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 إشكالية البحث:-1

تأدية الخدمة العمومية التي تقر النصوص القانونية والتشريعات االعالمية على اإلعالم ينشد 

مية يي المتتم  تستوت  أ  يشت  هاا اإلعالم أنها مؤشر هام لقياس أداء المؤسسات االعال

تنفسا ثم يوير م ويرافق انشغاالت المواطن البسيط في يومياتهالحركة الثقايية والعلمية 

ويضاًء هاما لتعدد اآلراء واأليكار ضم  ضوابط االحترام المتبادل واحترام ثقاية التعدد يهاا 

يوفر االعالم المعلومات واالخبار ك حي  يعبر يي األخير ع  اعالم او خدمة عمومية .كال

يإ  هاا يؤسس لخدمة عمومية يي  ويلتزم بالمصداقية واالحترافية والموضوعية للرأي العام

ه والناقل لتفاصيل الضامن االساسي للحراك السياسيالعمل االعالمي وحي  يكو  االعالم 

الية   هاا يعبر ع  مستويات عوالمواك  لتغيراته والمنفتح على آراء الفاعلي  يي ساحته يإ

 .1م  االعالم االحترايي الاي يرتكز على تقديم الخدمة العمومية 

قربها م  المواط  البسيط ل نظرا عمومية متميزةلى تقديم خدمة إالمحلية اإلااعة تسعى كما 

سوف نسلط ، لالك اث خاصة على المستوى المحلي  أحدم  خالل ربطه بما يحيط به م

الضوء يي هاه المداخلة على الخدمة العمومية يي اإلااعة، وإااعة قسنطينة التهوية على 

ل ثمتابة على التساؤل الرييس المتاإلالمنطلق سنحاول م  خاللها  وته الخصوص، وم  هاا

م  ) الفايس بوكى صفحة إااعة قسنطينة الرسمية على ما الموضوعات المنشورة عل يي:

تحقيقها لمفهوم الخدمة العمومية المتمثلة يي اإلخبار،  لمعرية مدى ؟حيث الشكل والمضمو (

 التثقيف، الترييه؟. وتندرج تحته متموعة م  التساؤالت الفرعية:

 بوك إلااعة قسنطينة؟ ما الموضوعات المنشورة على صفحة الفايس -1

 ظيفة التي تقدمها هاه المنشورات؟ما الو-2

 ما الشخصيات البارزة يي المنشورات؟-3

 ؟الفايس بوكماأشكال النشر التي تعتمدها صفحة إااعة قسنطينة على -4

                                                           

 http://www.belarabinews.net/ar/news، اإلعالم الجزائري ورهان تحقيق الخدمة العمومية ،العربي بوعمامة  1

(31/31/8132()31:31) 
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 ؟الفايس بوكما أشكال التفاعل م  صفحة إااعة قسنطينة على  -5

 أهمية الدراسة:-8

تهوية قريبة بشكل كبير م  تكم  أهمية الدراسة يي األساس كو  اإلااعة وخاصة ال -

انشغاالت المواط ، كما تلع  دور الوسيط بي  المواط  والسلطات المحلية، حيث تعمل على 

توصيل صوت المواط  واهتماماته للسلطات المحلية، وكاا توصيل ردود يعل هاه السلطات 

هوم ي تقر مفحولها، ويدخل الك ضم  مهامها األساسية المنبثقة م  التشريعات اإلعالمية الت

 الخدمة العمومية للمواط  وخاصة الخدمة اإلخبارية.

كما تك  أهمية الدراسة يي محاولة إبراز مدى استغالل اإلااعة المحلية للتطور الحاصل  -

يي متال تكنولوتيا اإلعالم واالتصال، والمتمثلة يي استخدام مواق  التواصل االتتماعي 

 الصورة( إلى المواط  البسيط.يي توصيل صوتها )و الفايس بوكوخاصة 

 الدراسات السابقة:-3

اعتمدت الدراسة على دراسة كل م  "عموم  هناء" و"رحو حياة" الموسومة بـ "مضامي  

دراسة تحليلية على الصفحة الرسمية التواصلية لتامعة محمد – الفايس بوكالتامعة على 

م اإلنسانية واالتتماعية، "، ماكرة ماستر، تامعة محمد خيضر، كلية العلو-خيضر بسكرة

 .2115بسكرة، 

ماهي المضامين التي تنشرها جامعة بسكرة عبر  انطلقت الباحثتا  م  تساؤل رييسي مفاده:

 وتساؤالت يرعية:صفحتها الرسمية عمى موقع التواصل االجتماعي فيس بوك؟ 

ضر محمد خيماهي أنواع المواضي  التي تم نشرها يي صفحة التواصل االتتماعية لتامعة -1

ماهي أسالي  النشر يي الصفحة الرسمية التواصلية لتامعة محمد خيضر بسكرة؟ -2بسكرة؟ 

 ماهي درتة تفاعل التمهور م  الصفحة الرسمية التواصلية لتامعة محمد خيضر بسكرة؟-3
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كما اعتمدت الباحثتا  على المنهج الوصفي، كما اعتمدتا علىكل المقابلة، وتحليل المضمو ، 

  البيانات الخاصة بالدراسة، كما اعتمد الباحثا  على المسح الشامل للمنشورات خالل يي تم

 .31/12/2114-11/11/2114سنة م  

 وتوصلت الدراسة إلى النتايج التالية: 

اختلفت أساليب النشر في الصفحة التواصلية لجامعة محمد خيضر بسكرة من حيث -
 على الوسيط الصورة في عرض مضامينها.الوسائط المتعددة، لكن اعتمدت بشكل كبير 

مضامين منشورات الصفحة الرسمية التواصلية لجامعة محمد خيضر بسكرة ال تتعلق  -
بأخبار التسجيالت الجامعية فقط، بل بمواضيع مثل المواضيع الخاصة النشاطات الجامعية 

 امعة.جألن الصفحة والمشرفين عليها يستغلونها في نشر منشورات كل ما يتعلق بال

تباينت أهداف منشورات الصفحة التواصلية لجامعة محمد خيضر بسكرة، إال أنها تعتمد  -
 بالدرجة األولى على الهدف اإلعالمي في نشر مضامينها.

 تحديد المفاهيم:- 4
 :وميةالخدمة العم -أ

طة التي تقدمها الدولة أو الجهة الرسميّة في بلٍد تُعرف الخدمة العموميّة بأنها: "مجموعة األنش

ما لصالح العاّمة من الناس والمواطنين دون تمييز، وتقوم على أساس تحقيق المنفعة العاّمة 

لجميع المواطنين، فالحاجة التي تدفع بتقديمها متعلقة بعموم الشعب وال تختص بفئة دون 

 2أُخرى".

  اإلذاعة: -ب
ثير باستخدام موجات ألطريق ااعة المسموعة( ما يبث عن )اإلذ قصد بالراديوي

جغرافية والحواجز ال حاجز األمية )المالزم للوسائل المطبوعة( اجتياز ، بإمكانهاةسييكهرومغناط
  3والسياسية وربط مستمعيها المتباعدين برباط مباشر وسريع.

 
 

                                                           
 https://mawdoo3.com(31/31/8132()31:11) ،مفهوم الخدمة العموميةة مشعلة ، فاطم  2

مخبر علم اجتماع االتصال، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، ، مدخل إلى االتصال الجماهيريدليو، فضيل  3 

 22ص،8111

https://mawdoo3.com/مفهوم_الخدمة_العمومية
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 فايس بوك:موقع      -جـ    
 كتها معالشخصية ومشار  ميها إدخال بياناتهمد، تتيح لمستخترنتنشبكة اجتماعية على األ  

مامات، االهت ، الدراسات،ة االجتماعيةلبقية مستخدمي الموقع، وتتعلق هذه البيانات بالحا
، تمهيدا إلنشاء مجموعات ودعوة بقية يتيح إيجاد األصدقاءووضع هذه البيانات في الموقع 

مستعملي الموقع لالنضمام إليها، والقاء على اتصال بهم من خالل مشاركتهم الملفات المكتوبة 
 4والفيديو.والصور 

 منهج الدراسة:-5

قد لى المنهج المسحي، و تندرج الدراسة الحالية ضمن الدراسة الوصفية، من خالل االعتماد ع 
منهج المسح في شقه الخاص بالمسح الشامل لجميع وحدات البحث، والمتمثلة  الباحث طبق

إلذاعة قسنطينة الجهوية خالل  الفايس بوكفي مسح شامل لجميع المنشورات على صفحة 
. كما تمت عملية تفريغ البيانات بشكل 51/51/8152-51/15/8152الفترة الممتدة من 

، لكي نضمن عدم تحديث المنشورات والتحكم في 51/51/8152م األربعاءمستمر خالل يو 
 المادة الخاضعة للتحليل والتي تتميز بالديناميكية والتغير غالبا وهي ميزة اإلعالم االلكتروني.

 أداة البحث: -6

اعتمدت الدراسة على أداة تحليل المضمون كأداة رئيسية في عملية التحليل للحصول على 

ة، حيث يعرف تحليل الكمية التي تعيننا على اإلجابة على تساؤالت الدراس المعلومات

: "يهدف تحليل المحتوى إلى التصنيف الكمي هنبأ KAPLAN "كابالن بسحالمضمون 

لمضمون معين، وذلك في ضوء نظام للفئات صمم ليعطي بيانات مناسبة لفروض محدودة 

 5خاصة بهذا المضمون".

: "أن تحليل المحتوى يستهدف الوصف الدقيق LASSWELL "السويل"ويرى  

 6والموضوعي لما يقال عن موضوع معين في وقت معين".

 وقد اعتمد البحث فئات التحليل اآلتية:
 

                                                           

حدة ، والشباب واالتصال والميديا ،"-واالشباعاتاالستخدامات –موقع فايس بوك والشباب العربي "أمين فورار، أحمد  4 

أأفريل،  31و31و31 ،8131أشغال ملتقى  معهد الصحافة وعلوم األخبار، واالتصال، اإلعالنالبحث في تكنولوجيا 

 182ص ،تونس،8131
، دار الفكر العربي للطبع والنشر، استخداماته(-أسسه-)مفهومه تحليل المحتوى في العلوم اإلنسانية ،رشدي طعيمة 5

 .83، ص3821القاهرة، مصر، 
 .31، ص8118الشرق، جدة،  داربيروت/، دار ومكتبة الهالل، تحليل المحتوى في بحوث اإلعالم، محمد عبد الحميد 6
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 فئات المضمون:-أ

بعد االطالع على منشورات الصفحة الرئيسية إلذاعة قسنطينة الجهورية  فئة الموضوعات:-
 توصلنا إلى الموضوعات التالية:

 طات الوالي.تغطية نشا-

 إعالنات-

 تغطية فعاليات فنية وعلمية-

 عرض جانب من الحصص اإلذاعية-

 تغطيات ميدانية النشغاالت المواطنين-

 أخبار عامة

وهي الوظائف التي تقدمها الصفحة الرئيسية إلذاعة قسنطينة من خالل  فئة الوظائف:-
 قيفية، الخدمة الترفيهية.منشوراتها، والتي تمثلت في: الخدمة اإلعالمية، الخدمة التث

وهي الشخصيات الظاهرة في المنشورات سواء كانت مذكورة في  فئة الشخصيات البارزة:-
 النص، أو صور أو فيديوهات.

 اعتمدت الدراسة على فئتين أساسيتين تخدمان موضوع الدراسة وهما:فئات الشكل: -ب

رة، فيديو، نص وصورة، والتي حددت على النحو التالي: نص، صو  فئة أشكال النشر:-
 نص وفيديو.

 وحددت ب: اإلعجاب، التعليق، المشاركة، المشاهدة. فئة أشكال التفاعل:-

 وحدات التحليل: -3

كوحدة أساسية للبحث، كما اعتمدت على  وحدة الموضوع المنشوراعتمدت الدراسة على -
 في الفئات التي تتطلب ذلك. وحدة الكلمة
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 :نتائج الدراسة التحليلية

 ( يوضح توزيع الموضوعات المنشورة على صفحة إذاعة قسنطينة95جدول رقم )

 التكرار                                     

 الموضوع
 % ك

 49,82 11 تغطية نشاطات والي الوالية-5

 24,14 11 إعالنات-8

 6,41 4 تغطية فعاليات فنية وعلمية-3

 9,98 3 عرض جانب من الحصص اإلذاعية-4

 4,13 1 نية النشغاالت المواطنينتغطيات ميدا-1

 13,16 46 أخبار متفرقة-7

 %144 39 المجموع

 

، الفايس بوكالموضوعات المنشورة على صفحة إااعة قسنطينة على  10يوضح التدول رقم 

حيث توصلت النتايج إلى أ  الموضوعات األكثر نشرا عبارة ع  إعالنات والتي بلغت نسبتها 

بة الثانية منشورات مرتبطة بتغطية مختلف نشاطات والي الوالية ييما احتلت المرت 01,01%

، ييما تاءت منشورات خاصة بأخبار متفرقة يي المرتبة %19,80التي وصلت نسبتها إلى 

، ثم تاءت عرض تان  م  الحصص اإلااعية يي المرتبة الرابعة  %01,01الثالثة بنسبة 

ة وزير المتاهدي  م  والي والوالية ، تمثلت يي عرض بض  دقايق كاستضاي%9,98بنسبة 

و تان  م  حفل يني، ييما لم تحظى تغطية انشغاالت المواطني  )ماعدا السك ( باهتمام 

المنشورات حيث لم نحدد سوى منشور واحد )يي حدود الدراسة( تمثل يي تغطية ميدانية 

 لمشاكل حي المريج. 
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 ورة الخاصة بتغطية نشاطات والي الوالية.( توزيع الموضوعات الفرعية المنش5/5جدول رقم )

 التكرار                               

 الموضوع
 % ك

 41.41 91 خرجات ميدانية-

 87.87 93 اجتماعات ولقاءات-

 0.90 95 استضافة في الحصص اإلذاعية-

 0.90 95 تصريحات-

 0.90 95 حضور فعاليات-

 %599 55 المجموع

 

 تغطية نشاطات والي الوالية( الموضوعات الفرعية المنشورة الخاصة 0/0يوضح التدول )  

خاصة تركزت المنشورات الالخاصة بإااعة قسنطينة، حيث  الفايس بوكالتي تناولتها صفحة 

للوقوف ع   %45,45بتغطية نشاطات والي والية قسنطينة حول خرتاته الميدانية بنسبة 

التوالت الميدانية بمدينة علي منتلي والتي تعتبر قر  حول واق  التنمية يي الوالية خاصة 

ورشة مفتوحة إلنتاز السكنات اات الصيغ المختلفة، كما تم نشر أخبار وصور حول 

مثل االتتماع التي عقدة  %22,22اتتماعات الوالي بمقر الوالية والطي حصل على نسبة 

خصي ( ساير بشرية )وياة شم  السلطات األمنية والمحلية تراء الفيضانات التي تسببت يي خ

حول استضاية الوالي لإلعال    %9,19ومادية كبيرة، ييما تم نشر موضوع واحد بنسبة 

ع  توزي  السكنات، وبنفس النسبة تصريح الوالي  كالك حول موضوع السك  دايما، وتغطية 

 حضوره لفعاليات بالوالية.
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 نشورة الخاصة باإلعالنات( يوضح توزيع الموضوعات الفرعية الم8/5جدول رقم )

 التكرار                               

 الموضوع
 % ك

 58.1 98 موضوع السكن-

 37.1 90 عن ضيوف -

 0.81 95 وفيات-

 35,81 91 فعاليات قادمة-

 58.1 98 أخرى

 % 599 50 المجموع

 

تي تناولتها ( الموضوعات الفرعية المنشورة الخاصة باإلعالنات ال1/0يوضح التدول )

الخاصة بإااعة قسنطينة، حيث احتلت المرتبة االولى اإلعالنات الخاصة  الفايس بوكصفحة 

، كاإلعال  ع  %19,1بضيوف الحصص التي ستبث على أمواج القناة اإلااعية بنسبة 

استضاية لوالي الوالية والاي كانت له العديد م  التدخالت خاصة حول موضوع السك ، 

خصيات رسمية أخرى كرييس بلدية حامة بوزيا  ورييس بلدية قسنطينة، باإلضاية إلى ش

، ييما تاء موضوع %10,11وتاءت يي المرتبة الثانية اإلعال  ع  يعاليات قادمة بنسبة 

إال أ  موضوع  %01,1السك  الاي يمثل الشغل الشاغل للمواطني  يي المرتبة الثالثة بنسبة  

وف )الوالي(، وبنفس النسبة تاء اإلعال  ع  السك  قد يكو  محور نقاش م  الضي

موضوعات أخرى مثل اإلعال  ع  حصة حول النظاية وصيانة المصاعد والدخول 

)عكس البث  %5,11االتتماعي، ييما كا  منشور واحد خاص باإلعال  ع  وياة بنسبة 

 على الهواء(
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 الوظائف التي تقدمها صفحة إذاعة قسنطينة كرار ت( يوضح 98جدول رقم )

 

 الوظيفة
 % التكرار

 20,24 33 اإلعالم

 7,20 93 التثقيف

 1,80 98 الترفيه

 % 599 32 المجموع

 

( أ  أهم هدف تسعى إليه المنشورات المعروضة على صفحة 3توضح نتايج التدول رقم ) 

الخاصة بإااعة قسنطينة ترتكز على أداء الخدمة اإلعالمية )اإلخبار( بالدرتة  الفايس بوك

ييما تاءت خدمة التثقيف يي  %68,64حيث حصلت على نسبة عالية تدا بلغت األولى 

للخدمة الترييهية. وقد يعود  %5,28والمرتبة الثالثة بنسبة  %2,69المرتبة الثانية بنسبة 

السب  إال أ  كل م  الوظيفتي  التثقيفية والترييهية تهتم بهما القناة اإلااعية التي تبث على 

 لى الموق  االلكتروني للقناة.أمواج األثير أو ع
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 ( يوضح توزيع الموضوعات المنشورة واألهداف المرجوة من النشر93جدول رقم )

 

 الموضوع
 المتموع الترفيه التثقيف اإلعالم

 

ي
ت الوال

طا
شا

طية ن
تغ

 

 11 99 11 99 13.15 91 خرجات ميدانية-

55 

 00 99 11 99 19.19 93 اجتماعات ولقاءات- 

استضافة في - 

 الحصص اإلذاعية
95 3.13 99 11 99 00 

 00 99 11 99 3.13 95 تصريحات- 

 00 99 11 99 3,13 95 خرجات ميدانية- 

 

ت
النا

ع
إ

 

 موضوع السكن-
98 

8,18 99 11 99 00 

50 

 00 99 11 99 16,16 90 عن ضيوف- 

 00 99 11 99 3,13 95 وفيات- 

فعاليات - 

 قادمة)حصص(
91 13.15 99 11 99 00 

 00 99 11 99 8,18 98 أخرى- 

 98 51 95 11 99 3,13 95 تغطية فعاليات )فنية، علمية(-3 

 93 51 95 88,88 98 99 99 بث حصص-4 

 95 11 99 11 99 3,13 95 تغطيات ميدانية النشغاالت المواطنين-1 

 91 11 99 33,33 95 12,12 94 أخبار متفرقة-0 

 المجموع 
33 111 % 93 

111 

% 
98 111 % 32 
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( والاي يوضح غلبة الوظيفة اإلخبارية، يإ  تل 13باالعتماد على نتايج التدول السابق )

الموضوعات المنشورة كانت م  أتل تقديم خدمة إعالمية إخبارية بشكل رييس للمواط  

تم  أو المس وبشكل سري  وثابت نسبيا مقارنة م  البث اإلااعي الاي ال يستطي  المواط 

التركيز أو إعادة استرتاع المعلومة إاا ما تم إااعتها، على عكس المنشور على الصفحة، 

وهي نقطة تحس  لمواق  التواصل االتتماعي الخاصة باإلااعة والتي تكمل هاا العايق مقارنة 

 %16,16بالصحاية المكتوبة مثال، ينتد اإلعال  ع  الضيوف  يي المرتبة األولى بنسبة 

 % 13,15والمرتبة الثانية لخرتات الوالي واإلعال  على يعاليات قادمة بنسبة 

 لشخصيات البارزة في المنشورات على الصفحةاتكرار وضح ( ي94جدول رقم )

 التكرار                         

 الشخصيات
 % ك

 31,75 89 والي الوالية

 3,17 98 األجهزة األمنية

 1,31 93 المجتمع المدني

 82,17 50 ت رسميةشخصيا

 50,04 55 صحفيين

 7,54 94 الجمهور

 % 599 10 المجموع

 

( أ  أبرز الشخصيات البارزة يي المنشورات هو والي الوالية 10توضح نتايج التدول رقم )

، يي المرتبة الثانية شخصيات رسمية بنسبة %11,90السيد "عبد السمي  سعيدو " بنسبة 

ويكونوا بارزي  م  خالل  08,50حفيي اإلااعة بنسبة والمرتبة الثالثة لص 19,19%

ثم تأتي شخصيات  %9,00تغطياتهم ومقابالتهم، ثم التمهور يي المرتبة الرابعة بنسبة 

المتتم  المدني ويليها األتهزة األمنية والتي تكو  حاضرة غالبا م  خالل تغطية خرتات 

 الوالي.
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 صفحة إذاعة قسنطينة أشكال النشر لمنشوراتتكرار ( يوضح 91جدول رقم )

 التكرار                     

 شكل المنشور
 % ك

 19 50 نص )خبر(

 1,80 98 صورة

 1,80 98 فيديو

 34,85 53 نص وصورة

 1,80 98 نص وفيديو

 %599 32 المجموع

 

( اعتمدت الصفحة بشكل كبير على نشر الموضوعات معتمدة 15توضح نتايج التدول رقم )

، وهو ما يدعم ما توصلت %51)غالبا يكو  خبر أو تعليق( بنسبة قدرت بـ على النص يقط 

وظيفة نشر األخبار )اإلعالم( كأولوية الخاص بالوظايف والتي تاءت ييه إليه نتايج التدول 

  يي الخدمة العمومية، كما اعتمدت المنشورات على النص والصورة يي المرتبة الثانية م

، ييما %34,21الية( أو أماك  أو أحداث والك بنسبة صور لشخصيات )والي الو ميقدخالل ت

تاءت باقي األشكال يي المرتبة الثالثة بنفس النسبة والتي تعتبر ضعيفة مقارنة بالنوعي  

 .%5,28السابقي  قدرت بـ 
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 أشكال النشر والموضوعات المنشورة.تكرار ( يوضح 90جدول رقم )

 شكل النشر                             

 الموضوع

 نص وفيديو ةوصورنص  فيديو صورة ص )خبر(ن
 المجموع

 

ي
ت الوال

طا
شا

طية ن
تغ

 

 00 99 83,97 93 00 99 19 95 1.80 95 خرجات ميدانية-

55 

 

اجتماعات -

 ولقاءات
99 99 99 00 99 00 93 83,97 99 00 

 

استضافة في -

 الحصص اإلذاعية
99 99 99 00 99 00 95 7,00 99 00 

 

  00 99 99 99 00 99 00 99 1.80 95 تصريحات-

  00 99 7,00 95 00 99 00 99 99 99 حضور فعاليات-

ت
النا

ع
إ

 

 00 99 99 99 00 99 00 99 59.18 98 موضوع السكن-

50 

 

  00 99 51,32 98 00 99 00 99 85,91 94 عن ضيوف-

  00 99 99 99 00 99 00 99 1.80 95 وفيات-

فعاليات -

 قادمة)حصص(
94 85,91 99 00 99 00 95 7,00 99 00 

 

  00 99 99 99 00 99 00 99 59.18 98 أخرى-

  98 19 95 99 00  99 19 95 99 99 تغطية فعاليات )فنية،علمية(3-

جانب من بث أو عرض -4

 لحصص
99 99 99 00 98 599 99 99 95 19 93 

 

تغطيات ميدانية النشغاالت 1-

 المواطنين
99 99 99 00 99 00 95 7,00 99 00 95 

 

  99 00 99 99 99 00 99 00 99 99 99 مواد ترفيهية-0

  91 00 99 7,00 95 00 99 00 99 85,91 94 أخبار متفرقة-7

  32 %599 98 %599 53 %599 98 %599 98 %599 50 المجموع
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على صفحة ( توزيع أشكال النشر حسب الموضوعات المنشورة 90رقم ) لالجدويوضح 

اإلعالنات موضوع مع نشرت الموضوعات في شكل نص )أخبار(  ذاعة قسنطينة، حيثإ

ن عن الضيوف العلفعاليات القادمة واإلخبار اأ عن كل من إعالناتوالتي حصلت فيها 

ضوعات المنشورة في فيما يخص الموو ،مع أخبار متفرفة %85,91المرتبة األولى بنسبة 

اجتماعات ولقاءات الوالي والتي وخرجات الوالي موضوع  تركزت حولشكل نص وصورة 

مرتين من خالل فيديو ، أما الفيديو فقد عرض %83,97جاءت في المرتبة األولى بنبة 

 %19خاص بخرجات الوالي وآخر عرض لجانب من الحصص اإلذاعية حيث وذلك بنسبة 

لكل موضوع، كما تركز النش من خالل النص والفيديو على موضوع تغطية فعاليات 

 لكل منهما. %19بنسبة  )فنية،علمية( وبث لجانب من الحصص

( يوضح تكرار أشكال التفاعل مع الموضوعات المنشورة على صفحة 97جدول رقم )

 إذاعة قسنطينة

 مشاهدة مشاركة تعليق إعجاب رقم المنشور

95 873 34 50  

98 029 800 09  

 الف 5,5 99 43 590 93

94 373 00 88  

15 312 10 03  

90 102 892 09  

97 879 79 87  

92 809 13 59  

90 890 57 90  
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59 599 97 99  

55 834 80 90  

58 819 34 90  

53 841 54 98  

54 884 53 91  

51 570 92 95  

50 557 92 92  

57 523 81 98  

52 502 88 93  

50 534 92 95  

89 440 15 91  

85 800 81 97  

88 045 885 13  

83 355 11 90  

84 538 94 95  

 ألف   179 90 59 598 81

80 518 92 93  

87 372 79 50  

82 157 580 05  

80 459 19 30  

39 388 40 58  

35 500 01 95  



 واقع الخدمة العمومية في إذاعة قسنطينة )سيرتا(:

  

 17 

38 592 94 95  

33 591 90 99  

34 304 858 37  

31 580 94 94 780 

30 71 99 99  

37 70 98 95  

32 552 1 5  

  128 5282 0295 المجموع

 

مع الموضوعات المنشورة على  نيمستخدملجمهور اتفاعل أشكال رقم  97 الجدول يوضح 

، حيث تفاعل تل موضوع الشكن أعلى نسب التفاعلاحث ، حيصفحة إذاعة قسنطينة

حصل كما هو مبين في الجدول  والذي 1/90/8952 حول السكن يومالجمهور مع منشور 

سيكو  خالل ايام والي قسنطينة عبد السمي  سعيدو  ) شاركةم 09وتعليق  800إعجاب و 020على 

م  قسنطينة للحديث ع  واق  السك  واالتابة ع  انشغاالت المواطني  ستطرح  ضيف االااعة التزايرية

ملفات السك  النظاية الدخول المدرسي وغيرها م  الملفات خالل ايام انتظرونا سنفيدكم باليوم والتوقيت 

صة ح عنعالن إل نشر الصفحة  من خاللل موضوع السكن ، كما حص(مشكرا على متابعتك

 045الثانية بعلى المرتبة   93/59/8952يوم  إذاعية حول ملف السكن في قسنطينة

صباحا للحديث 11تقيكم غدا عبر امواج اااعة قسنطينة عند نل)مشاركة  13تعليق و  885و إعجاب 

ع  السك  بدواير قسنطينة الخرو  وزيغود يوسف وتديد القطاع ترقبونا البرنامج تعده وتقدمه امنة 

 94/59/8952 يومضوع السكن والوالي عن م تصريح جاء في المرتبة الثالثة افيم (،يتبان

والي قسنطينة السيد عبد السمي  سعيدو  يكشف  ).مشاركة 05تعليق و  580و إعجاب  157بـ 

وحدة سك  عمومي ايتاري سيكو  على اقصى تقدير بعد 1011لالااعة ا  موعد تعليق قايمة لخرو  ل

الخاصة بقسنطينة ستتم بحول هللا م  نهاية شهر اكتوبر وهناك قايمة 0011عشرة ايام م  اليوم اما قرعة 
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باا  هللا 0112وبداية0112ة الوطنية وستاتي م  نهاية سنة وحدة هي اال  يي البطاقي0011اخرى  

 (.ةوحدة م  حاملي العقود المسبق0111قايمة اخرى   قرابة 

 االستنتاجات العامة:

توصلت الدراسة إلى أ  الصفحة الخاصة بإااعة قسنطينة عبارة ع  إعالنات ع   .1

 قا )تقديم التاريخ أو اسم الضيف(.ضيوف أو حصص ستبث الح

ركزت الصفحة يي منشوراتها على والي الوالية لدرتة االعتقاد بأنها الصفحة  .2

الشخيصة للوالي )أخبار، صور( وليست لإلااعة، وقد يرت  السب  إلى أ  يترة 

التحليل تاءت خالل الدخول االتتماعي الاي يعرف نشاط كبير للسلطات المحلية 

 للوالية.

ت المنشورات على موضوع السك  بشكل كبير م  خالل متاب  الملف وإعطاء ركز .3

التديد م  المصدر الرسمي وهو والي الوالية والاي يتبي  أنه يتاب  الملف بشكل 

شخصي ودايم، إا غالبا ما يكو  ضيف الحصص اإلااعية ويقدم تديد الملف. ويمك  

 ي تتاب  أهم ملف يي أولويات المواط ،اعتبار هاا االستنتاج نقطة إيتابية للقناة والت

، )إعتا  وهو ما دعمته نتايج أشكال التفاعل والتي عريت نس  عالية م  التفاعل

 تعليق، مشاركة،(

تعتبر المنشورات المقدمة يي صفحة إااعة قسنطينة غير كايية )يي حدود الدراسة(  .4

ي تهتم بهاا حات التمقارنة بحتم المنشورات التي تهتم بأخبار قسنطينة يي بعض الصف

لى ما تنشره الصفحة عاإليتابي يي الشيءالشأ  والخاصة بصحاية المواطني ، إال أ  

قلته هو درتة المصداقية يي المعلومات حيث تحصل على المعلومات م  المصادر 

 ...(البلدياتالرسمية )الوالي، رؤساء 

ور ضوعات قليلة )منشقلة المنشورات على الصفحة، إا نتا أ  الصفحة تعتمد على مو .5

إلى ثالث منشورات( يي اليوم، وإ  كانت منشورات كثيرة يهي غالبا ما تتعلق 

 ت والي الوالية.ابالمنشور األول يي شكل متابعة بالصور كتغطية خرت
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باإلضاية إلى قلة المنشورات نتد الصفحة الرسمية لإلااعة ال تقوم بالنشر أصال يي  .8

 قديمة )يي ُعرف اإلعالم( تتعدى اليوم أو اليومي . بعض األيام، حيث تبقى منشورات

، وهي استخدام الصوت يقط، إا بفضل هاه اإلااعة م  أهم ميزة الفايس بوكأخرج  .2

ي  )غالبا غير معروي الوسايط استطاعت اإلااعة أ  نشر صور وييديوهات لصحايييها

 شكال( وضيويها، وهو ما أعطى بعدا آخر لإلعالم اإلااعي.

 المراجع:قائمة 

 الكتب -

الشباب  ،"-واإلشباعاتاالستخدامات –موقع فايس بوك والشباب العربي "أمين فورار، أحمد  -3

معهد الصحافة وعلوم األخبار،  واالتصال، اإلعالنواالتصال والميديا، وحدة البحث في تكنولوجيا 

 182ص  تونس، ،8131أفريل،  31و31و31 ،8131أشغال ملتقى 

مخبر علم اجتماع االتصال، جامعة منتوري، ، مدخل إلى االتصال الجماهيريدليو، فضيل  -8

 22ص ،8111قسنطينة، الجزائر، 

ر، ، دار الفكر العربي للطبع والنشاستخداماته(-أسسه-)مفهومه تحليل المحتوى في العلوم اإلنسانية ،رشدي طعيمة -1

 .83، ص3821القاهرة، مصر، 

 31، ص8118الشرق، جدة،  داربيروت/ومكتبة الهالل، ، دار تحليل المحتوى في بحوث اإلعالم، محمد عبد الحميد -1

 األنترنتمواقع  -

اإلعالم الجزائري ورهان تحقيق الخدمة العمومية،  ،لعربي بوعمامةا -3

http://www.belarabinews.net/ar/news(13/14/4419()16:12) 

 

 https://mawdoo3.com(31/31/8132) (31:11) ،مفهوم الخدمة العمومية مشعلة،ة فاطم -3

https://mawdoo3.com(13/10/2018)
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 نشورات:مال منذج ومن

 

Wilaya de Constantine اإلعجاب بالصفحة                                           والية قسنطينة 

  · م ٠:١١، الساعة أكتوبر ٠١

 قرية_قطار_العيش#

  بلدية_الخروب#

خص السيد والي الوالية قرية قطار العيش التابعة اداريا لبلدية الخروب بزيارة ضمن برنامج خرجته 

حة ، حيث وقف بعدة نقاط منها الفرع البلدي وقاعة العالج يوم للوقوف على النقائص المطرولنهار ال

ومركز البريد ودار الشباب و اتخذ ميدانيا جملة من القرارات منها اعادة تهيئة قاعة العالج و تعيين 

 مكتب دراسات بصفة استعجالية العداد بطاقة تقنية العادة تأهيل دار الشباب .

لسيد الوالي لقاء مباشر مع مواطني القرية حيث استمع الى انشغاالتهم و اطلعهم على القرارات و كان ل

المتخدة ميدانيا و وعدهم بعقد لقاء مع ممثلي السكان بحضور رئيس الدائرة و رئيس البلدية و مدراء 

 القطاعات المعنية .

 مشاركتان                                             تعليق٦                                                 

٠٣١٠٣١ 

 مشاركة                                          تعليق                                            أعجبني

 األقدم

 

https://web.facebook.com/Wilaya-de-Constantine-ولاية-قسنطينة-224664987940859/?__tn__=kCH-R&eid=ARCNN-9DYPFVKzIvebn2K9ADrr6niLwVmiaLpGCPlI_Boh433N4NO8bcEPTye30VgruJrdOyKS0D6e57&hc_ref=ARTebJuY-VsNM4TbM86BZRFkXKBIhRZnUt1i6DqK6C3AnHsHtsCOSxqSQZF-2omPZ_4&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBvtivKM1FEPjIhdNCYpprXCk-H0ZZTaf1bd8Er7kGj58b1EK4pxwWjfMc49S0fcsE99MqvGAIdztwChAMfDwAqmCU8bJb6OGbikK8-ujOpllma_znMJvSFjg049KxC8qAVk43oGp9yXyLmMzu4toH6ZsVatMmCEequUn5UCZ5SYcHWeErnZkLvctG5Yzi04zyuG0moq58LAGnW7TMv_-PU
https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=450934635313892&id=224664987940859&__xts__%5B0%5D=68.ARBvtivKM1FEPjIhdNCYpprXCk-H0ZZTaf1bd8Er7kGj58b1EK4pxwWjfMc49S0fcsE99MqvGAIdztwChAMfDwAqmCU8bJb6OGbikK8-ujOpllma_znMJvSFjg049KxC8qAVk43oGp9yXyLmMzu4toH6ZsVatMmCEequUn5UCZ5SYcHWeErnZkLvctG5Yzi04zyuG0moq58LAGnW7TMv_-PU&__tn__=H-R
https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=450934635313892&id=224664987940859&__xts__%5B0%5D=68.ARBvtivKM1FEPjIhdNCYpprXCk-H0ZZTaf1bd8Er7kGj58b1EK4pxwWjfMc49S0fcsE99MqvGAIdztwChAMfDwAqmCU8bJb6OGbikK8-ujOpllma_znMJvSFjg049KxC8qAVk43oGp9yXyLmMzu4toH6ZsVatMmCEequUn5UCZ5SYcHWeErnZkLvctG5Yzi04zyuG0moq58LAGnW7TMv_-PU&__tn__=H-R
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