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الذین لطالما كانا عونا وسندا والدي الكریمین  علیا هللا بھا أنعم نعمة أغلى إلى             

 عمريهما في ويطيل يحفظهما أن وجل عز اهللا وأسأل،لي

 مجيعا يتإخو إىل 

 .جهدي مثرة أهدي حيبين وإىل كل من

 

 



رشكر وتقدي  
 

 في التوفيق على نعمة بمقامه يليق شكرا كثيرا، وأشكره حمدا وتعالى سبحانه اهللا حمد أ بداية

 المتواضع العلمي العمل هذا إنجاز

 نصائحها أستاذتي شهرزاد لمجد على إلى العظيم وامتناني العميق، بشكري أتقدم كما

 البحث. مدة إنجاز طيلة لي قدمتها التي السديدة وتوجيهاتها

 d'Oran   le quotidianكما أتقدم بشكري الخاص إلى كل طاقم جريدة

من مد لنا يد العون من قريب أو بعيد بإعارة كتاب،أو تقديم اقتراح أو  إلى كل موصول الشكر و

 إرشاد،أو انتقاد بشكل أو بأخر.
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  مهيد :ت

خاصة يف  استخداما8ااملعاصرة قد أحدثت قفزات سريعة يف  واالتصاليةالتكنولوجيا اإللكرتونية إن ثورة 

 ملا فيها من إبداعات ،Netأو باإلنرتنيتيعرف  وشبكة املعلومات العاملية أو ما ،جمال الكمبيوتر وبرجمياته

مما جعل هذه الوسيلة تدخل يف شىت ميادين العلوم ،متنوعة ومتعددة  واستخداماتدقيقة  وابتكارات ،جديدة 

 متثل للعملوتقنية دقيقة وسريعة  اتصاليةفأصبحت وسيلة  ،غريها اإلعالم و والتجارة و  واالقتصادوالثقافة 

 املرغوب املعلومات سرتجاعا و عن بعد والعملية الذهنية األنشطة مجيع ممارسةمن  ميكن الذي ،داجلدي الوسيط

 العالقات توسيع و اآلراء وتبادل ، والنقاش ، التعلم ميكن كما ، وقت أي يف  واحلركة والصورة بالصوت فيها

 ... اإلنسانية

 تواجده إىل دون احلاجة ،وأعماهلم اهتماما8م اآلخرين ملشاركة ،رحال دون حضوره ينقل فمستخدمها

 النشاط دائم ،ضخم معلومايت فضاء يف ألنه ،والزمان املكان قيود من مطلق بتحرر ،معهم الفيزيائي

   خيدم الدراسة  الذيذا فقد نقدم جمموعة من التعريفات وحناول أن نركز على اجلانب اإلعالمي وهل،واالمتداد

 تناإلنتر تعريف -1 

 الوسيلة هذه لتسمية مشرتكة صيغة بإجياد ، اإلنرتنت جمال يف املتواصلة الباحثني جهود خترج مل

 بعد ما شبكة " إىل ، " الشبكات شبكة "من wا، وصفت اليت العبارات فتعددت ، اجلديدة االتصالية

 ، " اإللكرتونية اxرة " كذا و ، " اإللكرتونية العنكبوت بيت"إىل ، " العاملية العنكبوت فبيت " ، "الشبكة

 هي انرتنيت كلمة أن عليه واملتفق املؤكد لكن ت،تسميا من شاwهاامو  ... "السيربي فضاء "و 

 " احلاسوب شبكة بني العاملي الربط " أي ،)Interconnections of Net Works)( لعبارة اختزال

 :منها يذكر ، صيغ عدة يف فجاءت wا؛ اخلاصة التعارف تعددت ، تسميا8ا تعدد غرار على و

 Interconnection ofللعبارة اإلنكليزية  اختصارا لغويا مشتقة من شبكة املعلومات الدولية

netWorks ، ويطلق عليها عدة تسميات منها الشبكة (the net) أو الشبكة العنكبوتيةthe 

web)(،  1أو الطريق اإللكرتوين السريع للمعلومات  

 

                                                   
 .36ص،  2001،دار الراتب اجلامعية،  ،بريوت1ط،الوظيفة اإلعالمية لشبكة اإلنترنت،عبد امللك ردمان الدناين  1
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 هذا ويف خاصة، زاوية من يعرفها عامل كل ألن ذلك وموّحًدا، حمّدًدا جند تعريًفا فلن معناها، عن حبثنا وإذا

  (caddy & pat McGregorماكرو جر وبات كادي هارا ڤلي األمريكيان العاملان يقول الصدد

Glee Hara(   ؟اإلنرتنتهي  يف اإلجابة على السؤال حول ما 

  1امن ألي بالنسبةخمتلف  شيء اإلنرتنت ألن السؤال، هذا على عليها متفق موحدة إجابة هناك ليست

 من الرغم على حقيقة، كأZا العادة يف اإلنرتنت تقدم (Henri Houseline جوس لني هنري يعرفها-

 مزود ماليني ومخسة شبكة، ألف ( 50 ) فيها ترتبط "جمرة" فقط إZا ،فيزيائي بوجود تتمتع ال كوZا

(Server) 2المركزية" بطريقة وتسري  

 األقمار ، ووصالتالتلفون وخطوط الضوئية، األلياف عرب تتحدث اآللية، احلاسبات من جمموعة إZا-

 3 الوسائل من وغريها الصناعية،
  

  4ةاألرضي الكرة أحناء مجيع يف الكمبيوترات و األشخاص اليت تربط تلك الشبكات شبكة هي اإلنرتنت"

 شبكة وهي املقاسات بكل اآليل اإلعالم شبكات حتادإ هي اإلنرتنت " : يلي كما أيضا عرفت كما

 خدمات ملورد مركزي حاسوب) مبوزع يربط فردي حباسوب أساسا yا الوصل يتم ، مركزية نواة دون الشبكات

 أو عالمتها كانت مهما و ، الشبكة يف أخرى مبوزعات بدوره موصول )إدارة ، جامعة ، مؤسسة اإلنرتنت

                                                  "(TCP/IP)عاملي اتصال بروتوكول طريق عن بينها فيما اآلالت تتواصل هذه فإن ، نوعها

(TCP/IP) ل اختصار هو:  ( TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL  

/ INTERNET PROTOCOL ) 

 / اإلرسال متحكم بروتوكول " : باللغة العربية يدعى و ،اإلنرتنت يف احلاسوب أجهزة بني املشرتكة اللغة هي و

 "اإلنرتنت بروتوكول

 

 

                                                   
 .227 ص ، 1999 ، شروالن لألحباث السعودية الشركة ،1ط،الحديثة والتكنولوجيا الدولي االتصال مشو، حممد علي  1
 .66 ص ، 1996، 76 عددالالبحوث العلمية، جملة،"العالمية الثقافة في العالمية المعلومات شبكة األنترنت "بالل، كامل إبراهيم  2
 .22 8ص سابق، مرجع مشو، حممد على  3
 .22ص ،ترمجة :مركز التعريب والربجمة،1،طتعلم كيفية التخطيط وبناء األنترانت فعالة ،األنترنت لفباءأ،لن غيلربتو  بات كوملانو  بيرت دايسون 4
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 الناحية من هامة كتقنيات ، 7ائية وصل أجهزة أو ، حواسيب دون اإلنرتنت تصور ميكن ال و

 ، والبيانات باملعلومات، واملزودين ، الربامج منتجي من الشبكة مع املتعاملني دون وال ، الربط لعملية الفيزيائية

  1 مؤسسات و خواص من الشبكة مستخدمي -طبعا – دون ال و

 من هائلة جمموعة عن عبارة وهي العامة، التفاعلية اخلدمات أبرز من واحدة االنرتنيت تعد:التقني المفهوم-

 أن املعلومات،والواقع تبادل يف املشاركة من مستخدموها يتمكن ،حبيث بينها فيما املتصلة احلاسوب أجهزة

 باالتصال يرغب من لكل مفتوحة شبكة وهي اإلطالق، على العامل يف حواسيب شبكة أكرب متثل نرتنيتاإل

 أيضا االنرتنيت حتتوى ،وإمنا واألسالك واحلواسيب املعلومات من جمموعة جمرد ليست نرتنيتاإل أن كما" ،[ا

 والربامج واملعلومات واألسالك واحلواسيب املعدات مثل– تعمل جتعلها اليت الربامج من كبرية جمموعة على

     " 2 )أيضا واملستخدمني

 اآليل اإلعالم وسائل من جمموعة هي للكلمة، االليكرتوين باملعىن الشبكة أن" لعقاب حممد الباحث ويرى

 بذلك لتشكل بينها فيما متصلة لشبكات جتميع"pابأ Benoit Aubertيعرفها كما ،"3 بينها فيما املرتبطة

   4"أكرب عاملية شبكة

 وعلى اجلديدة، االتصال تكنولوجيا أن على الباحثني بني إمجاع هناك :نترنتلإل إعالمي-السوسيو مفهوم

 يستطيع من لكل يتاح ،حيث البشر بني االتصال عصور من جديدا عصرا ستفتح نرتنيتاإل شبكة رأسها

 أن املسالك وتعدد الطرق وتعقد اخلطوط تداخل حبكم عليها طلقُــ ي كماWeb العنكبوتية الشبكة إىل النفاذ

  م~ثقافا وتنوعت أجناسهم تعددت مهما البشر من بغريه يتصل

 Sites املواقع خمتلف بني Navigationاإلحبار فرد كل يستطيع العامل على نافذة الشبكة من جعل ما وهذا

 جمرد ليست" إذا ،فاالنرتنيت عند خاصة كبريا جهدا تتطلب وال بسيطة نرتنيتاإل تكنولوجيا أن وخاصة

 القدمي النمط مع قطيعة يف عرائضي أفقية، تصاعدية اتصال وسيلة هي ،بل االليكرتونية املعطيات لنقل أنبوب

                                                   
1  François – Xavier HUSSHERR et autres,  la Publicité sur Internet : comment tirer parti efficacement de 

l'é- pub , p 227 
 .5ص، 2005 ، العربية للتنمية العربية،املنطقة نعما ،1ط،ودراسات بحوث الرقمي واالقتصاد االنترنيت عصر في التسويق، العالق بشري  2
 .40 ،ص 2007 ،  هومة دار، ،اجلزائر 1ط،الرقمية واالتصال اإلعالم وسائل، لعقاب حممد  3

4 . Benot Aubet.Les technologies l’information et de l’organisation,Goetan marin, Quebec canada, 
1991p124. 

. 
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 اإلجباري املمر من جزئيا يتحرر املستحدث االتصايل فالنمط والثقايف السياسي لالتصال والعمودي اخلطي

  1 االتصال وسائل متثله الذي

 بيت الشبكات، شبكة : وصفها يف العبارات تعددت ظاهرة بأIا، (Arnaud Dufour)يفور أرنو ويصفها

  (Cyberspace)  2سوالسيربسباي اإللكرتونية، العنكبوت بيت العاملية، العنكبوت

 ظهور بعد وخاصة اإلعالم، وسائل له تروج ما خبالفبأIا  ، (Yann Boutin)،بوتان يان الباحث ويرى

 فروع من فروع آخر وليست للتجارة، مجعية وليست للدعارة، عاملية شبكة ليست اإلنرتنت الشبكة،

 "شبكة" فهي اخلدمات، لتبادل الرقمية الشبكة أو اهلاتفية، الشبكات مثل اتصال شبكة هي بل ...الفاشية

 بعد ما شبكة" عن عبارة ،هي (Interconnections of networks) :لعبارة اختزال وهي "ماركة" وليست

 الكرة كامل عرب واملتناثرة بينها فيما املرتبطة اإللكرتونية األجهزة جمموع فهي (Meta – Réseau)  "الشبكة

 األرضية الكرة كامل إىل نقطة من اقتصادية، وبطريقة بسهولة املعطيات بتمرير تسمح األرضية،

  3 األرضية الكرة عرب أخرى إىل نقطة من اقتصادية، وبطريقة بسهولة املعطيات بتمرير تسمح ،

 اآللية احلاسبات بني اندماج مثرة هي اإلنرتنت أن" "للمعلومات الدولية الشبكة اإلنرتنت" كتاب يف وجاء

 4هلا حصر ال مزايا على احلصول ميكن الشبكة هذه طريق وعن "واالتصاالت

 شبكات من كبريا عددا تضم ألIا الشبكات، شبكة إIا بل العامل، يف معلومات شبكة أكرب اإلنرتنيت تعترب

  ةيوعامل ليميةوإق وطنية على مستويات واملوزعة، (WAN) الواسعة أو (LAN)احمللية احملاسبة املعلومات

 أي مع باالتصال االستخدام سهلة مناسبة مبعدات مزود حاسوب ألي وتسمح املعمورة، مناطق خمتلف يف

 برجمياته أو موقعه أو بياناته حجم كان مهما معه املتوفرة املعلومات وتبادل العامل، من مكان أي يف حاسوب

 5 هارتباط قةيطر  أو

                                                   
 ،اجلزائر،أمحد عظيمي)(ترمجة من الفرنسية،األنظمة والمجتمعات العربية في مواجهة التحديصدمة االتصال الشمولي ،فؤاد بن حالة  1

  .44-43ص ص،منشورات املؤسسة الوطنية للنشرو التوزيع
 اجلزائر،  جامعة دولة، دكتوراه شهادة لنيل أطروحة ،›الجزائريين لألنترناتيين استكشافية دراسة – والمعلومات اإلعالم مجتمع‹ لعڤاب، حممد  2

  .105ص ، 2001 واالتصال، اإلعالم علوم معهد واإلعالم، السياسية العلوم كلية
   106. ص ،بق امرجع س ،الرقمية واالتصال اإلعالم وسائللعڤاب،  حممد  3
 .    228 ص ،سابق مرجع ،الحديثة والتكنولوجيا الدولي االتصال مشو، حممد على  4
 . 37ص سابق، مرجع الدناين، ردمان امللك عبد  5
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 وميكن العامل حول األماكن آالف يف موجودة احلواسيب ماليني من مفككة جمموعة " بأ$ا تعرف و

 ال حيث ملفات يف التشارك أو معلومات  على للعثور أخرى حواسيب استخدام احلواسيب هذه ملستخدمي

 1" هذه التشارك عملية يف تتحكم أن ميكن بروتوكوالت وجود بسبب ذلك و املستخدم احلاسوب نوع يهم

 أنواعها بكافة واملعلومات صاالتتلال  إلكرتوين مزود أكرب أ$ا على اإلنرتنيت تظهر التعارف هذه خالل ومن

 شبكة أكرب أ$ا أي الشبكات شبكة هي اإلنرتنيت أن على التعارف معظم اتفاق عن فضال جماالaا، شىت و

 العامل يف آلية معلوماتية

 لشبكة وموحد شامل تعريف عن البحث مهما يعد ومل اليومية، حياتنا يف منه مفر ال واقعا أصبحت واليت

 بعد يوما وبرامج،تتطور وبروتوكوالت خدمات من الشبكة هذه تقدمه ومازالت قّدمته ما إىل ،بالنظراإلنرتنت

 أبعادها كل مع التأقلم إىل ونسعى األداة، هذه مع نتعامل أن واملهم يوما،

 تناإلنتر  شبكة تطور عن تاريخية لمحة-2

 على اهلائلة ملعلومات وتبادال االتصاالت عامل يف كبرية وثورة واضح، تأثري تينرتناإل شبكة لظهور كان

 اآلن، وحىت رصدها أو تسجيلها منذ املعلومات واحلقائق هلذه مرتاكم تطور الظهور هلذا وكان العامل، مستوى

 .بأسره العامل مع والتواصل تصالاالجمال  يف عظيمة خدمات من حتويه ما بكل

 والثمانينات، السبعينات مرحلة )تينرتناإل( اجلديد االتصايل النظام هذا تطور يف مرحلتني بني التمييز وميكننا

 إنشاء عملية بدأت حيث التسعينات مرحلة مث والعلمي، العسكري امليدان خدمة يف الشبكة كانت حيث

 .واجلمهور التجارية املؤسسات لتشمل امتدت عاملية عنكبوتية شبكة

 عليه أطلق ما ووضعوا ومصاحلهم، رؤاهم ميثل وتقين اجتماعي إطار ببناء الفاعلون قام األوىل املرحلة ففي

 إطار حدودها تتعد وال بينهم، فيما يتقامسوها تقنية االنرتنت جبعل قاموا أ$م مبعىن ،"احملدود الشيء" البعض

 ة التقني هلذه حددوها اليت األهداف

 

 

 

 

                                                   
،مصر، دار الفكر للطباعة والنشر 1،طتناإلنتر مصادرالمعلومات من عصر المخطوطات إلى عصر  ،قندجلي واخرون إبراهيم عامر  1

 .395،ص 2000والتوزيع،
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 )م1990 إلى م 1969 من(  :األولى المرحلة-

 أمساها آلة بوش فاين فار طرح عندما ،م 1945عام إىل لالنرتنت األوىل الفكرة تعود : النشأة-1-1

"même machine "بطريقة املعلومات ستعادةا من الباحثني ومتكني بينها، والربط اإلنسانية املعارف لتنظيم 

  P 1ا املرتبطة املعلومات إىل والوصول الكرتونية،

 الذي الرتانزستور، جهاز تصاالتاال جمال يف املتخصصة األمريكية AT&Tة شرك طورت م 1948 عام ويف

 ودون وتكنولوجيا_ا، الرقمية الثورة إىل والذي قاد االنرتنت، عليها تعتمد اليت التكنولوجيات أهم أحد أصبح

 2  نرتنتاإل شبكة قيام املمكن من يكن مل اجلهاز هذا

 يف الباردة احلرب فرتة إىل يعود عسكري، دافع نرتنتاإل شبكة إنشاء يف للتفكري األساسي الدافع وكان

 وحظر الشيوعية، وانتشار القومي، األمن قضايا حول املعسكرين بني الصراع ذروة يف العشرين، القرن مخسينات

 هناك كانت الفرتة تلك ويف م،1957 أكتوبر 4 يف سبوتنك إطالق يف الروس وجناح النووي، االنتشار

 وبالتايل االتصايل، النظام على يؤثر قد نووي هلجوم األمريكية املتحدة الواليات تعرض حول واسعة نقاشات

 اجلانبني بني التوتر وقضايا املخاوف هذه أن ويبدو للخطر، والتجاري معرضني العسكري النظامني كان

 املايل الدعم مستوى فهم وبالتايل ميكننا العسكرية، وشخصيته إيزvاور األمريكي الرئيس توجهات مع توافقت

 3خاص معلومايت نظام إلجياد عهده يف األمريكية اإلدارة قدمته الذي والعلمي

 املتحدة الواليات يف العسكرية واملنافسة واملعلومات اآلراء وتبادل لالتصال، شبكة أول إنشاء يف التفكري وبدأ 

 ،"احلاسوبية" العلمية مراكزها ألحد خصم أي من مفاجئة ضربة أو يصيبها خلل أي من للوقاية األمريكية،

 لقيام األساس وضع من األمريكية الدفاع بوزارة املتقدمة البحثية املشروعات وكالة م 1969 سنة متكنت حيث

 4الكومبيوتر أجهزة من عدد بني تربط الكرتونية، شبكة أول

 بوزارة املتقدمة األحباث مشروعات وكالة إنشائها إىل سعت اليت (A.R.P.A.NET): األربنت شبكة-1-2

 علماء بتوصيل يقوم كبري ملشروع بتمويلها وذلك (Advanced research Project agency) األمريكية الدفاع

                                                   
 .72ص،2008، دار الفجر للنشر والتوزيع،مصر  ، 1ط ،الصحافة اإللكترونية،رضاعبد الواحدأمني   1
 .73 ص نفسه، املرجع  2
 .291ص 2007،مركزاإلسكندرية للكتابمصر،،1،طالم وتكنولوجيا اإلتصال في عالم متغيرعمدخل إلى اإل،حممد نصر مهنا  3
 2002،دار الكتاب ،مصر، ط ب،العصرالرقمي وثورة المعلومات:دراسة في نظم المعلومات وتحديث المجتمع ،سامل حممدصالح  4

 .81ص،
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 اسم وكان اهلاتف، وخطوط الكومبيوتر أجهزة معا،باستخدام باجلامعة يعملون الذين واملهندسني الكومبيوتر

 1 (A.R.P.A.NET) األربنت هو املشروع هذا

 بضرورة قامت واليت (rand corporation) (رند شركة Gا قامت اليت الدراسة نتائج إىل املشروع هذا استند وقد

 إىل الرسائل حتويل مبدأ تعتمد،network) (distribue communication، مركزية ال شبكة بناء

 احلزم تدعى وحدات إىل االلكرتونية الرسائل تقسيم على ينص مبدأ وهو ،   (packets switching)،حزم

،(packets) العقد من جمموعة عرب إرساهلا للمرسل ميكن،(nodes) لتشكل املستقبل لدى احلزم هذه جتمع مث 

   2  الرسالة

 ويتحكم بعد، عن التحكم بنظام تعمل اليت األنظمة من عددا تشمل وطنية، توزيع شبكة تعد االربنت فشبكة

 حاالت يف دعمه أو النظام تشغيل إعادة أرقام مثل األساسية املعلومات بعض يف األنظمة تلك من نظام كل

 املعلومات لنقل مسار من أكثر االربنت شبكة بينها،وتفتح فيما املعلومات نقل األنظمة هذه وتتبادل التوقف،

  أيضا بالشبكة مرتبط آخر مسار إىل تنتقل املعلومات فإن املسارات هذه أحد تعطل فإذا والبيانات

 شبكات بناء لغرض صممت "التقاء نقاط أربعة" احلواسيب من ضئيلة جمموعة بني بالربط املشروع بدأ وقد

 يف كاليفورنيا جامعة يوتا، جامعة من كل يف ركبت "WAN" (wide area network) العرضية احلواسيب

 سرعان لكن لألحباث، الدويل ستانفورد ومعهد أجنلس، لوس مدينة يف كاليفورنيا جامعة ،بار بارا سانت مدينة

 3  جامعات عشر من ألكثر شاملة لتصبح ربنتاأل توسعت ما

 شبكة وبدأت ، "Unix" الشبكات تشغيل برنامج تومبسون وكينيث يرتش دينيس طورم 1970 عام ويف

 املواقع بني البيانات لنقل"network "NCPcontrol protocol) ، للشبكة بروتوكول أول استخدام يف االربنت

 إىل بالشبكة املرتبطة األحباث ومراكز اجلامعات عدد وصلت م1972عام حلول ومع الشبكة، نفس على اليت

 4  حبث ومركز جامعة 72

 كبريا، رواجا القت واليت"BBN"شركة طرف من (e-mail) ، االلكرتوين الربيد خدمة ظهرت السنة نفس ويف

 ذلك تال مث "Telnet" ويدعى التجارية استخداماyا أول بطرح السبعينات أوائل يف االربنت شبكة قامت كما

                                                   
 .98 ص سابق، عمرج ، الدناين ردمان املالك عبد  1

 .65 ص ،1998 والتوزيع والنشر للطباعة قباء دار القاهرة،،1 ط ،الدولية والدعاية االتصال في دراسات ،بدر أمحد  2

 .99 ص،املرجع نفسه  3

 www.minshawi.com/vb/menber.php?v=1430  :التالية طالراب على متوفر ،االنترنت لشبكة اإلخبارية الوظيفة ،عزام أبو 4 

 صباحا. 9:40،على الساعة 26/02/2014،يوم
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 واملؤسسة بإجنلرتا لندن جامعة مثل أوروبا يف األحباث ومراكز، اجلامعات ببعض ربطها اثر العاملية مرحلة دخوهلا

 1 (interneting Project) الشبكات ربط مبشروع وقتها النشاط هذا ومسي بالنرويج، للرادار امللكية

 للبحوث، برنامج بوضع م 1973 عام "ARPA" الفضائية األحباث وكالة قامت :بروتوكوالت االتصال-1-3

 على الشبكات تتبادهلا اليت املعلومات حزم مع التعامل بإمكا8ا حديثة ووسائل تقنيات إجياد إىل يهدف

 بشفافية الشبكات ووصل إدارة على قادر اتصاالت نظام تطوير هو الرئيسي اهلدف وكان أنواعها، اختالف

 2 منها نوع على االعتماد دون

 حيث البيانات، لنقل مقنن بروتوكول إعداد يف خان وبوب سريف فينتوين رأسهم على العلماء من فريق وبدأ

 البعض، بعضها مع والتخاطب االتصال من الشبكة مواقع يف العاملة احلواسيب ألجهزة الربوتوكول هذا يسمح

 فينتوين تكرمي مت وقد ،"انرتنت" مصطلح مرة وألول تضمن والذي حبثهما، الباحثان قدم م 1974 عام ويف

 3 . خان بوب زميله مبعاونة االنرتنت خمرتع باعتبارهم 1995 سنة "Telecom"مؤمتر يف الفضية بامليدالية سريف

 الثنائي املزدوج لكابل تسمح ،"Ethernet" بطاقة بتطوير ليف ميتا روبرت الدكتور قام م 1976 عام ويف

 القمر عمليا استخدم كما احمللية، املعلومات نظم يف حتول نقطة ذلك وميثل سريع، بشكل البيانات بنقل

 املتحدة الواليات بني ربط مرحلة والدته اعتربت الذي، "Statent" واملسمى البيانات حلزم الناقل الصناعي

 على يعتمد الذي ، "UUCP" (Unix to Unix control Protocol) نظام تطوير مت كما وأوروبا األمريكية

 يونيكس مبيعات مع النظام توزيع ومت، ATXT شركة بواسطة آخر يونيكس نظام إىل يونيكس نظام من النقل

 هلا أتاح أين،م 1983 عام TCP/IP بروتوكوالت استخدام يف األمريكية الدفاع وزارة وبدأت التايل، العام يف

 4 م 1983 عام حاسوب600 إىلم 1969 عام حواسيب أربعة جمرد من للنمو فرصة ذلك

 ميلت يسمى ما إىل أربنت من العسكري القسم نقل مت م 1983 عام يف (S.N.F.NET): شبكة-1-4

(millet) ،5  املتعددة ووظائفه استخداماته له وكل ومدين عسكري جزئيني إىل الشبكة تقسيم أي 

                                                   
دار الكتاب اجلامعي  ،القاهرة،1 ط ،والقانونية والتعليمية والصحفية، اإلعالمية الجوانب : جديدة اتصال وسيلة االنترنت ،خبيت السيد  1

     .17ص ، 2004،العني

 18املرجع نفسه ,ص  2

 . 38-37,ص  2006 ، التوزيع و للنشر الثقافة دار ، عمان ، األنترنيت و الحاسوب جرائم ، الشوابكة أمني حممد  3

 ،2005والتوزيع،   للنشر السحاب دار القاهرة،،1 ط ،الصحف صناعة ومستقبل واالتصال المعلومات تكنولوجيا،الدين علم  حممود  4

 .252-251ص-ص

 .40ص  ، 2006 والتوزيع، للنشر الشروق دار األردن،،1 ط ،العربي الوطن في االلكترونية الصحافة،الفيصل األمري عبد  5
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 science "SNF «national) للعلوم الوطنية املؤسسة فكرت آخر، جانب ومن الوقت هذا يف

fondation) بعضهم مع والتجارب املعلومات تداول من والباحثني العلماء ميكن عمالق، نظام إقامة يف 

 super computer الفائق اآليل للحاسب مراكز بإنشاء م1983 منتصف يف قامت فقد ولذلك البعض،

centre) (،تولت فقد لذلك الثمن، اهضب و نادرا الوقت ذلك يف الفائق احلاسب وكان S.N.F. NET متويل 

 املؤسسة هذه فكرت ذلك وبعد .العلمي البحث اجلامعات ومراكز خلدمات وتوظيفها احلواسيب، هذه شراء

 مث ومن البعض، ببغضها املراكز هذه لربط السرعة عالية وصالت بتوفري وذلك املراكز، هذه يف العمل تطوير يف

 أو الوالية يف املوجود باملركز الفائق والكومبيوتر الصغرية البحث ومراكز اجلامعات يف الفرعية احلواسيب بني

 1  اإلقليم

 اختذت حيث ، S.N.F. NET إىل مستعمليها معظم غادرها بعدما االربنت شبكة حلت التسعينات بداية ويف

   نرتنتأ اسم األخرية هذه

 ) 1990بعد سنة  المرحلة الثانية :(ما-2

  لتكتسح املدنية، االستخدامات يف االنرتنت شبكة من االستفادة إىل الكبرية احلاجة هو املرحلة هذه مييز ما

 العامل يف احلياة جماالت كافة ذلك بعد

 استثنائيا، مجاهرييا وإقباال استخداما االنرتنت شهدتم 1990 عاميف  (www): الويب شبكة ظهور -2-1

 على أساسا يعتمد اجلديد االتصايل النظام وكان الكومبيوتر، برامج جمال يف كبرية خربات لديهم أفراد قبل من

 وإرسال استقبال من يتمكن حىت الكومبيوتر، تشغيل أنظمة تعلم األفراد على كان وبالتايل املكتوب، النص

 على والبحث العرض وبرامج الفأرة مؤشر اخرتاع ساعد وقد النقاش، جمموعات يف واملشاركة الربيدية الرسائل

 على الشخصي الكومبيوتر أسعار اخنفاض ساعد أيضا الفرتة نفس ويف كبري، وبشكل عامليا االنرتنت انتشار

 م 1990 �اية باالنرتنت املتصلة املضيفة الكومبيوترات عدد بلغ حيث ،استخدام انتشار

 العنكبوتية الشبكة ظهور وهو االنرتنت، تاريخ تطوريف أهم التسعينات يف العامل شهد كومبيوترفقد300.000

 النص تكنولوجيا على واعتمد ،زيل بارنا تيم طرف من املخرتع "www" (world wide web) الدولية

 2  الشبكة على واألصوات والرسوم والصور وامللفات الوثائق بني للربط الفائق

                                                   
 .80ص  ،2008 ، اإلسكندرية اجلامعية املعرفة دار مصر،،المعلومات وتكنولوجيا اإلعالمي التوثيق ،خوجة فهمي أشرف  1

   253 ص سابق، مرجع ،الدين علم حممود  2
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 األخرى، االقتصادية القطاعات كل يفوق سريع بشكل اليوم االنرتنت اقتصاد ينمو :التجارية االنترنت-2-2

 يستقطب االلكرتوين االقتصاد أن إىلم 2000 عام يف تكساس جلامعة دراسة أشارت املثال سبيل وعلى

 إىل الدراسة أشارت كما الطريان، قطاع من أيضا وأكثر العامة واخلدمات التأمني قطاعات من أكثر عماال

   1االلكرتوين االقتصاد شركات يف  62 %بلغت إضافية سنوية زيادة

 مع وتندمج  كبريا حتوال تتحول أن التجارية اخلدمات شبكات مجيع على كان اهلائل التطور هلذا وكاستجابة

 أصبحت ذلك على وعالوة وبرودجيي،الين  أون وأمريكا كومبيوسريف شبكة مع حصل كما االنرتنت،

 2  براجمها خالل  من باالنرتنت مباشرة اتصاال توفر الثالث الشبكات

 كبريا موزعا بعد فيما أصبح الذي م، 1994 عام "نتسيب املستعرض" لالتصاالت نتسيب شركة وأصدرت

 ونوعا، كما سريع بشكل الويب شبكة منو يف كبريا دورا لعب والذي االنرتنت، أحناء مجيع يف االنرتنت عرب

 مع يتنافس الذي،م1995 عام "اكس بلور انرتنت" برنامج املعروفة ميكروسوفت شركة أصدرت كما

 نتسيب مستعرض

 وعمل األفضل، حنو حتسينها وحماولة الشبكة على اخلدمات يف والتوسع التنافس زيادة إىل أدى مما العاملي،

 احلياة ميادين كافة يف املستخدمني من عدد أكرب اجتذاب حملاولة معها، التعامل وتسهيل جديدة إضافات

 3  والعلمية اإلنسانية

 اليت اخلدمات أن كما ،اإلنرتنت على تتوفر أمريكية عائالت أربعة بني من عائلة إحصاء مت 1997 سنة يف

 عامل وبدخوهلا .اخل...البث قوائم إىل اإللكرتوين، الربيد من كله، العامل يف كبريًا جناًحا لقيت تقدمها

 بالصورة، مرورًا الفيديو إىل املكتوب من اإلعالم وسائل خمتلف بني على املزج اإلنرتنت تعتمد ، مللتيميدياا

 : عاملني إىل راجع اجلديد اجليل إىل االنتقال وهذا

 .تطورًا األكثر األجهزة وتوفري الشبكات، تطوير بفضل ،"النقل سرعة" األول العامل -

     املتحركة والصور النصوص الوثائق، رقمنه هو الثاين العامل -

                                                   
   44- 43 ص-ص سابق، مرجع ،الفيصل األمري عبد  1

   103 ص سابق، مرجع الدناين ردمان املالك عبد  2

   119 ص ، 2006 ، والتوزيع للنشر الفارق دار القاهرة،،2 ط ،االنترنت عبر العامة العالقات ،فيليس ديفيد  3
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 بعد تعد مل،م 2000سنة وخالل اإلنرتنت أن ّإال عديدة، فئات مستوى على انتشارها من وبالرغم

 وحىت والتلفزيون، باإلذاعة االستعمال وسهلة العريض اجلمهور على منتشرة مجاهريية اتصال وسيلة

  تطبيق مت بينها من جديدة، تقنيات استعمال من بدّ  ال النهائي، الزبون كسب من اإلنرتنت تتمكن

 جديد جيل إىل وبالتوصل ،(Modem) م املود" أجهزة بتطوير بدأ الذي : لإلنترنت السريع الدخول-

  اآلتية الثالثة احللول باختيار إحدى إال يتم ال لإلنرتنت السريع والدخول، "GPRS" ب املسمى للهواتف

 Elsy) مع قرتحتا اإلطار هذا ويف،"Digital subscriber time" الرقمية واحللول الصناعي املقر

Save) شركة Eutelsat يف وقبله فرنسا، يف به التعامل شرع فقد الكابل أما ميڤابيتس، 2 ب اإلنرتنت 

 1 لكابل عرب السريع باإلنرتنت مشرتك مليون 4 إىل 2002 سنة التوصل ومت 1997 سنة املتحدة الواليات

 الرقمي  :التكنولوجيات بني املزج بفضل وتفاعلية الوسائط متعددة رقمية شبكة إىل اإلنرتنت انتقلت وهكذا

 يف قدراته بسبب "DSLال  تقنية بفضل الذي طور ولكابل الضوئية، الكيفية اإلشارات كل يناسب ألنه

        السريع النقل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1 Francis BALLE, Medias et sociétés, ed. Montchrestien, 10ème édition, Paris, 2001, p206 
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1م2007 م/ 2006 سنة العربي العالم في االنترنت مستخدمي عدد يبين :  جدول 
 

 2007 عدد السكان لعام الدولة لرتبةا

عدد مستخدمي 

 اإلنترنت

 2006لعام

عدد مستخدمي 

لعام  اإلنترنت

2007 

 معدل النمو
 االنتشارمعدل 

 2007لعام

 11.82 % 62.27 4.000.000 2.465000 33.853000 اجلزائر 1

 11.15 43.67 8.620.000 6.000.000 77.300.000 مصر 2

 5.88 % 40 2.450.000 1.750.000 41.700.000 السودان 3

 31.41 % 37.70 420.000 305.000 1.333.329 قطر  4

 25.10 % 33.33 6.400.000 4.800.000 25.500.000 السعودية 5

 31.52 % 33.06 330.000 248.000 1.047.000 البحرين 6

 16.42 % 33 1.722.190 1.294.910 10.490.000 تونس 7

 37.79 % 32.16 2.260.000 1.710.000 5.980.000 اإلمارات 8

 19.22 % 30.95 1.100.000 840.000 5.723.000 األردن 9

 13.49 % 24.16 370.000 298.000 2.743.000 عمان 10

 30.88 % 23.38 1.050.000 851.000 3.400.000 الكويت 11

 11.15 % 22.81 3.500.000 2.850.000 31.390.000 املغرب 12

 5.01 % 18.11 1.122.000 950.000 22.383.000 اليمن 13

 13.83 % 15 805.000 700.000 5.819.937 ليبيا 14

 9.25 % 14.97 1.782.000 1.550.000 19.270.798 سوريا 15

 7.26 % 13.71 1.990.000 1.750.000 27.400.000 العراق 16

 19.89 % 10.65 935.000 845.000 4.700.000 لبنان 17

 13.76 % 5.24 552500 525.000 4.015.000 فلسطني 18

 12.16 % 32.55 39.408.690 29.731.910 324.052.064 اإلمجايل 

                                                   

 والتوزيع، للنشر العلمية البازوريدار ،األردن ،1ط ،واإللكترونية التقليدية المعلومات مصادر واستخدام العلمي البحث ،قنديلحي إبراهيم عامر

                                                                                                                                            .            374،ص 20081 ،



وتطبيقاتها اإلنترنتشبكة  : المبحث األول    

13 

 

 وصل قد إفريقيا ومشال األوسط الشرق منطقة يف دولة 18 يف االنرتنت استخدام متوسط أن ونالحظ 

 بلغت بنسبة االنرتنت استخدام ملعدل صدارEا على اإلمارات حافظت جهتها ومن ،% 12.16 من أقل إىل

 يف دول أربع تتمكن ومل ،% 31.41 بنسبة قطر مث ومن ،% 31.52 بنسبة البحرين تليها ،% 37.79

    1٪5.01 إىل وصلت واليت االنرتنت استخدام جمال يف نسبة أقل اليمن سجلت حيث ،% 10 نسبة ختطي

 اإلنترنتتركيبة شبكة -3

  املعلومات، وهي البعض، بعضها مع متفاعلة جماالت ثالثة خالل من االنرتنت شبكة تركيب تصور ميكن

 2للمخطط تبعا االتصاالت، و واحلواسيب،

 

 

   

 

 

                                             

 

 )modemاالتصاالتملحقات،                        مادیة وتجھیزات وكتب                             مكونات ونشرات ومجالت صحف
 ذات

 خطوط مناسبة، سرعة           مثل مناسبة وبروتوكوالت الكترونیة،                     وتجھیزات تقاریر و الكترونیة ودوریات
 (provider)، المجھز خارجي خط ھاتفیة،

 داخلیة خطوط ثم
 بصریة آلیات للمستخدمین،

(fibres optiques)  

 صناعیة أقمار            شبكة مثل أخرى اتصال نظم وأدوات TCP/IP    نصیة              البیبلیوغرافیة، بیانات قواعد

satellites ) 

 ووسائل          وارشي ووفر wwwوثابتة                            الویب  متحركة صور وأدلة وإحصائیة

 أخرى وتقنیات
 بث ومرئیة، مسموعة أخرى ومعلومات

 . فیدیو وتسجیالت وتلفزیوني إذاعي

 

     -اإلنترنتشكل تخطيطي يوضح مكونات شبكة -                           

                                                   
 .375ص ،مرجع سابق ،وااللكترونية التقليدية المعلومات مصادر واستخدام العلمي البحث ،قنديلحي إبراهيم عامر  1

 

،عمان ،دار 1، طقواعد وشبكات المعلومات المحسوب في المكتبات ومراكز المعلوماتعامرإبراھیم قندیلجي وإیمان فاضل السامرائي، 

295،ص2006الفكر، 2  

 االتصاالت حواسيب معلومات

 internet  اإلنترنت
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 وأنظمة، برجميات مادية، مكونات إىل االنرتنت شبكة مكونات بتقسيم املخطط هذا يف التفصيل وميكن

 :االنرتنت خدمة ومزودو

:يلي فيما نوردها املادية املكونات من جمموعة على االنرتنت شبكة تشمل :المادية المكونات -1
1 

 مركزية وحدة تشغيله حيكم االنرتنت، شبكة يف لالرتباط جهاز وأهم أول يعد :الحاسوب جهاز -1-1-

 بسهولة يتميز حيث به، احمليطة واألجزاء مكوناته بني االرتباط تؤمن اليت املتوازية، الوصالت من وجمموعة

 قدرات من له ملا االنرتنت، من االستفادة من نتمكن فبواسطته املستعملني، من خمتلفة فئات قبل من استعماله

 الثابتة والصور والرسومات واألصوات النصوص ذات املعلومات خمتلف مع والتعامل املعطيات، يف حتليل

 وأجهزة برجميات إضافة طريق عن لذلك، احلاجة دعت كلما أدائه يف التطوير على القدرة له كما واملتحركة،

  كبرية بسهولة

 الرقمي النظامني بني الوسيط ذلك به ويقصد :  modem" démodulateur" المودم جهاز -1-2-

 رقمية إىل التناظرية اإلشارات حيول لذلك اهلاتفية، اخلطوط عرب إرساهلا ميكن ال الرقمية فاإلشارات ، والتناظري

 وهذا ،شدzا أو ترددها تغيري خالل من الرسالة اجتاه حسب اإلشارات منط تغيري هي فمهمته للحاسب،

 .احلاسوب خارج أو داخل تركيبه ميكن االلكرتوينز ااجله

 واليت وتنفيذها، الشبكة لبناء املطلوبة والتقنيات األدوات خمتلف يف وتتمثل :والنقل االتصال وسائل -1-3-

  .بعد عن االتصال وتقنيات ضوئية، وألياف حمورية، وكوابل أسالك، من والتواصل الربط جتهيزات يف تتمثل

:يف وتتمثل :واألنظمة البرمجيات -2
2 

 نظام مثل شبكي تشغيل نظام احلاسوب جهاز تشغيل يتطلب :الشبكي التشغيل نظام -2-1-

 الشبكات إدارة يف خصوصا ويستعمل وإدارته استخدامه لسهولة مايكروسوفت، شركة من Win netتشغيل

 توفري يف الفائقة بقدرته ويتميز الكربى، الشبكات إدارة يف يستعمل الذي Unixالتشغيل نظام وكذلك احمللية،

 واحلماية األمان

 ولكن ، وثائق قراءة من متكن اليت الربامج من الكثري هناك : (web browser الويب متصفح -2-2

 لتتيح احلاسب، أجهزة على تثبت الربامج هذه االنرتنت، صفحات لقراءة استعماال األكثر هي التصفح برامج

                                                   

مرجع سابق،  ،ومراكز المعلومات المكتبات في المحسوبة المعلومات وشبكات قواعد،السامرائي فاضل إميان و يلجي قند إبراهيم عامر 

1  296ص
                                  

27،ص2009،عمان،دار البازوري العلمية للنشر والتوزيع،1،ط،اإلدارة والمعرفة اإللكترونيةجنم عبود جنم  2  
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 كل يف اتصال لبطاقات مصاغ نص خالل من ألخرى، صفحة من واالنتقال ،وثائق تصفح وقراءة للمستخدم

  تشغيلها ونظام احلواسيب اختلفت مهما ملف،

 املعايري من جمموعة االنرتنت شبكة على املعلومات عمل سري وينظم حيكم :البروتوكوالت مجموعة-2-3-

 :يلي فيما بعضها وسنعرض بالربوتوكوالت، املسماة

 . الشبكة عرب البيانات سوأسا لالنرتنت، الرمسية اللغة الربوتوكول هذا ويعترب"TCP/IP": بروتوكول-أ

 من امللفات بنقل يقوم TCP/IPبروتوكول من جزء هو" FTP" (fil Transfer Protocol): بروتوكول-ب

 جمموعة أو كاملة املزدوجة،وملفات البيانات بنقل يقوم الذي وهو والعكس، العميل إىل اخلادم احلاسب

 ومنها الربوتوكوالت، من الكثري وهناك احلواسيب، هذه تشغيل أنظمة اختالف كان مهما واحدة، مرة ملفات

  talk ،ˎPing، tracer ، route-Visualمثل برامج جمموعة

 إلحكام االلكرتونية الصفحات على توضع لغات جمموعة وهي :والويب"Mark up" لغات-2-4-

 SGML ، ،HTML ، XML 1 منها لغات عدة وهناك معينة، صفحة كتابة أو وضع كيفية تبني العرض،

 وتنظيم تصميم االنرتنت،من خدمات من اإلفادة تقدمي يف جهات عدة تشرتك :االنترنت خدمة مزودو-3

 اآليل احلاسب ويرتبط االنرتنت، لشبكة املستفيد استعمال إتاحة إىل الويب صفحات على املعلومات

 صوتية ألياف كابل أو هاتف خط بواسطة ،(Service provider)للخدمة املوفرة اجلهة مع للمستخدم

 رسم هناك ألن بالشبكة، االشرتاك حسابات عقد توقيع بعد اشرتاك حساب فتح ويتم .. ومايكروويف

 عليها املنصوص تكاليفها هلا اليت وتطبيقاhا، الشبكة خدمات من بعض هناك أن كما أوال، بالشبكة اشرتاك

  2انفسه الشبكة عرب

 وال عليه، يتعرف أن املستهدف احلاسوب ليستطيع امسا للمستخدم خيصص أن اخلدمة مزود على ويتعني

 اهلوية، من التأكد أيضا جيب بل فقط، االنرتنت لشبكة الرئيسي احلاسوب إىل نفسه تعريف املستخدم حيتاج

                                                3 وحروف من رموز املؤلفة السر كلمة بكتابة وذلك

                                                   
 28جنم عبود جنم،مرجع سابق،ص  1

،القاهرة،الدار 1،طالمفاهيم ،التجارب ،التحديات التكنولوجيا والمالية والتسويقية والقانونيةالتجارة اإللكترونية: محاد عبد العلي، 

61،ص2004اجلامعية، 2  

106عبد الملك ردمان الدناني،  مرجع سابق،ص   3  
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 االتصاالت، شبكةمن  (get way)الدويل املخرج عرب االنرتنت شبكة على آخر بلد مع ما بلد ربط ويتم

 1االنرتنت يف الدخول يتحقق لن وبدوHا" back bonne تسمى املعين البلد يف بالشبكة الربط حتقق اليت واجلهة

 من تشمله مبا االتصال، وتكنولوجيا احلاسوبية املعلومات تكنولوجيا بني حتقق الذي االندماج يتبني تقدم مما

 سنوات خالل اكتسحت اليت النرتنت،ا شبكة بذلك ولدت صناعية، وأقمار سلكية وشبكات هاتف أجهزة

 املختلفة بتطبيقا_ا األطراف املرتامية الدنيا أركان قليلة

 : اإلنترنتخدمات شبكة  -4

 قبل من الاستعما األكثر اخلدمة اإللكرتوين الربيد ويعترب فيها، للمشرتكني خدمات عدة اإلنرتنت تقدم

 : منها العادي، التقليدي الربيد على مفّضال جتعله مزايا من األخري هذا يقدمه ملا وهذا ،اإلنرتنت مستعملي

 العاملية العنكبوتية الشبكة أو "الواب" الإقبا األكثر اإلنرتنت خدمات ومن .اخل...اخلفة الوصول، يف السرعة

(World Wilde Web) أي عن البحث قصد اإلنرتنت يف اإلحبار يريد مستعمل لكل ضرورية أداة فهو 

  منها املستعمل، وأذواق الطلبات باختالف ختتلف اإلنرتنت تقدمها كثرية أخرى خدمات على عالوةشيء،

 جانب إىل املباشر، اهلاتفي االتصال (IRC)، احلقيقي الزمن يف الدردشة، (Newsgroups) النقاش مجاعات

 أخرى خدمات

 (E-mail) : البريد اإللكتروني-4-1

 ، احمللية اهلاتفية املكاملة بسعر العامل عرب األشخاص بني لالتصال ويستعمل 2، 1972عام اإللكرتوين الربيد ظهر

 ظرف يف وضعها احلاسوب، شاشة على الرسالة كتابة :الربيد عمل طريقة مثل تقريًبا اإللكرتوين الربيد ويعمل

 ويف الرسالة إرسال مث بالعملية، تتكفل خاصة ،(Logiciel) برجمية عن عبارة اإللكرتوين الربيد يف وهو) بريدي

 العادي الربيد إدارة تقوم وبعدها (FAI)اإلنرتنت إىل الدخول مانح إىل املكتوبة الرسالة بعث اإللكرتوين الربيد

 اإللكرتونية الرسالة حيول فهو ،لإلنرتنت الدخول مانح به يقوم الشيء ونفس إليه، املرسل إىل الرسالة بتسليم

 املستقبلة الرسائل خيزن افرتاضي بريد بصندوق العادي الربيد صندوق إليه،ويستبدل باملرسل اخلاص نظريه إىل

       3 ةاالفرتاضي الربيدية العلبة فتح فور عليها ليطلع

                                                   
 401ص، 2004 ،الطباعةو   والتوزيع للنشر امليسرة دار األردن،،1 ط ،والتطبيق النظرية بين التعليم تكنولوجيا ،احليلة حممود حممد  1

         115 ص ،سابق مرجع لعڤاب، حممد  2

3  KAMESHNEE Naidoo, Internet à l’usage des journalistes africains, Institut Panos, ed Karthala, France, 

1999, p13. 
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 أثناء أي مباشرة، إليه املرسل الربيد يقرأ أن للمتلقي ميكن أي ،"تفاعليا" يكون أن اإللكرتوين للربيد وميكن

 لكتابة وقته كامل يأخذ أن للمرسل ميكن تفاعلي،وهنا غري يكون أن اإللكرتوين للربيد ميكن كما إرساله،

 ذلك أراد مىت عليها ويطلع املتلقي ليجدها آلًيا الرسالة تنقل مث الرسالة،

 يف أكثر مالئًما التفاعلي االتصال يكون بينما اإللكرتوين، للربيد أكثر مالئًما التفاعلي غري االتصال ويكون

 غريه من أكثر التفاعلي االتصال إىل حتتاج اليت اإللكرتونية الندوة حالة

  (client) :اآلتية بالكيفية مشكل عنوان من بد ال اإللكرتوين، الربيد استعمال أجل ومن

client@fournisseur.com  ، و اإللكرتوين، الربيد صاحب أو املستعمل هوية عن ويكشف يعّرب"@" 

 املوزع هوية عن يعّرب  الذي"Fournisseur"و،باإلجنليزية .Atأو (arobase) وينطق (chez)"لدى" ويعين

 .املستعمل

 : اإللكتروني البريد خصائص-

 .اهلاتفية اخلطوط باستعمال ترسل ولكنها العادية، الرسائل مثل مثلها وترسل تكتب اإللكرتوين الربيد رسائل-

 الوقت يف إرساهلا ميكن حبيث اهلاتفية، املكاملة عن ومغايرة الفاكس تشبه اإللكرتوين الربيد إرسال كيفية إن-

 للمتلقي املناسب الوقت يف لقراءqا للمرسل املالئم

 اuموعات باسم هذا ، ويعرفمشرتك عنوان يف األشخاص من جمموعة إىل اإللكرتوين الربيد إرسال ميكن -

 النقاش فرق أو اإلخبارية

 بنسخة االحتفاظ مع أخرى، إىل نقطة من ترسل أwا حيث من الفاكس مثل اإللكرتوين الربيد رسالة إن-

 1أصلية

 تؤمن اليت"Microsoft"  مثل اخلاصة مواقعها على االلكرتوين الربيد خدمة تؤمن كثرية شركات وهناك

 الشركات تنافست اخلدمة هذه على إقباال لكثري ونتيجة،"Google"و"Yahoo"وشركيت،"Hotmail"خدمة

 االلكرتوين الربيد خدمة"Google"فقدمت االلكرتوين، الربيد خدمة تقدم اليت الشبكة يف الكربى

 هذا يت،اجيغاب 1 إىل ميغابايت100 من االلكرتوين الربيد مساحة"Yahoo"رفعت بينما جيغابيت،1مبساحة

 Forwarding"2"الرسائل كتحويل االلكرتوين الربيد خبدمة امللحقة اخلدمات تطوير إىل باإلضافة

                                                   
           117 ص ،سابق مرجع لعڤاب، حممد  1

      126 ص ، 2002 الرواق، دارعمان، ،1ط،والتربية والتعليم الحديثة التكنولوجيا ،صويف إمساعيل اهللا عبد  2
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 الرسائل وتصميم إدارة، نظام 3ا ويقصد ،" "mailing listesالربيدية القوائم هناك االلكرتوين، الربيد إطار ويف

 إذ شىت، جماالت تغطي وهي االلكرتوين، الربيد عرب القائمة يف املشرتكني األشخاص من جمموعة على والوثائق

 1اخلربات تبادل مع أسئلة وطرح إرشادات تقدمي من املشاركني متكن

 شبكة كذلك عليها ويطلق (world Wilde web):للمعلومات العالمية العنكبوتية الشبكة-4-2

 CERN «Centre" ( Le)مركز إىل إنشائها يف الفضل ويرجع" "w3أي (www)أو (web)الويب

Européenne de recherche Nucléaireتيم الربيطاين :صاحيب االخرتاع وإىل املشروع طور الذي 

 ألي االستخدام يسهل برنامج عن عبارة وهو،م1989عام ذلك وكان ماليو روبرت البلجيكي وزميله سلي برينر

 مبثابة العاملية العنكبوتية فالشبكة   ه،تصفح املراد املوقع عنوان على مباشرة النقر على يعتمد كونه شخص،

 وحىت ومؤسساتاملنظمات  طرف من تصميمها يتم (web sites)متعددة شبكة مواقع من مؤلفة شبكة

 لنشر (hyper texte)الفائق النص أسلوب وتستخدم املعلومات، من العديد إىل الوصول تتيح حيث،أفراد

 hyper texte mark up)املرتابط النص ترميز لغة تسمى الرموز من جمموعة باستخدام النصوص

"HTML"language) أو أصوات أو صور أو رسوم أو نصوص كان سواء األفضل، النص حتديد لغة أي 

 متحركة صور أو فيديو أشرطة

 حل على يساعد ،(browser)مستعرض أو متصفح باستخدام االنرتنت شبكة على الصفحات استعراض ويتم

 "internet explorerمتصفح جند املهمة للمتصفحات األمثلة ومن ،(HTML)املرتابط النص ترميز لغة رموز

 إيقاف إىل" "American on lineشركة دفع الذي األمر،% 77.35 العاملية السوق حاليا على يسيطر الذي،

   متصفحها

 Netscape Navigator مثل البقاء أجل من تصارع أخرى متصفحات تبقى حني يف م، 2008 فيفري يف 

Fier fox" العاملي االستخدام من ٪% 16.07 ب، "safari"5،14٪ operaa"  "0.65٪   Mozilla"  ،0،09٪2
 

 :ومها غيابه أو التفاعل لوجود طبقا وذلك الويب، متصفحات من نوعني بنيوميكننا التمييز 

 تتميز كماكثريا، حمتواها يتغري ال الصفحات وهذه (Statice web sites):الساكنة الويب صفحات1-

 يف صفحات فهي حمتواها، مع التفاعل أدوات لغياب بقراء�ا املتلقي يكتفي حيث احملتوى، مع التفاعل بغياب

 املتلقي إىل املؤسسة أو الكاتب من واحد اجتاه

                                                   
 24 ص ،  2002 ،اجلامعي الفكر داراإلسكندرية،، 1 ط ،واالنترنت األحداث ،حجازي بيومي الفتاح عبد  1

2 jean François, comprendre la bourse sur internet ,édition d’organisation, paris 2001,p 11. 
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 على حمتواها تغري اليت الصفحات تلك هي (dynamique web sites):المتحركة الويب صفحات2-

 إىل الوصول إتاحة مثل للتفاعل، خاصة وبأدوات خمتلفة، بأساليب الزائر مع للتفاعل ومهيأة قادرة وهي الدوام،

 أو األسئلة، على اإلجابة أو مبوضوعاFا، العالقة ذات  واملعلومات البيانات قواعد يف والبحث ارتباطاFا،

 معينة موضوعات يف اآلراء إبداء أو املساعدات طلب

 يف البحث مبحركات االستعانة ميكننا االنرتنت، شبكة على واملواضيع االلكرتونية املواقع خمتلف إىل وللوصول

 أو العاملية العنكبوتية الشبكة على املخزنة املعلومات على للعثور الزائر ملساعدة مصممة برامج وهي االنرتنت،

 1 الشخصي احلاسوب على

 :وهي رئيسية فئات ثالث إال البحث حمركات وتنقسم

 أمثلتها ومن سهلة، بطريقة اlاالت خمتلف يف املعلومات عن البحث وتشمل :العامة البحث محركات-أ

 :جند

...Google، AltaVista، hot bot 

 هذه أمثلة ومنحمدد، ملوضوع مشوال وأكثر أعمق تغطية إىل وFدف :المتخصصة البحث محركات -ب

 العسكرية العلوم يف املتخصصة"search mil"التعليم يف املتخصصةsearch edu.Comاحملركات

 برتمجة املتشعبة،وتقوم البحث مبحركات تسمى ما وعادة الشاملة): الباحثات(الفائقة البحث محركات -ج

 باستعراض تقوم النهاية ويف املتخصصة، أو العامة البحث حمركات من للعديد وإرساله البحث، مصطلح

 ASK Reeves ،métaالفئة هذه أمثلة ومن أداة، كل من عليها حصلت اليت النتائج من جمموعة

crawler2 

 مجيع إىل يصل أن للمستخدم يتيح خاص، برنامج عن عبارة التيلنت (Telnet):بعد عن الربط-4-3

 يف املوجودة والربجميات البيانات إىل الوصول من بذلك ليتمكن {ا، يرتبط وأن العامل أحناء مجيع يف احلواسب

 3استثناء دون االنرتنت شبكة جلمهور مفتوحة اخلدمة أي مكان فهذه

 

                                                   
     87-86ص-ص، 2006 الكتب، عامل القاهرة،،االنترنت شبكة على واإلعالم االتصال ،احلميد عبد حممد  1

 220-218ص -املرجع نفسه,ص  2

 146 ص 2005 مارس 556 العدد العريب، جملة ،"عنك أم لك تبحث :االنترنت على البحث آالت ʺ،الرزو مظفر  3
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 الكونغرس، مكتبة كدخول وختزينها ملفاته يف والبحث بعد، عن احلاسب تشغيل للجمهور تسهل حيث

 البحث إىل إضافة فيها، املتواجدة املعلومات عروض واستخدام Lا، االلكرتونية البطاقات قائمة ومشاهدة

 1واملؤلفني املوضوعات حول واالستعالم

 امللفات نقل بروتوكول يسمح"FTP" (file Transfer Protocol):الملفات نقل بروتوكول-4-4

 عرب آخر إىل حاسب من وحتويلها امللفات جلب ميكن اخلدمة هذه فبفضل حاسبني، بني املؤقت باالتصال

 السريع، للتبادل وسيلة تعترب اخلدمة هذه وبالتايل برامج، أو تقارير عن عبارة امللفات وهذه العاملية، الشبكة

 االنرتنت مواقع حتديث يف اخلدمة Lذه يستعان وعموما

 Lا جاءت اليت البديل واإلعالم والتفاعل، املشاركة، تطبيقات من واحدة (Forum):المنتديات-4-5

 أي أو اإلعالمي، املوقع على تعمل خاصة برامج عن عبارة وهي،  أصواlم إمساع للجميع حيقق مبا الشبكة،

 حيدد معني موضوع حول كتابة آراءهم عن بالتعبري ملشرتكيها تسمح حيث االنرتنت، شبكة على أخرى مواقع

 أو فورا يوزع به رأي يدىل فكل عمل، كمبدأ االلكرتوين الربيد ويستخدم اrموعة، يف اشرتاك أساس على

 الرد عدم أو برأيه لإلدالء احلق منهم واحد ولكل املشاركني، بقية على أوتوماتيكيا

 ،(web forum)الويب منتديات :مثل أمساء عدة عليه ويطلق،م1995عام إىل يعود نشاط واملنتديات

 جمموعة ،)discussion forum( النقاش منتديات ،(message bocards)الرتاسل منتديات

 2 املنابر هو آخر اسم هلا فيوجد عربيا أما،) discussion) groupsالنقاش

 أفكارهم تنشر التوجه أحادية ثقافية، أو دينية، أو سياسية، جلماعات كمنابر املنتديات بعض وتعمل

 البيانات ونشر،األفكار ترويج يف إعالميادورا  املنتديات بعض لعبت األخرية السنوات السنوات ففي وبراجمهم،

 الكتابة عند هلا تلجأ األنباء وكاالت ذلك يف مبا التقليدية اإلعالم وسائل وأصبحت بل واملصورة،ة املكتوب

 األخبار لنشر مكلفة وغري وسهلة، سريعة وسيلة إذن أصبحت فاملنتديات فيها تعرض اليت الصور بث وتعيد

 منفصلة كمنابر إما املنتديات من خمتلفة أنواعا توفر اإلعالمية املواقع من الكثري أصبحت كما ألفكار، وتروجيا

 ينشره ما على للتعليق داخلية مساحة إتاحة أو عليه، التعليق القراء من ويطلب معني، موضوع فيها يطرح

 3 خمتلفة كتابات من املوقع

                                                   
 341ص، 2001 الفكر، دار،سوريا،1ط ،والمعلومات المكتبات في دراسات ،صويف اللطيف عبد  1

 193ص،2008 والتوزيع، للنشر الشروق دار األردن،،1 ط ،والتطبيقات والوسائل المفاهيم:الجديد اإلعالم،صادق مصطفى عباس  2

 194 ص ،املرجع نفسه  3
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 شبكة على ظهرت واالستعراض املعلومات اسرتجاع أدوات من أداة هي :(Gopher)وفرالغ خدمة-4-6

 من ميكن اليت نوعها من األوىل وكانتاألمريكية، مين وستا جامعة يف م 1991 عام تطويرها ومت االنرتنت،

 الشاشة على تظهر نصية أوامر قوائم عرض على العتمادها املعلومات إىل الوصول خالهلا

 يتعلق ما وخاصة العامل، أحناء مجيع يف املعلومات تقدم اليت اخلادمات مجيع إىل بالدخول الغوفر خدمة وتسمح

 1 املعلومات تنشر اليت واجلامعات احلكومية باهليئات

 أدوات أهم من وهي"WAIS" (Wilde area information servers):واس خدمة-4-7

 هذه وتعمل معينة، معلومات إىل للوصول ودقيقة سريعة بطريقة املعلومات من ضخمة كميات خالل البحث

 البيانات قاعدة بتحديد للمستخدم تسمح ضخمة، بيانات قواعد هيئة على املعلومات تنظيم على اخلدمة

 إىل الوصول على تساعد اليت ،املفتاحية الكلمات من جمموعة إدخال مث يريدها اليت املعلومات على احملتوية

 2املطلوبة املعلومات

 يف الفهرسة نظام ويشبه لنقلها، العامة امللفات عن للبحث برنامج هو (Archie):أرشي خدمة-4-8

 معرفة أرشي برنامج امللفات،ويتطلب نقل مواقع حمتويات بفهرسة أرشي خدمة أجهزة تقوم حيث املكتبات،

 حيث املطلوب، امللف إلجياد بيانات قواعد يف بالبحث أرشي ليقوم املطلوب امللف اسم من جزء أو اسم

 3وموقعه امللف اسم يظهر

 ،(internet Relay "IRC chat)باسم يعرف املستخدمني متعدد نظام وهو (Chat):الدردشة-4-9

 نفسه الوقت يف األشخاص من جمموعة مع"online"مباشرة بطريقة التحدث للمستخدم يتيح

 اتصال قناة يف حملادثة تتما حيث ،كارين ين العامل بواسطة1988عام فنلندا يف"chat"خدمة تطوير مت وقد

 4الغرض هلذا خصيصا معدة برامج يف الصورة إليها تضاف وقد صوتا، أو املفاتيح لوحة بواسطة كتابة

 

                                                   
 للنشر الشروق دار عمان،،1 ط ،والتعليم التربية ميادين في واالنترنت الحاسوب استخدام ،السرطاوي فايز عادلو  سعادة أمحد جودت  1

 67ص،2007 والتوزيع،

        250 ص سابق، مرجع ،الدين علم حممود  2

 334ص،2006 اإلسكندرية، احلديث اجلامعي املكتبالقاهرة، ،االجتماعية الخدمة في االتصال تكنولوجيا،فهمي سيد حممد  3

 81 ص سابق، مرجع ،االنترنت شبكة على واإلعالم االتصال ،احلميد عبد حممد  4
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 الشبكات، صحف يف انتشارا األدوات أكثر من (pool box):االستفتاء أو االقتراع صناديق-4-10

 أو بالتصويت، املشاركة القارئ من ويطلب الشخصيات، أو األحداث أو األفكار الصحف تطرح حيث

 1لإلجابة املطروح السؤال أو الفكرة، على االقرتاع

 بالسؤال وتسمح االنرتنت شبكة خالل من تقدميها يتم جمانية، خدمة وهي :للتقصي األصبع خدمة-4-11

 يدل (USERIO)شخصي رقم خالل من الشبكة، على بريدي عنوان له معني مستخدم عن واالستفسار

 Figner) األصبع خدمات خترب كما .الشبكة على متوفرة به خاصة أخرى معلومات وأية وعنوانه، امسه على

servers) وصول إمكانية على التعرف ميكن كما الشخصي، حاسوبه على للمستخدم دخول آخر مبوعد 

 2ال أم قراءته متت ما الشخص،وإذا هذا إىل معني بريد

 شبكة عرب ومؤمترات لقاءات إلدارة الشبكة برامج اجتماعات تستخدم :الشبكة اجتماعات-4-12

 بصرية مسعية وسائل باستخدام ،)وصورة صوتا (األشخاص هؤالء مع فيديو مؤمترات عقد وميكن االنرتنت،

 االنرتنت عرب الفيديو مؤمترات لعقد برامج الصوت، بطاقة رقمية، كامريا الفيديو، بيانات التقاط لوحة يف تتمثل

 3... مساعات ميكروفون، مودم،

 بلغة أما،"بسرعة"األصليني هاواي شعب بلغة تعين" "Wikiكلمة :(Wiki)الوي كي برامج-4-13

 للحصول كمصدر تعد واليت االنرتنت، شبكة يف تعمل اليت البيانات قواعد من بسيط نوع فهي التكنولوجيا

 .املعلومات على

 الفكرة على تقوم واليت (Wikipedia) الويكبيديا مثل "االلكرتونية املوسوعة" الويكي على يطلق من وهناك

 الكتابة، يستطيع الزائر أن على يقوم الوي كي برامج فمبدأ الزوار، مسامهة وهي 2.0 للويب اجلوهرية

 موقع أول بإنشاء وبول يوف كننغهام وارد من كل قام م 1995 عام ويف، التعديالت وإضافة والتحرير،

 أن شخص ألي ميكن حيث للجميع، مفتوحا متعاونا جمتمعا شكل والذي،" "wiki  webوهو وبكي

 كثرية،واعتمدت ويكي برامج ظهرت اليوم وحىت الوقت ذلك ومنذ املوقع، حمتويات وزيادة تطوير يف يشارك

                                                   
 87ص،املرجع نفسه   1

    99 ص سابق، مرجع ،السرطاوي فايز عادل سعادة امحد جودت  2

     108-107 ص-ص نفسه، املرجع  3
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 أقصى إىل احملتويات تطوير يف والتعاون املشاركة عملية تبسيط هو واهلدف .الربامج هذه على املواقع من الكثري

 1ممكن حد

 وهي،"weblog"أو"blog"ويسمى اجلديد اإلعالم تطبيقات أهم من واحدة Blogs):المدونات-4-14

 أو السياسة مثل معني موضوع على تركز الكرتونية يوميات كصحيفة يستخدم االنرتنت، على موقع عن عبارة

        2 .احمللية األخبار

 شبكة تتيحها اليت اخلدمات كل متثل ال سابقا املذكورة اخلدمات أن إىل األخري، يف اإلشارة من بد ال

 يف للعاملني بالنسبة فائدة واألكثر استخداما، واألكثر شيوعا األكثر اخلدمات وإمنا للمستخدمني، االنرتنت

 اخلصوص وجه على اإلعالمي احلقل

 الجزائر إلى اإلنترنيت إدخال-5

 والذي ،(crist)والتقين العلمي البحث مركز طريق عن ، 1994 مارس يف اإلنرتنيت بشبكة اجلزائر ربط مت 

 وكانت للبحث، ةيالسام احملافظة ةيوصا حتت 1986 ليأبر  8 يف املؤرخ72/86املرسوم مبوجب بدوره أنشئ

 ةيميإقل بشبكات وربطها والتقين، العلمي لإلعالم ةيوطن شبكة إقامة أجل من العمل هي ةياألساس مهمته

 املعلومات وأمتته ومعاجلة مجع يف اآليل كاإلعالم ثةياحلد ةيالتقن الوسائل ٕدخال وا ةيترق ضايوأ ة،يودول

 سرعته وتقدر ا،يطاليبإ اجلزائر ربطي متخصص هاتفي خط عرب باإلنرتنيت املركز ربط مت ذلك قيحتق أجل ومن

 املشروع هذا قضيي ،(Rina)ونسكويال مع تعاون مشروع إطار يف وذلك ة،يالثان يف ثنائي حرف 9600 ب

 مستوى على للشبكة ةياحملور  النقطة هي املركز قيطر  عن اجلزائر هايف تكون ا،يقيإفر  يف ةيمعلومات شبكة بإقامة

 وعن ة،يللغا قيض نطاق على بالشبكة ربط هناك كان ، 1993 سنة ويف خ،يالتار  هذا وقبل،إفريقيا مشال

 األساتذة لبعض ةيجمان وبصفة أيضا متاحا وكان باملركز، العاملة البحث فرق على مقتصرا اهلاتف، قيطر 

 واجه إذ ما، حلد متعثرة اجلزائر يف اإلنرتنيت لشبكة األوىل االنطالقة كانت لقد، اآليلاإلعالم  يف نيوالباحث

:أمهها ليعراق عدة وتطورها انتشارها
3 

                                                   
  401-400 ص -،ص  ،مرجع سابقاحليلة حممود حممد  1

 106 ص سابق، مرجع ، الدناين، ردمان املالك عبد  2

،دراسة وصفیة في عادات وأنماط اشباعات اإلستعمال بالجزائر العاصمة،مذكرة ماجستیر ›األنترنت وإستعماالتھا في الجزائر‹،حسیبة فیدوم 

45،ص2002في علوم اإلعالم واإلتصال،جامعة الجزائر، 3  
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 على نياملشرتك عدد من جعلت،جدا فةيضع كانت اليت الربط قدرة يف أساسا وتتمثل :ةيتقن عراقيل-1

 من املركز مسئولو تمكني ومل ،نياملستعمل ربط يف وبطء صعوبات تسبب وكانت حمتشما، الوطين املستوى

 وآخر ثا،/ث.ح 6400 بقدرة سيبار  نةيمبد رمي خط بإضافة ، 1996 سنة يف إال القدرة هذه يف ادةيالز 

 ةيعمل متت مرة وألول واملواصالت، الربيد مصاحل مع بالتعاون وهذا ، 1997 يف ثا/ث.ح ألف 256 بقدرة

 أن إىل ايجيتدر  مضاعفتها متت ثا،/ث.ح ونيمل 1 بقدرة ، 1998 أكتوبر يف الصناعي القمر قيطر  عن الربط

 2001 يف ثا/ث.ح ونيمل 16 بلغت

 لنصوص واالتصال اإلعالم جمال هايف فتقدي فرتة يف تياالنرتن عامل اجلزائر دخلت عراقيل قانونية :-2

 ال ، 1990 لسنة اإلعالم قانون اإلطار هذا يف وجد ما وكل احلاصلة، التطورات مع تتالءم ثةيحد عاتيوتشر 

 لالتصال ثةياحلد اتيالتكنولوج uال ديبع من وال بيقر  من ال تطرقي

 الفجوة سد من حىت تتمكن اخلاص، للقطاع االتصاالت جمال يف االستثمار اجلزائر فتحت ، 2000 عام ويف

 1أخرى جهة من األوربية والدول جهة من اuاورة الدول وبني نهايب

 2مستعمل ألف 180 اجلزائر يف تياالنرتن مستعملي عدد بلغ ، 2001 سنة ةيzا يف

 يف ألف 200منهم مستخدم، ونيمل 4.5 من بأكثر 2009 سنة اجلزائر يف االنرتنيت مستخدمي عدد وقدر

 عن ايجيتدر  منهم توقفوا عددا أن إال ت،يانرتن مزود 30 وجود مع العايل، التدفق ذات تياالنرتن جمال

 3النشاط

 بنسبة تيالنرتن جماال يف املتأخرة البلدان من اجلزائر فإن ستاتس، وورد انرتنت" موقع يف جاء ما وحسب

 ينيمال 4 ب عددهم قدري ثيح ، 2010 سنة السكان جمموع من باملائة 16 تجاوزواي مل نيمشرتك

 ينيمال 3 وحوايل باملائة، 32 بنسبة أي املغرب، يف مشرتك ينيمال 10 إىل عددهم صلي نيح يف،مشرتك

 4باملائة 26  تونس يف مشرتك

                                                   
 جامعة ،واالتصال اإلعالم علوم يف دولة دكتوراه أطروحة ،ينياجلزائر  ينيتيلألنرتن استكشافية دراسة ،›والمعلومات اإلعالم مجتمع‹ لعقاب، حممد  1

 . 286ص،2001اجلزائر،

 ص ، 23 السنة ، 2002 فيفري خاص، عدد ،"زاحفة والخصخصة متسارع النمو :العربية اإلتصاالت بانوراما" واألعمال، اإلقتصاد جملة  2

14. 

    07 ص ، 5633 العدد ، 2009 ماي 11 اإلثنني اخلرب، جريدة ،"مصيرهم لدراسة األنترنيت لمزودي خاص إجتماع "صواليلي، حفيظ  3

 األول عيرب 2010،8 فرييف 22 نياإلثن اخلرب، جريدة ،"ماليين 4 يتجاوز لم الجزائر في األنترنيت في اإلشتراكات عدد" اد،يبوع انيسف  4

 09ص ، 5920 .العدد ، 1431
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  2010 سنة"أوكال" وهي املتخصصة ةيكياألمر  املؤسسات إحدى أجرته الذي واإلحصاء الدراسة حسبو

 1تدفقه سرعة ومدى تياالنرتن بشبكة الربط يف عامليا 129 املرتبة يف اجلزائر صنفت فقد

 

                                                   
      02 ص ، ، 3026 العدد ، 1431 رمضان 05 ل املوافق ، 2010 أوت 15 األحد ومي،يال الشروق ، "وريادة ريادة "زواوي، سامل  1
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 البيانات الميدانية:تحليل -

  مدخل

وهو األمر الذي ظهرت مالحمه ،تعيش فضاءات االتصال وتوزيع املعلومات تطورت وحتوالت تكنولوجيا مهمة

حيث بدأت أثار هذا التطور تظهر على مجيع القطاعات مبا فيها ،مع بداية العشرية األخرية من القرن املاضي

اليت حولت العامل "تكنولوجيا اإلنرتنت"ومن بني أهم العوامل املساعدة على هذا التحول هي ،وسائل اإلعالم

ورافق االنتشار السريع لإلنرتنت القدرة على االتصال بأقل تكلفة وربح  ،إىل شبكة اتصالية مرتابطة مع بعضها

ليت تتيحها مما يسهل طريق الوقت من خالل االستخدام األمثل هلذه التكنولوجيا والتعرف على التطبيقات ا

فاملؤسسات اإلعالمية اجلزائرية وخاصة الصحفية ،العمل باملؤسسة املستخدمة هلذه التكنولوجيا بكفاءة وفعالية

أصبحت يف حاجة ملحة إىل مسايرة التطورات احلالية واالستفادة من ،الزالت تعاين من متاعب مجة حيث

 مةلرتقية مستواها بصفة عا،هذه التكنولوجيا 

املدروسة  سنتعرف على واقع إستخدام تكنولوجيا اإلنرتنت يف املؤسسة الصحفية،ومن خالل الفصل التطبيقي

 وهذا بواسطة اإلستبيان الذي قمنا بتقسيمه إىل أربعة حماور:

 :حتليل خصائص جمتمع البحثالمحور األول

 :استخدام تكنولوجيا اإلنرتنت يف املؤسسة املدروسةالمحور الثاني

 :تطبيقات شبكة اإلنرتنت باملؤسسةالمحور الثالث

 :أثر استخدام تكنولوجيا اإلنرتنت على مستوى أداء املؤسسةالمحور الرابع

 التعريف بالمؤسسة الصحفية :-1

وتعين يومية وهران وهي يومية جزائرية تصدر  "le quotidien d'Oran "لوكوتيديان دوران بالفرنسية

 باللغة الفرنسية 

 1994ديسمرب 14التأسيس:سنة -

 اللغة: الفرنسية -

لتصبح مع مرور ،كانت تصدر يف البداية على املستوى احمللي واجلهوي لوالية وهران   ،يومية وطنية خاصة-

 الوقت يومية وطنية 

 مدير النشر :الصحفي حممد عبدو بن عبو -
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 شارع جيش التحرير الشعيب بوالية وهران 63يقع مقرها املركزي ب -

 http//www.le quotidien-oran.comوقع اإللكرتوين: امل-

 le quotidien d'Oran@yahoo.fr الربيد اإللكرتوين :-

 0.41.32.72.78رقم اهلاتف :-

 0.41.32.51.36/0.41.32.69.06رقم الفاكس:-

 1999إدخال اإلنرتنت باملؤسسة :فيفري -

 دج15السعر:-

     الشعار:            -ا 

 دج195.923.000.00املؤسسة: رأس مال-

 :البيانات الميدانيةتحليل تفريغ و -2

تساعد البيانات الشخصية الباحث يف التعرف على مالمح وخصائص املبحوثني وخلفياfم، وكثريا ما يعتمد 

عليها كمؤشرات يف حتليل البيانات واملعطيات امليدانية حسب ما تقتضيه متغريات الدراسة وأهدافها وهلذا فهي 

 :ومن هذا املنطلق سنتناول يف هذا احملور ،على جانب كبري من األمهية 

 :حتليل البيانات الشخصية واملتمثلة يف-أ

 الوظيفة احلالية. -5اخلربة يف العمل       -4املستوى التعليمي         -3السن         -2اجلنس      -1

صحفي "40 "تكونة منوسنشرح يف هذا احملور أسباب ارتفاع معدالت اجلنس والسن بالنسبة ألفراد العينة امل

 املستوى التعليمي واخلربة يف العمل والوظيفة احلالية. ، وكذاومهين ينتمي إىل املؤسسة املدروسة
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 توزيع أفراد العينة تبعا لمتغير الجنس): 1( الجدول رقم

 النسبة المئوية التكرار الجنس

 47.5 19 ذكر

 52.5 21 أنثى

 100 40 المجموع

أن هناك تقارب بني أعداد أفراد العينة من حيث اجلنس ،)1(تبني من خالل النتائج الواردة يف اجلدول رقم 

  ٪47.5نسبة الذكور  بلغتفيما  ٪52.5مع تفوق طفيف لإلناث ب،

شأنه شأن بقية العديد من ،وتكرس هذه النتائج التفوق العددي للعنصر النسوي يف قطاع اإلعالم باجلزائر 

وبالرغم من عدم وجود دراسات أكادميية قامت بتناول هذا ،الصحة ....)،التعليم ،القطاعات (القضاء 

إال أننا جند عوامل موضوعية ساعدت وبصفة مباشرة على اكتساح العنصر ،اجلانب يف وسائل اإلعالم اجلزائرية 

يف  ٪39.5من ارتفعتواليت ،أمهها ارتفاع نسبة مشاركة اإلناث يف التعليم العايل ،النسوي للقطاع اإلعالمي 

حيث سجلت ،ونالحظ استمرار هذا امليل ،بذلك نسبة التكافؤ لتتجاوز) 2001-1990املوسم اجلامعي (

إضافة إىل ،من إمجايل عدد الطلبة املسجلني ملرحلة التدرج  ٪55.4) نسبة 2003-2002(السنة اجلامعية 

-1999خالل املوسم اجلامعي ( ٪55.5تفوق الفتيات يف احلصول على شهادات التدرج، واليت بلغت 

 1يف املوسم املوايل  ٪57.1لرتتفع إىل ،)2000

هذا ونشري إىل أن معدل الزيادة النسوية يف التخصصات اجلامعية ذات الصلة بامليدان اإلعالمي يعرف 

يف ختصصات العلوم السياسية وعلوم إعالم ، ٪21إىل  )2003-2002ارتفاعات من سنة إىل أخرى (

  2 ٪59.5وهي الشعب اليت تشكل فيها اإلناث نسبة ،واتصال

 ومتثل هذه األرقام األسباب احلقيقية لربوز العنصر النسوي يف قطاع اإلعالم باجلزائر 

                                                           
1
 .80ص،2004دیسمبر  واالجتماعي، المجلس الوطني االقتصادي ،2004التقریر الوطني الخامس حول التنمیة البشریة لسنة  

2
 .45ص،2004المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي ،مشروع التقریر التمھیدي حول النساء وسوق العمل   
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 ):يوضح توزيع أفراد العينة حسب الجنس1الشكل رقم (

 أفراد العينة تبعا لمتغير السن): توزيع 2الجدول رقم (

 النسبة المئوية التكرار السن

20-30 20 05 

31-40 30 7.5 

41-50 28 70 

 17.5 70 فما فوق 51

 100 40 المجموع

وذلك راجع إىل أن كل مرحلة عمرية هلا ،يعد حتديد السن من أهم حمددات خصائص العينة املدروسة 

-41و انطالقا من هذا اجلدول نالحظ أن األفراد الذين ترتاوح أعمارهم مابني ،اهتمامات وحاجات حمددة

يتحملون املسؤوليات  املبحوثنيبأن هؤالء وميكن تفسري ذلك ، ٪70واملقدرة ب،سنة حيتلون أكرب نسبة50

 51نية الفئة مابني بينما يأيت يف املرتبة الثا،ولديهم األقدامية واخلربة يف العمل إضافة إىل إتقان اللغة الفرنسية 

وأخريا الفئة ، ٪7.5سنة واليت جاءت بنسبة 40-31وتليها يف املرتبة الثالثة فئة ، ٪17.5فما فوق بنسبة 

وهي الفئة العمرية الشبانية اليت تكاد أن تنعدم يف هذه املؤسسة برغم أن  ٪5سنة بنسبة 30-20العمرية من 

 الجنس

 إناث

 ذكور
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اللغة الفرنسية بدقة لكن  ميكن ترجيح السبب إىل عدم إتقان ،الطاقة الشبانية هي اليت تستوعب العمل أكثر 

 من طرف فئة الشباب

 
 ):يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغير السن2الشكل رقم (

 

 : يبين توزيع المبحوثين حسب المستوى التعليمي)3الجدول رقم (

 النسبة المئوية التكرار المستوى التعليمي

 85 34 ليسانس

 12.5 50 ماجستير

 / / دكتوراه

 2.5 10 أخرى

 100 40 المجموع

بنسبة  تبني من خالل األرقام الواردة يف اجلدول أن نسبة احلاصلني على شهادة ليسانس تأيت يف املرتبة األوىل

ويف املرتبة الثانية ، ٪12.5تليها نسبة األفراد احلاصلني على شهادة املاجستري يف املرتبة الثانية بنسبة ،85٪

أما نسبة املتحصلني على شهادة دكتوراه فهي ، ٪2.5احلاصلني على شهادات أخرى (الثالثة ثانوي)بنسبة 

ميكن تفسري ذلك بأن طبيعة مهنة الصحافة تعتمد على املهارات الشخصية والصحفية أكثر من  ،منعدمة متاما

 السن

20-30

31-40

41-50

 فما فوق51 
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لتطبيق ومدى اخلربة يف ممارسة أي أن مهنة الصحافة تكتسب با،التعمق يف البحث العلمي والدراسات العليا

فهي إذن ،والبحث يف الواقع ونقله  ،نتيجة التمكن يف امليدان  أي الكفاءة اليت تكون،املهنة واملداومة عليها

مكتسبة من املمارسة أكثر من اعتمادها على البحث يف املكتبات فالصحافة ليست مهنة بيبليوغرافية بقدر ما 

نا +م من خالل لقائ،ك إىل جانب أخر هو التخصص العلمي للمبحوثني وميكن النظر كذل،هي  ميدانية

وجدنا أن معظم الصحفيني ليسوا من خرجي ختصص علوم إعالم واتصال بل من ختصص اللغة الفرنسية 

 أما املهنيني فينحصر ختصصهم يف اإلعالم اآليل واحملاسبة (علوم جتارية)،والرتمجة 

 
 المبحوثين حسب المستوى التعليميع ):يوضح توزي3الشكل رقم(

 

 

 

 

 

 

 

 

 المستوى التعلیمي

 لیسانس

 ماجستیر

 )الثالثة ثانوي(أخرى 
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 ):يبين مدة الخبرة في العمل بالنسبة للمبحوثين4الجدول رقم (

 النسبة المئوية التكرار االختيارات

1-5 30 7.50 

6-10 28 70 

11-15 90 22.5 

 / / فما فوق 16من 

 100 40 ا(موع

سنوات، وهو ما  10-6جمال العمل معظمها ترتاوح مابني تشري النتائج إىل أن خربة الصحفيني واملهنيني يف 

 تليها نسبة الصحفيني واملهنيني الدين ترتاوح مدة توظيفهم مابني ، ٪70من أفراد العينة بنسبة  28ميثله 

 ٪7.5 سنوات بنسبة 5-1مث ما بني  ،٪ 22.5وذلك بنسبة  ،سنة  11-15

فيما خيص متغري السن حيث أن  معظم أفراد العينة ترتاوح أعمارهم مابني  ،و هو ما يؤكد ما ذكر سابقا 

لعناصر القدمية ذات اخلربة الطويلة على املناصب اسنة ويدل هذا يف رأي على أسلوب االحتكار  41-50

وبتايل عدم االستفادة من أفكارهم  ،وعدم منح فرص للشباب املتخرجني حديثا على إظهار قدرا�م ،

كما أن االحتكاك ،ية يف معظم األحيان مع أفكار العصر يف تطوير العمل الصحفي داخل املؤسسة املتماش

 هجينة بني األفكار احلديثة واخلربة الطويلة  والكفاءة القدمية،خنبة ممتازة   نبني  اجليلني  سيعطيا

 

 ): يوضح توزيع أفراد العينة حسب الخبرة المهنية4الشكل رقم (

 مدة الخبرة في العمل

[5-1[

[10-6]

[15-11]

 فمافوق  16من 
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 ): يوضح توزيع أفراد العينة حسب الوظيفة5الجدول رقم ( 

 النسبة المئوية التكرار الوظيفة

 70 28 نو الصحفي

 30 12 نو المهني

 100 40 المجموع

وهي ،ن و مهني ٪30ن وو من أفراد العينة هم صحفي ٪70) أن نسبة 5تبني النتائج الواردة يف اجلدول رقم (

ن إضافة إىل أن و ن أكثر من املهنيو يكون عدد الصحفينسب معقولة ألن طبيعة عمل املؤسسة تتطلب أن 

 ن هم الركيزة األساسية لقيام املؤسسة و شرحية الصحفي

 
 ):توزيع أفراد العينة حسب الوظيفة5الشكل رقم (

 

 : le quotidien  d 'Oran ستخدام تكنولوجيا اإلنترنت في مؤسسةامدى  -ب

كما سندرس بداية التعامل املبحوثني مع هذه التقنية وكذا االنرتنت،سنقوم هنا بقياس استخدام تكنولوجيا 

والصعوبات اليت يواجهو{ا يف االستخدام لنخلص يف األخري إىل دراسة استخدام تكنولوجيا ،احلجم الساعي

 نتاإلنرت 

 

 الوظیفة

 الصحفیین

 المھنیین
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 ): توزيع أفراد العينة حسب استخدام اإلنترنت6الجدول رقم (

 

 

يستخدمون اإلنرتنت يف جمال من أفراد العينة  ٪92.5)، أن 6تبني النتائج الواردة يف اجلدول رقم ( 

 فرد من أفراد العينة يؤكد عدم استخدامه لإلنرتنت. يستخدموRا أحيانا يف  حني ال يوجد  ٪7.5و ،عملهم

 ، وتزايداليت انتشر استخدامها بصورة مذهلة يف جمال الصحافةهذا ما يعكس أمهية هذه الوسيلة  و

املعايري األساسية  كما أRا تعد أحد حديثا،ونقل للمعلومات بزغت  اتصالوسيلة أمهيتها يوميا حيث أRا تعد 

 ككلالصحفية  املعتمدة يف تقيم مؤهالت املؤسسة 

أصبحت مهنة الصحافة تتطلب مستوى من التخصص الفين خاصة يف منتصف ،من جهة أخرى 

وسيلة جديدة تفرض  وهي الفرتة اليت وجدت فيها املؤسسات الصحفية نفسها أمام،تسعينيات القرن املاضي 

كما بدأ تزايد إدراك املؤسسات الصحفية ،عليها حتديات صحفية من نوع خمتلف عن املمارسات التقليدية 

 ألمهية وقيمة جهاز الكمبيوتر واإلنرتنت وقواعد املعلومات والوسائل التكنولوجية واالتصالية احلديثة 

 

 النسبة املئوية التكرار استخدام اإلنرتنت

 92.5 37 دائما

 7.50 03 أحيانا

 / / نادرا

 / / غالبا

 / / أبدا

 100 40 ا�موع
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 راد العينة): يوضح استخدام اإلنترنت من طرف أف6الشكل رقم (

 

 ): يبين بداية التعامل المبحوثين مع اإلنترنت7الجدول رقم (

 النسبة المئوية التكرار بداية التعامل

 / / منذ إدخال هذه الوسيلة إىل اجلزائر

 30 12 إدخاهلا إىل اجلريدةمنذ 

 70 28 مند أن أصبحت شائعة االستخدام

 / / أخرى

 100 40 اQموع

من املبحوثني  ٪70بداية التعامل املبحوثني مع اإلنرتنت، حيث توضح نتائجه بأن نسبة ميثل هذا اجلدول 

أما نسبة ،قد بدأت يف تعاملها مع اإلنرتنت منذ أن أصبحت شائعة االستخدام ،وهي أعلى نسبة يف اجلدول ،

 *من الصحفيني واملهنيني فقد شرعوا يف استخدام اإلنرتنت منذ إدخاهلا إىل اجلريدة اليت يعملون rا 30٪

كما متلك اجلريدة ، 1999وجتدر اإلشارة أن شبكة االنرتنت أدخلت إىل املؤسسة الصحفية شهر فيفري 

                                                           

 
*

،على الساعة 6/5/2014عمله،يوممبقر الصحفية  سامي يف اإلعالم اآليل باملؤسسة تقين ، بن طيب حممد، السيد مع أجريت مقابلة  

 صباحا10:53

 إستخدام اإلنترنت

 دائما

 أحیانا

 نادرا

 غالبا

 أبدا



.اإلطار التطبيقي                                                                             :الفصل الثالث  

 

11 

رات فهي أما باقي االختيا   http:www.le quotidien-oran.comموقعا إلكرتونيا بعنوان 

 منعدمة

 
 : يوضح بداية التعامل مع اإلنترنت)7الشكل رقم (

          

 ):توزيع أفراد العينة حسب معدل استخدام االنترنت8الجدول رقم (

 النسبة المئوية التكرار معدل االستخدام

 65 26 أقل من ساعة

 27.5 11 من ساعة إلى أقل من ساعتين

 07.5 03 من ساعتين فأكثر

 100 40 المجموع

 

 ) عن مدة استخدام املبحوثني لتكنولوجيا اإلنرتنت 8تكشف النتائج الواردة يف اجلدول رقم (

ساعة بنسبة  أقل من ويظهر أن معظم أفراد العينة ترتاوح مدة استخدامها لإلنرتنت يف جمال العمل 

للمبحوثني الذين  ٪07.5مث تليها نسبة   ،ساعتنيأقل من من ساعة إىل  ٪27.5مث تليها نسبة  ٪،65

وميكن تفسري هذا النقص يف مدة االستخدام اليومي لإلنرتنت ، يستخدمون االنرتنت ألكثر من ساعتني

 اعتماد معظم املبحوثني على األسلوب اليدوي وعدم االقتناع جبدوى العمل باحلاسوب 

 التعامل مع اإلنترنت

منذ إدخال ھذه الوسیلة إلى 
 الجزائر

 منذإدخالھا إلى الجریدة

 منذ أن أصبحت شائعة اإلستخدام

 أخرى
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 لإلنترنت ): يبين الحجم الساعي لالستخدام اليومي8الشكل رقم (

 

 ): يبين صعوبات استخدام االنترنت9الجدول رقم (

 النسبة المئوية التكرار صعوبات في استخدام االنترنت

 22.5 09 نعم

 77.5 31 ال

 100 40 المجموع

 

 ،ميثل هذا اجلدول إجابات الصحفيني واملهنيني حول الصعوبات اليت يتلقو-ا يف استخدام االنرتنت

أما النسبة ،نسبة املبحوثني الذين ال يواجهون صعوبات يف استخدام االنرتنت  ٪77.5حيث متثل نسبة 

 ن الذين يواجهون صعوبات يف استخدامهم لإلنرتنتو ن واملهنيو نسبة الصحفي ٪22.5املتبقية واملقدرة ب

ن ال يتلقون صعوبات يف و ن واملهنيو ونستنتج من قراءة هذا اجلدول أن األغلبية الساحقة للصحفي

 ،وميكن تفسري ذلك إما لكون الوسيلة سهلة االستعمال وال يكلف استخدامها جمهودا استخدامهم لالنرتنت،

لذلك ال جيد ،هو استخدام سطحي غري معمق أو أن طبيعة االستخدام هلذه التكنولوجيا باملؤسسة الصحفية 

نتائج اجلداول سيتم الكشف عنه يف وهذا ما  ،ن صعوبة يف التعامل مع االنرتنتو ن واملهنيو العديد من الصحفي

 الالحقة

 معدل اإلستخدام

 أقل من ساعة

 من ساعة إلى أقل من ساعتین

 من ساعتین فأكثر
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 "بنعم "بالنسبة للمبحوثين الذين أجابوا): طبيعة الصعوبات 10الجدول رقم (

 النسبة المئوية التكرار طبيعة الصعوبات

 77.77 07 تقنية

 22،22 02 لغوية

 / / أخرى

 100 09 المجموع

نسبة  ٪77.77 بوجاء ذلك ، نو ن واملهنيو الصحفيميثل هذا اجلدول نوعية الصعوبات اليت يواجهها 

متثل نسبة املبحوثني الذين  ٪22.22و  ،املبحوثني الذين يتعرضون ملشاكل تقنية  أثناء استخدامهم لالنرتنت 

 يصادفون مشاكل لغوية يف تعاملهم مع اإلنرتنت

تكشف نتائج هذا اجلدول، أن معظم العراقيل اليت يواجهها املبحوثني باملؤسسة الصحفية اجتاه  و

طرق االستعمال تبقى العائق الكبري يف استخدام هذه االنرتنت يف غالبها عراقيل تقنية راجعة إىل 

 Joel de)  أما الصعوبات اللغوية ميكن تفسريها حسب ما جاء على لسان جوي لدي ورسناي،التكنولوجية

Rosnay، من املضامني اليت تأيت  ٪76فإن ،مدير التنمية والعالقات الدولية مبدينة العلوم والصناعة بباريس

تتم باللغة اإلجنليزية يف املقام األول بينما تأيت اللغة اإلسبانية يف املرتبة  �1996ا شبكة االنرتنت يف سنة 

 1الثانية 

 
                                                           

1
 .78ص ،2005القمة الثانية �تمع املعلومات  ،تكنولوجيا املعلومات واالتصال،مجال الدين ناجي ،رضا النجار   

www.ISESCO.com  16:17،الساعة 16/5/2014يوم  

 طبیعة الصعوبات

 تقنیة

 لغویة
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 استخدام اإلنترنت): يبين طبيعة الصعوبات التي يواجهها المبحوثين في 10الشكل رقم (

 ): يبين أهم التطبيقات المستخدمة من طرف المبحوثين في اإلطار المهني11لجدول رقم (ا

 النسبة المئوية التكرار أهم التطبيقات المستخدمة

 92.5 37 البريد اإللكتروني

 / / الربط عن بعد

 / / بروتوكول نقل الملفات

 / / المنتديات

 / / خدمة غوفر

 / / خدمة وايس

 / / خدمة األرشيف

 07.5 03 المشاركة في غرف الحوار

 / / صناديق االقتراع أو االستفتاء

 / / برامج الويكي

 / / المدونات

 / / أخرى

 100 40 المجموع

 

التطبيقات املستخدمة يف اإلطار املهين من طرف أفراد حسب النتائج الواردة يف اجلدول يتضح أن أهم 

وتأيت خدمة  ،تكرار 37وهذا ما يعادل  ٪92.5حيث بلغت نسبة  العينة هي خدمة الربيد اإللكرتوين

 أما باقي اخلدمات فهي منعدمة متاما ٪07.5املشاركة يف غرف احلوار يف الدرجة الثانية بنسبة 

ن باملؤسسة الصحفية املدروسة ينقصهم اجلانب املتعلق و واملهنين و وتشري هذه النتائج أن الصحفي

أي احلوار والتفاعل يف شبكة اإلنرتنت وهذا على مستوى تبادل اآلراء ووجهات النظر ،بالتفاعل مع اآلخرين

فخصائص اإلنرتنت وخدما�ا جتعل من املؤسسات الصحفية واإلعالمية بصفة  واالستفادة من جتارب اآلخرين

وبتايل دفع املؤسسة لاللتحاق ،لالستفادة منها لتطوير رسائلها ورفع مستوى عملها،سابق يف استعماهلاعامة تت
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 من خالل نتائج هذا اجلدول أنضح تو ما  لكن ،بركب االحرتافية العاملية للمؤسسات الصحفية الكربى

ال تزال متأخرة يف ميدان إدخال اخلدمات اإللكرتونية التفاعلية يف تسري عملها املؤسسة الصحفية املدروسة 

إضافة إىل  أنه يالحظ نقص جد كبري يف استخدام باقي تطبيقات اليت تتيحها شبكة اإلنرتنت لالتصال مع 

 باالستفتاءاتنت اجلمهور ومعرفة رأيه يف خمتلف القضايا باستثناء بعض املبادرات واليت تبقى حمدودة إذا ما قور 

 تقوم tا وسائل اإلعالم األجنبيةاليت 

 
 يقات المستخدمة في اإلطار المهني ):يوضح أهم التطب11الشكل رقم (               

 

 ): محركات البحث التي يستخدمها أفراد العينة إلنجاز عملهم12( جدول رقمال

 النسبة المئوية التكرار االختيارات

Google 23 57.5 

Yahoo 09 22.5 

Alta Vista 02 05 

Naseej / / 

Maktoob / / 

 15 06 محركات بحث أخرى

 أھم التطبیقات المستخدمة

 البرید اإللكتروني

 المشاركة في غرف الحوار
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 100 40 المجموع

) حمركات البحث اليت يستخدمها أفراد العينة إلجناز عملهم الصحفي، حيث احتل 11يظهر اجلدول رقم (

مث يف  ٪،22.5بنسبة  Yahooيليه املرتبة الثانية موقع  ٪62.5املرتبة األوىل بنسبة   Googleموقع 

ومت  ٪،15وأخريا بلغت نسبة حمركات البحث األخرى ب ٪5بنسبة Alta Vistaاملرتبة الثالثة موقع 

وتصنف  ،وهي كلها ضمن االختصاص Aljazeera،lost،youtub،MSN:التاليةحتديدها يف املواقع 

ويبدو هذا الرتتيب أنه ،وهي جد ثرية باملعلومات واألخبار والصور ،ضمن املواقع اإلعالمية اإلخبارية األوىل 

املرتبة األوىل، يليه  " "Googleيتوافق مع الرتتيب العاملي الستخدام حمركات البحث حيث حيتل 

yYahoo مثAlta vistaوهي كلها مواقع ليست عربية 

التعود على استعماهلا تدفع مستخدمها مباشرة لإلحبار يف  ،كما أن شهرة املواقع األجنبية سابقة الذكر 

 إىل ذلك ضيق الوقت وحماولة دائما حتقيق السبق الصحفي يف زمن قياسي ضيف ،فضاءها 

 
 ):يوضح محركات البحث األكثر استخداما من طرف المبحوثين12الشكل رقم (        

 

 

 

 

 محركات البحث المستخدمة

google

yahoo

Alta vista

 محركات بحث أخرى



.اإلطار التطبيقي                                                                             :الفصل الثالث  

 

17 

 

 

 من استعمال االنترنت:تلقي تكوين خاص قصد التمكن  )13( الجدول رقم

 النسبة المئوية التكرار تكوين خاص

 10 04 نعم

 90 36 ال

 100 40 المجموع

 

حول ما إذا سبق وأن تلقوا تكوين خاص يف جمال اإلعالم اآليل  العينة،ميثل هذا اجلدول إجابات أفراد 

من  ٪90نتائج اجلدول أن نسبة أكدت و  ،بتخصصاته املختلفة قصد التمرن على االستخدام املتقن لإلنرتنت

فقد تلقوا تكوين خاص خارج املؤسسة الصحفية  ٪10أما نسبة  ،املبحوثني مل يتلقوا أي تكوين يف هذا اkال

 وهذا قصد التغلب على مجيع العراقيل اليت ميكن أن تصادفهم أثناء تعاملهم مع هذه الشبكة ،اليت يعملون tا

اد العينة مل يهتموا مبجال التكوين، كشرط أساسي للتمكن من وtذا ميكن استخالص أن معظم أفر 

خمتلف التكنولوجيات بل اكتفوا ورمبا املؤسسة اليت يعملون tا مل متنحهم فرصة للتدريب على اإلنرتنت 

 والتعود عليها مع مر الوقت ،بالتدرب على الوسيلة بصفة ذاتية 

 

 التكوین في مجال اإلعالم األلي

 نعم

 ال
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 تللتكوين في مجال استخدام اإلنترن:يوضح تلقي أفراد العينة )13الشكل رقم (        

 

 ): الخبرة الكافية لمعرفة معظم خدمات شبكة اإلنترنت14الجدول رقم (

 النسبة المئوية التكرار الخبرة الكافية لمعرفة خدمات اإلنترنت

 45 18 نعم

 55 22 ال

 100 40 المجموع

أن أفراد العينة الدين ال ميلكون خربة كافية ملعرفة معظم  ،اجلدول أعالهتشري البيانات اإلحصائية من خالل 

وهذا يدل على وجود نقائص ميكن إرجاعها إىل طريقة  ٪،55اخلدمات املتوفرة على شبكة اإلنرتنت قدرت ب

من تكوين خاص وهذا ما توضح يف نتائج معظم املبحوثني ستفادة اأي عدم  التدريب على هذه الوسيلة

إضافة إىل تفسري بعض املبحوثني هذا النقص بإنعدام الدورات التكوينية بشكل دوري ،) 13اجلدول رقم (

كافية ملعرفة معظم  بينما بلغت نسبة الذين الميلكون خربة،للتعرف على التطورات التكنولوجيا اجلديدة 

كما أن التعود واملمارسة ،نهوميكن إرجاع ذلك إىل طبيعة التكوين املستفاد م، ٪45اإلنرتنت خدمات شبكة

 التطبيقات اليت تتيحها تكنولوجيا اإلنرتنت استخدامأكثر هي اليت تزيد من القدرة على التحكم أكثر يف 

 
 ):متعلق بالخبرة لمعرفة خدمات شبكة اإلنترنت14الشكل رقم (

 

 الخبرة الكافیة لمعرفة خدمات شبكة اإلنترنت

 نعم

 ال
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 : يوضح هدف المؤسسة من إنشاء موقع لها على شبكة اإلنترنت15الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار المؤسسة من إنشاء موقع على شبكة اإلنترنت هدف

 72 29 زيادة عدد قراء الصحيفة عرب موقعها على شبكة اإلنرتنت

 10 04 نشر اإلعالنات

 17.5 07 التفاعلية وخلق قارئ اإلجيايب

 / / أخرى

 100 40 اRموع
 

زيادة عدد قراء الصحيفة عرب موقعها على شبكة "تشري نتائج هذا اجلدول أن اهلدف األول يتمثل يف 

بنسبة "التفاعلية وخلق القارئ اإلجيايب "أما اهلدف الثاين فهو  ٪72.5"، وجاء ذلك بنسبة اإلنرتنت

 أما أخرى فال يوجد ٪،10بنسبة "نشر اإلعالنات "ويأيت اهلدف الثالث يف ٪،17.5

وهدف  ،بتطورات يف مؤسستها بصفة عامةه إىل القيام ئلكل مؤسسة صحفية هدف تسعى من ورا

من إنشاء موقع هلا عرب الشبكة يكمن يف زيادة عدد قراء الصحيفة عرب  le quotidien d'Oranجريدة 

وبالتايل التعريف أكثر باملؤسسة  موقعها اإللكرتوين وهذا ما يربز زيادة الوالء للصحيفة جبلب قراء جدد

واجلد يف العمل من أجل تطوير  أكثر االجتهادجع املؤسسة على كما أن زيادة عدد القراء يش،الصحفية

فإدخال اإلنرتنت وخلق ،والتماشي مع قضايا العصر يف أن واحد ،وتكيفها مع أذواق اجلماهري،مستواها ككل 

 موقع للصحيفة يراد به تطوير العمل الصحفي وحتسينه
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  على شبكة اإلنترنت):يوضح هدف المؤسسة من إنشاء موقع لها 15الشكل رقم (

 

 :أثر استخدام تكنولوجيا اإلنترنت على مستوى أداء المؤسسة -ج

سنقوم يف هذا اجلانب بتحليل البيانات املتعلقة بأثر استخدام تكنولوجيا اإلنرتنت على مستوى أداء 

فعالية االتصال  وزيادة،الواقعية املؤسسة وذلك من خالل اإلجابة على األسئلة املرتبطة بتقليص حجم املقابالت

يف املؤسسة وكذا تقيم العمل الصحفي نتيجة استخدام شبكة اإلنرتنت ويف األخري إبداء الرأي حول تأثري 

 ئراإلنرتنت على واقع الصحافة املكتوبة يف اجلز 

 

 : أثر استخدام اإلنترنت على حجم المقابالت الصحفية وجها لوجه16جدول رقم ال

 النسبة المئوية التكرار تقليص حجم المقابالت الصحفية

 22.5 09 نعم

 77.5 31 ال

 100 40 المجموع

 

ھدف المؤسسة من إنشاء موقع على شبكة 
اإلنترنت

 زیادة عدد القراء

 نشر اإلعالنات

 التفاعلیة وخلق القارئ اإلیجابي

4e trim.
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أجابوا بأن اإلنرتنت مل تساهم يف تقليص ،من أفراد العينة  ٪77.5أثبتت نتائج هذا اجلدول أن نسبة 

أجابوا بأن اإلنرتنت سامهت يف تقليص حجم  ٪22.5أما نسبة ، الواقعيةحجم املقابالت الصحفية 

 مقابالWم وجها لوجه

قد  ،ال يستعملون اإلنرتنت إلجراء مقابالت صحفية افرتاضية ،وبتايل نستنتج أن أغلبية املستجوبني 

وميكن تفسري ذلك بأن الصحفيني الذين ينتمون إىل هذه ،الواقعية) (تؤدي إىل خفض حجم املقابالت العادية

ماز الو يعتمدون على الطرق التقليدية واملكلفة للقيام بعملهم بدل من استخدام اإلنرتنت اليت متكنهم املؤسسة 

 وتفادي التنقل إىل أماكن بعيدة ،من توفري اجلهد

 
 ص حجم المقابالت الصحفية الواقعية):يوضح تقلي16الشكل رقم (               

   

 في زيادة فعالية االتصال بالمؤسسة): أثر استخدام اإلنترنت 17الجدول رقم (

 النسبة المئوية التكرار زيادة فعالية االتصال

 100 40 نعم

 / / ال

 100 40 المجموع

 

يرون أن اإلنرتنت زادت من فعالية  ٪100يتضح من خالل هذا اجلدول أن كل أفراد العينة بنسبة 

 االتصال باملؤسسة الصحفية اليت ينتمون هلا.

 تقلیص حجم المقابالت الواقعیة

 نعم

 ال
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بأمهية  واالقتناع صورة املؤسسة وربطها جبمهورها أكثر مما هي عليه ذلك 'دف حتسنيوميكن تفسري 

 اإلنرتنت وتطبيقاPا يف حتسني األداء

 
 ):يوضح زيادة فعالية االتصال في المؤسسة نتيجة استخدام اإلنترنت.17الشكل رقم (    

 

 استخدام اإلنترنت بفضل): يبين تحقيق السبق الصحفي 18الجدول رقم (

تحقيق السبق 

 الصحفي

 النسبة المئوية التكرار

 07.5 03 نعم

 92.5 37 ال

 100 40 المجموع

 

استخدام تكنولوجيا  بفضلعن حتقيق السبق الصحفي ،)17تكشف النتائج الواردة يف اجلدول رقم (

 اإلنرتنت

 "نعم"أجابوا ب  ٪07.5مث تليها نسبة "ال "من املبحوثني أجابوا ب  ٪92.5إننا نالحظ أن نسبة 

وميكن تفسري ذلك بارتباط املبحوثني بامليدان أكثر وبتايل عدم إعطاء أمهية كبرية هلذه الوسيلة وعدم استغالهلا  

وبتايل ال توجد منافسة بينها وبني مؤسسات صحفية أخرى خصوصا أن املنافسة اإلعالمية تعد كما ينبغي 

  وتدفق معلومايت الذي نتج عنه،خاصة مع وجود فضاء اتصايل ال حمدود ،ت احلاضر من أبرز املظاهر يف الوق

 زیادة فعالیة اإلتصال

 نعم
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ظهور تكنولوجيا اإلنرتنت اليت زادت من حدة املنافسة وبتايل حتتاج املؤسسة املدروسة إىل الرتكيز على هذه 

 النقطة واالستفادة من هذه التقنية احلديثة

 
 بفضل استخدام اإلنترنت):يوضح تحقيق السبق الصحفي 18الشكل رقم (

 

 ):يبين تقيم العمل الصحفي في المؤسسة الصحفية إثر استخدام اإلنترنت19الجدول رقم (

 النسبة المئوية التكرار تقيم العمل الصحفي

 37.5 15 ممتاز

 62.5 25 مقبول

 / / ضعيف

 100 40 المجموع

 

بينما  ٪،62.5بنسبة  املؤسسة مقبوليتبني من خالل إجابات املبحوثني أن العمل الصحفي يف 

وميكن  أما نسبة ضعيف منعدمة متاما ٪،37.5بلغت نسبة املبحوثني الذين يرون بأن العمل الصحفي ممتاز 

 نهالعمل الصحفي باملؤسسة مقبول تكنولوجيا ألإستخدام اإلنرتنت يف تفسري ميول أغلبية إىل القول بأن 

املبحوثني غري مؤهلني كفاية يف األمور التقنية وهذا ما مت أغلبية اليوجد استخدام أمثل هلذه الوسيلة أي أن 

 استنتاجه من خالل حتليل البيانات اجلداول السابقة

 تحقیق السبق الصحفي 

 نعم

 ال
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 ):يوضح تقيم أفراد العينة للعمل الصحفي بالمؤسسة نتيجة استخدام االنترنت19الشكل رقم (

 

 يبين تأثير اإلنترنت على واقع الصحافة المكتوبة في الجزائر): 20الجدول رقم (

اإلنترنت على واقع الصحافة المكتوبة في  تأثير

 الجزائر

 النسبة المئوية التكرار

 40 40 نعم

 / / ال

 100 40 المجموع

 

) أن كل إجابات املبحوثني حول تأثري اإلنرتنت على واقع 19نالحظ من خالل نتائج اجلدول رقم (

 ٪100الصحافة املكتوبة كانت بنعم وذلك بنسبة 

حيث كانت تفسريات املبحوثني بأن اإلنرتنت غريت جمرى احلياة اإلعالمية حيث أ`ا اختصرت املكان والزمان 

 ووفرت كم هائل من املعلومات

 تقیم العمل الصحفي

 ممتاز

 مقبول
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 ):يوضح تأثير اإلنترنت على واقع الصحافة المكتوبة في الجزائر20الشكل رقم (

مت إختيار بعض املتغريات اليت ميكن أن حتمل داللة إحصائية تساعدنا على التعمق يف المركبة :الجداول 

            وهي كتايل التحليل أكثر

 توزيع استخدام اإلنترنت تبعا لمتغير السن):21الجدول رقم (

 معدل االستخدام

 المجموع أبدا غالبا نادرا أحيانا دائما السن

 ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار

20-30 01 02.5 01 02.5       02 05 

31-40 03 07.5 0 0       03 07.5 

41-50 27 67.5 01 02.5       28 70 

51 

 فمافوق

6 15 01 02.5       07 17.5 

 100 40       07.5 03 29.5 37 المجموع

 

سنة هم األكثر استخداما  50-41أظهرت النتائج أن أفراد العينة الدين ترتاوح أعمارهم مابني 

فما فوق يف املرتبة الثانية بنسبة  51وتليها املرتبة الثانية للفئة العمرية من ،٪67.5لإلنرتنت وجاء ذلك بنسبة 

سنة 30-20الرابعة للفئة العمرية من وأخريا املرتبة ، ٪07.5بنسبة  40-31أما املرتبة الثالثة للفئة  15٪

والبارز يف  ،ونالحظ أن استخدام اإلنرتنت خيتلف بني أفراد العينة باختالف أعمارهم،٪02.5وذلك بنسبة 

 تأثیر اإلنترنت على واقع الصحافة المكتوبة

 نعم
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سنة هي األكثر استخداما مقارنة بباقي الفئات وميكن 50-41هذه النقطة أن الفئة اليت يرتاوح عمرها مابني 

  سنة 50-41لى املؤسسة هي الفئة اليت يرتاوح عمرها مابني تفسري ذلك بأن الفئة الغالبة ع

 ): توزيع معدل االستخدام تبعا لمتغير الجنس22الجدول رقم (

معدل اإلستخدام 

 تبعا ملتغري اجلنس

من ساعة إىل أقل  أقل من ساعة

 سا2من 

 اbموع سا فأكثر2من س

 ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار

 47.5 19 05.5 02 25 10 17 07 ذكور

 52.5 21 02 01 02.5 01 48 19 إناث

 100 40 07.5 03 27.5 11 65 26 اbموع

 

 ساعةمن تكشف نتائج اجلدول أن معدل استخدام اإلنرتنت من طرف أغلبية أفراد العينة كان أقل 

أما يف املرتبة الثانية من ساعة  ،للذكور ٪17مث تليها نسبة ،٪48واجلنس األكثر استخداما هو اإلناث بنسبة

ويالحظ فرق شاسع  لإلناث ٪02.5،و للذكور ٪25بنسبة الذكور على اإلناث تفوق إىل أقل من ساعتني 

٪ 05.5أما يف املرتبة الثالثة من ساعتني فأكثر نفس الشئ تفوق الذكور على اإلناث بنسبة ،بني النسبتني

  ٪ لإلناث02للذكور و

الذكور هم األكثر استخداما من اإلناث ولكن ذلك اليظهر على املؤسسة   وميكن تفسري ذلك بأن

 من املرأة والرجل بطبيعته يرتبط باألمور التكنولوجيا أكثرككل نظرا لتفوق نسبة اإلناث على الذكور، 
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 ): يوضح عالقة متغير المستوى التعليمي بصعوبات استخدام اإلنترنت 23الجدول رقم (

 االستخدامصعوبات 

 المستوى التعليمي
 المجموع ال نعم

 ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار

 85 34 65 26 20 08 ليسانس

 12.5 05 12.5 05  0 ماجستير

 / / / / / / دكتوراه

 02.5 01 0 0 02.5 01 أخرى

 100 40 77.5 31 22.5 09 المجموع

 

 ،املبحوثني حول مواجهتهم للصعوبات يف استخدام اإلنرتنت يرتبط متغري املستوى التعليمي بإجابات

إذ يؤكد اجلدول أن أعلى نسبة من املبحوثني ال يواجهون صعوبات يف االستخدام وهم من حاملي شهادات 

كما توضح  نتائج اجلدول أن  ،  ٪12.5يليها نسبة حاملي شهادات ماجستري بنسبة  ٪،65ليسانس بنسبة 

 ال يواجهون أي صعوبة يف االستخدام على عكس حاملي شهادات ليسانس  كل حاملي شهادة ماجستري

 ومستوى الثالثة ثانوي

وهذا ما يفسر سهولة تعامل ذوي املستوى التعليمي ماجستري مع اإلنرتنت أكثر من غريهم ونستنتج 

 صعوبات االستخدام إخنفضتأنه كلما ارتفع املستوى التعليمي 

 

    عالقة متغير السن بتلقي أفراد العينة للتكوين في مجال اإلنترنت): يوضح 24الجدول رقم (

 السن
 المجموع ال نعم

 ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار

20-30 02 05 0 0 02 05 

31-40 0 0 03 07.5 03 07.5 
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مل يتلقوا تكوين اخلاص يف  ٪52.5أن جل أفراد العينة  وذلك بنسبة ،إن املالحظ عند قراءة نتائج اجلدول 

 ٪17.5تليها يف املرتبة الثانية نسبة  ،سنة  50-41جمال استخدام اإلنرتنت بكفاءة والفئة املعنية بذلك  

 30-20أما الفئة الشبانية واليت يرتاوح سنها مابني  ٪07.5بنسبة  40-31فما فوق مث الفئة  51للفئة 

 سنة فقد أمجع كل أفرادها على أoم تلقوا تكوين يف جمال اإلعالم اآليل وختصصاته 

من خالل هذا اجلدول نستنتج أن السن له عالقة بالتكوين حيث كلما كانت الفئة العمرية شبانية كلما  

مييل كبار السن من أفراد العينة إىل التكوين مقارنة بدوي السن وبتايل ال،كان اإلقبال على التكوين أكثر 

 الصغري واملتوسط

 

 

 ): يوضح عالقة متغير الوظيفة بالخبرة لمعرفة معظم خدمات شبكة اإلنترنت25الجدول رقم (

 الخبرة لمعرفة خدمات شبكة اإلنترنت

 الوظيفة
 المجموع ال نعم

 ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار

 70 28 50 20 20 08 الصحفيين

 30 12 05 02 25 10 المهنيين

 100 40 55 22 45 18 المجموع

 

متلك خربة كافية  ال   ٪50نالحظ من خالل اجلدول أن أكرب نسبة من أفراد العينة واليت قدرت ب 

خدمات شبكة اإلنرتنت أما أعلى نسبة من املبحوثني الذين ميلكون خربة كافية ملعرفة ملعرفة خدمات اإلنرتنت 

 ٪ هم مهنيني25بنسبة 

41-50 07 17.5 21 52.5 28 70 

 17.5 07 17.5 07 0 0 فما فوق 51

 100 40 77.5 31 22.5 09 المجموع
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عل وميكن تفسري ذلك بأن أغلبية أفراد العينة هم صحفيني ومل يتلقوا تكوين خاص يف جمال اإلنرتنت 

عكس املهنيني أغلبيتهم لديهم خربة كافية ملعرفة خدمات شبكة اإلنرتنت وهذا مايعكس طبيعة التخصص 

الصحفي باملؤسسة املدروسة  مكلف جبمع األخبار وترتيبها وحتريرها يف ف ، )13إضافة إىل نتائج اجلول رقم (

شكل قالب صحفي معني يتناسب مع املادة اإلعالمية بطريقة تقليدية معتمدا يف ذلك على قاعة التحرير 

 سسة من إعادة النظر يف تسري عملهاوالورقة  وبتايل البد على املؤ 

 لدراسة:ل العامة نتائجال-3

 "واقع استخدام تكنولوجيا اإلنرتنت وتطبيقا}ا يف املؤسسة الصحفية "الدراسة امليدانية حولبعد إجراء 

le quotidien d'Oran :منوذجا مت التوصل إىل النتائج التالية 

وذلك  "دائم"أوضحت النتائج أن استخدام اإلنرتنت من طرف أفراد العينة يف جمال العمل يكون بشكل -

ألقل من  ٪65حيث كانت أعلى نسبة،نقص كبري جدا يف معدل االستخداملكن هناك ٪،92.5بنسبة 

 ساعة

بدؤوا يتعاملون مع اإلنرتنت منذ أن أصبحت  ٪70تؤكد نتائج الدراسة أن معظم أفراد العينة وذلك بنسبة -

 )1999من املبحوثني أجابوا منذ إدخاهلا إىل اجلريدة (فيفري  ٪30ونسبة ،شائعة االستخدام 

قصد تنمية قدرا}م يف هذا ا�ال ،خيص تلقي أفراد العينة للتكوين يف جمال اإلنرتنت واإلعالم اآليل أما فيما -

من املبحوثني الذين تلقوا تكوين خارج إطار املؤسسة وأن  ٪10وتبقى نسبة ،مل يتلقوا تكوينا  ٪90فإن نسبة 

من املبحوثني الذين  ٪22.5سبة وتليها ن،يواجهون صعوبات تقنية أثناء استخدام اإلنرتنت ٪77.5نسبة

 يواجهون صعوبات لغوية تتمثل يف اللغة اإلسبانية واإلجنليزية

 كشفت الدراسة أن أهم التطبيقات املستخدمة من طرف أفراد العينة هي -

 ٪7.5وتليها يف املرتبة الثانية خدمة املشاركة يف غرف احلوار بنسبة  ٪95.5خدمة الربيد اإللكرتوين بنسبة 

صناديق ،األرشيف،عن بعد(كخدمة الربط وهي نسبة ضئيلة أما باقي اخلدمات فهي منعدمة 

 .......إخلاالستفتاء

وهذا دليل واضح على أن استخدام اإلنرتنت يف املؤسسة املدروسة هو استخدام سطحي يقتصر فقط 

 وفعال.وليس استخدام معمق ،اليت تتيحها هذه الشبكة  على خدمتني من جمموع التطبيقات
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مفردة مبا   23إذ بلغ تكراره ،احملرك األكثر استعماال من طرف املبحوثني " "Googleيعترب حمرك البحث-

مث حمرك  ٪،22.5تكرارات بنسبة بلغت  9بواقع  "Yahoo"يليه يف املرتبة الثانية حمرك ٪،57.5يعادل

Alta vista  أما املواقع العربية ،تكرار 2بواقع  ٪5بنسبةNaseej،Maktoob، فإن استخدامها منعدم

 ،lost،Aljazeeraومتثلت يف  ٪15إضافة إىل استخدام حمركات أخرى واليت جاءت بنسبة ،متاما

youtub،MSN 

أما اخلربة الكافية ملعرفة معظم خدمات شبكة اإلنرتنت فإن أغلبية املبحوثني ال ميلكون خربة كافية ملعرفة -

أجابوا بأzم ميلكون خربة ملعرفة  ٪45أما النسبة املتبقية ٪،55سبة أي بن 22معظم اخلدمات وذلك بتكرار 

 18معظم اخلدمات واليت جاءت بتكرار 

زيادة عدد القراء وهذا ما  إىلعلى شبكة اإلنرتنت  ""le quotidien d'Oranموقع صحيفة  هدفي-

تليها يف املرتبة الثانية التفاعلية ،29أي بتكرار  ٪72.5أثبته بالدرجة األوىل أكرب عدد من املبحوثني بنسبة 

بنسبة  "نشر اإلعالنات" يأيت هدف أما يف الدرجة الثالثة،7أي بتكرار  ٪17.5وخلق القارئ اإلجيايب بنسبة 

 4أي بتكرار 10٪

توصلت الدراسة إىل أن معظم أفراد العينة ال يرون بأن اإلنرتنت سامهت يف تقليص حجم املقابالت -

من أفراد العينة يرون أن  ٪22.5تليها نسبة  ،31أي بتكرار ٪77.5وذلك بنسبة ،الصحفية الواقعية 

اإلنرتنت سامهت يف تقليص حجم املقابالت الصحفية الواقعية وبتايل نستنتج أن املؤسسة الصحفية املدروسة 

 ال تستخدم اإلنرتنت إلجراء مقابالت صحفية إال بنسبة قليلة جدا

 نة أن تكنولوجيا اإلنرتنت زادت من فعالية االتصال باملؤسسة من أفراد العي٪100أكدت نسبة -

من املبحوثني يرون بأن املؤسسة مل حتقق سبقا صحفيا  37أي بتكرار  ٪92.5أثبتت الدراسة أن نسبة -

من أفراد العينة يرون بأن املؤسسة حققت سبقا  ٪7.5اإلنرتنت وتأيت يف املقابل نسبة  استخدامبفضل 

 دام اإلنرتنتبفضل استخ صحفيا

تليها ،اإلنرتنت يف العمل الصحفي مقبول  من أفراد العينة ترى أن استخدام ٪62.5أظهرت الدراسة أن -

 ممتاز نتيجة استخدام شبكة اإلنرتنت من املبحوثني يرون أن العمل الصحفي ٪37.5نسبة

من أفراد العينة يتفقون على أن اإلنرتنت أثرت على واقع  ٪100تأكد من خالل هذه الدراسة أن -

وأصبحت حقيقة ملموسة ال غىن عنها يف العمل الصحفي سواء كوسيط لالتصال أو   ،الصحافة يف اجلزائر

 كوسيلة مساعدة يف حترير ومجع املادة الصحفية أو كوسيط للنشر (من خالل الصحافة على اخلط)
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ام اإلنرتنت خيتلف بني أفراد العينة بإختالف أعمارهم ،والفئة االكثر أوضحت هذه الدراسة أن استخد-

 سنة وهي الفئة الغالبة على طابع املؤسسة50-41استخداما 

)، أن الذكور يقضون مدة أطول يف استخدام اإلنرتنت داخل 22تبني من خالل نتائج اجلدول املركب رقم (-

٪ لإلناث من ساعة إىل أقل من ساعتني،أما 17للذكور،و ٪25اإلطار املهين أكثر من اإلناث وذلك بنسبة 

 ٪ للذكور17٪ لإلناث،و48أقل من ساعة تفوق اإلناث على الذكور بنسبة 

صعوبات يف استخدام اإلنرتنت  إخنفضتأظهرت هذه الدراسة أنه كلما كان املستوى التعليمي مرتفع كلما -

) كل املبحوثني احلاملني لشهادة ماجستري اليواجهون 23وهذا ما توضح يف نتائج اجلدول املركب رقم (

 صعوبات يف استخدام اإلنرتنت

توضح من خالل هذه الدراسة أن السن لديه عالقة بالتكوين حيث كلما كانت الفئة العمرية صغرية  -

يها تكوين يف جمال اإلنرتنت على عكس الفئات العمرية األخرى اليت تنتمي للمؤسسة (شبانية) كلما كان لد

 املدروسة

 تبني أن املهنيني لديهم خربة كافية ملعرفة معظم خدمات شبكة اإلنرتنت على غرار الصحفيني ومت تفسري -

 ذلك بطبيعة التخصص وعدم إتاحة املؤسسة فرص لتكوين الصحفيني التابعني هلا

 ئج الدراسة في ضوء الفرضيات :نتا-4

إليها الدراسة ميكن تقيم  انتهتراسة إىل اختبار الفرضيات وذلك من خالل النتائج اليت لقد سعت الد

 يلي: الفرضيات كما

 الفرضية األولى:-1

لتكنولوجيا اإلنرتنت إىل  le quotidien d'Oranاستخدام املؤسسة الصحفية  مل يرق بعد

مستوى االستخدام األمثل والفعلي مقارنة باإلمكانيات اليت تتيحها هذه التكنولوجيا حيث قدرت مدة 

االستخدام يف اإلطار املهين بالنسبة للمبحوثني إىل أقل من ساعة وبتايل يبقى هذا االستخدام سطحي ونسيب 

من العوامل  التسابق إلحراز السبق الصحفي أصبح اآلنفكثرة األحداث و ،يتناسب مع متطلبات العصر ال

 الرئيسية لكسب والء اجلماهري العريضة

يرتقي استخدام الصحفيني واملهنيني لتكنولوجيا اإلنرتنت إىل املستوى "ومنه فإن الفرضية األوىل القائلة 

  هي فرضية صحيحة تنطبق مع نتائج الدراسة"األمثل والفعلي
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 الفرضية الثانية: -2

حيث اقتصرت فقط على  ،حمدودة جدا إن استفادة املؤسسة الصحفية من خدمات شبكة اإلنرتنت

ويعود ذلك إىل ،خدمة الربيد اإللكرتوين يف املرتبة األوىل واملشاركة يف غرف احلوار يف املرتبة الثانية بنسبة ضئيلة 

حيث أن جل املبحوثني مل يتلقوا ،نقص التدريب والتكوين املستمر واملتواصل ألفراد العينة يف اإلطار املهين 

وهذا ما ،ويكمن السبب احلقيقي وراء قلة هذه الدورات يف عدم اهتمام اإلدارة بعقد دورات تكوينية ، اتكوين

ومن هذا ، كوينية يف رفع مستوى أداء املؤسسة الصحفي ككلاإلدراك والوعي بأمهية الدورات التيفسر قلة 

 فإن الفرضية الثانية حمققة يف هذه الدراسة املنطلق

رغم عدم ارتقاء املؤسسة املدروسة إىل االستخدام األمثل والفعلي إال أن نتائج الدراسة  الفرضية الثالثة:

وذلك من خالل زيادة فعالية ،أوضحت أن تكنولوجيا اإلنرتنت حسنت من مستوى أداء املؤسسة املدروسة 

 وبتايل فإن الفرضية الثالثة حمققة ،االتصال بشقيه

 الدراسة: اسقاط النظرية المتبناة على نتائج-5

 حيقق استخدام تكنولوجيا اإلنرتنت جمموعة من اإلشباعات نذكر منها:

التجول يف مواقع اإلنرتنيت باملستخدم على استكشاف العامل اخلارجي،إضافة إىل معرفة اجلديد من أخبار -

 يةومعلومات،سواء عن طريق اإلحبار أو املشاركة بواسطة التطبيقات اليت تتيحها هذه الشبكة العامل

ختتلف جماالت االتصال يف اإلنرتنت ،بفضل تعدد األدوات املخصصة هلذا الغرض،إضافة إىل تعدد جماالت -

 تطبيقها ويأيت على رأسها الربيد اإللكرتوين

متكن شبكة الويب مستخدميها من االنتقال من الوجود الفعلي املادي إىل العامل االفرتاضي أي حتقيق -

 الوجود االفرتاضي

ل إسقاط هذه النظرية على نتائج هذه الدراسة اتضح أن هناك دوافع جتعل من أفراد العينة يتعرضون فمن خال

لإلنرتنت كوسيلة اتصالية معلوماتية لكن طريقة االستخدام تبقى سطحية ال ختدم األهداف املقصودة اليت تليب 

 توقعا م

يقة االستخدام والتعرض هلذه التقنية،إضافة إىل كما تشكل الفروق الفردية ألفراد العينة عامال أساسيا يف طر 

غياب عنصر التفاعلية مما جيعل مستوى استخدام املبحوثني لتكنولوجيا اإلنرتنت ال يرق إىل املشاركة الفعالة يف 

 ةالعملية االتصالي
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 التوصيات: -6

 Dذه الدراسة نظريا وميدانيا، توصلنا إىل جمموعة من النتائج، وبناء عليها فإننا نرى: بعد القيام

 ضرورة أن تؤمن إدارات املؤسسات الصحفية بأن اإلنرتنت هي البوابة التقنية اليت تفتح هلا األفاق العاملية.-1

مع ،تدريب داخلية وخارجيةة يف مراكز البد من تأهيل وتدريب وتعليم الكوادر العاملة وبصفة مستمر -2

و االهتمام بتوفري األجهزة الالزمة يف خمتلف التقنيات اإلعالمية ،ضرورة التأكيد على تزامن تلك الدورات

مع الرتكيز على تكوين تلك الدورات يف ،ومن األكادمييني اإلعالميني الدين هلم جتارب إعالمية ،واخلربات

وباقي التقنيات الرقمية احلديثة مع ضرورة تقيم تلك ،مع اإلنرتنت  بكيفية التعامل ومطعمة،اجلانب التطبيقي

ومعرفة مدى االستفادة منها من خالل إنتاج العاملني ممن حضروا تلك ،الدورات ~اية كل دورة أو كل عام

 الدورات

مجيع حبيث تكفي ،ضرورة زيادة األجهزة التقنية من أجهزة احلواسيب داخل كل أقسام املؤسسة الصحفية-3

وربط مجيع هذه احلواسيب بشبكة اإلنرتنت مع تزويدهم بأجهزة كومبيوتر ،العاملني (الصحفيني واملهنيني)

 وذلك ملتابعة التطورات واألحداث و االستفادة منها،حممولة و اشرتاك جماين باإلنرتنت 

من حيث إرسال ،اإلنرتنت دعوة وسائل اإلعالم اجلزائرية لالستفادة من اإلمكانيات املتعددة اليت وفر�ا-4

 واستقبال األخبار والتقارير والصور وإجراء املقابالت لتحسني مضمو~ا

مع تطوير ،توجيه املزيد من اجلهود إلنشاء املزيد من املواقع اإلعالمية التفاعلية اجلزائرية يف فضاء اإلنرتنت-5

ع الرتكيز على تقدميها مبختلف اللغات األخرى م،وحتديثها باستمرار مبا خيدم القضايا الوطنية ،املواقع القائمة

 حىت يتسىن للجميع االستفادة من معلوما�ا

 على شبكة اإلنرتنت le quotidien d'Oranالعمل على حتسني موقع املؤسسة الصحفية املدروسة -6

حول اإلنرتنت واإلعالم اجلزائري يف خمتلف التخصصات اإلعالمية  ضرورة وضع مقررات دراسية متخصصة-7

 بالكليات واجلامعات اجلزائرية والعربية

مع ،إنشاء قسم خاص ملتابعة األحباث العلمية واملخرتعات احلديثة يف جمال تكنولوجيا االتصال واإلعالم-8

وإطالع القائم باالتصال على ،رجع الصدىوالتعرف على ،توفري اإلمكانيات الالزمة إلجراء البحوث امليدانية

 اليت متثل الركيزة األساسية للتخطيط والتقيم اإلعالمي،هذه البحوثنتائج 

 



.اإلطار التطبيقي                                                                             :الفصل الثالث  
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 اإلنرتنتالسمات اإلعالمية لشبكة -1

 اإلعالمية اإلنرتنتوظيفة شبكة -2

 يف جمال الصحافة اإلنرتنت استخدامتطور -3

 لإلنرتنتالسمات واخلصائص الصحفية -4

 لإلنرتنتالصحفية  االستخدامات-5
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 تمهيد :

 ندفاعإ يزداد حيث ,وأشكاهلا جوانبها بكافة اإلعالمية ا,االت يف أصيال جزءامتثل  األنرتنتأصبحت 

 أثر هلاومبا أن هذه التقنية  مجاهريها، مع التواصل وتفعيل رسائلها، لتفعيل يوم بعد يوما إليها اإلعالمية الوسائل

 التزاوج ستكشافإو  ،تطبيقاVا املختلفةوعلى ،يهاعل تعرفن أن علينا يستوجبف اإلعالم، وسائل على عميق

 جمملها يف صنعت مسبوقة غري إعالمية تطبيقات أنتج اإلعالم،والذي ووسائل نرتنتاأل بني حدث الذي

 .القرن تكنولوجيا

 :االنترنت لشبكة اإلعالمية السمات-1

 :التالية بالسمات الوسائل من غريها عن اتصال كوسيلة نرتنتاإل شبكة ختتلف

 اإلعالمية املادة عناصر تعدد eا قصديو  :(multi media)المتعددة الوسائط أو الوسائط تعدد-1-1

 بالضرورة وليس واحد، منتج يف فيديو ولقطات ثابتة وصورة وصوت نص من رتنت،ناإل شبكة على املوجودة

 وتستهدف،اتطوره مستوى ختالفإل طبقا املواقع ختتلف بل واحد، منتج يف التكنولوجيات هذه كل جتمع أن

 تساعد متميزة بيئة توفري يف أسهمت كما ،األفكار وتوصيل املعاين إيضاح يف املساعدة املتعددة الوسائط

 وتضمينها اجلامدة، النصوص مع التفاعل خالل من جديدة مهارات كتسابإ   على نرتنتاإل مستخدمي

 املواقع أول نرتنتاإل علىCNN  موقع ويعد .إخل...كاريكاتورية ورسوما وصورا، ومرئية مسموعة، لقطات

 املوقع على املتعددة الوسائط بواسطة إعالنات وضع مت حيث املتعددة، الوسائط من ستفادتإ اليت اإلخبارية

1 التلفزيونية والصورة الصوت تقنيات من مستفيدة كبرية، بقدرات
 

 اليت الشبكة، على اإلعالمية منها السيما املواقع، غالبية مسة هي اآلن املتعددة الوسائط أصبحت وبذلك

 .فاعليته وزيادة اإلعالمي املنتج حتسني يف واحد آن يف والنص والصورة الصوت نقل مزايا من ستفادتإ

 لغة وهي:"HTML" (YPER TEXT TRANSPORT PROTOCOL)النص الفائق-1-2

 قياسية صورة وأصبحت الكمبيوتر، أجهزة يف ستخدامهاا ميكن مرتابطة، ونصوص وثائق إلنشاء تستخدم برجمة

 الوصول من املتصفح مكنت اليت الدوليةالعنكبوتية  للشبكة الفضل ويعود وثائق، يف ووضعها املعلومات هليكلة

  بروابط يعرف ما خالل من آخر إىل موقع من التنقل إمكانية له وسهلت الشبكة، على املتشاeة املواقع إىل

                                                   

1
    . 40،ص 2007 ، والتوزيع للنشر الفجر دارالقاهرة،، 1 ،طااللكترونية الصحافة ،أمني الواحد عبد رضا  
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 تتضمنه مبا املواقع كفاءة وتقاس الويب موقع على تظهر اليت اإلرجاعات وهي،"WEB LINKS "الويب

 1أخرى مبواقع روابط من

 تدفق يف وليس شحنات يف تنقل الشبكة على املعلومات أن الشحين التدفق يعين :لشحنيا التدفق-1-3

 ماد^ا تقدمي يف خطيا منطا تتبع التقليدية تصالاإل وسائل كانت فإذا نرتنت،اإل طرق عرب وذلك خطي،

 شحنات عرب يسري نرتنتاإل يف التدفق فإن ،)اإللكرتونية الوسائل يف مانياز و  املطبوعة، الوسائل يف مساحيا(

 2أخرى شحنات إىل منها واخلروج ،ستعراضهااو ،ستقباهلاا ميكن كاملة

 عملية تنظم اليت والربوتوكوالت، الربامج من جمموعة خالل من نرتنتاإل شبكة على الشحين التدفق ويتم

 :التالية للخطوات وفقا معا النقل برامج وتعمل التشغيل، أنظمة يف املختلفة الكمبيوتر أجهزة بني تصالاإل

 عليه متفق شكل يف البيانات شحن-

 الشحنة وجهة النقل وبروتوكوالت الربامج كل تعرف حىت حمدد عنوان إىل الشحنة توجيه-

 استقباله مت ما نفسه هو إرساله مت ما أن التأكد-

 ملا طبقا والالتزامنية، التزامنية صفيت بني جتمع إعالمية كوسيلة االنرتنت فشبكة :والالتزامنية التزامنية-1-4

 واحلداثة ، بالتجديد، يتميز الشبكة على تصالاإل أن تعين التزامنية معها، تعامله وطريقة املستخدم يريده

 لكرتوينالربيداإل ففي اخلدمات، بعض يف الالتزامنية وتكون األخرى،  تصاليةاال الوسائل حداثة تفوق بدرجة

 وقت غري يف رسائل ستقبالإ ميكنه كما فورية، رسائل ستقبالإو  إرسال للمستخدم ميكن املثال سبيل على

 املستخدم ويستطيع إليه، دخوله حلني (INBOX) به اخلاص الربيد صندوق يف �ا حتفاظاإل ويتم إرساهلا،

3حمدد موعد يف إليه املرسل إىل لتصل رسالة إرسال تأجيل
 

 توافر إىل أدى ما صدورها،وهذا بعد مباشرة وتنشر املستعملني، إىل تصل املعلومات جتعل نرتنتاإل فشبكة

 على احلصول للصحفي يتيح مما فوري، بشكل األخبار تبث اليت اإلعالمية واملواقع املصادر من العديد

 عن املعلومات توفر اليت" "breaking newsخدمة مصادر بعض توافر إىل إضافة حينها، يف املعلومات

 .وتنظيم وسهولة سرعة أكثر بطرق الصحفي العمل ألداء رحبة أفاقا يفتح مبا، املفاجئة األخبار

                                                   

1
 .56ص،2003 ، والتوزيعللنشر الفالح مكتبةبريوت ،، 1 ،طاإللكترونية الصحافة واإلعالم االنترنت ،نصر حممد حسين   

2
 .73 ص سابق، مرجع ، أمني الواجد عبد رضا  

   57 ص سابق، مرجع ،نصر حممد حسين3  
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 يف السمة هذه وتتجلى نرتنتاإل شبكة 4ا تتميز اليت السمات أهم من السمة هذه وتعد :التفاعلية-1-5

 أحد تعد فهي لكرتوين،اإل الربيدة وخدم (chat) الفوري كالتخاطب نرتنتاإل عرب تصاليةاإل األمناط من كثري

 شبكة خالل فمن االتصال، عملية إدارة من املرسل،ومتكنه إىل اجلمهور فعل رد نقل ميكنها اليت القنوات

 خالل من خاصة هلا مرسل إىل للرسالة مستقبل من تصالاإل عملية طريف بني نتقالواإل التحول، مت نرتنتاإل

 رجع يعطي الذي األمر كاتبه، مع التحاور من ما ملوقع املتصفح متكن حيث واحلوار، التفاعل منتديات

 جعل إىل التفاعلية أدت وقد،األخرى اإلعالم وسائل يف تأخره إىل بالقياس واملباشرة الفورية مسة الصدى

 يف منها ستفادةواإل املنشورة، واملعلومات اآلراء كل على الرد مبقدوره أصبح الذي املتصفح، يد يف السيادة

 1املطبوعة للصحف الصحفية املواد إعداد

 هلا، االنرتنت مستخدمي تفضيل عوامل أهم أحد ستخداماال سهولة خاصية تعد االستعمال: سهولة-1-6

 لفهمها كبريين وعقلي جسدي جهد بذل الشبكة من اإلفادة تتطلب ال حيث عليها، اجلمهور إقبال وزيادة

 نرتنت،اإل ستخدامإ من يتمكن حىت مهندسا أو أومربجما  معلومايت خبريا يكون ألن حيتاج ال فاملرء ستيعاjا،إو 

 2ويسر سهولة بكل ستخدامهاإ كان أيا فبإمكان

 إىل تؤدي خدمات، تقدمي يف تساهم حديثة وتطبيقات برجميات من االنرتنت شبكة على املتاحة فالتكنولوجيا

 يف أمر للمعلومات نتقالواإل والوصول البحث عملية جتعل كما منها، الفعالة ستفادةواإل ستخداماإل تسهيل

 .املستعملني وجلميع السهولة، غاية

 :اإلعالمية نترنتاإل شبكة وظيفة-2

 معىن لتحديد )ماكربيد جلنة( باسم شتهرتإ واليت تصال،اإل مشكالت لدراسة الدولية اللجنة تصدت عندما

 من ونشرها املعلومات، ومعاجلة مجع يشمل أن جيب املفهوم أن إىل طويل حبث بعد توصلت فقد اإلعالم،

 يقصد كما املناسبة القرارات ختاذا من الشعوب ميكن وضع إىل للوصول باألحداث، احمليطة الظروف فهم أجل

 من الرسالة حتتويها اليت الرموز حتمل اليت القنوات اإلعالمية،أو الرسالة jا تؤدى اليت األدوات اإلعالم بوسائل

 األخرى عن كلوسيلة وختتلف بصرية، مسعية أو شفهية أو مكتوبة إما الوسيلة تكون وقد املستقبل، ىلاملرسإل

 3 احتدثه اليت التأثريات ويف حتملها، اليت الرسالة نوع ويف به، تتصل الذي اجلمهور نوع يف

                                                   

1
 .    81ص،2002 مصر،  دارالكتاب ،المجتمع وتحديث المعلومات نظم في دراسة: المعلومات وثورة الرقمي العصر ،صالح حممد سامل 

2
   .  82 ص نفسه، املرجع  

3
 .13ص، 2003،اجلامعية املطبوعات ديوان اجلزائر قسنطينة،،الجماهيري االتصال إلى مدخل ،دليو فضيل 
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 يستفيد حىت العامل، دول بني احلديثة التكنولوجيا بواسطة للمعلومات احلر نتقالاال :يعين الدويل فاإلعالم وهلذا

 األمة قوة عناصر أحد املعلومات أصبحت حيث املعلومات، هذه من العام واجلمهور واملتخصصون العلماء

  1 السياسية احلدود عرب لكرتونياإ املعلومات وتدفق واملعلومات، تصاللال اجلديد العاملي النظام يف املعاصرة

 امليدان يف اجلديدة كتشافاتاال  من كسابقا`ا اإلعالمية، األوساط يف كبرية ضجة نرتنتاإل تكنولوجيا وأثارت

 منها، األقدم الوسائل مصري حول التنبؤات تكثر حديثة إعالمية وسيلة أي ظهور فعند ،وملعلومايت تصايلاال

 هذا أن الكثري عتقدا للمستمعني، مبهرة ومميزات خصائص ذات إعالمية كوسيلة اإلذاعة ظهرت فعندما

 ونفس واإلذاعة الصحافة مبستقبل التنبؤات جدد التلفزيون ظهور أن الورقية،كما الصحافة ألفول إعالن

 ذات تصاليةا مسات من الشبكة هذه متلكه ملا نرتنت،اإل شبكة ظهرت عندما حدثت والتوقعات اإلحساس

 على حافظت اإلعالمية الوسائل مجيع فإن كل التنبؤات ورغم األخرى، اإلعالمية الوسائل تفوق طبيعة

  2إليه احلاجة نتيجة تكونت اليت اخلاصة مسا`ا هلا إعالمية وسيلة كل كون وجودها،

ا دراسة أظهرت وقد  ديسمرب يف نتائجها نشرت والنشر للطباعة اخلليج بدار والبحوث الدراسات وحدة أج̀ر

 من % 38.28 نسبة أن املتحدة، العربية اإلمارات دولة يف شاب 500 قوامها عينة مشلت واليت م، 2003

 التلفاز، أمام فراغه أوقات قضاء إىل يلجأ % 5.21 مقابل يف االنرتنت، أمام أوقاته معظم يقضي الشباب

  3.التطوعية األعمال ببعض والقيام القراءة يف فراغهم وقت قضاء يفضلون % 11 ونسبة

 امليدان يف ، لتبقىعملها وأساليب قدرا`ا تطوير إىل الوسائل بقية دفع نرتنتاإل ظهور أن القول وميكن

 اإلعالمية الوسائل تطور يف الكبري الدور االنرتنت شبكة لظهور كان هذا على ،عالية بكفاءة اإلعالمي

 لكثري تصايلاال األثر تدعيم يف الشبكة ساعدت حيث الفين، والشكل اإلعالمي املضمون حيث من األخرى

 اليت والدقة ختصاراال خالل من وكذلك املباشرة، اخلدمات خالل من وذلك التقليدية، اإلعالمية الوسائل من

 الربيد وساعد اإلعالم وسائل مجاهري حاجات تلمس يف االنرتنت منتديات اإلعالمية،وأسهمت املواد �ا تقدم

 الوسائل، هذه ومجهور اإلعالمية الوسائل يف باالتصال القائمني بني االتصالية املسافة اختصار يف االلكرتوين

                                                   

1
   65ص،1998 والتوزيع، والنشر للطباعة قباء دارالقاهرة، ،1 ط ،الدولية والدعاية االتصال في دراسات ،بدر أمحد  

2
 98 ص ، 2001 ، والتوزيع للنشر اللبنانية املصرية الدارالقاهرة، ،الحديثة االتجاهات :الصحفي النشر تكنولوجيا ،اللبان درويش شريف  

3
 :التايل الرابط على متوفر ،التلفاز مشاهدة على االنترنت استخدام تأثير ،عمر مصطفى أمحد السيد  

www.arabicmediastades.net ليال 10:37،الساعة 2014 مارس3، يوم. 
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 الوسيلة من أحادي باجتاه تسري اإلعالمية العملية كانت بعدما التفاعلي، التصالا عليه يطلق ما وهو

  1 مجهورها إىل اإلعالمية

 دون العامل يف مكان كل إىل ووصوهلا انتشارها لزيادة االنرتنت من لإلعالم التقليدية الوسائل مجيع استفادتو 

 شبكة إىل اإلعالم لوسائل دخول أول وكان،حمدود نطاق يف يوزع منها الكثري كان بعدما تذكر، تكلفة

 عام اإلذاعة مث ،(Chicago on-line)الين أون شيكاغو صحيفة صدرت حيث م، 1992 عام االنرتنت

 متابعة اآلن وميكن الكرتونيا، لألخبار كمزود م 1994 عام الشبكة على الصحف انتشار وظهر م، 1993

 متابعة خالله من ميكن خاص صويت برنامج توافر شريطة االنرتنت، شبكة خالل من مباشرة والتلفاز اإلذاعة

 وسائل لدخول األساسي والسبب،(media Player)برنامج مثل الشبكة عرب وينالتلفزي أو اإلذاعي البث

 جديد هو ما كل أي والصور، واملعلومات األخبار فرص عن والبحث املنافسة هو االنرتنت شبكة إىل اإلعالم

 اإلعالمية املواد ستقبالاو  نشر جمال يف الشبكة خدمات من االستفادة إىل باإلضافة الصحفي السبق حيقق

 ودورا بروز هلا جعل واألخبار املعلومات من هائل كم على االنرتنت فاحتواء هلا، االنرتنت نقل لسرعة نظرا

 مباشرة نرتنتاإل عرب رسائل يبثون vا املهتمني فإن ما إخبارية أحداث تقع فعندما اsتمع، يف حضاريا

 هذه أثرت كما التقليدية، اإلعالم وسائل عن مهما حتوال الوظيفة هذه ومتثل يقرءوها لكي لآلخرين

 والقابلية واالنتشار، والشيوع والتوصيل للتحرك والتبادل،والقابلية املشاركة مساحة زيادة يف التكنولوجيا

  2للتحويل

 اإلنرتنت شبكات على الكرتوين وجود هلا ليس إعالمية وسيلة جتد أن ينذر اإلعالمي، املستوى فعلى

 على حتتوي كما وامليادين، احلقول مجيع يف واملتنوعة املتجددة املعلومات من اهلائل الكم من واالستفادة

 من العديد وتقدم وغريها، والرتفيهية والتعليمية والعلمية والرياضية والثقافية واالقتصادية السياسية األخبار

 .مباشر بشكل البث مواقع من األخبار باستقبال تسمح اليت اsانية، الربامج من كثريال املتخصصة الشركات

 الروابط ووجود عاملها، يف املنتهي غري واإلحبار الشبكة، فضاء يف احلر بالتجوال يسمى ما نرتنتاإل توفر كما

 االلكرتونية، الصفحات إخراج يف احلديثة التقنيات واستخدام الفائق النص أي البحث مبوضوع الصلة ذات

 البحث وآالت املستعرضات، تقدمها اليت اإلخبارية خدما�ا ومن املتعددة، الوسائط تكنولوجيا من واالستفادة

                                                   
1
 99ص سابق، مرجع  ،اللبان درويش شريف  

. 

2
 اجلامعي الكتاب  دار ، ،القاهرة1ط ،والقانونية والتعليمية والصحفية، اإلعالمية الجوانب : جديدة اتصال وسيلة االنترنت ،خبيت السيد  

 .18-17ص -ص ، 2004 ،
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 جتمع إعالمية مواقع هناك أن كما ،إكسبلورر ومليكروسوفت نتساب كمستعرضات والصوت والصورة بالنص

  1 نريوز فوكس مثل اإلعالم أشكال كل

 لوسائل أتاحت االنرتنت أن القول ميكن :االنترنت شبكة من اإلعالم وسائل استفادة مستويات -2-1

 مستوى، من أكثر على اإلعالمي العمل جمال يف ثورة أحدثت اليت اجلديدة، اخلدمات من جمموعة اإلعالم

  : خالل من وذلك

 للمعلومات كمصدر االنترنت :األول المستوى

 األحداث لتغطية األساسية املصادر من كمصدر أو اإلخبارية، للتغطية مساعدة كأداة منها االستفادة-

 العربية، وغري العاملية العربية وا^الت للجرائد سواء الكثرية اإلخبارية املواقع خالل من وذلك اإلخبارية، العاجلة

 واليت العاملية، التلفزة شركات وحمطات املعلومات، وبنوك العربية، وغري العربية األنباء التاوك مواقع جانب إىل

 والشركات واإلدارات املؤسسات مواقع إىل إضافة الشبكة، على معلوماتية خدمات تقدم

 للتزود ومصدراملهمة، األحداث عن واخللفيات والتفاصيل املعلومات ستكمالا كمصدر منها االستفادة-

 واملتحركة الثابتة بالصور

 واملطبوعة االلكرتونية الكتب عرض ونوافذ املكتبات، خالل من اجلديدة واإلصدارات الكتب على التعارف-

 بيعها وأماكن

 اتصال كوسيلة االنترنت :الثاني المستوى

 الربيد طريق عن رسائلهم وتلقي واملراسلني، باملندوبني خارجية اتصال كوسيلة الشبكة من االستفادة-

 االلكرتوين

 إجراء يف منها االستفادة للمحررين ميكن كما واملندوبني، املراسلني مع التحريرية االجتماعات عرض-

 العامل نطاق على الشخصيات خمتلف مع بعد عن املقابالت

  2باملصادر االتصال وسيلة -

 

 

                                                   

1
 251ص،مرجع سابق  ،الدين علم حممود  

2
 .40 مرجع سابق ،ص ،الفيصل األمري عبد  
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 تفاعلي اتصال كوسيلة االنترنت :الثالث المستوى

 الشبكة على اإلعالمية بالوسيلة اخلاص املوقع إىل االلكرتوين الربيد طريق عن اجلمهور مشاركة فرص توسيع -

 إعالني كوسيط االنترنت :الرابع المستوى

 إعالن نشر خالل من املؤسسة إىل جديدا دخال تضيف واليت املؤسسة، موقع على إعالن نشر خالل من -

  1 اإلعالمية املؤسسة إىل جديدا دخال تضيف واليت املؤسسة، موقع على

             المؤسسة خدمات لتسويق كأداة االنترنت :الخامس المستوى

 وحيدثها واجنازاQا، وتطورها تارخيها وعن عنها، أساسية معلومات يقدم هلا أكثر أو موقع إنشاء خالل من -

 مستمر بشكل

 :التالية نرتنتاإل لشبكة اإلعالمية االستخدامات إضافة ميكن السابقة اخلمس املستويات إىل إضافة

 اإلعالم ووسائل املنظمات والشركات من العديد وأرشيفات البحث، وحمركات املعلومات، بقواعد االتصال -1

 عديدة إعالمية نواحي يف منها واالستفادة واملنظمات، واجلامعات واملكتبات

 كما املعلومات، ومجع والتحليل التغطية، من رحبة آفاق إىل lا واالنطالق اإلعالميني مهارات تطوير-2

 املهين التقدم وحتقيق ختصصه تعميق على اإلعالمي االنرتنت شبكة تساعد

 اخلربات معها يتبادل اليت األخبار جمموعات خالل من اإلعالمي، امليدان يف مجاعات إىل االنضمام-3

  2ومعارفه مهاراته تطوير يف يساعد ومبا شىت، موضوعات يف اإلعالمية

 حنو متعددة أفاقا أمامها وفتحت اخلدمات، من الكثري اإلعالم لوسائل قدمت االنرتنت بأن القول وميكن

 االنرتنت أن كما والسياسية، اجلغرافية للحدود اعتبار دون القراءة من ممكن قدر أكرب إىل والوصول االنتشار،

 الوسيط بدور وقامت واملعلومات، األخبار على واحلصول وانتقاء اختيار يف كبرية تسهيالت للصحفيني قدمت

 دواجله الوقت من كثريا له يوفر الذي األمر اإلعالمية، مادته إعداد يف له املساعد

 

 

  : األنترنت في مجال الصحافة استخدامتطور  -3

                                                   

1
 80ص،2008 اجلامعية املعرفة داراإلسكندرية،، 1ط،المعلومات وتكنولوجيا اإلعالمي التوثيق ،خوجة فهمي أشرف  

2
    . 44-43ص-مرجع سابق ،ص  ،الفيصل األمري عبد  
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 بذلك لتمثل اإللكرتوين اجلمع أنظمة باعتماد ذلك و الستينيات منذ اإلنرتنيت استخدام يف الصحف بدأت

 احلاسبات بإدخال صحفيا استخدامها ارتبط كما الرقمية األنظمة استخدام إىل الصحف حتول بداية

 حتليل السيما الصحف، إنتاج مراحل معظم يف الالسلكية  السلكية االتصال وسائل  اإللكرتونية

 إىل باإلضافة والدولية احمللية املعلومات ببنوك الصحفية املعلومات بنوك وربط الصفحات، اإلحصائيات،تصميم

 اإلنرتنيت استخدام أصبح وبذلك ،وتقنيا\ا االتصال خطوط تطور مع والصحفية املعلوماتية اخلدمات تنوع

 املواد نوعية حتسني و الصحفيني أداء يف حتول حدوث إىل أدى ما األخبار و املعلومات مجع يف أساسية وسيلة

 تزايد و ،اإلنرتنيت برامج و تقنيات يف كبرية تطورات العشرين القرن من األخرية العشرية وعرفت، يكتبوbا اليت

 منه اختذت و ،اإلنرتنيت يف االستثمار عامل األنباء وكاالت دخلت السياق نفس ويف مستخدميها أعداد

 دور إىل تدخل اإلنرتنيت دتأ و ،اإلنرتنيت على الوكاالت هذه عدد فتزايد أساسيا مستقبليا مشروعا

 الصحفية املؤسسات
 1  

 الكم مستوى على خاصة الصحفيني إمكانيات بتطوير الصحفية األوساط يف تياإلنرتن انتشار ومسح

 لطرق وإتاحته الصحفية الكتابة أساليب تطوير عن فضال املصادر، وكثرة يوفرها اليت املعلومات من اهلائل

 عامة بصفة الصحفية املادة تعميق أبعاد و الصحفية املواد مجع جمال يف جديدة لطرق وإتاحته جديدة

 :لالنترنتالسمات والخصائص الصحفية  -4

 الصحفي امليدان يف عنه االستغناء ميكن ال مصدرا جعلتها السمات و اخلصائص من بالعديد اإلنرتنيت تتميز

2ابينه من
 : 

 قد و الصحفي، العمل يف أساسيا عنصرا املعلومات حتديث عامل ميثل : الفورية الصحفية التغطية-4-1

 بني تتجدد اليت املعلومات من اهلائل الكم و السرعة بفضل اإلعالم لرجال األفضلية هذه اإلنرتنيت أعطى

 عن معلومات توفر اليت، BREAKING NEWS ال خدمة توفر اليت املصادر إىل إضافة اآلخر، و احلني

  املفاجئة األخبار

 وهو املباشر، البث تقنية على توفرها هو اإلنرتنيت شبكة خصائص أهم من :الحية الصحفية التغطية-4-2

 اخلاصية هذه كانت وإذا العامل، من نقطة أي ويف وقوعها حلظة األحداث تغطية على الصحفيني يساعد ما

                                                   
1
  Tristan Mattelart, la modialisation des médias, contre la censure institut national de l'audiovisuel , 

Bruxelles , 1er édition , 2002 , P 57. 
24ص،2000،مصر،العريب للنشر والتوزيع 1حافة واألنرتنت،طالسيد خبيت،الص  2
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 بفضل الصوت و بالصورة األحداث هذه تسجيل من ميكن اإلنرتنيت فإن اإلذاعة، و التلفزيون يف متوفرة

 االسرتجاع و احلفظ تقنيات

 إعالمية وسيلة من املستجدات و األخبار و األحداث تناول خيتلف : المعمقة الصحفية التغطية-4-3

 دراية على كوني الصحفي فإن اإلنرتنيت يف املوجودة املصادر كل يف متوفرة األحداث هذه أن ومبا ألخرى،

 يتناول اليت الزاوية اختيار و أبعادها على التعرف بالتايل و جوانبها مبختلف اإلحاطة و املعلومات هذه بكل

 املوضوع منها

 أتاحها اليت امليزات أهم بني من التفاعلية، الصحفية التغطية تعترب :التفاعلية الصحفية التغطية-4-4

 خيلق أن الصحفي بإمكان وأصبح التلفزيونات أو اإلذاعات أو الصحف يف سواء للصحفيني،، اإلنرتنت

 األمر هذا ساعد و أفكارهم إبراز و آرائهم عن التعبري هؤالء مبقدار وأضحى القراء، مع حوارية جسورا

  األمهيةبعني  القراء انشغاالت وأخذ أدائهم حتسني يف اإلعالميني

 املواد سحب جمال يف والتقنيني للصحفيني واسعة آفاقا اإلنرتنيت فتح لقد :الرقمية الصحفية التغطية -4-5

 والتصفيف الكتابة إلعادة اللجوء دون مباشرة بصفة و رقمية، بأشكال وبيانات وصور مقاالت من الصحفية

  االسرتجاع التخزين و إىل إضافة جديد، من اإلنتاج إعادة و

 نظرا ، معينة زمنية مبدة اإلنرتنيت يف الصحفي العمل حتديد ميكن ال : المستمرة الصحفية التغطية-4-6

 متابعة للصحفيني يتيح العامل هذا الساعة مدار على متاح هو و ، بثها يتوقف ال اليت اإلنرتنيت لطبيعة

  فائقة بسرعة و انقطاع دون و مستمرة بصفة األحداث

 من مجع إرسال تفادي اإلعالمية املؤسسات بإمكان ، اإلنرتنيت بفضل : الذاتية الصحفية التغطية-4-7

 اإلنرتنيت فخدمات ، طويلة لساعات الصحفية املادة إرسال انتظار و احلدث ملوقع الصحفيني والتقنيني

 بكل للقيام واحد صحفي بإيفاد االكتفاء خالل من التقليدية التغطية طرق تتجاوز اإلعالم وسائل جعلت

 نشره و كتابته غاية إىل البيانات ومجع املوضوع اختيار من بدءا مبفرده الصحفي العمل مفردات
1 

 

 :اإلنترنتالصحفية لشبكة  االستخدامات -5

                                                   
  .25صمرجع سابق ،األنرتنيت و الصحافة ، خبيت السيد 1
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 عنه، االستغناء السهل من يعد مل اإللكرتوين، الربيد جتريب فبعد الصحف، من العديد حياة غريت اإلنرتنت

 تشهده الذي العجز لتغطية انرتنت موقع من أفضل يوجد ال كما مكلف، وغري وسريع، فعال ألّنه ذلك

 .والتحميل بالتسجيل تسمح اليت FTPخدمة أو التوثيق، مصلحة

1كاآليت إمجاهلا ميكن ومتنوعة، كثرية لإلنرتنت الصحفية ستخداماتفاال
 : 

 وباستعمال تصرفه حتت جيد فالصحفي : الصحفية األخبار من ومتجدد متدفق فيض على الحصول*

 يصبح كله العامل الفأرة، على النقر واألخبار،فبمجرد املعلومات من هائال كما دالة وكلمات البحث، حمركات

 حبثه عملية خالل الواب إىل اإللكرتوين الربيد من تصرفه، حتت اإلنرتنت خدمات وكل الصحفي، يدي بني

 الدخول إمكانية للصحفي تتيح إذن فاإلنرتنت اخل،...الربيدية والقوائم النقاش جبماعات ا مرورً  املعلومة، عن

 مشكلة على xائًيا قضت الشبكة فهذه يريده، جمال أي ويف خيتارها، لغة بأية واألخبار املعلومات من فيض إىل

  اونقصه املعلومة ندرة

 من العديد  اإلنرتنت على تتوفر اليت : واإلحصائيات واألرقام البيانات من كبير كم على الحصول*

 مدى على والربهنة والتعليل مقاالته، ةلتثري الصحفي أمام فرصة فهي واألفراد، والدول، واملنظمات اجلهات من

 توضيحات، إىل حباجة هي واليت الناقصة، املواضيع أن تستكمل أيًضا وبإمكاxا معلوماته، ومصداقية صحة

 أكرب قيمة املواضيع هلذه تعطي اليت والبيانات األرقام طريق العن إ ذلك يتم وال وإضافات،

 المتفاعل االتصال -خدمة بفضل : الصحفية المواضيع في الصحفية المصادر نظر وجهات استطالع*

 أفعاهلم ردود وحىت وأفكارهم آرائهم، معرفة وبالتايل الصحفية، باملصادر املباشر باالتصال اإلنرتنت تسمح –

 إليهم التنقل وعناء جهد دون عليهم،وهذا الصحفي يطرحها اليت القضايا حو

 ووسائل والشركات، املنظمات من العديد بأرشيف وكذا : البحث ومحركات البيانات بقواعد االتصال* 

 صحفية، نواحي عدة من منها واالستفادة الصحفية والدوريات واملنظمات واجلامعات، واملكتبات اإلعالم

 أجل من للصحفي، اهلامة األدوات إحدى (Les moteurs de recherches)البحث حمركات وتعد

 Voilà ،Hot bot ،Loka ce ،Info-sek ،Web :ومنها الشبكة عرب املعلومات إىل الوصول

crawler ،Google Ecala ،Yahoo ،Altavista ،Lycos ،Wanadoo ،Excite........... 

 

  1الدالة  استخدامه للكلمات يف يدقق وأن ،دواح حبث حمرك على الصحفي يعتمد ال أن ويستحسن
                                                   

1
 Serge Courrier, Internet pour les journalistes, éditions Victoires, Paris 2004, p16. 
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 رحبة آفاق إىل >ا ، واالنطالقالتقليدية الصحفية املهارات حاجز بكسر وذلك :الصحفية المهارات تطوير*

 حديثة تقنيات واستخدام الصحفية الكتابة أساليب ، وتطويروصياغتها املعلومات، ومجع والتحليل، التغطية من

 متنوع صحفي تجنموتقدمي  الصحفية املعاجلة يف

 مجيع جلمع اإلنرتنت يستعمل أن يستطيع صحفي كل :للصحفي خاص كأرشيف اإلنترنت استخدام*

 من العديد تتوفر حيث .اخل...وقراءاته وكتبه واهتماماته، اخلاصة، وعناوينه ومواعيده، الصحفية، مواضيعه

 متحرك وأرشيف متنقلة، كذاكرة اإلنرتنت استخدام على تساعد اليت واخلدمات الربامج

 لديه املفضلة الصحفية املصادر على حتتوي واليت :الخاصة الصحفي صحيفة بناء في اإلنترنت استخدام*

 بالشكل املفضلة صحيفته تصميم على تساعده كما ويتابعها، >ا يهتم اليت األخبار له جتلب واليت

 واملتنوعة، اجلديدة واملعلومات األخبار مجع يتّوىل اخلاص الذي السكرتري مبهمة عنه نيابة والقيام يريده، الذي

 واهتماماته ميوله مع ومتوافق ومرتب منظم بشكل ويصنفها

 واهتماماته وقراءاته وميوله شخصيته، على اآلخرون يطلع خالله ومن : به الخاص الصحفي موقع بناء*

 الصحفية وأعماله وإجنازاته ومقاالته، وآرائه، وكتاباته حياته وسرية

 مجاعات بفضل ولكن امليداين، عملهم بطبيعة منعزلني الصحفيني معظم : الزمالء بين ما التحاور*

 العمل وحتسني أعماهلم، بني ما ملقارنة بينهم، فيما التحاور باستطاعتهم اإللكرتوين، والربيد البث، النقاشوقوائم

 القيود، حتطم فاإلنرتنت حدود، دون مجاعي عمل إطار يف واإلرشاد والنصح األفكار، وتبادل الصحفي،

 إجناز صحفي أراد األمريكية، املتحدة الواليات ففي الصحفيني، بني اجلماعي للعمل فضاء خلق فرصة وتتيح

 قام صحفي وكل النقاش، حوارات يف مشاركني بطلب فقام الواليات، إحدى يف اخلالفات خيص فيما حتقيق

 متكن املعنية، الواليات مجيع من له مبساعدة زمالء وهكذا إليها، ينتمي اليت بالوالية خاصة بوثائق بإمداده

 2ناجح حتقيق إجناز من الصحفي

 

 

 ،الصحفية البالغات على لالطالع وسيلة هي فاالنرتنت : مختلفة صحفية بالغات توفير*

                                                                                                                                                          
1
  Jean Luc Martin Lagardette, Le guide de l’écriture journalistique, la découverte, 6ème édition, France, 

2005, p161. 
2
 KAMESHNEE Naidoo, Internet à l’usage des journalistes africains, Institut Panos, ed. Karthala, France, 

1999p48
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(Les communiqués de presse)، لعدة وسيلة أخرى، عرب عليها االطالع يصعب ما غالبا اليت 

1منها أسباب
 : 

 فيهم املرغوب غري خاصة الصحفيني، لبعض البالغات إرسال ينسون أحيانا باإلعالم املكلفون -

 النامية الدول يف خاصة الصحافة، مع العالقات يسري قوي نظام إىل تفتقر الشركات بعض-

 البالغ من أفضل ،)األصلي البلد من(األصلي البالغ على االطالع األفضل من الدولية، البالغات حالة يف-

 حملًيا يأيت الذي الصحفي

 طريق عن التقشف هذا حتطم اإلنرتنت وبالتايل الصحفية، البالغات من القليل ال إ تعطي ال األنباء وكاالت_

 صحفية واحتياجات، بالغات صحفية على حتتوي للصحفيني، خمصصة صفحات على حتتوي مواقع توفري

 طريق عن املطلوبة، الصحفية البالغات اإللكرتوين، الربيد عن طريق إرسال يتم بسيط، اشرتاك وبفضل أخرى،

 إلكرتونية استمارة ملء

 أي ويف أي مكان، ومن تكلفة، أية دون وذلك : الصحيفة وإلى من الصحفية المواد واستقبال إرسال*

 استقبال يف الصحفية املؤسسة ختدم ضرورة وأصبح الصحافة، جمال يف جناحه اإللكرتوين الربيد أثبت وقد وقت،

 2سرعة،وآنية بكل املعمورة، كل عرب املواضيع

 تصنف واليت : اإلنترنت على المتوفرة والدوريات والموسوعات والمراجع القواميس من االستفادة*

 وحتقيق مواضيعه واستكمال إجناز يف للصحفي بالنسبة ضرورية وهي عليها، االطالع يسهل بشكل معلوماwا

 مستمر بشكل وتطويرها الصحفية، معارفه

 للمصادر د اإللكرتوينوالربي والعناوين، اهلواتف، أرقام مثل : مساعدة صحفية أدوات على الحصول*

 ةاخلاص العناوين دفرت لتثرية وسيلة فاإلنرتنت|ا، االتصال إىل الصحفي يسعى اليت واجلهات والشخصيات،

 بالصحفي

 بعد عن صحفية مؤمترات عقد إمكانية للصحفي تتيح اإلنرتنت : الصحفية المادة جمع وسائل تطوير*

 يستحيل قد مهمة، شخصيات مع افرتاضية مقابالت إجراء كذلك اإللكرتوين، الربيد عرب باملصادر واالتصال

  Deanا | قام اليت االفرتاضية املقابلة مثل ومهنية، ألسباب جغرافية، لوجه وجًها مقابلتها األحيان بعض يف

Naidu مع اجلنوبية إفريقيا يومية من يف صحفي Ros Brenan مقاطعة يف متواجد وهو Valles de sud 

                                                   
1
 Serge Courrier,op.cit.p20 

2  Serge Courrier, op.cit,p 24 



 في الصحافة المكتوبة اإلنترنت استخدام                                                     المبحث الثاني:                            

 

67 
 

1دقيقة 40 مد%ا ، وكانتبأسرتاليا
 

 االتصال بإمكان القارئ ،اإلنرتنت توفرها اليت التفاعلية الوسائل بواسطة : بالقراء االتصال طرق تطوير*

 املقال  على نظره وجهة لطرح ،اإلنرتنت عرب املقال كاتب بالصحفي

 مع مبقاالته أبواب املشاركة للصحفي تفتح فاإلنرتنت : أخرى لصحف اإلخبارية األقسام في المشاركة*

 وأدائهاومعايريها الصحفية ، اختيارا%ا على االطالع بعد وذلك Vا، يعمل اليت اجلريدة غري أخرى صحف

 2االفتتاحي خطها ومعرفة الصحفي،

 وسائل دور من غريت كما ا`تمع، يف خمتلفا دورا تلعب الصحافة االنرتنت جعلتوكخالصة هلذا الفصل 

 الذي التكنولوجي التقدم من الدورية واملطبوعات الصحف استفادت فقد اليومية حياتنا يف املطبوعة اإلعالم

 التوزيع طرق تغيري خالل من العامل، مستوى على قراءا%ا عدد وزيادة مضموfا، لتحسني االنرتنت وفرته

 ....ذلك وغري احلاسب ومبشاركة الشبكة، بواسطة

 الصحفي متكن إذ الصحفي، ا`ال يف عنها االستغناء ميكن ال وسيلة املتعددة خبدما%ا اإلنرتنت وتظل

 وكوfا اإللكرتوين والربيد الدردشة، وحوارات البث، وقوائم اإلخبارية، ا`موعات يف ضالته جيد أن املتخصص

 .اليومي الصحفي العمل بديهيات من أصبحت من مستوى، أكثر يف الصحفي امليدان تفيد

 

  

                                                   
1
  KAMESHNEE Naidoo, op.cit, p50. 

2
 Serge Courrier, op.cit,p25 
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 في الصحافة المكتوبة اإلنترنت استخدامالثاني:مبحث ال

 اإلنرتنتالسمات اإلعالمية لشبكة -1

 اإلعالمية اإلنرتنتوظيفة شبكة -2

 يف جمال الصحافة اإلنرتنت استخدامتطور -3

 لإلنرتنتالسمات واخلصائص الصحفية -4

 لإلنرتنتالصحفية  االستخدامات-5
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 تمهيد :

 ندفاعإ يزداد حيث ,وأشكاهلا جوانبها بكافة اإلعالمية ا,االت يف أصيال جزءامتثل  األنرتنتأصبحت 

 أثر هلاومبا أن هذه التقنية  مجاهريها، مع التواصل وتفعيل رسائلها، لتفعيل يوم بعد يوما إليها اإلعالمية الوسائل

 التزاوج ستكشافإو  ،تطبيقاVا املختلفةوعلى ،يهاعل تعرفن أن علينا يستوجبف اإلعالم، وسائل على عميق

 جمملها يف صنعت مسبوقة غري إعالمية تطبيقات أنتج اإلعالم،والذي ووسائل نرتنتاأل بني حدث الذي

 .القرن تكنولوجيا

 :االنترنت لشبكة اإلعالمية السمات-1

 :التالية بالسمات الوسائل من غريها عن اتصال كوسيلة نرتنتاإل شبكة ختتلف

 اإلعالمية املادة عناصر تعدد eا قصديو  :(multi media)المتعددة الوسائط أو الوسائط تعدد-1-1

 بالضرورة وليس واحد، منتج يف فيديو ولقطات ثابتة وصورة وصوت نص من رتنت،ناإل شبكة على املوجودة

 وتستهدف،اتطوره مستوى ختالفإل طبقا املواقع ختتلف بل واحد، منتج يف التكنولوجيات هذه كل جتمع أن

 تساعد متميزة بيئة توفري يف أسهمت كما ،األفكار وتوصيل املعاين إيضاح يف املساعدة املتعددة الوسائط

 وتضمينها اجلامدة، النصوص مع التفاعل خالل من جديدة مهارات كتسابإ   على نرتنتاإل مستخدمي

 املواقع أول نرتنتاإل علىCNN  موقع ويعد .إخل...كاريكاتورية ورسوما وصورا، ومرئية مسموعة، لقطات

 املوقع على املتعددة الوسائط بواسطة إعالنات وضع مت حيث املتعددة، الوسائط من ستفادتإ اليت اإلخبارية

1 التلفزيونية والصورة الصوت تقنيات من مستفيدة كبرية، بقدرات
 

 اليت الشبكة، على اإلعالمية منها السيما املواقع، غالبية مسة هي اآلن املتعددة الوسائط أصبحت وبذلك

 .فاعليته وزيادة اإلعالمي املنتج حتسني يف واحد آن يف والنص والصورة الصوت نقل مزايا من ستفادتإ

 لغة وهي:"HTML" (YPER TEXT TRANSPORT PROTOCOL)النص الفائق-1-2

 قياسية صورة وأصبحت الكمبيوتر، أجهزة يف ستخدامهاا ميكن مرتابطة، ونصوص وثائق إلنشاء تستخدم برجمة

 الوصول من املتصفح مكنت اليت الدوليةالعنكبوتية  للشبكة الفضل ويعود وثائق، يف ووضعها املعلومات هليكلة

  بروابط يعرف ما خالل من آخر إىل موقع من التنقل إمكانية له وسهلت الشبكة، على املتشاeة املواقع إىل

                                                   

1
    . 40،ص 2007 ، والتوزيع للنشر الفجر دارالقاهرة،، 1 ،طااللكترونية الصحافة ،أمني الواحد عبد رضا  
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 تتضمنه مبا املواقع كفاءة وتقاس الويب موقع على تظهر اليت اإلرجاعات وهي،"WEB LINKS "الويب

 1أخرى مبواقع روابط من

 تدفق يف وليس شحنات يف تنقل الشبكة على املعلومات أن الشحين التدفق يعين :لشحنيا التدفق-1-3

 ماد^ا تقدمي يف خطيا منطا تتبع التقليدية تصالاإل وسائل كانت فإذا نرتنت،اإل طرق عرب وذلك خطي،

 شحنات عرب يسري نرتنتاإل يف التدفق فإن ،)اإللكرتونية الوسائل يف مانياز و  املطبوعة، الوسائل يف مساحيا(

 2أخرى شحنات إىل منها واخلروج ،ستعراضهااو ،ستقباهلاا ميكن كاملة

 عملية تنظم اليت والربوتوكوالت، الربامج من جمموعة خالل من نرتنتاإل شبكة على الشحين التدفق ويتم

 :التالية للخطوات وفقا معا النقل برامج وتعمل التشغيل، أنظمة يف املختلفة الكمبيوتر أجهزة بني تصالاإل

 عليه متفق شكل يف البيانات شحن-

 الشحنة وجهة النقل وبروتوكوالت الربامج كل تعرف حىت حمدد عنوان إىل الشحنة توجيه-

 استقباله مت ما نفسه هو إرساله مت ما أن التأكد-

 ملا طبقا والالتزامنية، التزامنية صفيت بني جتمع إعالمية كوسيلة االنرتنت فشبكة :والالتزامنية التزامنية-1-4

 واحلداثة ، بالتجديد، يتميز الشبكة على تصالاإل أن تعين التزامنية معها، تعامله وطريقة املستخدم يريده

 لكرتوينالربيداإل ففي اخلدمات، بعض يف الالتزامنية وتكون األخرى،  تصاليةاال الوسائل حداثة تفوق بدرجة

 وقت غري يف رسائل ستقبالإ ميكنه كما فورية، رسائل ستقبالإو  إرسال للمستخدم ميكن املثال سبيل على

 املستخدم ويستطيع إليه، دخوله حلني (INBOX) به اخلاص الربيد صندوق يف �ا حتفاظاإل ويتم إرساهلا،

3حمدد موعد يف إليه املرسل إىل لتصل رسالة إرسال تأجيل
 

 توافر إىل أدى ما صدورها،وهذا بعد مباشرة وتنشر املستعملني، إىل تصل املعلومات جتعل نرتنتاإل فشبكة

 على احلصول للصحفي يتيح مما فوري، بشكل األخبار تبث اليت اإلعالمية واملواقع املصادر من العديد

 عن املعلومات توفر اليت" "breaking newsخدمة مصادر بعض توافر إىل إضافة حينها، يف املعلومات

 .وتنظيم وسهولة سرعة أكثر بطرق الصحفي العمل ألداء رحبة أفاقا يفتح مبا، املفاجئة األخبار

                                                   

1
 .56ص،2003 ، والتوزيعللنشر الفالح مكتبةبريوت ،، 1 ،طاإللكترونية الصحافة واإلعالم االنترنت ،نصر حممد حسين   

2
 .73 ص سابق، مرجع ، أمني الواجد عبد رضا  

   57 ص سابق، مرجع ،نصر حممد حسين3  
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 يف السمة هذه وتتجلى نرتنتاإل شبكة 4ا تتميز اليت السمات أهم من السمة هذه وتعد :التفاعلية-1-5

 أحد تعد فهي لكرتوين،اإل الربيدة وخدم (chat) الفوري كالتخاطب نرتنتاإل عرب تصاليةاإل األمناط من كثري

 شبكة خالل فمن االتصال، عملية إدارة من املرسل،ومتكنه إىل اجلمهور فعل رد نقل ميكنها اليت القنوات

 خالل من خاصة هلا مرسل إىل للرسالة مستقبل من تصالاإل عملية طريف بني نتقالواإل التحول، مت نرتنتاإل

 رجع يعطي الذي األمر كاتبه، مع التحاور من ما ملوقع املتصفح متكن حيث واحلوار، التفاعل منتديات

 جعل إىل التفاعلية أدت وقد،األخرى اإلعالم وسائل يف تأخره إىل بالقياس واملباشرة الفورية مسة الصدى

 يف منها ستفادةواإل املنشورة، واملعلومات اآلراء كل على الرد مبقدوره أصبح الذي املتصفح، يد يف السيادة

 1املطبوعة للصحف الصحفية املواد إعداد

 هلا، االنرتنت مستخدمي تفضيل عوامل أهم أحد ستخداماال سهولة خاصية تعد االستعمال: سهولة-1-6

 لفهمها كبريين وعقلي جسدي جهد بذل الشبكة من اإلفادة تتطلب ال حيث عليها، اجلمهور إقبال وزيادة

 نرتنت،اإل ستخدامإ من يتمكن حىت مهندسا أو أومربجما  معلومايت خبريا يكون ألن حيتاج ال فاملرء ستيعاjا،إو 

 2ويسر سهولة بكل ستخدامهاإ كان أيا فبإمكان

 إىل تؤدي خدمات، تقدمي يف تساهم حديثة وتطبيقات برجميات من االنرتنت شبكة على املتاحة فالتكنولوجيا

 يف أمر للمعلومات نتقالواإل والوصول البحث عملية جتعل كما منها، الفعالة ستفادةواإل ستخداماإل تسهيل

 .املستعملني وجلميع السهولة، غاية

 :اإلعالمية نترنتاإل شبكة وظيفة-2

 معىن لتحديد )ماكربيد جلنة( باسم شتهرتإ واليت تصال،اإل مشكالت لدراسة الدولية اللجنة تصدت عندما

 من ونشرها املعلومات، ومعاجلة مجع يشمل أن جيب املفهوم أن إىل طويل حبث بعد توصلت فقد اإلعالم،

 يقصد كما املناسبة القرارات ختاذا من الشعوب ميكن وضع إىل للوصول باألحداث، احمليطة الظروف فهم أجل

 من الرسالة حتتويها اليت الرموز حتمل اليت القنوات اإلعالمية،أو الرسالة jا تؤدى اليت األدوات اإلعالم بوسائل

 األخرى عن كلوسيلة وختتلف بصرية، مسعية أو شفهية أو مكتوبة إما الوسيلة تكون وقد املستقبل، ىلاملرسإل

 3 احتدثه اليت التأثريات ويف حتملها، اليت الرسالة نوع ويف به، تتصل الذي اجلمهور نوع يف

                                                   

1
 .    81ص،2002 مصر،  دارالكتاب ،المجتمع وتحديث المعلومات نظم في دراسة: المعلومات وثورة الرقمي العصر ،صالح حممد سامل 

2
   .  82 ص نفسه، املرجع  

3
 .13ص، 2003،اجلامعية املطبوعات ديوان اجلزائر قسنطينة،،الجماهيري االتصال إلى مدخل ،دليو فضيل 
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 يستفيد حىت العامل، دول بني احلديثة التكنولوجيا بواسطة للمعلومات احلر نتقالاال :يعين الدويل فاإلعالم وهلذا

 األمة قوة عناصر أحد املعلومات أصبحت حيث املعلومات، هذه من العام واجلمهور واملتخصصون العلماء

  1 السياسية احلدود عرب لكرتونياإ املعلومات وتدفق واملعلومات، تصاللال اجلديد العاملي النظام يف املعاصرة

 امليدان يف اجلديدة كتشافاتاال  من كسابقا`ا اإلعالمية، األوساط يف كبرية ضجة نرتنتاإل تكنولوجيا وأثارت

 منها، األقدم الوسائل مصري حول التنبؤات تكثر حديثة إعالمية وسيلة أي ظهور فعند ،وملعلومايت تصايلاال

 هذا أن الكثري عتقدا للمستمعني، مبهرة ومميزات خصائص ذات إعالمية كوسيلة اإلذاعة ظهرت فعندما

 ونفس واإلذاعة الصحافة مبستقبل التنبؤات جدد التلفزيون ظهور أن الورقية،كما الصحافة ألفول إعالن

 ذات تصاليةا مسات من الشبكة هذه متلكه ملا نرتنت،اإل شبكة ظهرت عندما حدثت والتوقعات اإلحساس

 على حافظت اإلعالمية الوسائل مجيع فإن كل التنبؤات ورغم األخرى، اإلعالمية الوسائل تفوق طبيعة

  2إليه احلاجة نتيجة تكونت اليت اخلاصة مسا`ا هلا إعالمية وسيلة كل كون وجودها،

ا دراسة أظهرت وقد  ديسمرب يف نتائجها نشرت والنشر للطباعة اخلليج بدار والبحوث الدراسات وحدة أج̀ر

 من % 38.28 نسبة أن املتحدة، العربية اإلمارات دولة يف شاب 500 قوامها عينة مشلت واليت م، 2003

 التلفاز، أمام فراغه أوقات قضاء إىل يلجأ % 5.21 مقابل يف االنرتنت، أمام أوقاته معظم يقضي الشباب

  3.التطوعية األعمال ببعض والقيام القراءة يف فراغهم وقت قضاء يفضلون % 11 ونسبة

 امليدان يف ، لتبقىعملها وأساليب قدرا`ا تطوير إىل الوسائل بقية دفع نرتنتاإل ظهور أن القول وميكن

 اإلعالمية الوسائل تطور يف الكبري الدور االنرتنت شبكة لظهور كان هذا على ،عالية بكفاءة اإلعالمي

 لكثري تصايلاال األثر تدعيم يف الشبكة ساعدت حيث الفين، والشكل اإلعالمي املضمون حيث من األخرى

 اليت والدقة ختصاراال خالل من وكذلك املباشرة، اخلدمات خالل من وذلك التقليدية، اإلعالمية الوسائل من

 الربيد وساعد اإلعالم وسائل مجاهري حاجات تلمس يف االنرتنت منتديات اإلعالمية،وأسهمت املواد �ا تقدم

 الوسائل، هذه ومجهور اإلعالمية الوسائل يف باالتصال القائمني بني االتصالية املسافة اختصار يف االلكرتوين

                                                   

1
   65ص،1998 والتوزيع، والنشر للطباعة قباء دارالقاهرة، ،1 ط ،الدولية والدعاية االتصال في دراسات ،بدر أمحد  

2
 98 ص ، 2001 ، والتوزيع للنشر اللبنانية املصرية الدارالقاهرة، ،الحديثة االتجاهات :الصحفي النشر تكنولوجيا ،اللبان درويش شريف  

3
 :التايل الرابط على متوفر ،التلفاز مشاهدة على االنترنت استخدام تأثير ،عمر مصطفى أمحد السيد  

www.arabicmediastades.net ليال 10:37،الساعة 2014 مارس3، يوم. 
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 الوسيلة من أحادي باجتاه تسري اإلعالمية العملية كانت بعدما التفاعلي، التصالا عليه يطلق ما وهو

  1 مجهورها إىل اإلعالمية

 دون العامل يف مكان كل إىل ووصوهلا انتشارها لزيادة االنرتنت من لإلعالم التقليدية الوسائل مجيع استفادتو 

 شبكة إىل اإلعالم لوسائل دخول أول وكان،حمدود نطاق يف يوزع منها الكثري كان بعدما تذكر، تكلفة

 عام اإلذاعة مث ،(Chicago on-line)الين أون شيكاغو صحيفة صدرت حيث م، 1992 عام االنرتنت

 متابعة اآلن وميكن الكرتونيا، لألخبار كمزود م 1994 عام الشبكة على الصحف انتشار وظهر م، 1993

 متابعة خالله من ميكن خاص صويت برنامج توافر شريطة االنرتنت، شبكة خالل من مباشرة والتلفاز اإلذاعة

 وسائل لدخول األساسي والسبب،(media Player)برنامج مثل الشبكة عرب وينالتلفزي أو اإلذاعي البث

 جديد هو ما كل أي والصور، واملعلومات األخبار فرص عن والبحث املنافسة هو االنرتنت شبكة إىل اإلعالم

 اإلعالمية املواد ستقبالاو  نشر جمال يف الشبكة خدمات من االستفادة إىل باإلضافة الصحفي السبق حيقق

 ودورا بروز هلا جعل واألخبار املعلومات من هائل كم على االنرتنت فاحتواء هلا، االنرتنت نقل لسرعة نظرا

 مباشرة نرتنتاإل عرب رسائل يبثون vا املهتمني فإن ما إخبارية أحداث تقع فعندما اsتمع، يف حضاريا

 هذه أثرت كما التقليدية، اإلعالم وسائل عن مهما حتوال الوظيفة هذه ومتثل يقرءوها لكي لآلخرين

 والقابلية واالنتشار، والشيوع والتوصيل للتحرك والتبادل،والقابلية املشاركة مساحة زيادة يف التكنولوجيا

  2للتحويل

 اإلنرتنت شبكات على الكرتوين وجود هلا ليس إعالمية وسيلة جتد أن ينذر اإلعالمي، املستوى فعلى

 على حتتوي كما وامليادين، احلقول مجيع يف واملتنوعة املتجددة املعلومات من اهلائل الكم من واالستفادة

 من العديد وتقدم وغريها، والرتفيهية والتعليمية والعلمية والرياضية والثقافية واالقتصادية السياسية األخبار

 .مباشر بشكل البث مواقع من األخبار باستقبال تسمح اليت اsانية، الربامج من كثريال املتخصصة الشركات

 الروابط ووجود عاملها، يف املنتهي غري واإلحبار الشبكة، فضاء يف احلر بالتجوال يسمى ما نرتنتاإل توفر كما

 االلكرتونية، الصفحات إخراج يف احلديثة التقنيات واستخدام الفائق النص أي البحث مبوضوع الصلة ذات

 البحث وآالت املستعرضات، تقدمها اليت اإلخبارية خدما�ا ومن املتعددة، الوسائط تكنولوجيا من واالستفادة

                                                   
1
 99ص سابق، مرجع  ،اللبان درويش شريف  

. 

2
 اجلامعي الكتاب  دار ، ،القاهرة1ط ،والقانونية والتعليمية والصحفية، اإلعالمية الجوانب : جديدة اتصال وسيلة االنترنت ،خبيت السيد  

 .18-17ص -ص ، 2004 ،
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 جتمع إعالمية مواقع هناك أن كما ،إكسبلورر ومليكروسوفت نتساب كمستعرضات والصوت والصورة بالنص

  1 نريوز فوكس مثل اإلعالم أشكال كل

 لوسائل أتاحت االنرتنت أن القول ميكن :االنترنت شبكة من اإلعالم وسائل استفادة مستويات -2-1

 مستوى، من أكثر على اإلعالمي العمل جمال يف ثورة أحدثت اليت اجلديدة، اخلدمات من جمموعة اإلعالم

  : خالل من وذلك

 للمعلومات كمصدر االنترنت :األول المستوى

 األحداث لتغطية األساسية املصادر من كمصدر أو اإلخبارية، للتغطية مساعدة كأداة منها االستفادة-

 العربية، وغري العاملية العربية وا^الت للجرائد سواء الكثرية اإلخبارية املواقع خالل من وذلك اإلخبارية، العاجلة

 واليت العاملية، التلفزة شركات وحمطات املعلومات، وبنوك العربية، وغري العربية األنباء التاوك مواقع جانب إىل

 والشركات واإلدارات املؤسسات مواقع إىل إضافة الشبكة، على معلوماتية خدمات تقدم

 للتزود ومصدراملهمة، األحداث عن واخللفيات والتفاصيل املعلومات ستكمالا كمصدر منها االستفادة-

 واملتحركة الثابتة بالصور

 واملطبوعة االلكرتونية الكتب عرض ونوافذ املكتبات، خالل من اجلديدة واإلصدارات الكتب على التعارف-

 بيعها وأماكن

 اتصال كوسيلة االنترنت :الثاني المستوى

 الربيد طريق عن رسائلهم وتلقي واملراسلني، باملندوبني خارجية اتصال كوسيلة الشبكة من االستفادة-

 االلكرتوين

 إجراء يف منها االستفادة للمحررين ميكن كما واملندوبني، املراسلني مع التحريرية االجتماعات عرض-

 العامل نطاق على الشخصيات خمتلف مع بعد عن املقابالت

  2باملصادر االتصال وسيلة -

 

 

                                                   

1
 251ص،مرجع سابق  ،الدين علم حممود  

2
 .40 مرجع سابق ،ص ،الفيصل األمري عبد  
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 تفاعلي اتصال كوسيلة االنترنت :الثالث المستوى

 الشبكة على اإلعالمية بالوسيلة اخلاص املوقع إىل االلكرتوين الربيد طريق عن اجلمهور مشاركة فرص توسيع -

 إعالني كوسيط االنترنت :الرابع المستوى

 إعالن نشر خالل من املؤسسة إىل جديدا دخال تضيف واليت املؤسسة، موقع على إعالن نشر خالل من -

  1 اإلعالمية املؤسسة إىل جديدا دخال تضيف واليت املؤسسة، موقع على

             المؤسسة خدمات لتسويق كأداة االنترنت :الخامس المستوى

 وحيدثها واجنازاQا، وتطورها تارخيها وعن عنها، أساسية معلومات يقدم هلا أكثر أو موقع إنشاء خالل من -

 مستمر بشكل

 :التالية نرتنتاإل لشبكة اإلعالمية االستخدامات إضافة ميكن السابقة اخلمس املستويات إىل إضافة

 اإلعالم ووسائل املنظمات والشركات من العديد وأرشيفات البحث، وحمركات املعلومات، بقواعد االتصال -1

 عديدة إعالمية نواحي يف منها واالستفادة واملنظمات، واجلامعات واملكتبات

 كما املعلومات، ومجع والتحليل التغطية، من رحبة آفاق إىل lا واالنطالق اإلعالميني مهارات تطوير-2

 املهين التقدم وحتقيق ختصصه تعميق على اإلعالمي االنرتنت شبكة تساعد

 اخلربات معها يتبادل اليت األخبار جمموعات خالل من اإلعالمي، امليدان يف مجاعات إىل االنضمام-3

  2ومعارفه مهاراته تطوير يف يساعد ومبا شىت، موضوعات يف اإلعالمية

 حنو متعددة أفاقا أمامها وفتحت اخلدمات، من الكثري اإلعالم لوسائل قدمت االنرتنت بأن القول وميكن

 االنرتنت أن كما والسياسية، اجلغرافية للحدود اعتبار دون القراءة من ممكن قدر أكرب إىل والوصول االنتشار،

 الوسيط بدور وقامت واملعلومات، األخبار على واحلصول وانتقاء اختيار يف كبرية تسهيالت للصحفيني قدمت

 دواجله الوقت من كثريا له يوفر الذي األمر اإلعالمية، مادته إعداد يف له املساعد

 

 

  : األنترنت في مجال الصحافة استخدامتطور  -3

                                                   

1
 80ص،2008 اجلامعية املعرفة داراإلسكندرية،، 1ط،المعلومات وتكنولوجيا اإلعالمي التوثيق ،خوجة فهمي أشرف  

2
    . 44-43ص-مرجع سابق ،ص  ،الفيصل األمري عبد  
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 بذلك لتمثل اإللكرتوين اجلمع أنظمة باعتماد ذلك و الستينيات منذ اإلنرتنيت استخدام يف الصحف بدأت

 احلاسبات بإدخال صحفيا استخدامها ارتبط كما الرقمية األنظمة استخدام إىل الصحف حتول بداية

 حتليل السيما الصحف، إنتاج مراحل معظم يف الالسلكية  السلكية االتصال وسائل  اإللكرتونية

 إىل باإلضافة والدولية احمللية املعلومات ببنوك الصحفية املعلومات بنوك وربط الصفحات، اإلحصائيات،تصميم

 اإلنرتنيت استخدام أصبح وبذلك ،وتقنيا\ا االتصال خطوط تطور مع والصحفية املعلوماتية اخلدمات تنوع

 املواد نوعية حتسني و الصحفيني أداء يف حتول حدوث إىل أدى ما األخبار و املعلومات مجع يف أساسية وسيلة

 تزايد و ،اإلنرتنيت برامج و تقنيات يف كبرية تطورات العشرين القرن من األخرية العشرية وعرفت، يكتبوbا اليت

 منه اختذت و ،اإلنرتنيت يف االستثمار عامل األنباء وكاالت دخلت السياق نفس ويف مستخدميها أعداد

 دور إىل تدخل اإلنرتنيت دتأ و ،اإلنرتنيت على الوكاالت هذه عدد فتزايد أساسيا مستقبليا مشروعا

 الصحفية املؤسسات
 1  

 الكم مستوى على خاصة الصحفيني إمكانيات بتطوير الصحفية األوساط يف تياإلنرتن انتشار ومسح

 لطرق وإتاحته الصحفية الكتابة أساليب تطوير عن فضال املصادر، وكثرة يوفرها اليت املعلومات من اهلائل

 عامة بصفة الصحفية املادة تعميق أبعاد و الصحفية املواد مجع جمال يف جديدة لطرق وإتاحته جديدة

 :لالنترنتالسمات والخصائص الصحفية  -4

 الصحفي امليدان يف عنه االستغناء ميكن ال مصدرا جعلتها السمات و اخلصائص من بالعديد اإلنرتنيت تتميز

2ابينه من
 : 

 قد و الصحفي، العمل يف أساسيا عنصرا املعلومات حتديث عامل ميثل : الفورية الصحفية التغطية-4-1

 بني تتجدد اليت املعلومات من اهلائل الكم و السرعة بفضل اإلعالم لرجال األفضلية هذه اإلنرتنيت أعطى

 عن معلومات توفر اليت، BREAKING NEWS ال خدمة توفر اليت املصادر إىل إضافة اآلخر، و احلني

  املفاجئة األخبار

 وهو املباشر، البث تقنية على توفرها هو اإلنرتنيت شبكة خصائص أهم من :الحية الصحفية التغطية-4-2

 اخلاصية هذه كانت وإذا العامل، من نقطة أي ويف وقوعها حلظة األحداث تغطية على الصحفيني يساعد ما

                                                   
1
  Tristan Mattelart, la modialisation des médias, contre la censure institut national de l'audiovisuel , 

Bruxelles , 1er édition , 2002 , P 57. 
24ص،2000،مصر،العريب للنشر والتوزيع 1حافة واألنرتنت،طالسيد خبيت،الص  2
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 بفضل الصوت و بالصورة األحداث هذه تسجيل من ميكن اإلنرتنيت فإن اإلذاعة، و التلفزيون يف متوفرة

 االسرتجاع و احلفظ تقنيات

 إعالمية وسيلة من املستجدات و األخبار و األحداث تناول خيتلف : المعمقة الصحفية التغطية-4-3

 دراية على كوني الصحفي فإن اإلنرتنيت يف املوجودة املصادر كل يف متوفرة األحداث هذه أن ومبا ألخرى،

 يتناول اليت الزاوية اختيار و أبعادها على التعرف بالتايل و جوانبها مبختلف اإلحاطة و املعلومات هذه بكل

 املوضوع منها

 أتاحها اليت امليزات أهم بني من التفاعلية، الصحفية التغطية تعترب :التفاعلية الصحفية التغطية-4-4

 خيلق أن الصحفي بإمكان وأصبح التلفزيونات أو اإلذاعات أو الصحف يف سواء للصحفيني،، اإلنرتنت

 األمر هذا ساعد و أفكارهم إبراز و آرائهم عن التعبري هؤالء مبقدار وأضحى القراء، مع حوارية جسورا

  األمهيةبعني  القراء انشغاالت وأخذ أدائهم حتسني يف اإلعالميني

 املواد سحب جمال يف والتقنيني للصحفيني واسعة آفاقا اإلنرتنيت فتح لقد :الرقمية الصحفية التغطية -4-5

 والتصفيف الكتابة إلعادة اللجوء دون مباشرة بصفة و رقمية، بأشكال وبيانات وصور مقاالت من الصحفية

  االسرتجاع التخزين و إىل إضافة جديد، من اإلنتاج إعادة و

 نظرا ، معينة زمنية مبدة اإلنرتنيت يف الصحفي العمل حتديد ميكن ال : المستمرة الصحفية التغطية-4-6

 متابعة للصحفيني يتيح العامل هذا الساعة مدار على متاح هو و ، بثها يتوقف ال اليت اإلنرتنيت لطبيعة

  فائقة بسرعة و انقطاع دون و مستمرة بصفة األحداث

 من مجع إرسال تفادي اإلعالمية املؤسسات بإمكان ، اإلنرتنيت بفضل : الذاتية الصحفية التغطية-4-7

 اإلنرتنيت فخدمات ، طويلة لساعات الصحفية املادة إرسال انتظار و احلدث ملوقع الصحفيني والتقنيني

 بكل للقيام واحد صحفي بإيفاد االكتفاء خالل من التقليدية التغطية طرق تتجاوز اإلعالم وسائل جعلت

 نشره و كتابته غاية إىل البيانات ومجع املوضوع اختيار من بدءا مبفرده الصحفي العمل مفردات
1 

 

 :اإلنترنتالصحفية لشبكة  االستخدامات -5

                                                   
  .25صمرجع سابق ،األنرتنيت و الصحافة ، خبيت السيد 1
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 عنه، االستغناء السهل من يعد مل اإللكرتوين، الربيد جتريب فبعد الصحف، من العديد حياة غريت اإلنرتنت

 تشهده الذي العجز لتغطية انرتنت موقع من أفضل يوجد ال كما مكلف، وغري وسريع، فعال ألّنه ذلك

 .والتحميل بالتسجيل تسمح اليت FTPخدمة أو التوثيق، مصلحة

1كاآليت إمجاهلا ميكن ومتنوعة، كثرية لإلنرتنت الصحفية ستخداماتفاال
 : 

 وباستعمال تصرفه حتت جيد فالصحفي : الصحفية األخبار من ومتجدد متدفق فيض على الحصول*

 يصبح كله العامل الفأرة، على النقر واألخبار،فبمجرد املعلومات من هائال كما دالة وكلمات البحث، حمركات

 حبثه عملية خالل الواب إىل اإللكرتوين الربيد من تصرفه، حتت اإلنرتنت خدمات وكل الصحفي، يدي بني

 الدخول إمكانية للصحفي تتيح إذن فاإلنرتنت اخل،...الربيدية والقوائم النقاش جبماعات ا مرورً  املعلومة، عن

 مشكلة على xائًيا قضت الشبكة فهذه يريده، جمال أي ويف خيتارها، لغة بأية واألخبار املعلومات من فيض إىل

  اونقصه املعلومة ندرة

 من العديد  اإلنرتنت على تتوفر اليت : واإلحصائيات واألرقام البيانات من كبير كم على الحصول*

 مدى على والربهنة والتعليل مقاالته، ةلتثري الصحفي أمام فرصة فهي واألفراد، والدول، واملنظمات اجلهات من

 توضيحات، إىل حباجة هي واليت الناقصة، املواضيع أن تستكمل أيًضا وبإمكاxا معلوماته، ومصداقية صحة

 أكرب قيمة املواضيع هلذه تعطي اليت والبيانات األرقام طريق العن إ ذلك يتم وال وإضافات،

 المتفاعل االتصال -خدمة بفضل : الصحفية المواضيع في الصحفية المصادر نظر وجهات استطالع*

 أفعاهلم ردود وحىت وأفكارهم آرائهم، معرفة وبالتايل الصحفية، باملصادر املباشر باالتصال اإلنرتنت تسمح –

 إليهم التنقل وعناء جهد دون عليهم،وهذا الصحفي يطرحها اليت القضايا حو

 ووسائل والشركات، املنظمات من العديد بأرشيف وكذا : البحث ومحركات البيانات بقواعد االتصال* 

 صحفية، نواحي عدة من منها واالستفادة الصحفية والدوريات واملنظمات واجلامعات، واملكتبات اإلعالم

 أجل من للصحفي، اهلامة األدوات إحدى (Les moteurs de recherches)البحث حمركات وتعد

 Voilà ،Hot bot ،Loka ce ،Info-sek ،Web :ومنها الشبكة عرب املعلومات إىل الوصول

crawler ،Google Ecala ،Yahoo ،Altavista ،Lycos ،Wanadoo ،Excite........... 

 

  1الدالة  استخدامه للكلمات يف يدقق وأن ،دواح حبث حمرك على الصحفي يعتمد ال أن ويستحسن
                                                   

1
 Serge Courrier, Internet pour les journalistes, éditions Victoires, Paris 2004, p16. 



 في الصحافة المكتوبة اإلنترنت استخدام                                                     المبحث الثاني:                            

 

65 
 

 رحبة آفاق إىل >ا ، واالنطالقالتقليدية الصحفية املهارات حاجز بكسر وذلك :الصحفية المهارات تطوير*

 حديثة تقنيات واستخدام الصحفية الكتابة أساليب ، وتطويروصياغتها املعلومات، ومجع والتحليل، التغطية من

 متنوع صحفي تجنموتقدمي  الصحفية املعاجلة يف

 مجيع جلمع اإلنرتنت يستعمل أن يستطيع صحفي كل :للصحفي خاص كأرشيف اإلنترنت استخدام*

 من العديد تتوفر حيث .اخل...وقراءاته وكتبه واهتماماته، اخلاصة، وعناوينه ومواعيده، الصحفية، مواضيعه

 متحرك وأرشيف متنقلة، كذاكرة اإلنرتنت استخدام على تساعد اليت واخلدمات الربامج

 لديه املفضلة الصحفية املصادر على حتتوي واليت :الخاصة الصحفي صحيفة بناء في اإلنترنت استخدام*

 بالشكل املفضلة صحيفته تصميم على تساعده كما ويتابعها، >ا يهتم اليت األخبار له جتلب واليت

 واملتنوعة، اجلديدة واملعلومات األخبار مجع يتّوىل اخلاص الذي السكرتري مبهمة عنه نيابة والقيام يريده، الذي

 واهتماماته ميوله مع ومتوافق ومرتب منظم بشكل ويصنفها

 واهتماماته وقراءاته وميوله شخصيته، على اآلخرون يطلع خالله ومن : به الخاص الصحفي موقع بناء*

 الصحفية وأعماله وإجنازاته ومقاالته، وآرائه، وكتاباته حياته وسرية

 مجاعات بفضل ولكن امليداين، عملهم بطبيعة منعزلني الصحفيني معظم : الزمالء بين ما التحاور*

 العمل وحتسني أعماهلم، بني ما ملقارنة بينهم، فيما التحاور باستطاعتهم اإللكرتوين، والربيد البث، النقاشوقوائم

 القيود، حتطم فاإلنرتنت حدود، دون مجاعي عمل إطار يف واإلرشاد والنصح األفكار، وتبادل الصحفي،

 إجناز صحفي أراد األمريكية، املتحدة الواليات ففي الصحفيني، بني اجلماعي للعمل فضاء خلق فرصة وتتيح

 قام صحفي وكل النقاش، حوارات يف مشاركني بطلب فقام الواليات، إحدى يف اخلالفات خيص فيما حتقيق

 متكن املعنية، الواليات مجيع من له مبساعدة زمالء وهكذا إليها، ينتمي اليت بالوالية خاصة بوثائق بإمداده

 2ناجح حتقيق إجناز من الصحفي

 

 

 ،الصحفية البالغات على لالطالع وسيلة هي فاالنرتنت : مختلفة صحفية بالغات توفير*

                                                                                                                                                          
1
  Jean Luc Martin Lagardette, Le guide de l’écriture journalistique, la découverte, 6ème édition, France, 

2005, p161. 
2
 KAMESHNEE Naidoo, Internet à l’usage des journalistes africains, Institut Panos, ed. Karthala, France, 

1999p48
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(Les communiqués de presse)، لعدة وسيلة أخرى، عرب عليها االطالع يصعب ما غالبا اليت 

1منها أسباب
 : 

 فيهم املرغوب غري خاصة الصحفيني، لبعض البالغات إرسال ينسون أحيانا باإلعالم املكلفون -

 النامية الدول يف خاصة الصحافة، مع العالقات يسري قوي نظام إىل تفتقر الشركات بعض-

 البالغ من أفضل ،)األصلي البلد من(األصلي البالغ على االطالع األفضل من الدولية، البالغات حالة يف-

 حملًيا يأيت الذي الصحفي

 طريق عن التقشف هذا حتطم اإلنرتنت وبالتايل الصحفية، البالغات من القليل ال إ تعطي ال األنباء وكاالت_

 صحفية واحتياجات، بالغات صحفية على حتتوي للصحفيني، خمصصة صفحات على حتتوي مواقع توفري

 طريق عن املطلوبة، الصحفية البالغات اإللكرتوين، الربيد عن طريق إرسال يتم بسيط، اشرتاك وبفضل أخرى،

 إلكرتونية استمارة ملء

 أي ويف أي مكان، ومن تكلفة، أية دون وذلك : الصحيفة وإلى من الصحفية المواد واستقبال إرسال*

 استقبال يف الصحفية املؤسسة ختدم ضرورة وأصبح الصحافة، جمال يف جناحه اإللكرتوين الربيد أثبت وقد وقت،

 2سرعة،وآنية بكل املعمورة، كل عرب املواضيع

 تصنف واليت : اإلنترنت على المتوفرة والدوريات والموسوعات والمراجع القواميس من االستفادة*

 وحتقيق مواضيعه واستكمال إجناز يف للصحفي بالنسبة ضرورية وهي عليها، االطالع يسهل بشكل معلوماwا

 مستمر بشكل وتطويرها الصحفية، معارفه

 للمصادر د اإللكرتوينوالربي والعناوين، اهلواتف، أرقام مثل : مساعدة صحفية أدوات على الحصول*

 ةاخلاص العناوين دفرت لتثرية وسيلة فاإلنرتنت|ا، االتصال إىل الصحفي يسعى اليت واجلهات والشخصيات،

 بالصحفي

 بعد عن صحفية مؤمترات عقد إمكانية للصحفي تتيح اإلنرتنت : الصحفية المادة جمع وسائل تطوير*

 يستحيل قد مهمة، شخصيات مع افرتاضية مقابالت إجراء كذلك اإللكرتوين، الربيد عرب باملصادر واالتصال

  Deanا | قام اليت االفرتاضية املقابلة مثل ومهنية، ألسباب جغرافية، لوجه وجًها مقابلتها األحيان بعض يف

Naidu مع اجلنوبية إفريقيا يومية من يف صحفي Ros Brenan مقاطعة يف متواجد وهو Valles de sud 

                                                   
1
 Serge Courrier,op.cit.p20 

2  Serge Courrier, op.cit,p 24 
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1دقيقة 40 مد%ا ، وكانتبأسرتاليا
 

 االتصال بإمكان القارئ ،اإلنرتنت توفرها اليت التفاعلية الوسائل بواسطة : بالقراء االتصال طرق تطوير*

 املقال  على نظره وجهة لطرح ،اإلنرتنت عرب املقال كاتب بالصحفي

 مع مبقاالته أبواب املشاركة للصحفي تفتح فاإلنرتنت : أخرى لصحف اإلخبارية األقسام في المشاركة*

 وأدائهاومعايريها الصحفية ، اختيارا%ا على االطالع بعد وذلك Vا، يعمل اليت اجلريدة غري أخرى صحف

 2االفتتاحي خطها ومعرفة الصحفي،

 وسائل دور من غريت كما ا`تمع، يف خمتلفا دورا تلعب الصحافة االنرتنت جعلتوكخالصة هلذا الفصل 

 الذي التكنولوجي التقدم من الدورية واملطبوعات الصحف استفادت فقد اليومية حياتنا يف املطبوعة اإلعالم

 التوزيع طرق تغيري خالل من العامل، مستوى على قراءا%ا عدد وزيادة مضموfا، لتحسني االنرتنت وفرته

 ....ذلك وغري احلاسب ومبشاركة الشبكة، بواسطة

 الصحفي متكن إذ الصحفي، ا`ال يف عنها االستغناء ميكن ال وسيلة املتعددة خبدما%ا اإلنرتنت وتظل

 وكوfا اإللكرتوين والربيد الدردشة، وحوارات البث، وقوائم اإلخبارية، ا`موعات يف ضالته جيد أن املتخصص

 .اليومي الصحفي العمل بديهيات من أصبحت من مستوى، أكثر يف الصحفي امليدان تفيد

 

  

                                                   
1
  KAMESHNEE Naidoo, op.cit, p50. 

2
 Serge Courrier, op.cit,p25 



Ministére  de  l'enseignement  supérieur et de la recherche  scientifique 

Université Abdelhamid ben badis de mostaganem                                        

Département des sciences de l'information et de la communication de la                                                    

faculté des sciences sociales.                                                                                

Messieur ¸les journalistes et les professionnels du  journal 

le quotidien d'Oran.                                                     

Salutations 

Cette enquête est un important outil de recherche dans notre étude qui 
reléve de la préparation du diplôme de master autour du sujet de:"La 

réalité de l′utilisation des technologies de internet et de ses 

applications dans la fondation de la presse" Le quotidien d'Oran″ 

Nous vous prions de lire le questionnaire et la répondre aux questions 
relatifs à la  recherche en espérant l′appui de votre aide. 

Observations: 

-Mettez une croix dans les cases pour la réponse. 

-Répondez  á  toute  les questions . 

-Nous vous affirmons que vos réponses   seront  utilisées á des fins 
uniquement  scientifiques. 

 

 

 

Préparé  par:Bakhti warda                   Encadré par: Chahrazed Lamjad 

 

 

Année  universitaire :2013-2014 

 



-Donnés  personnelles: 

1-sexe:     Homme                           Femme 

2-Age: - du 20 ans á30 ans 

          - du31 ans á 40 ans          

        -du 41 ans á50 ans               

       -du 51 ans et plus                

3-Niveau d′étude :   

                             -licence           

                        -Magister          

                       -doctorat                    

                       -Autre précisez……………………………………………… 

4˗Experience  professionnelle : d΄une année á 5ans         

                                              -  de 6 ans á 10 ans            

                                            -     de11 ans á15 ans          

                                            - de 16 ans et plus          

5-position actuelle : 

Chapitre 1 :l'utilisation de la technologie de l΄internet dans 

l'entreprise 

6-Utilisez vous l'internet dans votre domaine ?         toujours                
souvent                 parfois                  rarement          

7-quand  avez -vous commencé á travailler  avec l'internet? 

-depuis l'introduction de cette méthode en Algerie  

-depuis son introduction sur le journal dans lequel il opére      

-depuis qu'il est devenu d'usage courant 



-citez d'autres…………………………………………………….. 

8-combien de temps consacré pour à l'utilisation quotidienne de l'internet 
en milieu de travail: 

-Moins  heure           

-  heure á deux  heures         

-plus de deux heures         

9-Êtes -vous confronté á des difficultés lors de l'utilisation de l'internet? 
Oui                non                          

-Si la réponse est "oui" citez les: -Technique 

                                                      -linguistique           

-citez d'autres……………………………………………………………. 

Chapitre 2 :des pratique du réseau de l'internet au riveur de 

l'entreprise 

10- Quelles sont les applications les plus importantes que vous utilisez : 

-Electronic mail  

-connescion à distance 

-FTP(protocole le trnsfert de fichiers) 

-Forums 

-Service gopher 

-chat 

-service de weiss 

-sondages(boites de vote) 

-blogs 

-citez d'autres……………………………………………………………….. 



11-Quels sont  les moteurs de recherche que vous utilisers dans votre 
domaine:  yahoo                                Naseej                                 google                         

  Alta vista 

-citez d'autres…………………………………………………………… 

12-Avez- vous déjà reçu la formation spéciale afin d ′utiliser l'internet ?              
oui                                non 

13-Avez-vous une expérience suffisante pour connaitre tous les services 
disponibles sur l'internet ?            oui                       non 

-Si la réponse est "non" pour quoi ? 

…………………………………………………………………………… 

14-Quel est le but de votre journal pour créer un site sur internet: 

-l′ugmentation du  nombre de lecteurs sur son site internet 

-Diffusion des annonce 

-citez d'autres……………………………………………………………… 

 Chapitre 3 ː l'impact de l'utilisation des technologeies de l'internet au 
niveau de la performance de l'entreprise 

15-Est -ce que linternet á réduit le volume des entretiens journalistiques et 
les face -á-face ?  oui                non            

16-Pensez - vous que l'introduction de la  derniére innovation de la 
technologie de l'internet a augmenté l'efficacité de la communication dans 
l'entreprise?     Oui                                 non 

                                       

17-Est -il arrivé á votre  journal de réaliser  un scoop dans un sujet 
quelconque  par biais de l'internet?   Oui                non          

18-Comment évaluez - vous le travail journalistique  dans votre enterprise 
á la suite de l'utilisation d' internet ?   excellent                  Acceptable       



Faible 

19- A votre avis l'internet a eu un impact sur la presse écrite en Algérie ?  
oui                            non 

  Escpliquez cela  ………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

Merci beaucoup 

 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

ديسباجامعة عبد الحميد بن   

  غانممست-

 االجتماعيةكلية العلوم 

 واتصالقسم علوم إعالم 

 طيبة وبعد....... السادة الصحفيني واملهنيني جبريدة حتية

 حول موضوع : ماسرتيعد أداة حبث مهمة يف دراستنا اليت تندرج يف إطار التحضري لنيل شهادة  االستبيانهذا  

 وتطبيقاaا يف املؤسسة الصحفية " اإلنرتنتتكنولوجيا  استخدام"واقع 

  Le quotidien d'Oran     منوذجا 

 تعاونكم معنا. أملينااملتعلقة ببحثنا  األسئلةواإلجابة على  االستبيانيرجى تفضلكم بقراءة 

 مالحظة:

)يف اخلانات املخصصة xة  (الرجاء وضع عالم_

 لإلجابة 

 اإلجابة على مجيع األسئلة.

 علمية حمضة . ألغراضنؤكد لكم أن إجاباتكم ستستعمل 
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 خاتمة:

خالل العقد ،لقد أشرنا يف مقدمة هذه الدراسة إىل أن تكنولوجيا االتصال واإلعالم شهدت تطورا مذهال

حيث أصبح ال ميكن وضع تصورا كامال حلدود هذا النمو املتسارع الذي يشمل ،)20األخري من القرن العشرين (

 اإللكرتونية املندجمة مع شبكة اإلنرتنت واألقمار االصطناعية وخمتلف الشبكاتوالبث املباشر ،احلاسوب اإللكرتوين

وأصبح التحكم يف هذه التكنولوجيا وتوظيفها يف العمل الصحفي ميثل معيار التطور للمؤسسات الصحفية 

 ومقياس ملدى قدرsا على مسايرة هذا املد التكنولوجي اهلائل،أو ختلفها 

فاملستوى الذي وصلت إليه وسائل اإلعالم مبختلف أنواعها يف الدول املتقدمة شكلت فيه تكنولوجيا 

حيث ،االتصال واملعلومات ويف مقدمتها اإلنرتنت النسبة األكرب بفضل التسهيالت اليت تتيحها أمام املستخدمني 

اسرتجاع املعلومات والبيانات ونشرها و ،أتاحت تكنولوجيا اإلنرتنت أساليب اتصال جديدة يف جمال مجع وختزين

على نطاق واسع يف مساحات مل تكن متوفرة من قبل فضال عن السرعة والدقة اليت يتميز �ا استخدام 

 املستحدثات يف الفضاءات اإلعالمية

تكنولوجيا اإلنرتنت من خالل التطبيقات اليت تتيحها توفري قواعد ،كذلك من جهة أخرى مكنت 

وكذا اعتماد أحدث األساليب يف استطالعات ،ات للجماهري مل تكن متوفرة يف املصادر التقليديةوبيان،معلومات 

 يف خمتلف القضايا. أراء اجلماهري

هلذه التكنولوجيا مل يرق  le quotidien d'Oranوقد الحظنا يف هذه الدراسة أن استخدام جريدة 

مسرية قطاع  املتطورة ويعود ذلك بالدرجة األوىل إىلىل املستوى الذي وصلت إليه وسائل اإلعالم يف الدول إ

السيما احتكار ،واليت متيزت بسيطرة النظام السياسي على القطاع ملدة فاقت ربع القرن ،االستقاللاإلعالم منذ 

لعوامل هذه ا والسحب والتوزيع،واهلياكل املادية املتمثلة يف الطباعة والتمويل  ،وامتالك املوارد املالية،مصادر اخلرب

جعلت وسائل اإلعالم اجلزائرية تبقى رهينة العمل اإلعالمي التقليدي الذي يعتمد على التسيري التقليدي 

للمؤسسات اإلعالمية بصفة عامة وقد أخرت هذه الظروف امتالك وسائل اإلعالم اجلزائرية للتكنولوجيات 

ونرى أيضا ضعف  العناوين الصحفية فقط إذا اقتصر األمر على بعض،1997اجلديدة واليت مل تأت إال يف عام 

 ا يربر غياب الثقافة الرقمية لدى القطاع الصحفياستخدام اإلنرتنت على مستوى املؤسسات الصحفية وهذا م
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قبل احلديث ،البد أن ينطلق من املؤسسة نفسها،هلذا ميكن القول أن تطوير استخدام تكنولوجيا اإلنرتنت و 

هة الرهانات املتجددة اليت يفرضها العصر الرقمي واخلاصة بعامل اإلعالم وذلك ملواج،عن احمليط اخلارجي

ويتجسد هذا املعطى يف حتديث منظومة العمل الصحفي القائمة على اعتماد قاعات التحرير االفرتاضية ،واالتصال

واملهنيني عن طريق وإيالء االهتمام باإلطار البشري املتمثل يف الصحفيني ،واألرشيف اإللكرتوين،أو الرقمية 

تكثيف الدورات التكوينية املتخصصة والتعاون مع املؤسسات الصحفية األجنبية لالستفادة من جتربتها يف هذا 

 امليدان.

 

 

 


