتقد أبن املعلومات اليت ينشرها املواطن ايل يقوم بنشر االخبار تتميز بضعف  -
 .%43.3املصداقية 

أشارت الدراسة ابن نسبة االطالع على احملتوى الذي ينتجه املستخدمني النه فكرة عن االراء  -
 .%51.7واملواقف املختلفة قدرت بـ 

 %59.2ابإلطالع على املضامني اإلخبارية عرب شبكة االنرتنت ب أشارت نسبة االهتمام  -
أكدت الدراسة على أن نسبة مواقع التواصل أكثر تغطية لألخبار من الوسائل اإلعالمية األخرى  -

55.0%. 
و اكدت الدراسة أبن املدوانت أكثر إملاما ابملواضيع اليت متس اجملتمع وقدرت نسبتها  -

 .%51.7ب
 .%50.0وثوق يف احملتوى الذي ينتجه املستخدمون فكانت النسبة بـ أما نسبة إجابة ال -
أكدت الدراسة أيضا على أن نسبة احملتوى الذي ينتجه املستخدمون يتميز بدرجة مصداقية  -

 .%53.3عالية بـ 
اشارت الدراسة ان نسبة من يعتقدون ان اخالقيات املهنة شيئا ابلنسبة للمواطن الذي ينقل  -

 . 37.2حمور اساسي حيكم العمل الصحفي املهين بـ االخبار مع اهنا 
عملية نشر األفكار واملعلومات على األنرتنت ظهرت بسبب الرقابة املمارسة على عمليات  -

 .%51.7النشر يف وسائل االعالم 
نالحظ من اجلدول اعاله ان مستوى الداللة للمتغريات : بعد اإلستخدام و بعد اإلجتاهات هي  -

اخلاصة ببعد االستخدام فقيمة مستوى الداللة هي أصغر من  0.019فقيمة  0.706 و0,019
و عليه يقبل الفرض و يكون : توجد فروق ذات داللة إحصائية بني إجابة أفراد العينة حول  0,05

 ابعاد اإلستخدام و اإلجتاهات تعزى ملتغري اجلنس.



   الفصل الرابع:                                                                                  اجلانب التطبيقي
 

130 
 

هذا يدل على  0.05لداللة هي أكرب من اخلاصة ببعد االجتاهات فقيمة مستوى ا 0.706أما قيمة  -
عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بني متوسطات إجابة املبحوثني يف إجابتهم حول ابعاد 

اإلستخدام و اإلجتاهات تعزى ملتغري اجلنس.هذا ماجيعلنا نرفض الفرض املطروح أبنه توجد فروق ذات 
 إلستخدام و اإلجتاهات تعزى اجلنس.داللة إحصائية بني إجاابت أفراد العينة حول أبعاد ا

نالحظ من خالل اجلدول السابق أن مستوى الداللة للمتغريات : بعد اإلستخدام و بعد  -
هذا يدل على عدم  0.05فنالحظ ان القيم اكرب من  0.824و  0.359اإلجتاهات هي 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات إجاابت أفراد العينة يف إجابتهم حول ابعاد 
 اإلستخدام و اإلجتاهات تعزى ملتغري السن.

 0,05السابق أن قيمة )ف( غري دالة احصائيا عند مستوى داللة  33يتضح من اجلدول رقم  -
) أنظر اجلدول ( و ذلك للبعدين  0,05 حيث أن إحتمال املعنوية أخذت قيم أكرب من

اإلستخدام و اإلجتاهات و عليه يتم رفض الفرض املطروح و الذي يقول توجد فروق ذات داللة 
إحصائية يف إجاابت أفراد العينة حول أبعاد اإلستخدام و اإلجتاهات تعزى ملتغري املستوى 

 الدراسي .
-  
فروق ذات داللة إحصائية بني إجاابت أفراد هذا ماجيعلنا نرفض الفرض املطروح أبنه: توجد  -

 العينة حول أبعاد اإلستخدام و اإلجتاهات تعزى ملتغري السن.
-  
الشباب للتطبيقات و  أما نتيجة إرتباط بريسون فهناك عالقة إرتباطية متوسطة بني إستخدامات -

االجتاهات املكونة لديهم حنو صحافة املواطن، هذا ما يثبت السؤال املطروح والذي يقول: توجد 
، بني بعد استخدام الشباب للتطبيقات وبعد  α=0.05عالقة دالة إحصائيا عند الداللة بـ 

تايل نستنتج ان هناك وابل 0.176االجتاهات املكونة عندهم حنو صحافة املواطن وقدرت النسبة بـ 
عالقة ارتباطية بني بعد االستخدام للتطبيقات واالجتاهات املكونة حنو صحافة املواطن، وذلك الن 

 . 0.05النسبة اقل من 
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زته ا أفرالتحوالت  و التطورات التي مست البيئة اإلعالمية حديثا, ومإن 

ي الت من مظاهر جديدة قد ألغت مفهوم البث األحادي و التلقي اإلجباري

عل لتفاطالما حكمت نظم اإلعالم التقليدي و جسدت نظاما جديدا  قوامه ا

ت ويابمحتإذ يختار فيه الناس إحتياجاتهم و يشاركون فيه بالرأي و 

 إعالمية من إنتاجهم الشخصي.

و هذا ما تتمحور حوله صحافة المواطن , كمظهر من مظاهر اإلعالم 

 لي والذي غير معالم العالم اإلعالمي و كرس فيه الطابع التفاعالجديد 

التشاركي  و نتيجة لذلك تحطمت أسطورة اإلعالم الكالسيكي أحادي 

خدمين مستم مفتوح تتزايد فيه أهمية الاإلتجاه مقابل فتح المجال أمام إعال

و  الذين ينتجون محتويات مختلفة, و يجدون الفرصة للتعبير عن ذواتهم

 إسماع صوتهم و التفاعل مع مختلف الثقافات.

 وسة ولقد عمدنا في هذه الدراسة إلى إعطاء لمحة عن الظاهرة محل الدرا

حوها, نمعة تماعية بالجاطلبة العلوم اإلنسانية و اإلجإبداء أراء و إتجاهات 

 و فيمات أسواء فيما يتعلق بالتفاعل معها و اإلعتماد عليها كمصدر للمعلوما

ة حترافياإليتعلق بمصدقيتها و التحديات التي تواجهها....لسيما فيما يتعلق ب

 و المهنية و األخالقيات .

 ملوالع إيجابيا لدى طلبة اتجاهاولقد خلصنا من هذه الدراسة الى أن هناك 

ليا فاعتاإلنسانية و اإلجتماعية نحو صحافة المواطن كونها مصدرا جديدا و 

ا كذ ويمكن اإلستفادة منه مع ضرورة وضع أطر مهنية و أخالقية تنظمها , 

 لمبادئالى تحقيق التفاعل بينها و بين وسائل اإلعالم التقلدية , و الحفاظ ع

ات تداخلها مع القطاعالمهنية الصحفية و تنظيم صحافة المواطن أثناء 

 ا. المهنية األخرى, كون تأثيراتها واردة رغم صعوبة تحديدها و قياسه



 
 

 
 
 



 املراجع قائمة

 

  الكتب:

 .ملعرفة اجلامعية، القاهرةسامية حممد جابر، منهجيات البحث اإلجتماعي واإلعالمي، دار ا -1
 .2010انطوان نعمة وأخرون، املنجد يف اللغة العربية، دار الشروق للنشر والتوزيع بريوت،  -2
الشروق للنشر  حممد مصطفى زيدان، النمو النفسي، للطفل املراهق ونظرايته الشخصية، دار -3

 . 1990والتوزيع،

 عزي عبد الرمحان وسعيد بومعيزة، اإلعالم واجملتمه رؤية سسيولوجيا مع تطبيقات على املنطقة -4
 .2010ر والتوزيع، اجلزائر، العربية واإلسالمية، دار للنش

الشروق للنشر  حممد مصطفى زيدان، النمو النفسي، للطفل املراهق ونظرايته الشخصية، دار -5
 .1990والتوزيع،

ايسني بودهان، املمارسة اإلعالمية يف اجلزائر يف ظل املواجهة بني املسلمني االعالمني، جملة   -6
 .، بريوت 5االتصال والتنمية، العدد 

 .2004حممد علي الصغري، قانون االدارة احمللية اجلزائرية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة،  -7
 .الرزن، صحافة املواطن املتلقي عند يصبح مرسال، البوابة العربية للعلوم االعالم واالتصالمجال  -8
، جملة 01، العدد 12بكريي،الري كيامان، االعالم يصنع التغري، جملة ي واس إيه، جمل  -9

 .2007الكرتونية يصدرها املكتب برامج االعالم بوزارة اخلارجية األمريكية، ديسمرب 

السيد مصطفى أمحد عمر، البحث العلمي إجراءه ومناهجة، القاهرة ، مكتبة الفالح للنشر  -10
 . 166والتوزيع، ص 

عمار مصباح، منهجية البحث يف العلوم السياسية واالعالم، الطبعة الثانية، ديوان املطبوعات  -11
 .2010اجلامعية اجلزائر، 

، عامل الكتب لنشر والتوزيع ،  2 عبد احلميد ، البحث العلمي للدراسات اإلعالمية ، ط -12
 .2004القاهرة ، 

، دار الفالح للطبع 2مصطفي السيد املد، البحث العلمي مفهومه وأجزاءه ومناهجه، ط ط  -13
 .والنشر

جارولد ماهنامي ريتشارد، التحليل السياسي اإلمربيقي، طرق البحث يف العلوم السياسية، مركز  -14
 .1996جامعة القاهرة، البحوث والدراسات السياسية، 



 املراجع قائمة

 

ج البحث العلمي يف علوم اإلعالم واالتصال، ديوان املطبوعات اجلامعية، ھأمحد مرسلي، منا -15
 .2003اجلزائر،

 .2007ج البحث العلمي، دار دجلة، االردن،ھرحيم يونس كرو العزاوي، مقدمة يف من -16

 .اإلنسانيةموريس أجنلس، بوزيد صحراوي وأخرون، منهجية البحث العلمي يف العلوم  -17

حممد خليل عباس واخرون، مدخل إىل مناهج البحث يف الرتبية وعلم النفس، دار املسرية  -18
 .2011،األردن،3للنشر و التوزيع ط 

هيثم عاطف حسن علي، التعليم والتعلم عرب الشبكات االجتماعية، دار السحاب للنشر  -19
 .2017والتوزيع، القاهرة، 

أرشيفات الويب يف دول األجنبية ودول اخلليق، دار اجلوهرة أشرف عبد احملسن الشريف،  -20
 .2014للنشر التوزيع، 

، دار املناهج للنشر اإللكرتوين، تطبيقات اجليل الثاين لتعليم خالد عبد اللطيف عمران -21
 .2015والتوزيع، 

 .2012منال عبد العايل، فخري أمحد حممود، التعليم اإلكرتوين،  الرايض، دار الزهراء،  -22

دار وتوظيف تطبيقاهتا يف مؤسسات املعلومات ،  o.2 ج ، أمحد ، أمحد .تقنيات الويبفر  -23
 .2010،  67، ع  االعالم

اإلعالم اجلديد:ماذا فعلت  و الشبكات االجتماعية يف الناشر، دار الفكر و  شفيق حسن ، -24
 .2012الفن للنشر و التوزيع،

خالد غسان يوسف، ثورة الشبكات اإلجتماعية، عمان، دار النقائش للنشر املقدادي  -25
 .2013والتوزيع، 

الدار املصرية  :القاهر .ابمفلح، فاتن سعيد. خدمات املعلومات يف ظل البيئة اإللكرتونية -26
 .2015اللبنانية، 

ايسني قرانين و امينة بكار، تطبيقات االعالم اجلديد املفاهيم اخلصائص الوظائف الفرص  -27
 .2016والتحدايت،دار االايم للنشر والتوزيع، عمان، 

ماهر عودة الشمالية، حممود عزت اللحام، مصطفى يوسف كايف،االعالم الرقمي اجلديد، دار  -28
 .2015ي للنشر والتوزيع، االردن،االعصار العلم



 املراجع قائمة

 

عبد الرمحان بن ابراهيم الشاعر، مواقع التواصل االجتماعي والسلوك االنساين، دار الصفاء  -29
 .2015للنشر والتوزيع، عمان، 

العاملية، دار التعليم  عالء الدين حممد عفيفي، االعالم وشبكات التواصل االجتماعي -30
 .اجلامعي

ـ، دار الفكر العريب ، مصر ، 2علمية لنظرية اإلعالم ، طجيهان امحد رشيت ، األسس ال -31
1978. 

 .2000،  3أمحد يوسف مصطفى ، حتدايت العوملة و التخطيط االسرتاتيجي ، ط  -32

دار البداية  انشريون  "الدولة االفرتاضية اجلديدة"ايسر خضري البيايت، اإلعالم اجلديد  -33
 .201َ4وموزعون، 

الشروق للنشر  اإلعالم اجلديد:املفاهيم والوسائل والتطبيقات،، عباس مصطفى صادق -34
 .2008والتوزيع، 

عادل عبد الصادق ، اإلعالم اجلديد وبروز الفاعلني اجلدد يف اجملال العام، املركز الغريب  -35
لألحباث الفضاء اإللكرتوين، مؤمتر اإلعالم واحملكومية يف مصر، مركز األهرام للدراسات السياسية 

 .2009اجتية ، واإلسرت 

ماهر عودة الشمايلة وأخرون، اإلعالم الرقمي اجلديد، دار اإلعصار العلمي ، عمان ،  -36
 .2015األردن، 

مبارك بن زعري، معهد اجلزيرة لالعالم، اجتاه الصحفي لالعتماد على صحافة املواطن، اجلزيرة  -37
 .2017، قطر ، 

 

   املعاجم والقواميس:
 .1991اجلزائر ، املؤسسة الوطنية للكتاب 7القاموس املدرسي، ط  علي بن هادية ، -1
 .2005، دار العلم للماليني، لبنان،  3جربان مسعود، معجم القبائي يف اللغة واالعالم، ط  -2
 .18، ص 2008إبراهيم مصطفى، املعجم الوسيط، مطبعة مصر، القاهرة،  -3
 ملذكرات:ا



 املراجع قائمة

 

عمرو حممد اسعد، العالقة بني إستخدام الشباب املصري املواقع التواصل اإلمجتاعي وقيمهم   -1
 .2011دراسة على موقعي اليوتيوب والفيسبوك، رسالة دكتورة، جامعة القاهرة، اجملتمعية، 

فاطمة عباس، فتيحة زداير، تطبيقات اجليل الثاين للواب ومدى استخدامها من طرف  -2
 .2019 -2018ماجيستار، اجلامعيني، مذكرة 

بن زايد عبد الرمحان، تنظيم واسرتجاع املعلومات على الشبكة العنكبوتية، مذكرة ماجستري،  -3
2011  ،2012. 

 ،دكتوراء، اىزية وامكانية الطيبز :اجل0.2يب علومات يف ظل الو اختصاصي املبن زكة ،وسام .  -4
 .-2-كتبات ،جامعة قسنطينة علم امل

عبد الرمحان .تنظيم واسرتجاع املعلومات على الشبكة العنكبوتية : بٌن ىيمنة لزركات  بن زايد ، -5
البحث وفعالية تقنية الفلكسونومي ، دراسة حتليلية ، ماجسرت، علم املكتبات ، جامعة قسنطينة ، 

2012. 
، مذكرة مكملة لنيل املدوانت والويكي2.0 الداوود. شيخة عثمان عبد العزيز، تطبيقات الواب  -6

 .2015املاجيسرت، امللك سعود، 
 :مذكرة لنيل درجة ماجستري .االتصال العلمي داخل بيئة الشبكات االجتماعية .مصبيح، وردة -7

 .8108جامعة قسنطينة .  .اجلزائر .ختصص علم املكتبات والتوثيق
 3ستري ، جامعة اجلزائر فتيحة بوغاري ، صحافة املواطن و اهلوية املهنية للصحفي ، مذكرة املاج -8
 ،2010. 
نوعي ، اجتاهات الصحفيني حنو تغطية صحافة املواطن للعنف قسعيدة الطاهري ، ومسية و  -9

 . 2015الرايضي ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاسرت ، جامعة ورقلة ، 
ملهنية يف القنوات الفضائية اثري صحافة املواطن على املمارسة أت هند، جدي جنوى، عزيزبو  -10

 .2018-2017العربية ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماسرت ،

مذكرة مقدمة لنيل  دور مواقع التواصل االجتماعي يف تفعيل صحافة املواطن ، ير حنان،عز بو  -11
 .2015-2014شهادة املاسرت ،جامعة ام البواقي،



 املراجع قائمة

 

وسيم، آراء اإلعالميني اجلزائريني حول صحافة املواطن، مذكرة مكملة لنيل شهادة  قريقة -12
 .2016 -2015ماسرت، جامعة حممد بوضياف، مسيلة ، 

 :واجملالت املقاالت
زرن ، صحافة املواطن : املتلقي عندما يصبح مرسال ، اجمللة التونسية لعلوم اإلعالم و المجال  -1

 .2009( ، 51االتصال ، )
عزيز ، دور وسائل اإلعالم اجلديدة يف حتول املتلقي إىل املرسل و ظهور صحافة املواطن ، ب ابراهيم -2

 .2011،  3جملة اإلذاعات العربية ، العدد 
 .سامل بن عبد هللا ،تبسط االنرتنت و الوورد ، الرايض -3
 .85اخلليج، عدد أمينة نبيح، املدوانت اإللكرتونية بني التعبري احلر والصحافة البديلة، جملة  -4
 :واقعامل
 مشال جنيب، إىل أين تتجه صحافة املواطن. -1
 .2013حنان أمحد سليم، صحافة املواطن الواقع واملستقبل،  -2
 



 



 وزارة التعليم والبحث العلمي 

 بسكرة –جامعة محمد خيضر 

 قطب شتمة –كلية العلوم االنسانية و االجتماعية

 قسم العلوم االنسانية 

 شعبة علوم االعالم واالتصال 

 استمارة استبيان بعنوان:

 

 

 

 

 

 :الدكتوراعداد:                                                                  اشراف 

 نبيل لحمر                                                                بن خرارة مونيا

 تحية طيبة:

يسرنا ان نضع بين ايديكم استمارة االستبيان التي صممت من اجل القيام بدراسة علمية  
عالم والتصال، نرجو ة لنيل شهادة الماستر في علوم اإلوهذا في اطار انجاز مذكرة مكمل

جاباتكم لن تستخدم مانة وموضوعية علما إن جميع إأسئلة هذه االستمارة بأ جابة علىاإل
 غراض البحث العلمي فقط ، ونامل في عاونكم معناإال أل

 

 2018/2019السنة الجامعية:

 اتجاهات الشباب الجزائري نحو صحافة المواطن الجزائرية
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية دراسة مسحية على عينة من طلبة  

جامعة محمد خيضرب  



 البيانات الشخصية :

  أنثى                         الجنس : ذكر -1
 18-24السن : -2

 24اكثر من
 المستوى التعليمي :  -3

 ليسانس 
 ماستر 
 دكتوراه 

 .................................التخصص: -4
 أنماط استخدامات الشباب لتطبيقات الجيل الثاني  :ولالمحور األ

 ؟استخدامهاماهي تطبيقات الجيل الثاني للويب التي تفضل  -5

 أخرى...............أذكرها    اليوتيوب     االنستغرام                                تويتر  الفيسبوك 

 منذ متى و أنت تستخدم أشكال وتطبيقات اإلعالم الجديد؟ -6

 سنوات          03أقل من  -

 سنوات  05سنوات إلى  03من  -

 سنوات فما أكثر  05من  -

 لشبكات التواصل االجتماعي ؟ما متوسط استخدامك اليومي  -7

 ساعة أقل من  -

 ساعات  3 إلىساعة من  -

 فما أكثر  ساعات  3من  -

 تصفح مواقع التواصل االجتماعي ؟ما هي الفترات المفضلة لديك ل -8

 صباحا                  مساءا                         ليال 

 ؟ االجتماعيماهي أكثر األماكن التي تستخدم فيها مواقع التواصل  -9

 مكان آخر                    انترنتالمنزل                 الجامعة                   مقهى 

 لتواصل االجتماعي ؟تخدم بها مواقع اماهي أهم الوسائل التي تس  -10

 ................................الهاتف المحمول                     الحاسوب                   أخرى 

 المفضلة لديك؟ الشبكاتماهي خدمات المواقع و  -11

 مشاركة الصور  -

 مشاركة الروابط  -

 مشاركة الفيديو -

 تعليقاتو الالدردشة -



 :اعتماد الشباب على مضامين صحافة المواطن كمصدر لتزود بالمعلومات المحور الثاني

 البنود الرقم
موافق 
 بشدة

 معارض محايد موافق
معارض 

 بشدة

تهتم باإلطالع على مضامين ومحتويات التي تنشر عبر مواقع   -12
 التواصل االجتماعي 

     

تعتقد ان كل المواضيع واألخبار التي يقوم المواطن بنشرها على   -13
 شبكات التواصل االجتماعي مهمة 

     

14-  
طن بنشر االخبار والمعلومات حسب رأيك المواقع التي يقوم الموا

فيها اصبحت من المصادر الهامة وذلك بسبب حداثتها وسرعة 
 وصولها الى المعلومات 

     

15-  
تعتقد ان تطبيقات مواقع التواصل االجتماعي اصبحت من اهم 
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      تهتم باإلطالع على المحتويات االخبارية عبر شبكة االنترنت  -21
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اطلع عل االخبار والمستجدات من خال تصفح مواقع التواصل   -24
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بوظف المواطن الذي يقوم بنشر المعلومات االخبار الصوت   -27
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