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  ملخص :

  

املدونات االلكرتونية يف اجلزائر رغم تأخر ظهورها عن باقي الدول العربية ، إال أ�ا مل خترج عن هذا 

السياق ، و قد انطلقنا يف هذه املذكرة من هذا املنطلق �دف معرفة مدى استخدام الصحفيني اجلزائريني 

إجراء دراسة ميدانية على عينة من الصحفيني مبؤسسة للمدونات االلكرتونية ، و ذلك من خالل  

  إعالمية باجلزائر  " النهار" ، و هذا بغية استجالء دورها يف العمل املهين للصحفي .

  

و قد مت االعتماد على أداة االستبانة من أجل مجع البيانات من املبحوثني ، و مت توزيع وثيقة األسئلة إىل 

ضافة إىل حمورين : احملور األول : حول عادات و أمناط الصحفيني السمات العامة للمبحوثني ، إ

  املدونني يف التدوين ، و احملور الثاين : حول دوافع استخدام الصحفيني للمدونات االلكرتونية .

  

  و من النتائج اليت توصلت إليها الدراسة :

 ن  اغلبية الصحفيني ال املدونات املهنية اجلزائرية ما زالت ال جتذب إليها الصحفيني ، حيث أ

 يستخدمو�ا املدونات  ، كما أن النسبة األعلى منهم يفضلون شبكات التواصل االجتماعي .

  أكثر من نصف الصحفيني املدونني ختتلف كتابا�م يف املدونة عن ما يكتبونه داخل املؤسسة

لمؤسسة ، أو ما يعرف اإلعالمية العاملني �ا ، و هذا للنشر بعيدا عن االيديولوجية السياسية ل

 باخلط االيديولوجي.

  ، النسبة األعلى من أفراد العينة املدونني  يتفاعلون مع قرائهم عرب املدونات االلكرتونية

 بالسماح هلم  بالتعاليق على خمتلف األحداث و القضايا ، و الرد عليها.

  االلكرتونية.أكثر من نصف املستجوبني يستخدمون امسائهم احلقيقية يف املدونات 

 النسبة األعلى من املستجوبني املدونني يستخدمون املدونات االلكرتونية لصناعة الرأي العام و 

 لدوافع اقناعية أخرى

   

 

 



 

  خ

 

Abstract : 

 

Blogs in Algeria despite the delay in its appearance from the 

rest of the Arab countries, but it did not come out for this 

context, and may we set out in this note of this in mind in order 

to know the extent of the professional use of  the blogs by 

Algerian journalists  , and that by conducting a field study on a 

sample of journalists Foundation Algerian media "ennahar ", 

and this in order to elucidate its role in the professional work 

of the journalist. 

  

And we were based on the survey tool to collect data from 

respondents, and it was close questions divided into general 

characteristics of respondents  , in addition to two axes: the 

first axis: about the habits and the use patterns of journalists 

bloggers, and the second axis: on the motives for the use of 

blogs . 

 

And from the findings of the study: 

 •Algerian professional codes still do not attract them 

journalists, since the majority of journalists do not use codes, 

and the highest percentage of them prefer social networks. 

 •More than half of bloggers are journalists writing in the blog 

different from what they write in the media organization 



 

  د

 

employees, and this deployment away from the political 

ideology of the institution, or what is known as the ideological 

line. 

 •the highest percentage of respondents bloggers interact with 

their readers through blogs, allowing them to comment on 

various events and issues, and respond to them. 

• the highest percentage of respondents bloggers use blogs for 

the manufacture of public opinion and motivated other 

persuasive 
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   : مقدمة

يشهد عاملنا اليوم انفجارا تكنولوجيا هائال يف عامل االتصال و املعلومات ، هذا التطور الكبري كان يف 

" "قرية   زمن غري بعيد ضربا من اخليال ، لكنه اليوم واقع ملموس جعل العامل على حد تعبري "ماكلوهان

وا ملحوظا يف اوائل عقد من اإلنرتنت اليت شهدتشبكة  كونية" ، ومن أهم افرازات التطور التكنولوجي

التسعينيات ،و تطورت شبكة الويب العاملية و اعطت دفعة جديدة جلميع وسائل االعالم بأشكاهلا كافة 

لرقابة من هذه الشبكة وسيلة حيث جعلت خصائص التفاعلية و السهولة و السرعة و االنية و انعدام ا

مثلى للنشر االلكرتوين ،فضال عن الكلفة املنخفضة و سهولة التنقل عرب احلدود اجلغرافية و امكانية 

   .  1لإلنرتنتتوظيف عناصر الوسائط املتعددة يف الوسيلة اجلديدة كاهلواتف الذكية عناصر جذابة 

ث العلمي مبا وفرته من سهولة يف استخدام ثورة حتوالت ضخمة على مستوى البحهذه الو احدثت 

احلاسب االيل للباحثني يف العلوم و مبا اتاحته من مصادر متجددة للمعلومات و برامج االدارة ،البيانات 

  و املعلومات و حتليلها فأصبحت بذلك مبثابة مكتبة لكل باحث يف أي ختصص.

خمتلف فئات اجلماهري و اصبحت منافسا  و كسبت هذه الوسيلة االتصالية اجلديدة مجهورا عريضا من

قويا لوسائل االعالم التقليدية يف نشر املعلومة و التسويق هلا و فرضت على وسائل االعالم اللجوء اليها 

  عند حصرية النشر او التصوير ملختلف فاعلي شبكات التواصل االجتماعي.

مية لوسائل االعالم و االتصال ، استفادت ففي ظل هذا التطور التكنولوجي الذي سهلته كثريا الثورة الرق

  و تستفيد الصحافة املكتوبة و حىت املسموعة و املرئية من هذه التطورات بصفة  متفاوتة وواضحة.

و لعل من ابرز معطيات االنرتنت يف عامل املعلومات و الصحافة هو النشر االلكرتوين ، و الذي تأيت 

ة املدونات االلكرتونية نتاج لصريورة طبيعية لتطور تقين املدونات كأحد اشكاله ، و قد كانت نشأ

مشهود يف عامل االتصال منذ القرن املاضي ،إال ان هذه التقنية الزال يقال حوهلا الكثري باعتبار انه اىل 

اليوم مل ترسم بعد وجهها النهائي يف مسرية تطورها و تطرح رهانات جديدة  مازالت مفتوحة على 

  صاص.تكهنات اهل االخت

و أل�ا حديثة رهانا�ا الزالت كثرية و املعلومات حوهلا ضئيلة ، و التجربة االعالمية من خالل  

  االنرتنت تعترب حديثة هي االخرى لكو�ا االكثر انتشارا مقارنة مع مجيع وسائل االعالم االخرى.  

                                                 
، الطبعـة األوىل، دار العـامل العـريب،  مداخالت في االعالم البديل و النشـر االلكترونـي علـى االنترنـتشريف درويش اللبان ،   1

 . 59، ص2011القاهرة،
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خصوصا مع زيادة مساحة  و مع التطور احلاصل و زيادة التفاعلية مع املواضيع الواردة يف املدونات

املشاركة و التبادل و القابلية للتوصيل و الشيوع و االنتشار ،فأصبح ألغلب الصحفيني مدونات على 

صفحات خمتلف املواقع اإللكرتونية التفاعلية إال ان الكثري من املبادئ اليت تقوم عليها املدونات يف 

  ايري املهنية التقليدية.    مقاربتها للفضاء االعالمي ميكن ان تشكل حتديا للمع

و يف املقابل تذهب نسبة كبرية من الصحفيني و االعالميني  اىل االعتقاد ان ما يتم نشره على املدونات 

االلكرتونية ليس له عالقة مباشرة بالعمل االعالمي و االحداث اجلارية و ذلك على اقل تقدير حسب 

دون بوجوب ادراج املدونات االلكرتونية ضمن املهنة املنظور االعالمي التقليدي، لكن الكثري يعتق

الصحافية فاملدونني ميارسون العمل الصحايف بأبسط معانيه اليت تتمثل يف وصف او حتليل حدث ما و 

  التعبري عن اآلراء اخلاصة و طرح االفكار.

للنشر و كما يلجأ الكثري من الصحافيني و االعالميني بصفة عامة اىل املدونات كوسيلة جديدة 

التفاعل مع مجهورهم  حبرية بعيدا عن وسائل االعالم التقليدية اليت ختضع يف اغلب االحيان لضغوط 

  سياسية و اجتماعية و سياسات حتريرية و إدارية تسري املؤسسات االعالمية على اختالف اشكاهلا . 

حىت لالشخاص اتاحت فرص انتاج املضامني   2.0أي أن االنرتنت و خاصة بعد ظهور الويب 

العاديني من خالل أشكال تعبريية مستحدثة " منتديات احلوار و الدردشة، اليوتوب، الفايسبوك، 

الصفحات الشخصية و املدونات "، ففي زمن الوسائط االعالمية التقليدية كانت النخب السياسية و 

أصبح لألفراد و اجلماعات حق الثقافية و االعالمية حتتكر اخلطابة العامة، أما اليوم و بفضل االنرتنت 

  الكالم يف هذا ا�ال و تتمظهر هذه اخلطابات الفردية و اجلماعية يف أشكال عديدة منها املدونات .

و املضامني اليت تنشر يف املدونات االلكرتونية تكون عادة متصلة بقضايا الشأن العام ، و مبسائل ذاتية 

ة بالزاوية او األسلوب الذي اختاره صاحبها و تكون و تكتب بشكل مطول أو خمتصر و تكون متناثر 

  2حتليلية أو وضعية او إخبارية.

  

  

                                                 
، ص  52-51االتصـال ، العـدد  ، ا�لة التونسية لعلوم االعالم و،"صحافة المواطن" المتلقي عندما يصبح مرسالمجال الزرن 2

 . 5-4ص 
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و �ذا اضحى الفضاء التدويين جماال للنقاش و التواصل و احلوار املستمر ، كما أصبح يتسم باجلرأة و 

لرقابة على يساهم يف بناء اجتاهات الرأي العام إزاء خمتلف القضايا ، بل أنه أضحى ميارس نوعا من ا

االعالم التقليدي الذي حيجب املعلومات ، و يقوم بتحريف املعطيات و السكوت عن بعض األحداث 

  3و القضايا

  

و تضمنت الدراسة الدراسة االطار املنهجي ، االطار النظري ، و كذا االطار التطبيقي . و بداية يف 

الفرضيات ، مث ذكر األسباب اليت دفعتنا إىل  االطار املنهجي تطرقنا إىل اشكالية الدراسة و تساؤال�ا و

البحث يف هذا املوضوع ،  إىل جانب أمهية الدراسة و األهداف اليت نرجو حتقيقها حتديد مفاهيم 

الدراسة ، مث استعرضنا الدراسات السابقة ، مث ذكرنا املدخل النظري للدراسة ، و االجراءات املنهجية 

  للدراسة .

  

بفصلني ، الفصل األول حول شبكة االنرتنت و الصحافة االلكرتونية ، و الفصل وجاء االطار النظري 

  الثاين حول ظاهرة التدوين االلكرتوين.

  

و أخريا االطار التطبيقي ، و تضمن فصل واحد حاولنا من خالله حتليل و تفسري إجابات املبحوثني 

  حول حماور االستمارة  للوصول إىل نتائج الدراسة .

  

                                                 
، ورقـة قـدمت خـالل أشـغال مـؤمتر تقنيـات االتصـال و النشـر  المـدونات االلكترونيـة مـن التواصـل إلـى الضـغطإدريس لكـريين،  3

 .17/03/2009-15االجتماعي ، جامعة امللك سعود ، قسم االعالم ، الرياض ، 
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  اإلطار المنهجي للدراسة

  :إشكالية الدراسة و تساؤال�ا أوال

  :حتديد املفاهيم ثانيا

  ثالثا: الدراسات السابقة

  رابعا: املدخل النظري للدراسة

  خامسا: اإلجراءات املنهجية للدراسة امليدانية
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  :  وفرضيات الدراسة اوال: اشكالية

  اإلشكالية:- أ    

أصبحت االنرتنت اليوم تعد الوسيلة األبرز و األهم و األقل تكلفة من بني وسائل االتصال األخرى ، فهي 

اخليار األفضل حىت االن للتواصل بني األفراد ، و اجلماعات يف العصر احلديث ، اذ بني تقرير معهد فورسرت 

د�م للتلفاز كي يقضوا الوقت أمام الكمبيوتر لتصفح أن مستخدمي االنرتنت يستقطعون من وقت مشاه

  .4االنرتنت كل حسب ميوله 

الذي أصبح له  إلعالم االلكرتوين ا و قد مهدت الشبكة العنكبوتية لفتح فضاءات أخرى للتعبري ، وظهور

تطورت تكنولوجيا امهية بالغة يف حياتنا السياسية و االجتماعية و االقتصادية و يف مجيع نواحي احلياة و قد 

االتصاالت بشكل هائل نتيجة التطور التقين و انتشار املعلومات بسرعة فائقة استطاعت ان تعرب القارات و 

   5تتخطى احلدود

أحد أهم تطورات االعالم االلكرتوين ، خاصة باحلديث  2.0و يعد ظهور اجليل الثاين من تطبيقات الويب 

، و بعدها إىل نسخة إلكرتونية   pdfنسخة الورقية إىل نسخة مصورة عن النشر االلكرتوين " فقد حتولت ال

   6حتقق للقارئ املزيد من املعلومات "

فرضت املدونات االلكرتونية نفسها على و تعد املدونات االلكرتونية كشكل من أشكال النشر االلكرتوين ، و 

هور اجيال جديدة �تم �ذا النوع من الساحة االعالمية كمنافس قوي للصحافة التقليدية باإلضافة اىل ظ

االعالم و الذي من اهم ميزاته هو نقله للنص و الصورة معا لتوصيل رسالة متعددة االشكال. باإلضافة لغياب 

مقص الرقيب على املواد الصحفية اليت  يتم نشرها ،نظرا الن االنرتنت عبارة عن عامل مفتوح انعكس بصورة  

موما و عامل الصحافة املكتوبة بصفة خاصة مما دفع بالكثري من الصحفيني اىل كبرية على ميدان االعالم ع

االعتقاد بوجوب ادراج املدونات االلكرتونية ضمن عملهم الصحفي نظرا للميزات اليت تعرف �ا هذه االخرية، 

                                                 
، مؤمتر تقنيات االتصـال و التغـري االجتمـاعي ، جامعـة امللـك سـعود ،  حرية الرأي و التعبيرالمدونات االلكترونية و ، دشن القحطاين  4

 .1/ ، ص 03/2009/ 15.17الرياض ، 
 .60 ، صم س ذشريف درويش اللبان،  5
، دار املصـرية اللبنانيـة ، القـاهرة ،  2، ط تكنولوجيا االتصال ، المخاطر و التحديات و التأثيرات االجتماعية ،شريف درويش اللبان  6

 .50، ص  2005



 

15 

 

اال أحد أهم التطورات اليت أضافت للشبكة أشك 2.0خاصة بعد ظهور اجليل الثاين من تطبيقات الويب 

تواصلية جديدة  من حيث ا�ا حتدث اثرا يف احلياة العامة للمجتمعات على اختالف االصعدة ، و ازداد من 

مث حضور املدونات االلكرتونية و باتت شكال اعالميا يقف جنبا اىل جنب وسائل االعالم التقليدية ،و اليت 

" "العامل قرية واحدة " جعل منا نستفسر عن  اصبح هلا تأثري كبري بني اوساط القراء و جتسد فكرة "ماكلوهان

  طبيعة هذه التقنية اجلديدة يف االعالم و نسبة حضورها يف اجلزائر ،عوامل توظيفها و شروط جناحها.

لذا فإن مشكلة الدراسة تركز على جانب شرحية من ا�تمع و هم الصحفيني العاملني يف الصحافة املكتوبة ،و 

عالمية اجلديدة املدونات االلكرتونية ،و كيف يتعاملون مع هذه التقنية ،و استخداما�م الرتكيز على التقنية اال

املختلفة هلا .اىل جانب الرتكيز على رؤيتهم و تقييمهم للتدوين االلكرتوين مقارنة بالصحافة املكتوبة ، اليت 

االساسية للمدونات االلكرتونية من تعودوا عليها و دأبوا على استخدامها منذ سنني طويلة مبا يعكس لنا املزايا 

  وجهة نظر عينة الدراسة املستخدمة فعال لتلك التقنية .

  و من هنا تتبلور اشكالية الدراسة يف حماولة االجابة عن التساؤل الرئيسي :

  ؟للمدونات االلكرتونية باجلزائر  صحفيي مؤسسة " النهار " ما مدى استخدام 

  التساؤالت:

  داخل املؤسسة املدونات االلكرتونية ؟ هل يستخدم الصحفيني .1

 ماهي عادات و أمناط الصحفيني املدونني يف التدوين ؟ .2

  ؟و منشوراته هل يستخدم الصحفي املدونات تروجيا ملقاالته  .3

 ما هي داوفع استخدام الصحفيني للمدونات االلكرتونية ؟ .4

  

  فرضيات الدراسة: -ب

 الكرتونية و يستخدمو�ا لتطوير أدائهم املهين.ميلك غالبية الصحفيني مبؤسسة النهار مدونات  .1

متكن املدونات االلكرتونية الصحفي من نشر ما يريد على االنرتنت ،بعيدا عن االيديولوجية السياسية  .2

  .ضمنها مقولب اليت يكون الصحفي مؤسسة لل

  اسباب اختيار الموضوع:

  االسباب الموضوعية: -1
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 من االسباب  املوضوعية اليت دفعتنا اىل البحث يف هذا املوضوع ما يلي: 

سبيل تأصيلها نظريا و تطبيقيا  ان ظاهرة املدونات االلكرتونية حباجة ماسة للعديد من الدراسات يف -1

  اجلزائر نظرا لندرة الدراسات حوهلا.املدونات من اجلانب املهين للصحفي يف ،خصوصا باحلديث عن 

الدراسة حبثا جديدا يف ميدا�ا ،اذ اجريت حبوث قليلة يف اجلزائر مماثلة ملوضوع هذه الدراسة  تعد هذه -2

،لكن تطرقت اىل املدونات بشكلها العام كظاهرة جديدة او كصحافة مواطن بينما يتميز حبثنا بدراسة 

 املدونات من جانبها االعالمي .

خلاصة يف اجلزائر على اخبار و صور االنرتنيت يف اعتماد العديد من الصحف و القنوات التلفزيونية ا -3

اعداد  اخبار و تقارير للنشرات االخبارية حبكم افتقادها االشرتاك يف وكاالت االنباء العاملية و انظمة التبادل 

 . االخباري العاملي

 .عملهم حماولة معرفة مدى اعتماد عينة الدراسة من الصحافيني على املدونات االلكرتونية   يف ميدان -4

  االسباب الذاتية: 

و أسعى إىل تطوير  مبتدئة يف امليدانكوين ،العمل االعالمي  إدراجها ضمنحماولة معرفة وزن املدونات و  -1

 األداء املهين االعالمي باجلزائر.

من خالل تقاسم املعلومة و  املدونات االلكرتونيةحماولة اكتشاف كيفية تعامل الصحافيني اجلزائريني مع  -2

 .نشرها

  أهمية الدراسة:

  تتجلى امهية الدراسة يف النقاط التالية:

اصبح االهتمام بوسائل االعالم يتزايد و يأخذ ابعادا اكثر عمقا و مشوال و امهية و تاثريا ، و بصفة خاصة -1

  من خالل تطور االدوات و التقنيات االعالمية احلديثة اليت زادت من فاعلية االتصال اجلماهريي.

ية البحث يف كونه يبحث عن مدى استخدام الصحفيني اجلزائريني للمدونات االلكرتونية ودورها تتمثل امه-2

، وباألخص الوصول اىل معرفة  اسباب جلوء الصحفيني اىل التوظيف  تطوير االداء االعالمي باجلزائريف 

  االعالمي للمدونات االلكرتونية.

  اهداف الدراسة:

  �دف هذه الدراسة اىل:
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  العلمي ملاهية املدونات االلكرتونية ، و الوقوف عند اهم مميزا�ا و خصائصها و انواعها.التحديد  .1

  تسليط الضوء على واقع التدوين باجلزائر عند الصحفيني اجلزائريني. .2

للعمل    ةللمدونات ، و ابراز امهيتها بالنسب   مبؤسسة  "النهار "صحفينيلالرتكيز على استخدامات ا .3

  الصحفي

  .ية املدونات كمصادر للمعلومة لدى الصحافيني اجلزائرينيحتديد امه .4

يتزامن البحث مع حداثة ظهور املدونات االلكرتونية كتقنية جديدة للنشر االلكرتوين ،يف البلدان العربية  -3

عامة و يف اجلزائر خاصة ،اذ ان اهم ما مييز االعالم االلكرتوين هو استخدام الوسائط املتعددة اليت تتيح 

  اتب املادة الصحفية التعبري عن وجهة نظره بأكثر حرية.لك

  ثانيا: تحديد مفاهيم الدراسة:

  مفاهيم الدراسة:

  االستخدامات: -1

االستخدام يف اللغة العربية مأخوذ من استخدم الرجل غريه ، استخدمه استخداما فهو مستخدم ، و  لغة: 

االخر مستخدم أي اختذه خادما ، طلب منه أن خيدمه. و استخدم االنسان االلة أو السيارة استعملها يف 

  7خدمة نفسه.

و بسيط املعىن غري ذي حاجة أو نشاط : يبدو مفهوم االستخدام من النظرة األوىل مفهوما واضحا اصطالحا 

يتوخى ضبطه، غري أن أية حماولة تستهدف ضبط املعاين و الدالالت النظرية و التطبيقية تصطدم مبفهوم 

غامض و متنوع حيتمل الكثري من الدالالت املختلفة باختالف ما هو اجتماعي و ما هو تقين ، فالغموض 

تعيني ن و تقرير، و حتليل جمموعة من  السلوكيات ، و املظاهر  الذي حييط باللفظ مرده إىل استعماله يف

  8املرتبطة بتكنولوجيا االتصال.

تعرف بأ�ا جمموعة االسباب اليت تدفع الصحفيني و االعالميني للتعرض للمدونات االلكرتونية    اجرائيا :

  لة إعالمية .كتقنية جديدة للنشر االلكرتوين بعيدا عن اخلط التحريري الذي تفرضه أي وسي

 

                                                 
 .102، ص2005، دار الكتب العلمية ، بريوت،  عربي- ، معجم نور الدين الوسيط عربي عصام نور الدين7
طينة ، ، مذكرة ماجستري غري منشورة ، قسم الدعوة و اإلعالم، جامعة األمري عبد القادر قسن مستخدمو األنترنتأمحد عبديل ،  8

 6، ص2002-2003
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   المدونة االلكترونية:-2

تعرف املدونة لغويا يف املعجم الوسيط : دون الديوان، أنشأه او أمجعه، و دون الكتب ، مجعها و رتبها  لغة :

  و هي من كلمة دون بفتح الدال و شد الواو.

،و قد وضع هذا املصطلح  LogوWeb" كلمة انشقت من ادغام كلمتني Weblogاصطالحا:  "

، لإلشارة اىل املواقع اليت متكن االفراد من 1994لكاتب االمريكي "جون بريغر" يف كانون االول ديسمرب ا

نشر آرائهم و يقصد. �ا كذلك املوقع االلكرتوين الذي حيتوي على عناصر و مواد منشورة وفق ترتيب  

كن ألي زائر او قارئ ان كرونولوجي ، و يتضمن نصوصا، و صورا و افالم فيديو مرئية او مسموعة ،و مي

  يبدي تعليقا حوهلا

يطلق اسم مدونة على ذلك املوقع االلكرتوين الشخصي على شبكة االنرتنت الذي يسجل فيه صاحبه و 

فاملدونة إذن هي  ، و املزود بروابط ملصادر إلكرتونية أخرى.اآلراءسريته الذاتية و رزنامة من األحداث و 

  صفحة إلكرتونية شخصية تعرب عن اجتاهات صاحبها حنو املوضوعات 

  9اليت �مه و على كافة املستويات.

املدونة االلكرتونية هي وسيلة اتصال و إعالم إلكرتونية حديثة تتضمن حمتويات مكتوبة مسموعة  إجرائيا:

ل حر دون اخلضوع للرقابة بكل أنواعها اجتاه و مواقفه ، بشك آرائهومرئية ، تعرب عن أفكار صاحبها ، 

األحداث و املوضوعات الوطنية و الدولية يف كافة امليادين . أي أن املدونة اإللكرتونية وسيط مفتوح  للنشر و 

  بالتايل خللق حرية املهنة الصحفية.

  المدون:  -3

ة نشر تدويناته مباشرة من على صفحات مدونته ميكنه بذلك مباشر  هو املتحكم يف كل ما ينشر  اصطالحا:

 .10الربيد االلكرتوين اخلاص به أو من بريد الكرتوين اخر او حىت من هاتفه النقال

املدون هو حمرر املدونة ومالكها ، و هو املسؤول الوحيد لكل ما يدرج فيها ، و له احلق يف التعبري من  إجرائيا:

 سياسة التحريرية اليت تضبطه يف أي وسيلة إعالمية و مواقفه خارجا عن نطاق ال آرائهخالهلا عن أفكاره و 

  :الصحافي-4

                                                 
 .12، ص130،جملة الشؤون العربية على النت، العدد سلطة التدوينمجال الزرن،  9
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بكسر الصاد أو فتحها هو املزاولة ملهنة الصحافة أو هو كل من اختذ الصحافة مهنة له ميارسها على سبيل 

االحرتاف أو شبه االحرتاف ويشمل العمل الصحفي التحرير يف الصحف وإخراجها وتصحيح موادها 

   11والتحقيقات واملقاالت والصور والرسوم. وإمدادها باألخبار

 

 ثالثا: الدراسات السابقة:

  دراسات أجنبية:-1

دراسةA.Nardi et al,2003) (Bonnie12بعنوان ملاذا ندون؟  

و قد أجريت املقابالت مع  2003و حىت جوان من عام  أبريلأجريت هذه الدراسة يف الفرتة من 

و عادا�م التدوينية و األفكار املتبلورة لديهم عن التدوين  الدميغرافيةاملبحوثني للتعرف على املعلومات 

ومدى استخدامهم لوسائل اإلعالم و مت احلصول على املعلومات من خالل أسلوب التحليل الكمي 

للمضمون و الوظائف اليت تقوم �ا املدونات و كذلك من خالل املقابالت مع املبحوثني و أجريت 

تني على األقل مع كل مبحوث مع متابعتهم شخصيا سواء عرب التليفون أو الربيد هذه املقابالت مر 

  اإللكرتوين أو الرسائل الفورية.

.  ) 20-19 (إناث ممن ترتاوح أعمارهم بني 7ذكور و  16مفردة منهم  23و بلغت عينة الدراسة 

ار العينة من خالل حمرك و تضمن اإلطار اجلغرايف للعينة مدينيت كاليفورنيا ، نيويورك، و مت اختي

  البحث غوغل من خالل خدمة استضافة املدونات.

 و خلص الباحث إىل النتائج التالية: 

 التعبري عن املشاعر ،اآلراءو عرض  التعليق، توثيق حياة الفرد،(الدوافع الرئيسية اخلمسة للتدوين هي :

  و لكن كل هذه الدوافع متداخلة.)ا�تمع،التعبري و كتابة األفكار، تشكيل املنتديات و احملافظة على 

 حمتوى املدونات ينبثق أساسا من األنشطة اليومية للصحف حول التعليقات اجلادة على أهم القضايا.

                                                 
 315،ص 2003، دار الفجرللنشر و التوزيع ،  المعجم االعالميحممد منري حجاب ،  11

12Bonnie A.Nardi,DianeJ.Schiano,Michelle Gumbrecht : why we blog ?,Communication 

of the ACM, , December 2003 , p 41-46. 
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و أوصت الدراسة بضرورة اهتمام الباحثني برصد هذه الظاهرة و ذلك لنموها امللحوظ و نظرا للتغريات اليت 

  أضفتها على ا�تمعات.

 دراسة(Marci McCoy AOTH,2004) 13بعنوان كيف يرى الصحفيون املدونات؟ 

قدمت هذه الدراسة بالتأثري امللحوظ الذي أحدثته املدونات خالل الفرتة األخرية يف عملية إنتاج األخبار و 

ذلك نظرا لقدر�ا الفائقة على كشف احلقائق اليت عجزت وسائل اإلعالم التقليدية على كشفها و كان هلا 

  يف اخلروج بقصص سياسية مهمة خالل هذه الفرتة. الفضل

  ما بني: اآلراءالصحفيني حول تعريف املدونات و تباينت  آلراءو أجريت الدراسة من خالل مسح 

  أن املدونة كلمة ابتداعية سخيفة.

 يستخدمها الناس للقذف.

 يستخدمها الناس للسخرية من األحداث.

 العشوائية.يستخدمها املدونون للتخلص من أفكارهم 

أن املدونات لعبت دور يف  و من خالل االستطالع مت سؤال الصحفيني عن مواقفهم أو رفضهم العتبار

 حتسني عملية إنتاج األخبار.

  و خلصت نتيجة الدراسة إىل :

  باملائة وافقت. 52نسبة 

 باملائة رفضت. 20نسبة 

النسبة للواليات املتحدة األمريكية ملا هلا من من عينة الدراسة ذكرت أن ظاهرة املدونات السياسية ب 67نسبة 

 عيوب مثل الطابع املتسرع و انعدام املعايري األخالقية و االجتاه إىل الشائعات. 

 دراسة(Andy Koh et al.,2005) 14بعنوان أخالقيات التدوين : 

ملسؤولني احلكوميني يف باملدونات و كذلك الباحثني و ا اإلعالمو ركزت الدراسة على اعرتاف و إقرار وسائل  

خمتلف أحناء العامل حيث لعبت املدونات خالل الفرتة األخرية دور بارز يف التعليق على القضايا العامة و 

                                                 
13 Marci McCoyAOTH,  How journalists see the Blog sphere? , Annenberg  School for 

Communication, University of   Pennsylvania,December 2004.  
14 Andy Koh, Alvin Lim, Ng Ee Soon , Benjamin H. Detender , Mark Cenit , Ethics 

in Blogging , survey IowaState Press, 2005 
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سبتمرب و كذلك مصدر ا مهما لألخبار. و مع ذلك مت نقد املدونني  11خاصة حرب العراق و هجمات 

 متهان املهنة . مؤهلني ال أكادميينيألسباب تتعلق بعدم كو�م صحفيني 

و أجريت هذه الدراسة بناء على استقصاء دويل للمدونني مع الرتكيز على أبرز أنواع املدونات، و املبادئ و 

  أخالق املدونني و اعتمدت على العينة العشوائية .

  و أظهرت النتائج أن:

ذكروا أ�ا ليست شخصية و   % 27من املدونني ذكروا أن مدونا�م تنتمي للطابع الشخصي يف حني  73%

كشفت أيضا النتائج عن اختالفات كبرية يف تعاريف املدونني للمدونات الشخصية و غري الشخصية حيث  

كانت الشخصية هي مبثابة جريدة شخصية أو جملة بينما املدونة غري الشخصية هي اليت تركز على مواضيع 

  حمددة و حمتوى موجه عادة جلمهور أوسع.

و عادات القراءة و  الدميوغرافيةيف املدونات الشخصية و غري الشخصية بناء على العوامل و خيتلف تعر 

املوضوعات و أصحاب املدونات غري الشخصية دائما من كبار السن من الذكور مع زيادة املستوى التعليمي 

  ملدوين املدونات غري الشخصية عن مدوين املدونات الشخصية.

متع بتزايد اعداد قرائها عن املدونات الشخصية و كل املدونني يعتربون أن اإلسناد و املدونات غري الشخصية تت

هو األهم يف العملية التدوينية و لكن ال يتحمس أي نوع من أنواع املدونني لوجود ميثاق أخالقي للتدوين و 

ليسوا حباجة إىل قواعد و جتار�م و عادا�م ومعتقدا�م يرون أ�م  الدميوغرافيةأن مجيع املدونني خبصائصهم 

  للسلوك.  

  دراسات عربية: -1

خصائص المجال العام لتقديم  ": بعنوان 2009"المقصود هشام عطية عبد" الدراسة األولى:  دراسة 

 -التعبيرات السياسية و االجتماعية في قضايا و احداث الشئون العامة في وسائل االعالم الجديدة

  :15رية دراسة تحليلية لخطاب المدونات المص

و"نورا يونس"  استهدفت الدراسة التعرف على اجندة القضايا اليت تطرحها مدونات "الوعي املصري" -

للتعرف على اولويات اهتماما�م يف جمال معاجلة و تقدمي الشئون العامة و دالالت ذلك، و التعرف 

                                                 
خصائص المجال العام لتقـديم التعبيـرات السياسـية و االجتماعيـة فـي قضـايا و أحـداث الشـؤون العامـة هشام عطية عبد املقصود،  15

و األســرة و حتــديات ،كليــة االعــالم مــؤمتر االعــالم فــي وســائل االعــالم الجديــدة : دراســة تحليليــة لخطــاب المــدونات المصــرية 

 .15/04/2009-17العصر، 
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راسة على منهج املسح و قد اعتمدت الد على اجندة القضايا الثانوية اليت تتضمنها كل قضية رئيسية.

، و توصلت  Public Sphereو اسلوب حتليل اخلطاب، و تبنت الدراسة نظرية ا�ال العام 

  الدراسة اىل عدد من النتائج امهها:

عملت مدونتا الدراسة خارج حدود سرد اليوميات و التعليقات الشخصية يف الشئون العامة، و خارج  -

ضايا فردية لتعرب يف احلقيقة عن تشكل جمال عام حقيقي بعدد حدود التعبري عن انشغاالت ذاتية و ق

هائل من املهام تدخل ضمن حدود ما تعارفت عليه االدبيات البحثية انه جمال عام حقيقي يقوم بعدد 

من املهام تدخل ضمن حدود ما تعارفت عليه االدبيات البحثية انه جمال عام تشكله املدونات 

Blogsphere اعالمية جديدة، و هو جمال عام تأسس على فعاليات و  باعتبارها وسائط

  .Network Public Sphereخصائص شبكة االنرتنت 

اتضح طابع مدونيت الدراسة كمجال عام يف عدد من القضايا و االحداث ذات الصلة بالشئون العامة  -

يف هذه ، و قد حتققت 2008و حىت اكتوبر  2007و اليت قامتا بطرحها يف الفرتة من اكتوبر 

القضايا مواصفات ا�ال العام من حيث كو�ا قضايا ذات اولوية مجاهريية، و تنوع النقاش بشأ�ا، و 

تطوير احلوار حول عناصرها، و تلقى مشاركات متنوعة من اجلمهور، و تضمني روابط و مواقع تزيد 

م بشان هذه القضايا، و من تطوير النقاش و اثراء احلالة املعرفية، فضال عن السعي لبلورة توجه عا

حماولة احلث على القيام بإجراءات و سلوكيات يف بعض احلاالت مثلما هو احلال يف قضية التحرش 

  اجلنسي بالنساء و قضايا العنف البدين املوجه للمحتجزين و املعتقلني يف بعض اقسام الشرطة.

حرية التعبير، األعالم التقليدي  آزمة«بعنوان:  2008الدراسة الثانية : دراسة "شريف درويش اللبان"

  16في مواجهة التدوين"

تناولت الدراسة يف مقدمتها االوضاع املرتدية يف التجربة الدميقراطية املتداعية يف العامل العريب، مث اجتهت اىل 

الم ابراز الظواهر االعالمية االجيابية يف العامل العريب عامة و مصر خاصة و اليت متثل افرازات وسائل االع

اجلديدة، و امهها ظاهرة املدونات اليت ساعدت على منو و تطور اجلماعات املتواجدة يف هذه النوعية يف 

و طرق عديدة، و جعلت احلاجة املاسة اىل مزيد من التفاعلية بني وسائل االعالم  بأساليبصحافة اهلواة 

                                                 
ورقة مقدمة للمؤمتر اخلامس ألكادميية أخبار اليوم :  أزمة حرية التعبير االعالمي التقليدي في مواجهة التدوين،شريف درويش اللبان،  16

 .24/12/2008-23الصحافة و املستحدثات التكنولوجية يف إطار التكامل و املنافسة ، 
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يف تشكيل جمتمع املعلومات على اساس املدونات بوصفها اداة مهمة تسهم  تأثريالتقليدية و مجاهريها، مث 

  دميقراطي.

و استعرضت الدراسة اهم املشكالت و العقبات اليت تواجه املدونات، و جاء يف مقدمتها : املالحقة 

القضائية، االحتجاب الطوعي، االحتجاز غري القانوين للمدونني. كما وضعت الدراسة بعض احللول اليت ميكن 

ها: التاهيل املهين، اصدار التشريعات الالزمة لتنظيم عمل املدونات، وضع ميثاق ان حتل مشكلة املدونات، من

شرف للمدونني،التنظيم الذايت. و يف النهاية، قامت الدراسة بتحديد اطر العالقة بني االعالم التقليدي و 

  املدونات.

و دعم التعبير عن بعنوان: "المدونات االلكترونية  2007الدراسة الثالثة: دراسة "حسني محمد نصر"

  17التعددية في العالم العربي"

استهدفت الدراسة وصف و حتليل ظاهرة املدونات االلكرتونية و مناخ احلرية الذي ميكن ان تشيعه املدونات 

العاملي، و ارتباط تلك احلرية الفردية و اجلماعية بظاهرة التعددية بوصفها ظاهرة  اإلتصايلااللكرتونية يف الواقع 

  يندر ان خيلو منها جمتمع من ا�تمعات االنسانية، مبا فيها ا�تمعات العربية.

و قد اعتمدت الدراسة على املنهج التارخيي و املسح االعالمي، و ذلك لدراسة نشأة املدونات و تطورها على 

املستويني العاملي و العريب، و رصد واقع التدوين االلكرتوين يف املنطقة العربية و مساته و العوامل اليت تساعد 

على انتشاره يف السنوات االخرية، و ما ترسخه املدونات العربية من حريات جديدة، ادى اىل فرض دورها  

  كوسيلة اتصالية تدعم التعددية.

  النتائج، امهها: و توصلت الدراسة اىل عدد من

ان املدونات االلكرتونية اصبحت ظاهرة اعالمية مهمة، سواء على املستوى الدويل او العريب و حتولت  -

اىل وسيلة اتصالية توفر ما ميكن اعتباره "صحافة بديلة " او "صحافة موازية" للصحافة املطبوعة و 

 االلكرتونية.

   يف املنطقة العربية، و تتمثل هذه العوامل فيما يأيتاسهمت عوامل عدة يف انتشار التدوين االلكرتوين -

                                                 
،جامعـة القـاهرة ، كليـة االعـالم ، ا�لـة املصـرية المدونات االلكترونية و دعم التعبير و التعددية فـي العـالم العربـيحسين حممد نصـر،  17

 08/2007لبحوث الرأي العام، ا�لد الثامن، العدد الثالث، 
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 Informationالتطور املتزايد الذي شهدته املنطقة العربية على صعيد البنية املعلوماتية االساسية  -

Infrastructure  اليت اتاحت وصوال متزايدا لألنرتنت بكلفة معقولة جعلت هذه الوسيلة

  طن العادي و بكفاءة متاثل نظري�ا يف الدول املتقدمة.االتصالية اجلديدة يف متناول املوا

غياب منافذ التعبري الشعبية، و اقتصار وسائل االعالم التقليدية على التعبري عن النخب السياسية  -

  والفكرية.

سهولة و يسر انشاء و ادارة املدونة باملقارنة مبواقع الويب و املنتديات و ا�موعات االخبارية، و  -

 دم الكشف عن هوية املدون اليت تتيحها تقنيات املدونات.امكانية ع

استخدام اللهجة العامية املنتشرة بني الشباب اي لغة الشارع يف املدونات و عدم تقيد الكتابة �ا بالغة  -

  الفصحى.

وجود عالقة بني معدل نشر املدونات يف ا�تمعات العربية و بني احلريات املتاحة امام االقليات  -

ة، حيث جاءت مجاعات االسالم من ابرز القوى اليت مثلت هلا املدونات خمرجا مناسبا للتعبري املختلف

  عنها.

بعنوان:  "المدونات العربية االلكترونية المكتوبة  2009الدراسة الرابعة: اطروحة ماجستير امينة نبيح 

  " 18بين التعبير الحر و الصحافة البديلة

هذه الدراسة يف معرفة مدى تأثري املدونات العربية على املدونني واملستخدمني لشبكة االنرتنت   هدف  ويتجلى

من جهة، وعلى الصحافة املكتوبة بصفتها أقرب قطاع هلا من جهة أخرى، خاصة وأ�ا خدمة تعمل على 

نات العربية االلكرتونية صحافة تغطية نقائص الصحافة. وكذلك حماولة التوصل إىل معرفة ما إذا كانت املدو 

جمرد فضاء للتعبري احلر بأشكال متعددة. فهي دراسة تسعى إىل فتح    بديلة حقيقة أم أ�ا هواية شخصية أي

جمال أوسع للبحث والتعمق يف مثل هذه املواضيع، لتدارك النقص امللموس واملسامهة يف الرتاكم املعريف.و هي 

  دراسة خاصة بالعامل العريب. 

  تقييم الدراسات السابقة: - 3

  بعد عرضنا للدراسات السابقة سواء االجنبية، أو العربية :

                                                 
ماجستري غري منشـورة، كليـة العلـوم السياسـية و االعـالم  ،مذكرةالمدونات االلكترونية بين التعبير الحر و الصحافة البديلة أمينة نبيح، 18

 .2008-2007، قسم علوم االعالم و االتصال، جامعة يوسف بن خدة اجلزائر، 
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متت االستفادة من الدراسات  يف معرفة طبيعة "املدونات االلكرتونية" بشكل اكثر تفصيال، حيث ا�ا تعترب 

الت الدراسة بشكل اكثر من ا�االت احلديثة إضافة إىل االستفادة ايضا يف بلورة املشكلة البحثية و تساؤ 

تفصيال من خالل التعرف على املتغريات اليت كانت مستخدمة و كيف متت صياغة التساؤالت اليت تقيس 

  تلك املتغريات.

و منهجية تلك الدراسات و حماولة طرح اداة منهجية ختتلف عما  مت استخدامه يف الدراسات السابقة من 

اسات السابقة عديدا من االضافات املعرفية اليت تتمثل يف حتديد اجل اجراء هذا البحث،  حبيث قدمت الدر 

املتحققة من استخدام املدونات اإللكرتونية حيث اتفقت الدراسات على  االشباعاتاالستخدامات و 

  استخدامها كمصدر للمعلومات ، و هو ما جعلنا نعتمد على هذه الدراسات يف اجلانب النظري .

 اض هذه الدراسات:و ما يالحظ من خالل استعر 

  الدراسات العربية يف هذا ا�ال عددها حمدود جدا و أغلبها تقتصر على ا�تمع املصري . -

  اهتمام جل الدراسات باملدونني بصفة عامة اكثر منها بقراء املدونات. -

معظم الدراسات تعرضت للمدونات االلكرتونية على أساس صحافة مواطن و غياب اإلشارة إىل  -

 ملهنية اليت ختص الصحفي املدون و هذا ما سنحاول التطرق إليه يف حبثنا.املدونات ا

  :رابعا: المدخل النظري للدراسة

" كإطار نظري ميكن من خالله التعرف على االشباعاتتستند هذه الدراسة إىل مدخل " االستخدامات و 

  دام.طبيعة استخدام عينة الدراسة " للمدونات االلكرتونية و دوافع هذا االستخ

  التعريف بالمدخل:   - أ

عبارة عن حماولة للنظر إىل العالقة بني وسائل االعالم و اجلمهور  االشباعاتيعد مدخل االستخدامات و 

اإلعالمية إلشباع رغبات معينة لديه ، حيث أن بشكل خمتلف ، حيث ترى أن اجلمهور يستخدم املواد 

وسائل االعالم هي اليت حتدد للجمهور نوع الرسائل اإلعالمية اليت يتلقاها ، بل أن استخدام اجلمهور 

لتلك الوسائل اإلعالمية إلشباع رغباته يتحكم بدرجة كبرية يف مضمون الرسائل االعالمية اليت تعرضها 

  19 وسائل اإلعالم 

                                                 
، مكتبـة العبيكـان ، الريـاض ،  2، ط كيف تـؤثر وسـائل اإلعـالم دراسـة فـي النظريـات و األسـاليبحممد بن عبد الرمحان احلضيف ،  19

 26، ص  1998
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على فكرة مفادها أن استخدامات األفراد لنفس الرسالة  االشباعاتمدخل االستخدامات و و يعتمد 

ميكن أن ختتلف باختالف األهداف اليت يسعى هؤالء األفراد لتحقيقها، كما أن تأثريات وسيلة إعالمية 

مث فإن حاجة  معينة ترتبط إىل حد كبري باالختالفات القائمة بني األفراد يف تعامال�م مع الوسيلة و من

  .20األفراد و توقعا�م تعد مجيعا متغريات وسيطة بني الرسائل اإلعالمية و تأثريات تلك الرسائل

و يقدم منوذج االستخدامات و االشباعات جمموعة من املفاهيم و الشواهد اليت تؤكد على اسلوب االفراد 

  ية و الشخصية. امام وسائل االعالم اكثر قوة من املتغريات االجتماعية و السكان

بوضع "نظرية االستخدامات   » «  Elihu  Katz and Blumlerبلومر و  فلقد قام كل من كاتز

  يف كتاب "استخدام وسائل االتصال اجلماهريي" . 1974و االشباعات " بصور�ا النهائية عام 

إىل حماولة شرح وتفسري استخدام اجلمهور لوسائل اإلعالم  االشباعاتو يهدف مدخل االستخدامات و 

  إلشباع حاجا�م و حتقيق أهدافهم و من مث فإن اجلمهور حيظى بأمهية كبرية يف هذا املدخل  .

و تعرف النظرية بأ�ا: " دراسة مجهور وسائل االعالم الذين يتعرضون بدوافع معينة إلشباع جاجيات 

  21فردية معينة" 

    خل االستخدامات و االشباعات: تطور مد –ب

خالل أربعينيات القرن العشرين امليالدي أدى إدراك عواقب الفروق الفردية والتباين االجتماعي، وإدراك 

السلوك املرتبط بوسائل اإلعالم إىل بداية منظور جديد للعالقة بني اجلمهور، ووسائل اإلعالم، وكان ذلك 

تقاء الرسائل واملضامني املفضلة من حتوالً من رأي اجلمهور على أنه عنصر سليب إىل أنه عنصر فاعل يف ان

   22وسائل اإلعالم 

بعنوان  harzogيف مقال كتبته عاملة االجتماع  1944كلن سنة   االشباعاتالتطور الفعلي ملدخل   

اشباعاته" وذلك من خالل عدة مقابالت مع مستمعات املسلسل  "دوافع االستماع للمسلسل اليومي و

 لتصل إىل اشباعات عاطفية.

                                                 
 .239ص ،2003،  الدار املصرية اللبنانية ،3 ط ،االتصال و نظرياته المعاصرة،  ، ليلى حسني السيد كاويعماد م 20
دار الفجر للطباعة و النشر و التوزيع ،  دراسة في االستخدامات و اإلشباعات - اإلعالنات الصحفية  ،مرزوق عبد احلكم العاديل  21

 .  109ص ،  2004، 
 .223،ص 1993 ، ، عامل الكتب، القاهرة3طدراسة الجمهور في بحوث االعالم ، ،حممد عبد احلميد 22
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صحف من الصدور بسبب إضراب عمال  8اليت أجراها بعد توقف  1945ت دراسة بريلسون مث آت

التوزيع يف نيويورك وتوصل إىل أن الصحف تلعب عدة ادوار وتقوم بعدة وظائف جتعل من اجلمهور 

حباجة دائمة هلا منها: نقل املعلومات واألخبار، اهلروب من املتاعب اليومية، تقدمي التغريات حول 

  ون العامة و ومعلومات حول األوضاع املالية  و اإلعالنات و وأحوال الطقس.الشؤ 

أن لكوميديا األطفال ثالث وظائف هي: التجول يف  1949والحظ كل من وولف و فسك سنة 

العامل اخليايل، تقدمي صورة البطل الذي ال يقهر وتقدمي معلومات عن العامل احلقيقي غري أن البداية 

الذي حول االنتباه من  1959ظرية االستخدامات كان من خالل دراسة اليهو كاتز الفعلية لنشأة ن

الرسالة والوسيلة اإلعالمية إىل اجلمهور وقد اعرتض كاتز أن قيم األفراد واهتماما�م ومشاكلهم 

  وأدوارهم االجتماعية تسيطر على عملية تعرضهم للمضامني اإلعالمية.

شرام و ريفرز لفهم العالقة بني املتغريات االجتماعية واستخدام  لتستمر جهود كل من الزار سفيلت و

  وسائل االتصال 

ويرى دينيس ماكويل انه ال بد من دراسة العالقة بني الدوافع النفسية اليت حترك الفرد لتلبية حاجاته عن 

تصال طريق استخداماته لوسائل االتصال، و�ذا فقد قدم تصورا للوظائف اليت تقوم �ا وسائل اال

  ودوافع الفرد املستخدم هلا، كمدخل رئيسي لدراسة العالقة بني الوسائل االتصالية واملتلقي.

وقد كان أول ظهور هلذه النظرية بصورة كاملة يف كتاب "أثر استخدام وسائل االتصال اجلماهريي" 

سائل االتصال احتوى الكتاب على الوظائف اليت تقوم �ا و  1974لصاحبيه اليهو كاتز و بلملر سنة 

  .23ودوافع استخدام الفرد هلا

  فرضيات مدخل االستخدامات و االشباعات: -ج

بعد أن بدأت تتضح املداخل الرئيسة للنظرية عند الباحثني قاموا مبحاولة وضع األسس العلمية 

 والفرضيات اليت تنطلق النظرية منها، وشكلت هذه األسس، والعناصر املداخل العلمية للنظرية. وألن

نظرية االستخدامات واإلشباعات قامت على افرتاض اجلمهور النشط، على العكس من نظريات التأثري 

السابقة اليت قالت بقوة تأثري وسائل اإلعالم يف اجلمهور مثل نظرية الرصاصة، فأضفت النظرية بذلك 

ًا بل ينظر إليه على أنه صفة اإلجيابية على اجلمهور، فلم يعد اجلمهور من خالل هذا املنظور متلقياً سلبي

                                                 
 239ص ، 2003، ، الدار املصرية اللبنانية ، القاهرة 3، ط تكنولوجيا االتصال الحديثة ،ن عماد املكاوي، ليلى حسني السيدحس 23
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ينتقي بوعي ما يرغب يف التعرض له من الوسائل واملضامني اليت تليب حاجاته النفسية واالجتماعية. لذا 

  24) وزمالؤه أن هذا املنظور قائم على مخسة فروض هي كاآليت:Elihu Katzيرى (إليهو كاتز) (

اجلماهريي، ويستخدم الوسيلة اجلمهور هو مجهور مشارك فاعل يف عملية االتصال  -1

 اليت حتقق حاجاته.

استخدام الوسائل يعرب عن احلاجات اليت يرغب اجلمهور حتقيقها، وتتحكم يف ذلك  -2

  أمور، منها: الفروق الفردية، والتفاعل االجتماعي.

  اجلمهور هو الذي خيتار الوسيلة، واملضمون الذين يشبعان حاجاته. -3

ودوافعها، ومن مث يلجأ إىل الوسائل واملضامني اليت يستطيع اجلمهور حتديد حاجاته   -4

 تشبع حاجاته.

ميكن االستدالل على املعايري الثقافية السائدة يف ا�تمع من خالل استخدام اجلمهور   -5

  لوسائل االتصال، وليس من خالل الرسائل اإلعالمية فقط .

   االشباعات: أهداف مدخل االستخدامات و -د

  :25و تسعى نظرية االستخدامات و االشباعات اىل حتقيق ثالثة اهداف رئيسية هي 

 معرفة كيفية استخدام وسائل اإلعالم باعتبار للجمهور دوافع وحاجات من وراء استخدامه هلا. -

  الكشف عن حقيقة دوافع االستخدام لوسيلة اتصال مجاهريي دون أخرى. -

  ات االتصال.الفهم العميق والغوص يف عمق عملي -

  معرفة االشباعات واحلاجات املطلوبة اليت يسعى اجلمهور لتلبيتها. -

  االشباعات. معرفة دور املتغريات الوسيطة ومدى تأثريها على الوسائل و -

  االشباعات: عناصر مدخل االستخدامات و -ه

ئل اإلعالم وسلوكهم جتاه : لقد أدى اهتمام الباحثني بدراسة أسباب استخدام األفراد لوساالجمهور النشيط

هذه الظاهرة، إىل ظهور مفهوم اجلمهور النشيط أو اجلمهور العنيد الذي يبحث عما يرد ويتعرض له ويتحكم 

مر أن املقصود باجلمهور النشيط هو الدافع األساسي و يف اختيار الوسيلة اليت تقد احملتوى املطلوب، إذ يرى بل

                                                 
 .255،ص2007التوزيع ، القاهرة، ، دار الفجر للنشر و 1، ط الصحافة االلكترونية، رضا عبد الواجد أمني 24

 .222، ص م س ذ،حممد عبد احلميد 25
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للتعرض لوسائل اإلعالم، إضافة إىل االنتقاء بني الوسائل والرسائل اإلعالمية املختلفة حبيث أن اإلنسان يدرك 

ويف ما خيتاره وخيتار ما يدركه وتؤثر العوامل الشخصية والذاتية يف حتديد مدركاته تبعا للفروق الفردية والثقافية، 

  هذا الصدد فقد حدد كل من ليفي 

 ويندال أن نشاط اجلمهور له بعدان:

  املنفعة) - االنشغال - التوجيه النوعي لألفراد: وهو على ثالث مستويات (االنتقائية -أ 

  االنتقاء بعد التعرض) -االنتقاء أثناء التعرض - البعد املؤقت: يضم اآليت: (االنتقاء قبل التعرض -ب

   واالجتماعية الستخدامات وسائل االتصال: األصول النفسية -2

كد الباحثون يف هذا ا�ال أن اإلنسان ليس حالة سلبية يتأثر بتلقائية ساذجة بكل الرسائل اإلعالمية اليت أ

يتعرض هلا وإمنا تأثره تتدخل فيه عدة متغريات بعضها نفسي له عالقة بشخصية الفرد ودوافعه واحتياجاته 

ر اجتماعي له عالقة بالظروف والعوامل احمليطة بالفرد داخل بيئته االجتماعية. فالفرد إذا النفسية وبعضها اآلخ

خيتار املضمون الذي يتوافق مع تركيبته الذهنية و يتالءم مع استعداده النفسي وظروفه االجتماعية هلذا يرى  

يلة أو تلك يكون القائم كاتز انه ما مل تعرف احلاجات النفسي اليت تدفع الفرد إىل استخدام هذه الوس

  باالتصال يف موقف ضعيف يف إشباع احلاجات والدوافع.

"و قدمت العديد من الدراسات الدليل االمربيقي على دور العوامل الدميوغرافية و االجتماعية يف التعرض 

جتماي و لوسائل اإلعالم ، مثل ارتباط التعرض بالنوع ،و العمر ، و املهنة ، و املستوى التعليمي و اال

  26االقتصادي "

  دوافع استخدام اجلمهور لوسائل اإلعالم:-3

  27و بوجه عام فان معظم دراسات االتصال تقسم دوافع التعرض اىل فئتني

: و تستهدف التعرف على الذات ،و اكتساب   Instrumental Motivesدوافع نفعية: -1

اليت تعكسها نشرات االخبار و  ،و مجيع اشكال التعلم بوجه عام املعرفة و املعلومات و اخلربات

  الربامج التعليمية و الثقافية.

                                                 
ــه المعاصــرةحســن عمــاد مكــاوي ، ليلــى حســني الســيد ،  26 ، ص  2003، الــدار املصــرية البنانيــة ، القــاهرة ، 3ط،  االتصــال و نظريات

244. 
                                                                                                                 255-254،  ص  م س ذامساعيل حممد حسن ، 27



 

30 

 

: و تستهدف متضية الوقت ،و االسرتخاء ،و الصداقة، و Ritual Motivesدوافع طقوسية: -2

،و تنعكس هذه الفئة يف الربامج اخليالية مثل:  االلفة مع التسلية ،و اهلروب من املشكالت

  برامج الرتفيه املختلفة.،و  ،و املنوعات ،و االفالم املسلسالت

االستخدامات و االشباعات" اليت متثل ربطا منهجيا بني الدوافع النفعية و  و يف هذا الصدد تبدو امهية نظرية"

  الدوافع الطقوسية.

  و من هذا املنطلق، يتضح لنا ان هلذه الدراسة يف جمايل الصحافة و االعالم امهية خاصة

  القائمني باالتصال .اذ ا�ا حتتاج بشكل اكرب لدراسة 

،و هم الصحفيون العاملون يف  و قد مت استخدام هذه النظرية الن الدراسة ترتبط بسلوك فئة معينة من الناس

،و ميكن من خالله  الناس جمال الصحافة املكتوبة ذلك ان املدخل الوظيفي يركز على مكانة االعالم يف حياة 

  رتونية و دوافع تعرضهم هلامعرفة استخدامات الصحفيون للمدونات االلك

   اشباعات وسائل اإلعالم: - 4

االشباعات خيتار اجلمهور من بني الوسائل اإلعالمية ومن مضامينها ما يشبع  وفق مدخل االستخدامات و

حاجاته ويليب رغباته �دف احلصول على نتيجة يطلق عليها االشباعات، ومنذ سبعينات القرن املاضي نادي 

املدخل إىل ضرورة التمييز بني االشباعات اليت يبحث عنها اجلمهور من خالل التعرض  الباحثون يف هذا

االشباعات اليت تتحقق بالفعل، هلذا فقد اختلفت عدة دراسات يف ذات السياق حول  لوسائل اإلعالم و

م حتديد صورة واضحة حلجم ونوع االشباعات اليت حيصل عليها اجلمهور من وسائل اإلعالم، ومت تقسي

  28االشباعات إىل نوعني رئيسيني مها:

االشباعات املطلوبة: أي االشباعات اليت يرمي اجلمهور إىل  احلصول عليها و حتقيقها من خالل  -أ

االستخدام املستمر واملتواصل لوسائل االتصال اجلماهريي وليس بالضرورة هنا أن كل ما يسعى اجلمهور إليه 

 من اشباعات يتحقق.

حملققة: أي االشباعات اليت يكتبها اجلمهور وحيصل عليها من خالل استخدام االشباعات ا -ب

وسائل اإلعالم والتعرض حملواها، أو بصورة أخرى هي تلك املنفعة أو الفائدة اليت ينطوي عليها مضمون 

  الرسائل اإلعالمية وحتقيق اشباعات حقيقية حلاجات اجلمهور.
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  االشباعات: مات واالنتقادات الموجهة لنظرية االستخدا - و

االدعاء بان اجلمهور يتعامل مع وسائل اإلعالم بكل حرية مبالغ فيه إذ هناك عوامل اجتماعية  .1

  واقتصادية خمتلفة حتدد من فرص استفادة كل أفراد اجلمهور من مضامني وسائل االتصال.

  نشيط.عدم توفري بدائل عديدة من الوسائل اإلعالمية يلغي مفهوم اجلمهور االجيايب وال .2

 اجلدل الكبري حول كيفية قياس واستخدام املتلقي للوسيلة اإلعالمية واالتصالية وحىت زمن ذلك  .3

  القياس.

االشباعات اليت حتقق عند التعرض  عدم تفرقة املدخل بني االشباعات اليت يبحث عنها اجلمهور و .4

نتقائية اجلمهور للمضامني للمضامني اإلعالمية إذا افرتضنا أن هذا الفرق يعد عنصرا موضحا ملبدأ ا

  اإلعالمية.

االشباعات ميكن أن تتخذ نتائجها كذريعة إلنتاج  أن حبوث االستخدامات و دينيس ماكويليرى  .5

احملتوى اإلعالمي اهلابط وخاصة بطغيان املواد الرتفيهية و مضامني التسلية على حساب احملتوى اجلاد 

 واألساسي (نظرة نقدية).

  الرد على االنتقادات الموجهة لنظرية االستخدامات و االشباعات :  –ي 

  دافع باحثو االستخدامات و االشباعات عن النظرية بالردود التالية :

" استطاع الباحثون يف نظرية االستخدامات و االشباعات وضع قائمة من احلاجات و  -1

ختلفة و اإلشباعات اليت يسعى االشباعات مبا تتيح للجمهور اختيار ما  يالئم  حاجاته امل

 .29لتحقيقها ، و بذلك  ميكن تفادي عدم قدرة األفراد على التعبري عن دوافعهم و إشباعا�م "

"كذلك يدافع باحثو االستخدامات و اإلشباعات عن النظرية بأ�ا ليست وظيفية بطبيعتها ،  -2

تنظيم و حمتوى هذه الوسائل  وأن مصادر التغيري يف سلوك اجلمهور جتاه وسائل االعالم ، أو يف

، فالتناقض بني اإلشباعات اليت يبحث عنها اجلمهور ، و بني ما حيصل عليه بالفعل ميكن أن 

يؤدي إىل تغيري يف حمتوى و تنظيم وسائل اإلعالم يف أي نظام إعالمي حريص على االستجابة 

 ."30للواقع الذي يعمل فيه
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 حبوث االستخدامات و االشباعات باختالف "من الطبيعي  أن ختتلف نتائج الدراسات يف -3

ا�تمعات ، نظرا خلصوصية كل جمتمع و اختالف ظروفه النفسية و االجتماعية و االتصالية ، 

لذلك فالتعميم ممكن يف إطار ا�تمع الواحد ، الذي مهها اختلفت ظروفه من منطقة ألخرى 

 31فإنه جيمعها طابع واحد "

لنشط أيضا مت التغلب عليه من خالل تقسيم إجيابية اجلمهور إىل " إن غموض افرتاض اجلمهور ا -4

 ثالث مراحل تتمثل يف : 

 االنتقاء قبل التعرض . -

 االهتمام أثناء التعرض. -

 32زيادة املعرفة و النقاش بعد التعرض ." -

  

 خامسا: االجراءات المنهجية للدراسة الميدانية:

  جتمع الدراسة الميدانية:م-أ

   تمع البحث، و يتمثل جم 33إن جمتمع البحث يشمل مجيع عناصر و مفردات املشكلة أو الظاهرة قيد الدراسة 

�اته الدراسة يف  الصحفيني العاملني  باملؤسسة االعالمية اجلزائرية " النهار" ، و هي مؤسسة جزائرية مستقلة، 

و هي فرتة بدأ  2014 اجلزائر لسنة مقرهاباجلزائر بالعاصمة ، لقبت كأول مؤسسة إخبارية خاصة يف

مفردة                                150حبثنا ، �تم بالشأن االخباري و السياسي و خمتلف ا�االت ، يبلغ عدد موظفيها إمجاال 

أما عن سبب اختيار صحفيي مؤسسة النهار من بني كل املؤسسات االعالمية االخرى ، كون هذه االخرية و  

ق الذكر صنفت كأول مؤسسة إخبارية باجلزائر ، حسب معهد سيقما التونسي للتخصص يف كما سب

  سرب االراء ملختلف ا�االت السياسية و االعالمية و االجتماعية.

من ا�تمع األصلي اخرتنا عينة ممثلة " فالعينة جزء من الظاهرة الواسعة  عينة الدراسة و طريقة اختيارها:-ب

تستخدم كأساس لتقدير الكل الذي يصعب أو يستحيل دراسته بصورة كلية ألسباب معربة عنه كله 
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تتعلق بواقع الظاهرة أو بالكلفة أو الوقت ، حبيث ميكن تعميم نتائج دراسة العينة على الظاهرة  

 ."34كلها

ونني ملعرفة من الصحفيني مدونني أو غري مدعشوائية   ، قمنا باختيار عينة حسب ما يقتضيه حبثناو           

  نسبة الصحفيني املدونني كون الظاهرة حديثة باجلزائر ، و ال ميكننا حصر جمتمع الدراسة .

 15استمارات و عدم اسرتجاع  5مفردة بعد الغاء  90و قدر العدد النهائي لعينة الدراسة ب 

  استمارة على جمتمع الدراسة. 110استمارة أخرى بعد توزيع 

هذه الدراسة االستخدامات املهنية للمدونات االلكرتونية باجلزائر ضمن تندرج منهج الدراسة:  -ج

البحوث الوصفية و اليت تتطلب منا استخدام منهج املسح الوصفي للتعرف على الظاهرة املدروسة يف 

وضعها الطبيعي الذي تنتمي إليه من خالل مسح كل املعلومات املتعلقة مبكونا�ا األساسية و ما 

  قات داخلية و خارجية.يسودها من عال

"املنهج الذي يقوم على مجع املعلومات والبيانات عن الظاهرة  ذوقان عبيداتوقد عرفه الباحث       

مما يعين أنه دراسة الظاهرة يف وضعها 35 املدروسة قصد التعرف على وضعها احلايل وجوانب قو�ا وضعفها..."

الطبيعي دون أي تدخل من قبل الباحث، أو مبعىن آخر هو الطريقة العلمية اليت تساعد الباحث على التعرف 

على الظاهرة املدروسة من حيث العوامل املكونة هلا والعالقات السائدة داخلها كما هي يف احليز الواقعي 

صطنعة من خالل مجع املعلومات والبيانات احملققة لذلك وأن أهم ما جيدر بنا وضمن ظروفها الطبيعية غري امل

"، عرفوا الرحمان صالح عبد اهللا عبد، حلمي محمود فودةاإلشارة إليه هو أن العديد من الباحثني أمثال 

الراهن فيقوم هذا املنهج على أساس أنه املنهج الوصفي عندما قالوا أنه " وصف ظاهرة معينة وماثلة يف املوقف 

  بتحليل

خصائص تلك الظاهرة والعوامل املؤثرة فيها" ليكون بذلك املنهج الوصفي يف حقيقة األمر منهج مسح قائم 

  . "على وصف الظاهرة وحتليلها وتفسريها طبقا لوضعها الطبيعي
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  سابعا: ادوات  جمع البيانات:

مت االعتماد يف هذه الدراسة على أداة االستبانة أل�ا األداة املناسبة ملنهج الدراسة و موضوعها ، فعن طريقها   

ميكن مجع البيانات اخلاصة بعادات و أمناط املبحوثني يف التدوين . و يعرف االستبيان أنه " أسلوب مجع 

مقننة لتقدمي حقائق أو اراء أو أفكار معينة يف اطار البيانات الذي يستهدف استثارة األفراد بطريقة منهجية و 

البيانات املرتبطة مبوضوع الدراسة و أهدافها دون تدخل من الباحث يف التقرير الذايت للمبحوثني يف هذه 

  36البيانات ".

 و تعرف على أ�ا :  "من األساليب األساسية اليت تستخدم يف مجع البيانات األولية األساسية ومباشرة من

العينة املختارة أو من مجيع مفردات جمتمع البحث عن طريق توجيه جمموعة من األسئلة احملددة واملعدة مسبقا 

وذلك �دف التعرف على حقائق معينة أو وجهات نظر فئة البحث واجتاها�ا أو الدوافع والعوامل واملؤثرات 

  37اليت تدفع إىل تصرفات سلوكية معينة".

ر أدوات مجع البيانات شيوعا يف منهج املسح حيث يتم استعمال االستمارة اليت هي واالستبيان هو من أكث 

منوذج األسئلة اليت توجه إىل األفراد بغية احلصول على معطيات وبيانات معينة فهي نظام يتضمن جمموعة من 

  األسئلة والتساؤالت واالستفهامات حول موضوع الدراسة حيث أ�ا تسهل العمل وتيسره.

 تصميم االستمارة :   -

  مت تصميم استمارة االستبيان ، حيث تكونت من حمورين : احملور األول : عادات و أمناط الصحفيني املدونني 

  أسئلة . 8سؤاال ، و احملور الثاين: دوافع استخدام الصحفيني للمدونات و يندرج حتته  23و يندرج حتته 

ة األسئلة على جمموعة من األساتذة املتخصصني يف علوم و للتأكد من مصداقية االستمارة مت عرض وثيق

. و مت وفق توجيهات احملكمني تعديل بعض األسئلة ، و حذف و إثبات أخرى ، و بعد 38االعالم و االتصال

  تعديل االستمارة و إخراجها يف صور�ا النهائية ، مت توزيعها على أفراد العينة ، مث تفريغها يف جداول.
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ن عملية تفريغ البيانات البد لنا من أساليب و اليات لشرح و حتليل البيانات لتفسري الظاهرة بعد االنتهاء م

  تفسريا مفصال و لقد اعتمدنا على مايلي :

  أسلوب التحليل الكمي : -أ

يتم من خالل أرقام و نسب مئوية تأيت يف شكل معطيات إحصائية ، و جداول رقمية تدل على مؤشرات 

ية ، تعطي حيوية و فعالية لألرقام  و النسب اجلامدة ، و تتيح استخالص النتائج و ذات عالقات ارتباط

  مناقشتها علميا . و من أنواع التحليل الكمي املعتمدة يف الدراسة : 

  التكرارات و النسب املئوية : و تتعلق بكل اجلداول ملعرفة االختالفات يف درجة التوزيعات

 ملستوى التعليمي ، التخصص ، املنصب .للمتغري التابع متغري اجلنس ، ا

  : مقياس الداللة اإلحصائية 

و ذلك ملعرفة ما إذا كان هناك فروق  2لقد اعتمدنا يف هذه الدراسة مقياس الداللة االحصائية كا

  ذات داللة احصائية بني استخدامات أفراد العينة حسب السمات العامة .

=²كا
	(التكرارالمشاھد�التكرار	المتوقع)²

التكرار	المتوقع
  

اجلدولية بالرجوع إىل اجلدول الذي أعده كارل  2احملسوبة ب كا 2مث بعد ذلك نقوم مبقارنة كا

بريسون و الذي حدد فيه توزيع القيم املختلفة عندما تكون الصدفة هي العامل الوحيد املسبب 

قيم املختلفة اليت تقابلها للفرق املعنوي و هذا من خالل مقارنة درجة احلرية احملصل عليها بتوزيع ال

يف اجلدول مقارنة بقيمة درجة احلرية احملصل عليها بتوزيع القيم املختلفة اليت تقابلها يف اجلدول مع 

احملسوبة   2% ، إذا كانت كا5أخذ نسبة احتمال الصدفة املطبقة يف العلوم االجتماعية و البالغة 

فهذا يعين رفض الفرض 39 0.05و مستوى ثقة  اجلدولية عند درجة احلرية املعينة 2أكرب من كا

الصفري و قبول الفرض البديل بوجود فروق ذات داللة احصائية بني الظاهرتني و العكس 

  بالعكس.

  : أسلوب التحليل الكيفي 
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قمنا بوصف و تفسري البيانات و النتائج ، كما حاولنا ربط مقارنة خمتلف البيانات حسب املتغريات 

من دائرة اجلداول و التكرارات اجلامدة و ربطا للشق النظري  جبانبه امليداين و ذلك اخراجا له 

  لتكامل الدراسة و تناسقها.

  

  

  

  ثامنا: حدود الدراسة

املعنية بالدراسة واملتمثلة يف العينة اليت مت اختيارها من اجلغرافية  اجلهة  املقصود �ا و:  الحدود المكانية

  هار يف اجلزائر و اليت ستوزع عليهم االستبيانات.الن ؤسسة جمموعة الصحافيني مب

مجع املعلومات والبيانات سواء النظرية أو امليدانية وتوزيع  مت وهي الفرتة اليت مت من خالهلا الحدود الزمانية

.2015اىل ماي  2014 ماي مناستمارات االستبيان اخلاصة بالدراسة وينحصر اإلطار الزمين لبحثنا  
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  للدراسة نظرياإلطار ال

  شبكة االنترنت و الصحافة االلكترونية :لو الفصل األ

  شبكة االنرتنت  : أوال

  النشر االلكرتوين : ثانيا

  الصحافة االلكرتونية ثالثا: 

  الفصل الثاني : ظاهرة التدوين االلكتروني 

  ماهية املدونات االلكرتونية: أوال

  أهداف املدونات االلكرتونية و أخالقيا�ا: ثانيا

  استخدامات املدونات و دوافع التدوين بالعامل العريبثالثا:  

  زائرية املدونات االلكرتونية اجلرابعا: 
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  شبكة االنترنت و الصحافة االلكترونية:لو الفصل األ

  تمهيد:

أصبحت االنرتنت من أهم اهتمامات الزبائن و املؤسسات ، و تعد من بني أهم التطورات يف جمال تكنولوجيا 

على املعلومات و االتصال ، كو�ا تقدم الكثري من اخلدمات منها أ�ا تعترب مصدرا لألخبار للحصول 

 املعلومات خاصة يف املؤسسات االعالمية .

و لقد غري هذا التطور يف شكل االتصال ، سيما بعد اكتشاف شبكة االنرتنت اليت أضافت لالتصال أوجها 

  أخرى من التفاعلية و املرونة .

العالم اصبحت اليوم وسيلة مهمة من وسائل او نظرا هلذا التطور ظهر ما يعرف بالصحافة االلكرتونية حبيث 

اصبحت تستقطب مجهور كبريًا من خمتلف الفئات  ، و واالتصال احلديث ,بالنظر ملا متلكه من خصائص

  . واجلماعات

  االنترنت:شبكة أوال:  

ا " شبكة حاسوبية عمالقة تتكون من شبكات أصغر ، حبيث ميكن ألي شخص متصل على أ� تعرف

على مجيع املعلومات فيها ، و أن يتحدث مع شخص اخر باالنرتنت أن يتجول يف هذه الشبكة و أن حيصل 

  .40من أي مكان يف العامل "

حسب العاملان األمريكيان " قلي هاراكاي " و " بات ماكروجر " أ�ا : جمموعة من احلاسبات و مت تعريفها 

سائل ، كما االلية تتحدث عرب االليات الضوئية و خطوط التلفون ووصالت األقمار الصناعية و غريها من الو 

أ�ا مكان تستطيع فيه التحدث إىل أصدقائك و أفراد أسرتك املنتشرين حول العامل ، هي مكان تقدم فيه 

 41األحباث اليت حتتاج إليها يف رسالتك اجلامعية أو أعمالك التجارية 

                                                 
  6، ص 2010، مركز االسكندرية للكتاب ، األزاريطة ، االسكندرية ،  عالم االنترنت من األلف إلى الياءخالد البلقطري ،  40
، ص ص  2002، مكتبـــة و مطبعـــة اإلشـــعاع الفنيـــة ، االســـكندرية ،  اإلتصـــال الـــدولي و التكنولوجيـــا الحديثـــةعلـــي حممـــد مشـــو ،  41

227-228   
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حممد عبد احلميد ال يبتعد كثريا عن هذا التعريف البنائي الوظيفي لألنرتنت ، إذ يعرفها بدوره و جند الباحث 

على أ�ا " نظام للبنية األساسية اليت توفر الرابط و تدعيم االتصال و نقل البيانات بني الشبكات ، بينما 

و إدارته ، و حتكمه املعايري الشبكات األخرى أيا كان موقعها من شبكة االنرتنت فإ�ا تنظيم للمحتوى 

  .42اخلاصة بإدارة احملتوى و نشره على شبكة االنرتنت 

  : شبكة االنرتنت  نشأة -ب

نشأت االنرتنت يف ظل االحتياطات االسرتاتيجية اليت اختذ�ا القيادة العسكرية األمريكية ممثلة بوزارة الدفاع 

و ذلك حتسبا من احتمال تدمري أي مركز من مراكز إبان احلرب الباردة بني املعسكرين الشرقي و الغريب 

االتصال احلاسويب املعتمدة بضربة  صاروخية سوفييتية مما سيؤدي بالتايل إىل شكل الشبكة احلاسوبية بكاملها 

  .43و حرمان القيادة العسكرية األمريكية من االسناد املعلومايت

ملا تولت إدارة الدفاع األمريكية ربط اإلدارة مع ،  1969و يتفق اجلميع بأن تاريخ االنرتنت يعود إىل 

متعاملني و القوات املسلحة و عدد من اجلامعات يف خدمة أحباث لفائدة القوات العسكرية ، مسيت هذه 

ربا " ، و �دف هذه الشبكة إىل التصدي ألي هجوم عسكري خارجي.   الشبكة "بّا

     "  A.R.P.A رباإىل إجيادها " األ و كانت شبكة االربنت هي اإلجابة األولية اليت سعت

(Advanced  research project agency )   أو " وكالة مشروعات األحباث املتقدمة " بوزارة

الدفاع األمريكية و ذلك بتمويلها ملشروع كبري يقوم بتوصيل علماء الكمبيوتر و املهندسني الذين يعملون 

 44باجلامعة معا باستخدام أجهزة الكمبيوتر و خطوط اهلاتف و كان اسم هذا املشروع هو  "األربنت "

يات عدة حماوالت ، و جتارب ميدانية  هدفت إىل رفع كفاءة شبكة االنرتنت لدعم بداية السبعينو قد عرفت 

التصاالت يف ا�ال العسكري ، و صاحب هذه التجارب انضمام العديد من اجلامعات إليها و متثلت أوىل 

شروع ربط التوسعات بانضمام جامعة لندن باجنلرتا ، و املؤسسة امللكية للردار للنرويج و مسي هذا النشاط مب

  .Internet  45أما النظام الناتج عنه فقد مسي انرتنت   Interneting Projectالشبكات 

                                                 
  14، ص 2007، القاهرة ، مصر ،  ، عامل الكتب 1، ط ، االتصال و االعالم على شبكة االنترنتحممد عبد احلميد 42
 42، ص  2003، دار الفجر للنشر و التوزيع ، القاهرة ،  الوظيف اإلعالمية لشبكة االنترنتعبد امللك ردمان الدناين ،  43
، مذكرة ماجستري ، جامعـة منتـوري  دراسة في االستخدامات و االشباعات –جمهور الطلبة الجزائريين و االنترنت باديس لونيس،  44

 50، ص  2008-2007قسنطينة ، 
 30، ص  2004، مكتبة مدبوين ، القاهرة ،  2، ط العرب و العولمة شجون الحاضر و غموض المستقبلحممد علي احلوات ،  45
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 Military network (Milnet)مت تقسيم االنرتنت إىل شبكتني : أربنت و ميلنت  1983و يف عام 

و اقتصرت هذه األخرية على الشؤون العسكرية ، فيما خصصت األربنت لالستخدامات املدنية ، مع  

  .46إمكانية االتصال بني الشبكتني 

و يف التسعينيات مت تطوير جمموعة من القواعد و النظم و اإلجراءات املشرتكة اليت تعمل من خالهلا 

، حيث وصلت شبكة االنرتنت يف هذه الفرتة إىل العاملية اليت بإمكان اجلمهور أن يشرتك فيها من  47االنرتنت

 (World Wide Web )مجيع أحناء املعمورة ، فقد متيزت هذه املرحلة بظهور الشبكة العنكبوتية العاملية 

  48(CERN)ورويب للبحث و الذي مت إجنازه يف املخابر األوروبية باملركز األ  (www ) الذي يرمز له ب

  االنرتنت يف اجلزائر :-ب

اجلزائر أول الدول اإلفريقية اليت دخلت عامل االنرتنت ، حيث يعترب مركز البحث يف اإلعالم العلمي و  تعترب

و بصفة رمسية  1993، أول مركز دخل االنرتنت إىل القارة ، و ذلك ابتداءا من سنة  CERISTالتقين 

  ، و ذلك عن طريق كابل ربط املركز بأحد املراكز االيطالية . 1994سنة 

و  EEPADو مل يتبق احتكار هذا ا�ال من نصيب املركز فقط بل ظهرت استثمارات للخواص ملؤسسة 

، الذي مبوجبه أ�ى  1993سنة  265دار املرسوم الوزاري رقم ، و ذلك بعد إص GECOSجيكوس 

احتكار خدمة االنرتنت من الدولة و مسح للشركات اخلاصة بتقدمي هذه اخلدمة ، ليصل عدد مزودي النفاذ 

  49. 2009متعامل سنة  90إىل خدمة االنرتنت حوايل 

سنة  800ئة ، و ارتفع العدد إىل هي 130ب  1996و لقد قدر عدد اهليئات املشرتكة يف االنرتنت سنة 

هيئة من القطاع الطيب ،  50هيئة من القطاع االقتصادي ،  500من القطاع اجلامعي ،  100منها  1999

و البقية موزعة على القطاعات األخرى ، و كان استخدام االنرتنت يف بادئ األمر ضئيال ، مث عرف تطورا 

                                                 
  52باديس لونيس ، م.س.ذ ، ص  46
    43عبد امللك ردمان الدناين ، م.س.ذ، ص  47
   131، ص  2004، دار الكتاب اجلامعي ، العني ، االمارات املتحدة ،  1، ط العالم و التكنولوجيا الحديثةاالصادق رابح ،  48
، مـذكرة لنيـل شـهادة دراسـة مقارنـة بـين الصـحافة الورقيـة و الصـحافة االلكترونيـة  –اإلشهار في الصـحافة الجزائريـة وليد محدي ،  49

-2009اجلزائــر ، كليــة العلــوم السياســية و االعــالم و االتصــال ،  –املاجســتري يف علــوم االعــالم و االتصــال ، جامعــة دايل ابــراهيم 

  32، ص  2010
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الذي حيدد كيفية استخدام خدمات  1998أوت  25يف  275/28سريعا بعد صدور املرسوم التنفيذي رقم 

  .50االنرتنت

، و يف حماولة منها أخذ حصة هامة من سوق االنرتنت باجلزائر ، قامت وزارة الربيد و 2001و يف عام 

املواصالت بعد انشاء مؤسسة اجلزائر تيليكوم بالتعاقد مع شركتني عامليتني مها : لوسنت تكنولوجي األمريكية 

Losent Technologie   و إيريكسون ،Ericson   السويدية إلنشاء قواعد خاصة ، ستمكن من

  .51ميغابايت /ثا  30احلصول على بث يتجاوز 

و مت إصدار مراسيم و قوانني لتنظيم قطاع االتصاالت يف اجلزائر ، و لعل أمهها إصدار قانون جديد لقطاع 

  .2000يف أوت و ذلك  03االتصاالت و املتمثل يف قانون رقم 

جاء هذا القانون إل�اء احتكار الدولة لنشاطات الربيد و املواصالت و فصل نشاط التنظيم عن استغالل و 

إدارة الشبكات ، و مع صدور هذا القانون مت إنشاء " سلطة ضبط للربيد و االتصاالت السلكية و 

املختلفة ، و تقوم بدراسة دفرت  و اليت تعترب سلطة مستقلة تقف حكما بني اجلهات ARPTالالسلكية" 

  الشروط املتعلق باخلدمة الشاملة اخلاصة باالتصاالت السلكية و الالسلكية .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .61، ص  م.س.ذباديس لونيس ،  50
 نفس املرجع . 51
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  و تطبيقاته: 2.0الويب  -ج

حىت تيم أوريل اول من حتدث عن  2.0هناك اختالف كبري يف تعريف الويب : 2.0تعريف الويب  -1

، و قدم تعريفا اخر سنة 2005قدم تعريفني خمتلفني للمصطلح االول سنة  2.0مصطلح الويب

على يد تيم اوريل و دل دوجريت ،  2004مرة سنة  ألول 2.0، و قد ظهر مصطلح ويب 2006

جتاهات اجلديدة و قد حددا هلا جمموعة من اخلصائص و قد استخدما هذا املصطلح لوصف اال

  .52تتلخص يف التفاعلية ، التعاون، مشاركة املستخدم

خالل جلسة عصف ذهين بني مؤسسة اوريل و مؤسسة ميديا اليف العاملية  2.0و قد نشا مصطلح الويب  

خاصة يف ظل  لإلنرتنتالكبرية  لألمهيةنظرا  2.0اىل مفهوم الويب  انتبها، و قول اوريل يف مقاله الشهري ا�ما 

ظهور العديد من التطبيقات احلديثة اليت ظهرت يف هذا الوقت ، و شكلت ظاهرة غري عادية ، و كان اوريل 

 .53مل يكن واضحا لدى العديد من الناس 2.0على يقني بان مفهوم الويب 

ة للبيانات احلسابية يقوم �ا ، على انه خدمات ذاتية و ادار  2005سنة  2.0لذا عرف اوريل الويب 

  مستخدم االنرتنت للوصول اىل حمتويات الويب كاملة.

ذلك التطور الذي طرأ على تطبيقات االنرتنت من اجليل االول اىل اجليل الثاين، مثال  2.0و ميثل الويب 

 1.0لكرتونية يف الويب ، أي املوسوعة احلرة حيث يشرتك ا�تمع يف إثراء حمتويا�ا ، و املواقع االاالويكيبيدي

أنه  2.0و يقول بريدينج مارشال حول مفهوم الويب  2.0حل حملها املدونات االلكرتونية يف بيئة الويب 

 يأيتمل  2.0، فالويب  1.0موجودة منذ فرتة طويلة يف الويب   2.0الكثري من التقنيات املنسوبة إىل الويب 

 خدمات االنرتنت، و هو الفلسفة و أسلوب جديد لتقدمي بتقنيات جديدة و لكنه جاء بطرق جديدة لتقدمي

خدمات اجليل الثاين من االنرتنت، و تنعكس تلك الفلسفة يف عدد من التطبيقات اليت حتقق مسات الويب 

، الشبكات االجتماعية  content togging، وصف احملتوى blogsابرزها املدونات االلكرتونية  2.0

online social networks54.  

                                                 
 99، ص2003، جامعة باجي خمتار ، عنابة ،  ، الثقافة الجماهيريةمجال العيفة 52

53  -  OReilly,Tim ,What is web 2.0 , Desing patterns and Business Models for the next 

generation of software, 2005 
 cybrarians،  2.0و المكتبات 2.0لى دراسة الويبمدخل ا- الجيل الثاني من خدمات االنترنت ،حممود عبد الستار خليفة  54

journal   2009،مارس 18، العدد  
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  : 2.0تطبيقات الويب  -2

 احلر التأليفwiki مصطلح :wiki   كلمة مأخوذة من شعب جزر هواي االصليني ، و

هي تعين "بسرعة" ، و قد استخدمت يف جمال االنرتنت للتعبري عن سرعة الكتابة يف 

حيث قام كل من  1995احلرة ، و كان أول ظهور لتطبيقات التأليف احلر يف  تاملوسوعا

موقع ويكي و  بإنشاء Boleuf، و بوليوف  ward Cominghamوارد كومنجام 

، و يعترب الويكي مصدرا حرا الكرتونيا يشارك ا�تمع يف  wiki wiki web، هو 

معلومات جديدة او  بإضافةمستخدم  أليصياغته ، و تعديل حمتوياته ، حيث يسمح 

 .2تعديل معلومات

 و من أهم تطبيقات الويكي :

   wiki booksتطبيق الكتب احلرة -

  wikitionaryتطبيق القواميس احلرة -

  wiki universityتطبيق األعمال احلرة -

  media wikiتطبيق الوسائط املتعددة -

  * الشبكات االجتماعية:       

الكرتونية ضخمة و تقدم جمموعة من اخلدمات اليت من شا�ا تدعيم التواصل ،  تجمتمعاو هي مواقع تشكل 

و التفاعل بني أعضاء الشبكة االجتماعية من خالل اخلدمات و الوسائل املقدمة مثل التعارف و املشاركة يف 

  األحداث و املناسبات.

" و هو طالب من غزوكربري من طرف "مارك  2004تأسس املقع سنة  : Facebookالفايسبوك -1  

االمريكية، حيث كان املوقع يف البداية عبارة عن شبكة لتعارف طالب البكالوريوس يف جامعة  دهارفار جامعة 

توسع املوقع  2005االمريكية ، و مت تدرجييا فتح الشبكة للطالب جبامعات االيفي ليغ ، و يف سنة  دهارفار 

  .155اىل بقية دول العامل 2006باجتاه طلبة الثانويات االمريكية و يف 

                                                                                                                                                    
 

 2009،مارس 18، العدد  cybrarians journal،في المكتبات الوكيز 2.0تطبيقات الويب اسامة قشاشة،  55
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: هو شبكة يتم التواصل فيها بني االعضاء و يقدم خدمة تدوين مصغر ، و اليت  Twitterالتويتر -2

حرف للرسالة الواحدة ، أو عن  140عن حالتهم حبد اقصى  tweetsحتديثات  بإرسالميه تسمح ملستخد

أو برامج احملادثات الفورية او التطبيقات اليت يقدمها املطورون، و تظهر  smsطريق ارسال نصية قصرية 

  56االطالع عليها لألصدقاءالتحديثات يف صفحة املستخدم و ميكن 

.   

   وصف احملتوىCotent togging  :  و هو استخدام الكلمات املفتاحية يف وصف

نظام مقنن ، و تقوم فكرة  أليالكيانات الرقمية ، و تكون عبارة عن كلمات حرة ال ختضع 

تطبيقات وصف احملتوى على مشاركة املستخدم يف اضافة الكلمات املفتاحية اخلاصة اخلاصة 

به اىل املصادر ، حيث ميكن وصف صورة ، او ملف صويت ، او فيديو و هذا التطبيق حيقق 

  57و هو مبدأ املشاركة يف بناء احملتوى 2.0واحدا من اهم مبادئ الويب 

 للموقع  الوايفRSS  : الوايف للموقع عبارة عن تقنية متكن املستفيد من احلصول على اخر

األخبار و املعلومات فور ورودها للموقع بشكل تلقائي ، بدال من تصفح املوقع كامال ، 

فهي ختطر املستفيد مبا يستجد من أخبار يف املوقع ، و ذلك من خالل استخدام برامج 

ن أجل مجع ، و تصفح املعلومات ، و تظهر هذه م  RSS Readerيطلق عليها 

املعلومات املستقاة على الديسك توب اخلاص باملستفيد ، أو أي جهاز اخر يدعم هذه 

اخلدمة كاألجهزة ، التليفونات احملمولة ، و ال تقتصر هذه العملية على املعلومات املكتوبة 

و أجهزة   mp3اليت تقرأها أجهزة فقط ، بل تعدادها أيضا إىل امللفات السمعية و املرئية 

IPOD58 .  

، حيث فكر   Ramanathan V.Guhaترجع فكرة امللخص الوايف للموقع إىل العامل رامانثان جوها 

أنتجت  1999يف ابتكار طريقة إلعادة هيكلة مواقع االنرتنت وواصفات حمتواها ، و يف مارس  1995سنة 

، و كانت تلك الدراسات جترى حتت  RSS 0.9أول إصدارة من امللخص الوايف للموقع و أطلق عليها 

  . Netscapeمظلة شركة نيت سكيب 

                                                 
 م س ذ .، 2.0و المكتبات  2.0مدخل الى دراسة الويب-الجيل الثاني من خدمات االنترنت، حممود عبد الستار خليفة   56
 م.س.ذ .،  2.0و المكتبات  2.0مدخل الى دراسة الويب-الجيل الثاني من خدمات االنترنتحممود عبد الستار خليفة ،  57
 ، نفس املرجع . حممود عبد الستار خليفة 58
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صدرت أول  2002، و يف   Userlandللموقع يف شركة استكملت تطويرات تقنية امللخص الوايف 

قام مركز  2003، ويف يوليو  RSS 2.0إصدارة تدعم التعامل مع امللفات الصوتية ، و املرئية ، و مسيت 

  . 59RSSخدمات االنرتنت و ا�تمع جبامعة هافارد األمريكية بتوحيدها كمعيار عايل ، مث توالت إصدارات 

  

  االلكتروني: النشرثانيا : 

  ماهية النشر االلكرتوين:  - أ

 واالتصال اإلعالم وسائل خاصة بصورة و عموما احلديثة التكنولوجيا و التقنية عامل يف كبريا تطورا العامل شهد 

 بدأ الذي اإللكرتوين، النشر وسيلة بظهور الستينات مع ابتدأ لتطور التجليات و البوادر تلك خالل من ،

 :أنه االلكرتوين النشر يعترب لذلك. 2000 سنوات بداية مع يتعدد و يتنوع

 وإنتاج الصفحات ،وتوظيف والصحف واإلبداع االبتكار يف بالكمبيوتر تعمل أنظمة و أجهزة استخدام هو*

 املطبوع النشر كذلك هو ،و اجلودة عالية أو متوسطة ، منتهية و كاملة منوذجية صفحات "إخراج " و

 املطبوعات و الكتيبات و للكتب الدوري غري املطبوع النشر و ، ) جمالت جرائد ( للصحف الدوري

 وتوظيف مجع من اإلنتاج مراحل و خطوات مجيع يف االلكرتونية باحلاسبات باالستعانة ، غريها و وامللصقات

 أو واحد مكان يف للتوزيع التجهيز حجرة يف ،و الطباعة مث للطبع غريها و معدنية ألواح و صفحات جتهيز و

 60.معا وقت يف مكان من أكثر يف

 صاالت عن يغيب الورق أصبح حيث " اإلعداد حيث من للجريدة الفين العمل على اقتصر التعريف أن إال

 من وخصائصه وشكله معامله وحيدد ، جاهز مقال أو كمسودة بالكمبيوتر الورق و القلم عوض و التحرير

 . الشاشة خالل

 تربز الوقت هذا منذ أصبحت لذلك اجلهاز هذا على تصمم أصبحت النهائي شكلها يف الورقية فالصحيفة

  ماهيتها عن الوقت ذلك يف يكتشف مل حضارية حلة يف الورقية الصحيفة معامل

                                                 
 ، نفس املرجع . حممود عبد الستار خليفة 59

 
60  - Alain ,Vuillemi , L’Edition électronique, Certel ,Université 

d’Artois,France,2002,p02http://www.uottawa.ca/academic/arts/astrolabe/articles/art0026.
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 نشر يف املسامهة اإللكرتونية الوسائط هو و ،أال هام شيء إضافة متت اإللكرتوين للنشر الثاين التعريف يف و

كاإلنرتنيت  اإللكرتونية الشبكات خالل من أو املضغوطة أو املرنة األقراص خالل من ، نوعها كان أيا املعلومة

 :التايل التعريف خالل من ،وهذا

 ،للبيانات والتوزيع واإلدارة اإلنتاج جماالت خمتلف يف اإللكرتونية األجهزة استخدام هو61 اإللكرتوين النشر * "

 توزيعها ويتم ، التقليدية واألساليب بالوسائل النشر متاما مياثل ما ،وهو للمستفيدين وتسخريها واملعلومات

  " كاإلنرتنت . اإللكرتونية الشبكات خالل من أو املضغوطة األقراص أو املرنة كاألقراص اإللكرتونية بالوسائط

  :االلكرتوين للنشر تعريف من أكثر يوجد انه إىل اإلشارة جتدر و

مقاله  يسجل أن مقال صاحب فيها يتوصل اليت املرحلة تلك هو االلكرتوين النشر من املقصود الشيء إن"*

أن  بإمكانه يكون مثة ،ومن االلكرتونية الصحيفة حمرر إىل ببثه يقوم مث الكلمات جتهيز وسائل إحدى على

  62. "الصحيفة تلك يف للمشرتكني االلكرتونية الصورة و الصبغة هلا يعطي

 أمام نفسها ا�ال تفتح املطبوعة صور�ا يف التقليدية الصحافة جعل ،وهو هام بواقع لريبطنا التعريف هذا إن

 :أيضا هو ،لذلك التقنية هذه من لتستفيد

طباعة  يف االلكرتوين النشر برامج و احلاسبات تستخدم جديدة تقنيات عرب الورقية التقليدية املعلومات نشر*

 .نشرها و توزيعها و املعلومات

 كان وإذا .الورقية للطبعة املكمل و األول نوعها يف االلكرتونية الصحافة تعريف إىل نأيت حنن أخرى بلغة و

 :على يقوم النشر هذا أن حبيث أشكال، ثالث يتخذ االلكرتوين النشر أن يعتقد من هناك

 .التقليدية املواد إنتاج عملية تسهل حىت اآليل احلاسب على االعتماد*

 .بعد عن الكرتونيا املعلومات لتوزيع االتصال نظم و اآليل احلاسب على االعتماد*

 .الكرتونية ختزين وسائط على االعتماد*

 كما االنرتنيت عرب تكون قد اليت االلكرتونية الدعامة نوع باستخدام يتم الذي كذلك هو االلكرتوين فالنشر

 ...ذلك إىل وما املضغوطة األقراص بواسطة قد تكون

                                                 
 يف اإللكرتونيـة الصـحافة حـول دراسـة وآفـاق، واقع:الجزائر في اإللكترونية الصحافة حول دراسة،  بـروان بوعجيمي ، بلقاسم مجال 61

 06 ص ، 2005 واالتصال، اإلعالم علوم قسم واإلعالم، السياسية العلوم اجلزائر،آلية وآفاق،جامعة واقع اجلزائر
مـــذكرة للحصــــول علــــى  "،الصـــحافة الفلســــطينية اإللكترونيــــة علــــى شـــبكة المعلومــــات العالميــــة"االنترنت مجـــال علــــي احلـــاج امحــــد، 62

  25،ص  2004/  2003،  قسم صحافة،  قصى،آلية اإلعالم والفنونجامعة األ ، البكالوريوس يف اإلعالم
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أال  له، التنويه دون عليه منر أن جيب ال مهم ألمر ،تقودنا املختصني هؤالء قبل من املقدمة املفاهيم هذه إن-

 واملتمثلة بينهما الربط حلقة ذكر على أتينا عندما خصوصا املكتيب، النشر و االلكرتوين النشر بني الفرق وهو

 .احلاسوب جهاز يف

 جماالت احلياة خمتلف يف الناشرة اهليئات مجيع من مطلب جيعله ما االجيابيات من حيمل االلكرتوين النشر إن

  .التحديد وجه على املكتوبة الصحافة ،و اإلعالم عامل ،خصوصا

 الكمبيوتر بدخول عرف الذي املكتيب للنشر طرق هناك كانت االلكرتوين النشر لعامل األوىل اخلطوات فمن

 إىل ،ووصوال بالطباعة ،مرورا التحرير بعملية بدءا إنتاجها عملية من يسهل أخذ و الورقية، الصحيفة عامل إىل

 .التوزيع و النشر

 63 :اآلتية النواحي خالل من التأثري ونلمس

 ،ويتم الكرتونيا توزيعها و معاجلتها مث ،ومن الستقباهلا خمصصة أجهزة إىل مباشرة تصل األخبار أصبحت-

 .تعاجلها اليت واملواضيع تغطيها اليت اجلغرافية املناطق و األخبار مبصادر خاصة قوائم شكل على بوضعها

 ومعاجلة باستقبال يهتم برنامج ،وهو األخبار أو األنباء وسيط اسم عليه يطلق ما بواسطة تتم العملية هذه

 .األخبار حترير و إدارة خاص نظام خالل من أو األنباء، وكاالت من الواردة األخبار وتصنيف

 املختلفة مصادرها من الصحيفة إىل الواردة األخبار مجيع على االطالع للمحرر كذلك يسمح األخبار نظام

 إىل حتويلها مث الشاشة على مباشرة حتريرها على العمل و فقط أخبار من يهمه ما على االطالع خيار ،ويعطيه

 .اإلنتاج أقسام

 تسمح خاصة برامج استخدام حول تتمحور الصفحات إخراج و تصميم يف جديدة أساليب استحداث*

  .الصحف إخراج يف التقليدي باألسلوب عالقة له و يدوي هو عما االبتعاد و الشاشة على بالعمل مباشرة

 : خالل من االلكرتوين النشر على التأثري-

 :االلكرتوين النشر أنواع - ب

 :األقراص على االلكتروني النشر*

                                                 
 28ص.،  02/2004/، 55عدد ، 1ط، جملة العريب ، الصحافة العربية في عصر الرقمي .مستقبل الثورة الرقمية، عماد بشري  63
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 ،أو استخدامها األمر يهمه ملن وبيعها األقراص هذه على ونشره اجلريدة حمتوى جتميع من الطريقة هذه تسمح

 ،فتشكل وبيعه بالطلب النشر من النوع هذا إىل تلجأ اجلرائد من عدد اليوم وأصبح.اجلريدة أرشيف دائرة يف

 .أكرب مايل بعائد للجريدة إضايف إعالمي مصدر

 :االنترنيت على االلكتروني النشر*

 :التالية النقاط خالل من معاملها تتجسد عالقة االنرتنيت و املطبوعة الصحافة جتمع أصبحت-

مؤسسة  تشري ،و الكرتونية طبعات تصدر و الكرتونية مواقع هلا الغربية و العربية الصحف كل تقريبا 1-

قد  االنرتنيت، شبكة على مواقع تدير اليت الصحف عدد أن إىل 1998 عام �اية يف األمريكية "نيوزلينك"

�اية  يف االلكرتونية الصحف عدد يتجاوز مل بينما أمريكية، جريدة 2000 منها جريدة 4900 إىل وصل

ماعدا  املواقع نسبة تقدر لذلك.ا�الت وحىت الدورية و أسبوعية أم كانت يومية صحيفة 80 مثانني 1994

 43 %.ب األمريكية

 الوقت احلايل ،ففي من الوكاالت الصور استقبال عملية يف املنشور احملتوى بني الفصل هو اآلن يقع ما 2-

  يسمح ما رقمي بشكل صورها الدولية الوكاالت كل تبث

 .للصورة نفسها بالنوعية االحتفاظ مع مباشرة الصفحات على املطلوبة وحتميلها الصور عن البحث بإمكانية

النشر  هذا استخدموا الذين العامل يف األوائل الدول من األمريكية املتحدة الواليات كانت ، مشهود وكواقع-

ذلك  بعد ،ليتم املعلومات بنوك ميدان يف إلكرتونية كدعامة ،فاستعمل 1964 سنة حدود إىل اإللكرتوين

  64.التاريخ هذا بعد سنة 15 مثال فرنسا يف عملية هكذا تشجيع

 استحوذ على التكنولوجي املد لكن ، متعاقبة سنوات يف كبرية تطورات معه جلب الواسع التارخيي املد إن -

 و عامل اإلعالم يف احلديثة التكنولوجية التطورات مواكبة حياول دائمة سرعة حالة يف جعله و الزمن عنصر

 هو منها ما يهمنا كثرية، عوامل معه غري ،بل البسيط تعريفه يف يبق مل اإللكرتوين النشر ،الن خاصة االتصال

 ترقيم مناذج اإللكرتوين، بتعدد النشر طرق و أنواع تعددت حني خصوصا املكتوب اإلعالم و اإلعالم، عامل

 أهم "اإلنرتنت" ما يسمى على ،اعتمادا اخلط على النشر عليه يصطلح ما هو ،و املنشورة الوثائق و النصوص

 النصوص البيانات، و لتلك التفاعلية ولد و احليوية بث الذي ، الشبكات شبكة باعتباره إعالمي وسيط

 النشر ، الن االتصالية للعملية املستقبل و املرسل بني جزر و مد حركة يف انسيابية، جعلها ،و اجلامدة

                                                 
64 Alain, Vuillemin, Op.Cit.p01 
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 لعملية دعامات ناقلة بواسطة يتم و ، املباشر اخلط خارج النشر كان البداية يف عنه حتدثنا الذي اإللكرتوين

  . التوزيع

 بنوك"أوىل بلجيكا و إيطاليا الكربى، بريطانيا فرنسا، من كل يف تشكلت أيضا، التارخيية الناحية من

 للغات وخاصة جديدة لغوية قواميس وضع أجل من" استخدمت ،و نصي شكل اختذت و املعلومات،

 مناسبة أساليب إجياد يف تتمثل أخرى عملية "النصية املعلومات بنوك" وضع عملية احلديثة، رافقت

 .."نصية معلومة" كل ملعاجلة لالستشارة، مطابقة

 املساعدة "القراءة"حاليا يسمى ملا اجلوهرية املفاهيم تبلورت و تشكلت 1960/1970سنوات بني ما و 

املستعملة  البث وسائل حسب اإللكرتوين النشر انفجر احلني، ذلك منذ ."املتفاعلة القراءة"أو "احلاسوب

  .املنشورة الوثائق و النصوص "ترقيم" وإجراءات املقرتحة النشر وطبائع

يتطلب  اخلط خارج النشر االنرتنيت،فان و االتصال شبكات يستلزم "اخلط على النشر" يسمى ما كان وإذا .

 . احملتوى توزيع بعملية تقوم حىت املضغوطة كاألقراص حممولة وسائط استعمال

 :بالهيبرتكست النشر دور*

يرتبط  الكرتونيا نصا يشكل هو االلكرتونية،و الكتابة أشكال ألحدث الوصفي التعبري هو اهليربتكست"-

 . "الفائق النص" لغويا النص،وتعين داخل روابط طريق عن أخرى بنصوص

 تيد" إليها،يدعى املنتسبني الباحثني احد لسان على هارفارد جامعة قدمت السبعينات بداية ويف

 65النشر من النوع هلذا خاصيتني :،أهم"نيلسون

مرتبطة  الكرتونية بنصوص يرتبط و يتفرع نص ،فهو متتابعة غري بطريقة الشاشة على النص قراءة ميكن - *1  

 .وهكذا أخرى بنصوص بدورها

 أن لنا أصبح فقد ومنه . املتحركة واألفالم والصورة الصوت مبلفات ربطنا من اهليربتكست يسمح - *2

 .ديناميكية بكل الكمبيوتر جهاز على مضامني نستعمل

 : االلكرتوين النشر مزايا  -ج

  يلي: لعل من أبرز مزايا النشر اإللكرتوين وخصائصه ما

                                                 
ــــــــــــــــــة،حنــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــريس 65 جملــــــــــــــــــة العــــــــــــــــــريب،ط  ،الهيبرتكســــــــــــــــــت عصــــــــــــــــــر الكلمــــــــــــــــــة االلكترونية:مســــــــــــــــــتقبل الثــــــــــــــــــورة الرقمي
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التفاعلية: حيث يؤثر املشاركون يف عملية النشر اإللكرتوين على أدوار اآلخرين وأفكارهم ويتبادلون معهم -1

املعلومات ، وهو ما يطلق عليه املمارسة االتصالية واملعلوماتية املتبادلة أو التفاعلية، فمن خالل منصات النشر 

ار الثقايف املتكامل واملتفاعل عن بعد، مما سيجعل اإللكرتوين سيظهر نوع جديد من منتديات االتصال واحلو 

  تفاعال مع وسائل االتصال تفاعال إجيابيا.ماملتلقي 

  الالمجاهرية: حيث ميكن توجيه النشر اإللكرتوين إىل فرد أو جمموعة معينة  من األفراد.-2

الوقت املناسب دون ارتباط يف  اإلتصايلالالتزامنية: إذ ميكن عن طريق النشر اإللكرتوين القيام بالنشاط -3

  باألفراد اآلخرين أو اجلماعات األخرى.

  احلركية :اليت تعين إمكان نقل املعلومات عن طريق النشر اإللكرتوين من مكان آلخر بكل يسر وسهولة.-4

  .ألخرالقابلية للتحويل: أي القدرة على نقل املعلومات عن طريق النشر اإللكرتوين من  وسيط -5

  اإلنتشار: مبعىن االنتشار حول العامل وداخل كل طبقة من طبقات ا�تمع. الشيوع و-6

العاملية أو الكونية :على أساس أن البيئة األساسية اجلديدة للنشر اإللكرتوين ووسائل االتصال واملعلومات -7

  أصبحت بيئة عاملية.

ناعية على القضاء على  املركزية القضاء على مركزية وسائل اإلعالم واالتصال، إذ ستعمل األقمار االصط -8

يف نشر املعلومات والبيانات، ولن يرتبط الناس بوسائل اإلعالم من خالل املسافات اجلغرافية فقط ، وإمنا 

  املشرتكة. اهتماما�مسريتبطون معا من خالل 

يث أصبح زوال الفروق التقليدية بني وسائل نشر املعلومات املتمثلة يف الصحف والكتب وا�الت، ح -9

مضمون أي وسيلة منها عن طريق النشر اإللكرتوين متاحا ومشاعا ، يف مجيع الوسائل األخرى وبأشكال 

  وأساليب عرض وتقدمي خمتلفة ومتطورة.

أصبح النشر اإللكرتوين واإلنرتنت مبنزلة مكان يعج بالناس واألفكار، تستطيع زيارته والتجول يف  الذي  - 10

اته، مما أتاح إجياد ما اصطلح على تسميته بعامل الواقع االفرتاضي حواجز املكان جنب (cyber space)يزيل 

عون التواصل فيما بينهم بصورة تكاد تكون طبيعية ، بغض يواملسافة وقيود الزمان بني مستخدميه، حيث يستط

  النظر عن املسافات والتوقيتات اليت تفصل بعضهم عن بعض.

اجلامعي فإن النشر اإللكرتوين يتيح الفرصة أمام الباحثني واجلامعيني  إىل يف ا�ال العلمي والبحثي و  - 11

توجيه اجلزء األكرب من جهودهم إىل عمليات التحليل والتفسري واالستنتاج والتنبؤ والكشف عن الظاهرات 
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ذلك من وذلك بدال عما كان حيدث قبل  -وهو ما ميثل العمود الفقري للعملية البحثية -واملتغريات اجلديدة

ضياع نسبة كبرية من جهد الباحثني يف احلصول على املعلومات ، وهو ما سوف يؤدي إىل تطوير املعرفة 

  وحتديثها يف ا�االت البحثية املختلفة، وازدهار االبتكار والبحث العلمي.

ليت أصبحت أن النشر اإللكرتوين يضمن للجامعات ومراكز األحباث اجلودة العالة للمخرجات املطبوعة ا - 12

، من خالل تطور الربجميات والطابعات ، تضاهي كفاءة منتجات املطابع احملرتفة وجود�ا، بشكل يصعب 

  66التفريق بينهما أحيانا.

  :االلكرتوين النشر صعوبات - ج

 : يف الصعوبات هذه تتمثل-

 و صاحبها، علم دون مستعملة و منشورة املكتوبة املعلومة أصبحت فلقد الفكرية، امللكية حقوق مشكلة*

جهد  و عمل بنسب ،ويقومون أخرى إىل لغة من املعلومة ينقلون من خباصة ،و يوم بعد يوما تزداد هي ظاهرة

 .أنفسهم إىل اآلخرين

 بعض األفق يف الحت إن و ،حىت معلومات من متوفر هو ما من االستفادة يعيق الذي اللغة حاجز*

 صفحة كل ترتجم حبيث االنرتنيت، على فورية ترمجة برامج تطوير طريق عن احلاجز هذا لكسر احملاوالت

 .أخرى إىل لغة من املوقع

 ورمبا الفرنسية االجنليزية اللغة من بالرتمجة يقوم ال فوري مرتجم بتطوير لإللكرتونيات العاملية الشركة قامت قد و

 .القواعد جانب من و إمالئيا املرتجم النص بتصحيح كذلك يقوم ،بل فحسب

 عن أن ناتج اخلوف املتخصصني،،هذا سوى معها يتعامل ال صعبة آلة اعتباره و الكمبيوتر جهاز من اخلوف*

 ،وهذا الربجمة وغريها ذلك يف مبا جوانبه كل من اجلهاز هذا مع التعامل إتقان عليهم أن يعتقدون األشخاص

  .جوانبها كل نتقن أن دون االلكرتونية األجهزة من الكثري مع نتعامل ،ألننا خاطئ التصور

 الكتب و الكمبيوتر أجهزة شراء على القدرة عدم و الفقر هو االلكرتوين النشر انتشار أمام اآلخر احلاجز*

 الفجوات إىل ،تضيف ميلكون ال الذين و ميلكون الذين بني هوة الوضع هذا ليخلق غريها و االلكرتونية

  الثروة هذه من العامل شعوب من الكثري حترم و اآلن املوجودة

                                                 
االردن ،دار املناهج للنشر والتوزيع، ترونية والوسائط المتعددةكلااللكتروني الطباعة والصحافة االالنشر ، حممد جاسم فلحي 66

 74.ص،2000،
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 يف التفكري يستدعي منه أسرع جهازا ينتج حىت سنوات مدة أربع يستخدم اجلهاز كان التسعينات بداية ففي.

  67متاما سرعته ضعف أجهزة تنتج بأسابيع .اجلهاز  شراء فبعد اآلن ،أما القدمي استبدال

  : الصحافة االلكترونية :لثاثا

  :االلكرتونية الصحافة ماهية  - أ

 قليلة تعاريف ،وهي االختصاص أهل من الباحثني بعض يد على االلكرتونية الصحافة تعريف جاء-

 املناطة �ا والوظيفة العامة، خصائصها خالل من الغالب يف تعرف االلكرتونية الصحافة لكون ،ومتشا�ة نظرا

 :هي اإللكرتونية ،فالصحافة

 " .مبودم جمهز كمبيوتر عرب القراء متناول يف جعلها ،أي"اخلط على"الكبرية اليومية الصحيفة وضع"*

املكتوبة  النسخة عن ،وتتميز االنرتنيت على نسخها يعاد ،واليت املكتوبة الصحف هي اإللكرتونية الصحف"*

 2 ."،الصورة ،الصوت لأللوان كبري باستعمال

أو  نسخ مبثابة الصحف هذه كانت سواء االنرتنيت شبكة على ونشرها إصدارها يتم اليت الصحف"*

وجمالت  كجرائد أو الورقية، النسخ حمتويات ألهم موجز أو مطبوعة ورقية لصحف الكرتونية إصدارات

 اإلخبارية والقصص الرسائل من مزجيا تتضمن وهي الورق، على مطبوعة عادية إصدارات هلا ليست الكرتونية

 إىل الكتابات األجنبية معظم يف حتديدا التعبري يشري حيث املرجعية واخلدمات والصور والتعليقات واملقاالت

 بصحف ورقية بآخر أو بشكل عالقة هلا ليس اليت أي املستقلة االلكرتونية ا�الت أو الصحف تلك

   ."مطبوعة

  االلكرتونية : الصحافة ظهور على املساعدة العوامل -ب

 فيم وندرج تقنية، أغلبها االلكرتونية، الصحافة مليالد فشيئا شيئا لتمهد بينها فيما العوامل من عدد اجتمع-

 :يلي أمهها

يف  األخرى التفاعلية التجارب و الربيطانية اإلذاعة هيئة يف "تكس الفيديو" و "التيلكس" جتارب تطور*

 .شبكيا النصوص نقل جماالت

 .الشبكية الصحفية البيانات قواعد تطور*

                                                 
.ص ص 55.15/01/2004العـدد،1ط،جملة العـريب ، .مستقبل الثورة الرقمية ترنتكيف يستخدم العرب االن،سعود راشد العنزي  67
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 .السبعينات بداية مع الطباعة قبل ما عمليات يف الكمبيوتر استخدام*

  

  ."كمبيوسرف" شبكة اخلدمات هذه وميزت 1980. 2 بداية مع باهلاتف الصحفية خدمات تقدمي جتارب *

االلكرتونية  للصحافة واألوىل احلقيقية للبدايات دقيق حتديد حماولة يف متعددة اجتاهات هناك أن جند لذلك -

الصحافة  بداية تاريخ أن على يؤكدون من الباحثني من فهناك التقين، باجلانب احلال بطبيعة واملتعلقة

 : حسب يعود اإللكرتونية

 :األول التصور*

الصحف  معها تعاملت اليت األوىل، التقنية العوامل اجتماع أساس على فكر�م األول التصور أصحاب يبين

 :الورقية

 أسوسياتد" يف مشرتكة صحفية 11 مع باالشرتاك اهلاتفية خدمتها كمبوسرف قدمت : 1981 سنة-

 ."ديسباتش كولومبس" هي للجمهور خدما�ا تقدم صحيفة أول كانت التجربة هذه ظل ،ويف"برس

 .الشراكة حل بعد اخلدمة هذه عمل توقف : 1982 سنة-

 اليت الصحف أمثلة ،ومن اإللكرتونية األخبار قوائم يف الصحفية اخلدمات ظهور-1988 - 1985سنة-

 .الكندية "تور سبيكتا هاملتون" صحيفة النظام هذا يف تواجدت

إىل  واالنتقال تكس الفيديو خدمات برتك الصحفية املؤسسات عامل يف نقلة شهدت : التسعينات بداية-

 "ونالين أو أمريكا" و "كمبيوسرف" شبكة":بواسطة باهلاتف الطلب طريق عن الشبكية الكمبيوترية تاخلدما

  ."غي برود" و

 .ذلك بعد من سنة فعليا انطلقت سويسرا،اليت يف للواب التجريبية النماذج أوىل ظهور : 1990 سنة -

اإلعالمية  املؤسسات بعض مع االستثناءات بعض ،إال االنرتنيت على صحيفة أي تكن مل : 1992 ماي-

 بينها الواب،من على ليس لكن االنرتنيت شبكة على هلا مكان عن تبحث بدأت حني االستثناء صنعت

  .68السنة نفس من ماي شهر يف "نالين أو شيكاغو" بتسمية وعرفت ، " نالين أو أمريكا " شبكة

                                                 
 الواقع، العريب العامل يف االنرتنيت صحافة مؤمتر ، االنترنيت في العربية للصحافة المستحدثة و التقليدية التطبيقات،  صادق مصطفى عباس 68

  .3ص،  2005نوفمرب/22/24  الشارقة ،جامعة التحديات و
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  : 1993 سنة-

 . الصحف من عددا "نالين أو أمريكا" و "كمبيوسرف" شبكات استضافت /أ

 هو فلوريدا، جامعة يف اجلماهريي االتصال و الصحافة بكلية االنرتنيت على للصحافة موقع أول انطالقة-/ب

 ."لتو بالوأ "موقع

 "ويكلي التو بالو"هو باألول، يلحق آخر موقع  1994 جانفي -/19ج

 :1994 سنة-

 Nandou ،وهي"الغوفر" على العام بداية يف صدرت قد كانت و ، الواب شبكة على الكرتونية خدمة

TimeS. 

 1995 سنة- :

 من أبريل  يف"أوكالهوما" انفجارات اثر على إخبارية بتغطية لتقوم االلكرتونية للصحافة فرصة أول أتيحت

عن  موقع و للضحايا بقائمة مدعمة حية صور ،و التوضيحية بالرسوم األحداث ونشر نقل ،ومت السنة تلك

 .لصاحلها سجلته كسبق االنرتنيت، على "برس االسوستيد"طرف من تقرير أول نشر مت و.االنفجار

 أمريكية، صحيفة 175 غاية إىل االنرتنيت شبكة على تنشر اليت الصحف عدد ارتفاع:1996 سنة-

  .األمريكي الصحافة حسب احتاد

 :الثاني التصور*

 يلخصون فهم ،لذلك هامة مراحل بثالث مرت اإللكرتونية الصحافة أن يعتقدون التصور هذا أصحاب-

 :التالية اخلطوات أهم يف تطورها مسرية وخيتصرون

 :األولى المرحلة

 نوع من الشبكي اإللكرتوين للنشر جتارب عدة املرحلة هذه عرفت :بداية  1992 إىل 1982 سنة من

 . بالشبكات يعرف ما إىل املطاف �اية يف للوصول تكس الفيديو

 :الثانية المرحلة

 .االنرتنيت شبكة على هلا مواقع عن تبحث اإلعالمية املؤسسة معه بدأت تاريخ 1993 سنة من بداية *

  :الثالثة المرحلة

 . سواء حد على اإلعالمية و االقتصادية للسوق اكتساح من اليوم االنرتنيت على الصحافة مييز ما وهي*
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 :الثالث التصور*

 أ�م باعتبار اإلعالمي، دورها مع بدأت قد االلكرتونية للصحافة احلقيقية البدايات أن يعتقد من هناك-

اخلليج  حرب أعقاب يف ظهر قد الدور هذا أن يرون فهم وبالتايل. املضمون حيث من النشأة على يركزون

 هذه احلرب أثناء يف الصور بعض تلفيق تؤكد براهني و أدلة بتقدمي االنرتنيت متصفحي بعض قام حني األوىل

 التحكم والسرية حلالة نظرا احلرب، هذه يف مماثل دور لعب يف االنرتنيت مواقع بعض بدأت قد وأنه ،السيما

 .آنذاك باملعارك املتعلقة املعلومات و البيانات إعطاء يف

لدى  هاجس تشكل بدأت اليت اإللكرتونية املواقع عدد تطور ، االنرتنيت جمال يف التطوير عملية مع و -

 .املعلومات حتتكر كربى تلفزيونية و إذاعية لشبكات مواقع انتشرت مثة ومن اإلعالم، سالسل مالك

 :الرابع التصور*

املنتديات احلوارية،  عرب إال اإللكرتونية الصحافة ميالد االنرتنيت تشهد مل أنه يعتقد من أيضا وهناك -

مستوى  على مشقة أي املواقع أصحاب تكلف ال و جاهزة و بسيطة و سهلة برامج األصل يف هي واملنتديات

 .وقت بسيط ويف مقابل، بدون االنرتنيت على من حتميلها ميكن برامج فهي ، أيضا املايل املستوى و املتابعة

غري  هي معينة،غالبا قضايا حول املتفقني و املتصفحني من أعداد جتميع يف املنتديات هذه جنحت قد و -

 نظر  غري ووجهات أفكار، و أراء خالل ،ومن التعبري حرية على تضيق اليت ا�تمعات يف حبرية للمناقشة قابلة

الواحد  اآلراء أصحاب بدأ أيضا خالهلا من و ،مث الكربى املواقع يف حيدث مثلما الرقابة ملقص خاضعة

 . احلوارات خالهلا يتبادلون اليت املنتديات داخل جمموعات بينهم فيما يشكلون

،  االنرتنيت على احتكار تشكل بدأت اليت السلسة هذه إىل " "الياهو موقع مثل الكربى الشركات التقت وقد

 ميالد و يف الثانية اخلطوة هي تعترب اليت و املنتديات تكوين تلت اليت "الربيدية با�موعات" يسمى ما فأنشأت

 . اإللكرتونية الصحافة نشأة

 ما جعل هو و الواحدة، ا�موعة يف مشرتك مليون نصف إىل األحيان بعض يف عددها يصل ا�موعات هذه

 توفري موقع على العمل ما،و �موعة املنتسبني على توزيعها و أفكار و مقاالت كتابة يف يفكر البعض

 و تشكيل صفحات يف الربيدية ا�موعات بدأت هنا من ،و األوىل الرسائل ،ليقرأ االنرتنيت على ا�موعة
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 األخرى والقراء ا�موعات اهتمام مثار تكون اليت للمجموعة كتابات و مقاالت يضم ضخم أرشيف

 69.اآلخرين

 تشكيل مواقع طور هو و ، تقدما أكثر آخر طور إىل الطور هذا من االنتقال يف جديا التفكري ضرورة حتم ما

 يف تشكيل البعض بدأ ،حيث اإللكرتونية الصحافة بدايات فكانت ، ا�موعات كتابات تضم بذا�ا مستقلة

  .املواقع اهلامة هذه مسريي يراها اليت املعلومات و البسيطة املوضوعات و املقاالت و اآلراء تضم صحف

 :الخامس التصور

 الصحافة ظهور يف الغرب دور على يؤكدون أ�م سوى اجلديد بالشيء يأتوا مل التصور هذا أصحاب-

جاء  املرة ،وهذه  شيء لكل مهدوا من يعتربو�م فهم عليه ويثنون ذلك، يف الفضل هلم ،ويرجعون االلكرتونية

 :التايل الشكل على متهيدهم

 التعاون لذلك نتيجة 1972 سنة "تلتكست خدمة بظهور السبعينات، يف بدأ االلكرتونية الصحافة تاريخ

 "سيفاكس" مجع بني املؤسسة االوىل باسم IBAو"BBC للمؤسستني خاصني نظامني عنه الذي جنم

 خبدمة BTA " "،عرفت أكثر بتفاعلية ثانية خدمة ظهور 1979 سنة لتعرف.بالرتتيب "أوراكل""والثانية

  أوثورييت ـ تلفون بريتش" طرف من مقدمة "فيديوتكست"

  : مسات الصحافة اإللكرتونية -ج

عندما تظهر وسيلة إعالمية جديدة يقوم روادها عادة بتقليد النمط الشائع يف وسائل اإلعالم اليت سبقتهم قبل 

أن يقوموا بتطوير أمناطهم اخلاصة اليت يستغلون فيها القدرات اجلديدة اليت تضيفها هلم الوسيلة اإلعالمية 

  اجلديدة.

عندما ظهر التلفزيون، فقد كانت أخباره يف البداية تقليدا ألخبار الراديو الذي كان الوسيلة حدث هذا 

اإلعالمية السابقة له، ومل يكن هناك فرق بني أن تستمع إىل األخبار يف الراديو أو التلفزيون سوى يف أنك ترى 

التلفزيوين تدرجييا يف االلتفات إىل أمهية تفعيل وتطوير اإلمكانات املذيع وهو يقرأ، وبعد فرتة بدأ رواد العمل 

الفريدة واملميزة للتلفزيون كوسيلة إعالم، فبدأ استخدام الصورة على نطاق واسع لتوصيل املعلومة ونقل املشاهد 

  إىل جو احلدث، ومت تطوير حترير اخلرب ليناسب الكتابة للصورة املتحركة.

                                                 
– http://www.ijnet، متاحة على :  2005ندوة صحفية القاهرة الواقع و التحديات،   اإللكترونية الصحافة ،اهلادي عبد امحد 69

article/newarticle.arg-trms-htm.   : 09/03/2015تاريخ االطالع  
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حافة اإللكرتونية وال سيما يف العامل العريب، فقد كانت بواكريها األوىل جمرد نسخ نفس األمر حدث مع الص

إلكرتونية من الصحف الورقية، فهي تنشر يف نفس وقت نشر الصحيفة الورقية، وحترر بنفس صياغتها، 

  وتتحكم فيها نفس السياسة التحريرية، و�دف يف األغلب إىل خماطبة ذات اجلمهور.

  ات قليلة تطورت الصحافة اإللكرتونية فأصبح:"مع مرور سنو  و

 . هلا دورية صدور خمتلفة يف األغلب عن الصحف الورقية    

 .طورت مجهورها اخلاص الذي حيمل بالضرورة أجندة خمتلفة  

 .طورت سياستها التحريرية تبعا لتغري اجلمهور وطبيعته وعاداته  

  شبكة اإلنرتنت اليت جتمع بني مميزات طورت تقنيا�ا اخلاصة مستفيدة من إمكانات الكمبيوتر و

  70الصحيفة والراديو والكتاب والتلفزيون احمللي والفضائيات."

وصارت الصحافة اإللكرتونية بذلك تستخدم كل تقنيات وسائل اإلعالم السابقة بشكل متكامل، وأضافت 

اإلعالمية إذ ميكنه دائما أن يعلق إىل ذلك كله ميزة "التفاعلية" اليت جتعل القارئ شريكا إجيابيا يف العملية 

مباشرة على ما يقرأ "ليتحول اإلعالم حبق إىل إعالم ذي اجتاهني (فالصحفي يعلم القارئ باملعلومة وهو يعلمه 

، كما بدأت بعض الصحف األجنبية الشهرية جتربة جديدة تتيح للقارئ أن" يعيد حترير اخلرب على 71برأيه)"

 72عها اإللكرتوين ليقرأ اجلمهور ذات اخلرب بأكثر من صيغة."طريقته وينشره عرب صفحات موق

كانت   2000ويوضح الدكتور عباس مصطفى ميزات الصحافة العربية يف شبكة االنرتنت بإ�ا " حىت العام 

ومميزات النشر االلكرتوين ومل يتبلور إدراك كامل لطبيعة الصحيفة  توتكنولوجياقاصرة يف استخدام أساليب 

، كما أن ذهنية النشر  To go onlineااللكرتونية وأ�ا يف احلقيقة متثل بداية مشروع يف أطواره األوىل 

الورقي مازالت هي السائدة يف معظم هذه الصحف وأن غالبية هذه الصحف ال يتم حتديثها على مدار 

للصحيفة الورقية ، وتفتقر معظم الصحف االلكرتونية العربية اىل خدمة  ل هي نسخة كاربونية الساعة ب

   73البحث عن املعلومات وال يوجد يف الكثري منها ارشيف للمواد اليت سبق نشرها".

                                                 
 21ص   ،2002دار عامل الكتب ، الرياض تصميم الصفحات العربية على األنترنت ،، عثمان ابراهيم السلوم  70
 .64، ص 1999 أوت،  267، العدد  صحافة القرن القادم ، المجلة العربية األنترنت،سعيد حداد  71
 ،، ا�لة املصرية لبحوث اإلعالم ، العدد الثامن ، القاهرةأستخدام األنترنت كوسيلة تعليمية في مجال الصحافة، السيد خبيت حممد  72

 89ص
 .5، م.س.ذ ، ص بية في األنترنتالتطبيقات التقليدية والمستحدثة للصحافة العر ، عباس مصطفى صادق73
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ري من رغم العمر القصري للصحافة اإللكرتونية مقارنة بالصحافة التقليدية إال أن هذا العمر القصري شهد الكثو 

يقول الدكتور و الدراسات العلمية  واملالحظات اليت أبرزت مسات متعددة مرتبطة �ذا النوع من الصحافة ، 

حممود علم الدين" إن الصحافة اإللكرتونية متتلك جمموعة من املميزات يأيت يف مقدمتها التغطية اخلربية 

نب التغطية اآلنية لألحداث بالصوت لألحداث، وإجراء املقابالت مع الشخصيات ذات الصلة �ا. جبا

والصورة من موقع احلدث، وهناك مميزات أخرى غري موجودة بالصحافة الورقية مثل سرعة حتديث األخبار، 

  74وغرف الدردشة، وساحات احلوار واملنتديات ".

  و ميكن إجياز مسات الصحافة اإللكرتونية باآليت :

/ النقل الفوري لألخبار ومتابعة التطورات اليت تطرأ عليها مع قابلية تعديل النصوص يف أي وقت ، مما 1

بل أن الصحف االلكرتونية باتت" تنافس هاتني  جعلها تنافس الوسائل اإلعالمية األخرى كاإلذاعة والتلفزيون 

ات الفضائية اليت تبث االخبار يف مواعيد الوسيلتني يف عنصر الفورية الذي احتكرته، وبدأت تسبق حىت القنو 

 24 .ثانية من وقوع احلدث 30نشر بعض االخبار يف الصحف االلكرتونية بعد أقل من  ثابتة ، فيما جيري

75"  

والدول دون رقابة أو موانع أو رسوم ، بل  احلدود والقارات اخرتاق/  قدرة الصحف االلكرتونية على 2

صحفًا ورقية مغمورة بات مبقدورها  االنرتنيت ، وبذلك فأن ، وذلك عربوبشكل فوري ، ورخيص التكاليف 

أذا متكنت من تقدمي أشكال تقنية متقدمة  صحفًا دولية كبرية ةااللكرتونيأن تنافس من خالل نسختها 

"إلن االرسال عرب االنرتنيت سيعين  و وخدمات متميزة. ومهارات ارسال ، ونوعية جيدة من املضامني

 االلكرتونية صبغة عاملية بغض النظر عن امكانيا�ا والن املضامني هنا جيب أن تكون منح الصحفبالضرورة 

اطالق صفة ( الصحيفة  متوافقة مع هذه الصبغة العاملية ، فأن البعض بات يتساءل جبدية عما أذا كان يصح

  76".  احمللية ) على الصحف التقليدية اليت تصدر هلا طبعات الكرتونية

                                                 
، ص 2005، السحاب للنشر و التوزيع ،  تكنولوجيا المعلومات و االتصال و مستقبل صناعة الصحافة،  حممود علم الدين 74

158. 
من حبوث الندوة العلمية للمؤمتر العام التاسع الحتاد  ، االلكترونية مستقبل الصحيفة المطبوعة والصحيفة،اسامة حممود شريف  75

 . 69ص، 2000،تشرين اول عام -عمان  - الصحفيني العرب
 72ص ، املرجع نفسه،اسامة حممود شريف  76
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 إلصدارهو مطلوب   بكثري مما التكاليف املالية البث االلكرتوين للصحف عرب شبكة االنرتنيت أقل/ 3

 والورقواملطابع  حتتاج إىل توفري املباين صحيفة ورقية ، فهي ال

، والعدد الكبري من املوظفني واحملررين والعمال  قالتوزيع والتسوي ومستلزمات الطباعة ، ناهيك عن متطلبات

"77.   

االعالن املتكرر على  / "جلوء معظم الصحف اإللكرتونية إىل التمويل من  خالل االعالنات ، وقد   أصبح4

 . 78هو مصدر الدخل الرئيسي هلذه الصحف" كل صفحة يف الصحيفة االلكرتونية املسمى بأعـالن اليافطة

مؤسسة  استضافتهلصحفي الذي "وكشف املختصون املشاركون يف مؤمتر (أيفرا الشرق األوسط) الثاين للنشر ا

أضعاف  بأربعةاإلمارات لإلعالم يف أبوظيب ، أن حصة الصحف من اإلعالنات على مستوى العامل أكثر 

  79حصة التلفزيون واألنرتنت. "

/ توفر تقنية الصحافة االلكرتونية أمكانية  احلصول على احصاءات دقيقة عن زوار مواقع الصحيفة 5

قراءها وبعض املعلومات عنهم كما متكنها من التواصل معهم  صحيفة مؤشرات عن اعدادااللكرتونية ، وتوفر لل

 . بشكل مستمر

أمكانيات حقيقية مل تكن  ( Feed Back ) الصدى تقنيات الصحافة االلكرتونية عملية رجع / منحت6

تفاعل بني الصحف وخصوصًا بالنسبة للصحافة ،وبات احلديث ممكنا عن  متوفرة من قبل بوسائل االعالم ،

 العالقة حمدودة وهامشية طيلة عمر الصحافة الورقية. وميكن أن جيد متصفح مواقع والقراء بعد أن ظلت

حول املوضوع  الصحف االلكرتونية حقول خاصة يف شىت الصفحات تتضمن الطلب من القارئ أن يبدي رأياً 

تعليقه فورًا على موقع الصحيفة حيث  سيظهر املنشور أو يكتب تعليقًا عليه ويف حالة قيام املستخدم بذلك

، وتشمل هذه االمكانية بطبيعة احلال رسائل القراء  املستخدمني يف أي مكان االطالع عليه بإمكانيصبح 

   الصحيفة االلكرتونية. اليت تنشر فوريًا على صفحات

                                                 
 - اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية  مركز،  تأثير تكنولوجيا الفضاء والكومبيوتر على أجهزة اإلعالم العربية ،عارف  حممد 77

 13ص،  1997 -ابو ظيب 
ترمجة : د. عبد  ، منهج تطبيقي -لفنون الصحافة المتخصصة  عرض شامل ،حفية كتابة االخبار والتقارير الصكارول ليتش،  78

  45ص ، 2001السنة  –الستار جواد 
 29 11469لعدد ،اأبوظيب ، أإلمارات العربية املتحدة  ،صحيفة األحتاد ،  المفهومالصحافة االلكترونية..النشأة و جناح العلي،   79

 . 2006نوفمرب 
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املادة ، حيث يستطيع الزائر الكرتوين سهل االسرتجاع غزير  / توفر الصحافة االلكرتونية فرصة حفظ أرشيف7

تفاصيل حدث ما أو يعود اىل مقاالت قدمية بسرعة قياسية مبجرد أن يذكر أسم  أو املستخدم أن ينقب عن

املوضوع  نشر حول هـذا الذي يريد ليقوم باحث الكرتوين بتزويده خالل ثواين بقائمة تتضمن كل ما املوضوع

  يف املوقع املعني ، يف فرتة معينة.

مهنيًا جديدًا فيما يتعلق بالصحفيني     وامكانيا�م وشروط عملهم ،  فرضت الصحافة االلكرتونية واقعاً / 8

 لإلنرتنيتالتقنية وبشروط الكتابة  باإلمكانياتالصحفي املعاصر أن يكون ملمًا  فقد اصبح املطلوب من

احلاسوب ، وأن يضع يف  ملرئي ومنطوللصحافة االلكرتونية كوسيلة جتمع بني منط الصحافة ومنط التلفزيون ا

اعتبارات تتجاوز املهين اىل االخالقي يف  اعتباره ايضًا عاملية هذه الوسيلة وسعة انتشارها وما يرافق ذلك من

  . حتديد املضامني وطريقة عرضها

حافة ويعترب حممود سامي عطا اهللا ان الصحافة اإللكرتونية وسيلة من وسائل اإلعالم فهي وسيلة نشر كالص

املطبوعة، والعالقة بينهما هي عالقة" تكامل وليست صراع ، فتاريخ ظهور الوسائل اإلعالمية املختلفة ال 

يشهد بظهور وسيلة تلغي األخرى أو تقضي عليها ولكن توجد منافسة يف أحيان أو تكامل يف أحيان أخرى 

ية والورقية ال تطرد إحدامها األخرى، وحتاول كل وسيلة تطوير نفسها فتستطيع القول أن الصحافة اإللكرتون

  80ولكن يبقى املنافس الوحيد للصحافة اإللكرتونية هو التلفزيون مبواده املختلفة."

  

 

 

 

 

  

  

  

                                                 
، 2005شــارع الشــيخ رحيــاين عابــدين ، القــاهرة ،  50، دار الكتــب العلميــة للنشــر و التوزيــع ، االعــالم االلكترونــي ،حســني شــفيق  - 80
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  الفصل الثاني : ظاهرة التدوين االلكتروني 

  

  تمهيد :

اختلفت اآلراء حوهلا بني الكتابة و النشر على االنرتنت و  تعترب ظاهرة التدوين وإنشاء املدونات ثورة يف ميدان

. وميكن وصف املدونة على (Blog)حول انتشار استعمال الرتمجة العربية (مدونة) مقابل  ومؤيد ومتحفظ

إ�ا صفحة رقمية تسمح لصاحبها بالتعبري عن مواقفه و حالته حبرية تامة من خالل سلسلة من الكتابات و 

نة تربز على الصفحة االوىل لفرتة معينة مث حتل حملها املواضيع و تتميز  بكون  اي مقالة يف املدو  نشر املقاالت

  اجلديدة، وميكن اسرتجاع املعلومات القدمية بالدخول على األرشيف.  

و قد انتشرت املدونات اإللكرتونية بشكل ملحوظ على شبكة اإلنرتنت، وأختذ التدوين اإللكرتوين خطاً مميزاً  

ول الدكتور هشام عطية عبد املقصود: "ويف هذا السياق يرى الباحثون أن له بني املواقع اإللكرتونية, ويق

املدونات أعادت تنشيط ا�ال السياسي ودعم مشاركة املواطنني، نتيجة كو�ا تنمو مبعدالت مؤثرة وتتيح 

  قدرات تفاعلية عرب الروابط والنصوص الفائقة واإلحاالت ملختلف املصادر. 

ن االلكرتوين و على املفاهيم املرتبطة �ا ، أدرجنا هذا الفصل و الذي سنتطرق و للتعرف على ظاهرة التدوي

 من خالله إىل الفضاء التدويين املهين باجلزائر.

  أوال: ماهية المدونات االلكترونية:

  تعريف املدونة االلكرتونية:  - أ

 املعىن اللغوي: -1

العصور القدمية تنسب إىل الديوان و هو أصلها يف املعجم من الفعل دون بفتح الدال و شد الواو، كانت يف 

  81الدفرت الذي يكتب فيه أمساء اجليش و أهل العطاء ، تعرب كلمة دون يف سياق مجلة ما عن مجع و ترتيب

   Blog و املدونات مجع مدونة ، تعرفها موسوعة ويكيبديا بالتعريب األكثر قبوال لكلمة

  logو ضمت  weاي الشبكة و السجل ،حذفت web   log االجنليزية، اليت هي حنت من كلمتني

 بالسجل أو املكتوب أي املدونة هي التعريب األكثر قبوال blog. و إن كان ميكن تعريب blog82لتصبح 

                                                 
 ، م س ذ.التدوينالمدونات االلكترونية و سلطة مجال الزرن، 81
 http//ar: wikipidia.org، متاحة على 2007-12-29،تاريخ االتاحة مدونةويكيبديا ، احلرة وسوعة امل 82
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فهم  bloggeursوهو عملية إنشاء املدونة و النشر فيها ، أما املدونون  bloggingو انتشارا. و منها 

هو العامل املرتابط من املدونات املتاحة على  blogosphèreجمال األشخاص الذين يكتبون املدونات ، و 

. و يطلق على املداخلة ، blog indexeاالنرتنت اليت ميكن الوصول إليها من خالل كشافات املدونات 

 .83باالجنليزية  postاملدخل أو االسهام الواحد فيها تدوينة و هو ما يقابل 

أي   web journalأي مفكر الويب أو  carnet webى املدونة أما بالنسبة للغة الفرنسية فيطلق عل

سنة  web log. و يعترب املدون األمريكي جون بار غريف أول من صاغ مصطلح 84صفحة الويب

فقد ورد من خالل بيرت مريولز الذي استخدم هذا املصطلح يف ماي  blog.أما االختصار 1997

1999.85  

  التعريف التقين للمدونة: -2

املدونة االلكرتونية ترجع بالدرجة األوىل إىل صفة التقنية اليت تتميز �ا.فاملدونة قبل أي شيء الية إن شعبية 

للنشر االلكرتوين على االنرتنت ، تتسم بأسلوب سهل يعزل املستخدم عن التعقيدات التقنية املرتبطة عادة �ذا 

 .86و أكثر من أي تقنية أخرىالنوع من النشر ، و تسمح ألي مستخدم أن ينشر ما يريد بسهولة 

، و هو يف أبسط  *CMSفاملدونات هي تطبيق من تطبيقات االنرتنت تعمل من خالل نظام إلدارة احملتوى 

صورة عبارة عن صفحة ويب تظهر عليه مدخالت مؤرخة و مرتبة ترتيبا زمنيا تصاعديا 

Décronologique  تصاحبها الية األرشفة املدخالت القدمية ، يكون لكل منها عنوانURL  دائم ال

يتغري منذ حلظة نشره، ميكن للقارئ الرجوع إىل تدوينة معينة يف وقت الحق عندما ال تكون متاحة يف الصفحة 

  األوىل للمدونة.

لكرتونية ميلكها و يديرها أشخاص أو و عليه ميكن تعريف املدونات من الناحية الوظيفية أ�ا عبارة عن مواقع إ

مجاعات يقومون بنشر يوميا�م و أفكارهم على هذه املواقع ، و يتم هذا باستخدام تقنية النص العادي أو 

                                                 
ـــــــةعبـــــــد الـــــــرمحن فـــــــراح،  83 متاحـــــــة علـــــــى  02/02/2007،تـــــــاريخ االتاحـــــــة :  Marwa Adam1،  المـــــــدونات االلكتروني

www.http:marwaadam1.blogspost.com/2007/02/blogs.blogs.html  : تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ االطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالع

10/01/2015 
 ، م س ذ .، المدونات االلكترونية و سلطة التدوينمجال الزرن  84
 .270، ص2009، دار الفكرالعريب، القاهرة ، 1، طمن المنادى إلى االنترنتوسائل االعالم حممد سيد حممد ، 85

86 Benoit Desavoye, les blogs nouveau media pour tout le monde ,M21 Edition 

,2005,p18.  
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النص الفائق الذي ميكن أن يتضمن إشارات إىل روابط و مواقع إلكرتونية أخرى كما ميكن إضافة الصور و 

وضوعات مع توايل األيام حبيث تتحول إىل أرشيف خاص باملدون كما ميكن امللفات الصوتية. و تتم إضافة امل

  .87ألي متصفحي شبكة االنرتنت قراء�ا ، التعقيب و التعليق عليها

  :التعريف الداليل للمدونة-3

  قدمت عدة تعريفات داللية للمدونة االلكرتونية و من أبرزها نذكر:

واقع الكرتونية شخصية، ميكن توظيفها و استغالهلا يف  تعريف عبد اهللا ولد خاطري بأ�ا عبارة عن م -

كتابة االراء و الكتابات الشخصية أو الصور اليت يتم تسجيلها ووضعها يف املدونة أو توظيفها يف 

نشر األخبار و األحداث اهلامة اليت يتابعها و يرصدها و اعترب التدوين اعالما بديال استحدث بتطور 

  .88ات الرقابةوسائل االتصال و كذا أدو 

و هناك من اعترب املدونات انظمة اجتماعية منظمة ذاتيا تساعد األفراد على التفاعل من خالل  -

 املشاركة و التعلم عرب تبادل األفكار و املعلومات، باالضافة حلل املشكالت اجلماعية.

عامة اليت أدت إىل و من وجهة نظر علم اجتماع االنرتنت ، ينظر اىل التدوين باعتباره وسيلة النشر ال -

 89ازدهار دور العنكبوتية باعتبارها أسلوبا للتعبري و التواصل أكثر من أي وقت مضى .

:" املدونات هي يوميات شخصية على شبكة يتم  Francis Pisaniو يف تبسيط لفكرة املدونات، يقول 

إدراجها بواسطة برامج بسيطة تسمح بطبع نص على الكمبيوتر و إرساله فور االتصال بالشبكة ليظهر على 

صفحة املوقع املعين، و هي متزج بني املعلومات و االراء و تكون متصلة مبصدر أصيل أو بفكرة أخرى أو 

  ةمبقالة ينصح �ا كاتب املدون

واحدة من أهم تطبيقات االعالم اجلديد و أكد   blogs أما عباس مصطفى صادق فقد اعترب املدونات

أ�ا:" موقع على االنرتنت يستخدم كصحيفة يوميات الكرتونية فردية تعرب عن صاحبها و تركز على موضوع 

                                                 
 .2005جويلية  24إىل  18، من 5228، العدد  خبار األدبأ، مجادى االخرة 87
، متاحة على :  2007جويلية  3، منشورة على االنرتنت يف  االلكترونية العربية : دراسة تحليليةالمدونات ي ، عبد اهللا ولد خاطر  88

http://storage.canalblog.com/15/04/87839/10278014.doc  : 12/10/2014تاریخ االطالع 

89    ، اململكة العربية السعودية، متاحة علىدورها و تطورها في التعددية االعالمية و حرية التعبير- المدونات في السعوديةهديل احلفيض،  

  http://hdeel.ws/pic/oman/opning.JPG  : 05/12/2014تاریخ االطالع.  
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ية و هي تنشر بالنصوص و ، و ميكن أن تكون عبارة عن مذكرات يوماألخبار احملليةمعني، مثل السياسة أو 

  .90الصور و الفيديو و الصوتيات و حتمل وصالت ملدونات أخرى أو وسائط أخرى متعلقة باملقالة

ان املدونات تعترب مصدرا متجددا لألراء و التعليقات و التحليالت السياسية   Nikhil Moroيرى 

من التحكم يف مرور املعلومات و  - سواءا من املدونني أو السياسيني –ووسيلة لتمكني األصوات اجلديدة 

تداوهلا. كما تستمد املدونات القضايا السياسية اليت تتناوهلا من التوجهات السائدة لدى الرأي العام و يف 

الدويل كما  وسائل االعالم التقليدية ، و القضايا اليت تشغل األفراد سواءا على املستوى احمللي أو االقليمي أو

تتحدى املدونات املعلومات املضللة اليت تقدمها بعض وسائل االعالم التقليدية اليت تعرب عن توجهات 

  91السلطات احلاكمة

  هيكلة املدونات االلكرتونية:-4

 تتنوع املدونات يف طبيعتها و نوعية املواضيع املتخصصة فيها، كما تتنوع من الناحية التقنية ، لكنها يف العموم

  تتشارك يف بضعة أشياء تشكل أقسام أو هيكلة مدونة:

الصفحة األوىل: تظهر اخر مواضيع املدونة مرتبة زمنيا من األحدث غلى األقدم، عنوان معرب عن املوضوع ،  

  رابط ثابت لكل موضوع ينقل إىل صفحة مستقلة لنص التدوينة مع التعليقات امللحقة �ا،تاريخ نشر املوضوع.

ع: صفحة مستقلة لكل موضوع، تظهر كامل نص التدوينة ، مع بيانات إضافية ، و حقول صفحة املوضو 

نصية الضافة التعليقات ، مع االطالع على التعليقات السابقة ، و التدوينات ميكن أن تكون مواضيع قصرية 

  حول اي شيء ،اراء حول احداث معينة، صورة مميزة ، مقاطع فيديو....أخل

ألوىل للمدونة تظهر دائما عددا حمدودا فقط من املواضيع، وليس كل ما ينشر يف املدونة، األرشيف: الصفحة ا

من هنا نتبع أمهية صفحة األرشيف، فهي تظهر كامل حمتوى املدونة حسب تصنيف املوضوعات أو حسب 

  تاريخ النشر ، مما يسهل الوصول الدائم ملا سبق نشره يف املدونة.

جدا و ان كان املدونون ال يهتمون �ا كفاية  و هي صفحة تقدم يف العادة تعريفا  السرية الذاتية: صفحة مهمة

  موجزا عن املدون،شخصياته،اهتماماته و اهدافه من املدونة.

                                                 
 .196، ص  2008، دار الشروق للنشر و التوزيع ،  الجديد المفاهيم و الوسائل و التطبيقاتاالعالم ، عباس مصطفى صادق 90

91 Nikhil Moro, M.A,Freedom of Expression and the information society , A 

legal Analysis toward A libertarian framework for libel , Dissertation , Ohio State 

University , 2006, Available at : http://scholar.google.com consulté le : 18/08/2014   
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لتتبع جديد املدونات ، عرب برنامج :و هي جمموعة من املعايري توفرطريقة سهلة للقراءة  RSSالتلقيمات مثل 

املدونات أكثرمن مرة يوميا.كما ميكن ان حتتوي املدونة على روابط ملدونات  خارجي دون احلاجة لزيارة كل

  صديقة او مواقع اخرى يفضلها املدون و يراها مهمة.

و فيما خيص التصميم العام للمدونة،خيتلف باختالف املنصات التدوينية ، و من بني املواقع اليت تضم 

  و ورد بريس و ذلك للمرونة التقنية اليت تتميز �ا.   مدونات جزائرية جند موقع مكتوب،موقع بلوغ سبوت

  نشأة املدونات االلكرتونية و انتشارها:  -  ب

 نشأة املدونات االلكرتونية: -1

و هي منسوبة إىل دافيد  1997اكتوبر  07بالرغم من أن أول مدونة على شبكة االنرتنت تعود إىل تاريخ 

وينر، مربمج أحد الربامج االلكرتونية األكثر شيوعا و مطوره حتت اسم "مانيال" ، و بالرغم من أن مصطلح 

blog  1999رتنت إال بعد عام . إال أن ظاهرة املدونات مل تنتشر على شبكة االن1997مت صكه عام 

حيث بدأت خدمات االستضافة يف السماح للمستفيدين بانشاء املدونات اخلاصة �م بصورة سريعة و سهلة 

 نسبيا.

سببا من أسباب ذيوع صيت املدونات ظاهرة عامة بانضمام  2003و كانت احلرب على العراق سنة 

املدونني و قرائها و تطور األمر ، إىل أن أصبح عام العديدين من املستفيدين من االنرتنت إىل صفوف 

  . 92هو عام املدونات 2005

و من ناحية أخرى ظهرت مدونات يكتبها عراقيون عن حيا�م يف األيام األخرية لنظام الرئيس الراحل الشهيد 

باملاليني  صدام حسني و أثناء االجتياح األمريكي ، اكتسبت بعض هذه املدونات شهرة واسعة و عد  قراؤها

، و ظهرت العديد من املدونات اخلليجية مثل   Where is Raed،و طبع أحدها و هو أين رائد؟ 

دونة أصبحت امل  2004ن النظرة اخلليجية حلرب العراق ، و يف عام مدونة الساخر أبو مشس اليت عربت ع

و قرائها ، كما تناولتها  ظاهرة عامة بانضمام العديد من مستخدمي شبكة االنرتنت إىل صفوف املدونني

  الدوريات الصحفية .

                                                 
 153م.س.ذ ، ص  ، اإلعالم اإللكترونيفيصل فايز أبو عيشة ،  92
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يف  –و أصبحت املدونة نوعا من أنواع االبداع األديب املتعارف عليه و تنظم له دور النشر و الصحف 

املسابقات الختيار أفضلها ، من حيث األسلوب ، و التصميم ، و اختيار املوضوعات  –إصدارا�ا الرقمية 

  . 93مثل املسابقة اليت نظمتها صحيفة جارديان الربيطانية 

  مراحل نشأة املدونات:- 2

يف قراءة تارخيية لنشأة املدونات، ميكن القول أ�ا ظاهرة تطورت عرب ثالثة مراحل حسب دراسة قدمها 

  ال الزرن" �لة الشؤون العربية على النت و هاته املراحل هي كااليت:الباحث "مج

القرن ، مع املدون األمريكي "جورج بار غريف"    حيث انطلقت املدونات يف منتصف تسعينيات املرحلة األوىل:

مع موقع "دراحجريبورت". وهو من كان وراء نشر فضيحة "مونيكا لفن سكي" السكرترية  1994عام 

  .94م1994للرئيس األمريكي السابق "بيلكلنتون" سنة  اخلاصة

  و قد اثارت تعليقات كبرية و مؤثرة بعد نشر هذه الفضيحة يف اوساط ا�تمع االمريكي يف سائر احناء العامل

سبتمرب، ففي هذه املرحلة  11و هي مرحلة امليالد احلقيقي للمدونات خاصة بعد أحداث  املرحلة الثانية:

دخل الصحفيون يف التدوين وبدأت املدونات تكتسب شيئا فشيئا قدر�ا بعد هجوم شنه عليه املدونون، إثر 

ا أخر يف كان سبب  2003على التأثري، كما ظهر أن الغزو على العراق سنة Trent lottتصرحيات أطلقها 

انتشار املدونات، يف حني أطلق عليها البعض اسم "مدونات احلرب العنصرية". ومنذ ذلك احلني انتشر 

  مدونات مؤيدة للحرب من أشهرها "آنستا بوندت".  التدوين وأصبح وسيلة اتصال شعبية ومؤثرة، فقد ظهرت

اص املناوئني للحرب يف الغرب، املدونات وسيلة للعديد من األشخ  فقد أصبحت فيه   2003 أما عام    

وغطتها جمالت   . للتعبري عن مواقفهم السياسية. ومنهم مشاهري السياسة األمريكية من أمثال "هوارد دين"

كما كان استخدام معهد "آدم مسيث" الربيطاين هلذه الوسيلة دوره يف    . شهرية كمجلة "فوربس" يف مقاالت هلا

  .95تأصيلها

م، حني 2004و قد بدأت يف النصف الثاين من العام  مرحلة كسب الثقة و االنتشارهي  املرحلة الثالثة:

م. فقد بدأت تظهر جمموعة جديدة 2005حتول التدوين إىل ظاهرة عاملية عرفت انفجارا كبريا ابتداء من سنة 

                                                 
  154م.س.ذ ، ص ، اإلعالم اإللكترونيفيصل فايز أبو عيشة ،  93
، 2006، قســم املكتبــات و املعلومــات ، جامعــة االمــام حممــد بــن ســعود ،  المــدونات االلكترونيــة فــي المكتبــاتعبــد  الــرمحن فــراج ،  94

  18/02/2015تاریخ االطالع :    http://informatics.gov.sa./magazineمنشورة على : 
 ، م.س.ذ. االلكترونية في المكتباتالمدونات  ،عبد الرمحن فراج 95
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املواقع مميزة على شبكة اإلنرتنت، ختتلف عن بقية املواقع الكالسيكية ومواقع الدردشة و البوابات و 

الشخصية. �ا وصالت مشرتكة استطاعت أن تفرض نفسها، لتتكاثر بسرعة ملفتة، ليصل عددها يف نوفمرب 

مليون مدونة، حسب إحصائيات املوقع اخلاص باملدونات. وقد استنتج هذا  1.2م إىل 2000من سنة 

م إىل 2006شري إحصائيات احملرك أن نسبة منو هذه املواقع تفوق بكثري بقية أصناف مواقع االنرتنت، وت

  .96مليون مدونة يف العامل 50وجود أكثر من 

"أن عدد هذه املدونات الشخصية اليت يتم  -األملاينZdnet   وفًقا ملوقع-وقد أشارت دراسات السوق   

مليون  27إنشاؤها يتزايد بشكل سريع حول العامل، حيث تشري آخر إحصائية أن هناك اآلن ما يقرب من 

  حول العامل. مدونة شخصية

  عوامل نشأة املدونات االلكرتونية: -2

  ،عوملة اإلعالم: وهذا برتاجع مقولة االتصال اجلماهريي واليت كانت مقدمة للصناعات اإلعالمية

مقوله يف القهر والتضليل واغتصاب العقول، أما  - رغم نبلها–غدت مقولة االتصال اجلماهريي 

ط الذي تفرضه الشركات املتعددة اجلنسيات اليت تستهدف الصناعات الثقافية فهي االحتكار والتنمي

الربح. فنجد بذلك شركة واحدة متلك عدة مؤسسات إعالمية، وهذا ما حيدث مع االنرتنت. فقد 

أصبح املستعمل منا ال يفرق بني الربامج املتشا�ة والسبب هو تشابه سياسات التحرير، ففي 

فقد  2001قطاع االنرتنت أما يف سنة %من 60شركة تتقاسم 50كانت توجد   1999سنة

شركة فقط. مثل هذا التمركز وهذه القطبية، تفقد املؤسسة اإلعالمية واالتصالية على  14أصبحت

حد السواء القدرة على توفري مادة إعالمية متنوعة، وذلك بسبب غياب التعددية يف امللكية، ويعتقد 

أن يتفاعل من دون   يستطيع الفرد من خالهلاصاحب مدونة "جحا كوم" أن املدونة اخرتاع رائع، 

التواصل اإلنساين احلر الذي   وسيط مع األحداث ومع اآلخرين، وبذلك ستكون املدونة أداة

سيكنس تدرجييا وسائل االتصال اجلماهريي التقليدية، اليت صودر معظمها من قبل القوى السياسية 

  .97الشمولية وقوات التحالف بكل أنواعها

                                                 
 ، م.س.ذ سلطة التدوين ،مجال الزرن  96
ـــى اإلعـــالم و االتصـــال ،رحيمـــة عيســـاين  97 ـــدة فـــي عصـــر العولمـــة االعالميـــة  -مـــدخل إل ، المفـــاهيم االساســـية و الوظـــائف الجدي

  221-220ص  ، ص  2007مطبوعات الكتاب و احلكمة ، باتنة ، اجلزائر ، 
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 ة يف وسائل االعالم الثقيلة: يعترب فقدان الثقة يف وسائل اإلعالم التقليدية نتيجة حتمية نقص الثق

تدريها شركات عمالقة، حتكمها رهانات   لظاهرة عوملة اإلعالم وبروز أقطاب إعالمية دولية كربى

لص مالية وسياسية و يف األصل تعترب املدونات رد فعل قد يكون يف نفس الوقت عفوي وواع عن تق

حضور املواطن يف قضايا الشأن العام، وتأكيد حلالة من التشكيك يف مصداقية الصحافة، وهي بذلك 

تعكس ظرفا حرجا من عدم الثقة بني وسائل اإلعالم التقليدية واجليل اجلديد من مستخدمي االنرتنت 

اليت تبثها الصحف واإلعالم االلكرتوين. واستطاعت املدونات أن تنافس املعلومة الرمسية التقليدية 

واإلذاعات واحملطات الفضائية، فالكتابة والنشر باالعتماد على املدونة أسهل على املستوى 

السيكولوجي من األشكال األخرى من التعبري (الصحيفة، اإلذاعة....). حبكم أن الكاتب ال خيشى 

ون هيثم الصباح يعترب من األحكام املسبقة، خاصة عندما يكون اهلدف هو التواصل مع األخر. فاملد

املدونة الوسيلة األسهل واألسرع للتواصل، بني نبض الشارع واإلعالن والساسة. فمنذ عصور مل تتح 

للبشرية وسيلة �ذه السهولة متكن أي شخص من إبداء الرأي ونقل األحداث كما يراها هو، بدون 

هي صحافة املواطن بكل ما أي تأثري خارجي وبدون خضوعها ملقص الرقيب، وبالتايل فاملدونة 

  .98لكلمة صحافة من مغزى وأهداف

لقد أصبح املواطن ال يثق يف اإلعالم عامة ويف الصحافة خاصة، فهي تسوق للحمالت االنتخابية وتسعى      

للربح على حساب املصلحة العامة، وأمام حالة الشك والنقد للصحافة التقليدية، تريد صحافة املدونات أن 

املسئول وأن تنشر ما ال تنشره الصحافة الكالسيكية، اليت ختضع لرهانات وأجندة البورصة والتكتالت. حترج 

الن املدونات ال حتتاج لتكلفة مالية، وال مصلحة ذاتية هلا، وال مناصب تسعى للدفاع عنها وال رأس مال هلا 

يتحدث بوصفه مواطنا مل جيد من ختشى علية أن ينهار يف سوق األسهم. إ�ا ببساطة صحافة الفرد الذي 

  .99يسمع مشاكله، ويعرضها على وسائل اإلعالم التقليدية: تلفزيون، إذاعة، صحافة ورقية

  تطور احلس لدى الشباب: تنتشر ظاهرة التدوين يف أوساط الشباب واليت كانت الفئة الدافعة لشيوع

ارسة التدوين حكرا عليه، وقد هذا الشكل من التواصل من داخل شبكة االنرتنت، بل تكاد تكون مم

يكون وراء هذا االخنراط العفوي يف فعل التدوين صلة بفقد الشباب الثقة يف وسائل اإلعالم 

                                                 
 ، م.س.ذ. سلطة التدوين ،مجال الزرن  98
 مجال الزرن ، نفس املرجع. 99
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التقليدية. وميكن القول أن ظاهرة املدونات سامهت يف حتديد وتشكيل دميغرافيا االنرتنت، وخاصة 

كثر حضورا يف شبكة االنرتنت كفضاء اإلجابة على ذلك السؤال القدمي احملري: من هي الشرحية األ

  افرتاض يصعب تقييمه ومتابعة؟

لقد أظهرت املدونات االلكرتونية على شبكة االنرتنت فئة الشباب، وهي تكتب ما يدور يف حيا�ا اليومية      

ة، من مواقف و آراء و قصص تريد أن يشاركها الناس تفاصيلها. و املدونة تعبري جديد عن دميقراطية الكتاب

اليت كانت و الزالت إىل اآلن حكرا على كهول و أصحاب الشهادات العليا بوصفها نشاطا خنبويا، كما أ�ا 

أصبحت عالمة على دميقراطية الكتابة بعد أن حتققت دميقراطية القراءة و خاصة يف الغرب، فالشعوب الغربية 

ات القراءة إىل سلوكيات جديدة يف الكتابة قياسا لشعوب العامل الثالث شعوبا تقرأ، و بديهي أن تؤدي سلوكي

فشباب املدونات و من خالل اخنراطهم يف هذا الشكل من التعبري عن    ما إن وفرت االنرتنت الفرصة لذلك،

بديال للتعبري عن رأينا إال املدونات    قضايا الشأن العام و اخلاص يريدون إيصال رسالة تقول : عفوا ال منلك

  .100خري املتاحفهي احلل األول و األ

  ،النكسات و احملن: و من بني العوامل غري املباشرة اليت سارعت يف تفعيل انتشار ظاهرة املدونات

ميكن ذكر احلرب على العراق اليت جذبت اهتمام املدونني و خاصة يف الواليات املتحدة األمريكية، 

رب، ووضعه لعينة من الصور يف تدوين مذكراته أثناء احل  "جاسون"  عندما بدأ اجلندي األمريكي

الرقمية املعربة عن مآسي احلرب يف مذكراته االلكرتونية، وكان هذا اجلندي قد استطاع أن ينقل 

معانا�م و آماهلم، و جنح يف تقدمي ما مل يلفت إليه اإلعالم األمريكي وهي وجهة نظر املدنيني 

  العراقيني و معانا�م.

رب مدونات، تدعم من سافر إىل مجعيات و املنظمات املعارضة للحرب فقد تأسست قبيل اندالع احل         

فكانت    يف احلرب كدروع بشرية،   الذين استعملوا أالئك و املدافعني عن حقوق اإلنسان. خاصة منهم 

يوميا�م وتعليقا�م احلية حول ما يستجد يف العراق جتد طريقها لكل العامل، وأصبحوا يتلقون الردود للتدوين و 

اجتهوا ينشرون على هذه املواقع أخبار احلرب بشكل مستقل عن وسائل اإلعالم التقليدية حول العامل. و 

خالل األسبوع األول للحرب على العراق كانت مواقع املدونات أفضل املواقع اليت قدمت تغطية مثرية للحرب، 

                                                 
، املـؤمتر الــدويل لالعــالم اجلديــد تكنولوجيــا جديــدة لعــامل جديــد ، جامعــة  ، التفاعليــة فــي الصــحف العربيــة علــى النــتالصـادق رابــح  100

 09/04/2009-07البحرين 
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لحرب ووقائعها باالعتماد على وقد قدم بعضها تأرخيا يوميا ل   مقارنة جبهات و مواقع إعالمية أخرى.

  معلومات من شهود عيان و يوميات ألشخاص عايشوا األحداث.

"تسونا مي" يف جنوب شرق أسيا، حيث سبق كتاب 101كما برز االمتياز للمدونات أيضا خالل كارثة        

ن القنوات املدونات أطوار هذه الكارثة، وغطوا بالتفصيل وبالصور الدمار الذي خلفته، حىت أن العديد م

التلفزيونية قامت بنقل تفاصيل احلدث عن هذه املدونات. كما جنحت هذه املدونات يف حث وحتفيز الناس 

على التربع، حىت أن هذا احلماس واملنافسة دفع احلكومة الربيطانية إىل الرفع من قيمة تربعا�ا على ما كانت 

إعصار "كاترينا" املدمر الذي ضرب الواليات املتحدة الدولة تعتزم تقدميه، نفس السبق حققته املدونات خالل 

األمريكية. هكذا أصبحت املدونات وبشكل ملفت إبداعا وجتسيدا إنسانيا غري مسبوق، عن كيف ميكن 

   توظيف تكنولوجيا االتصال احلديثة كأداة ميكنها أن تساعد الرأي العام وبشكل فعال، و مثري يف التعبري عن

  لكوارث وعدة قضايا إنسانية.مشاعره حول احلرب وا

بكل تلك األسباب املباشرة وغري املباشرة أصبحت صفحات املدونة أقرب إىل اجلريدة أو الصحيفة        

االلكرتونية، أو إىل ما ميكن أن نطلق عليه بيوميات "أون الين"، فهي عبارة عن ظاهرة جديدة تساهم يف 

من أشكال النميمة أو اإلشاعة الصحيحة، إذ يهيمن كل ما هو حتديد هوية االنرتنت. إ�ا ظاهرة تشبه شكال 

سري ومكبوت، ومنفلت ومحيمي ومناهض لإلمجاع العام و مهمش على ما ينشر يف املدونات. للمدونة تأثري 

أيضا على مستعمليها ويعود ذلك خاصة إىل ما يتميز به االنرتنت من سرعة وحتررية يف االستجابة إىل ما 

 .102ر وبشكل خمتلف عن وسائل االتصال التقليديةينتظره اجلمهو 

  

  انواع املدونات االلكرتونية وخصائصها: - ج

  103:كرتونيةلانواع املدونات اال -1

                                                 
 الصادق رابح ، نفس املرجع. 101

  ، مرجع سابق.التدويندراسة بعنوان سلطة  ،مجال الزرن  102
103Fischter ,D , blogging basic , 2005, http://wiki calssroom 20.com ,posé le : 

12/01/2010, consulté le :25/11/2014   
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املدونات ال تقف عند نوع معني، بل هلا أشكال و أنواع و صيغ خمتلفة و عديدة. فمن ناحية املضمون جند  

فيها االقتصادية و اإلخبارية و الرياضية و الدينية و الرتفيهية و السياسية و احمللية و التقنية. و جند أن أشهر 

  الثالثة التقنية.نوعني منهم مها السياسية و الرياضية و تأيت يف املرتبة 

      املدونات االلكرتونية اليت حتتوي على الروابط التشعبيةlink blogs         : 

) أول أنواع web Link blogsتعترب املدونات االلكرتونية اليت حتتوي على املوصالت التشعبية (     

املدونة االلكرتونية  املدونات االلكرتونية اليت مت نشرها على شبكة االنرتنت، ومن هنا جاء اسم

)weblogs ،و حيتوي هذا النوع من املدونات على العديد من على العديد من الروابط ملوقع االنرتنت ،(

 اليت يرى صاحب املدونة أ�ا تستحق الزيارة إضافة إىل وصف خمتصر للموقع املشار إليه بالرابط .

 املدونات االلكرتونية اليت حتتوي على املذكرات اليومية )On diary blogs( 

تتناول هذه املدونات احلياة اليومية ملالكها: ماذا فعل و ماذا دار يف ذلك اليوم، و ال حتتوي هذه املدونات    

 بالضرورة على الروابط ملواقع االلكرتونية األخرى.

 ) املدونات االلكرتونية اليت حتتوي على مقاالتArticle blogs( 

من املدونات على العرض و التعليقات لألخبار و األحداث و التقارير.  وهي  ميكن أن حتتوي هذا النوع   

 عادة ما تكشف على قدر أقل من احلياة اليومية لكاتبها من املدونات االلكرتونية اليت حتتوي على مذكرات.

  ) املدونات االلكرتونية اليت حتتوي على الصورPhoto blogs (104  

 وغريها .” صورة اليوم“لى الصور ، مثل حيتوي هذا النوع من املدونات ع

  ) :املدونات االلكرتونية اليت حتتوي على مقاطع البث اإلذاعيPodcasts blogs( 

) على أ�ا برنامج إذاعية قصرية مسجلة بواسطة صاحب Podcastsميكن اعتبار مقاطع البث اإلذاعي (

) مأخوذ من Podcastsإليها علما بأن املصطلح (املدونة، وبإمكان املستمع حتميلها عندما يريد االستماع 

، اليت بإمكا�ا تشغيل ملفات  MP3، و هي عبارة عن مشغالت امللفات الصوتية بصيغة IPODأجهزة 

Podcasts. 

 ) املدونات االلكرتونية اليت حتتوي على مقاطع البث املرئيVidiocasts Blogs(  

                                                 
104 ERETCHEID, Oliver, Weblogs – un nouveau paradigme pour les systémes 

d’information et la diffusion de connaissances ? applications et cas d’usage 
en contexte de veille et d’intelligenceéconomique, Colloque ISKO, France 
,2005. 
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اجتاه يف أوساط املدونات االلكرتونية و هي مماثلة لـ )، هي أحدث Vidiocastsمقاطع البث املرئي (   

 )، غري أ�ا تعد بواسطة الفيديو.Podcastsمقاطع البث اإلذاعي (

 .املدونات االلكرتونية املنوعة:تعترب املدونات االلكرتونية مزجيا من أنواع املدونات املذكورة أعاله 

  105ع من املدونات بواسطة جمموعة من األشخاصاملدونات االلكرتونية اجلماعية:يتم بكتابة هذا النو. 

 106وهناك تقسيم اخر للمدونات و يشمل:

 ملدونة الصحفية : يكون وراءها صحفيون أو أناس عاديون يكتبون بطريقة صحفية ينقلون االحداث ا

اليومية او يعلقون على قضايا أو يقدمون أفكارا و اقرتاحات يف شكل صحفي أقرب لكتابة عمود أو 

  مقال.

  املدونة الشخصية: حيث يكتب الناشر أفكاره اخلاصة ، أو شعرا خاصا به او رسومات، فتصبح

  املدونة كمعرض شخصي.

 . مدونة اخلربات السابقة: حبيث يقوم الناشر بكتابة خرباته وجتاربه يف املدونة اخلاصة به  

 وحي ا�تمع الذي  املدونة االجتماعية: يتناول املدون املواضيع االجتماعية، و يكتب قصصا من

  يعيشه.

حدد أنواع املدونات كما هو مأخوذ من دليل املدونات على املوقع :  Marjoline Provost107أما 

blog.com-www.over  : إىل  

 املفكرة الشخصية على اخلط . -

 مدونة الصور. -

 مدونة السفر. -

 املدونة السياسية. -

                                                 
  .122- 121، ص  ،  م س ذامينة نبيح  105

 
 متاحة على 26/06/2010، تاريخ االتاحة  مدونة الصحفي مصطفى دالع ،مصطفى دالع 106

www.http://dalaam.maktoobblog.com  : 24/07/2014تاریخ االطالع 

 
107  Marjoline Provost Aurélien Beaux, Seminaire de communication , l’étude sur les 

blogs ,Bordeaux , Aquitane ,France , posé le :01/05/2005 , Disponiple sur le 
file://E:/etudesur les blogs .htm, consulté le : 12/02/2015 

http://www.over-blog.com/
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 الوقائع.مدونة  -

 مدونة الصحافة. -

 . cvمدونة  -

 مدونة االتصال الداخلي للمؤسسة . -

  مدونة االتصال اخلارجي للمؤسسة . -

  108شبكات املدونات االلكرتونية. -2

كما ذكرنا آنفا أن املدونات بدأت كسجالت فردية ذات اهتمامات شخصية باألساس ، مث حني أضحى    

 –تأثريها واضحا على ا�تمع بدأت الشركات الكربى كوسائل اإلعالم تلتفت إليها باعتبارها وسيلة إعالنية 

و هو ما سيدفع الشركات إىل سيكون هلا تأثريها النافذ على القدرات الشرائية،  –مباشرة و غري مباشرة 

توظيف مدونني خمضرمني لديها، وإنشاء مدونا�ا اخلاصة و بعضها اكتفى بشراء محالت إعالنية على 

 املدونات.

فاالهتمام املتزايد للشركات باملدونات كوسيط إعالين سيدفع بعض املدونني إىل تأسيس جتمعات من     

 ألجل حتقيق أكرب عائد مايل ممكن من اإلعالنات.  Blog networkاملدونات مسي بشبكة املدونات 

فشبكة املدونات هي جمموعة من املدونات متصلة يبعضها تتخصص كل واحدة يف املوضوع حمدد من مثة     

ميكن تشبيه شبكة املدونات مبجلة متعددة األبواب و األقسام يشرف عليها طاقم حترير متفرع. مصدر الدخل 

ت هو اإلعالنات، إال أن بعض الشبكات اخلاصة التابعة ملؤسسات معينة مهتمة بالربح األساسي هلذه الشبكا

 املعنوي أكثر من املادي.

 وميكن تصنيف شبكات املدونات إىل أربع تصنيفات:

 :شبكة مدونات رحبية تابعة لشركات جتارية رمسية 

افة إىل فريق حترير مركزي يشرف على  تتميز هذه الشبكات بتعدد املدونات و بوفرة من الكتاب املتعاونني، إض

كل املدونات هذه الشبكات تدفع مقابال ماديا لكل كاتب مشارك عن أي تدوينة يضيفها إىل مدونات 

الشبكة، و مصدر دخل هذه الشبكات هو اإلعالنات املباشرة املتمثلة يف وضع نصوص دعائية واضحة و 
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حتليل ملتوجات شركات  معينة مبقابل مادي عن كل  صور، أو إعالنات غري مباشرة تتمثل يف مراجعات و

 مقال تدفعه الشركة املعينة .

 :شبكة رحبية يشرف عليها شخص واحد شخص 

يقوم بإنشاء أ كثر من مدونة متخصصة و يشرف عليها و حده، و مصدر الدخل ميكن أن ينحصر يف 

 اإلعالنات وقد يضاف إليه التربعات.

   :شبكة املدونات تابعة ملؤسسات إعالمية 

مؤخرا عمدت كثري من املؤسسات اإلعالمية إىل إنشاء مدونات خاصة، �ا يشرف عليها حمرروها الصحفيون 

 و هي قد تكون رحبية و قد ال تكون .  bbcو ال  timeأو مدونون أو حمرتفون مثل 

در ما هو جممع مدونات يقوم بعض أفراد بإعداد موقع الصنف الرابع ال ميكن اعتباره كثريا شبكة املدونات ق

جيمعون فيه مدونات متعددة ذات مستوى حمدد،  ألجل متكني القراء من الوصول إىل هذه املدونات بطريقة 

 سهلة.

مدونة حققت مسعة  200واليت رغم حداثتها استطاعت مجع أكثر من   rulesأشهر هذه ا�معات شبكة   

  طيبة وسط املدونني.

  :خصائص املدونات االلكرتونية -3

تتميز املدونات االلكرتونية مبجموعة من اخلصائص اليت سامهت يف انتشار هذه الظاهرة االعالمية اجلديدة و 

  :109تبنيها من طرف العديد من مستخدمي االنرتنت و من بني هذه املميزات نذكر

 حيفة لكنها تتميز بالذاتية و الصاقها الصحفي املواطن: كانت املدونة يف بداية ظهورها عبارة عن ص

باخلصوصية ، لكن مع تبلور و شيوع الوسائط املتعددة حتول اهتمام املدونة اىل نقل الوقائع و بروز 

  البعد االعالمي الصحفي يف خمرجا�ا و هو ما ادىل إىل بروز املدونات االخبارية.

 ية للتدوين و بشكل واضح يف هيئة �اية احتكار صناعة اخلرب: و تتمظهر التمثالت االجتماع

صدامية بني كل من شبكة االنرتنت و افرازا�ا مثل املدونات. و لدى الصحفيني انفسهم وعي بان 

هذا الصنف اجلديد من االعالم حيدث ثورة على التقاليد االعالمية .فمن خالل املدونات و خاصة 
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د بشكل علين رؤيتهم السلبية للصحافة مدونات الصحفيني التشاركيني نستشعر اجتاها حترريا ينق

 التقليدية.

  التقنية يف خدمة حرية التعبري: سامهت البساطة التقنية يف تأسيس و حتيني املدونات يف حتويل هذا

الصنف اجلديد من االتصال إىل وسيلة إعالم مجاهريية ،إذ ميكن لصاحب املدونة أن ينشر االخبار و 

يتلقى ردود القراء و اضافات الزوار و بصفة حينية. لقد تزامن ان يعرض مسائل يف مدونته و أن 

ظهور التدوين و تطوره كوسيط مع بروز حركة دعاة املصادر املفتوحة على شبكة االنرتنت و التشارك 

يف املعرفة و املعلومة من قبل اجلميع. و قد استغلت هذه احلركة التحررية االفرتاضية البساطة و 

يت جاءت �ا املدونات فهي تتيح للمسامهني يف شبكة االنرتنت فرصة نشر ارائهم و االضافة التقنية ال

  عرض مصادر معلوما�م بشكل سريع و جماين.

  :االلكترونية و استخداماتها  : اهداف المدوناتثانيا

  : 110ةاهداف املدونات االلكرتوني  -أ 

من الرسم على جدران الكهوف وانتهاء استخدمت أساليب التدوين املختلفة من العصور احلجرية بداية 

بالنشر على االنرتنت كوسيلة فاعلة للتعبري عن الذات. وظاهرة املدونات الرقمية ما هي إال امتداد طبيعي لكل 

انواع املدونات الشخصية الورقية منها وغري الورقية. ان انتشار التدوين واملدونات يف اجلزائر و العامل العريب كان 

  ف جنملها يف األيت:له عدة اهدا

معظم أصحاب املدونات يتخفون بأمساء مستعارة وهذا مؤشر يدل على الشعور باخلوف من ا�تمع  .1

بقدر اكرب من اخلوف من سلطة القانون. الن التخفي باألمساء املستعارة ال مينع السلطات من الوصول 

شكلة اجتماعية يبدو إ�ا إىل صاحب املدونة وكشف االمرالن التعبري بصراحة عن الرأي يعد م

  أصبحت متأصلة اجلذور يف ا�تمعات العربية. 

) سنة وهذا مؤشر اجتماعي على النضج بالتعبري عن 38- 18معظم املدونات أصحا�ا من الشباب ( .2

  الذات، كهدف اصلي لشخصية يف ا�تمع
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يها جانب ختفي أصحاب املدونات من اإلناث خلف صور الفنانات خاصة الصور اليت يطغى عل .3

اإلغراء من الناحية االجتماعية يكشف هذا اجلانب عن مدى الرغبة يف الثورة على العادات والتقاليد 

يف ا�تمعات العربية احملافظة او الرغبة يف إثارة غرائز الشباب على اعتبار ان الصورة تشكل عنصر 

دد بالظهور مما يدل على جذب لتحقيق التواصل. وهي من ناحية أخرى تعد مؤشر على اخلوف والرت 

 ان التدوين يتم بشكل سري وغري معلن حىت للمقربني من العائلة واألصدقاء.

معظم املدونات العربية ختصص مساحة كبرية للقضايا السياسة و الدين و اجلنس هذه املسائل الثالث  .4

يعكس اما شعور باحلرمان  االوىل تعد من احملرمات يف جمتمعاتنا العربية لذا فان التدوين فيها يف الغالب

 او االضطهاد. 

من املدونات العربية تتميز صور للرايات و االعالم الوطنية و رموز البلدان تعبريا عن االنتماء للوطن و  .5

 تعبريا عن حبه كهدف امسى من املدون لوطنه

يتم استخدام حيرص معظم املدونون على الرتويج ملدونا�م أكثر من اهتمامهم باحملتوى املوضوعي، إذ  .6

عناوين وعبارات جاذبة او صور ال ترتبط مبوضوع او اجتاهات املدون. نتيجة رغبة يف حتقيق عدد اكرب 

 من الزوار نتيجة الشعور بالعزلة االجتماعية والرغبة يف الظهور و هو هدف اخر من اهداف املدونات.

هبية داخل ا�تمع قد وجدت طريقها مما يؤسف له ان التناقضات ا�تمعية واالختالفات الدينية واملذ .7

إىل املدونات العربية إذ حيرص بعض املدونني على اإلعالن عن نفسه من خال الرموز الدينية او خيوض 

يف جماالت االختالفات املذهبية والعقائدية او العرقية . وبالتايل أصبحت املدونات مرآة الواقع بكل 

 111تناقضاته. 

اجتاها�ا املوضوعية باختالف البلد إذ غلب على مدونات مجهورية مصر  ختتلف املدونات العربية يف .8

النقد الالذع للوضع باستخدام األسلوب النقدي الساخر، وهي طبيعة اجتماعية ينفرد �ا املصريون ، 

 إذ ان النكتة لدي املصرين تندرج دائما حتت مفهوم شر البلية ما يضحك.

ضايا حقوق اإلنسان وهذه املسألة حاضرة يف تدوينات الكثري مدونات املغرب العريب عموما تناقش ق .9

 من أصحاب املدونات، ولعل القرب من ا�تمع الغريب اهلم البعض منهم أمهية هذا املوضوع. 
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مدونات اخلليج العريب وبشكل خاص املدونات السعودية تناقش يف الغالب قضايا املرأة وهو  .10

أمر طبيعي اذا ما علمنا ان املدونني يف معظمهم من العنصر النسوي.  ولعل املرأة يف اخلليج تعاين 

جتماعية اجتماعيا حبكم العادات والتقاليد اليت تفرض على املرأة الكثري من القيود يف حيا�ا اال

 وبفوارق نسبية حمدودة بني بلد وأخر. 

  :استخدامات املدونات االلكرتونية-ب

لسهولة النشر اإللكرتوين و حرية التعبري: تعد صعوبة النشر بالطرق الكالسيكية أحد أهم أسباب   -1

ها اللجوء للتدوين، فاملدونات تعترب عند املدونني إعالنا عن �اية صحافة الطباعة والنشر مبفهوم

ذات الروح الرقابية كما هو احلال يف   الكالسيكي الورقي، الذي مازالت حتكمها قوانني املطبوعات 

جل الدول العربية. ومن هنا تظهر أمهية املدونة كالوسيلة األسرع واألسهل واألكثر أمنا لنشر 

تقاليد، أو املواضيع، خصوصا تلك اليت متنع من النشر يف الوسائل التقليدية بسبب العادات وال

املمارسات اخلاطئة املتوارثة أو  يف  بسبب القوانني واألنظمة اليت متنع نشر كل ما ال يعجبها، 

  فمع املدونات ال وجود للرقيب احلكومي و ال حاجة للتصريح واإلذن املسبق. املكتسبة، 

ن كل ماهو ممنوع مثال و اتاحت حرية النشر يف املدونات الفرصة للتعبري عن خمتلف القضايا ، و احلديث ع

ذلك املغرب عندما حتدثت املدونات النغربية على الرشاوي اليت تقدم لرجال الدرك يف املغرب ، و حقيقة اعدام 

  .112الرئيس صدام حسني و غريها من املدونات

 فضاء لقضايا الشأن العام: تكاد تكون املدونات عبارة عن صورة سوسيولوجية حية، تعكس الواقع الدويل -2

والعريب يف كل بلد، فهي فضاء رافض ومناهض يتجه إليه املهمشون سياسيا، وهي ليست بالضرورة فضاء 

  اتصاليا يقبل ثقافة اإلمجاع. فهي تأخذ من قضايا الشأن العام جماال، ومن تفاصيل احلياة اليومية مالذا هلا.

اضي، الرتباطها باحلركات السياسية ولقد ساعدت املدونات يف إظهار مسألة الشأن العام يف العامل االفرت 

الداعمة للدميقراطية يف العامل العريب، من أجل توفري سقف أعلى من التفاعل االجتماعي و السياسي على 

شبكة االنرتنت. وخاصة الدعوة إىل الشفافية و الدميقراطية الشعبية و التداول على السلطة و حماربة الفساد و 

وهي    ات أسلوبا جديدا يف التفاعل مع الشأن العام و ممارسة العمل السياسي،اإلقصاء. وبذلك خلقت املدون
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طريقة تعتمد على ما توفره شبكة االنرتنت عامة، و املدونات خاصة من رقابة و نقد ألداء السلطة التنفيذية و 

  احلكومة. فشعارها ال إدارة للصاحل العام بعيدا عن مبدأ الدميقراطية و حرية التعبري.

سيلة للحصول على املعلومات : مكنت الشبكة األفراد من إضافة املعلومات اليت تتعلق جبانب معني من و -3

جوانب احلياة و املشاركة يف مواردها مع ماليني البشر ، و توزيعها من خالل االنرتنت متجاوزا قيود الزمان و 

من اخلدمات السابقة اليت كانت تفتقد املكان ، و كانت املدونات أحد تطبيقات االنرتنت اليت خلفت غريها 

لالتصال ، و التواصل و احلرية يف ابداء الرأي ، و انية املعلومة ، متجاوزة كل احلدود الزمنية و املكانية ، و 

  .113الرقابية على املعلومات اليت ال جتد قبوال سياسيا ، أو دينيا ، أو اجتماعيا يف بلد ما

مصادر املعلومات بصورة عامة ، و الرقمية بصورة خاصة إذ يقول أحد  و ميكن للمدونة أن تكون مصدرا من

املدونني " املدونات االلكرتونية يف جمملها مكتبة ذات عوملة عصرية ، تصلح لتكون مرجعا مهما ، و مصدرا 

كما   واسعا للباحثني عن املعرفة ، و املعلومات الثقافية العامة أو احملددة باختصاص معني أو اجتاه معني ،

جذبت املدونات االلكرتونية إليها االنتباه سواء على املستوى األكادميي أو الشعيب ذلك كو�ا وافدا إعالميا 

  114جديدا �تمع االعالم و املعلومات "

فضاء للتنفيس و إظهار القيم الفردية: إن طبيعة الكبت و العنف و القهر االجتماعي و السياسي و -4

باب العريب على وجه اخلصوص، والفراغ القيمي الذي يعانون منه مع وجود الثقايف الذي يعيشه الش

استثناءات، مكن التدوين من إظهار عدة قيم، كو�ا تسجيل للسلوك اليومي الفردي و ما حيمله من 

حقائق مؤملة و أحزان و خيبات و أفراح و انتصارات ذاتية، و تعترب املدونات العربية منهل خصب 

ألوفة يف ا�تمعات العربية، منها ما هو سياسي و اجتماعي و ثقايف و عريف و غريها من الجتاهات غري م

املواضيع. باإلضافة إىل كون اإلنرتنت فضاء للتواصل و األخبار و التجارة و العلوم و غريها من املعارف و 

صبح بإمكان الفرد وهي يف نفس الوقت فضاء اتصايل لدعم حرية الفرد و ذاتيته، وبذلك فقد أ   اخلدمات،

أن يتحول إىل مؤسسة اتصالية مستقلة عن املؤسسات التقليدية الرمسية املتعارف عليها (صحافة، تلفزيون، 

  .115إذاعة)
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فاملدونات االلكرتونية متثل احدى صور التعبري عن الذات اذ ميكنك أن جتد خصوصيتك ، و ما تريد قوله 

  قابة رمسية ، فتعد فضاء للفضفضة.بالضبط بعيدا عن الوصاية ا�تمعية ، أو ر 

وفرت املدونات االلكرتونية مبا تتميز به من مسات و  التواصل مع االخرين و تكوين جمتمعات افرتاضية:-5

و املعلومات حول عدد من القضايا بني خمتلف  اآلراءخصائص إمكانات هائلة للتواصل، و تبادل األفكار، و 

عامل، بعدما أسهمت يف تكسري احلدود اجلغرافية و االجتماعية و األشخاص، و يف مناطق متعددة من ال

  السياسية بني الدول.

اليت تتيحها املدونات أمام مرتديها على مستوى إدراج تعليقا�م على االخبار و املقاالت ، و  فاإلمكانيات

  الدراسات ،و االبداع ، هي مدخل يعزز التواصل و احلوار

من نشر تعليقا�ا مباشرة حتت اإلدراج "التدوينة"، حتول الفضاء إىل مساحة  فاملدونات بتمكينها لزوارها

للتبادل و التحاور ، و التفاعل ، حيث يقوم أصحا�ا بتضمني إدراجا�م، معلومة ، أو رأيا حول مسألة ما 

ن هذا التبادل تثري اهتمامات املتابعني الذين يثرو�ا من خالل جمموع التعليقات اليت ترتبط �ا، و احلاصل أ

ميكن أن يتوسع و يأخذ شكل تفاعل بني املدونني أنفسهم حيث يعلقون على ادراجات بعضهم البعض عن 

العالم بعضهم البعض عن التعليقات اليت   track backالتعليقات اليت كتبوها موظفني الية الروابط التعقيبية 

يل إىل مدونا�م ن و �ذه الطريقة فان املدونني كتبوها يف ادراجا�م األصلية، و ذلك من خالل وضع رابط حي

غالبا ما ينجحون يف تشكيل مجاعات تساهم بتعليقا�ا يف إثراء مدونا�م، و بناء عالقات تفاعلية مع مدونني 

  116اخرين

وسيلة تعليمية: تعد املدونات من خدمات االنرتنت احلديثة اليت تستغل يف التعليم فهي مفيدة للطلبة، ال�ا -6

ال تسمح هلم بالعمل �ا يف أي وقت و مكان، مادام الفرد ميتلك جهاز حاسوب و يتوفر لديه االتصال 

  بشبكة االنرتنت ،فهي تتميز بكو�ا سهلة االستخدام .

  و تعد املدونات من أدوات االتصال املميزة للطالب ملكاسبها التعليمية:

  للذين يشعرون باخلجل من املشاركة يف الغرف تعطي للطالب الدافعية العالية على املشاركة، خاصة

  الصيفية.

 .تشجع الطلبة على اكتساب و مشاطرة اخلريات و فتح النقاش 

                                                 
 .س.ذ ، ماالنترنتالتفاعلية في الصحف العربية على  ،الصادق رابح 116
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 .توفر للطلبة فرصة كبرية للتدرب على مهارات القراءة و الكتابة 

 117.تسهل عملية االرشاد و التوجيه بني املعلم و الطالب                   

أما املؤسسات سواء احلكومية أو اخلاصة أو األهلية فيمكنها أن تستفيد من املدونات بعدة طرق، فيمكن     

للمؤسسة أن تتواصل مع زبائنها مباشرة فتسمع آرائهم ومقرتحا�م وانتقادا�م، وتبين بذلك جسور الثقة بينها 

شرة عرب املدونة، وميكنها أن تسوق منتجا�ا وبني عمالئها، كذلك ميكنها أن تقدم دعماً فنياً للزبائن مبا

  بأسلوب غري رمسي وبعيدًا عن مبالغات رجال التسويق.

  

  

  :بالعالم العربي : دوافع التدوينثالثا

  :118أسباب و دوافع التدوين العريب -

من خالل مراجعة الكثري من املدونات االلكرتونية العربية، توصلنا إىل تكوين فكرة عامة عن أهم دوافع 

وأسباب انتشار هذه الظاهرة. فدوافع التدوين باملنطقة العربية تتنوع بتنوع ظروف البلدان العربية واملتغريات 

الحظنا أ�ا تتنوع حسب ما هو سياسي أو اجتماعي الدميغرافية كالسن والنوع واملرتبة االجتماعية واملهنة، كما 

أو ثقايف أو فين، على سبيل املثال: هناك مدونات دافعها النقد والتعليق على األحداث، و دوافع ذاتية  

كمشاعر احلب، واملذكرات الشخصية. وعليه، إذا ما حاولنا تصنيف األسباب الكامنة وراء املدونات 

مت نشرها يف جملة الشؤون العربية، وميكن 119ب دراسة للباحث "مجال الزرن" االلكرتونية العربية وهذا حس

  تلخيصها فيما يلي:

حرية التعبري: يعترب التضييق املتواصل على حرية التعبري من طرف احلكومات العربية وبعض اجلماعات غري -1  

التدوين فئة اجتماعية ذات مستوى الرمسية، سببا أساسيا النتشار ظاهرة التدوين. إذ يعترب الفاعلون يف فضاء 

تعليمي معترب، و يظهر ذلك جليا يف أن أغلبهم غري راض عن املادة اإلخبارية املعروضة. وخاصة تلك اليت 

توفرها مؤسسات اإلعالم احلكومية، فهم يطالبون بسقف أعلى من احلرية يف التعبري عن آرائهم، ويسامهون يف 

 أي، و ثقافة النقد السياسي واالجتماعي عرب االتصال اإللكرتوين.حتذير مبدأ حرية التعبري عن الر   

                                                 
117 Anne Bartlett-Brag , blogging to learn, university of technology,sydney,Australia,2005. 
118Anne Bartlett-Brag, op-at .  

 ، م.س.ذ .دراسة بعنوان سلطة التدوينمجال الزرن، 119
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عجز اإلعالم التقليدي عن حتقيق ما تصبو إليه هذه الفئة يف الدول العربية، ومن خالل ما توفره شبكة  -2

كومية االنرتنت من مرونة، فإن هؤالء املواطنني (املدونون اإللكرتونيون) قادرون على جتاوز عقبة اإلجراءات احل

الصارمة اليت متارس لتقييد حرية التعبري عموما وحرية الصحافة بصفة خاصة. وعليه، فإن املدونات االلكرتونية 

العربية متيل إىل التعبري عن املسكوت عنه وتنشغل مبا يدور يف هوامش ا�تمعات العربية، وخاصة تلك القضايا 

ال تتناقلها وسائل اإلعالم التقليدية وبالتايل ال تصل إىل الرأي اليت ال يسمح بالتعبري عنها يف الفضاء العمومي و 

  العام. فهي حتاول إظهار الواقع على حقيقته بلغة يطغى يف الغالب عليها الطابع النقدي واجلرأة.

اعتماد احلكومات العربية على خطاب سياسي مغلق حتت بشعار الدفاع عن حرية الرأي و التعبري  – 3

ىل فرض القيود على حرية الصحافة والتعبري، حبجة مراعاة التقاليد و اآلداب العامة و القيم سرعان ما تلجأ إ

  الدينية و احلفاظ على أمن الدولة.

ويف نفس االجتاه يعتقد البعض " أن املدونات االلكرتونية العربية هي الطفرة التحررية اإلعالمية العربية الثانية 

املفتوحة، اليت سامهت بشكل فعال يف حتريك سقف احلرية يف أداء اإلعالم بعد طفرة الفضائيات واملنتديات 

 العريب، وإخراجه شيئا فشيئا من جربوت وتقاليد اإلعالم احلكومي املعلب."

  

  رابعا: المدونات االلكترونية الجزائرية:

  : واقع املدونات يف اجلزائر -أ

ينبغي االشارة إىل قلة املؤلفات اليت تتناول التدوين يف اجلزائر حيث يقل حبسب علمنا البحوث و الدراسات 

التاريخ للتدوين يف اجلزائر منذ  نبدأاملنشورة اليت تعاجل هذه الوسيلة االلكرتونية. و انطالقا من هذا ميكن لنا ان 

رشح السيدة ليندة سحنني املشرفة العامة على منتصف األلفية اجلديدة، حيث و حبسب دراسات قدمت ت

، موضحة بأن ظهور ألول موقع للمدونات  2006، ظهور مدونات اجلزائرية اىل سنة  منصة" دي زاد بلوغ"

، عن طريق جمموعة من الشباب و قد تبلورت هذه  2006اجلزائرية بدا مع املوقع الذي تشرف عليه سنة 

، الذي شجع املدونني و 2006جانفي  26االسبق بومجعة هيشور يف  الفكرة مع وزير الربيد و االتصال

مثل مدونة "كمال  2005خصص يوما وطنيا هلم و رغم هذا فقد وجدنا بعض املدونات اليت نشأت ينة 
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هي السنة  2006قرور" املعنونة ب : "أفكار ضد الرصاص" و لكنت يبقى عددها قليال ، و هلذا نعترب سنة 

 .120دونات االلكرتوينالفعلية لنشأة امل

جمموعة من الشباب انضووا حتت لواء " احلركة  2006و كانت محلة مدونة للجميع اليت أطلقها يف بداية سنة 

" لنشر ثقافة التدوين االلكرتوين يف اجلزائر، الذي كان متأخرا يف انطالقته عن بعض بلدان العامل  التكنولوجية

يف اجلزائر، الذي كان متأخرا يف انطالقته عن بعض بلدان العامل العريب العريب اليت عرف بعضها نشاط التدوين 

، و ان كان بعض املدونني يقولون ان التدوين يف اجلزائر مل يتاخر  2004اليت عرف بعضها نشاط التدوين عام 

د كثريا عن غريه من الدول العربية االخرى، مثلما أشار املدون عبد السالم بارودي صاحب مدونة " بال

تلمسان"، لكنه باملقابل يسجل فشل املدونات اجلزائرية يف مواكبة تسارع و تأثري و نقل التدوين ، لدرجة انه 

مل ينجح يف استقطاب متصفحي الشبكة العنكبوتية الن مستعملي هذه الشبكة يف اجلزائر كانت هلم 

  .اهتمامات اخرى غري التعامل مع االحداث السياسية و االجتماعية

بلغت املدة الزمنية هلذا التأخر ، فانه واقع ملموس يقر به كثري من املدونني اجلزائريني ، و هلذا ال ميكن  و مهما

 القفز عليه و جتاهله.

  :و عن أسباب هذا التأخر يشري املدون و الصحفي عالوة حجي ، صاحب مدونة "اونالين" إىل مسألتني

حرية التعبري بشكل خاص، فالبنسبة له ،كلما كان التضييق أكثر االوىل، تتعلق بعدم التضييق على احلريات و 

على احلريات، يكثر البحث عن هوامش أخرى للتعبري، و من هذه اهلوامش املدونات، فالتضييق على احلريات 

و االعالم العريب يستدعي اللجوء إىل املدونات، اليت تعرف هامشا كبريا من حرية االعالم، و يف اجلزائر مل 

  التضييق على حرية التعبري و على االعالم بالشكل الذي عرفته الدول العربية األخرى. يكن

و املسألة الثانية ، هي أن اجلزائر ال تتوافر على جمتمع مدين و مجعيات حقوقية نشطة بكثافة و استمرار تسمح 

شطون يف ا�ال حبراك اجتماعي يساعد على التدوين، بينما يف مصر مثل معظم املدونون حقوقيون نا

  السياسي، و هذا قليل جدا يف اجلزائر.

  و ينبغي االشارة، ان التدوين يف اجلزائر عرف بداياته األوىل نتيجة حدثني هامني يف العامل العريب:

                                                 
، نقـال "، زهـرة عيـاش األولـى فـي تـاريخ مـذكرات التخـرج"المـدونات الجزائريـة فضـاء للحريـات للمـرة  ، موقع جملة التـدوين العـريب  120

تـاريخ  http://www.arabicos.blogspot.com. متاحـة علـى: 15/01/2009"جريدة منـرب القـراء "،  عن امساعيل قامسي ،

 13/12/2014االطالع : 
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، و ثانيهما حادثة اعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسني 2006أوهلما، احلرب االسرائيلية على لبنان يف 

  .2007سنة 

كذلك عن أسباب تأخر التدوين يف اجلزائر، يقول املدون محود عصام إن األمر يتعلق بعدم إدراك الرأي العام و  

بعد ألمهية التدوين، حممال اإلعالم التقليدي جانبا من مسؤولية ذلك، ومتهما إياه بأنه خيشى هذا النوع من 

فة جزائرية حتدثت عن املدونات أو حاولت ومل أجد صحي 2005اإلعالم أو صحافة املواطن.. أنا أدّون منذ 

إجياد مكان هلا، ويضع املتحدث ذلك يف سياق عدم االهتمام بالنشر االلكرتوين بصورة عامة، مواقع اجلرائد 

اجلزائرية ال تعد سوى نسخة الكرتونية للجريدة األم وال حتاول إجياد نسخة وإدارة حترير جديدة هلا، بدل 

  .121مطبوع أصالاالكتفاء بإعادة ما هو 

مل يتعرض للمتابعة القضائية سوى انه  ويتطرق محود عصام، إىل سبب آخر يتعلق بـاجلو األمين العام، حيث

مدون واحد، هو عبد السالم بارودي، على خلفية موضوع نشره مبدونته تلمسان ليست للبيع حتت عنوان 

 دعوى قضائية ضده بتهمة القذف، ورغم أن السيستاين يظهر بتلمسان، بعد أن رفع، أحد املسؤولني احملليني

جهات كثرية تنبأت بأن ذلك سيكون احللقة األوىل ملسلسل طويل من املتاعب اليت ستواجه املدونني 

اجلزائريني، إال أن القضية انتهت بتربئة املدون املذكور، دون أن تتكرر حاالت مماثلة حلد اآلن.وإن كان البعض 

ني اجلزائريني إىل مضايقات ومتابعات قضائية ضدهم، عكس ما حيدث يف كثري يعتقد أن عدم تعرض املدون

من الدول العربية حيث زج بعشرات املدونني يف السجون وحجبت مئات املدونات، يعود إىل توفر هامش 

حيث كان  2008مقبول من حرية التعبري مقارنة بتلك الدول . وقد جاءت هذه الشهادات قبل �اية سنة 

يف اجلزائر مايزال يراوح مربعه األول، مثلما يرى املدون الصحفي  عالوة حاجي و هذا باملقارنة مع  التدوين

الدور الذي كان يؤديه املدونون يف العامل و باالخص يف بعض الدول العربية كمصر و املغرب على سيبل 

  إال أ�ا مل تنجح يف لفت االنتباه اليها املثال، و رغم توزع املدونات اجلزائرية عرب املواقع العربية و العاملية ،

، كان الوضع يف اجلزائر مازال مل يتطور كثريا حيث يلخص املدون حيي أوهيبة،  2009و حىت بداية سنة 

ذلك الواقع بقوله" بعض املدونات اجلزائرية  2007رئيس النادي اجلزائري للتدوين الذي تاسس يف نوفمرب 

ت شخصية و رصدا ليوميات أصحا�ا ، يسجلون فيها أجند�م طيلة اليوم و مازالت حتمل أفكارا و انطباعا

                                                 
أكتـوبر  27إىل  3، مـن  500اخلـرب األسـبوعي ، العـدد   ، فـي الجزائـر  ...قليـل مـن المـدونينكثير من المدونات عالوة حاجي،  121

2008. 
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مالحظا�م حول حيا�م اليومية و جتربتهم الشخصية ، و لكن رغم جنوح املدونات اجلزائرية حنو اجلانب 

  .122االنطباعي إال أن هذا مل مينع من وجود بعض التجارب املتميزة اليت فرضت نفسها على الساحة العربية

مع انتشار الشبكات االجتماعية على االنرتنت و يف مقدمتها املوقع االجتماعي الفايسبوك و التويرت الذي  و

حرفا فقط و يف مدة اقل من املوقع األول ، عرفت املدونات  140يسمح بنشر معلومات و أفكار قي 

دونني اجلزائريني منها يف التعريف االلكرتونية نوعا من االنتعاش او باألحرى مرحلة انتقالية نظرا الستفادة امل

 التواصل فيما بينهم ، فنجد لكل مدون صفحته على بالتايل مبدونا�م و أيضا التعرف على مدونات أخرى و

الفايسبوك باسم مدونته إضافة إىل صفحته الشخصية يدرج فيها تدويناته اجلديدة و اليت ميكن لكل مستخدم 

  اخر نشرها مبجرد النقر على شارك.

  خصائص و مميزات املدونات اجلزائرية: -ب

تأخذ املدونات يف اجلزائر الكثري من مميزات و خصائص املدونات يف العامل العريب، فهي ال ختتلف من حيث 

 يلي: املميزات و اخلصائص عن املدونات العربية و من بني هذه املميزات ما

  زدواجية لغوية مثل فضاءات التدوين يف دول املغرب باازدواجية اللغة: يتميز فضاء التدوين يف اجلزائر

العريب ن اليت تعرف تنوعا من حيث اللغة حيث تظهر املدونات املكتوبة باللغة العربية و املدونات 

املكتوبة بالغة الفرنسية، يف حني ال يوجد من املدونات املكتوبة باللغة االجنليزية سوى القليل، فاملشهد 

املتميز بازدواجية لغوية متثلها اللغتان العربية و الفرنسية انعكس على فضاء التدوين، الثقايف يف اجلزائر 

و يصف املدون املغريب سعيد بن حبلي فضاء التدوين يف اجلزائر بأنه" منقسم على نفسه بني جمتمعني 

نات عربية و افرتاضيني متباينني متاما مثل حالة املغرب نتيجة ازدواجية املشهد الثقايف مما ينتج مدو 

  123.أخرى فرانكفونية و بينهما جدار برلني"

  قلة العنصر النسوي: جمتمع التدوين يف اجلزائر رجايل حيث يسجل حضور حمتشم للمرأة يف هذا

الفضاء و هي املالحظة اليت يسجلها املدون الصحفي عالوة احلاجي الذي يقول إن التدوين يف 

 املدونة أمينة عمروش صاحبة مدونة"  نفس السياق تشرياجلزائر يتميز بقلة العنصر النسوي، و يف

                                                 
 ، م.س.ذ. المدونات الجزائرية فضاء للحريات "زهرة عياش ، " 122
متـاح  02/09/2009مقـال ملـدون مغـريب صـدر بتـاريخ مـدونات الجزائر..شـتات ، انطـواء، انقسـام و احتشـام،  ، سعيد بن حبلـي 123

  .06/08/2014تاريخ االطالع:   http://www.arabicos.blogspot.com: على موقع التدوين العريب
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شجون" األدبية أن ط العنصر النسوي حاضر يف التدوين اجلزائري رغم قلته، و املدونات اجلزائريات 

 "124يلجأن إىل استعمال أمساء مستعارة نظرا لطبيعة ا�تمع اجلزائري

قلة العصر النسوي حيث تبني دراسة أجر�ا جامعة فالتدوين العريب عموما يتميز بطغيان العنصر الرجايل و 

باملائة من  13فارد حول التدوين العريب أن أعلى نسبة مدونات إناث موجودة يف التكتل السوري بنبة ر ها

و على عكس الدول الغربية، تشري .125املدونني و التكتل السوري يشمل سوريا و لبنان و األردن و فلسطني

باملائة من املدونني ، كما أن أغلب املدونني يف ا�ال  54، إىل أن النساء ميثلن اإلحصائيات يف فرنسا مثال

 .126األديب نساء يستخدمن املدونات للكتابة األدبية الصرفة أو للنقد األديب.

  عدم وجود الفهارس و الدالئل: ال تتوفر املدونات اجلزائرية على فهارس و دالئل واضحة املعامل من

معلومات و تفاصيل عنها ، أو حىت تسهيل عملية البحث عنها ، و حتديث طبيعتها.و أجل إعطاء 

هذه من أهم املشاكل و الصعوبات اليت تعرتض طريق أي باحث و أي كاتب يف موضوع.و يف هذا 

السياق يذكر املدون املغريب سعيد بن حبلي أنه وجد صعوبة كبرية يف تناول موضوع املدونات اجلزائرية 

أراد الكتابة عنها و يقول :" اعرتضتين صعوبة يف العثور على جممع أو فهرس إلكرتوين أو دليل عندما 

 127.خاص باملدونات اجلزائرية"

 مثل املدون اخلري شوار  ،التعدد و التخصص: كثري من املدونني اجلزائريني هلم اكثر من مدونة واحدة

ة من خاصة إىل أدبية، ففي املوقع" إيالف" الذي له يف كل موقع تقريبا مدونة، و هي مدونات متنوع

مثال له مدونة حتت تسمية "املدونة" و هي مدونة عامة ، و يف موقع "مكتوب" له مدونة باسم"اليوم 

أفكار ضد الرصاص"، و يف  األديب "، و املدون كمال قرولر له يف موقع" مكتوب"  مدونة باسم"

" أفكار ضد الرصاص" ، كما أن بعض األساتذة  موقع "بلوغ سبوت" له مدونة بنفس التسمية أي

                                                 
حول التدوين العريب 2009اىل  2006اجريت الدراسة من   ، دراسة حول التدوين العربي بجامعة هارفارد األمريكيةوائل العلواين،  124

 .http://toufik2081967.maktoobblog.comمدونة عربية متاحة على مدونة توفبق التلمساين : 4000و مشلت 
االعـــالم و كتـــاب املـــرأة العربيـــة و تكنولوجيـــا  لمهن المنكشـــف ..المـــدونات النســـائية العربيـــة"،اعـــ"ورقـــة بعنـــوان الصـــاق احلمـــامي ، 125

االتصــال ، نشــر مركــز املــرأة العربيــة للتــدريب و البحــوث "كــوثر" و صــندوق األمــم املتحــدة االمنــائي للمــرأة  "اليــونيفيم" و بــدعم مــن 

  . 2007برنامج اخلليج العريب لدعم منظمات األمم املتحدة اإلمنائية "األجفند"، نوفمرب 
، ص ص:  21/09/2010، 497، العدد  ن السياسة"و "مدونات يبحثن عن مدونات"مدنون يتحاشو " ،ندوة حول التدوين يف اجلزائر 126

20-21.  

 
 سعيد بن حبلي، م.س.ذ. 127
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هلم أكثر من مدونة أو باألحرى جمموعة مدونات مثل الدكتور فين عاشور الشاعر و األستاذ بقسم 

اإلعالم و االتصال يف كلية العلوم السياسية و اإلعالم الذي يعتزم اطالق جمموعة مدونات أخرى 

  .متخصصة ، كل واحدة �تم مبجال

 عن االثارة و عدم املغامرة: الحظنا أن املدونات اجلزائرية ال تستعمل اإلثارة يف نقل األخبار و  االبتعاد

رصد االحداث اليت تقع يف البالد، رغم أ�ا حتاول أن تتناول كل ما يتحرك داخل الوطن ، و رغم 

 درجة جعلت هذا فإن هذه املدونات مل تستطع أن تزيد عن ما كتبته الصحافة املكتوبة اخلاصة إىل

يكررون ماورد فيها . و ال يغامر املدونون اجلزائريون بالتطرق إىل بعض املواضيع احلساسة  املدونون

مثلما تفعله املدونات املصرية أو املغربية ، فهذا يقل كثريا يف املدونات اجلزائرية اليت ال تضخم 

  .2015الغاز الصخري  سنة األحداث ، مثال كاالحتجاجات اليت عرفتها منطقة عني صاحل حول 

    : عالقة املدونات بالصحافة يف اجلزائر-ج

تنطلق من النظرة القائلة بأن التدوين االلكرتوين هو نوع من الصحافة من ناحية التحرير و الصياغة و ليس 

فقط من ناحية نقل األخبار و املعلومات و نشرها، حيث يرى األستاذ بول غراوويس ،" أن املدونني  على 

حيث الشكل مع التعاليق و االفتتاحيات . العموم ال يعملون شيئا يشبه قريبا الروبورتاج "، أو مبا يتالءم من 

مثلما يرى األستاذ غيلموردان. و نعتمد على الرؤية اليت تصف عالقة الصحافة بعامل املدونات باملتقاربة، مثلما 

يرى نصر الدين العياضي الذي " يؤكد أن الفرق الوحيد بني أشكال الكتابة اليت سادت يف الصحافة الورقية و 

، لكن رغم غياب  مبوضوعتيهاة هي أن األوىل كانت أكثر رمسية و التزاما، و توحي أكثر املدونات الشخصي

اخلصائص فإن البعض يعتقد أن املدونات هي النوع الصحفي األكثر تقدما يف العمل الصحفي، إذ تستوعب 

 128عناصر افتتاحية و املقال و االخبار و التحقيقات و اخلدمات املختلفة 

و يف هذا الشق يأخذ الصحفي و املدون اخلري شوار اجلوانب اليت متيز التدوين عن الصحافة و منها التفاعلية،  

حيث يقول صاحب املدونة" اليوم األديب" أن أي نص ينشر يف املدونة هو مفتوح للنقاش، و هذه امليزة غري 

  ناك تفاعل مباشر بني املدون و اجلمهورمتوفرة يف الصحافة الكالسيكية، أي الصحافة املكتوبة كما أن ه

                                                 
أستاذان أمريكيان مهتمان حبركة التدوين يف العامل و قد صدرت هلما مقاالت يف هذا ا�ال كما أ�ما يلقيان حماضرات حول التدوين  128

 Francis  Pisani nternet saisi par la follie des « weblogs » : le mondeيف العامل ، انظر مقال : 

diplomatique , Aout 2003 
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أما املدون عمار طوبال ، فيطرح اجلانب املتعلق باملنافسة بينهما، و يقول إن " العالقة بني الصحافة 

الكالسيكية و التدوين تتجه حنو خلق تكامل بني الطرفني، رغم أن املدونات التزال بعيدة على منافسة 

صحف على جلب األقالم التدوينية املتميزة و ضمها لطواقم حتريرها يف الصحافة الكالسيكية هلذا تعمل ال

املشرق العريب ، و يف املغرب أيضا توجد جتارب كثرية للصحفيني قدموا ملهنة الصحافة من عامل التدوين 

  129.االلكرتوين.

ففي ندوة حول  و يصل املدون عمار طوبال إىل وصف العالقة بني الصحافة و التدوين يف اجلزائر بالقطيعة ،

، قال أن "مشكلة 2010واقع التدوين يف اجلزائر نظمت يف املسرح الوطين باجلزائر العاصمة يف أكتوبر 

التدوين يف اجلزائر تكمن يف القطيعة املوجودة بني االعالم و التدوين .فالتدوين مل يفرض نفسه بشكل كايف 

زائري يكتب �دوء و ال يتطرق إىل مواضيع مثرية خاصة ليتواجد يف الساحة االعالمية اجلزائرية  و املدون اجل

و بنوع من التشاؤم يتأسف املدون الصحفي عبد السالم بارودي و يرى أن " عالقة  130السياسة منها"

   .الصحافة بالتدوين و املدونات ال حدث"

عالوة حاجي :" إىل وقت و يف تطرقه للعالقة بني الصحافة و التدوين يف اجلزائر ، يقول املدون و الصحفي 

قريب كانت العالقة تتميز ب " قطيعة حقيقية " ، حيث أن املدون اجلزائري و املدونات اجلزائرية شبه غائبة يف 

  الصحافة التقليدية اجلزائرية .

اما بالنسبة للدكتور صادق رابح فإن التدوين يف اجلزائر ال يعترب بأي شكل من األشكال منافسا للصحافة ، 

ا�ا تفتقد إىل الكثري من مما صنع جمد الصحافة املعاصرة ، مثل التفاعلية و إشراك القارئ يف صناعة ذلك 

.و يوجه الصادق رابح انتقادات شديدة للصحافة من خالل أ�ا مازالت تتكئ على رؤية فلسفية ال  املضامني

  ترى يف القارئ إال متلقيا ساكنا و سلبيا .

يس فكرة مفادها أن " الصحافة اجلزائرية عموما مازالت مل تستوعب بعد الفضاء و يصل الصادق رابح إىل تكر 

الرقمي بكل تعقيداته و غناه، أما استبعادها بشكل واع أو غري واع للتدوين و كل أشكال التعبري املواطين 

ارئ . مع أن بأن التدوين يهدد سلطتها، و بالتايل أبويتها اليت مارستها على الق فذلك مرده إىل وعي زائف

                                                 
 . 10/2009/ 31" ، نقال عن عالوة حاجي ، مقال كتبه يف جريدة اخلرب ، المدونات الجزائرية فضاء للحريات"  ،موقع التدوين العريب97

تـــاريخ    /http://www.chihab.net، موقـــع الشــهاب ، االعالميــة الجديــدةالمـــدونات ...الثــورة عبــد القــادر ســعيد ،  130

   11/01/2015االطالع : 
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فعل التدوين مازال خنبويا مقتصرا على بعض الفئات االجتماعية ، كما أنه فعل اجتماعي محيمي يتسم �دوئه 

  .و مهادنته

و الصحافة اجلزائرية ال تتعامل عموما مع املدونني و ال �تم كثريا باملدونات عكس الصحافة يف الدول العربية 

ونات و املدونني حيث أ�ا ال تعطي امهية للمقاالت اليت تتطرق إىل عامل األخرى ، و هناك جتاهل اجتاه املد

التدوين ، و هذا ما نريد التطرق إليه من خالل حبثنا الذي يهدف إىل معرفة مدى استخدام الصحفيني 

   للمدونات االلكرتونية و مدى  إعطائها أمهية و إدراجها ضمن العمل الصحفي .  



 

89 

 

 

 

 

 

 

  طار التطبيقيالفصل الرابع : اال

  حتليل و تفسري نتائج الدراسة امليدانية

 نتائج العامة  للدراسةال
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  تحليل و تفسير نتائج الدراسة الميدانية 

  أوال: السمات العامة للعينة

  : يبين السمات العامة ألفراد العينة1جدول

 

 

  

  

  

  

  

  

 46.7من خالل بيانات متغري النوع الظاهرة يف هذا اجلدول ، يتضح لنا أن فئة الذكور تشكل الغالبية بنسبة 

  % من إمجايل أفراد العينة . 53.3ن فيما تقدر نسبة االناث ب  % من إمجايل أفراد العينة

 حسب متغير المستوى التعليمي أفراد العينة  :يبين توزيع02جدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

النسبة              التكرار   الفئات  

 46,7 42  ذكر   جلنسا

 3 ,53 48  أنثى 

 100,0 90  ا�موع 

النسبة              التكرار   الفئات  

املستوى 

  التعليمي

 82,2 74  جامعي 

دراسات 

  عليا 

16 17,8  

 100,0 90  ا�موع 
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% مستواهم جامعي يف حني يشكل  82.2من خالل بيانات  املستوى التعليمي للصحفني ، فنجد أن  

  % من إمجايل املبحوثني. 17.8مستوى الدراسات العليا 

  حسب متغير التخصص أفراد العينة  :يبين توزيع03جدول رقم 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

% من املبحوثني ختصص إعالم و 70تظهر البيانات يف اجلدول أعاله  ختصص أفراد العينة  حيث يشكل 

%،  6.7، أما بالنسبة لتخصص لغات أجنبية فبلغت نسبة  % ختصص أدب عريب5.6اتصال، تليها نسبة 

  %. 8.9% ، و ختصصات أخرى ب  8.9و حقوق بنسبة 

  حسب متغير المنصب  أفراد العينة  :يبين توزيع04جدول رقم 

النسبة              التكرار   الفئات  

63  علوم االعالم و االتصال   التخصص   70,0 

5,6 5  ادب عريب   

6  لغات أجنبية   6,7  

8  حقوق   8,9  

8  أخرى   8,9  

 100,0 90  ا�موع 

النسبة              التكرار   الفئات  

  املنصب

  

6,7  رئيس حترير  6  

5,6  رئيس قسم   5 

 65 72,2  صحفي دائم 
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يوضح اجلدول أعاله توزيع أفراد العينة  حسب املنصب  الذي يتواله الصحفي داخل املؤسسة، و توضح  

% متثل رؤساء  6.7% من املبحوثني هم صحفيون دائمون، تليها نسبة  72.2البيانات الواردة بأن نسبة 

% ، و  5.6فيشكلون نسبة  % متثل الصحفيون املتعاونون ،   أما رؤساء األقسام 8.9التحرير ، تليها نسبة 

% من إمجايل املبحوثني متثل  1.1%،  و أخريا نسبة  5.6النسبة ذا�ا بالنسبة للصحفيني املؤقتني  أي 

  املراسلني 

 

  :أنماط و عادات الصحفيين المدونين المحور األول:

  :  : يبين مدة استخدام االنترنت حسب متغيري الجنس و المستوى التعليمي 5جدول رقم 

    

ا�موع    إناث  ذكور  

  الكلي 

  

ما بعد   تدرج 

  التدرج

ما بعد   تدرج    ا�موع

  التدرج

  ا�موع

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

من سنة 

 5اىل 

  سنوات

6  18.

19  

5  62.

5  

1

1  

26.

19  

1

0  

24.

39  

1  14.

28  

1

1  

22.

92  

2

2  

24.

44  

 5من  

  10اىل 

1

5  

45.

45  

0  0  1

5  

35.

71  

1

2  

29.

27  

1  14.

28  

1

3  

27.

08  

2

8  

31.

11  

أكثر من 

سنوا10

1

2  

36.

36  

4  37.

5  

1

6  

38.

09  

1

9  

45.

24  

5  71.

43  

2

4  

50  4

0  

44.

44  

5,6  صحفي مؤقت   5 

8,9  صحفي متعاون   8  

 1 1,1  مراسل 

 90 100,0  ا�موع
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  ت 

3  ا�موع

3  

100  8  10

0  

4

2  

100  4

1  

100  7  100  4

8  

100  9

0  

100  

   12.592 اجلدولية  : ²كا              6درجة احلرية :         12.61احملسوبة:        ²كا

  

سنوات  10% من أفراد العينة يستخدمون االنرتنت من    44.44أن  5اجلدول يتضح لنا من خالل 

 5% من سنة إىل  24.44سنوات ، مث  10إىل  5% يستخدمو�ا من  31.11فاكثر ، تليها نسبة 

  سنوات.

سنوات فأكثر ذلك  أن الفرتة األخرية عرفت اهتماما ملحوظا بشبكة  10و قد سجلت أكرب نسبة من 

اولة إتاحتها للجميع ، ناهيك على أن العينة املقصودة هنا هي الصحفيني و من الطبيعي أن االنرتنت و حم

  يكونوا ممن لديهم مدة و هم يستخدمون االنرتنت خاصة فيما يتعلق بطبيعة عملهم .

من الذكور الذين هم من مستوى  تدرج يستخدمون االنرتنت من  45.45و نالحظ من اجلدول أعاله أن 

% من الذكور الذين هم من مستوى ما بعد التدرج و يستخدمو�ا  37.17سنوات  مقارنة ب  10إىل  5

يستخدمو�ا من  26.19سنوات فأكثر ، و  10% منهم يستخدمو�ا من  38.09منذ نفس الفرتة ، و 

سنوات   10% من الذكور مستوى  تدرج يستخدمو�ا منذ أكثر من  36.36سنوات ، و نسبة  5سنة إىل 

 سنوات. 5% يستخدمو�ا من سنة إىل  18.19و 

سنوات  10% من اإلناث اللوايت هن من مستوى تدرج يستخدمنها أكثر من  45.24يف حني جند أن 

% من اللوايت هن من مستوى مابعد تدرج ويستخدمنها منذ نفس الفرتة ، و نسبة  71.43مقارنة ب 

النسبة بالنسبة للوايت يستخدمنها من سنة  سنوات و نفس 5% يستخدمن األنرتنت من سنة إىل  14.28

سنوات  5% من اإلناث اللوايت هن من مستوى تدرج يستخدمن األنرتنت من  29.27سنوات ، و  5إىل 

 سنوات.  5% يستخدمنها من سنة إىل  24.39سنوات ، و  10إىل 

وات فاكثر ، سن 10% من الذكور يستخدمون االنرتنت من  38.09كما توضح لنا نتائج اجلدول أن 

 10إىل  5% يستخدمنها من  27.08% من اإلناث يستخدمنها منذ نفس الفرتة ، و  50مقارنة ب 

% من ذكور العينة يستخدمو�ا من  35.71سنوات، بينما  5%  من سنة إىل  22.92سنوات ، و 

 سنوات . 5من سنة إىل  26.19
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نرتنت بني الذكور و اإلناث سواء ا يف مستوى  و تشري النتائج إىل وجود فروق صغرية يف مدة استخدام اال

تدرج أو مستوى ما بعد التدرج ، و بالتايل تاثري متغري اجلنس على مدة استخدام االنرتنت و هذا ما تؤكده 

اجلدولية  املقدرة ب  2و هي أصغر من كا 12.61احملسوبة قدرت ب  2حيث أن كا 2نتائج اختبار الكا

و بالتايل هناك فروق ذات داللة إحصائية يف مدة  0.05مستوى ثقة  و 6عند درجة حرية   12.592

  استخدام االنرتنت .

  وفق متغير الجنس الصحفيون استخدامها : يبين االشكال الرقمية التي يفضل6جدول رقم 

  

  اجلنس

  

  االشكال الرقمية

  ا�موع  الكلي   إناث  ذكور

  

  %  ت  %  ت  %  ت

  54.44  49  81.25  39  71.42  30  حمركات حبث

  14.44  13  12.5  6  16.66  7  مواقع إلكرتونية

  8.88  8  6.25  3  11.90  5  منتديات إلكرتونية

  100  90  100  48  100  42  ا�موع

  5.991كا اجلدولية                     2درجة احلرية                                 9.61    2كا

  

من خالل بيانات اجلدول اعاله اخلاص باألشكال الرقمية اليت يفضلها الصحفيون كل من الذكور و اإلناث ، 

% من اإلناث اللوايت يفضلن   81.25% من الذكور يفضلون حمركات البحث مقارنة ب  71.42جند أن 

%  ، يف  6.25 % من االناث ممن يستخدمن املواقع اإللكرتونية 12.5كذلك حمركات البحث ، تليهم 

% من الذكور يفضلون  16.66% من الذكور يستخدمون املواقع اإللكرتونية ، و  نسبة  16.66حني 

  % يفضلون املنتديات االلكرتونية . 11.90املواقع االلكرتونية ، و 

   و تفضل أكرب نسبة من أفراد العينة حمركات البحث ، لتميزها بسهولة عملية البحث عن خمتلف  املواضيع

  و سرعتها بالنسبة هلم كصحفيني.

%  يفضلون استخدام حمركات حبث ، تليها نسبة  54.44و عموما ، و كما توضحه لنا نتائج اجلدول 

  % يستخدمون املنتديات اإللكرتونية. 8.88% من أفراد العينة يستخدمون املواقع اإللكرتونية ، مث  14.44
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االشكال الرقمية بني الذكور و اإلناث سواء ا يف مستوى  تدرج أو و تشري النتائج إىل وجود فروق يف تفضيل 

مستوى ما بعد التدرج ، و بالتايل تاثري متغري اجلنس على  نسبة تفضيل األشكال الرقمية و هذا ما تؤكده 

اجلدولية  املقدرة ب  2و هي أكرب  من كا  9.61احملسوبة قدرت ب  2حيث أن كا 2نتائج اختبار الكا

و بالتايل هناك فروق ذات داللة إحصائية يف تفضيل  0.05و مستوى ثقة  2د درجة حرية عن 5.991

  االشكال الرقمية.

 االطالع على المنتديات االلكترونية حسب متغيري الجنس و المستوى التعليمي يبين: 7رقم  جدول

  

االطال

ع على 

املنتديا

ت 

االلكرت 

  ونية

ا�موع    إناث  ذكور

  الكلي 

  

ما بعد   تدرج  

  التدرج 

ما بعد   تدرج     ا�موع

  التدرج

  ا�موع

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

2  نعم

5  

75.

75  

8  88.

88  

3

3  

78.

57  

3

2  

78.

04  

7  10

0  

3

9  

81.

25  

7

2  

80,

0  

.24  8  ال

24  

1  11.

11  

9  21.

42  

9  21.

95  

0  0,

0  

9  18.

75  

1

8  

20,

0  

3  ا�موع

3  

100  9  100  4

2  

100  4

1  

100  7  10

0  

4

8  

100  9

0  

10

0  

   3.841 :  اجلدولية ²كا                  1:    احلرية درجة               2.66    :احملسوبة ²كا

  

 20% من املبحوثني يطلعون على املنتديات اإللكرتونية ، يف حني أكد  80يوضح اجلدول أعاله ان نسبة 

  % منهم أ�م ال يطلعون عليها .

% من الذكور يطلعون على املنتديات االلكرتونية مقارنة ب  78.04كما أوضحت بيانات اجلدول أن   

% ال يطلعن عليها ، بينما تبلغ نسبة  18.75% بالنسبة لإلناث  اللوايت يطلعن عليها ،  و  81.25

  % عند غري املطلعني  من الذكور على املنتديات . 21.42
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% من الذكور مستوى  تدرج يطلعون على املنتديات االلكرتونية و  75.75ة املستوى التعليمي فإن 

% من اإلناث مستوى  78.04% ال يطلعون على املنتديات االلكرتونية ، يف مقابل جند نسبة  24.24

 % منهن ال يطلعن عليها. 21.95تعليمي  تدرج  يطلعن على املنتديات االلكرتونية ، و 

 11.11ستوى ما بعد التدرج  يطلعون على املنتديات االلكرتونية مقابل % ذكور م 88.88كما أننا جند 

% مستوى ما بعد التدرج يطلعن على املنتديات االلكرتونية ،  7% ليسوا كذلك ، فيما أظهرت البيانات أن 

 % ال يطلعن عليها . 0و 

ة اطالع أفراد العينة على و تشري هذه النتائج إىل عدم تأثري متغريي اجلنس و املستوى التعليمي على نسب

و هي  2.66احملسوبة قدرت ب  2حيث أن كا 2املنتديات االلكرتونية و هذا ما تؤكده نتائج اختبار الكا

و بالتايل ليس هناك  0.05و مستوى ثقة  1عند درجة حرية  3.841اجلدولية املقدرة ب  2أصغر من كا

  فروق ذات داللة إحصائية تعزى إىل متغريي اجلنس و املستوى التعليمي يف نسبة االطالع على املنتديات.

  يمتعيري الجنس و المستوى التعليمل وفقااستخدام االنترنت كمصدر أخبار يبين :  8رقم  لجدو 

  

استخ

دام 

االنرتن

  ت

ا�موع    إناث  ذكور

  الكلي 

  

ما بعد   تدرج   

  التدرج

ما بعد   تدرج    ا�موع

  التدرج

  ا�موع

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

2  نعم 

9  

87.

87  

8  88.

88  

3

7  

88.

09  

3

8  

92.

68  

5  71.

42  

4

3  

70.

83  

8

0  

88,

9  

.12  4  ال

12  

1  11.

11  

5  11.

90  

3  7.3

1  

2  28.

57  

5  10.

41  

1

0  

11,

1  

ا�مو 

  ع

3

3  

100  9  100  4

2  

100  4

1  

100  7  100  4

8  

100  9

0  

10

0  

  3.841 :  اجلدولية ²كا                   1 :  احلرية درجة          0,49        :احملسوبة ²كا

  

% أجابوا بأ�م يستخدمون  88.9من خالل النتائج املوضحة أعاله يتبني أن أعلى نسبة من املبحوثني 

  % أجابوا بأ�م ال يستخدمون االنرتنت كمصدر لألخبار. 11.1االنرتنت كمصدر أخبار ، و نسبة 
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ال  11.90% من الذكور يستخدمون  االنرتنت كمصدر أخبار ، و نسبة  88.9و أوضح اجلدول أن 

%  10.41% من اإلناث يستخدمن االنرتنت كمصدر أخبار يف حني  70.83يستخدمو�ا ، مقارنة ب 

  ن  ال يستخدمنها.منه

و تستخدم أكرب نسبة من املبحوثني االنرتنت كمصدر أخبار ، لسبب سهولة الوصول إليها ،و خلصوصية 

  الشبكة العنكبوتية يف السرعة يف نقل األخبار و املستجدات .

% من الذكور مستوى تدرج يستخدمون االنرتنت   87.87أما من ناحية املستوى التعليمي فتمثل نسبة 

% إناث مستوى   92.68% منهم ال يستخدمو�ا ، يف حني جند نسبة  12.12ر أخبار ، و كمصد

  % منهن ال يستخدمنها . 7.31تدرج يستخدمن االنرتنت كمصدر اخبار ، و

% منهم  11.9% ذكور مستوى ما بعد التدرج يستخدمون االنرتنت كمصدر لألخبار ، و  88.88و جند 

% من اإلناث مستوى ما بعد التدرج يستخدمن   71.43بيانات أن ال يستخدمو�ا. فيما اظهرت ال

  % ال يستخدمنها. 28.57االنرتنت كمصدر لألخبار ، و 

  و تشري هذه النتائج إىل عدم تأثري متغريي اجلنس و املستوى التعليمي على نسبة استخدام املبحوثني لالنرتنت 

و هي أصغر  0.49احملسوبة قدرت ب  2حيث أن كا 2كمصدر لألخبار و هذا ما تؤكده نتائج اختبار الكا

و بالتايل ليس هناك فروق  0.05و مستوى ثقة  1عند درجة حرية  3.841املقدرة ب  ةاجلد ولي 2من كا

ذات داللة إحصائية تعزى إىل متغريي اجلنس و املستوى التعليمي يف نسبة استخدام االنرتنت كمصدر 

  لألخبار.

متغيري الجنس و المستوى ل وفقاقرائهم عبر االنترنت مع  الصحفيين  ية يبين تفاعل:   9 جدول رقم

  التعليمي

مشارك

  ة القراء

ا�موع    إناث  ذكور

  الكلي 

  

مابعد     تدرج  

  التدرج

ما بعد   تدرج   ا�موع

  التدرج

  ا�موع

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

1  نعم

7  

51.

15  

7  77.

78  

24  57.

14  

2

2  

53.

66  

3  42.

86  

2

5  

52.

08  

4

9  

54.

44  

.57.247.445  42.146.4  22.18  145.2  ال
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5  45  22  85  9  34  14  3  91  1  55  

ما نستنتجه من هذه املالحظات انه ليس هناك فروق كبرية بني الذكور و اإلناث حيث نالحظ بأن كليهما  

يتفاعلون مع القراء عرب االنرتنت ، غري أننا نلمس بأن الذكور اكثر تفاعال بنسبة طفيفة مقارنة باالناث ورمبا 

بعد العمل على عكس اإلناث و هذا ما  هذا  راجع أن الذكور رمبا أكثر تفرغا لالنرتنت يف األوقات ما

  يدفعهم إىل تصفح االنرتنت و التفرغ للتفاعل مع قرائهم حول خمتلف املواضيع .

  2أنه ال توجد فروق واضحة بني الذكور و االناث و املستوى التعليمي ، حيث أن قيمة كا 2و تشري نتائج كا

  .0.05و مستوى ثقة  2درجة حرية عند  1.26احملسوبة  2كانت أكرب من كا   5.591اجلدولية 

  متغيري الجنس المستوى التعليميل وفقاالصحفيين للمدونات ملكية يبين  : 10 جدول رقم

  

ا�موع    إناث  ذكور  

  الكلي 

  

ما بعد   تدرج  

  التدرج 

ما بعد   تدرج   ا�موع

  التدرج

  ا�موع

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

18.7  6  نعم

5  

7  70  1

3  

30.9

5  

1

3  

31.7

1  

2  28.

57  

15  31

.2

5  

2

8  

31.

11  

2  ال

6  

81.2

5  

3  30  3

0  

71.4

2  

2

8  

68.2

9  

5  71.

42  

33  68

.7

5  

6

2  

68.
88  

ا�مو 

  ع

3

2  

100  1

0  

100  4

2  

100  4

1  

100  7  100  48  10

0  

9

0  

10

0  

  7,815 اجلدولية  : ²كا                  3درجة احلرية :                8احملسوبة: ²كا

  

من خالل النتائج املوضحة أعاله يتبني أن أعلى نسبة من املبحوثني ألجابوا أ�م ال ميتلكون مدونات الكرتونية 

  31.11% ، أما بالنسبة للذين ميلكون مدونات فكما هو موضح يف البيانات ميثلون نسبة   68.88بنسبة 

  % من جمموع أفراد العينة . 
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%  68.75ور  الصحفيني ال ميلكون مدونات الكرتونية مقارنة ب %  من الذك 71.42و يبني اجلدول أن 

%  منهن ميلكنها ، يف حني متثل نسبة  31.25من االناث ال ميلكون كذلك مدونات الكرتونية ،  و 

  %  من الذكور ميلكون مدونات الكرتونية . 30.95

ى  تدرج ال ميلكون مدونات ، . % من الذكور الذين هم يف مستو 81أما فيما خيص املستوى التعليمي فإن 

% من االناث اللوايت هن يف مستوى تدرج ال ميلكن  68.26% من هم ميلكو�ا ، مقارنة ب   18.75و 

  % منهن ميلكنها .  31.71مدونات الكرتونية ، و 

% منهم ال ميلكو�ا  30% من الذكور مستوى ما بعد التدرج ميلكون مدونات الكرتونية ، و   70و جند أن 

%  28.57% من االناث مستوى مابعد التدرج ال ميلكن مدونات الكرتونية ، و  71.42، يف حني 

  ميلكن مدونات .

و تشري هذه النتائج إىل أن أغلبية الصحفيني باملؤسسة االعالمية اجلزائرية " النهار" ال ميلكون مدونا ت 

 2ميتلكو�ا   ، و هذا ما تؤكده نتائج اختبار الكاالكرتونية ، وهناك فارق صغري بني االناث و الذكور الذين 

 3عند درجة حرية  7.815املقدرة ب   ةاجلد ولي 2و هي أكرب  من كا 8احملسوبة قدرت ب  2حيث أن كا

  و بالتايل هناك فروق ذات داللة إحصائية تعزى إىل متغريي اجلنس و املستوى التعليمي. 0.05و مستوى ثقة 

اب عدم امتالك الصحفيين للمدونات وفق متغيري الجنس و المستوى : يبين أسب11 رقم جدول

  التعليمي

ا�موع    إناث  ذكور  

  الكلي 

  

ما بعد   تدرج  

  التدرج

ما بعد   تدرج    ا�موع

  التدرج

  ا�موع

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت
لتفضيل 

مواقع 

التواصل 

االجتماع

  ي

1

8  

75  6  10

0  

2

4  

80  2

1  

98.6

6  

2  40  2

3  

71.8

7  

4

7  

75.8

0  

الفتقار 

ثقافة 

التدوين 

  يف اجلزائر

6  25  0  0.0  6  20  5  27.7

7  

1  20  6  18.7

5  

1

2  

19.3

5  

لعدم 

أمهيتها يف 
0  0.0  0  0.0  0  0.0  1  5.55  2  40  3  9.37  3  4.83  
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جمال 

  اإلعالم

2  ا�موع

4  

10

0  

6  10

0  

3

0  

10

0  

1

8  

100  5  10

0  

3

2  

100  6

2  

100  

  7.815 :  اجلدولية ²كا                        3:     احلرية درجة                 8  :احملسوبة ²كا

  

  من خالل فحص اجلدول أعاله يتبني لنا: 

% من الذين ال ميلكون مدونات الكرتونية يفضلون شبكات التواصل االجتماعي و جاء هذا حسب 75.80

ات الكرتونية و كانت إجابة املبحوثني أن اجلزائر % كذلك ال ميلكون مدون 19.35ردهم ، تليها نسبة 

% من الذين  4.83تفتقر لثقافة التدوين االلكرتوين و املدونات و هلذا السبب ال ميلكو�ا ،  مث سجلنا نسبة 

  ال ميتلكون املدونات و الذين على حسبهم ليس للمدونات أمهية يف جمال االعالم.

يل أفراد العينة ال يدونون بسبب تفضيلهم لشبكات التواصل % من الذكور من إمجا 80و متثل نسبة 

% من االناث يرون بأن  71.87% منهم يرون بأن اجلزائر تفتقد لثقافة التدوين ، أما  20االجتماعي ، و 

% منهن يرون بأن اجلزائر تفتقر لثقافة التدوين ، و 18.75شبكات التواصل االجتماعي أفضل ، تليها نسبة 

  عن ذلك إىل عدم أمهية املدونات يف جمال االعالم.% يرج  9.37

  و من ناحية املستوى التعليمي أظهرت بيانات اجلدول النتائج التالية : 

% من الذكور مستوى  تدرج الميلكون مدونات لتفضيلهم لشبكات التواصل االجتماعي ،  و  75أن نسبة 

راجع الفتقار اجلزائر لثقافة التدوين ، مقارنة ب % منهم يرون بأن السبب يف عدم امتالكهم للمدونات   25

% من االناث مستوى  تدرج ال ميلكن مدونات لتفضيلهن  لشبكات التواصل االجتماعي ، و  98.66

% ال ميلكن مدونات   5.55% منهن ال ميلكنها نظرا الفتقار اجلزائر لثقافة التدوين ، مث نسبة  27.77

  لعدم امهيتها يف جمال االعالم.

% من الذكور الغري مدونني لتفضيلهم  10أما بالنسبة للمستوى التعليمي ما بعد التدرج فتمثل نسبة 

%  40% بالنسبة للسببني االخرين مقارنة باالناث حيث تشكل نسبة 0لشبكات التواصل االجتماعي، و 

اجلزائر تفتقر لثقافة % بالنسبة للوايت يرجحن أن  20منهن فئة املفضالت لشبكات التواصل االجتماعي ، و 

  % منهن يرون بان املدونات ليست هلا أمهية يف جمال االعالم . 40التدوين ، و 
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و تشري هذه النتائج إىل أن أغلبية الصحفيني باملؤسسة االعالمية اجلزائرية " النهار" ال ميلكون مدونا ت 

 2، و هذا ما تؤكده نتائج اختبار الكا   الكرتونية ، وهناك فارق صغري بني االناث و الذكور الذين ميتلكو�ا

 3عند درجة حرية  7.815املقدرة ب   ةاجلد ولي 2و هي أكرب  من كا 8احملسوبة قدرت ب  2حيث أن كا

و بالتايل ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية تعزى إىل متغريي اجلنس و املستوى  0.05و مستوى ثقة 

  التعليمي.

المستوى  و متغيري الجنسل وفقاالمدونين للمدونات  الصحفيين استخداممدة  يبين :12جدول رقم  

  التعليمي

  
ا�موع    إناث  ذكور  

  الكلي 

  

ما بعد   تدرج 

  التدرج

ما بعد   بال تدرج  ا�موع

  التدرج 

  ا�موع

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

 منذ

  سنة  

2  33.3

3  

1  14.2

9  

3  23.0

8  

6  46.1

5  

1  50  7  46.6

6  

1

0  

35.7

1  

من 

 -سنة

3 

سنوا

  ت

3  50  5  71.4

2  

8  61.5

4  

6  46.1

5  

1  50  7  46.6

6  

1

5  

53.5

7  

اكثر 

 3من 

سنوا

  ت

1  16.6

7  

1  14.2

9  

2  15.3

8  

1  7.69  0  0  1  6.66  3  10.7

1  

ا�مو 

  ع

6  100  7  100  1

3  

100  1

3  

100  5  10

0  

1

5  

100  2

8  

100  

  12,592 :  اجلدولية ²كا               6     : احلرية درجة    5.14           :احملسوبة ²كا
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 53.57ميثل اجلدول أعاله مدة استخدام الصحفيون املدونون للمدونات االلكرتونية ، و تشري النتائج إىل أن 

% من املبحوثني يستخدمون  35.71سنوات ، و  3% من املدونون يستخدمون املدونات من سنة إىل 

  سنوات . 3% من املدونني  يستخدمو�ا منذ أكثر من  10.71املدونات منذ سنة ، مث 

و تأيت أكرب نسبة يف مدة التدوين بالنسبة للصحفيني  من سنة  إىل ثالث سنوات ، كون ظاهرة التدوين 

  االلكرتوين باجلزائر ظاهرة جديدة  و بدأ انتشارها منذ زمن قريب.

يستخدمون املدونات االلكرتونية منذ سنة ، مقارنة % من الذكور الصحفيني املدونني  23.08و يالحظ أن 

% من االناث اللوايت يستخدمن املدونات  منذ سنة ، و تليها نفس النسبة بالنسبة ملستخدميها  46.66ب 

سنوات ، بينما  3% من االناث يستخدمن املدونات منذ أكثر من  6.66سنوات ، و  3من سنة إىل 

% يستخدمو�ا منذ  15.38سنوات ، و  3دونات منذ سنة اىل % من الذكور يستخدمون امل 61.54

  سنوات . 3أكثر من 

% من الذكور مستوى  تدرج يستخدمون املدونات منذ سنة  33.33وفيما يتعلق باملستوى التعليمي ، فإن 

% يستخدمنها منذ سنة ، و نفس النسبة بالنسبة للوايت  46.15،مقارنة باالناث مستوى  تدرج  ب 

%  50سنوات ،   بينما  3% يستخدمنها منذ أكثر من  7.69سنوات ، و  3نها منذ سنة إىل يستخدم

  سنوات . 3% يستخدمو�ا منذ أكثر من  16.67سنوات ، و  3من ذكور العينة يستخدمو�ا منذ سنة اىل 

سنوات   3% من الذكور من مستوى ما بعد التدرج يستخدمو�ا منذ سنة إىل  71.42كما تبني النتائج أن 

سنوات ، و ذات  3% من االناث من مستوى ما بعد التدرج يستخدمنها منذ سنة إىل  50مقارنة ب 

% من الذكور يستخدمو�ا منذ سنة ، و ذات املدة  14.29النسبة بالنسبة ملستخدميها منذ سنة ، بينما 

  سنوات. 3بالنسبة ملستخدميها منذ أكثر من 

روق واضحة بني الذكور و االناث و املستوى التعليمي ، حيث أن قيمة  أنه ال توجد ف 2و تشري نتائج كا

  .0.05و مستوى ثقة  6عند درجة حرية   5.14احملسوبة   2كانت أكرب من كا   12.592اجلدولية 2كا

  

  متغير المستوى التعليميل ا: يبين عدد مرات التدوين وفق 13 جدول رقم

  

  املستوى التعليمي

  عدد مرات التدوين

  ا�موع الكلي   ما بعد التدرج     تدرج      

  %    ت    %    ت     %    ت  
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  53.57  15    44.44  4    57.89  11  مرة واحدة يف األسبوع

  35.71  10     33.33  3    36.84  7   مرتان يف األسبوع 

  7.14  2     11.11  1     5.26  1   ثالث مرات يف األسبوع 

  3.57  1     11.11  1    0.0   0   أربع مرات فأكثر يف األسبوع

  100         28  100  9    100  19   ا�موع  

  9.488اجلدولية :  2كا                              4درجة احلرية :                              9.66:      2كا

  

%  35.71نسبة  % من املدونني يدونون مرة واحدة يف األسبوع ، تليها53.57تبني نتائج هذا اجلدول أن 

  % يدونون أربع مرات فأكثر. 3.75منهم يدونون مرتان يف األسبوع ، و 

% من املدونني مستوى تدرج يدونون مرة واحدة يف  57.89و فيما يتعلق باملستوى التعليمي فنجد أن 

و  % من املدونني مستوى ما بعد التدرج يدونون مرة واحدة يف األسبوع ، 44.44األسبوع ، مقارنة ب 

  % ثالث مرات يف االسبوع ، و نفس النسبة  11.11% منهم يدونون مرتان يف األسبوع ، و  33.33

% من املدونني مستوى تدرج يدونون مرتان يف   36.84بالنسبة للذين يدونون أربع مرات فأكثر ، يف حني 

  % منهم يدونون ثالث مرات يف األسبوع . 5.26األسبوع ، و 

إىل تأثري متغري املستوى التعليمي على عدد مرات التدوين و هذا ما تؤكده نتائج اختبار و تشري هذه النتائج 

عند  9.488اجلدولية املقدرة ب   2و هي أكرب بقليل من كا  9.66احملسوبة قدرت ب  2حيث أن كا 2الكا

زى إىل متغري ، و بالتايل هناك فروق  صغرية ذات داللة إحصائية تع 0.05و مستوى ثقة     4درجة حرية  

  املستوى التعليمي.

  متغيري الجنس و المستوى التعليميل ا: يبين عدد مرات التدوين وفق 14 جدول رقم

 
ا�موع    إناث  ذكور  

  الكلي 

  

ما بعد   تدرج 

  التدرج

ما بعد     تدرج   ا�موع

  التدرج

  ا�موع

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

مرة 

واحدة 

يف 

3  42.

86  

4  66.

66  

7  53.

85  

8  61.

53  

0  0  8  53.3

3  

1

5  

53.

57  
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  االسبوع

مرتان 

يف 

  االسبوع 

3  42.

86  

2  33.

34  

5  38.

46  

4  30.

77  

1  50  5  33.3

3  

1

0  

35.

71  

ثالث 

مرات 

يف 

  االسبوع 

0  0  0  0  0  0  1  7.6

9  

1  50  2  13.3

4  

2  7.1

4  

اربع 

مرات 

يف 

االسبوع 

  فاكثر

1  14.

29  

0  0  1  7.6

9  

0  0  0  0  0  0  1  3.5

7  

ا�مو 

  ع

7  100  6  100  1

3  

100  1

3  

100  2  100  1

5  

100  2

8  

100  

  16,919 :  اجلدولية ²كا              9    : احلرية درجة                9.15  :احملسوبة ²كا

  

%   53.57يتضح من خالل اجلدول أن أكثر من نصف العينة يدونون مرة واحدة يف األسبوع تقدر بنسبة 

مرات  3% من الصحفيون املدونون يدونون  7.14مرتني يف األسبوع ، و % يدونون  33.33، تليها نسبة 

  % يدونون أربع مرات يف األسبوع . 3.57يف األسبوع و 

% من إمجايل الذكور يدونون مرة  53.85و حسب البيانات املوضحة من خالل اجلدول أعاله يتضح أن 

وايت يدون مرة واحدة يف األسبوع ، و   % من جمموع االناث الل 53.33واحدة يف األسبوع  مقارنة ب  

مرات يف األسبوع ،  3% من االناث يدون  13.34%  منهن يدون مرتان يف األسبوع ، مث   33.33

% منهم يدونون أربع مرات  7.69% من الذكور يدونون مرتان يف األسبوع ،  و  38.46بينما متثل نسبة 

  يف األسبوع.

ستوى بال تدرج يدونون مرة واحدة يف األسبوع ، و نفس النسبة % من الذكور م 42.86و يالحظ أن 

% يدونون أربع مرات يف األسبوع .بينما متثل  14.29بالنسبة للذكور الذين يدونون مرتان يف األسبوع ، و 

% ، و النصف االخر  50نصف عينة االناث من مستوى بال تدرج عدد املدونني مرة واحدة يف األسبوع أي 

  مرات يف األسبوع . 3% يدونون  50ناث أي من عينة اال
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% من الذكور مستوى ما بعد التدرج يدونون مرة واحدة يف األسبوع  مقارنة ب  66.66يف حني جند أن 

% يدونون  30.77% من االناث من مستوى مابعد التدرج يدونون مرة واحدة يف األسبوع ، و  61.53

% من الذكور  33.34مرات يف األسبوع ، يف حني  3 % منهن يدونون 7.69مرتان يف األسبوع ، و 

  يدونون مرتان يف األسبوع .

أنه ال توجد فروق واضحة بني الذكور و االناث و املستوى التعليمي فيما يتعلق بعدد مرات  2و تشري نتائج كا

رجة حرية  عند د   9.15احملسوبة   2كانت أكرب من كا  16.919اجلدولية    2التدوين  ، حيث أن قيمة كا

  .0.05و مستوى ثقة  9

: مقدار الوقت الذي يقضيه الصحفيون المدونون في التدوين حسب متغيري الجنس و  15رقم  جدول

  المستوى التعليمي

  

ا�موع    إناث  ذكور  

  الكلي 

  

ما بعد    تدرج   

  التدرج 

ما بعد    تدرج     ا�موع

  التدرج

  ا�موع

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت
اقل من 

  ساعة
3  0  3  42.8

6  

3  23.0

7  

4  30.7

7  

0  0  4  26.6

7  

7  25  

من ساعة 

اىل  

  ساعتني
4  66.6

6  

0  0  4  30.7

6  

8  61.5

3  

2  10

0  

1

0  

66.6

7  

1

4  

50  

من 

ساعتني 

اىل 

ثالث 

  ساعات

1  33.3

3  

4  57.1

4  

6  46.1

5  

2  7.69  0  0  1  6.67  7  25  

أكثر من 

ثالث 

  ساعات

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

ا�مو 

  ع

7  100  7  100  1

3  

100  1

3  

100  2  10

0  

1

5  

100  2

8  

10

0  

  12.592 :  اجلدولية ²كا                 6:     احلرية درجة            13.48      :احملسوبة ²كا
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  تبني البيانات الواردة يف هذا اجلدول  أن : 

% يقضون أقل 25ساعتني ، تليها نسبة % من املبحوثني  يقضون من الوقت يف التدوين  من ساعة اىل  50

  من ساعة يف التدوين ، و نفس النسبة  يقضون من ساعتني اىل ثالث ساعات .

و جاءت أكرب نسبة من ساعة إىل ساعتني كون أن عملية التدوين ال حتتاج اىل وقت كبري ، اذ غالبا ما تتميز 

التخصص يف املوضوع الذي يكتبه  و ال خيرج املدونات باالختصار، و الصحفي حبكم طبيعة عمله  مييل إىل 

  عن نطاقه و بالتايل ال حيتاج إىل وقت كبري  .

% من الذكور يقضون من الوقت يف التدوين من ساعتني إىل ثالث ساعات ، تليها  46.15و يالحظ أن   

ضون % يق 23.07% من الذكور يقضون من الوقت يف التدوين من ساعة إىل ساعتني ، و  30.76نسبة 

% من االناث يقضني من الوقت من ساعتني اىل   66.67من الوقت يف التدوين أقل من ساعة ، مقارنة ب 

% من  االناث يقضني من الوقت يف التدوين  أقل من ساعة، مث  26.67ثالث ساعات ، تليها نسبة 

  % منهن يقضني من ساعتني إىل ثالث ساعات يف التدوين  . 6.67

% نسبة الذكور مستوى  تدرج يقضون من الوقت يف التدوين 66.66وى التعليمي جند اما من ناحية املست

% منهم يقضون من الوقت من ساعتني إىل ثالث  ساعات  ، مقارنة  33.33من ساعة إىل ساعتني ، و 

%  30.77%  من االناث مستوى  تدرج  يقضني الوقت من ساعة اىل ساعتني ، تليها نسبة  61.53ب 

  % يقضون من الوقت من ساعتني اىل ثالث ساعات .  7.69لوقت أقل من ساعة ، ويقضني من ا

% الذكور مستوى ما بعد التدرج  الذين يقضون من الوقت من ساعة إىل ساعتني  57.14و متثل نسبة  

  % من االناث مستوى ما بعد التدرج يقضني من الوقت من ساعة اىل ساعتني . 100مقارنة ب 

ئج إىل تأثري متغري اجلنس و  املستوى التعليمي على مقدار وقت التدوين و هذا ما تؤكده و تشري هذه النتا

اجلدولية املقدرة ب   2و هي أكرب من كا 13.48احملسوبة قدرت ب  2حيث أن كا 2نتائج اختبار الكا

تعزى ، و بالتايل هناك فروق  ذات داللة إحصائية  0.05و مستوى ثقة     6عند درجة حرية   12.592

  إىل متغريي اجلنس و  املستوى التعليمي.

عدد مرات تحديث  الصحفيين المدونين لمدوناتهم وفقا لمتغيري الجنس و يبين :  16رقم  جدول

  المستوى التعليمي

ا�موع    إناث  ذكور  
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ما بعد   تدرج

  التدرج

ما بعد   تدرج     ا�موع

  التدرج

  الكلي   ا�موع

  

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %ت

مرة يف 

االسبو 

  ع

2  33.3

3  

5  83.3

3  

7  53.8

5  

4  30.7

7  

1  5

0  

5  33.3

3  

1

2  

42.8

6  

مرتني 

يف 

  االسبوع

4  66.6

7  

1  16.6

7  

5  71.4

3  

6  46.1

5  

1  5

0  

7  46.6

7  

1

2  

42.8

5  

ثالث 

مرات 

يف 

  االسبوع

0  0  0  0  0  0  2  15.3

8  

0  0  2  13.3

3  

2  7.14  

اربع 

مرات 

يف 

  االسبوع

0  0  0  0  1  7.69  0  0  0  0  0  0  0  0  

  3.57  1  0  0  0  0  7.69  1  0  0  0  0  0  0  يوميا

1  100  6  100  6  ا�موع

3  

100  1

3  

100  2    1

5  

100  2

8  

100  

  24,996 :  اجلدولية ²كا                 15:     احلرية درجة                 3,25  :احملسوبة ²كا

  

ملدونا�م و توضح لنا البيانات الظاهرة أن اجلدول أعاله حول  عدد مرات حتديث الصحفيني املدونني 

% يدونون مرتني يف  42.85% من املدونني حيدثون مدونا�م مرة يف األسبوع ، تليها نسبة  42.86

% حيدثون مدونا�م  3.75مرات يف األسبوع ، مث  3% من املدونني حيدثون مدونا�م  7.14األسبوع ، و 

  يوميا.

م مرة يف األسبوع ، هذا يفسر عدم تفرغ الصحفي من جهة ، و من جانب و حيدث أغلب املدونون مدونا�

  اخر الصحفي يهتم أكثر بالتدوين و حمتواه .

%  46.67% من الذكور حيدثون مدونا�م مرتني يف األسبوع ، مقارنة ب  71.43تظهر األرقام الواردة أن 

  % منهن حيدثن مدونا�ن مرة يف األسبوع ،  33.33من االتاث حيدثون مدونا�م مرتني يف األسبوع ، تليها 
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% الذكور  53.85%  من االناث حيدثن مدونا�ن ثالث مرات يف االسبوع ، بينما متثل نسبة  13.33و 

  % منهم حيدثون مدونا�م أربع مرات يف األسبوع . 7.69الذين حيدثون مدونا�م مرة يف األسبوع ، و 

% من الذكور من مستوى بال تدرج حيدثون مدونا�م مرتني يف  66.66كما تبني نتائج هذا اجلدول أن 

% مرة يف  30.77% من االناث  مستوى بال تدرج حيدثنها بنفس املدة و  46.67األسبوع ، مقارنة ب 

%  33.33% منهن حيدثنها يوميا ، بينما  7.69% ثالث مرات يف األسبوع ، و  15.38األسبوع ، و 

  مرة يف األسبوع .من ذكور العينة حيدثو�ا 

% من  50% من الذكور مستوى مابعد التدرج حيدثو�ا مرة يف األسبوع ، مقارنة ب  83.33يف حني جند 

% منهن حيدثنها مرتني يف األسبوع ، بينما  50االناث مستوى مابعد التدرج حيدثنها مرة يف األسبوع ، و 

  رتني يف األسبوع .% من فئة الذكور مستوى مابعد التدرج  حيدثو�ا م 16.67

أنه ال توجد فروق واضحة بني الذكور و االناث و املستوى التعليمي يف حتديث املدونات  ،  2و تشري نتائج كا

و   15عند درجة حرية    3.25احملسوبة   2كانت أكرب من كا  24.996اجلدولية    2حيث أن قيمة كا

  .0.05مستوى ثقة 

الفترات  التي يفضل فيها الصحفيون  المدونون التدوين  وفقا لمتغيري الجنس  يبين: 17 جدول  رقم

  و المستوى التعليمي

  

  

ا�موع    إناث  ذكور  

  الكلي 

  

ما بعد     تدرج   

  التدرج

ما بعد     تدرج    ا�موع

  التدرج

  ا�موع

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

صباح

  ا 

2  33.3

3  

2  28.5

7  

4  30.7

7  

2  15.3

8  

1  50  3  20  7  25  

14.2  1  50  3  مساءا 

9  

4  30.7

7  

5  38.4

6  

0  0.0  5  33.

33  

9  32.1

4  

16.6  1  ليال

6  

4  57.1

4  

5  38.4

6  

6  46.1

5  

1  50  7  46.

66  

1

2  

42.8

5  

  1102100  100  2  1100  1100  100  7  100  6ا�مو 
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  8  0  5  3  3  ع

  12,592 :  اجلدولية ²كا                6    : احلرية درجة             5.57    :احملسوبة ²كا

  

نالحظ من خالل هذا اجلدول أن  املبحوثني يفضلون التدوين ليال ، حيث مثلت نسبة املدونني ليال 

% ، و الفرتة الصباحية سجلت  32.14% ، تليها الفرتة املسائية  من حيث التفضيالت بنسبة  42.85

  %. 25بنسبة 

املفضلة يف التدوين لدى الصحفيني هي الفرتة الليلية ، و هذا ميكن إرجاعه إىل أ�ا فرتة و يالحظ أن الفرتة 

  هادئة ، و متثل وقت الفراغ بالنسبة للصحفيني .

% من االناث  46.15% من الذكور يفضلون التدوين ليال  مقارنة ب   38.46و تشري البيانات اىل أن 

% منهن يفضلن الفرتة الصباحية  15.38التدوين مساءا ، و % يفضلن  38.46يفضلن التدوين ليال ، و 

% من الذكور يفضلون التدوين مساءا ، و نفس النسبة بالنسبة للمدونني الذكور الذين  30.77، بينما 

  يفضلون التدوين صباحا.

% من االناث  46.15% من الذكور مستوى  تدرج يفضلون التدوين مساءا مقارنة ب  50يف حني 

%  15.23% يفضلن الفرتة املسائية ، و  38.46ال تدرج يفضلن التدوين ليال ، تليها نسبة مستوى ب

منهم  16.66% من الذكور يفضلون الفرتة الصباحية ، و  33.33منهن يفضلن الفرتة الصباحية ، بينما 

  يفضلون الفرتة الليلية للتدوين .

%  50فضلون الفرتة الليلية للتدوين مقارنة ب % من الذكور مستوى ما بعد التدرج ي 57.14و متثل نسبة 

% منهن يفضلن الفرتة الصباحية، بينما  50من االناث مستوى ما بعد التدرج يفضلن ايضا نفس الفرتة ، و 

  % منهم يفضلون الفرتة املسائية. 14.92% من الذكور يفضلون الفرتة الصباحية ، و  28.57

ضحة بني الذكور و االناث و املستوى التعليمي  يف فرتات التدوين ، أنه ال توجد فروق وا 2و تشري نتائج كا

و  6عند درجة حرية     5.57احملسوبة   2كانت أكرب من كا   12.592اجلدولية   2حيث أن قيمة كا

  .0.05مستوى ثقة 

  : يبين األماكن التي يفضلها الصحفيون في التدوين وفق متغير الجنس  18جدول رقم 
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  اجلنس

  

  االماكن املفضلة 

  ا�موع  الكلي   إناث  ذكور

  

  %  ت  %  ت  %  ت

  35.71  10  33.33  5  38.46  5  يف مقهى االنرتنت

  53.57  15  60  9  46.15  6  يف املنزل

  10.71  3  6.66  1  15.38  2  يف العمل

  100  28  100  15  100  13  ا�موع

  7.815كا اجلدولية                             3درجة احلرية                                0.79   2كا

  

% ، تليها  53.57تبني نتائج اجلدول أعاله أن أكثر من نصف أفراد العينة حيبذون التدوين يف املنزل بنسبة 

  % من مكان العمل . 10.71% حيبذون التدوين من مقهى االنرتنت ، مث  35.71نسبة 

% من االناث يفضلن كذلك  60يف املنزل  مقارنة ب  % من الذكور يفضلون التدوين 46.15حيث جند 

  % مكان العمل ، بينما جند  6.66% منهن يفضلن مقهى االنرتنت ، و  33.33التدوين يف املنزل ، و 

38   % مبكان العمل . 15.38% من الذكور يفضلون مقهى االنرتنت ، و  46.

نرتنت يف اجلزائر يف االونة االخرية  ، و هذا ما يفسره و ميكن تفسري هذه النتائج بالتطور الكبري الذي عرفته اال

لنا نتائج اجلدول  السابق فميول املستخدمني للتدوين ليال يدل على وجود االنرتنت يف املنزل خاصة فيما 

  يتعلق باالناث اللوايت ميثلن أعلى نسبة استخدام للمدونات باملنزل ،  مما يغين عن استعماهلا خارجا .

  أكرب نسبة التدوين يف املنزل ألن املدون جيد نفسه أكثر راحة و خيتار الوقت الذي يناسبه .وتفضيل 

أنه ال توجد فروق واضحة بني الذكور و االناث و املستوى التعليمي  يف مكان التدوين ،  2و تشري نتائج كا

و مستوى  3ة حرية  عند درج 0.79احملسوبة    2كانت أكرب من كا  7.815اجلدولية   2حيث أن قيمة كا

  .0.05ثقة 

وفقا لمتغيري الجنس و المستوى  االكثر استخداما  خدمة استضافة التدوين  يبين:  19رقم  جدول

  يالتعليم

  

ا�موع    إناث  ذكور  
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ما بعد   تدرج 

  التدرج

ما بعد   تدرج   ا�موع

  التدرج 

  الكلي   ا�موع

  

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

.57  4  50  3  تدوين

14  

7  53.

85  

4  30.

76  

0  0  4  26.

66  

1

1  

39.

28  

.16  1  جريان

66  

0  0  1  7.6

9  

2  15.

38  

0  0  2  13.

33  

3  10.

71  

.16  1  مكتوب

66  

0  0  1  7.6

9  

1  7.6

9  

0  0  1  6.6

6  

2  7.1

4  

Blogg

er  

0  0  0  0  0  0  2  15.

38  

0  0  2  13.

33  

2  7.1

4  

Word 

press  

1  16.

66  

3  42.

86  

4  30.

76  

1  7.6

9  

1  50  2  13.

33  

6  21.

43  

Blog 

dz  

0  0  0  0  0  0  1  7.6

9  

1  50  2  13.

33  

2  7.1

4  

.15  2  0  0  0  0  0  0  أخرى

38  

0  0  2  13.

33  

2  7.1

4  

1  100  7  100  6  ا�موع

3  

100  1

3  

100  2  10

0  

1

5  

100  2

8  

100  

  28.869 :  اجلدولية ²كا               18     : احلرية درجة             20.78  احملسوبة ²كا

  
% من أفراد العينة يستخدمون استضافة تدوين ، تليها   39.28أن نسبة يتضح من خالل البيانات أعاله 

% يستخدمون استضافة جريان ، و  10.71و   word press% يستخدمون استضافة  21.34

و  blog dzو   blogger% يستخدمون استضافة مكتوب ، ونفس النسبة لكل من استضافة  7.14

  اخرى .

  من االستضافات االكثر انتشارا و االكثر شهرة باجلزائر . ا�او تستخدم أكرب نسبة استضافة تدوين 
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%  30.76% من الذكور مستوى  تدرج يستخدمون استضافة تدوين مقارنة ب  50و نالحظ أن نسبة 

فة % نسبة استخدامهن الستضا 15.38من االناث مستوى  تدرج يستخدمن استضافة تدوين ، تليها 

، و   blogger% يستخدمن استضافة  15.38% يستخدمن استضافة مكتوب ، و  7.69جريان ، و 

 15.38، مث   blog dz% استضافة  7.69، و نسبة   word press% يستخدمن استضافة  7.69

%  16.66% من الذكور يستخدمون استضافة جريان ، و  16.66% يستخدمن أخرى ، بينما 

  .  word press% يستخدمون استضافة  16.66كتوب ، و يستخدمون استضافة م

% من الذكور مستوى ما بعد التدرج يستخدمون استضافة تدوين ، مقارنة  57.14كما نالحظ أن نسبة 

% منههن  50، و   blogger% من االناث مستوى دراسات عليا يستخدمن استضافة  50ب 

 wordلذكور نسبة املستخدمني الستضافة % من ا 42.86، بينما ميثل   word pressاستضافة 

press .  

أنه ال توجد فروق واضحة بني الذكور و االناث و املستوى التعليمي  يف خدمة استضافة  2و تشري نتائج كا

عند درجة حرية    20.78احملسوبة    2كانت أكرب من كا   28.869اجلدولية   2التدوين ، حيث أن قيمة كا

  .0.05و مستوى ثقة   18

  متغير التخصص ل وفقا: يبين اللغة التي يستخدمها الصحفيون المدونون في التدوين  20 جدول رقم

 

لغة 

  التدوين

  ا�موع  الكلي   التخصص العلمي

لغات   أدب عريب  و اتصال إعالم  

  أجنبية

  أخرى  حقوق

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

  71.42  20  66.67  2  75  3  0.0  0  100  1  73.68  14  لغة عربية

  25  7  33.33  1  25  1  100  1  0  0  21.05  4  لغة فرنسية

  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  لغة اجنليزية

  3.57  1  0  0  0  0  0  0  0  0  5.26  1  أخرى

  100  28  100  3  100  4  100 1  100 1  100 19  ا�موع

  12.592 :  اجلدولية ²كا                          6احلرية    درجة           4.6        :احملسوبة ²كا
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  حسب النتائج اليت تشري إليها البيانات الواردة يف اجلدول اعاله : 

% منهم  يدونون باللغة الفرنسية ، و  25% من أفراد العينة يدونون باللغة العربية ، تليها نسبة 71.42

  % أجابوا أ�م يدونون  بلغة أخرى . 3.75

% من ختصص  100اتصال يدونون باللغة العربية ، يف مقابل % من ختصص إعالم و  73.68حيث جند 

% ختصص حقوق يدونون بنفس اللغة ، تليها نسبة ختصصات  75أدب عريب يدونون باللغة العربية ، و 

  %. 66.67أخرى كذلك يدونون باللغة العربية بنسبة 

% متثل  25ليها نسبة %، ت 33.33يف حني يدون الصحفيون من ختصصات أخرى باللغة الفرنسية بنسبة 

% من ختصص اعالم و اتصال يدونون  21.4الصحفيني من ختصص حقوق يدونون باللغة الفرنسية ، و 

  بنفس اللغة .

%  ختص الصحفيني من ختصص اعالم و  5.26أما فيما خيص املدونون بلغات أخرى فسجلت نسبة 

  اتصال.

بة هلا بالفرنسية الن هاتني اللغتني مها االكثر  اتقانا و و تأيت أكرب نسبة تدوين باللغة العربية و بنسبة مقار 

  تداوال يف اجلزائر.

اجلدولية   2أنه ال توجد فروق واضحة  يف لغة التدوين و التخصص  ، حيث أن قيمة كا 2و تشري نتائج كا

  .0.05حرية   و مستوى ثقة   6عند درجة 4.6احملسوبة    2كانت أكرب من كا   12.592

المستوى  متغير ل وفقا: يبين اللغة التي يستخدمها الصحفيون المدونون في التدوين  21جدول رقم

  التعليمي 

املستوى التعليمي  

  لغة التدوين

  ا�موع الكلي    ما بعد التدرج     تدرج       

  %   ت     %  ت     %   ت  

  75   21  88.88     8  68.42  13   لغة عربية 

  21.42  6  11.11  1  26.31  5   لغة فرنسية   

  0.0  0  0.0  0  0.0  0  لغة إجنليزية 

   3.57  1  0.0  0  5.26  1  أخرى 

  19  100  9  100  28   100   
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  7.815اجلدولية:  2كا                      3درجة احلرية :       7.93 2كا:  

  

% يدونون  21.42% من أفراد العينة  يدونون باللغة العربية ، تليها نسبة  75أعاله أن يظهر لنا اجلدول 

  % أجابو أ�م يدونون بلغات أخرى. 3.57باللغة الفرنسية ، و 

% من املبحوثني مستوى تدرج يدونون باللغة العربية  68.42أما من ناحية املستوى التعليمي فنجد أن 

% يدونون باللغة  11.11% منهم مستوى ما بعد التدرج يدونون بنفس اللغة ، و  88.88مقارنة ب 

% منهم  5.26% من أفراد العينة مستوى تدرج يدونون  باللغة الفرنسية  ، و  26.31ينما الفرنسية ، ب

  يدونون بلغات أخرى.

أكرب نسبة تدوين باللغة العربية و بنسبة مقاربة هلا بالفرنسية الن هاتني اللغتني مها االكثر  اتقانا و تداوال يف 

  اجلزائر.

ستوى التعليمي على اللغة اليت يدون �ا الصحفيني و هذا ما تؤكده و تشري هذه النتائج إىل تأثري متغري امل

اجلدولية املقدرة ب  2و هي أكرب بقليل من كا 7.93احملسوبة قدرت ب  2حيث أن كا 2نتائج اختبار الكا

، و بالتايل هناك فروق ذات داللة إحصائية تعزى إىل متغري  0.05و مستوى ثقة  3عند درجة حرية  7.81

  التعليمي.املستوى 

هل تختلف كتابة الصحفيين بين المدونة و المؤسسة  وفق متغير المستوى   : يبين 22رقم  جدول

 التعليمي 

  

  

  

  ا�موع الكلي    ما بعد التدرج     تدرج      

  %   ت    %   ت    %    ت 

  67.85  19  55.55  5  73.68  14  نعم      

  32.14  9  44.44  4  26.31  5  ال     

  100  28  100  9  100  19  ا�موع    

  5.991اجلدولية:  2كا                         2درجة احلرية :                   9.89  2كا:
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 32.14% من الصحفيني ختتلف كتابا�م عن الصحيفة ن و  67.85يتبني أن  من خالل اجلدول أعاله

  % منهم ال ختتلف كتابا�م.

ختتلف كتابا�م عن ما يكتبونه يف الصحيفة للتدوين حبرية و يف االغلب للنشر بعيدا عن و أغلبية  الصحفيني 

  اخلط االيديولوجي .

% من الصحفيني مستوى تدرج ختتلف كتابا�م يف املدونة  73.68أن من ناحية املستوى التعليمي ، جند  

د التدرج ختتلف كتابا�م عن % من الصحفيني مستوى ما بع 55.55عن كتابا�م يف الصحيفة مقارنة ب 

% من املبحوثني ال  26.31% منهم ال ختتلف كتابا�م ، يف حني  44.44ما يكتبونه يف الصحيفة ، و 

  ختتلف كتابا�م يف املدونات عن مثيال�ا يف الصحيفة.

تؤكده نتائج و تشري هذه النتائج إىل تأثري متغري املستوى التعليمي كتابة الصحفيني يف املدونات و هذا ما 

اجلدولية املقدرة ب   2و هي أكرب بقليل من كا 9.89احملسوبة قدرت ب  2حيث أن كا 2اختبار الكا

، و بالتايل هناك فروق ذات داللة إحصائية تعزى إىل  0.05و مستوى ثقة  2عند درجة حرية  5.991

  متغري املستوى التعليمي.

المؤسسة  و المدونة وفق متغير المستوى   : يبين لماذا تختلف كتابات الصحفي بين 23جدول 

  التعليمي

  

  

  

  ا�موع الكلي      ما بعد التدرج        تدرج        

  %    ت     %    ت    %     ت   

  32.14  9  22.22  2  36.84  7  لتطوير كتاباتك االعالمية

  57.14  16  55.55  5  57.89  11  لتنشر بعيدا عن ايديولوجية  املؤسسة العامل �ا

  10.71  3  22.22  2  5.26  1  لتضاعف من عدد متتبعي منشوراتك

  100  28  100  9  100  19  ا�موع  

  5.991اجلدولية:  2كا                         2درجة احلرية :                   9.89  2كا:

  
 % من الصحفيني ختتلف كتابا�م عن الصحيفة لينشروا بعيدا عن 57.14اجلدول أعاله يوضح أن 

% منهم ختتلف كتابا�م لتطوير كتابا�م االعالمية ، و  32.14ايديولوجية املوسسة العامل �ا ، تليها نسبة 

  % ليضاعفوا من عدد متتبعي منشورا�م. 10.71
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أتى هذا اجلدول ليؤكد لنا نتائج اجلدول السابق حيث أن اكرب نسبة من الصحفيني ختتلف كتابا�م بني 

  للنشر بعيدا عن االيديولوجية السياسية للمؤسسة االعالمية .الصحيفة و اجلريدة  

% من الصحفيني مستوى تدرج ختتلف كتابا�م  لينشروا  57.89و من ناحية املستوى التعليمي ، جند أن 

% منهم مستوى ما بعد التدرج  55.55بعيدا عن ايديولوجية املؤسسة االعالمية العاملني �ا ، مقارنة ب 

% منهم ختتلف كتابا�م لتطوير كتابا�م االعالمية ، و نفس  22.22م لنفس السبب ، و ختتلف كتابا�

  % من الصحفيني لتطوير كتابا�م االعالمية ،  36.84النسبة ليضاعفوا من عدد متتبعي منشورا�م ، و 

  % ختتلف كتابا�م ليضاعفوا من عدد متتبعي منشورا�م. 5.26

تأثري متغري املستوى التعليمي كتابة الصحفيني يف املدونات و هذا ما تؤكده نتائج و تشري هذه النتائج إىل 

 5.991اجلدولية املقدرة ب   2و هي أكرب  من كا 9.89احملسوبة قدرت ب  2حيث أن كا 2اختبار الكا

ستوى ، و بالتايل هناك فروق ذات داللة إحصائية تعزى إىل متغري امل 0.05و مستوى ثقة  2عند درجة حرية 

  التعليمي.

: يبين درجة قراءة الصحفيون  المدونون لمدونات غيرهم وفقا لمتغير الجنس و  24رقم  جدول

  المستوى التعليمي

  
ا�موع    إناث  ذكور  

  الكلي 

  

ما بعد    تدرج  

  التدرج 

ما بعد    تدرج    ا�موع

  التدرج

  ا�موع

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

16.6  1  دائما

7  

2  33.3

3  

3  12.5  4  30.7

7  

2  10

0  

6  40  9  32.1

4  

غال

  با

2  33.3

3  

0  0  2  8.33  4  30.7

7  

0  0.

0  

4  26.6

6  

6  21.4

3  

أحيا

  نا

3  50  5  83.3

3  

8  61.5

3  

5  38.4

6  

0  0.

0  

5  33.3

3  

1

3  

46.4

2  

.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  أبدا

0  

0  0.0  0  0.0  
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ا�مو 

  ع

6  100  6  100  1
3  

100  1

3  

100  2  10

0  

1

5  

100  2

8  

100  

  12.592 :  اجلدولية ²كا     6              ةاحلري درجة    14.08               :احملسوبة ²كا

  
% منهم 32.41% من املبحوثني يقرؤون أحيانا مدونات غريهم ، و   46.42يبني اجلدول أعاله أن 

  % يقرؤو�ا غالبا .  21.43يقرؤو�ادائما ، و 

  غريهم أحيانا فقط لعدم تفرغهم لذلك .و يرجع سبب قراءة الصحفيني ملدونات 

% من االناث  33.33%  من الذكور يقرؤون مدونات غريهم أحيانا ، مقارنة ب   61.35و جند  

% منهم  12.5غالبا ، بينما الذكور فنسبة   26.66% منهن يقرأ�ا دائما ، و 40يقرؤو�ا أحيانا ، و   

  �ا دائما .% من الذكور يقرأو  8.33يقرأو�ا دائما ، و  

% من  38.46% من الذكور مستوى  تدرج يقرؤون املدونات أحيانا، مقارنة ب 50و توضح البيانات أن 

 33.33% منهن يقرأ�ا دائما ، و نفس النسبة يقرأ�ا غالبا ، بينما  33.77االناث مستوى ب تدرج ، و 

  % منهم يقرؤو�ا دائما. 16.67% من الذكور يقرؤو�ا غالبا ، و 

%  33.33% من الذكور مستوى ما بعد التدرج يقرؤون مدونات غريهم أحيانا ، و  83.33 حني جند يف

  % من االناث يقرأ�ا دائما .  100منهم يقرؤو�ا دائما ، مقارنة ب 

و تشري هذه النتائج إىل تأثري متغري املستوى التعليمي و اجلنس  على درجة قراءة الصحفيني املدونني ملدونات 

و هي أكرب بقليل من  14.08احملسوبة قدرت ب  2حيث أن كا 2هم و هذا ما تؤكده نتائج اختبار الكاغري 

، و بالتايل هناك فروق ذات  0.05و مستوى ثقة  6عند درجة حرية   12.592اجلدولية املقدرة ب   2كا

  داللة إحصائية تعزى إىل متغري املستوى التعليمي.

العناصر التي يستخدمها المدونون وفقا لمتغيري الجنس و المستوى : يبين أكثر  25رقم  جدول

  التعليمي

  
ا�موع    إناث  ذكور  

  الكلي 

  

ما بعد   تدرج

  التدرج

ما بعد   تدرج  ا�موع

  التدرج

  ا�موع

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت
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نصو 

  ص
4  66.6

6  

5  71.4

3  

9  69.2

3  

1

1  

84.6

1  

2  10

0  

1

3  

86.6

7  

2

2  

78.5

7  

مقاطع 

  فيديو
2  33.3

3  

2  28.5

7  

4  30.7

6  

2  15.3

8  

0  0.

0  

2  13.3

3  

6  21.4

3  

1  100  7  100  6  ا�موع

3  

100  1

3  

55.4  2  10

0  

1

5  

100  2

8  

100  

  7,815 :  اجلدولية ²كا   3                  : احلرية درجة               1.56    : احملسوبة ²كا

  

أفراد العينة يستخدمون النصوص يف مدونا�م ، و  %  من 78.57بفحص نتائج اجلدول يبني لنا : أن 

  %  يستخدمون مقاطع فيديو . 21.43

%  من االناث  86.67%  من الذكور يستخدمون النصوص ، مقارنة ب  62.23و يالحظ أن 

%  الذكور  33.33%  يستخدمن مقاطع فيديو ، بينما متثل نسبة  13.33يستخدمن النصوص ، و 

  الفيديو . الذين يستخدمون مقاطع

% من  84.61%  من الذكور مستوى بال تدرج يستخدمون النصوص ، مقارنة ب  66.66يف حني جند 

 33.33% يستخدمن مقاطع الفيديو ، بينما  15.38االناث مستوى بال تدرج يستخدمن النصوص ، و 

  % من الذكور يستخدمون مقاطع الفيديو .

% من الذين يستخدمون النصوص  71.43فيشكل الذكور نسبة أما أفراد العينة من مستوى ما بعد التدرج 

% منهن يستخدمن مقاطع الفيديو ،  13.33% من االناث يستخدمن النصوص ، و  86.67مقارنة ب 

  % منهم يستخدمون مقاطع الفيديو. 28.57بينما الذكور 

  . و تستخدم أكرب نسبة النصوص الن الكتابة اسهل و الكل يتقنها مقارنة بالفيديو

أنه ال توجد فروق واضحة بني الذكور و االناث و املستوى التعليمي يف اكثر العناصر  2و تشري نتائج كا

عند درجة حرية    1.56احملسوبة  2كانت أكرب من كا    7.815اجلدولية  2املستخدمة  ، حيث أن قيمة كا

  .0.05و مستوى ثقة   3

لمتغيري الجنس و : االسم الذي يستخدمه الصحفيون المدونون في التدوين وفقا  26رقم  جدول

  المنصب
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ا�مو   إناث  ذكور  

ع 

الكل

  ي 

رئيس   

  حترير

رئيس 

  قسم

صحفي 

  دائم

صح

يف 

  مؤقت

صح

يف 

  متعاون

م 

  راسل

رئيس   ا�موع

  حترير

رئيس 

  قسم

صحفي 

  دائم

صح

يف 

  مؤقت

صح

يف 

  متعاون

  ا�موع مراسل     

  %ت%ت%ت%ت%ت  %ت%ت%ت  %ت%ت%ت%ت  %ت  %ت%ت

اال

س

م 

ا

حل

ق

يق

  ي

1  1

0

0  

1  3

3

.

3

3  

6  6

6
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6

6  

1  1

0

0  

0  0

.

0  

0  0

.

0  

9  6

9

.

2

3  

0  0  0  0  8  7

2

.

7

2  

0  0  1  5

0  

0  0  9  6

0  

1

8  

6

4

.

2

8  

اال

س

م 

امل

س

تع

  ار

0  0

.

0  

2  6

6

.

6

6  

2  2

2

.

2

2  

0  0

.

0  

0  0

.

0  

0  0

.

0  

4  3

0

.

7

6  

0  0  0  0  3  2

7

.

2

7  

1  1

0

0  

1  5

0  

1  1

0

0  

6  4

0  

1

0  

3

5

.

7

1  

امل

ج

مو 

  ع

  

1  1

0

0  

3  1

0

0  

9  1

0

0  

1  1

0

0  

0  0

.

0  

0  0

.

0  

1

3  

1

0

0  

0  0  0  0  1

1  

1

0

0  

1  1

0

0  

2  1

0

0  

1  1

0

0  

1

5  

1

0

0  

2

8  

1

0

0  

  14.067 كا اجلدولية :                               7درجة احلرية  :              10.51كا احملسوبة:  

  
% من املبجوثني يستخدمون امسا حقيقيا يف التدوين ، يف  64.28من خالل اجلدول التايل  بتضح لنا أن 

    % منهم يستخدمون امسا مستعارا. 35.71حني 

و تستخدم أكرب نسبة من الصحفيني املدونني االسم احلقيقي يف التدوين كون أن الفضاء التدويين بالنسبة 

و هنا أي  الصحفي من صاحله أن للصحفيني املدونني هو جمال ملناقشة خمتلف القضايا يف أغلب احلاالت ، 

  يظهر إمسه يف املدونة فهذا يزيد من شهرته .
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% من  60% من الذكور يستخدمون امسهم احلقيقي يف التدوين ن مقارنة ب  69.23و يالحظ أن 

% من  30.76% منهن يستخدمن امساءا  مستعارة ، بينما  40االناث يستخدمن امسهن احلقيقي ، و 

  مساءا مستعارة يف التدوين .الذكور يستخدمون ا

% من الذكور بال تدرج منصب رئيس حترير داخل املؤسسة االعالمية يستخدمون امسا  100متثل نسبة 

% منهم يستخدمون  66.66% منهم يستخدمون امسا حقيقيا و  33.33حقيقيا ، و فئة رؤساء األقسام 

%  22.22امسا حقيقيا يف التدوين و  % من الصحفيني الدائمني يستخدمون 66.66امسا مستعارا ، و 

% منهم يستخدمون امسهم احلقيقي يف التدوين  10منهم يستخدمون االسم املستعار ، و الصحفيني املؤقتني 

% من الصحفيات منصب صحفيات دائمات يستخدمن امسا حقيقيا يف  72.72، مقارنة ب االناث  

% من االناث منصب صحفي مؤقت 100و % منهن يستخدمن امسا مستعارا ،  27.27التدوين و 

 50% منهن منصب صحفي متعاون يستخدمن امسا حقيقيا يف التدوين و  50يستخدمون امسا مستعارا ، و 

  % من االناث منصب مراسل يستخدمن امسا مستعارا. 100% منهن يستخدمن امسا مستعارا ، و 

سم احلقيقي أو االسم املستعار وفق متغريي أنه ال توجد فروق يف استخدام الصحفي لال 2و تشري نتائج كا

عند     10.51احملسوبة     2كانت أكرب من كا  14.067اجلدولية  2اجلنس و  املنصب  ، حيث أن قيمة كا

  .0.05و مستوى ثقة   7درجة حرية 

يبين اسباب استخدام الصحفيين المدونين لالسم  الحقيقي  وفقا لمتغيري الجنس و :   27رقم  جدول

  المنصب

  
ا�موع   إناث  ذكور  

  الكلي 
رئيس   

  حترير

رئيس 

  قسم

صحفي 

  دائم
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يف 
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صحفي 
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صحفي 

  مؤقت

صحفي 

  متعاون
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  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت
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  11.07كا اجلدولية           5درجة احلرية  :                                      13.23كا احملسوبة:       

% من الذين يستخدمون امسا حقيقيا لشعورهم بفخر بظهور امسهم ، و  66.66يتضح من اجلدول أن 

  االسم احلقيقي ال�م مقتنعون مبا يكتبونه .%  يستخدمون  33.33

% من الصحفيني  الذكور  يستخدمون امسهم احلقيقي يف التدوين لشعورهم بفخر بظهور 60حيث جند ان 

% من االناث يستخدمن 66.66% منهم يستخدمونه أل�م مقتنعون مبا يكتبونه مقارنة ب 40امسهم ، و 

  منهن يستخدمنه القتناعهن مبا يكتبنه. 5 33.33هن ، و امسا حقيقيا لشعورهن بفخر بظهور امسائ

% من الذكور  رؤساء األقسام يستخدمون امسهم احلقيقي يف التدوين  50و من ناحية املنصب  متثل نسبة 

% منهم من نفس املنصب يستخدمون االسم احلقيقي القتناعهم مبا 50لشعورهم بفخر بظهور امسهم  و 

لذكور صحفيني دائمني اجابوا ا�م يستخدمون امسهم احلقيقي لشعورهم بفخر % من ا 66.66يكتبونه ، و 

  % منهم يستخدمون االسم احلقيقي القتناعهم مبا يكتبون. 33.33بظهور امسائهم و 

% منهن  رئيسات أقسام يستخدمن االسم احلقيقي لشعورهن بالفخر و  60اما فيما خيص االناث فنجد 

% منهن  صحفيات دائمات يستخدمن االسم  100هن مبا يكتبنه، و % منهن يستخدمنه القتناع 40

احلقيقي لشعورهن بفخر بظهور امسائهن ، و  نفس النسبة بالنسبة للصحفيات املؤقتات يستخدمن االسم 

  احلقيقي لشعورهن بفخر بظهور امسائهن.
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السم احلقيقي ،و هذا ما و تشري هذه النتائج إىل تأثري متغري اجلنس  و املنصب  على استخدام الصحفي ل

اجلدولية املقدرة  2و هي أكرب  من كا  13.23احملسوبة قدرت ب  2حيث أن كا 2تؤكده نتائج اختبار الكا

، و بالتايل هناك فروق ذات داللة إحصائية تعزى  0.05و مستوى ثقة  5عند درجة حرية   11.07ب  

  إىل متغري اجلنس و املنصب .

استخدام الصحفيين المدونين لالسم  المستعار  وفقا لمتغيري الجنس و  يبين اسباب:  28رقم  جدول

  المنصب
ا�موع   إناث  ذكور  
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  11.07 كا اجلدولية :                5درجة احلرية  :        13.23كا احملسوبة:  

  

امسا مستعارا للكتابة بدون تقيد ، و % من املبحوثني يستخدمون  66.66يتضح من خالل اجلدول أن 

  % منهم يستخدمون امسا مستعارا ال�م ال يريدون أن يتعرف عليهم أحد . 33.33

% منهم يدونون باسم  40% من الذكور يدونون باسم مستعار للكتابة بدون تقيد و  60و يالحظ أن 

يستخدمن امسا مستعارا للكتابة % منهن   71.24مستعار كي ال يتعرف عليهم أحد مقارنة باالناث جند 

  % منهن يستخدمنه كي ال يتعرف عليهن أحد . 28.57بدون تقيد ، و 

% من الذكور منصب رئيس قسم يستخدمون امسا مستعارا للكتابة  50أما من ناحية املنصب فنجد أن 

اث من % من االن100% منهم يستخدمونه كي ال يتعرف عليهم أحد ، مقارنة ب   50بدون تقيد ، و 

  نفس املنصب يستخدمن امسا مستعارا كي ال يتعرف عليهن أحد.

  % من الذكور منصب صحفي دائم يستخدمون امسا مستعارا للكتابة بدون تقيد  66.66و متثل نسبة 

  %   100من الذكور يستخدمون امسا مستعارا  كي ال يتعرف عليهم احدا ، مقارنة ب %  33.33و 

% منهمن  من  100دائم  يستخدمون امسا مستعارا للكتابة بدون تقيد ، و باالناث  من منصب صحفي 

% منهن منصب  صحفي  100منصب صحفي مؤقت يستخدمون امسا مستعارا للكتابة بدون تقيد ، و 

  متعاون يستخدمن االسم املستعار لنفس السبب .

صحفي لالسم املستعار ،و هذا ما و تشري هذه النتائج إىل تأثري متغري اجلنس  و املنصب  على استخدام ال

اجلدولية املقدرة ب   2و هي أكرب من كا  13.23احملسوبة قدرت ب  2حيث أن كا 2تؤكده نتائج اختبار الكا

، و بالتايل هناك فروق ذات داللة إحصائية تعزى إىل  0.05و مستوى ثقة  5عند درجة حرية   11.07

  متغري اجلنس و املنصب
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لمتغير استخدام أو عدم استخدام الصحفيين للروابط في مدوناتهم وفقا  يبين:  29رقم  جدول

  المستوى التعليمي : 

  

  

  ا�موع الكلي     ما بعد التدرج     تدرج   

  %    ت     %    ت     %    ت  

  78.57    22    66.66    6   84.21   16  نعم       

  21.42    6    33.33   3    15.78   3  ال       

  100      28  100    9   100   19   ا�موع      

  5.99 اجلدولية : 2كا                2درجة احلرية  :          7.40احملسوبة:        2كا  

  

% من الصحفيني يستخدمون الروابط يف مدونا�م ، و  78.57من خالل بيانات اجلدول يتضح لنا أن 

  % ال يستخدمو�ا. 21.42

% من أفراد العينة  مستوى تدرج يستخدمون الروابط يف  84.21املستوى التعليمي فنجد أن  أما من ناحية 

%  33.33% من املبحوثني مستوى ما بعد التدرج يستخدمو�ا  ، و   66.66مدونا�م ، مقارنة ب 

  % من املبحوثني مستوى تدرج ال يستخدمو�ا. 15.78منهم ال يستخدمو�ا ، بينما  

نتائج إىل تأثري متغري املستوى التعليمي على  استخدام الصحفيني للروابط يف مدونا�م و هذا ما و تشري هذه ال

اجلدولية املقدرة ب    2و هي أكرب  من كا 7.40احملسوبة قدرت ب   2حيث أن كا 2تؤكده نتائج اختبار الكا

ت داللة إحصائية تعزى ، و بالتايل هناك فروق  ذا 0.05و مستوى ثقة     2عند درجة حرية    5.995

  إىل متغري املستوى التعليمي.

  و تستخدم أكرب نسبة الروابط يف مدونا�ا الن الروابط سهلة االستحداث يف املدونة و تدعم املدونة خبدما�ا.

لمتغير الحنس استخدام أو عدم استخدام الصحفيين للروابط في مدوناتهم وفقا  يبين: 30رقم  جدول

  التعليميو المستوى 

    

  ذكور

  

  إناث           

ا�موع  

  الكلي 

  ا�موعما بعد   تدرج  ا�موعما بعد   تدرج  
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  التدرج  التدرج
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  7,815 :  اجلدولية ²كا                  3:    احلرية درجة           1.75        :احملسوبة ²كا

  

%  من املبحوثني أجابوا أ�م يستخدمون الروابط يف مدونا�م  78.57توضح لنا بيانات اجلدول االيت أن 

  % أ�م ال يستخدمون الروابط يف مدونا�م. 21.43أكد ،يف حني 

% من االناث  86.67% من الذكور يستخدمون الروابط مقارنة ب  69.23كما أوضح اجلدول أن 

  % عند الذكور . 30.77ال يستخدمنها، بينما تبلغ النسبة  13.33يستخدمنه كذلك، و 

ور مستوى  تدرج  يستخدمون الروابط يف مدونا�م % من الذك 83.33أما من ناحية  املستوى العلمي  فإن 

% من االناث مستوى تدرج يستخدمن  84.62% ال يستخدمون الروابط ، و يف املقابل  16.67و  

  % ال يستخدمنها . 15.38الروابط يف التدوين و 

ال  % منهم 42.86% من الذكور مستوى ما بعد التدرج يستخدمون الروابط ، و  57.14كما أننا جند 

  % من الصحفيات مستوى مابعد التدرج أ�ن يستخدمن الروابط.100يستخدمو�ا ، فيما  صرحت 

و تستخدم اكرب نسبة الروابط يف مدونا�ا الن الروابط سهلة االستحداث يف املدونة و تدعم املدونة خبدمات 

  . تفعلها

أنه ال توجد فروق يف استخدام الصحفي للروابط وفق متغريي اجلنس  و املستوى التعليمي ،  2و تشري نتائج كا

و مستوى    3عند درجة حرية  1.75احملسوبة  2كانت أكرب من كا   7.815اجلدولية    2حيث أن قيمة كا

  .0.05ثقة 
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وفقا لمتغير  تهمسماح أو عدم سماح الصحفيون المدونون للتعليق على مدونايبين :  31رقم   جدول

  المستوى التعليمي الجنس و

  

ا�موع    إناث  ذكور  

  الكلي 

  
ما بعد   تدرج    ا�موع  ما بعد التدرج  تدرج  

  التدرج

  ا�موع

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت
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  100  28  100  15  100  2  100  13  100  13  100  7  100  6  ا�موع

  7.815 اجلدولية  : ²كا                   3   احلرية درجة          1.15  :احملسوبة ²كا

  

% منهم  7.14% من املدونني يسمحون بالتعليق على مدونا�م ، و 92.85 دول أعاله يوضح اجل

  اليسمحون بذلك.

و أكرب نسبة يسمحون بالتعليق الن الصحفيني يريدون التفاعل مع غريهم و معرفة أرائهم فيما يعرضونه على 

  مدونا�م .

% منهم  7.69 % من املبحوثني الذكور يسمحون بالتعليق على مدونا�م ، و 92.30حيث جند 

% من االناث يسمحن بالتعليق على مدونا�م ، و  93.33اليسمحون بالتعليق ، و يف املقابل جند ، 

  % ال يسمحن بالتعليق . 6.66

% من  93.30% من الذكور مستوى  تدرج  مقارنة ب 100اما من ناحية املستوى التعليمي فنجد ، 

  % منهن ال يسمحن بالتعليق . 6.66ونات ، و االناث مستوى  تدرج يسمحن بالتعليق على املد

  % من الذكور مستوى ما بعد التدرج  يسمحون بالتعليق على مدونا�م ،  85.71كما جند 

% من االناث مستوى ما بعد التدرج 100% ال يسمحون بذلك ، و يف املقابل جند أن  14.28و 

  يسمحن بالتعليق على مدونا�م.
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أنه ال توجد فروق يف السماح أو عدم السماح بالتعليقات  وفق متغريي  اجلنس  و املستوى  2و تشري نتائج كا

و   3عند درجة حرية  1.15احملسوبة  2كانت أكرب من كا  7.815اجلدولية    2التعليمي ، حيث أن قيمة كا

  .0.05مستوى ثقة 

  

  

متغير  الجنس و المستوى ق وفمدوناتهم  على تعاليق  الصحفيين  حاالت رديبين :  32رقم  جدول
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  7.815 :  اجلدولية ²كا               3 :      احلرية درجة                4.73   :احملسوبة ²كا

  
  اجلدول الظاهر أعاله يبني حاالت الرد على التعاليق : 

% منهم يردون عليها حسب  32.14% من أفراد العينة يردون على التعاليق حسب الظروف ، و  68.85

  أمهية التعليق.

% يردون حسب  33.33% من الذكور يردون على التعاليق حسب الظروف ، و  66.66كما جند أن 

  املقابل جند  نفس النسب لكلتا احلالتني .أمهية التعليق ، و يف 
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% من الذكور مستوى تدرج يردون على التعاليق حسب الظروف  42.86و فيما يتعلق باملستوى التعليمي ، 

% من االناث مستوى  تدرج يردون على  64.28% يردون حسب التعاليق ، مقارنة ب  57.14، و 

  حسب أمهية التعاليق .% منهن يردن  28.57التعاليق حسب الظروف ، و 

% منهم يردون على التعاليق حسب الظروف ، مقارنة 100و بالنسبة للذكور مستوى ما بعد التدرج فنجد 

%  حسب  50% منهن يردن على التعاليق حسب الظروف ، و 50بالناث من نفس املستوى فنجد أن 

  أمهية التعاليق .

أنه ال توجد فروق يف حاالت الرد على التعاليق  وفق متغريي  اجلنس  و املستوى التعليمي  2و تشري نتائج كا

و مستوى    3عند درجة حرية  4.73احملسوبة  2كانت أكرب من كا  7.815اجلدولية    2، حيث أن قيمة كا

  .0.05ثقة 

 

  ةالمحور الثاني : دوافع استخدامات الصحفيين المدونين للمدونات االلكتروني

  المنصب دوافع الصحفيين المدونين في التدوين وفق متغيريبين :  33رقم  جدول
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  37,652اجلدولية  :  ²كا                25درجة احلرية :                      احملسوبة:  ²كا

  

  دوافع املدونني يف التدوين : اجلدول التايل ميثل 

لالقناع % من املبحوثني يدونون بدوافع صناعة الرأي العام ، و نفس النسبة بالنسبة  35.71حيث جند 

  % يدونون للدعاية و االشهار . 3.75% يدونون الغراض اجتماعية ،  و  21.42،تليها نسبة 

 33.33% من الصحفيني منصب رئيس قسم يدونون بدوافع اقناعية ، و  66.66توضح لنا البيانات أن  

أما الصحفيني من منصب % منهم يدونون لصناعة الراي العام وغري مهتمني بالدوافع الدعائية و االشهارية ،  

% يدونون لدوافع اقناعية  و 33.33% منهم يدونون لصناعة الراي العام و  50صحفي دائم فنجد 

  % يدونون ألغراض اجتماعية . 5.55% منهم يدونون ألغراض دعائية ، و  5.55

عية ، بينما % منهم ألغراض اجتما50% من الصحفيني  مؤقتني يدونون لدوافع اقناعية ، و  50مقارنة ب 

  % من الصحفيني من منصب صحفي متعاون يدونون لدوافع اقناعية . 33.33

أنه ال توجد فروق يف دوافع االجتماعية وفق متغريي  اجلنس  و املستوى التعليمي ، حيث  2و تشري نتائج كا

مستوى ثقة و    8عند درجة حرية  1احملسوبة  2كانت أكرب من كا  15.507اجلدولية    2أن قيمة كا

0.05.  

  

  المستوى التعليمي  دوافع الصحفيين المدونين في التدوين وفق متغير : يبين 34رقم   جدول

  

  

  احملموع الكلي    ما بعد التدرج       تدرج        

  %    ت     %  ت      %   ت  
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  35.71  10  30  3   38.88  7   لصناعة الراي العام  

  35.71  10  10  1   50  9   لدوافع اقناعية

  3.75  1  10  1   0   0   لدوافع دعائية

  3.57  1  10  1   0  0   لدوافع إشهارية

  21.42  6  40  4   11.11  2   لدوافع  اجتماعية

  100  28  100     10  100  18   ا�موع  

  24.996  :  اجلدولية ²كا                   15 :   احلرية درجة            12.40  :احملسوبة ²كا

  

  

% من افراد العينة يدونون لصناعة الراي العام ، و النسبة ذا�ا 35.71الذي بني أيدينا يوضح أن اجلدول 

%  3.75% يدونون لدوافع اجتماعية ،  و  21.42بالنسبة للذين يدونون لدوافع اقناعية ،تليها نسبة 

  منهم يدونون لدوافع دعائية و لدوافع اشهارية .

% من الصحفيني مستوى تدرج يدونون لدوافع اقناعية ، مقارنة 50د أن و فيما خيص املستوى التعليمي جن

% يدونون لصناعة  30% من الصحفيني مستوى ما بعد التدرج يدونون لدوافع اجتماعية ، و   40ب 

%  منهم يدونون لدوافع اقناعية   ، و نفس النسبة بالنسبة للدوافع الدعائية و االشهارية  10الراي العام ، و 

% يدونون  11.11% من الصحفيني مستوى تدرج يدونون لصناعة الراي العام ، و  38.88حني   ، يف

  لدوافع اجتماعية.

و تشري هذه النتائج إىل تأثري متغري املستوى التعليمي على  دوافع الصحفيني يف التدوين و هذا ما تؤكده نتائج 

اجلدولية املقدرة ب  2قدرت ب  و هي أكرب بقليل من كا  12.40احملسوبة  2حيث أن كا 2اختبار الكا

، و بالتايل هناك فروق ذات داللة إحصائية تعزى  0.05و مستوى ثقة   15عند درجة حرية      24.996

  إىل متغري املستوى التعليمي.

س والمستوى دوافع الصحفيين المدونين في التدوين وفق متغيري الجن : يبين 35رقم   جدول

  التعليمي
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  ا�موع  الكلي   إناث  ذكور  

دراسات   جامعي   

  عليا 

  ا�موع  دراسات عليا   جامعي   ا�موع

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

لصناعة 

الرأي 

  العام

2  33.33  2  25  4  30.76  5  41.66  1  33.33  6  40  10  35.71  

  39.28  11  40  6  0.0  0  50  6  38.46  5  25  2  50  3  لالقناع

  .3.75  1  0.0  0  0.0  0  0.0  0  7.69  1  12.5  1  0.0  0  للدعاية

  3.75  1  0.0  0  0.0  0  0.0  0  7.69  1  12.5  1  0.0  0  لإلشهار

ألغراض 

  اجتماعية
1  16.66  1  12.5  2  15.38  1  8.33  2  66.66  3  20  5  17.85  

  100  28  100  15  100  3  100  12  100  13  100  8  100  6  ا�موع

                                               24,996   :  اجلدولية ²كا               15:   احلرية درجة                     12.40  :احملسوبة ²كا

  

%  35.71% من أفراد العينة يدونون لدوافع اقناعية ، تليها نسبة  39.71أن يوضح اجلدول أعاله 

% لدوافع دعائية ، و نفس النسبة بالنسبة للذين يدون لدوافع  3.75يدونون لصناعة الراي العام ، و 

  اشهارية .

% من االناث يدونون لدوافع اقناعية ، و  40% يدونون لدوافع اقناعية مقارنة ب  38.48كما يوضح أن 

جند % منهن ألغلراض اجتماعية ، بينما  20نفس النسبة بالنسبة لالناث اللوايت يدونن لصناعة الراي العام و 

% منهم يدونون لدوافع دعائية و نفس 7.69% من الذكور يدونون لصناعة الراي العام ، و  30.70

  النسبة للذين يدونون بدوافع اشهارية.

% من الذكور مستوى بال تدرج يدونون بدوافع اقناعية ، تليها نسبة  50و فيما يتعلق باملستوى التعليمي ، 

%  50% ألغراض اجتماعية ،  و يف املقابل ،  16.60العام و  % منهم يدونون لصناعة الراي 33.33

% منهن يدونن لصناعة الراي العام ، و  41.66من االناث مستوى بال تدرج يدونن لدوافع اقناعية ، و 

  % ألغراض اجتماعية . 8.3
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سبة % من الذكور مستوى ما بعد التدرج يدونون لصناعة الراي العام ، و نفس الن 25و تشكل نسبة 

% لدوافع اشهارية و  12.5% لدوافع دعائية ،  12.5بالنسبة للذكور الذين يدونون لدوافع اقناعية ، و 

  % ألغراض اجتماعية. 12.5

 66.66% اللوايت يدونن لصناعة الرأي العام ، و  33.33أما االناث  مستوى ما بعد التدرج فتشكل نسبة 

  % منهن ألغراض اجتماعية.

أنه ال توجد فروق يف استخدام الصحفي للروابط وفق متغريي اجلنس  و املستوى التعليمي ،  2و تشري نتائج كا

و    15عند درجة حرية  12.40احملسوبة  2كانت أكرب من كا  24.996اجلدولية   2حيث أن قيمة كا

  .0.05مستوى ثقة 

  

يوى التعليمالعام وفقا لمتغيري الجنس و المست الرأيصناعة يبين دوافع :   36رقم  جدول  

  

التدو 

ين 

لصنا 

عة 

الرأي 

  العام

ا�موع    إناث  ذكور

  الكلي 

  

ما بعد   تدرج  

  التدرج

ما بعد   تدرج    ا�موع

  التدرج

  ا�موع

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

لتغطية 

  األخبار
4  36.3

6  

2  10

0  

6  46.1

5  

5  38.4

6  

1  50  6  40  1

2  

42.8

5  

لنشر 

  مقاالت

0  0.0  0  0.

0  

0  0.0  1  7.69  1  50  2  3.33  2  7.14  

لتحليل 

قضايا 

  إعالمية

5  45.4

5  

0  0.

0  

5  38.4

6  

2  15.3

8  

0  0.

0  

2  3.33  7  25  

  25  33.37  0.5  38.40  15.35  0.2  18.10  2للتعبري 
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عن 

ارائك 

و 

مواقفك 

السياس

ية حبرية   

8  0  8  6  0  3  

لتقدمي 

معلوما

ت ال 

تقدمها 

وسائل 

  اإلعالم

0  0.0  0  0.

0  

0  0.0  0  0.0  0  0.

0  

0  0.0  0  0.0  

ا�مو 

  ع

1

1  

100  2  10

0  

1

3  

100  1

3  

100  2  10

0  

1

5  

100  2

8  

100  

  16.919 :  اجلدولية ²كا               9:      احلرية درجة           12.48    :احملسوبة ²كا

  

% من أفراد  42.85يتضح من خالل هذا اجلدول الذي يفصل يف دوافع التدوين لصناعة الراي العام أن 

% منهم يدونون  لتحليل قضايا إعالمية ، و نفس النسبة  25العينة يدونون لتغطية األخبار ، تليها نسبة 

  بالنسبة للذين يدونون  للتعبري عن ارائهم  و مواقفهم السياسية .

% يدونون لتحليل  38.46% من الذكور يدونون لتغطية األخبار ، تليها نسبة  46.15و نالحظ أن 

 40% يدونون للتعبري عن ارائهم و مواقفهم السياسية حبرية ، و يف املقابل جند  15.38ة و قضايا إعالمي

% منهن لنشر مقاالت ، و نفس النسبة بالنسبة للوايت  3.33% من االناث يدونن لتغطية األخبار ، و 

  يدونن لتحليل القضايا ، و للتعبري عن ارائهن و مواقفن حبرية.

% من الذكور مستوى تدرج يدونون لتحليل القضايا  45.45عليمي جند أن و من ناحية املستوى الت

% يدونون للتعبري عن ارائهم  18.18% منهم يدونون لتغطية االخبار ، و  36.36االعالمية ، تليها نسبة 

و  % من االناث يدونن لتغطية االخبار ، 38.46و التعبري عن مواقفهم السياسية حبرية ، و يف املقابل جند ، 
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% منهن يدونن لتحليل  15.38نفس النسبة بالنسبة للوايت يدونن للتعبري عن ارائهن و مواقفن حبرية ، و 

  القضايا االعالمية .

% من االناث  50% من الذكور مستوى ما بعد التدرج يدونون لتغطية األخبار ، مقارنة ب  100نسبة 

  % منهن يدونن لنشر مقاال�ن . 50مستوى ما بعد التدرج  يدونن لتغطية االخبار ، و 

أنه ال توجد فروق يف دوافع صناعة الراي العام وفق متغريي اجلنس  و املستوى التعليمي ،  2و تشري نتائج كا

و    9عند درجة حرية  12.48احملسوبة  2كانت أكرب من كا   16.919اجلدولية    2حيث أن قيمة كا

  .0.05مستوى ثقة 

  مياالقناع وفقا لمتغيري الجنس  و المستوى التعلييبين دوافع :  37رقم  جدول

  

التدوين 

لدوافع 

  اقناعية

ا�موع    إناث  ذكور

  الكلي 

  

ما بعد   تدرج 

  التدرج

ما بعد   تدرج    ا�موع

  التدرج

  ا�موع

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

للتأثري 

يف 

  املواقف

1  33.33  0  0.0  1  25  1  16.66  0  0.0  1  16.66  2  20  

لتغري 

مواقف 

اجتاه 

حدث 

  معني

2  66.66  1  100  3  75  5  83.33  0  0.0  5  83.33  8  80  

السعي 

لتحقيق 

مكاسب 

0  0.0  0  0.0  0  0.0  0  0.0  0  0.0  0  0.0  0  0.0  
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  شخصية

  100  10  100  6  0.0  0  100  6  100  4  100  1  100  3  ا�موع

   16.919 :  اجلدولية ²كا             9     ةاحلري درجة      1.07             احملسوبة ²كا

  

% من املبحوثني يدونون لتغيري مواقف  80اجلدول أعاله يفصل  يف األغراض االقناعية للتدوين حيث جند أن 

  % منهم يدونون للتأثري يف املواقف . 20اجتاه أحداث خمتلفة ، و 

% من االناث  83حدث معني ، مقارنة ب % من الذكور يدونون لتغيري مواقف اجتاه  75كما جند أن  

  % من الذكور يدونون للتأثري يف املواقف. 25يدونن  لتغيري مواقف اجتاه حدث معني ، و 

% من الذكور مستوى تدرج  يدونون للتأثري يف املواقف ،  66.66و من ناحية املستوى التعليمي ، جند أن 

%  16.66ن لتغيري مواقف اجتاه حذث معني ، و %  من االناث نفس املستوى يدون 83.33مقارنة ب  

  % من الذكور يدونون لنفس السبب. 33.33منهن يدونن للتأثري فيي املواقف ، و 

% من الذكور مستوى ما بعد التدرج يدونون لتغيري مواقف اجتاه حدث معني ، مقارنة ب  100كما جند 

   انعدام وجود اناث من هذا املستوى يف الدوافع االقناعية

أنه ال توجد فروق يف الدوافع االقناعية  وفق متغريي اجلنس  و املستوى التعليمي ، حيث  2و تشري نتائج كا

و مستوى ثقة    9عند درجة حرية   1.07احملسوبة  2كانت أكرب من كا    16.919اجلدولية    2أن قيمة كا

0.05.  

  

  

  لمتغيري الجنس و المستوى التعليمي الغراض اجتماعية وفقايبين دوافع التدوين :  38رقم  جدول

  

التدوين 

ألغراض 

  اجتماعية

ا�موع    إناث  ذكور

  الكلي 

  

ما بعد    تدرج 

  التدرج

ما بعد   تدرج    ا�موع

  التدرج

  ا�موع

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت
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للمكانة 

االجتماع

  ية

0  0.0  0  0.0  0  0.0  0  0.0  0  0.0  0  0.0  0  0.0  

للتواصل 

مع 

  االخرين

0  0.0  0  0.0  0  0.0  0  0.0  0  0.0  0  0.0  0  0.0  

خللق 

صداقات 

  جديدة

0  0.0  0  0.0  0  0.0  1  50  1  10

0  

2  66.6

6  

2  50  

لنقد 

الظواهر 

االجتماع

  ية

0  0.0  1  10

0  

1  10

0  

1  50  0  0.0  1  33.3

3  

2  50  

للتعاون 

  مع الغري

0  0.0  0  0.0  0  0.0  0  0.0  0  0.0  0  0.0  0  0  

10  0  ا�موع

0  

1  10

0  

1  10

0  

2  10

0  

1  10

0  

3  100  4  10

0  

  15.507  :  اجلدولية ²كا                    8     :      احلرية درجة            0.63    :احملسوبة ²كا

  

  

% من املبحوثني  يدونون خللق  50اجلدول أعاله يظهر لنا االغراض االجتماعية يف التدوين حيث جند أن 

  يدونون  لنقد الظواهر االجتماعية . % منهم 50صداقات جديدة  ، و 

% من  66.66% من الذكور يدونون  لنقد الظواهر االجتماعية ، مقارنة ب  100توضح البيانات أن 

  % منهن لنقد الظواهر االجتماعية  . 33.33االناث يدونن خللق صداقات جديدة ، 
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ج يدونون لنقد الظواهر االجتماعية ، من الذكور مستوى بال تدر  100ومن ناحية املستوى التعليمي جند أن 

% منهن خللق  50% من االناث من هذا املستوى يدونن  لنقد الظواهر االجتماعية ، و  50مقارنة ب 

% من االناث مسستوى ما بعد التدرج يدونن لنقد الظواهر  100صداقات جديدة ، و يف املقابل جند 

  .3االجتماعية 

أنه ال توجد فروق يف دوافع االجتماعية وفق متغريي  اجلنس  و املستوى التعليمي ، حيث  2و تشري نتائج كا

و مستوى ثقة    8عند درجة حرية  1احملسوبة  2كانت أكرب من كا  15.507اجلدولية    2أن قيمة كا

0.05.  

 : يبين اتجاه الصحفيين المدونين نحو المدونات وفقا لمتغيري الجنس و المستوى 39جدول 

  التعليمي 

ا�موع    إناث  ذكور  

  الكلي 

  

ما بعد    تدرج 

  التدرج

ما بعد   تدرج    ا�موع

  التدرج

  ا�موع

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

  3  60  7  87.

5  

1

0  

76.9

2  

2  66.6

6  

1

2  

10

0  

1

4  

93.3

3  

2

4  

85.7

1  

  2  40  1  12.

5  

3  23.0

7  

1  33.3

3  

0  0.

0  

1  6.66  4  14.2

8  

  0  0.

0  

0  0.0  0  0.0  0  0.0  0  0.

0  

0  0.0  0  0.0  

ا�مو 

  ع

5  10

0  

8  100  1

3  

100  3  100  1

2  

10

0  

1

5  

100  2

8  

100  

    :  اجلدولية ²كا                          6 : احلرية درجة            2.6   :احملسوبة ²كا
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%  14.28% من أفراد العينة يريدون أن يزيدوا من التدوين ، و  85.17يتضح من خالل اجلدول أن 

  يريدون أن ينقصوا من التدوين ، و ال أحد يريد أن يكف عن التدوين .

% من االناث يردن زيارة  93.33% من الذكور يريدون زيادة التدوين ، مقارنة ب  76.92و يالحظ أن 

  % من الذكور يريدون إنقاص التدوين. 23.07% منهن يرن االنقاص من التدوين ، و  6.66التدوين ، و 

% من الذكور مستوى تدرج يريدون أن يزيدوا من التدوين ،  60سبة للمستوى التعليمي ، فنجد أن أما بالن

% منهن يرن االنقاص من  33.33% من االناث مستوى تدرج يزدن من التدوين ، و  66.66مقارنة ب  

  % من الذكور مستوى تدرج يريدون االنقاص من التدوين . 40التدوين ، و نسبة 

% من  100ة %  من الذكور مستوى ما بعد التدرج يريدون زيادة التدوين ، مقارن 87.5يف حني جند 

% هي نسبة الذكور مابعد التدرج الذين يريدون  12.5دن الزيادة من التدوين ، و االناث نفس املستوى يز 

  االنقاص من التدوين .

 

وفق متغريي  اجلنس  و اجتاهات الصحفيني حنو التدوين مستقبال أنه ال توجد فروق يف  2و تشري نتائج كا

عند درجة  2.6احملسوبة   2كانت أكرب من كا  12.592اجلدولية    2املستوى التعليمي ، حيث أن قيمة كا

  .0.05و مستوى ثقة   6حرية 
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  النتائج العامة للدراسة : 

  لقد خلصت نتائج الدراسة إىل مايلي :  

  بالنسبة ألمناط و عادات استخدام العينة  للمدونات االلكرتونية : 

 68.88توصلت الدراسة إىل أن أغلبية أفراد العينة ال يستخدمون مدونات الكرتونية و ذلك بنسبة  -

% فقط هم من يستخدمون املدونات  31.11% من إمجايل العينة حيث توصلنا إىل أن 

 االلكرتونية .

%  بدأو التدوين منذ  سنة إىل  53.57ثر من نصف أفراد العينة  بنسبة  كشفت الدراسة أن أك -

 ثالث سنوات .

 % من أفراد العينة يقضون من الوقت يف التدوين من ساعة إىل ساعتني . 50أوضحت الدراسة أن  -

% من  أفراد العينة يدونون ليال ، و يفضل أغلبية املبحوثني  42.86توصلت الدراسة إىل أن  -

 %   . 53.57يف املنزل بنسبة التدوين 

 % من املبحوثني يقرؤون أحيانا مدونات غريهم . 46.42بينت نتائج الدراسة أن  -

%  من أفراد العينة يستخدمون إمسا حقيقيا يف التدوين ، يف حني   64.28توصلت الدراسة إىل أن  -

 % منهم يستخدمون إمسا مستعارا .  35.71

% يستخدمون الروابط يف مدونا�م ، يف حني  78.57ة  أكثر من نصف أفراد العينة  بنسب -

 % منهم ال يستخدمو�ا . 21.43

 % من املبحوثني  يسمحون بالتعاليق على مدونا�م  ، 92.85و أوضحت النتائج أن  -

  % منهم ال يسمحون بذلك. 7.14يف حني 

الظروف ، و % من أفراد العينة يردون على التعاليق حبسب  68.85توصلت النتائج إىل أن  -

 % منهم يردون حسب أمهية التعليق . 32.14

كشفت الدراسة أن أفراد العينة مييلون إىل استخدام استضافة التدوين "تدوين " بنسبة قدرت ب  -

 % من املبحوثني يستخدمون النصوص  كعنصر يف التدوين . 78.57% ،  و  39.82
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  فكشفت الدراسة عن :أما بالنسبة لدوافع استخدامات املدونات االلكرتونية 

 تشري النتائج إىل أن ترتيب الدوافع حسب املنصب جاء كااليت : 

 % . 35.71جاءت دوافع صناعة الرأي العام يف املرتبة األوىل بنسبة   -

 %. 35.71جاءت الدوافع اإلقناعية بنفس املرتبة أي بنسبة  -

 %. 21.42تليهما الدوافع االجتماعية  بنسبة  -

 %. 3.75األخرية جند كل من الدوافع الدعائية و االشهارية بنفس النسبة بنسبة متثل و يف املرتبة  -

  و جاء ترتيب الدوافع بالنسبة للجنس و املستوى التعليمي كااليت : 

 % . 39.71جاءت الدوافع االقناعية يف املرتبة األوىل بنسبة  -

 %. 35.71جاءت دوافع صناعة الرأي العام يف املرتبة الثانية بنسبة  -

  % بالنسبة للدوافع االشهارية و نفس النسبة بالنسبة للدوافع الدعائية. 3.75تليها نسبة  -

% من أفراد العينة يدونون  42.85توصلت نتائج الدراسة فيما يتعلق بدوافع صناعة الرأي العام أن  -

نسبة للذين % منهم يدونون لتحليل قضايا إعالمية  و نفس النسبة بال 25لتغطية األخبار ، و 

  يدونون للتعبري عن ارائهم و مواقفهم السياسية حبرية.

% من أفراد العينة يدونون لتغيري املواقف  80توصلت نتائج الدراسة فيما يتعلق بالدوافع اإلقناعية أن  -

  % منهم يدونون للتاثري يف املواقف .  20اجتاه أحذاث خمتلفة ، و 

% من أفراد العينة يدونون  50األجتماعية للتدوين أن كشفت نتائج الدراسة فيما خيص الدوافع  -

 % منهم لنقد الظواهر االجتماعية . 50خللق صداقات جديدة ، و 

% يريدون أن ينقصوا  14.28% يريدون أن يزيدوا من التدوين ، و  85.17كشفت الدراسة أن  -

 . ال أحد يريد أن يكف عن التدوين من التدوين ، و

لقد لوحظ من خالل النتائج بالنسبة بالفرضية األوىل ، أن أغلبية  : الفرضياتالنتائج في ضوء 

الصحفيني ال يستخدمون املدونات االلكرتونية يف عملهم ، حيث أظهرت البيانات أن نسبة 

أما بالنسبة  . % منهم ال يستخدمو�ا 68.66% من املبحوثني يستخدمو�ا يف حني  31.11

ان نصها " متكن املدونات االلكرتونية الصحفي من نشر ما يريد على للفرضية الثانية و اليت ك
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االنرتنت ،بعيدا عن االيديولوجية السياسية للمؤسسة اليت يكون الصحفي مقولب ضمنها " ، 

أظهرت النتائج أن املدونات متكن الصحفي بالنشر بعيدا عن اخلط االيديولوجي للجريدة حيث أن 

كتابا�هم عن املؤسسة العاملني �ا ، و أكثر من نصف % من الصحفيني ختتلف   67.85

  .% ختتلف كتابا�م للنشر بعيدا عن االيديولوجية السياسية للمؤسسة  57.14املبحوثني بنسبة 

  

  

  

 

 

 

  

  

  

 

 

  

  

 

 

 

 

  



 

142 

 

  

  

  

  

  

  خاتمة
  

  

  

  

  

  

  

  



 

143 

 

  

  

  خاتمة :

  

ت عينة االلكرتونية باجلزائر ، و متثلت قمنا يف هذه الدراسة بتسليط الضوء على االستخدامات املهنية للمدونا

البحث يف صحفيي مؤسسة " النهار " االعالمية ، و لذلك ركزنا يف الفصل األول على شبكة االنرتنت و 

الصحافة االلكرتونية ، حيث تطرقنا إىل نشوء و تطور شبكة االنرتنت ، مث دخول االنرتنت إىل اجلزائر ، كما 

  املدونات هي أحدى مظاهره ، باإلضافة إىل الصحافة االلكرتونية .تعرضنا للنشر االلكرتوين كون 

  

و ألن دراستنا تتخذ من املدونات جوهرا هلا ، تطرقنا إىل ظاهرة التدوين االلكرتوين ، هذه الظاهرة االعالمية 

قيا�ا ، و كذا اجلديدة اليت اقرتنت حبرية التعبري ، و لذلك قمنا بتعريف املدونات االلكرتونية ، أهدافها و أخال

  استخداما�ا ، كما تطرقنا اسباب و دوافع التدوين بالعامل العريب.

  

و مادام موضوعنا يرتكز حول االستخدامات املهنية للمدونات االلكرتونية يف اجلزائر ، فقد حاولنا من خالل 

زائرية و مميزا�ا ، كما دراستنا التعرف على وضعية التدوين االلكرتوين يف اجلزائر ، و خصائص املدونات اجل

  عرضنا عالقة التدوين بالصحافة يف اجلزائر كون حبثنا يتعلق بفئة الصحفيني .

  

و لقد حاولنا من خالل هذه الدراسة استجالء مدى استخدام الصحفيني مبؤسة النهار االعالمية للمدونات 

املدونات كتقنية جديدة يف االعالم ، االلكرتونية ، حيث توصلنا إىل أن فئة قليلة من املبحوثني يستخدمون 

حيث وجدنا غالبيتهم يتجهون ملواقع التواصل االجتماعي خاصة منها " الفايسبوك" و "التويرت" ، اليت جيدو�ا 

  أكثر تفاعلية مع مجاهريهم .

  

الصحفيني هذا البحث إىل أن املدونات االلكرتونية مل تنجح إىل حد كبري يف استقطاب توصلنا من خالل ف

  املهتمني �ا .
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و كشفت الدراسة أيضا أن الصحفيني املدونني ختتلف كتابا�م عن ما يكتبونه داخل املؤسسة االعالمية و 

هذا للنشر بعيدا عن اخلط االيديولوجي للمؤسسة االعالمية ، مما يسمح هلم بنشر أفكارهم و ارائهم بكل 

  حرية.

  

ام الصحفي للمدونات يؤثر على التفاعل بني الصحفي و مجهوره ، و تبني من خالل هذه الدراسة أن استخد

من حيث السماح باملشاركات و الرد على التعاليق ، فهذا يطور عالقة الصحفي جبمهوره من خالل تبادل 

  االراء حول خمتلف القضايا.

  

حنو خمتلف القضايا  و عليه يتخذ الصحفيون  مبؤسسة النهار من املدونات االلكرتونية فضاءا للتعبري حبرية

املطروحة ، و اليت يتعذر التطرق إليها إما حلساسيتها أو لغياب الفضاء التعبريي داخل املؤسسة و بالتايل 

املسامهة يف تكوين مساحات للتواصل و النقاش مع مجهورهم و ابداء الراي و الراي االخر حول خمتلف 

  رأي العام .القضايا ، أي املسامهة يف تشكيل االراء و بناء ال

  

و رغم قلة املدونات االلكرتونية املهنية يف اجلزائر مقارنة بعدد مستخدمي االنرتنت و الذي ميكن أن تزداد 

مستقبال ، إال أ�ا تستطيع أن تساهم يف تشكيل الرأي العام يف اجلزائر و ميكن أن تكون مستقبال أداة لقياس 

 الصحفي و املواطن  ، فكما تبني من خالل دراستنا أن الرأي العام اجلزائري ، و أكثر أداة تربط بني

  الصحفيني يتجهون لزيادة التدوين مستقبال .
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  -مستغانم-جامعة عبد الحميد بن باديس

  كلية العلوم االجتماعية و اإلنسانية

 قسم العلوم اإلنسانية

  

  

االستخدامات املهنية للمدونات االلكرتونية يف اجلزائر دراسة مسحية على " يف اطار اجناز حبث حتت عنوان 

يرجى من سيادتكم التكرم باإلجابة و بكل نزاهة و ، لنيل شهادة املاجستري "النهارمؤسسة عينة من صحفيي 

شكرا  سئلة اليت بني أيديكم، مع التأكيد على أن إجاباتكم ستستغل ألغراض علمية فقط. األموضوعية على 

  جزيال على تعاونكم.

  أمام العبارة ) x(: ضع عالمة مالحظة

 إعداد:                                              بإشراف :

  .لعريب بوعمامة                         د                ملياء بن عمارة.                    

               

 

 :البيانات الشخصية 

 :أنثى      ذكر    الجنس 

 :مابعد التدرج                تدرج   المستوى التعليمي  

 :أخرى .....  حقوق     لغات أجنبية    أدب عريب    إعالم و اتصال    التخصص العلمي 
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 صحفي دائم   رئيس قسم   رئيس حترير   ما هو المنصب الذي تتواله في الصحيفة؟  

  مراسل       صحفي متعاون   صحفي مؤقت 

 عادات و أنماط الصحفيين المدونين:ولالمحور األ:  

 سنوات  5أكثر من    سنوات  5من سنة اىل    سنة     منذ متى و انت تستخدم االنترنت؟    

    سنة   10أكثر من 

 منتديات الكرتونية  مواقع الكرتونية    حمركات حبث ما أنواع االشكال الرقمية التي تستعملها؟  

 ال    نعم    االلكترونية؟ المنتديات على تطلع  هل     

  ................................................................................؟اذا ال ملاذا

 ال    نعم    هل سبق وأن استخدمت االنترنت كمصدر لألخبار؟  

 ال    نعم   هل سبق و أن شاركت قراءك في حوار عبر االنترنت؟  

  :أربع ساعات فأكثر   ساعتني   ساعة   ما الوقت الذي تقضيه في استخدام االنترنت يوميا  

 ال    نعم  الكترونية:   مدونة تملك هل 

  ......................................................................اذا ال ملاذا؟..........

  : سنوات  3اكثر من   سنوات  3من سنة اىل  سنة  منذ متى و انت تملك مدونة الكترونية  

 ال       نعم   في الصحيفة؟ هل ما تكتبه في المدونة يختلف عما تكتبه 

 لتنشر بعيدا عن ايديولوجية اجلريدة العامل �ا   لتطوير كتاباتك االعالمية   :تختلف كتاباتك ل هل 

  لتزيد من عدد املتابعني ملقاالتك      

  : أربع  ثالث مرات يف االسبوع   مرتان يف االسبوع   مرة واحدة يف االسبوع  هل تدون عادة

  مرات فأكثر يف االسبوع 

 : من ساعتني   من ساعة اىل ساعتني  أقل من ساعة   ما مقدار الوقت الذي تقضيه في التدوين

  أكثر من ثالث ساعات  اىل ثالث ساعات 

  :يف العمل   يف املنزل   يف مقهى االنرتنت   عادة أين تدون  

 :ثالث مرات يف االسبوع    ني يف االسبوع  مرت  مرة يف االسبوع       هل تحدث مدونتك   

 يوميا    أكثر من اربع مرات يف االسبوع     اربع مرات يف االسبوع  
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 :ليال       مساءا     صباحا   ما هي الفترات المفضلة لديك للتدوين 

 :مدونيت مكتوب  تدوين   ما هي خدمة استضافة التدوين التي تدون فيها  Blogger    

Word press   Blog dz      اخرى 

  :امازيغية او اخرى    لغة اجنليزية     لغة فرنسية     لغة عربية    بأي لغة تدون 

 أبدا     نادرا     أحيانا    غالبا       دائما    هل تقرأ مدونات غيرك؟ 

 مقاطع فيديو     نصوص   أي من العناصر تستخدمها في التدوين؟ 

 اسم مستعار    امسك احلقيقي :        ما االسم الذي تستخدمه في التدوين  

    مقتنع مبا تكتب         تشعر بفخر بظهور امسك   إذا كنت تستخدم امسك احلقيقي فهل هذا يل : 

 ليك أحد   ال تريد أن يتعرف ع  لتكتب بدون تقيد   : فهل هذا يل  إذا كنت تستخدم اسم مستعار

 :ال            نعم         هل تستخدم الروابط في مدونتك 

 :ال            نعم       هل تسمح بالتعليق على مدونتك 

 :ال ترد  حسب أمهية التعليق    حسب الظروف     إذا كان الجواب نعم هل ترد على التعليقات 

 للمدونات  المدونينالصحفيين استخدام : دوافع نيالمحور الثا: 

  االستفادة من    االشهار    الدعاية    االقناع     صناعة الرأي العام    دوافع:بانت تدون

 اجتماعية  ألغراض   االجناس الصحفية يف االعالم اجلديد

  :لتحليل قضايا لنشر مقاالت        لتغطية االخبار    انت تدون للصناعة اإلعالمية التالية 

لتقدمي  للتعبري عن ارائك و مواقفك السياسية حبرية   إجراء حوارات مع شخصيات     إعالمية  

 للتعليق على خمتلف األحداث الواقعة   معلومات ال تقدمها وسائل االعالم   

 :لتغيري مواقف أو سلوكيات اجتاه     يف املواقف  للتأثري   انت تدون لألغراض االقناعية التالية

  السعي لتحقيق مكاسب شخصية  حدث معني 

  للفت      لنشر مقاالتك للتأثري يف عقول و عواطف األفراد   دعائية التالية:  لألغراضانت تدون

  للتعبري الشخصي عن الذات   األنظار 

 :إلثارة االهتمام ملا تنشره      جلذب االنتباه ملا تنشره   أنت تدون ألغراض اإلشهارية التالية   

  لتحقيق استجابة ملا تنشره  
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 :خللق  التواصل مع االخرين    للمكانة االجتماعية     انت تدون لألغراض االجتماعية التالية

 للتعاون مع الغري           لنقد الظواهر االجتماعية        صداقات جديدة

 تكف عن التدوين  أن     أن تنقص من التدوين  أن تزيد من التدوين   : هل تنوي مستقبال 

 . …………………………………………………..…..اذامل
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