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 شكر  

بادئ ذي بدء الشكر هللا وحده الذي أمدنا بالصبر والقوة والعزيمة  
 إلتمام هذه الدراسة

من شيم اإلنسان المخلص العرفـان بالجميل ونحن ال نملك في هذا المقـام  
من الكلمات سوى كلمة شكر لكل من مد لنا يد العون إلنجاز هذه  

الذي لم  " بن زروق جمال"المذكرة وأخص بالذكر األستاذ المشرف  
  منبع الحنانيبخل علينا بأية نصيحة وتفـانى في إنجاز هذا العمل إلى  

أبي حفظه اهللا ورعاه                     إلى األم الفـاضلة    وبلسم جروحي
التي ضحت بالنفس والنفيس لزرع البسمة على محياي                      

إلى سندي في هذا                                                         
  الزمان أختاي العزيزتين خولة وفدوى          إلى صديقتي المخلصة

 كريمة التي كانت نعم األخت وإياي

إلى كل هؤالء أرق آيات العرفـان والتقدير وأخلص عبارات الشكر  
 والوفـاء
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  : مقدمة الدراسة 

مل يعد خيتلف إثنان على القول أن العامل دخل يف رحاب  ألفية جديدة نتيجة لثورة اتصالية معلوماتية، تبشر      
فاملرحلة اليت نعيشها هي مرحلة ما بعد . بانعطافة تارخيية و حبضارة مل نعتدها من قبل على مر العصور البشرية

تمعات البشرية ،حيث انتقلت  التصنيع أو باألحرى عصر املعرفة، اليت متثل دون شك حقبة جديدة يف حياة ا
تمعات من صناعية إىل معلوماتية تؤدي فيها شبكات املعلومات ووسائل االتصال احلديثة دورا متميز  وإذا   .اا

كانت الكتابة على احلجر وسيلة للتعبري عن العصر احلجري، و بدورها كانت الكتابة  على جلود احليوانات هي 
التعبري عن العصر الرعوي ، و أصبحت بعدها الكتابة باستخدام ورق الربدي املأخوذة من شجر الربدي وسيلة 

وسيلة التعبري عن العصر الزراعي ، ليكون الكتاب الورقي مسة العصر الصناعي، فإن مسة هذا العصر هو استخدام 
  .احلاسب اآليل لنقل املعلومات 

ين أطل على البشرية حامال بني ثناياه طيفا من األساليب و النظم و و على إثر ذلك فإن القرن العشر      
تمعي أكثر ميال للتعامل مع مستجدات العصر املعلومايت ، و ما ساعد على  األدوات، اليت جعلت من النسق ا

يف  ذلك االنتشار املذهل لعدد احلسابات الشخصية يف خمتلف أحناء العامل ، و قد صاحب هذا االنتشار تنامي
ويف هذا الصدد اختلفت املواقف حول عالقة  شبكة االنرتنيت بوسائل  ،"شبكة االنرتنيت"لعصر استخدام ثورة ا

االتصال التقليدية، فهناك من يعتقد بأن هذه العالقة هي عالقة تكاملية بني هذه الوسائل ، و يف ذلك الوقت 
له تأثريا سلبيا على الوسائل التقليدية ، و جند موقف  يرى البعض اآلخر أن الطابع التنافسي للشبكة أصبح قويا و

آخر يقول بإمكانية أن تصبح شبكة االنرتنيت يف غضون السنوات القليلة القادمة بديال عن وسائل اإلعالم 
  .التقليدية

على ويف هذا اإلطار كانت الضرورة ملحة لتقصي واقع استخدام تكنولوجيا االتصال احلديثة، وتسليط الضوء      
ملعرفة مدى مسايرة  "الشرق اجلمهوري" أثر هذه األخرية على األداء اإلعالمي، و قد وقع اختيارنا على جريدة 

ومواكبة هذه املؤسسة اإلعالمية آلخر التطورات احلاصلة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال، األمر الذي من 
الرسالة اإلعالمية، و كمية اإلنتاج نظرا للعالقة اليت  شأنه أن حيدث تطورات ضمنية جذرية على مستوى نوعية

  .تربط بني الوسيلة و الرسالة 

  :وفق ذلك انتظم هذا البحث يف أقسام توزعت على النحو التايل
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وقسم هذا األخري بدوره إىل أربع فصول، بالنسبة للفصل األول  متت فيه صياغة :القسم املنهجي والنظري      
-إىل عينة الدراسة  اف الدراسة و أمهيتها، كما تطرقتعلى أسباب اختيار املوضوع ،أهدجت ، مت عر اإلشكالية 

املنهج ،وهو املنهج املسحي باملوازاة مع منهج دراسة احلالة، كما حددت الباحثة أدوات مجع  - صحفيي اجلريدة
ىل  استمارة االستبيان ني، باإلضافة إو املقابلة  مع بعض الصحفيالحظة العلمية املباشرة البيانات اليت متثلت يف امل

التعريف باملفاهيم األساسية، و سابقة، كما تناولت يف هذا القسم الضوء على بعض الدراسات ال ،كما سلطت
هو كل ما تطلبه كل دراسة أكادميية  لفهم املوضوع و دراسة املشكلة اليت تنطلق من حتديد املفهوم، الذي يتم 

وخصص الفصل  نولوجيا االتصال ، العمل الصحفي،املفاهيم أساسا يف مفهوم األثر، تكقياسه فيما بعد و متثلت 
تطرقت إىل  مث،لنظرية البنائية الوظيفية ومدخل االستخدامات واإلشباعات كمداخل نظرية يف هذه الدراسة الثاين

يات املستثمرة يف العمل جمتمع املعلومات ، مث التقن عرجت علىتكنولوجيا املعلومات، و تكنولوجيا  االتصال، و 
آخر  ونظرا لكون الدراسة تنصب حول تأثري االتصال على العمل الصحفي كان لزاما التطرق إىل فصل. الصحفي

  .ومن مث أثر تكنولوجيا االتصال على اإلعالم املكتوب ...يضم مفهوم الصحافة املكتوبة

علقة باجلداول، و مت إدراج اجلداول التكرارية البسيطة فيما تضمن القسم التطبيقي حتليل و تفسري البيانات املت     
و املركبة، وقد انتظم هذا القسم وفق أربعة فصول ، حيث متحور الفصل اخلامس حول استخدامات الصحفيني 
لتكنولوجيا االتصال ومدى مسايرة الصحفيني هلا ،يف حني متحور الفصل السادس حول حتليل البيانات املتعلقة 

لوجيا االتصال يف االتصال الداخلي، أما بالنسبة للفصل السابع فقد ارتبط بتحليل البيانات اخلاصة بتوظيف تكنو 
بتوظيف تكنولوجيا االتصال يف االتصال اخلارجي ، يف حني ارتبط الفصل الثامن بالتحليل الكمي والكيفي ألثر 

  .استخدام تكنولوجيا االتصال على العمل الصحفي

اية هذه الدراسة إىل االستنتاجات العامة املتعلقة مبوضوع الدراسة ،و ذلك من خالل اإلجابة       لنصل يف 
على كل األسئلة املطروحة  وصوال إىل التساؤالت الفرعية ، كما حاولت الباحثة تقدمي  طرح و تلخيص ملختلف 

ا عملية إنتاج األخبار على مستوى اجلري دة، و العوامل املتدخلة و املؤثرة فيها، كما متت صياغة املراحل اليت متر 
مجلة من االقرتاحات و التوصيات على مسؤويل اجلريدة قصد استثمار  هذه التكنولوجيا استثمار أمثل لرتقية قطاع 

  اإلعالم املكتوب يف اجلزائر
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.اإلطار المنهجي للدراسة: الفصل األول    
.اإلشكالية: أوال  

.حتديد املصطلحات: ثانيا  

.أسباب اختيار املوضوع: ثالثا  

.أهداف الدراسة:رابعا   

.أمهية الدراسة: خامسا  

.نوع الدراسة واملنهج: سادسا  

.أدوات مجع البيانات: سابعا  

.جمتمع الدراسة:ثامنا   

.عينة الدراسة: تاسعا  

.الدراسات السابقة: عاشرا  
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ةاإلطار المنھجي للدراس.............................................................................................الفصل األول   

::اإلشكالیةاإلشكالیة    

إخل بفعل ... لقد شهد العامل مؤخرا طفرة نوعية على مجيع األصعدة سياسية، اجتماعية، اقتصادية      
التكنولوجيا احلديثة لإلعالم واالتصال، وما أفرزته هذه األخرية من شبكات عنكبوتية، واتصال كابلي تفاعلي، 
وفضاء إلكرتوين، واليت جعلت من العامل قرية كونية كما سامهت يف تغيري منط االتصال، وتوسيع رقعته، وفرض 

الدول السائرة يف طريق النمو على وجه اخلصوص، للحاق  حتديات جديدة على مجيع الدول بصفة عامة، وعلى
ذا القدر ألن العربة باإلنتاج ال  ،الركب ومسايرة هذه التطورات والتحكم يف هذه التقانات ذا وعدم االكتفاء 

 وعماد هذا األخري املعلومة والتكنولوجيا، ،علومات واقتصاد املعرفةخصوصا أننا يف عصر امل ،باالمتالك فحسب
ا ختليص هذه الدول  هلذا يكون لزاما على هذه الدول مبا فيها اجلزائر إنشاء بنية حتتية تكنولوجية رصينة من شأ

صادية، توتسخريها لتحقيق التنمية املستدمية على كافة املستويات، سياسية ، اق ،من قيود التبعية للدول الغربية
ال من دور حيوي يف دفع عجلة التنمية نظرا ملا يشكله ،اجتماعية، خصوصا اإلعالمية منها والنهوض  ،هذا ا

ا   .بالقطاعات املذكورة آنفا باعتباره حلقة من حلقا

وأداة لتشكيل الرأي العام  ،ها املختلفةنكما يعد أداة مهمة يف إدارة حرب املعلومات واحلرب النفسية مبضامي      
الدول املتقدمة وخاصة الواليات املتحدة األمريكية لإلعالم  هذا ما يفسر بوضوح استخدام ،والتحكم يف اجتاهاته

وتفتيت الدول والشعوب ضمانا لتواجدها ،  ،والغزو الفكري ،ووسائله كأسلوب للدعاية قصد اهليمنة السياسية
فقد تبني جليا أن هذه األساليب تفوق يف فعاليتها وتأثريها اجليوش املسلحة ، لذلك تستثمر الدول الغربية 

  . تيجيةانولوجيا االتصال احلديثة لتحقيق أهدافها اإلسرت تك

ا       وهذا ما أثار انتباه باقي الدول إىل أمهية استثمار احلاسب وشبكة االنرتنيت يف تطوير أداء مؤسسا
يف إطار التعاون  cerist، عن طريق  1994اإلعالمية ، منها اجلزائر وذلك منذ ارتباطها بالشبكة يف مارس  

الذي مولته اليونسكو مع احلكومة االيطالية بغرض إنشاء شبكة معلوماتية يف إفريقيا ، لتكون بذلك اجلزائر هي 
وكانت جريدة ،  1997مث بدأ تغلغلها يف الوسائط اإلعالمية سنة . البؤرة أو املنطقة احملورية يف إفريقيا الشمالية 

ية تدرج شبكة االنرتنيت كأحد العناصر الرئيسية لتطوير األداء املهين، وتفتح الوطن أول وسيلة إعالمية جزائر 
ال لباقي الوسائل اإلعالمية   .بذلك ا
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كغريها من الوسائل اإلعالمية، تسعى جاهدة ملواكبة التطورات احلاصلة يف  "الشرق اجلمهوري"وصحيفة       
هين والتقين باقتناء التقنيات احلديثة لإلعالم واالتصال ، من جمال حترير األخبار و إنتاجها ، وحتسني األداء امل

خالل توسيع حركة الرقمنة  لتتحول بذلك صناعة اإلعالم بصفة عامة والصحافة بصفة خاصة ، من منظمات 
  .العمل التقليدي إىل منظمات مفتوحة غري مقيدة جبدران وحدود

نظرا لكون تطوير األداء املهين يتطلب  ،مي كما ونوعاوالذي من شأنه أن ينعكس على سريورة العمل اإلعال 
 ،تغيريا يف كمية املعلومات اليت تتدفق عرب وسائل اإلعالم، ونوعيتها باعتبار أن ذلك هو ركيزة التطوير األساسية

يف الوقت الذي أصبح مضمون الرسالة وما حيويه من معلومات هو أحد معايري قياس مدى تطور العمل الصحفي 
.  

واقع استخدام التكنولوجيا احلديثة لإلعالم واالتصال " هلذا املوضوع  يعلى هذا األساس كان اختيار      
ا على األداء املهين للصحفي اجلزائري للوقوف على آخر التطورات اليت عرفها امليدان  حماولة مين" وانعكاسا

وتقصي " الشرق اجلمهوري"ة اإلعالمية واستقراء الواقع التكنولوجي للعمل اإلعالمي يف املؤسس ،اإلعالمي
الوسائط احلديثة املستخدمة على مستوى هذه املؤسسة يف سريورة العملية اإلعالمية من مجع ، ختزين، معاجلة، 

االجتماعيون فيما ن مبعىن آخر الوسائط االتصالية اليت يستخدمها الفاعلو  ،اسرتجاع ونشر يف إطار العالقة الثنائية
 املؤسسة هذا من جهة واالتصال بني الصحفي واجلمهور وبني الصحفي والنظراء من جهة أخرى بينهم داخل هذه

ما األنسب ملثل هذه  ، وقد ارتأيت تبين نظرية البنائية الوظيفية ،ومدخل االستخدامات واإلشباعات نظرا لكو
  .الدراسات

خصوصا كوننا نعيش يف  ،مي اجلزائريمن خالل هذه الدراسة تسليط الضوء على الواقع اإلعال وقد حاولت     
طبيعة الوسائل املستخدمة : والذي كان كمحصلة لتفاعل التقانات احلديثة عرب عدة حماور  ،ظل جمتمع املعلومات
وإمكانية توظيفها على مستوى االتصال الداخلي  ،هذه املؤسسة يف هذه الوسائل االتصالية يومدى حتكم إعالمي

ا على األداء امله ،واخلارجي   .ينومن مث انعكاسا

من خالل هذه  تارتأي ،ونظرا لكون التكنولوجيات احلديثة لالتصال غدت ضرورة ملحة يف عصرنا احلايل     
هلذه التقنيات من خالل تسليط   L’ESTقيس مدى جماراة اإلعالمي اجلزائري العامل مبؤسسة أالدراسة أن 

ا على العمل  ،تربط الصحفي بتقنيات االتصال احلديثة كمتغري مستقل الضوء على طبيعة العالقة اليت وانعكاسا
  :وعليه نطرح التساؤل التايل  ،اإلعالمي كمتغري تابع
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 جريدة التصال على مستوى لهو واقع استخدام التكنولوجيات احلديثة  ماl'est ، على  هاهو أثر  وما
 ؟  لنشاط املهين للصحفيا

  

  :تساؤالت الدراسة

وما مدى مسايرة وحتكم التكنولوجيات االتصالية املستخدمة على مستوى اجلريدة ،هي أهم  ما -
 ؟فيها الصحفيني 

 الداخلي للمؤسسة ؟ االتصال على مستوى تكنولوجيا االتصال احلديثة ما مدى توظيف -
 اخلارجي للمؤسسة ؟ االتصال ستوىمعلى  تكنولوجيا االتصال احلديثة ما مدى توظيف -
 على العمل اإلعالمي؟  تكنولوجيا االتصال احلديثة أثرتكيف  -

  ::  تحديد المصطلحاتتحديد المصطلحات      

ات مهما اختلفت أهدافها ات مهما اختلفت أهدافها ، فهي عناصر حمورية يف كل الدراس، فهي عناصر حمورية يف كل الدراساهيم من الوحدات األساسية للبحوثاهيم من الوحدات األساسية للبحوثتعد املفتعد املف            
، وقد ورد يف دراستنا هذه مصطلحات ومفاهيم ، وقد ورد يف دراستنا هذه مصطلحات ومفاهيم حقل حبثي مبجموعة مفاهيم أساسيةحقل حبثي مبجموعة مفاهيم أساسية  ، حيث حيفل كل، حيث حيفل كلوأنواعهاوأنواعها

  : : منها ما يليمنها ما يلي

  ::تكنولوجيا االتصالتكنولوجيا االتصال  --11
  

  ::التكنولوجياالتكنولوجيا    --  أأ
  1".التقنية وعلم الفنون "ا أ يعرفها القاموس اجلديد للطالب على: لغة  -  ب
رد  -  ت ا: التعريف ا التطبيق العملي لالكتشافات العلمية أو هي :" يعرفها فاروق أبو زيد على أ

  2".تطبيق املعارف العلمية يف احلياة العملية
تمعهي جمموع إفرازات الثورة العلمية املعرفية من وسا: التعريف اإلجرائي .ئل مادية وغري مادية وتسخريها خلدمة ا

                                                
  . 1402، ص 1991، املؤسسة الوطنية للكتاب ،  7، ط  القاموس الجديد للطالبعلي بن هادية وآخرون،  - 1
 .45، ص 1998، عامل الكتب ،  2، ط مدخل إلى علم الصحافةفاروق أبو زيد ، -- 2



 

 
 

  
 
  ::االتصالاالتصال      --بب
   1.التصق به: اتصل ، يتصل ، اتصاال الشيء بالشيء : لغة -
رد - متكن من قيام العالقات االجتماعية وتطويرها ويتكون من كافة  اليت االتصال هو اآللية: " التعريف ا

الرموز الروحية ووسائل نقلها عرب املكان وحفظها عرب الزمان، وهذا يشمل تعابري الوجه واإلمياءات واألصوات 
والكلمات والكتابات والصحف والتلغراف واهلاتف، وغريه من الوسائل واملنجزات اليت هلا أن تسيطر على 

 2". مان واملكانالز 
االتصال هو العملية اليت يتم مبقتضاها نقل أفكار ومعلومات بني طرفني أو أكثر أحدمها : التعريف اإلجرائي -

دف اإلقناع أو التأثري مع  مرسل واآلخر املرسل إليه، وتتم هذه العملية بطريقة مباشرة أو عرب وسائط معينة، 
  .  هاوجود رد فعل مما يضفي مسة التفاعلية علي

  ::تكنولوجيا االتصالتكنولوجيا االتصال  --  جج
رد - هي جممل املعارف واخلربات املرتاكمة واملتاحة، واألدوات أو الوسائل :" تكنولوجيا االتصال : التعريف ا

املادية والتنظيمية واإلدارية املستخدمة يف مجع املعلومات، ومعاجلتها، وإنتاجها، وختزينها واسرتجاعها، 
تمعاتونشرها،، وتبادهلا أي توصيلها إ  3". ىل األفراد وا

تكنولوجيا االتصال هي جمموع التقنيات أو النظم اليت يتم مبوجبها مجع املعطيات : التعريف اإلجرائي -
والبيانات فمعاجلة هذه األخرية، مث ختزينها، واسرتجاعها يف الوقت املناسب، مث نشر هذه املواد أو املضامني 

  .اإلعالمية
  ::األثراألثر - 2
 .يه وعليه، ترك فيه أثرا، مجعه آثار و أثورأثر تأثريا ف: لغة -
رد - ما بقي من رسم الشيء وهو يشمل التأثري األديب والنفوذ إذا أحدث أثرا على سلوكه أو طريقة : التعريف ا

 4.تفاعله مع ما حييط به
األثر  هو جممل االنعكاسات اليت أحدثتها التكنولوجيا احلديثة لالتصال سواء كان ذلك: التعريف اإلجرائي -

نرتنت فتح آفاق جديدة سبيل املثال ال احلصر استخدام االإجيابيا أو سلبيا على العمل اإلعالمي، نذكر على 

                                                
 .10علي بن هادية وآخرون  ،مرجع سبق ذكره ، ص  - 1
 . 45، ص  1996، املؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بريوت ، الصحافة والصحفي المعاصرحممد درويب ،  - 2
 . 3ص،  2009،حماضرات جامعية،جامعة احلاج خلضر ، باتنة ،  تكنولوجيا االتصال الحديثةرحيمة الطيب عيساين ،  - 3
 . 7، ص 1990، مكتبة لبنان ، بريوت ،  2، طمعجم وسيط للغة العربية : الوافي عبد اهللا البستاين ،  - 4



 

 
 

مثل ظهور ما يعرف بالصحافة اإللكرتونية هذا من جهة، وأدت إىل ظهور قوالب منطية جاهزة من جهة 
 .أخرى

  :األداء  - 3
 .األداء هو إيصال الشيء إىل املرسل إليه. اخلرب أدى تأدية ، أدى الشيء، أوصله، أدى إليه:  لغة  -
رد - هو جمموعة من املعايري املالئمة للتمثيل والقياس اليت حيددها الباحثون واليت متكن من إعطاء : التعريف ا

 1 .حكم قيمي من األنشطة والنتائج واملنتجات وعلى آثار املؤسسة على البيئة اخلارجية
حيث  ،يعين الطريقة أو الكيفية اليت يتم مبقتضاها نقل املواد أو املضامني اإلعالميةاألداء : التعريف اإلجرائي -

 .يندرج يف إطارها حكم قيمي على مستوى تقدمي اخلدمة اإلعالمية
:العمل الصحفي-4  
:العمل- أ  

.  العمل هو الفعل بقصد املهنة أو ما يتولد عليه العمل، مجعه أعمال : لغة   
رد -  2.ل هو جمهود يبذله اإلنسان لتحصيل املنفعةالعم: التعريف ا
ا اإلنسان لتحقيق غايته املنشودة: التعريف اإلجرائي -  .هو سريورة من األفعال والنشاطات يقوم 

 :الصحفي - ب
رد  - ا فيقال أسلوبا صحفيا، عرضا صحفيا ، أو أداء : التعريف ا هو ما يتعلق مبهنة الصحافة ويتصل 

 3 .صحفيا
الصحفي هو الذي ميتهن الصحافة أي يتخذها مهنته ،وعمله الذي يتفرغ له ويكتسب : اإلجرائيالتعريف  -

منه، وتطلق هذه الصفة على كل من يعمل يف جملة أو جريدة أو إذاعة بشرط أن يكون عمله من ذلك النوع 
  .الذي يعد ابتكارا أو فنا من فنون املهنة

  :العمل الصحفي

رد - حفي هو مسؤولية مهنية هلا قواعد وأساليب وهلا أعراف حتكم طبيعة العمل العمل الص: التعريف ا
 4 .ونتائجه

 
العمل الصحفي هو سريورة من األنشطة واملهام اليت يتم مبوجبها إنتاج احملتويات االتصالية : التعريف اإلجرائي -

  .ي، باستخدام تقنيات معينةقلبا وقالبا، وحتريرها ونقلها إىل اجلمهور اخلارجي عرب وسائل االتصال اجلماهري 
                                                

 .9، ص  1982، بريوت ،  3، طالمنجد األبجدي - 1
 . 699علي بن هادية وآخرون ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 2
 . 316، دار الشروق، القاهرة ،ص معجم  المصطلحات اإلعالميةكرم شليب ،   - 3
 . 45، ص  1999، دار جمدالوي للنشر ، األردن ،  قضايا إعالميةك، أمحد عبد املل - 4



 

 
 

  ::تتأتى أسباب اختيار املوضوع من النقاط التاليةتتأتى أسباب اختيار املوضوع من النقاط التالية: : أسباب اختيار الموضوعأسباب اختيار الموضوع

  ::أسباب ذاتيةأسباب ذاتية

 .بتكنولوجيا االتصال وحرصه على مواكبة مثل هذه التطورات العلمية ةاهتمام الطالب* 

يف معرفة واقع التكنولوجيات احلديثة لالتصال وأهم الوسائط االتصالية على مستوى هذه املؤسسة  رغبة الطالبة* 
 .اإلعالمية

 .الرغبة يف معرفة االنعكاسات اليت أحدثتها تكنولوجيا االتصال احلديثة على األداء الصحفي اإلعالمي* 

 .االتصال فضول ملعرفة سريورة العملية اإلعالمية خصوصا يف ظل تكنولوجيا* 

وموقفها من ذلك ومدى مسايرته  ،حماولة معرفة نظرة هذه املؤسسة هلذه الوسائل املستحدثة يف العمل اإلعالمي* 
 .هلذه األخرية

  ::أسباب موضوعيةأسباب موضوعية

ا أن تساهم بطريقة أو بأخرى يف ضمان *  حاجة هذه املؤسسة ملثل هذه األساليب املستحدثة واليت من شأ
اإلعالمية، والذي يؤدي بدوره إىل ترقية صورة مثمنة للمؤسسة وكسب رضا وتأييد اجلمهور السري احلسن للعملية 

 .اخلارجي

واليت تلقيناها خالل مشوارنا الدراسي  دميية ذات الصلة بالعمل اإلعالمي،حماولة جتسيد املعارف العلمية واألكا* 
 .ومقارنتها مبا هو عليه يف الواقع

ا أن ختدم املوضوع حمل الدراسةتوفر بعض املراجع السابقة *   .واليت من شأ

ة النظراء من جهة أخرى *  حماولة معرفة الوسائل االتصالية املعتمدة لتطوير هذا القطاع وفرض وجودها وجما
 .وحماولة تدارك ذلك الشرخ أو اهلوة بني دول الشمال واجلنوب

ويؤثر على العمل اإلعالمي من  ،عمل الصحفينرتنت كوسيلة إعالمية غدت واقع يفرض نفسه على الكون اال* 
 .   جانب مجع املادة اإلعالمية ونشرها

ومدى استفادته من هذه التكنولوجيا نظرا  ،دور اإلعالم وجناعته وقدرته على التأثري على األوضاع وتغيريها* 
ا غدت حلقة من حلقات العملية االتصالية يف الوقت الراهن  .لكو



 

 
 

، مما جعلها  ائرية يف الصحافة فريدة من نوعها يف العامل العريب خاصة بعد فتحها على التعدديةتعد التجربة اجلز * 
 .جتربة للدميقراطيات الفتية يف العامل العريب فما موقع اإلعالم الثقيل من ذلك

يفرض علينا  تعترب تكنولوجيا االتصال أحدث ما أورثته التكنولوجيا احلديثة والذي يؤرخ لعصر اتصايل جديد مما* 
  .تسليط الضوء على تطوراته واستعماالته

  ::بناء على ما سبق فإن البحث يهدف إىل بناء على ما سبق فإن البحث يهدف إىل : :   أهداف الدراسةأهداف الدراسة

ونظرا ألمهية املوضوع وحساسيته إىل إعطاء نظرة وافية وكافية عن واقع  ،من خالل هذه الدراسة الطالبة دف* 
ا على العمل اإلعالمي "L’EST"استخدام تكنولوجيا االتصال احلديثة على مستوى هذه املؤسسة   .وانعكاسا

 .حماولة فهم العالقة بني تكنولوجيا االتصال والعمل اإلعالمي* 

ال ومن مث حماولة تقومي الواقع احلايل من أجل تثمني العملية الوقوف عند أهم النقائص املسجلة *  يف هذا ا
 .اإلعالمية داخل املؤسسة

 ،حتديد أهم املعوقات اليت تواجه املؤسسة وحتد من استغالهلا للخدمات اليت تتيحها تكنولوجيا االتصال احلديثة* 
ا أن  تساهم بشكل أو بآخر يف استثمار هذه ومن مث إدراج بعض االقرتاحات أو التوصيات واليت من شأ

 .التكنولوجيا لتقليص الفارق املعلومايت بني الدول املتقدمة والسائرة يف طريق النمو

  ::ميكن إجيازها فيما يليميكن إجيازها فيما يلي::  أهمية الدراسةأهمية الدراسة

تكمن أمهية الدراسة يف كون املوضوع موضوع الساعة كما يتسم باجلدة واحلداثة ومجيع املؤسسات دون استثناء * 
صا اإلعالمية منها تسعى القتناء هذه التقانات، نظرا لألمهية اليت تكتسي هذه التكنولوجيا ودورها يف تفعيل خصو 

 .العمل اإلعالمي

الفرص اليت تتيحها تكنولوجيا االتصال لإلعالمي من ألف العملية اإلعالمية إىل يائها وبعبارة أخرى اآلفاق * 
ا، من مجع املادة اإلعالمية من خالل قواعد البيانات باإلضافة إىل اجلديدة اليت فتحت جراء هذه التكنولوجي

املعاجلة الرقمية للمعطيات واألرشفة اإللكرتونية فضال عن التحرير والنشر اإللكرتوين ،عالوة على ذلك اقتصار 
  .اجلهد واملال

  ::نوع الدراسةنوع الدراسة

دف إىل دراسة واقع األحداث والظواهر، دف إىل دراسة واقع األحداث والظواهر، تندرج هذه الدراسة ضمن الدراسات الوصفية التحليلية ، اليت تندرج هذه الدراسة ضمن الدراسات الوصفية التحليلية ، اليت           
وحتاول حتليلها وتفسريها من أجل تصحيح هذا الواقع وإجراء تعديالت فيه أو استكماله وتطويره ، حيث يرى وحتاول حتليلها وتفسريها من أجل تصحيح هذا الواقع وإجراء تعديالت فيه أو استكماله وتطويره ، حيث يرى 



 

 
 

الطريقة العلمية اليت متكن الباحث من التعرف على الظاهرة املدروسة الطريقة العلمية اليت متكن الباحث من التعرف على الظاهرة املدروسة ""أن البحوث الوصفية هي أن البحوث الوصفية هي " " أمحد بن مرسليأمحد بن مرسلي""
ونة هلا ، والعالقات السائدة فيها، كما هي يف احليز الواقعي ضمن ظروفها الطبيعية غري ونة هلا ، والعالقات السائدة فيها، كما هي يف احليز الواقعي ضمن ظروفها الطبيعية غري ، من حيث العوامل املك، من حيث العوامل املك

  11." ." املصطنعة ، من خالل مجع املعلومات والبيانات احملققة لذلكاملصطنعة ، من خالل مجع املعلومات والبيانات احملققة لذلك

أثرها على العمل و  L’ESTونظرا لكوننا بصدد تشخيص الواقع التكنولوجي على مستوى مؤسسة 
أن تكون الدراسة وصفية حتليلية حيث تقوم مثل هذه الدراسات على وصف احلالة الراهنة دون  اإلعالمي ارتأيت

وتستهدف الدراسة الوصفية تقرير خصائص ظاهرة معينة . التطرق على اجلانب التارخيي أو التطورات املستقبلية
اللتها ،أو تصل عن أو موقف تغلب عليه صفة التجديد، وتعتمد على مجع احلقائق وتفسريها واستخالص د

وكما هو معروف أنه من بني القواعد  2.طريق ذلك إىل إصدار تعميمات بشأن املوقف أو الظاهرة حمل الدراسة
اليت اليت اختيار منهج مالئم للدراسة هو من أهم اخلطوات اختيار منهج مالئم للدراسة هو من أهم اخلطوات العلمية املتبعة يف أي حبث علمي حتديد املنهج حيث أن 

ذا اختبار الفروض ، والذي يقع عليه عبئ تطويرها وحتقيقها اختبار الفروض ، والذي يقع عليه عبئ تطويرها وحتقيقها ثه ، لكونه أداة ثه ، لكونه أداة يتبعها الباحث يف إجناز حبيتبعها الباحث يف إجناز حب ويقصد 
مجلة املبادئ والقواعد اليت جيب على الباحث إتباعها من ألف حبثه إىل يائه بغية الكشف عن العالقات "األخري 

الذي يسلكه  وميكن تعريفه أيضا أنه الطريق3".العامة واجلوهرية والضرورية اليت ختضع هلا الظواهر حمل الدراسة
   4.الباحث يف دراسته للمشكلة الستقصاء الواقع وكشف احلقيقة 

وقد وقع اختيارنا على منهج املسح ألنه يهتم بدراسة جمموع القائمني باالتصال ، ووصف خصائصهم      
م يف إطار النظام الكلي للمؤسسة اإلعالمية باملوازاة مع منهج دراسة احلالة نظرا لكونه األنسب  وسلوكيا

لتطورات التكنولوجية يف هذه املؤسسة لتشخيص واقع أي وحدة إنتاجية جتارية كانت أم خدماتية ، وتقصي آخر ا
وعالقتها باألداء املهين  وذلك من خالل مجع معطيات وبيانات كافية عن املوضوع حمل الدراسة من خالل 
االعتماد على كل من املالحظة واستمارة االستبيان، ومن مث حتليل ما مت مجعه بنوع من الدقة واملوضوعية واليت 

  . ون حمل صدق وشفافيةتؤدي بدورها إىل نتائج تك

      ::أدوات البحثأدوات البحث

معة واملستخدمة            معة واملستخدمة تعترب عملية مجع البيانات من أهم املراحل يف البحث العلمي فعليها تتوقف دقة البيانات ا تعترب عملية مجع البيانات من أهم املراحل يف البحث العلمي فعليها تتوقف دقة البيانات ا
وكفاءة االستنتاجات العلمية يف التحليل، وميكن إجراء الدراسة امليدانية بعدة أساليب وكفاءة االستنتاجات العلمية يف التحليل، وميكن إجراء الدراسة امليدانية بعدة أساليب   وصحة النتائج اإلحصائيةوصحة النتائج اإلحصائية

                                                
، ص  2009، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، 2،ط  محاضرات في المنهج والبحث العلميسالطنية  بلقاسم ، حسان اجليالين ،  - 1

25.  
  ،العلوم االجتماعية ، قسم علوم اإلعالم واالتصال ، جامعة اجلزائر ، وحدة منهجيةمحاضرات ماجستير في الدراسة النظريةأمحد بن مرسلي ،  - 2

2004- 2005 . 
 . 267، مكتبة لبنان ، بريوت ، ص  معجم مصطلحات العلوم االجتماعيةأمحد زكي البدوي ،  - 3
 . 47، ص  1999، مكتبة مدبويل، القاهرة ،  فلسفة مناهج البحث العلميعقيل حسني عقيل ،  - 4



 

 
 

املالحظة ، املقابلة واالستمارة وميكن أن تسلم هذه األخرية باليد إىل املبحوث ، أو ترسل إليه بالفاكس أو املالحظة ، املقابلة واالستمارة وميكن أن تسلم هذه األخرية باليد إىل املبحوث ، أو ترسل إليه بالفاكس أو : : منهامنها
  ::الربيد وسنورد فيما يلي األدوات املعتمدة يف مجع البياناتالربيد وسنورد فيما يلي األدوات املعتمدة يف مجع البيانات

املالحظة هي رصد وإدراك الظواهر واملواقف والوقائع والعالقات :" ميكن تعريفها على النحو التايل : المالحظة* 
وتزداد قيمة املالحظة كطريقة من طرق البحث  1.عن طريق احلواس سواء وحدها أو باستخدام األدوات املساعدة

، أو عندما ال يتعاون املبحوثون مع الباحث  يف احلاالت اليت تزيد فيها مقاومة األفراد مبا يوجه إليهم من أسئلة
وتتخذ .قل بكثري عن غريها من الوسائلما أن تكاليفها أالثناء املقابلة، بسبب احلرج يف ذكر بعض احلقائق ، ك

ا الباحث  املالحظة عدة أشكال ، بدء من املالحظة البسيطة ، وهي املالحظة العفوية غري املقصودة، اليت يقوم 
جل البحث عن أياة العادية دون أن حيضر نفسه لذلك أو خيطط مسبقا، واملالحظة املقصودة من يف ظروف احل

فاملالحظة العلمية إذن هي نشاط حبثي منظم، يتوفر فيها  2.معلومات معينة واإلجابة عن أسئلة تشغل الباحث
اجلريدة ، وساعدها ذلك يف للباحث القدرة على تنظيم حبثه، وهذا ما قامت به الباحثة طيلة فرتة تواجدها ب

اإلجابة عن بعض األسئلة، واحلصول على بعض التفسريات اليت سنستخدمها فيما بعد لتحليل النتائج، وتفسريها 
  .تفسريا علميا دقيقا، كما ساعدت الباحثة يف طرح اإلشكال اخلاص باملوضوع وحتديد املفاهيم اإلجرائية

  . 3"لباحث واملبحوث لتحقيق هدف معني هي تفاعل لفظي منظم بني ا: "المقابلة* 

دف مجع املعلومات واملعطيات حول املوضوع حمل  حيث قامت الباحثة بزيارات استكشافية عديدة للمؤسسة 
ا املتعددة ومرونتها العالية ، حيث أجرينا املقابالت بعد  الدراسة عن طريق املقابلة الين تعد تقنية حية نظرا ملميزا

اية شهر ماي وبداية شهر جوان وكان الغرض   طلب إجراء املقابلة معهم ،تجوبنيقبول املس يف الفرتة املمتدة بني 
من هذه املقابالت هو مجع املعلومات اليت تعجز استمارة االستبيان عن احلصول عليها ، فيما خيص اجلانبني الفين 

  .جية الراهنةواإلداري باملؤسسة، ومدى تأثر هذين اجلانبني بالتطورات التكنولو 

تعد هذه األداة من أكثر أدوات البحث العلمي شيوعا وأمهية وجناعتها من حسن صياغة : استمارة االستبيان* 
حيث يعرف االستبيان على أنه أداة مالئمة للحصول  ،ومدى خدمة هذه األخرية للموضوع حمل البحث ،أسئلتها

الصحيفة اليت "على معلومات وبيانات وحقائق مرتبطة بواقع معني ويقدم االستبيان يف شكل عدد من األسئلة 
يقوم الباحث بتدوين  جمموعة من األسئلة فيها واليت توجه إىل املبحوثني وتستهدف مجـع معلومات وبيانات عن 

بعد أن تطرقنا إىل مفهوم االستمارة جتدر بنا اإلشارة إىل  .4"فهم وآرائهم بشأن قضية من القضاياسلوكهم ومواق
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طريقة توزيع االستمارة حيث أنه بعد االنتهاء من حتديد عينة الدراسة كما وكيفا ، شرعت الباحثة يف بداية األمر 
لى إجابات املبحوثني مت األخذ بعني االعتبار على  الصحفيني ،وبعد احلصول ع) جتريبية(باقرتاح استمارة أولية 

األستاذة سعدي وحيدة ، ( عدم فهمهم لبعض الفقرات ، ومن مث عرضها على األستاذ املشرف وبعض احملكمني
، قصد معرفة جوانب النقص ، ومدى صالحيتها ملوضوع الدراسة، وعلى هذا األساس مت حذف  )بوبنيدر نصرية 

التعديالت ليتم فيما بعد وضع االستمارة يف شكلها النهائي ، ونظرا لكون عدد بعض التفاصيل وإضافة بعض 
الصحفيني املتواجدين باملقر املركزي على مستوى والية عنابة ال يفي بالغرض اقرتحنا على رئيس التحرير تزويدنا 

يف ، أم البواقي ،باتنة بالربيد اإللكرتوين للصحفيني التابعني للمؤسسة يف كل من قاملة، سكيكدة ،قسنطينة ،سط
وقد صممت أسئلة  17/6/2011-15/6/2011،ومن مت توزيعها وقد وزعت االستمارة يف الفرتة املمتدة بني 
سؤاال، تنوعت بني املغلقة كي تبقى إجابات  42االستمارة مبا يتوافق وطبيعة املوضوع، حيث احتوت على 

م بنوع من املبحوثني يف نطاق الدراسة والنصف مغلقة حىت يتسىن م وتطلعا  للمبحوثني التعبري على انشغاال
احلرية، وسنعرض فيما يلي احملاور اليت تضمنتها االستمارة حيث قسمت إىل مخس حماور أساسية وردت على 

  :النحو التايل
البحث ويشمل هذا احملور عددا من األسئلة الشخصية، كمتغريات تفيد يف تفسري نتائج : البيانات الشخصية :أوال
وتتمثل هذه املتغريات يف اجلنس والسن واملستوى الدراسي واملعيشي والتخصص العملي والرتبة املهنية ومدة اخلربة ( 

  .حاولت الباحثة من خالهلا التعرف على خمتلف خصائص عينة الدراسة..) الوظيفية
وقد ضم هذا احملور :الصحفيني هلا بيانات متعلقة باستخدامات تكنولوجيا االتصال احلديثة ومدى مسايرة  :ثانيا

مجلة من األسئلة خاصة بواقع استخدام تكنولوجيا االتصال يف العمل الصحفي ومدى جماراة صحفيي 
  .هلا    l'estجريدة

واندرجت يف إطار هذا احملور : بيانات متعلقة بتوظيف تكنولوجيا االتصال احلديثة يف االتصال الداخلي :ثالثا
  .خاصة باستخدامات هذه الوسائط يف االتصال الداخلي للمؤسسة جمموعة من األسئلة

وقد تضمن هذا احملور مجلة من : بيانات متعلقة بتوظيف تكنولوجيا االتصال احلديثة يف االتصال اخلارجي :رابعا
  .األسئلة خاصة باستخدامات هذه التقنيات يف االتصال اخلارجي للمؤسسة

حيث متحور هذا األخري حول : جيا االتصال احلديثة على العمل الصحفيبيانات متعلقة بأثر تكنولو : خامسا
   .انعكاسات تكنولوجيا االتصال على األداء املهين للصحفي

ب وقد مت تفريغ البيانات وجدولتها باستعمال اجلداول التكرارية ، حيث يضم كل جدول الوحدات التكرارية والنس
استعملت اجلداول املركبة، وفيما خيص عملية حتليل وتفسري البيانات فقد رتباطية املئوية ، وملعرفة العالقات اال

انطلقت الباحثة من القراءة الكمية للجداول مث القراءة الكيفية للنتائج الكمية للجدولة باالستعانة باملقابالت اليت 



 

 
 

ا الباحثة مع الصحفيني فضال عن ربط النتائج احملصل عليها باإلطار النظري وتعز  يز رأي الباحثة بالدراسات أجر
  .السابقة

  ::مجتمع الدراسةمجتمع الدراسة

تمع األكرب أو جمموع املفردات اليت يستهدف الباحث دراستها لتحقيق نتائج الدراسة           تمع األكرب أو جمموع املفردات اليت يستهدف الباحث دراستها لتحقيق نتائج الدراسةيعد ا مبعىن مجيع مبعىن مجيع 11""يعد ا
موع األكرب الذي يستهدف دراسته ويتم ""الوحدات اليت يرغب الباحث يف دراستها وميثل الوحدات اليت يرغب الباحث يف دراستها وميثل  تمع الكل أو ا موع األكرب الذي يستهدف دراسته ويتم ا تمع الكل أو ا ا

تمع املستهدف، فيتم الرتكيز على تعميم نتعميم ن تمع املستهدف، فيتم الرتكيز على تائج الدراسة على كل مفرداته، إال أنه يصعب الوصول إىل هذا ا تائج الدراسة على كل مفرداته، إال أنه يصعب الوصول إىل هذا ا
تمع املتاح أو املمكن الوصول إليه أو االقرتاب منه جلمع البيانات تمع املتاح أو املمكن الوصول إليه أو االقرتاب منه جلمع البياناتا فعندما يصعب حتديد حجم جمتمع فعندما يصعب حتديد حجم جمتمع . . 22""ا

ويكون اجلزء ويكون اجلزء   33أوساط خمتلفة فيه،أوساط خمتلفة فيه،  البحث يقوم الباحث بتحديد جمتمع حبثه األصلي من خالل االكتفاء بدراسةالبحث يقوم الباحث بتحديد جمتمع حبثه األصلي من خالل االكتفاء بدراسة
  ..املتاح عادة اجلزء الذي ميثل الكل وخيدم أهداف الدراسة املتاح عادة اجلزء الذي ميثل الكل وخيدم أهداف الدراسة 

  : : عينة الدراسةعينة الدراسة

كانت مرحلة اختيار العينة من أكثرها أمهية يف سري وتقدم موضوع الدراسة وبلوغ النتائج، فكانت الضرورة كانت مرحلة اختيار العينة من أكثرها أمهية يف سري وتقدم موضوع الدراسة وبلوغ النتائج، فكانت الضرورة             
ل املبحوثني ،وبعد التقرب من رئيس حترير اجلريدة ل املبحوثني ،وبعد التقرب من رئيس حترير اجلريدة ملحة لإلجابة على األسئلة املطروحة يف اإلشكالية من خالملحة لإلجابة على األسئلة املطروحة يف اإلشكالية من خال

لكرتوين لكل منهم إلمتام البحث لكرتوين لكل منهم إلمتام البحث مسية للصحفيني وزودنا بالربيد اإلمسية للصحفيني وزودنا بالربيد اإلعلى مستوى والية عنابة اطلعنا على القائمة االعلى مستوى والية عنابة اطلعنا على القائمة اال
صحفيا وقد مت توزيع االستمارة على مجيع اإلعالميني العاملني على مستوى املقر املركزي صحفيا وقد مت توزيع االستمارة على مجيع اإلعالميني العاملني على مستوى املقر املركزي   9797،وقد بلغ عددهم ،وقد بلغ عددهم 

م البواقي، سطيف، باتنة ،وقد م البواقي، سطيف، باتنة ،وقد والية قاملة ، سكيكدة، قسنطينة، أوالية قاملة ، سكيكدة، قسنطينة، أال عن الصحفيني العاملني على مستوى ال عن الصحفيني العاملني على مستوى فضفض
استخدمت الباحثة لدراسة موضوعها دراسة علمية املسح الشامل أو املعاينة الشاملة ، اليت يلجا إليها الباحث استخدمت الباحثة لدراسة موضوعها دراسة علمية املسح الشامل أو املعاينة الشاملة ، اليت يلجا إليها الباحث 

تمع املدروس صغريا تمع املدروس صغرياإذا كان ا   . . إذا كان ا

ستمارة وذلك لكون أغلبية االستمارات املوزعة كانت ستمارة وذلك لكون أغلبية االستمارات املوزعة كانت اا  7070حتصلت الباحثة على حتصلت الباحثة على   ولكن بعد توزيع االستمارةولكن بعد توزيع االستمارة          
بطريقة غري مباشرة ،مما عرقل عملية اسرتداد االستمارات باإلضافة إىل كون البعض منهم كانوا يف عطلة وظيفية بطريقة غري مباشرة ،مما عرقل عملية اسرتداد االستمارات باإلضافة إىل كون البعض منهم كانوا يف عطلة وظيفية 

  ..أو يف بعثات لتغطية النشاطات الرمسيةأو يف بعثات لتغطية النشاطات الرمسية

  ::الدراسات السابقةالدراسات السابقة
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إن اطالع الباحث على معظم أو جممل الدراسات اليت تناولت نفس املوضوع أو جانبا منه يعد أمرا هاما يف      
توسع جمال املعرفة لديه أو استكمال جانب مل تتناوله الدراسات قبال ، لذلك من املهم أن يقوم الباحث 

نفسه وبالتايل تغييب الفائدة العلمية من بالكشف عن الدراسات السابقة لتفادي عملية تكرار دراسة املوضوع 
  .دراسته

تعد الدراسات اليت حبثت يف موضوع تأثري التكنولوجيات االتصالية على العمل اإلعالمي ضئيلة جدا، وقد      
  .متكنا من اإلطالع على بعضها 

 :ونذكر منها ):العربية(الدراسات األجنبية 

ا " : لومات على تطور فنون الكتابة الصحفيةأثر تكنولوجيا االتصال واملع: " 1الدراسة " رسالة دكتوراه   قامت 
  .، بكلية اإلعالم ، جامعة القاهرة 1999يف عام " مسرية حمي الدين شيخاين

هدفت الدراسة إىل التعرف على أثر تكنولوجيا االتصال واملعلومات احلديثة على تطور فنون الكتابة      
الصحفي للقائم باالتصال يف جريدة األهرام وتشرين اعتمدت على املسح الوصفي  الصحفية، وعلى تطور األداء

 جهة ،وأداء من  الصحفية الكتابة فنون وبني العامل هذا بني املتبادلة العالقات ، ودراسة التحليلي الوصفمث 
 .  الدراسة جريديت يف أخرى جهة من باالتصال القائم

 مع للمسح يتفقان رئيسيني أسلوبني على الباحثة تاإلعالمي، واعتمد املسح منهج على دراستها اعتمدت     
  :مها الدراسة أسلوب

 الوضع لدراسة وأيضاوتشرين، األهرام جريديت يف الصحفي والتحرير للكتابة الراهن الوضع لدراسة الوصفي املسح-
  .اجلريدتني يف باالتصال للقائم الراهن

 القائمني أداء وشرح وتفسري اجلريدتني يف الصحفي التحرير و الكتابة فنون وتفسري لدراسة التحليلي املسح-
 خالل من واملعلومات االتصالتكنولوجيا  استخدام حبجم األداء هذا عالقة ومدى، اجلريدتني يف باالتصال

 .التفسريية االستدالالت

 أيضا ، واعتمدت اإلعالم وسائل ومسح ، احملتوى مسح ىعل املسحي املنهج إطار يف الباحثة اعتمدت وقد     
 مابني الفرتة يف الزمنية عينتها وقد اختارت. وتشرين األهرام جريديت دراسة على وطبقتها احلالة دراسة منهج على

 املصرية األهرام جريديت يف باالتصال نيالقائم من ةباملائ 50 ميثل حبثها ،وجمتمع م 1998 وأكتوبر 1997 نوفمرب
  . السورية وتشرين

  :التالية النتائج إىل دراستها وتوصلت     



 

 
 

 من كل واملراسلني يف للمحررين والتكنولوجية البشرية اإلمكانات بني جوهرية فوارق عن الدراسة كشفت-
 الداخليني واملراسلني من احملررين واسعة شبكة املصرية للصحافة يتوافر ،حيث السورية والصحافة املصرية الصحافة

 التكنولوجية اإلمكانيات من العديد هلذه الشبكة ويتوفر ، واخلارجية الداخلية الصحفية واملكاتب واخلارجيني
 احملررين من حمدود عدد سوى السورية للصحافة يتوفربينما ال الصحفية  املادة وكتابة ونقل واستكمال جلمع احلديثة

 .التقليدية يف إجناز عملهم  واألساليبالوسائل  على ويعتمدون واملراسلني

تطور كمي وكيفي  إىلام ر األه جريدة يف باالتصال القائم قبل من املستخدمة احلديثة االتصالية التكنولوجيا أدت-
 والكفاية االستخدام وسهولة يف أدائه لوظائفه كافة ، حيث توفرت يف مجيع هذه الوظائف متطلبات السرعة والدقة

  .نواألما والسرية

 علوم يف الفئات املتخصصة ،وبني الشابة العمرية الفئات بني احلديثة االتصالية التكنولوجيا استخدام حجم ديزدا-
 استخدام فإن وبالتايل واملعلومات، االتصال تكنولوجيا جمال يف تدريبية دورات على احلاصلة الفئات اإلعالم،وبني

 الصحفية الكتابة فنون كافة تطور إىل أدى احلديثة االتصال لتكنولوجيا "األهرام" جريدة يف ممثلة املصرية الصحافة
  . فيها

ها ب قام الدراسة" املصرية بالصحف اخلارجية األقسام يف باالتصال القائمني على التكنولوجيا أثر" : 2 الدراسة
 .1999 عام يف "ضيف عبد الرزاق  عادل"

 ، كما أن الدراسة تركز علىومدى االستفادة منها احلديثة التكنولوجيا طبيعة على التعرف إىل الدراسة هدفت     
 .املصرية القومية الصحف يف باالتصال القائمني أداء على التكنولوجيا أثر معرفة

 متضمنا ،للصحف املصرية اخلارجية األقسام يف التكنولوجيا على ماهية التعرف يف دراسته أهداف خلص وقد     
 اليت التدريبية الدورات ،ومعرفة تلك األقسام يف باالتصال القائمون منها يستفيد اليت اجلديدة األجهزة على التعرف
 . عليهم وتأثريها ،االتصال  استخدامهم لتكنولوجيا ،وطريقةباالتصال القائمون هاب التحق

 اخلارجية األقسام يف أي جاللما هذا يف نوعها من األوىل فهي والوصفية االستطالعية الدراسات من دراسته تعد
 : التالية  األدوات ،مستخدما املسح منهج على واعتمد املصرية بالصحف

 أسلوب املصرية واستخدم الصحف بتلك اخلارجية األقسام يف باالتصال القائمني على وزعها االستبيان استمارة- 
  .  معهم الشامل احلصر

  . االستبيان يف يتدارك ملا م الستكمال مبحوث كل مع مقابلة عملـ 

  .العلمية املالحظة على اعتمد -



 

 
 

  : التالية النتائج إىل وتوصل     

 منهم وقلة، لعملايف  زمالئهم طريق عن احلديثة التكنولوجيا استخدام تعلموا اخلارجية األقسام يف الصحفيني أن- 
  . التدريبية الدورات طريق عن استفاد من

 ،الصحفي العمل يف واإلجناز األداء معدل سرعة إىل أدت انهأ ،فأكدوا عليهم التكنولوجيا أثر عن أما     
 :على وساعدت

  . متهتنويع مصادر معلوما  -

  . للقراء أفضل خدمة تقدمي -

  :  االتصال تكنولوجيا من االستفادة معوقات أهم عن أما

  . نفسها احلديثة األجهزة يف مشكالت- 

 . األجهزة استعمال يف احملررين بعض كفاءة عدم -

  .الصحفيني بتدريب الصحف اهتمام عدم- 

  :دراستني منها ونذكر: الجزائرية الدراسات- ب 

  : "التلفزيونية الرسالة تطوير يف اجلديدة التكنولوجيا إسهام: " 1 ةالدراس

 الرسالة لتطور حتليلية وصفية دراسة على عمل وقد 2005ـ  2004،لعام "قطشة عبد القادر"ا  قام الدراسة
 واألقمار املباشر ظهور البث مع ،البصري السمعي اإلعالم عرفه الذي التنوع ظل يف اجلزائري للتلفزيون اإلعالمية
 اجلديد اإلعالمي العصر مع للتكيف وجتديد وسائله التكنولوجيات هلذه اجلزائري التلفزيون مسايرة ،ومدى الصناعية
 اإلعالمية التغطية:  حول ميدانية دراسة بإجراء قام الباحث كما .والعاملية احمللية القنوات بني مكانته على  للحفاظ
   . 08/10/2004و  2004/ 09/  24العربية العاشرة بني  الرياضية للدورة اجلزائري للتلفزيون

 :التالية النتائج إىل الدراسة توصلت وقد     

 املهنيني من يرجى ال ،وبالتايل الرسكلة ونقص ، اجلديدة التكنولوجية الوسائل على التكوين يف الكبري النقص - 
  . ونوعا كما جيدة برامج تقدمي

 وتتوالها ،املتخصصون التقنيون فيها يشرك ال اجلديدة التكنولوجية األجهزة واقتناء شراء يف التلفزيون إسرتاتيجية- 
  .جيدة لدراسة خاضعة غري اإلسرتاتيجية هذه ،وبالتايل اإلدارة



 

 
 

 يف التحكم لنقص انظر  احلقيقية بطاقتها مقارنة ضعيفة بنسبة تستغل ،أو جيدة بصفة تستغل ال اجلديدة األجهزة- 
  . خباياها

، و اليت تتطلب بدورها أجهزة مماثلة عالية اجلودة لوسائل البث على مستوى  HDحديثة  رقمية أجهزة اقتناء- 
  .تقليدية  والتلفزي و اليت ال زالت تعمل بوسائل اإلذاعياملؤسسة الوطنية للبث 

 استعمال الوسائل مع حىت جدا عادية فكانت العاشرة العربية الرياضية للدورة التلفزيون لتغطية بالنسبة أما     
 . حمدودا كان الوسائل هذه على التقنيني تكوين ،ألن الرقمية

 تعددية يف وجود عدم ،أي حمتكرا البصري السمعي اللمجا مادام أنه إىل الباحث خلص عامة وكنتيجة     
 غري اجلزائري إلسرتاتيجية التلفزيون جدي بشكل النظر جيعل خاصة أو عمومية ،سواء اجلزائر يف التلفزيونية القنوات
  . واألجنبية التلفزيونات العربية بني مكانته وهي احلقيقية الغاية إىل نصل ال ،وبالتايل مكتمل

  :"اجلزائر يف الصحفي العمل على اجلديدة االتصالية التكنولوجيات تأثري :" 2  الدراسة

 واالتصال جبامعة اإلعالمبكلية  2005/ 2004 الدراسي العام يف " بوصبع سوالف" ابه قامت الدراسة     
  .اجلزائر

 هذه معرفة والعمل الصحفي،وحماولة اجلديدة االتصالية التكنولوجيات بني العالقة فهم حماولة إىل دراستها وهدفت
  .الصحفي العمل على هاتوانعكاسا وخصائصها التكنولوجيات

 تأثري تتمثل يف اليت الظاهرة وحتليل بوصف اهتمت حيث الوصفية الدراسات إطار يف الدراسة هذه تدخل
 ،ومشلت املنهج املسحي على الباحثة اعتمدت ،وقد اجلزائر يف الصحفي العمل على االتصالية التكنولوجيات

على استمارة االستبيان  الشعب،األحرار واعتمدت الوطن، اخلرب،:وهي اجلزائرية الصحف من عينة املسحية الدراسة
  : حماور عدة الصحف األربعة،وتضمنت مشلت ،اليت امليدانية الدراسة معطيات لتحليل 

 .ا معه التعامل وكيفية اجلديدة االتصالية التكنولوجيات إدخال : األول احملور -

 .الصحفي العمل سريورة على اجلديدة االتصالية التكنولوجيات تأثري : الثاين احملور -

 .اجلديدة االتصالية التكنولوجيات استخدام ومساوئ حماسن : الثالث احملور -

  .أخرى تداعيات : الرابع احملور -

  :التالية النتائج إىل الدراسة توصلت وقد



 

 
 

تمع هي عالقة أ - تأثري وتأثر يف ظل التطور التكنولوجي وتتأثر أشكال الكتابة ن العالقة بني وسائل اإلعالم وا
ذا التطور  .الصحفية 

لكرتونيا ، إأثرت التكنولوجيات االتصالية على العمل والوظيفة بصفة عامة حيث أضحى التعامل مع املعلومات  -
 .وقد أدى ذلك إىل ظهور وظائف جديدة وفاعلون جدد

مكانية حتديد إجديدة، ووفرت  اعلى مجهور الصحيفة، وفتحت أسواق ن التطورات التكنولوجية أثرت أيضاأ -
 .(ciblage)اجلمهور

ا على  - التغطية اإلعالمية ، التحرير ، اإلنتاج، : العمل الصحفي، على كل املستويات ريورةسللتكنولوجيات تأثريا
 .اإلخراج، اجلمع والطبع، النقل والتوزيع ، األرشفة

 .لية اجلديدة الكثري من احملاسن فيما يتعلق باجلانب اإلداريأدخلت التكنولوجيا االتصا -
، هاتف نقال، حواسيب  انرتنت: يعمد جل الصحفيني إىل استعمال ما جلبته التكنولوجيا من أدوات اتصال  -

 .كوسيلة اتصال داخلي  لالنرتانتشخصية، وهناك استعمال حمتشم 
يات اجلديدة لالتصال وفرت مصادر للمعلومات تتميز الصحفيني أن التكنولوج إمجاعأظهرت نتائج الدراسة  -

بالتنوع والكثرة واجلدة، كما أظهرت نقص دورات التكوين والرسكلة لتلقني الصحفيني استخدام التكنولوجيات 
  . االتصالية اجلديدة يف عملهم

بصدد تسليط الضوء بعد أن استعرضنا بعض الدراسات السابقة ، ذات العالقة مبوضوع الدراسة ، حنن اآلن      
ا ركزت على اجلانب املشرق هلذه  على نقاط الضعف بالنسبة هلذه الدراسات ، فما يعاب على هذه الدراسات أ

دماج التكنولوجيات االتصالية احلديثة يف املؤسسات الصحفية ت ،إذ وصلت هذه الدراسات إىل أن إالتكنولوجيا
لمؤسسات ،كما غريت أيضا من طرائق مجع ملعلومات وأرشفتها قد أحدث تغريات كثرية يف البنيان التنظيمي ل

واسرتجاعها ومعاجلتها وحتريرها وطبعها ومن مث نشرها، وقد تركز جهد هؤالء الباحثني حول انعكاسات هذه النظم 
، مع رؤية ) ةاجلوانب التجاري( ، والتنافس ) األبعاد املادية(،  واإلنتاجية ) اجلوانب املالية(اجلديدة على املردودية 

ديدة للعمل اجلماعي تطوير آليات ج( ضبابية خبصوص الفوائد املنتظرة على مستوى االتصال الداخلي واخلارجي 
ا حتتاج إىل تأهيل مسبق ودورات ...)لكرتونية للصحيفة، خلق واجهة إ ، وحصرت سليبات هذه النظم يف كو

وأمهلت التداعيات السلبية اليت ميكن أن تنجر عن   ،ثلىتكوينية للتمكن من التحكم فيها واستغالهلا بطريقة م
إدماج هذه الوسائل احلديثة يف املؤسسات الصحفية ، كبعض القضايا القانونية واجلدلية اليت مل يتم حسمها بعد 

لة تراجع دور الصحفي كحارس اية اخلصوصية ، باإلضافة إىل مسأ،مثل حقوق النشر وملكية املعلومات ، ومح
وكمفسر لألحداث ،وكمبدع ، ناهيك عن إشكالية املوضوعية واملصداقية بالنسبة للمعلومات املستقاة من بوابة، 

  .شبكة االنرتنيت

  :مجاالت االستفادة من الدراسات السابقة



 

 
 

االت و خاصة فيما يلي         :أفادت الدراسات السابقة حبثنا يف الكثري من ا

 االتصال احلديثة سواء يف مرحلة اجلمع، التخزين، املعاجلة،  إعطاء مؤشر لزيادة استخدام تكنولوجيا
  .التحرير، اإلخراج و النشر

  تعتمد على مدخل حتديد اإلطار النظري و توسيع املعلومات يف هذا اجلانب حيث تعددت األحباث اليت
مجيع  شباعات و البنائية الوظيفية كإطار نظري للدراسة،و هذا ساعد على توضيحاالستخدامات و اإل

جوانب املدخل و التعرف على االجتاهات اجلديدة للمدخل يف بعض األحباث ،إضافة الهتمام األحباث 
األخرية بأهم تطبيقات املدخل على تكنولوجيا االتصال و بالتايل كانت اإلفادة يف التأهيل النظري 

  .للدراسة
  بيان العالقة بني املتغريات التعرف على دوافع استخدام الصحفيني لشبكة االنرتنيت و احلاسب و

  .الدميوغرافية و دوافع التعرض و اإلشباعات املتحققة 
  تعميق مشكلة الدراسة و التمكني من حتقيق األهداف بدقة، فمن خالل مراجعتنا للدراسات السابقة

سة بشكل متكنا من حتديد النقاط املهمة اليت ميكن تناوهلا و الرتكيز عليها و كيفية صياغة تساؤالت الدرا
  . جيد و هذا ما مكن من حتديد اخلطوات املنهجية العلمية املناسبة ملوضوع الدراسة

 حيث  ساعدتنا الدراسات السابقة على تصميم صحيفة االستقصاء اخلاصة بالصحفي اجلزائري من
  .ن تتناوهلا الصحيفة و الرتكيز عليها حتديد أهم النقاط اليت جيب أ

  السابقة يف بناء متغريات الدراسة القائمة حاليا االستفادة من الدراسات.  
  نوعية الدراسة، العينة  ،جمتمع البحث : االستفادة منها يف حتديد و بناء اإلجراءات املنهجية مثل ،

 .األدوات و املعامالت اإلحصائية  ،األساليب  ،املنهج 

 

  

  

  

  



 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

  المداخل النظرية للدراسة

  
  

  



 

 
 

  

  

  

  

  

  

 

  المداخل النظرية للدراسة:الفصل الثاني  
   :منهيد

  .نظرية البنائية الوظيفية: املبحث األول 
  .اخللفية التارخيية للنظرية: املطلب األول 
  .مفهوم البنائية الوظيفية: املطلب الثاين

  .فروض نظرية البنائية الوظيفية : املطلب الثالث 
  .وظائف وسائل اإلعالم: املطلب الرابع 

  .النقد املوجه إىل النظرية:املطلب اخلامس 
  .تطبيق نظرية البنائية الوظيفية على موضوع الدراسة: املطلب السادس 
  .مدخل االستخدامات واإلشباعات: املبحث الثاين
  .نشأة مدخل االستخدامات واإلشباعات: املطلب األول 
  .فروض مدخل االستخدامات واإلشباعات: املطلب الثاين 

  .عناصر مدخل االستخدامات واإلشباعات: الثالثاملطلب 
  .النقد املوجه إىل مدخل االستخدامات واإلشباعات : املطلب الرابع

  .تطبيق مدخل االستخدامات واإلشباعات على موضوع الدراسة: املطلب اخلامس 
  .خالصة

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

المداخل النظرية  .............................................................................................الثانيالفصل 
  للدراسة

 :تمهيد 

ا كان لزاما علينا تبين أكثر من مدخل أو نظرية لتناول  نظرا لتعدد أبعاد املؤسسة اإلعالمية وتداخل مكونا
اختيارنا على البنائية الوظيفية نظرا لكون التكنولوجيا من وجهة نظر التحليالت الظاهرة حمل الدراسة ،وقد وقع 

تمع لضمان االستقرار  ،الوظيفية جيب أن تبقى وتزدهر كنظم لوسائل اإلعالم شرط أن ختدم احتياجات ا
ديثة على والتكامل ، وكذلك مدخل االستخدامات واإلشباعات الستقراء واقع استخدام تكنولوجيا االتصال احل



 

 
 

ستطيع من خالل تبين هذين املدخلني الوصول إىل نتائج علمية شباعات احملققة علي أواإل ،مستوى هذه املؤسسة
 .وموضوعية 

 

  

  :البنائية الوظيفية 
ووظائفها املختلفة ،و كذا اآلثار املرتتبة عن ,تعد النظرية الوظيفية أحد املداخل األساسية لدراسة وسائل اإلعالم 

تمع استعما   .هلا سواء بالنسبة للفرد أو ا

  :الخلفية التاريخية

تمع ما كمصدر الستقراره ال تعد جديدة كفلسفة اجتماعية، فأفالطون يف مجهوريته يطرح       إن فكرة البناء 
تمع و الكائن العضوي ، تمع فكالمها يعين نظاما من أجزاء مرتابطة يف توازن ديناميكي ،و يف  القياس بني ا ا



 

 
 

املثايل الذي وصفه أفالطون تقوم كل فئة من املشاركني يف هيكل اجتماعي بإجناز األنشطة ،اليت تساهم يف حتقيق 
  1.التناسق االجتماعي العام 

نثروبولوجي أثناء سنوات البحث  األباعتماده على منهج املالحظة باملشاركة "  مالينوفيسكي" و قد أثبت    
تمع عبارة عن " جزر كروبرياند"مث يف " ينيا اجلديدةغ"املعمق الطويل يف  كل يتشكل من أجزاء تؤدي "أن ا

تمع ،إذ تشكل هذه الوظائف األساس الذي جيب االرتكاز عليه لتفسري  وظائف وصفها بالضرورية لتوازن ا
  ."الوقائع االجتماعية 

املماثالت البيولوجية ،إذ ردت جممل بانتقادات شديدة ،حيث ارتبطت وظيفته ب" مالينوفسكي" و قد ووجه
العناصر الثقافية عنده إىل جمرد استجابات لدوافع جسم الكائن العضوي ،فوظيفته متثل إحياء جزئيا للحتمية 

  .البيولوجية 

تمع باعتباره كال متكامال يسعى إىل " رادكيلف براون" أما      فقد قوبلت أعماله بالقبول ،فهو ينظر إىل ا
لى استمرار يته ، و أكد على الوحدة الوظيفية لكل نسق اجتماعي ،و على تنظيمها مع بعضها لتسهم احلفاظ ع

و اعترب بشكل متميز كال من مفهومي الوظيفية و البنائية أدايت حتليل جد ضرورتني لفهم  ،يف حتقيق هدف معني
  .2كل عنصر اجتماعي أو ثقايف

، إذ يعترب أول من استخدم النظرية الوظيفية بشكل منظم " دور كاميإميل "أما التأثري األكرب فيعود إىل      
ا هذه احلقائق :بتفسريه جلوانب اجتماعية متعددة من خالل سؤاله  ما هي األدوار الوظيفية اليت قامت 

ن االجتماعية  يف احملافظة على النظام االجتماعي كنظام كلي ، فقد وجد أن الذي ميتلك وظيفة إرساء جمموعة م
القيم الشائعة واليت تعزز الوحدة و التماسك لدى من يؤمنون بتلك املعتقدات و املدارس ،كذلك هلا وظيفة نقل 

  .3الثقافة من جيل إىل جيل 

تمع " تالكوت بارسونز" كما اكتسب مفهوم الوظيفة قيمة كبرية مع عامل االجتماع األمريكي       حيث قال أن ا
  .عبارة عن الكل فهو مبثابة نسق أو نظام أو بناء و الذي ميثل جمموعة من العالقات الثابتة نسبيا بني األفراد 

ا مل تقم على أساس دراسات جتريبية للواقع  للوظيفة ،" بارسونز" مفهوم" مريتون" و قد انتقد      حيث رأى أ
،و استندت إىل مفاهيم عامة يصعب حتديد معناها أو ربطها بدقة مبؤشرات يف الواقع االجتماعي مبفهوم النسق 
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كون كي تعلى ضرورة الربط بني النظرية و الواقع ،و ضرورة كل منهما لآلخر  "مريتون " ،حيث تقوم وجهة نظر
  1.يقة ذات مصداقية و قابلة ألن تكون مصدرا الشتقاق فرضيات جديدة معرفة دق

و املالحظ أن البنائية الوظيفية تطورت بفضل إسهامات العديد من الرواد ،الذين حاولوا إعطاء مفهوما      
تمع و بناءه هو ضمان استقرار  ه، و ذلك واضحا، و حاولوا حتديد عناصرها ،ليخلصوا يف النهاية إىل أن تنظيم ا
  .نظرا لتوزيع الوظائف بني عناصر هذا التنظيم بشكل متوازن ، حيقق االعتماد املتبادل بني هذه الوظائف 

  : مفهوم البنائية الوظيفية و فروضها

    the structure function(عرفت النظرية الوظيفية تسميات عدة مثل النظريات البنائية الوظيفية       

theory (، نظريات التحليل الوظيفي )the function analyses   (  ،  النظريات احملافظة)theory 

conservative (, وغريها من التسميات األخرى.  

و تستمد هذه النظرية أصوهلا الفكرية العامة من آراء جمموعة من علماء االجتماع التقليديني و املعاصرين      
تمعات الذين ظهروا على وجه اخلصوص يف  تمعات الغربية الرأمسالية ،حيث اهتمت بدراسة كيفية حفاظ ا ا

متثل يف أفكار  و هذا ماعلى االستقرار الداخلي و البقاء عرب الزمن ،و تفسري التماسك االجتماعي و االستقرار،
، وأيضا  "نسر هربرت سب"،  "امييل دوركامي", "أوجست كونت ":و نظم رواد علم االجتماع الغربيني من أمثال 

  "روبرت مريتون"و "تالكوت بارسونز ":آراء العديد من علماء االجتماع األمريكيني املعاصرين مثل 

اية السبعينات من   و غريهم من رواد اجليل الثاين من علماء االجتماع الرأمساليني،  الذين امتدت آرائهم حىت 
  2.القرن العشرين

  :وأما عن مفهوم البنائية الوظيفية فهي مركبة من جزأين      

تمع:  -  structure  -البناء  ا األنشطة املتكررة يف ا   . و هو مصطلح يشري إىل الطريقة اليت تنظم 

و يشري هذا املصطلح إىل مسامهة شكل معني من األنشطة املتكررة يف احلفاظ :   -  function  - الوظيفية
تمع على است   3.قرار و توازن ا
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تمع يتكون من عناصر مرتابطة تتجه حنو التوازن من خالل توزيع األنشطة بينها، اليت تقوم       فالبنائية ترى أن ا
تمع ، وهذا االستقرار مرهون  بدورها باحملافظة على استقرار النظام ،وأن هذه األنشطة تعد ضرورة الستقرار ا

تمع وبناءه هو ضمان االستقرار بالوظائف اليت حيددها تمع لألنشطة املتكررة لتلبية حلاجاته ، فتنظيم ا   1.ا

  :  وميكن حتديد مفهوم البنائية الوظيفية من خالل أهم العناصر اليت تنطوي عليها وهي      

املفهومني أبعادا  رغم تقارب مفهومي النسق والبناء ، إال أن التحليل الوظيفي أضفى على: مفهوم البناء والنسق
  .الذي يعترب مفهوم النسق أمشل بكثري من مفهوم البناء" بارسونز" متميزة ،خصوصا

جمموعة من األدوار االجتماعية املرتابطة ، اليت "و تصور البنائية الوظيفية النظام االجتماعي على أنه يتألف من 
ذلك التنظيم الذي يربط هذه األجزاء،  و "، و أن البناء هو  "تنتظم مع بعضها لتسهم يف حتقيق هدف معني

بالتايل فإن البناء االجتماعي ذو ثالثة مستويات مندرجة ، يتمثل املستوى األول يف الدور الذي يقوم به فرد معني 
يف إطار نظام اجتماعي ، أما الثاين فيتمثل يف ربط األدوار االجتماعية يف نطاق اجتماعي معني،  و يأيت املستوى 

تمع ككل الثالث النسق " ي  يف كتابهالنسق االجتماع" بارسونز" ، و قد عرف2 "و هو أعم املستويات ، وميثل ا
سواء كانت مجاعية ، أو  –عبارة عن وحدة اجتماعية "بأنه  1956سنة    the social system "االجتماعي

ض يف إطار عتمد على بعضها البعتتألف من جمموعة من العناصر و األجزاء اليت ت –تنظيم أو جمتمع أو أمة 
  " .عالقات منتظمة بنائيا

  : و حيوي النسق االجتماعي جمموعة من األنساق الفرعية هي  

  .ووظيفتها احملافظة على األمناط الثقافية :  القيم

  .و تؤدي وظيفة تكامل األنساق االجتماعية : المعايير 

  .عية وظيفتها تتمثل يف حتقيق الغايات اجلما:  الجماعات

  . 3ووظيفتها هي التكيف :  األدوار
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تضمن معاين خمتلفة و يعترب مفهوم الوظيفة من املفاهيم املفتاحية لنظرية البنائية الوظيفية ، غري أنه ي:  الوظيفة
يستعملون مصطلح الوظيفة للداللة على " و مالينوفسكي" و لنتون " براون  "نثرويولوجيني مثل متباعدة فاأل
  .ي يقدمه اجلزء إىل الكل ، و هذا الكل قد يكون متمثال يف جمتمع أو ثقافته اإلسهام الذ

تمع       كما تشري الوظيفة إىل اإلسهامات اليت تقدمها اجلماعة إىل أعضائها أو اإلسهامات اليت يقدمها ا
   .1الكبري للجماعات الصغرية اليت يضمها

أما مفهوم الوظيفة فيستخدم يف إطار النظم و  طبقا لتحليالت البنائية الوظيفية للداللة على النشاط أو      
الدور الذي يلعبه النظام داخل البناء الكلي الذي يشمله ، و تتحدد وظائف النظام بطبيعة احلال يف ضوء 

ذه الوظيفة أو تلك يف حتقيق األهداف اليت األهداف و الغايات اليت يسعى إىل حتقيقها ، كما يتوقف جناح ه
ا هو نفسه ، و البىن و امليكانيزمات اليت يعتمد  ينشدها النظام على حجم و نوع  و كفاءة القدرات اليت يتحلى 

  .اليت ميكن مالحظتها ، ولكن مع توافر املؤشرات املوضوعية الدالة عليها فالوظيفة تعين النتائج املوضوعية .عليها 

إىل مقولة الوظيفة الشاملة اليت عثر عليها " مريتون"يعد اخللل الوظيفي وليد النقد الذي و جهه :  ل الوظيفيالخل
، واليت فحواها بأن كل العناصر الثقافية و " كلوكوهن" و" مالينوفيسكي"يف أعمال االنثرويولوجيني أمثال 

ا استجا" كلوكوهن"االجتماعية هلا وظيفة إجيابية وصفها  بة حلاجة التكيف و التعديل، فالعناصر الثقافية و بأ
االجتماعية قد تكون وظيفة ، كما ميكن أن تفقد هذه الوظيفة كلية أو جزئيا أي تتعرض خللل يف 

فمصطلح اخللل الوظيفي يشري إىل اآلثار غري املرغوب فيها اليت حتدثها الوحدات داخل النسق 2.الوظيفة
  .االجتماعي

إذا كان مفهوم اخللل الوظيفي يعرب عن جزء من احلقيقة ، مفادها أن بعض العناصر ميكن أن :  البدائل الوظيفية
 –تكون غري وظيفية ضمن نسق ما ، فإن مفهوم البدائل الوظيفية يعرب عن اجلزء الثاين ، الذي مفاده أن الوظيفة 

ا حيوية  ا بو –نظرا لكو اسطة أطراف عدة تتبادل هذه الوظيفة ، ال ميكن االستغناء عنها ، فمن املمكن القيام 
و ميكن لعنصر واحد أن تكون له عدة وظائف ، و ميكن كذلك إجناز وظيفة من                        عدة 

 3. أطراف 

 :و استنادا إىل ما سبق ميكن تلخيص الفكر البنائي الوظيفي يف النقاط اآلتية 

                                                
 . 602املرجع نفسه ،ص  - 1
 . 127حسن عماد مكاوي، ليلى حسني السيد ، مرجع سبق ذكره، ص - 2
 .  241نيكوال تيماشيف، مرجع سبق ذكره، ص - 3



 

 
 

  مرتابطة بعضها ببعض بنائيا ووظيفيا ويتكون النظام من يتكون البناء االجتماعي من جمموعة أنظمة
  .جمموعة أنساق 

  ،ومن خالله  حاجات اجتماعية تعكس وظائفه ،يتكون النسق من جمموعة أمناط ولكل نظام نسق، منط
  .تكامله و تكافله االجتماعي

  تأكيده على التوازن االجتماعي  .  
  1.يدرس الكل ليصل إىل اجلزء  

جيمع رواد الوظيفية على افرتاضات أساسية تكل يف مجلتها اإلطار العام لنظرية البنائية  و يف نفس السياق
  : فيما يلي  1957سنة " روبرت مريتون "الوظيفية، واليت حصرها  

 تمع على أ نه نظام يتكون من عناصر مرتابطة ، و تنظيم نشاط هذه العناصر بشكل متكامل النظر إىل ا
.  
 تمع يف نه عندما أ حركته حنو التوازن ، و جمموع عناصره تضمن استمرار ذلك ، حبيث يتجه هذا ا

  .حيدث أي خلل يف هذا التوازن فإن القوى االجتماعية سوف تنشط الستعادة هذا التوازن 
  كل عناصر النظام و األنشطة املتكررة فيه تقوم بدورها يف احملافظة على استقرار النظام.  
 تمع تعترب ضرورة الستمرار وجوده ، و هذا االستمرار مرهون بالوظائف اليت األنشطة املتكررة يف ا

تمع لألنشطة املتكررة تلبية حلاجاته   2.حيددها ا
  

تمع اليت تعمل من خالل  و ألن النشاط االتصايل أو نشاط وسائل اإلعالم يعترب أحد األنشطة املتكررة يف ا
تمع ،  فقد أمكن استخدام البنائية الوظيفية لدراسة النظام اإلعالمي كأحد النظم وظائفها على تلبية حاجات ا

الفرعية، و اليت ال غىن عنها يف البناء االجتماعي ، فوسائل اإلعالم ميكن أن تكون أحد عوامل اخللل الوظيفي ، 
ارة و التحريض على و ذلك حني تساهم يف التنافر و عدم االنسجام بدال من االستقرار إذا كان تأثريها هو اإلث

   3.ممارسة أشكال السلوك املنحرف 

  : النظرية الوظيفية في دراسات االتصال
                                                

 .152، ص 1999، دار اآلفاق اجلديدة ، بريوت، 2،ط نقد الفكر االجتماعي المعاصرمعني خليل عمر،  - 1
 .131، ص 2000، عامل الكتب، القاهرة، 2، طواتجاهات التأثيرنظريات اإلعالم حممد عبد احلميد،  - 2

 
، ص ص 1993كمال عبد الرؤوف، الدار الدولية للنشر والتوزيع، القاهرة، : ، ترنظريات وسائل اإلعالمملفني ديفلري ، ساندرا بول روكتش،  - 3

65،66. 



 

 
 

داخل النظام االجتماعي الكلي،و حياول تبيان كيف أن لظواهر  لتحليل الوظيفي على ظواهر خاصةيركز ا     
ة و عندئذ تصبح الوظيفك ،ميكن أن تؤدي إىل احملافظة على استقرار النظام بكليته، وأن تؤدي إىل عكس ذل

  .خلال وظيفيا 

يعمل داخل النظام االجتماعي  ،و ألن االتصال اجلماهريي بطبيعة احلال نظام اجتماعي جزئي تكراري الطابع
تمع ، اعل مع خمتلف األنظمة االجتماعيةالكلي، و يتف فقد أمكن استخدام البنائية  اجلزئية األخرى املوجودة يف ا

  1.ة النظام اإلعالمي وطبيعة وظائفه ،أو اخللل الوظيفي الذي ميكن أن يصاب به هذا النظامالوظيفية لدراس

و يعترب الباحثون أن أغلب التحليالت الوظيفية للوظائف االجتماعية لوسائل االتصال تأسست انطالقا من      
من قال، ماذا،بأية (هورة و صاغ فيه صيغته املش ،1948عام  " هارلود السويل" النموذج النظري الذي قدمه

،و اليت وضح لنا من خالهلا أن دراسة وسائل االتصال كدراسة علمية البد أن تركز  2) وسيلة ،ملن و بأي تأثري
"  ،على دراسة هذه التساؤالت و اإلجابة عليها و ذلك من أجل معرفة كل من بناء و وظيفة هذه الوسائل

الدور الوظيفي لوسائل االتصال و اإلعالم من خالل معاجلته  حاول أن يدرس بصورة عامة طبيعة" فالسويل
تمع ككل، على اعتبار أن وسائل االتصال تعترب عمليات اجتماعية  بناءات و و للعالقة اليت تربط هذه الوسائل با

  .أنساق اجتماعية هلا وظائف طبيعية حمددة 

تعرف يف دراسات االتصال و اإلعالم بالنماذج وقد طرحت البنائية الوظيفية جمموعة من النماذج اليت       
ا  الوظيفية أو مناذج التحليل الوظيفي ، اليت تركز على حتليل عدد من الوظائف و األهداف العامة اليت تقوم 

وسائل االتصال اجلماهريي ،كما تركز هذه النماذج على التعرف بوضوح عن مدى حتقيق األهداف أو الوظائف 
   3.سلبية بصورة إجيابية أو 

ويف نفس السياق يرى أصحاب النظرية الوظيفية أن لوسائل االتصال أهدافا وظيفية حمددة تقوم عليها      
املؤسسات والتنظيمات و الوسائل املختلفة ،اليت حتمل أيضا وسائل اتصالية تنقل إىل مجهور أو مستقبليني معينني 

جل إشباع ب أن تقوم به مؤسسات االتصال و اإلعالم من ألديهم أيضا تطلعات كبرية للدور الوظيفي الذي جي,
أو فئة املستفيدين من املادة اإلعالمية اليت حتقق هلم جمموعة من الوظائف مثل التعليم ،الرتفيه، و حتقيق أهدافهم ، 

نقل املعلومات، اإلخبار ،األحداث و غري ذلك من وظائف متعددة تعرف عموما بوظائف االتصال اجلماهريي 
و بناءا على ما سبق ميكن القول أن النظرية الوظيفية من خالل التحليل الوظيفي  4.إلعالمي يف العصر احلديث ا
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لوسائل االتصال اجلماهريي أثبتت أنه ميكن إدراج االتصال و وسائله ضمن املكونات احلتمية للبناء االجتماعي 
ا،كما تسا تمع املعاصر االستقرار دو عدنا يف معرفة اآلثار املرتتبة عن استخدام وسائل اإلعالم اليت ال يستطيع ا

االت  تمع على خمتلف األصعدة ،و معرفة وظائفها يف مجيع ا   .   على الفرد و ا

  :وظائف وسائل اإلعالم 

وعالقات االعتماد بينها  وسائل اإلعالم جيرنا للحديث عن دراسة وظائف هذه الوسائل ، إن التطرق لدراسة     
بني بقية مكونات األنساق االجتماعية، خصوصا أن هذه الوسائل صارت جزء من املوجود الفردي واالجتماعي و 

تمعات املعاصرة   :ومن بني الدراسات اليت حاولت تصنيف وظائف وسائل اإلعالم جند. لإلنسان احلديث وا

إىل الوظائف اليت تؤديها وسائل أول من لفت االنتباه " هارولد السويل" يعد": هارولد الزويل" تصنيف - 1
تمع ، و قد حددها يف ثالث وظائف نوردها على النحو التايل   :االتصال يف ا

تمع أو داخله ، و هي تقوم :  مراقبة البيئة* تعين  جتميع و توزيع املعلومات املتعلقة بالبيئة سواء يف خارج ا
تمع  من التكيف مع بوظيفة اإلخبار ، أي أن تكون األخبار يف متناول مجي ذه الوظيفة يتمكن ا ع األفراد و 

  .الظروف املتغرية 

يتحقق باختيار و تقييم و تفسري األحداث عن طريق وسائل اإلعالم ، مع الرتكيز على ما هو أكثر : الترابط *
  .أمهية ، و توحيد السلوك كرد فعل على هذه األحداث 

فوسائل اإلعالم كالصحافة و التلفزيون و خمتلف أشكال االتصال اجلماهريي توفر :  نقل التراث االجتماعي*
األطر املرجعية الالزمة ألي جمتمع ، وذلك من خالل نقل القيم و العادات و التقاليد و أمناط السلوك من جيل 

  1.إىل جيل 

صرا مهما يف استقطاب شرائح عديدة وظيفة اإلمتاع و الرتفيه كوظيفة مهمة ، إذ تعد عن" شارلز رايث"و يورد *
  .يف اجلمهور 

بصياغة وظائف وسائل اإلعالم  من خالل الوظائف " دينيس ماكويل" قام":  دينيس ماكويل" تصنيف - 2
ويرى أن   1960هلا عام " شارلز رايت"و تطويرا لطرح  ،  1948عام " هارولد السويل"الرئيسية اليت قدمها 

تمع تنحصر يف    :األفكار الرئيسية لوظائف اإلعالم يف ا

  .تتمثل يف الرغبة يف  معرفة كل ما يدور من أحداث ووقائع حتيط باألفراد : وظيفة اإلعالم*
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اليت تتمثل يف دعم القيم الشخصية و أمناط السلوك االجتماعي املقبول ، و حتقيق الفرد : وظيفة تحديد الهوية* 
تمع لذات   .ه و التوحد مع ا

و حتدد يف حتقيق االنتماء و احلوار و التفاعل مع اآلخرين و التعرف على ظروفهم : وظيفة التفاعل االجتماعي*
  .و التقمص الوجداين

و تتمثل يف رغبة الفرد يف اهلروب من املشكالت اليومية و شغل الفراغ ، و املتعة الفنية، و : الترفيه و التسلية*
  .و االسرتخاء  الراحة

و بصفة خاصة يف األزمات  ،و تتمثل يف املسامهة يف احلمالت اإلعالمية ذات األهداف االجتماعية:  التعبئة*
السياسية و االقتصادية و احلروب اليت تستهدف تعبئة كل اجلمهور ، و توجيهها حنو حتقيق األهداف الوطنية 

  1.القومية 

أن هناك ثالث وظائف أساسية لالتصال اجلماهريي " شرام"تصال يرى باحث اال:  تصنيف ولبر شرام - 3
  :خاصة يف جمال التنمية الشاملة هي 

و ذلك باستكشاف اآلفاق وإعداد التقرير عن األخطاء السياسية و القيادية اليت تواجه  :وظيفة المراقب*
تمع   .و إصدار التشريعات   ،ا

تمع أمناط السلوك و املهارات و التوجيهات الالزمة لبلوغ هدف حيث تعلم وسائل االتصال أفراد ا:  التنشئة*
  .التنمية 

إذ تقدم وسائل اإلعالم املعلومات اليت متكن األفراد من اختاذ القرارات املتعلقة بالسياسة، و : الوظيفة السياسية*
  2.القرارات القيادية و إصدار التشريعات 

قائمة جديدة لوظائف " روبرت مريتون"و " الزار سفيلد" قدم" : روبرت ميرتون" و" الزار سفيلد" تصنيف - 4
  :وسائل االتصال وهي 

حيث ستساعد وسائل اإلعالم على إجياد فضاءات للنقاش من أجل اختيار التوجيهات :  تشاور و تبادل اآلراء*
  .املشرتكة الصحيحة 
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لوظيفة احملافظة على األمناط الثقافية " بارسونز"و تقرتب هذه الوظيفة من تصور :  تدعيم المعايير االجتماعية*
تمع عن طريق وسائل  السائدة ، حيث تتم عملية إعادة إنتاج املعايري و القيم االجتماعية لدى مجيع أفراد ا

  .اإلعالم 

خاص من اخللل الوظيفي الذي على نوع "مريتون "و " الزرا سفيلد"أكد كل من :  الخلل الوظيفي المخدر*
ميكن أن يصيب وسائل اإلعالم أطلقا عليه اسم التخدير ، و حيدث هذا التخدير عندما يصبح دور وسائل 
اإلعالم عكسيا، حيث تقوم وسائل اإلعالم بزيادة حجم املعلومات اليت تعرض إىل مستويات مرتفعة ، ينتج عنها 

فتقل مشاركته و ترتفع عنده نسبة السلبية و الالمباالة حيال  يدة هلا ،للتحكم يف االستجابة اجلافتقاد اجلمهور 
يتحول هذا و املعلومات اليت تأتيه من وسائل اإلعالم ، و يف األخري تفقد وسائل اإلعالم دورها يف إيقاظ اجلمهور 

  .1الدور إىل العكس أي ختدير اجلمهور

  :ئل اإلعالم ميكن إجيازها فيما يلي يرى أن هناك تسع وظائف لوسا": ليزي مولر" تصنيف  - 5

  .         أي التزود باملعلومات و مراقبة البيئة : اإلخبار * 

  .دف حتسني نوعية للمعلومات ، و توجيه الناس ملا يفكرون فيه وما يفعلونه : الربط و التفسري *

  .هدفه التحرر العاطفي من التوتر و الضغوط و املشكالت : الرتفيه *

تمع من خالل توفري قاعدة مشرتكة للمعايري و اخلربات : ة االجتماعية التنشئ* و هدفها املساعدة يف توجيه ا
  2.اجلماعية 

  .و هدفه ترويج السلع و اخلدمات : التسويق *

  .و ذلك بتقدمي النموذج االجيايب يف الشؤون العامة و األدب و الثقافة و الفنون : خلق النمط االجتماعي *

تمع و أهدافه  الرقابة*   .على مصاحل ا

  .التعليم *

تمع *   3 .قيادة التغيري االجتماعي يف ا
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على الرغم من التحليالت الوظيفية يف تقدمي شروحات و تفسريات :  النقد الموجه لنظرية البنائية الوظيفية
ا مل تكن مبنأى عن االنتقادات، حيث  يتفق معظم الباحثني على للكثري من مظاهر احلياة االجتماعية ، إال أ

طقي لالجتاه يتعلق األول بالبناء باملن عرض النظرية و حتليلها و نقدها ، وجود ثالثة حماور رئيسية ميكن من خالهلا
  :و تتمثل أهم االنتقادات املوجه إليها يف . ويهتم الثاين بكيانه و جوهره ، ويركز الثالث على موقفه ،

وصف التحليل الوظيفي بأنه غائي ، فهذا التحليل ال يقدم :  منطقي للنظريةالنقد الموجه إلى البناء ال* 
ملاذا : و ال يوضح كيف حتدث الوقائع ، فهو جييب عن سؤال آخر هو  تفسريات لنشأة السمات الوظيفية ،

  .1حتدث الوقائع 

ىت أن كوهني يرى أن ما و يعين التفسري الغائي يف جوهر اهتمام النظرية بفروض عامة غري قابلة لالختبار ، ح
يرجع ذلك إىل أن أنصار و  ،تقدمه الوظيفة للفروض يتطلب نوعا من التحقيق العلمي ال يوجد يف علم االجتماع

ا سبب و نتيجة هلذه الظاهرة   .النظرية ينظرون لوظيفة الظاهرة االجتماعية على أ

ا مثل الوظيفة الثبات و التوازن مل تصاغ بدقة ووضوح كافيني ، مما يتناىف  كما أن بعض مفاهيمها و مصطلحا
  2.مع أهم خصائصها العلمية 

والذي يتبني بوضوح يف مبالغتها يف التشديد على أمهية بعض القضايا : النقد المتعلق بجوهر النظرية و كيانها* 
  .و إغفال البعض اآلخر

تمع يشرتكون يف يرى أصحاب النظرية ال:  المبالغة في تقدير أهمية االشتراك في القيم*  وظيفية أن أفراد ا
القيم اليت ينتسبون إليها، وأن هذا االشرتاك هو السبيل لتحقيق تكامل عناصر النسق االجتماعي و مكوناته ، 
تمع أن ميتثلوا هلذه القيم و يتصرفوا تبعا هلا وإال خرجوا عن قواعد الضبط االجتماعي ،كما  ألن على أعضاء ا

االشرتاك يف القيم على وجود النسق االجتماعي ال يسنده الواقع ، ألن أعضاء النسق ينتجون أن الزعم بأسبقية 
  3.قيمهم بعد وجودهم 

إن تركيز الوظيفة على منظور النظام أو التكامل أو التوازن جعلها :  إهمالها لبعض أبعاد الواقع االجتماعي* 
تمع خصوصا بالنسبةنظرية ذات منظور أحادي ثابت ، إذ بالغت يف وصف التكا " و" ملالينوفسكي" مل يف ا

سدة " كولومي"فقد أعاب , " بارسونز على البنائية الوظيفية نقص اهتمامها بسري اجلماعات االجتماعية ا
حيث اقتصر مفهوم التغري على التغري الداخلي التدرجيي الذي ال يهدف إىل تغيري .ومبواقف الصراع االجتماعي 
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عي ، كما اقتصر مفهوم الصراع على اعتباره معيقا وظيفيا ، مع أن كثريا من أشكال الصراع تعد النظام االجتما
  . بفعل التقدم 

لقد أدى تفوق العلوم الطبيعية إبان نشأة النظرية إىل تأثر الوظيفية و : المبالغة في محاكاة العلوم الطبيعية* 
ا هلا ، إال أن املبالغة يف التقليد يؤدي إىل  عدم إدراك الفروق اجلوهرية بني الواقع االجتماعي و ظواهره و حماكا

  .الطبيعة و ظواهرها 

ا نظرية :  النقد المتعلق بالفلسفة الفكرية للنظرية التي استندت عليها*  توصف النظرية البنائية الوظيفية بأ
، فهي ال تعطي تفسريات جلوانب "الفن جولدنر"جامعة راديكالية حمافظة غري قابلة للتغيري و التحيز كما وصفها 

  1.التغيري االجتماعي 

ا تظل تشكل أرضية صلبة يف عملية       و رغم هذه االنتقادات اليت وجهت لنظرية البنائية الوظيفية ، إال أ
ا اتسمت باملرونة و  ،التنظري لعلم االجتماع بصفة عامة و لعلوم اإلعالم االتصال بصفة خاصة ، فتحليال

  .   ة و الدقة و التزام املوضوعية اخلصوصي

سلط الضوء من خالهلا على لقد اخرتت هذه النظرية دون األخرى لكي أ:تطبيق النظرية على موضوع الدراسة
الوظائف التقليدية اليت تؤديها الصحافة، حبكم أن املؤسسة اإلعالمية هي األخرى بناء نسق اجتماعي من النسق 

حلديثة لإلعالم واالتصال غريت من طبيعة الدور والوظيفة، اليت من املفروض على األكرب أم أن التكنولوجيات ا
ه الصحافة أن تعمل ألجلها، وهل هذه التقانات اجلديدة من بني العوامل اليت تسهم يف إقرار التوازن أو اإلخالل ب

تمعي ككل،وما هي العالقة بني اجلمهور والوسيلة، حيث سأحاول يف هذا بعض  الصدد اإلجابة على يف البناء ا
وربطها بأخالقيات املهنة وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال كطرفني يف هذه  ، "السويل"األسئلة من بني اليت طرحها 

  .املعادلة

  : نشأة مدخل االستخدامات و اإلشباعات و مراحل التطور 

لقد كان ظهور مدخل االستخدامات و اإلشباعات كرد فعل لفشل كثري من األحباث يف إجياد دليل مباشر      
على تأثري وسائل االتصال، بعد أن سادت لفرتة طويلة نظريات التأثري اخلطي، الرصاصة أو احلقنة حتت اجللد ، و 

إىل أن ) ادلستاين و زمالءه  ( ، حيث يذهب 2اليت كانت ترى أن لوسائل االتصال تأثريا فعاال على املتلقي 
، و ها هنا "قوة وسائل اإلعالم الطاغية " تأسيس منوذج االستخدامات و اإلشباعات جاء كرد فعل ملفهوم 
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اختلفت النظرة جلماهري وسائل اإلعالم حيث أصبح ينظر للمتلقي على أنه فاعل نشط يف عملية االتصال، بدال 
  .ا من اعتباره عنصرا سلبي

، و تكمن رؤية مدخل 1ويعترب مدخل االستخدامات و اإلشباعات حتوال للرؤية يف جمال الدراسات اإلعالمية     
االستخدامات و اإلشباعات يف إدراك أمهية الفروق الفردية و التباين االجتماعي على إدراك السلوك املرتبط 

  .2بوسائل اإلعالم 

 أن البحث يف أنواع االحتياجات اليت حيققها استخدام وسائل اإلعالم قد إىل" ويرنر و تانكرد  " و يشري       
دف للتعرف على أسباب استخدام الناس  بدأ منذ وقت مبكر يف الثالثينيات، حيث أجريت دراسات عديدة 

ك كم وفري لوسائل اإلعالم و النتائج اليت ترتتب على ذلك للرأي العام ، و خالل احلرب العاملية الثانية أصبح هنا
شباعات املتحققة ، و استمر االهتمام بذلك يف فرتة ل استخدامات و سائل اإلعالم و اإلمن املعلومات حو 

 أول من وضع اللبنة األوىل" لياهو كاتز إ" ويعترب .3" بريلسون"، و" ستاتون"،" الزرسفيلد" األربعينيات يف أعمال 
، يف إطار منوذج التأثريات املتوسطة  1959بته مقاال عام  شباعات عند كتايف بناء مدخل االستخدامات و اإل

، حيث ادعى فيه أن البحث يف "لبريلسون"كرد على مقال " لياهو كاتزإ"وسائل االتصال ، ولقد جاء مقال ل
أشار إىل أن الذي مات هو دراسة اإلعالم  " كاتز"جمال اإلعالم قد مات متاما و ال فائدة من دراسته إال أن 

دف ملعرفة التأثريات اإلقناعية كرسالة  ، و لذلك 4إقناعية، و أشار إىل أن حبوث اإلعالم حىت تلك الفرتة كانت 
ال الدراسي و تطويره التحول إىل الرتكيز على ماذا يفعل اجلمهور بالوسيلة " كاتز"اقرتح    5.إلنقاذ هذا ا

احل تطور حبوث االستخدامات و و ميكن بلورة مر :  مراحل تطور مدخل االستخدامات و اإلشباعات
  : اإلشباعات كما يلي 

و تعددت تسميتها من املرحلة الوصفية إىل مرحلة الطفولة إىل املرحلة الكالسيكية :  المرحلة الوصفية - 1
حيث سعت األحباث إىل  6للمدخل ، وامتدت هذه املرحلة خالل األربعينيات و اخلمسينيات من القرن املاضي ،
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، و قد اهتمت بتقدمي 1استخدام اجلمهور للوسائل اإلعالمية و ملضامينها املختلفة ) دوافع ( التعرف على أسباب 
وصف لتوجيهات اجلماعات الفردية جلمهور وسائل االتصال فيما يتعلق باختيارها لألشكال املختلفة من حمتوى 

أن هذه " بيكر"و " ماكلويد"رحلة خالل احلرب العاملية الثانية و يرى وسائل االتصال ،ونشرت أحباث هذه امل
ا  الدراسات اعتمدت على حتديد نوع معني من املضمون ، وقد لوحظ كذلك على هذه الدراسات املبكرة أ
ة، ووضعت قوائم لوظائف وسائل اإلعالم استقتها من إجابات مفردات العينة  استعملت طرقا منهجية متشا

لة ذات اإلجابات املفتوحة، ومل حتاول الربط بني اإلشباع واألصول النفسية و االجتماعية لالحتياجات اليت لألسئ
تلبيها، كما فشلت هذه األحباث يف الكشف عن العالقات املشرتكة بني الوظائف املتعددة لوسائل اإلعالم إما 

  .2بطريقة كمية أو كيفية 

مرحلة املراهقة أو مرحلة حتديد املفاهيم أو املرحلة العلمية، وهي مرحلة  و تسمى كذلك:  المرحلة التطبيقية - 2
ذات توجه ميداين إذ كانت تركز على املتغريات النفسية و االجتماعية اليت تؤدي إىل منط خمتلف من استخدامات 

، و تتميز 3هوسائل اإلعالم ، و كان من أهم نتائجها أن اجلمهور يستخدم الوسيلة إلشباع حاجات معينة لدي
ا للسعي حنو حتقيق إشباعات بعينها من وسائل االتصال  هذه املرحلة بإمكانية قياس ميول اجلماهري و اجتاها

  .4بإتباع األسلوب الكمي وهو ما افتقدته حبوث املرحلة األوىل 

  

اية السبعين      يات ، و شهدت وامتدت هذه املرحلة خالل عقد الستينات من القرن  املاضي واستمرت حىت 
وضع مناذج الستخدامات و إشباعات اجلمهور من وسائل اإلعالم ، و قد كشفت دراسات هذه املرحلة عن 

وبني دوافع استخدام األفراد هلذه الوسائل و التعرض هلا  ،العالقة االرتباطية بني تلبية وسائل اإلعالم هلذه احلاجات
.5  
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حيث يتم استنباط و استنتاج اإلشباعات املرتبطة بسلوكيات األفراد و تعد دراسات هذه املرحلة استنباطية      
أكثر من اكتشافها بسلوك حمدد ، و على الرغم من أن دراسات هذه املرحلة مل تكن مصممة أساسا لدراسة 
ا  اإلشباعات ، و إمنا اقتصرت على التعرف على تأثري بعض املتغريات على استخدام وسائل اإلعالم  إال أ

  1.ت يف تطوير مناهج لدراسة اإلشباعات سامه

و تسمى كذلك مرحلة البلوغ و اليت كانت مثرة لتواصل اجلهود البحثية يف هذا امليدان :  المرحلة التفسيرية - 3
حىت وصلت إىل حالة من النضج خالل هذه املرحلة ، حيث تبلورت خالهلا عناصر مدخل االستخدامات و 

فروضه ليصبح له فيما بعد تأثري كبري يف أولويات حبوث اإلعالم لسنوات عدة اإلشباعات، و حتددت أهدافه و 
.2 

و لقد كان الرتكيز يف هذه املرحلة على اإلشباعات املتحققة نتيجة التعرض لوسائل االتصال ، ومت إعداد      
 .املاضي حىت اآلن قوائم االستخدامات و اإلشباعات، و لقد امتدت هذه املرحلة منذ عقد السبعينيات من القرن

إن أهم ما اتسمت به املرحلة التفسريية هو حماولة استخدام الرتاث العلمي الذي أتاحته املراحل السابقة لتوضيح 
ا دوافع و توقعات اجلمهور، و قد امتدت الدراسات 3اجلوانب األخرى من عملية االتصال، اليت ميكن أن ترتبط 

مل ختتلف هذه الفرتة عن تلك اليت أجريت يف السبعينات من حيث استمرار يف مرحلة الثمانينات و حىت اآلن ،و 
استخدام قوائم للحاجات و الدوافع ، و أخرى لوظائف وسائل اإلعالم االجتماعية و النفسية ، وربطها 

  4" .باستخدامات اجلمهور هلذه الوسائل 

  

عالقة العديد من العوامل و املتغريات بدوافع وقد شهدت فرتة الثمانينات تطورا ملحوظا على صعيد اختبار       
استخدامات و إشباعات وسائل اإلعالم و مضامينها املختلفة، كما طور الباحثون فكرة اإلشباعات املتوقعة من 
وسائل اإلعالم و تلك اليت يتم احلصول عليها بالفعل و عالقتها بالدوافع املختلفة الستخدامات الوسائل و 

  .ية املختلفة املضامني اإلعالم
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2  -  james lol,media, communication culture a global approach .polit press,London,1995,p 
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يف حقيقة األمر تعددت مناذج مدخل : الفروض و النماذج األساسية لمدخل االستخدامات و اإلشباعات
االستخدامات و اإلشباعات اليت وضعها باحثو اإلعالم، واليت ميكن من خالهلا االستدالل على أهم الفروض 

  ":زمالؤهكاتز و "األساسية هلذا املدخل، و فيما يلي سنعرض منوذج 

مجهور وسائل اإلعالم مجهور نشط، و يتسم باالجيابية و الفاعلية، و يرتبط استخدامه لوسائل االتصال * 
  .بأهداف حمددة لديه 

  1.خيتار اجلمهور وسائل اإلعالم اليت يتوقع منها إشباع رغباته و حاجاته  * 

اجلمهور، و يتحكم يف ذلك عوامل الفروق يعرب استخدام وسائل االتصال عن احلاجات اليت يدركها أعضاء * 
  .الفردية ، و عوامل التفاعل االجتماعي ، و تتنوع احلاجات باختالف األفراد 

التأكيد على أن اجلمهور هو الذي خيتار الرسائل و املضمون الذي يشبع حاجاته ، فاألفراد هم الذين * 
  .ستخدم األفراد يستخدمون وسائل االتصال و ليست وسائل االتصال هي اليت ت

م و دوافعهم ، و بالتايل خيتارون الوسائل اليت تشبع تلك احلاجات*  تمع دائما حتديد حاجا    .يستطيع أفراد ا

ميكن االستدالل على املعايري الثقافية السائدة من خالل استخدامات اجلمهور لوسائل االتصال، و ليس من * 
  2.خالل حمتوى الرسائل فقط

ا هي اليت تعمل على إقامة العالقة بني وسائل " كاتز"ويرى  أن املواقف االجتماعية اليت جيد األفراد أنفسهم 
، إذ أن املواقف االجتماعية ميكن أن متد الفرد بالعديد من التوقعات حول التعامل 3اإلعالم و إشباع االحتياجات 

  .4عية بعينهامع وسائل اإلعالم لالستفادة يف دعم عضوية الفرد يف مجاعة اجتما

يتكون مدخل االستخدامات و اإلشباعات من عدة عناصر و : عناصر مدخل االستخدامات و اإلشباعات
  :لشرح أبعاد املدخل نعرض العناصر التالية 

  .افرتاض اجلمهور النشط *  

  .األصول االجتماعية و النفسية الستخدام وسائل اإلعالم* 
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  .إلعالم دوافع اجلمهور و حاجاته من وسائل ا*  

  .التوقعات من وسائل اإلعالم * 

  .التعرض لوسائل اإلعالم * 

  1.إشباعات وسائل اإلعالم*

و جتدر اإلشارة إىل أن العناصر السابقة الذكر تتسم بالتداخل الشديد يف الواقع العملي،و يرتبط كل منها      
ا يف إطار نظرية االستخدامات و و اهلدف من هذا الشرح هو إظهار دور كل منه باآلخر ارتباطا وثيقا ،

  .اإلشباعات 

كانت النظريات القدمية كنظرية الرصاصة أو احلقنة حتت اجللد تعترب أن اجلمهور : افتراض الجمهور النشط - 1
جمرد متلقي سليب، و لكن مع ظهور مدخل االستخدامات و اإلشباعات ظهر مفهوم اجلمهور النشط الذي 

  2.و يتحكم يف اختيار الوسيلة اليت تقدم هذا احملتوى ،ملناسب بالنسبة لهيبحث عن املضمون اإلعالمي ا

لقد أعاد افرتاض اجلمهور النشط النظرية اليت كانت تنظر للجمهور باعتباره متلقيا سلبيا ال حول و ال قوة و      
سائل االتصال، ليشبع و أصبح ينظر إليه على أنه مجهور ينتقي و خيتار ما يهمه من رسائل و ،يسهل التأثري عليه

احتياجاته يف النهاية و يتوقف ذلك على عنصر املنفعة اليت تعود عليه استخداماته لوسائل اإلعالم، لذلك يتم 
م خلدمة دوافعهم املختلفة  م و تفصيال   3.انتقاء املضامني اليت تعكس اهتماما

يف حتويل أحباث االتصال إىل تقليل االهتمام مبا تفعله وسائل االتصال "  لياهو كاتزإ" و رمبا يرجع الفضل إىل     
  .بالناس، و زيادة االهتمام مبا يفعله الناس بتلك الوسائل 

فمنذ ذلك احلني مت إدراك مجاهري وسائل االتصال اجلماهريية باعتبارهم نشطني، و خيتارون التعرض للوسائل اليت 
م ،و امل متليب حاجا أحد باحثي االتصال أن مفاهيم إجيابية " جونرت"، ويرى  4ضمون الذي يتفق مع توقعا

  :اجلمهور تشمل األبعاد األساسية املوضحة يف النقاط التالية 
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دف إشباع  - اإلجيابية مبعىن االنتقائية ،حيث خيتار األفراد  وسائل إعالمية معينة كما خيتارون مضامني إعالمية 
  .  حاجات لديهم

  .اإلجيابية مبعىن النفعية ، فاجلمهور خيتار الوسائل واملضامني اليت تشبع احتياجاته  -

اإلجيابية مبعىن العمدية ،فالتعرض لوسائل اإلعالم ليس تعرضا عشوائيا ولكنه تعرض مدفوع حباجات صادقة  -
  .لدى األفراد

  . توحد اجلمهور مع الشخصيات التلفزيونية اإلجيابية مبعىن االستغراق ،وهذا االستغراق يعتمد على درجة -

اإلجيابية مبعىن حصانة اجلمهور للتأثر ، حيث تتسم وسائل االتصال مبحدودية التأثري وهذا يؤكد صعوبة التأثري  -
  1.يف اجلمهور من قبل وسائل اإلعالم 

العالقة بني األصول ويرجع الفضل يف اكتشاف :  األصول االجتماعية والنفسية الستخدام وسائل اإلعالم-2
" ،كما انتهى 1951عام "ماتيلدا رايلي "االجتماعية والنفسية ودوافع التعرض لوسائل االتصال إىل الباحثة 

يف دراسته حول استخدام املراهقني لوسائل اإلعالم والدمج االجتماعي، إىل أن أعضاء  1974عام "جونستون 
رهم أفرادا معزولني عن واقعهم االجتماعي ،وإمنا باعتبارهم أعضاء اجلمهور ال يتعاملون مع وسائل االتصال باعتبا

  .يف مجاعات اجتماعية منظمة ، وشركاء يف بيئة ثقافية واحدة 

وطبقا هلذه الرؤية فإن العديد من االحتياجات املرتبطة باستخدام وسائل االتصال ترتبط بوجود الفرد يف بيئة      
    2. ة وتفاعله مع هذه البيئ ،اجتماعية

    

ذه الوسائل لدى األفراد تنشأ  حيث يرى باحثو االستخدامات واإلشباعات أن العديد من االحتياجات املرتبطة 
تمعية األخرى ،كما تؤدي العوامل النفسية والفروق الفردية  م االجتماعية، ومن العوامل ا نتيجة تفاعلهم مع بيئا

  .اجلمهورإىل وجود حوافز ومثريات لدى أفراد 

تستخدم كلمة دافع يف احلياة املعاشة مبعان متعددة أعم و أمشل : دوافع تعرض الجمهور لوسائل اإلعالم - 3
من معناها السيكولوجي،فتشمل احلاجات واحلوافز واملثريات والبواعث والعادات واألهداف واالنفعاالت، يف حني 
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 .61،ص 2004، رسالة دكتوراه ،كلية اإلعالم ، جامعة القاهرة، "الجماهيري
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وفقا لتعرضه لعمليات  ،الذي يطرأ على السلوك البشري يشري معناها السيكولوجي إىل درجة التغري أو التعديل
   1.معينة ، فالدافع إذن عبارة عن ميل قوي للبحث عن هدف أو جمموعة األهداف وحتقيقها

  .الدوافع النفعية والدوافع الطقوسية: وعموما تقسم معظم دراسات االتصال دوافع التعرض إىل فئتني      

رف على الذات ، واكتساب املعرفة واملعلومات واخلربات ومجيع أشكال التعلم وتستهدف التع: الدوافع النفعية
، ومراقبة البيئة اليت ترتبط باستخدام مضامني معينة كنشرات األخبار وبرامج املعلومات، حيث أن 2بوجه عام 

،كما 3 أنفسناوسائل اإلعالم جتمع املعلومات لنا عن أشياء وأماكن ال ميكننا كأفراد مجهور أن نصل إليها ب
تتضمن الدوافع املنفعية مثل احلصول على النصيحة أو الرأي يف خمتلف املوضوعات والتعلم الذايت يف جماالت 

  4. عديدة

تستهدف متضية الوقت ، االسرتخاء ، الصداقة، واأللفة مع الوسيلة واهلروب من املشكالت : الدوافع الطقوسية
 . 5ة مثل املسلسالت واألفالم وبرامج الرتفيه املختلفة،وتنعكس هذه الفئة يف الربامج اخليالي

أن التوقعات هي احتماالت الرضا اليت جتعل "  باركرو ماكلود" يرى:  التوقعات من وسائل االتصال -4
أن التوقعات هي مطالب اجلمهور من وسائل اإلعالم و " كاتز" اجلمهور املتلقي يتخذ سلوكا بعينه ، بينما يرى

 احلصول عليها من استخدامه هلذه الوسائل ،و يعرفون التوقع مبعىن إدراك الفرد الحتمال أن شيئا ما اليت يسعى إىل
  6.له خاصية حمددة و أن سلوكا ما سوف يؤدي إىل نتيجة معينة  

و  7. و تنتج التوقعات عن دوافع اجلمهور للتعرض لوسائل اإلعالم حسب األصول النفسية و االجتماعية لألفراد
  .8ذلك خبلق توقعات إلشباع حاجاته و اليت تلبيها وسائل االتصال

و تعد التوقعات خطوة هامة يف عملية التعرض لوسائل االتصال، و ختتلف توقعات األفراد من وسائل      
اإلعالم وفقا للفروق الفردية، و كذلك وفقا الختالف الثقافات  وطبقا ملدخل االستخدامات و اإلشباعات ، 
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ن اجلمهور حيدد نوع املضمون االتصايل الذي يتعرض له بناء على مدى توقعه بأن ذلك املضمون سوف يشبع فإ
    1. ما لديه من احتياجات شخصية 

و يبقى مفهوم التوقعات مفهوما جوهريا يتالءم مع مفهوم اجلمهور النشط ،حيث أنه إذا كان على أفراد      
م اجلمهور االختيار فيما بني بدائل  فالبد أن يكونوا على درجة  ، اتصالية و غري اتصالية متعددة طبقا الحتياجا

م و السلوك االتصايل ألفراد اجلمهور ينشأ من هذه  كافية من الوعي بالبدائل، اليت تكون أكثر إشباعا الحتياجا
م   2.املختلفة التوقعات و املعتقدات بشأن احتمال أن يكون هلذا السلوك إسهامه يف إشباع احتياجا

أشارت دراسات عديدة إىل وجود عالقات ارتباط بني البحث عن اإلشباعات و :  التعرض لوسائل اإلعالم - 5
التعرض لوسائل اإلعالم ،و يعرب زيادة تعرض اجلمهور بوجه عام لوسائل اإلعالم عن نشاط هذا اجلمهور، و 

  3.قدرته على اختيار املعلومات اليت تليب احتياجاته

  النوع ،العمر(و يتأثر معدل التعرض كغريه من عناصر النظرية بالعديد من املتغريات الوسطية      
املستوى االقتصادي، االجتماعي (، كما يتصل التعرض باخلصائص االجتماعية لألفراد )،املستوى املهين ، و غريها

تمع ، ضف ،) لذلك اخلصائص السيكولوجية و  و يرتبط كذلك بالسمات الثقافية العامة اليت حتكم خصائص ا
الظروف النفسية اليت حتكم عملية التعرض لوسائل االتصال ،و منط التفاعل و االتصال اجلماعي السائد يف 

تمع و كذلك مدى توفر مصادر أخرى للمعلومات كلها عوامل تؤثر يف  عملية التعرض   . 4ا

أفراد اجلمهور لوسائل االتصال تتغري و تتطور باستمرار كما أثبتت نتائج الدراسات السابقة أن استخدامات       
و ظهور وسائل جديدة مثل خدمات الكابل و أجهزة الفيديو و الوسائل التفاعلية  ،مع تطور تكنولوجيا االتصال

احلديثة ، و اليت تدفع أفراد اجلمهور الستخدامات أكثر وعيا لوسائل االتصال، وأن معظمها يتضمن اتفاقا 
ا أو التعرض ملضامينها ، و هنا يكون احتمال أكرب بأن يقوم الفرد باختيار أكثر مستمرا ل لحصول على خدما

  . نشاطا للمضمون الذي سيتعرض له 

  

وفقا ملدخل االستخدامات و اإلشباعات يتم وصف أفراد اجلمهور باعتبارهم :  إشباعات وسائل اإلعالم - 6
ام وسائل اإلعالم، بغية احلصول على نتائج خاصة يطلق عليها مدفوعني مبؤثرات نفسية واجتماعية الستخد

  .اإلشباعات 
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  :اإلشباعات إىل نوعني مها "  لورنس وينر " و يف هذا اجلانب قسم

  : و تنتج عن استخدام الوسيلة لتحقيق أهداف املتلقي و تنقسم إىل :  إشباعات المحتوى

التعرض ، و االهتمام و االعتماد على وسائل اإلعالم ،و وهي اإلشباعات اليت ترتبط ب: إشباعات توجيهية  -أ
   1.تتضمن احلصول على املعلومات و تأكيد الذات و اكتشاف الواقع و مراقبة البيئة

ا ربط املعلومات اليت حيصل عليها الفرد بشبكة عالقته االجتماعية، حيث : إشباعات اجتماعية  - ب ويقصد 
من خالل ، يستخدم أفراد اجلمهور وسائل اإلعالم لتحقيق نوع من االتصال بينهم وبني أصدقائهم و أسرهم 

، فهم الواقع و التعامل مع  لحديث مع اآلخرين ، إدارة النقاشحتقيق إشباعات مثل إجياد موضوعات ل
  2.املشكالت

ا ، و اختيار :  إشباعات العملية وهي ال ترتبط خبصائص حمتوى االتصال ، بل تتعلق بطبيعة عملية االتصال ذا
  3.نوعية الوسيط الذي يتم التعرض إليه

  : و تنقسم إىل نوعني على النحو األيت

ف اإلحساس بالتوتر من خالل التوحد و التماثل بني و تتحقق من خالل ختفي: إشباعات شبه توجيهية  -أ
كما تتحقق من خالل الدفاع على الذات و تنعكس يف برامج   ،املشاهد و القائم باالتصال يف التلفزيون  مثال

  4.التسلية و الرتفيه و اإلثارة، و تتضمن الشعور باملتعة و السعادة و االسرتخاء و جتديد النشاط و استعادة احليوية

و تتحقق من خالل التوحد مع شخصيات وسائل اإلعالم ، و تزيد هذه : إشباعات شبه اجتماعية  - ب
وين " اإلشباعات من ضعف عالقات الفرد االجتماعية وزيادة إحساسه بالعزلة ، و يرى  أن الرفقة و التعامل " با

شباعات مهمة مع تزايد انعزال اإل و تصبح هذه قة بني اجلمهور ووسائل اإلعالم ،شبه االجتماعي مييزان العال
  5.اجلمهور و ندرة عالقاته االجتماعية احلقيقية 

اليت أضافت  -تالزم ظهور أجهزة الكمبيوتر :  شباعاتاالتجاهات الحديثة في بحوث االستخدامات و اإل
 استخدامات و مع ظهور األحباث اليت تبحث يف -إىل فئات االتصال فئة وسائل االتصال املعتمة على الكمبيوتر 

تطبيقات هذه الوسائل كالفيديوتكست و الكمبيوتر الشخصي و املؤمترات عن بعد و معاجلة الكلمات و 
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لكرتونية و غريها، و اليت أكدت على خصوصية هذه الوسائل مقارنة بوسائل االتصال اجلماهريية، و نشرات اإلال
ت على مدخل االستخدامات و اإلشباعات يتضح من خالل رصد جمموعة البحوث و الدراسات اليت اعتمد

 ،خالل عقود السبعينات و الثمانينات و التسعينات أن دراسات اإلشباع تركز على دراسة مفهوم اجلمهور النشط
والرتكيز على مضمون وسائل اإلعالم ، و ذلك من  ،و أبعاده املختلفة يف ضوء البيئة اجلديدة لوسائل اإلعالم

إشباعات وسائل اإلعالم ومسات املضمون املقدم ، واالستمرار يف دراسة األصول  خالل الربط بني دوافع و
  1.االجتماعية و النفسية لدوافع و إشباعات و استخدام وسائل اإلعالم 

و  ركز على وسائل اإلعالم التقليديةوإذا كانت الدراسات التقليدية ملدخل االستخدامات و اإلشباعات قد ت      
ا ، فاالجتاهات املعاصرة أصبحت تركز على دوافع و إشباعات واستخدامات وسائل االتصال  املضامني املقدمة 

  .لكرتوينإلالكمبيوتر و االنرتنت و الربيد ا: احلديثة مثل 

شباعات تعرض مدخل االستخدامات واإل : شباعاتموجهة إلى مدخل االستخدامات و اإلاالنتقادات ال
  :    من بني هذه االنتقادات ما يلي وللعديد من االنتقادات على الرغم من إصرار العديد من املؤيدين على تبنيه 

يصور املدخل اجلمهور على أنه نشط و فعال و عنيد ،و ال تزال شكوك كثرية حول افرتاضات اجلمهور النشط * 
كثري من السلوك االتصايل للجمهور هو سلوك اعتيادي ، فليس كل سلوك اتصايل يوجهه حافز ، فال2و الفعال ،

و   االختيارية ، و قد أثبتت العديد من الدراسات أنه كثريا ما يتم التعرض للمحتويات اإلعالمية بدرجة قليلة من
و هو أن الدوافع تتحدد بناء على  ،كذلك فإن فكرة نشاط اجلمهور قد تتعارض مع افرتاض آخر هلذا املدخل

  .3و اخلربات االجتماعية  الظروف 

و يذهب بعض النقاد إىل أن استخدام اجلمهور لوسائل اإلعالم و خاصة التلفزيون سيتوقف على شعبية الربامج * 
اليت يتم إذاعتها أكثر من اختيارية اجلمهور ، كما أن الكثري من األفراد ال تتاح هلم حرية االختيار لوجود عوامل 

  .ختيار مثل العوامل االقتصادية و االجتماعية حتد من قدرة الفرد على اال

يشري الباحثون إىل أن مدخل االستخدامات و اإلشباعات ليس إال صياغة معادة جلوانب معينة من نظريات * 
و يذكرون أن االفرتاض األساسي الذي يقوم عليه املدخل و هو أن احتياجات الناس و  التأثري االنتقائي ،
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م تؤثر يف أمن ية مبسطة لنظرية الفروق الفردية، اط اهتمامهم، و بالتايل تعرضهم لوسائل اإلعالم تعترب راو إشباعا
  1.فمدخل االستخدامات و اإلشباعات يف نظر النقاد أقل من أن يكون نظرية  مستقلة 

، يوجد عدم متاثل بني نتائج حبوث االستخدامات واإلشباعات باختالف الثقافات واخلصائص الدميغرافية * 
تمعات   2.  وبالتايل فإن نتائج هذه البحوث ال تصلح للتعميم على كل ا

فيعاب على هذا املدخل امليل الشديد إىل الفردية يف املنهج واملفاهيم ، وهذا يؤدي إىل صعوبة اخلروج بنتائج ميكن 
تمع    . تعميمها على ا

حيث  ،اتج عن االستخدام غاية يف الصعوبةصعوبة قياس احلاجات مما جيعل عملية استنتاج اإلشباعات الن* 
باإلضافة إىل التعقيد يف استخالص العالقة  ،يطرح تطبيق هذه النظرية كذلك تساؤالت حول قياس  االستخدام

  3.بني احلاجة واالستخدام واالشباع 

من  ،علوماتيرى عدد من الباحثني أن مدخل االستخدامات واإلشباعات ال يزيد عن كونه إسرتاتيجية جلمع امل* 
إجابات اجلمهور ال خالل التقارير الذاتية للحالة العقلية اليت يكون عليها الفرد وقت التعامل مع االستقصاءات، ف

الواقع الفعلي الستخدام أي وسيلة ،حيث يطلب الباحث من عينة البحث اختيار حاجات  تعكس بالضرورة
م وليس على حقيقة هذه احلاجاتحمددة من القائمة املذكورة، فتكون النتائج مبنية ع كما أن الكثري   .4لى توقعا

م موضع دراسة يعطون إجاباتمن األشخاص عندما يشعرو     .ال تعرب عن سلوكهم الواقعي ن أ

توجد ضرورة النتقال االهتمام بالفرد إىل الرتكيز على النظام االجتماعي الذي حييا الفرد يف إطاره، للتعرف على * 
  5امطبيعة االستخد

وبرغم االنتقادات اليت تعرض هلا املدخل إال أنه يعد نقطة حتول يف الدراسات اإلعالمية ، كما يعترب املدخل       
جزء من السعي املستمر لتطوير حبوث اإلعالم بعيدا عن مناذج االتصال البسيطة ذات التأثري املباشر حنو حماوالت 

نينات اهتمت بالتمييز بني دوافع استخدام اجلمهور هلذه أكثر تقدما ، حيث  ظهرت اجتاهات يف منتصف الثما
وبني طبيعة املضامني اإلعالمية ونوعية الوسيلة املستخدمة، كما أن النقاشات اليت  ،الوسائل وبني أنواع اإلشباعات
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 دارت حوله دليل على حيويته وثرائه وظهور االتصال عرب التكنولوجيات احلديثة لالتصال سلط الضوء من جديد
  .على أمهية االستخدامات واإلشباعات 

  :  تطبيق مدخل االستخدامات و اإلشباعات على موضوع الدراسة

يهتم مدخل االستخدامات و اإلشباعات بتفسري استخدامات تكنولوجيا اإلعالم واالتصال، انطالقا من      
لتكنولوجيا اإلعالم إىل إشباعها ،  احتياجات و ضروريات احلياة اليومية اليت يسعى االستخدام الفردي واجلمعي 

كما يضع  هذا النموذج املتلقي يف موقع املسؤولية عن املضامني اإلعالمية اليت خيتارها ومن مث ينشرها ، فاستخدام 
ته النفسية ، ويساعد مدخل االستخدامات و توما بأدواره االجتماعية و ميوالالفرد لتكنولوجيا اإلعالم يكون حم

دراسة موضوع البحث ، حيث يساهم مدخل االستخدامات و اإلشباعات يف هذا البحث على اإلشباعات على 
التعرف على استخدامات الصحفي اجلزائري للتكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال ، و طبيعة هذا االستخدام 

يات، من منطلق و كذلك التعرف على الدوافع و احلاجات اليت يسعى إلشباعها من استخدامه ملثل هذه التقن
تأكيد مدخل االستخدامات و اإلشباعات على نشاط اجلمهور املتعرض هلا، و حماوالته إشباع جمموعة من 

  .الدوافع واحلاجات اليت دفعته للتعرض هلذه الوسائل واستخدامها

كثر من أ ستخدامات و اإلشباعات أن الصحفينيكما يتضح أنه يف ظل مفهوم اجلمهور النشط ملدخل اال     
الفئات نشاطا ، حيث تتمتع هذه الفئة بفاعلية ، فالصحفي هو القوة الدافعة و احملركة لشراء املستحدثات 

و من هنا توظف الدراسة هذا املدخل .و استخدامها و التعامل معها مقارنة بالفئات األخرى  ،التكنولوجية
هين للصحفي اجلزائري ، و من ناحية أخرى فإن للتعرف على تأثري التكنولوجيات احلديثة لالتصال على األداء امل

مدخل االستخدامات  و اإلشباعات يساعد يف التعرف على العالقة بني تصنيف مضامني شبكة االنرتنت و 
احتياجات الصحفي ،و ميكن كذلك توظيف مدخل االستخدامات و اإلشباعات يف التعرف على مدى نشاط 

ن أجل حتقيق جمموعة من األهداف احملددة مسبقا ، أم أن الشبكة هي الصحفي يف استخدامه لشبكة االنرتنت م
اليت تؤثر على الصحفي اجلزائري و تقدم هلم معلومات دون تعرض مقصود و هادف من جانبهم للحصول عليها 

.  

  

  

  

  



 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 خالصة 

ال،  مع تزايد استخدام احلاسب اآليل واالنرتنيت أصبح من الصعب أن تتجاهل الدراسات  اإلعالمية هذا ا
فضال عن نظرية  ،ويعد مدخل االستخدامات واإلشباعات من أنسب املداخل لدراسة جمال التكنولوجيا احلديثة

البنائية الوظيفية انطالقا من نشأة املدخل والنظرية وتطورمها عرب مراحل هامة ، والفروض اخلاصة بكليهما لنظرية 
ا على ... دامات واإلشباعات والنماذج األساسية لكل منهماالبنائية الوظيفية، ومدخل االستخ ومن مث تطبيقا

  .موضوع الدراسة لنصل يف النهاية إىل االنتقادات املوجهة لكليهما

  

  

  

  

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  الفصل الثالث
ماهية تكنولوجيا االتصال  

  والمعلومات
 



 

 
 

 
  

  
  والمعلوماتماهية تكنولوجيا االتصال  :الفصل الثالث

 

  .متهيد
  .تكنولوجيا االتصال: املبحث األول

  .مفهوم تكنولوجيا االتصال: املطلب األول
  .خصائص تكنولوجيا االتصال: املطلب الثاين
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  ماهية تكنولوجيا االتصال والمعلومات .......................................................................الثالثالفصل 

  :تمهيد

فاقت كل ما حتقق يف قرون شهد القرن الواحد والعشرين تغيريات شاملة يف مسار التطورات العلمية والتكنولوجية 
سابقة ، وتولد عن هذا التطور ظهور عصر جديد أطلق عليه العصر الرقمي داللة على سيادة لغة األرقام أو عصر 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ، أين اجتمعت املعلومات واندجمت مع التقنية لتنتج لنا جمتمعا مبين أساسا على 

ها التواصل العنكبويت بني جمموع احلواسيب املرتبطة بشبكة االنرتنيت ، وسنحاول يف املساحة االفرتاضية اليت خلق
هذا الفصل تسليط الضوء على ماهية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وفحوى جمتمع املعلومات وواقع العرب 

 .من هذا التطور

  



 

 
 

تصاالت غدت ضرورة ملحة يف عصرنا بالرغم من كون تكنولوجيا املعلومات و اال:  مفهوم تكنولوجيا االتصال
احلايل حبكم أن التقنية و املعلومة على حد سواء أصبحتا القوة الدافعة و املرتكز الرئيس و املورد االسرتاتيجي و 

تمعات احلالية، إال أاالستث تمعات النامية يتعثرون يف                     ماري يف ا ن الكثري من الباحثني يف ا
فهومي تكنولوجيا االتصاالت و تكنولوجيا املعلومات و كذلك املفاهيم ذات الصلة ناهيك عن الضبابية حتديد م

ا و آليات تنفيذها بيط ليت حتا   .داللتها و تطبيقا

اإلشارة إىل مفهوم التكنولوجيا و إذا كانت التكنولوجيا تشري  قبل التطرق لتكنولوجيا االتصال جتدر يبو       
ا جممل األدوات و "ىل بصفة عامة إ الوسائل و األجهزة اليت يستخدمها اإلنسان يف توجيه شؤون احلياة أو أ

  1. " تشتمل على كل موضوعات الثقافة املاديةل الفنية اليتالوسائ

ا فإ جمموع التقنيات أو األدوات أو الوسائل أو النظم املختلفة اليت يتم "ن تكنولوجيا االتصال تعرف على أ
توظيفها ملعاجلة املضمون أو احملتوى الذي يراد توصيله من خالل عملية االتصال اجلماهريي أو الشخصي أو 
التنظيمي أو اجلمعي أو الوسطي ، و اليت يتم من خالهلا مجع املعلومات و البيانات املسموعة أو املكتوبة أو 

قمية و نقلها من مكان إىل مكان أخر و تبادهلا و قد املصورة أو املرسومة أو املسموعة املرئية أو املطبوعة أو الر 
لكرتونية أو كهربائية حسب مرحلة التطور التارخيي لوسائل اإلعالم و أو إ تكون تلك التقنيات يدوية أو آلية

االت اليت يشملها هذا التطور    2."االتصال و ا

د على تفاصيل كثرية و اعتم حيث تعريفقرب منه إىل التوصيف إىل الو هو كما يظهر تعريف طويل جدا، فهو أ
  .بأقل الكلمات و اجلمل "تكنولوجيا االتصال "،مما فقد معه صفة التحديد الدقيق للمفهوم متكررة جدا

هي مصطلح مستخدم لوصف جتهيزات االتصاالت السلكية و : "كما ميكن تعريفها أيضا على النحو التايل        
الفاكس ،املؤمترات : ملعلومات من خالهلا و النفاذ إليها عربها و من أمثلتها الالسلكية اليت ميكن السعي إىل ا

   3..."التلفزيونية عن بعد ، املودم ، االنرتنيت

إن أهم ما يالحظ على هذا التعريف هو اقتصاره على الصناعة املادية و إقصاؤه للبضاعة املنتجة للمعلومات أو 
  . التنموية ما يسمى بصناعة احملتوى و كذا الغاية 
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أي أداة أو جهاز أو وسيلة تساعد على إنتاج أو "" بأن تكنولوجيا هي " برنت و روبني " يف حني يرى كل من 
ا "" توزيع أو ختزين أو استقبال أو عرض البيانات  اآلالت : "" كما أن هناك تعريف آخر لتكنولوجيا االتصال بأ
ويف نفس .1""  ى إنتاج املعلومات وتوزيعها و اسرتجاعها وعرضها أو األجهزة اخلاصة أو الوسائل اليت تساعد عل

بالتجهيزات و الوسائل اليت اكتشفتها أو اخرتعتها ""السياق ذهب باحث آخر إىل ربط تكنولوجيا االتصال 
تمعات و األفراد   حو يوض 2.""البشرية جلمع و إنتاج و بث و نقل و استقبال وعرض املعلومات االتصالية بني ا

تكنولوجيا التجهيزات : التعريف السابق بأن تكنولوجيا االتصال تتكون من قسمني رئيسيني متكاملني كالتايل 
و تضم تكنولوجيا التجهيزات االتصالية تكنولوجيا جتهيزات مجع . االتصالية وتكنولوجيا الوسائل االتصالية 

ات االتصالية وتكنولوجيا جتهيزات نقل املعلومات املعلومات االتصالية وتكنولوجيا جتهيزات إنتاج وبث املعلوم
بينما تضم تكنولوجيا الوسائل االتصالية تكنولوجيا الوسائل االتصالية املطبوعة ،وتكنولوجيا وسائل .االتصالية

الصويت املرئي وتكنولوجيا وسائل ،وتكنولوجيا وسائل العرض الصويت أو املرئي أو االستقبال اإلذاعي و التلفزيوين
يد شكري نقال عن حممود علم الدين أيضا . تصاالت ، وتكنولوجيا شبكات املعلومات اال فيما يورد عبد ا

ا  جممل املعارف و اخلربات املرتاكمة و املتاحة و األدوات و : "" تعريف آخر لتكنولوجيا االتصال و اليت يعرفها بأ
ع املعلومات و معاجلتها و إنتاجها وختزينها و اسرتجاعها و ية املستخدمة يف مجالوسائل املادية و التنظيمية و اإلدار 

تمعات    3""نشرها وتبادهلا أي توصيلها إىل أفراد ا

أن تكنولوجيا االتصال هي مرادف لتكنولوجيا املعلومات على أساس أن املادة اخلام " :"" الدكتور نبيل"و يرى    
ا األساسية بال لتكنولوجيا املعلومات هي البيانات و املعلومات  (   منازع هي الكومبيوتر و املعارف و أدا

ا اليت تستهلك بطاقة حسابية يف حتويل هذا املادة وما يتبعه من وسائل إ) احلاسب اإللكرتوين  لكرتونية ،و برجميا
خالل  اخلام إىل سلع وخدمات معلوماتية أما التوزيع فيتم من خالل التفاعل الفوري بني اإلنسان و اآللة من

أساليب البث املباشر وغري املباشر كما هو احلال يف أجهزة اإلعالم ، أو من خالل شبكات البيانات اليت تصل 
  4""بني كمبيوتر و آخر و بينه و بني وحداته الطرفية 
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  :التعريف اإلجرائي * 

عطيات ، فمعاجلة هذه تكنولوجيا االتصال هي جمموع التقنيات أو النظم اليت يتم مبوجبها مجع البيانات و امل
األخرية مت حتريرها باإلضافة إىل ختزينها أو أرشفتها و من مث نشرها بعد أن تتحول من بيانات خام إىل مضامني أو 

  .حمتويات إعالمية قابلة للنشر 

  :ميكن أن نوردها على النحو التايل:خصائص تكنولوجيا االتصال

اجلماهريي وتكنولوجيا االتصاالت واملعلومات فمع تطور احلاسبات التكامل واالندماج بني كافة وسائل اإلعالم -
وشبكات اهلاتف واملعلومات واستخدام تكنولوجيا البث الفضائي ظهرت تكنولوجيا متعدد 

ا املختلفة وأشهرها حاليا  interactiveالتفاعلي  لوتكنولوجيا االتصا   multimediaالوسائط بتطبيقا
  1.شبكة االنرتنيت

دوار لى أتأثريا ع  لوتطلق هذه السمة على الدرجة اليت يكون فيها للمشاركني يف عملية االتصا:التفاعلية -
أن يأخذ  أو التفاعلية حيث يستطيع الفرد اآلخرين  ،وباستطاعتهم  تبادهلا ويطلق على ممارستهم املمارسة املتبادلة

ويطلق على القائمني باالتصال لفظ مشاركني بدال  ،موقع الشخص ب ويقوم بأفعاله االتصالية والعكس صحيح
التبادل التحكم  ،من مصادر وبذلك تتدخل مصطلحات جديدة يف عملية االتصال مثل املمارسة الثنائية

  2.واملشاركني

بل أضحت  ،مل تعد وسائل االتصال تعتمد على خماطبة اجلماهري فحسب يف رسائل عامة ومنمطة:الالمجاهريية -
ا من إمكانا ا توجيه رسائلها ومضامينها إىل فرد بعينه تستهدفه برسائلها أو إىل مجاعة أو فئة معينة تبعا الهتماما

ا اخلاصة، فخرجت بذلك من نطاق العمومية إىل خصوصية الرسالة تبعا حلاجة مستقبلها    3.وحاجا
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ا املتقدمة وال:الالتزامنية - يت مكنتها من العمل الدائم واملستمر على إن عمل وسائل االتصال احلديثة بتكنولوجيا
ساعة يوميا مكن اجلمهور من جتاوز حمدودية الوقت يف استقبال الرسائل واالتصال من طرف اجلمهور 24مدار 

  1.إىل إمكانية إرسال و  استقبال الرسالة يف الوقت املناسب للمرسل واملستقبل على حد سواء

مستقبلها يف أي وقت دومنا حاجة الرسالة مباشرة من منتج الرسالة إىل  ترسل لكرتوينفمثال يف نظام الربيد اإل
  2.لتواجد املستقبل للرسالة 

فهناك وسائل اتصال عديدة ميكن استخدامها واالستفادة منها يف أي مكان :قابلية التحرك والتحويل والتوصيل-
االتصال أو التشغيل مثل اهلاتف النقال جل أان ثابت وال إىل معدات كثرية من دون احلاجة إىل التواجد يف مك
كما أصبحت لكثري من وسائل االتصال احلديثة ذات التكنولوجيات العالية ...التلفزيون املدمج مع ساعة اليد 

وحتويلها من صورة ألخرى كتحويل الرسالة املسموعة إىل رسالة  ،القدرة على نقل املعلومات من وسيط آلخر
ا على توصيل .الرتمجة اآليل مكتوبة والعكس وكذا نظام  وقد زادت إمكانية بعض وسائل االتصال احلديثة وقدر

لتشكل منظومة اتصالية متكاملة  ،رسائل سريعة وكثرية بفضل إمكانية توصيل األجهزة االتصالية مع بعضها البعض
  .بغض النظر عن اختالف الشركات الصانعة وتباين دول التصنيع

أدى التطور التكنولوجي اهلائل يف تصنيع وسائل واملعلومات إىل تقليل تكاليف إنتاجها  فقد:االنتشار والتدويل -
م  إىل احلد الذي أتاح هلا قدرا كبريا من االنتشار واتساع نطاق االستخدام بني األفراد رغم تفاوت مستويا

عي له وإمنا باعتبارها ضرورة ال ميكن حبيث مل يعد ينظر إىل هذه الوسائل باعتبارها ترفا ال دا،االقتصادية والثقافية 
  .االستغناء عنها 

دف ختطي احلدود اإلقليمية:الكونية-  إذ  ،كما أن الربط بني وسائل االتصال احلديثة قد بات عامليا وكونيا 
أصبح باإلمكان االتصال بأي مكان بالعامل من اهلاتف احملمول هذا من جهة وتعدد قنوات البث التلفزيوين 

  3.ي من جهة أخرى الفضائ
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  : أهم المحطات المؤثرة في تطور تكنولوجيا االتصال

ميكن تقسيم تطور احلضارة اإلنسانية من منظور اتصايل أو من خالل قدرة اإلنسان على االتصال وذلك عرب 
  :اكتشاف األدوات والوسائل االتصالية وتطويره لتكنولوجيا االتصال إىل مراحل أمهها 

  : االتصال في مرحلة الطباعةتكنولوجيا 

 معتربة وبكميات، وفيها عرف اإلنسان الطباعة أي جتسيد املخطوطات يف شكل مادي يتم استنساخه يدويا      
ويعود السبق يف معرفة الطباعة إىل الفينيقيني الذين كان هلم أيضا فضل  نوبشكل مقروء أجود نسبيا من املخطوط

احلروف الطباعية " جوتنبورغ "ة على القوالب اخلشبية مث الفخار حىت اخرتع وقد بدأت الطباع ،اخرتاع الورق
  .ومنها إىل العامل كله أوروباوبعدما انتشرت الطباعة يف  1445املتحركة املسبوكة من املعدن عام 

وتعززت سيطرة حاسة البصر وحولت املطبوع واألصوات إىل رموز جمردة أي إىل حروف مما شكل عملية جتريد 
  .نظم للحروف أو الرموز البصرية م

الت واجلرائد       مما  ،كما ساهم تعدد النسخ  املتطابقة  من املطبوع الواحد إىل االنتشار اجلماهريي للكتب وا
كما ساهم الطبع يف نشر الروح الفردية   ،حقق دميقراطية اإلعالم  ونقلها من احتكار العلماء إىل اجلماهري العادية

وكأداة  شخصية لتعليم املبادرة واالعتماد على الذات وعزل البشر وإخراجه من اإلطار  اتصالسيلة ألنه شجع كو 
   .اجلمعي 

من فكرة احلروف املتحركة حيث كان احلرف  مستوحاة أن مجيع األشكال  امليكانيكية" كلوهانا مارشال م"ويرى 
  1.ي  منوذجا لكل آلة مما أدى إىل سيطرة التكنولوجيا واملنطق السطر 

وهي مرحلة بدأت يف منتصف القرن التاسع عشر واستمرت حىت  :تكنولوجيا االتصال في المرحلة اإللكترونية
وقد بدأت بتجارب واكتشافات واخرتاعات يف االتصاالت السلكية  ،أوائل التسعينات يف القرن املاضي

اليت شكلت لب الثورة االتصالية اآلن  ،والالسلكية وانتهت باالستقرار واالنتشار لألجهزة  االتصالية واجلماهريية
الدوائر  تصايل ، مرحلةويطلق عليها مرحلة االتصاالت السلكية الالسلكية ، الثورة االتصالية ، االنفجار اال

  .، مرحلة الوسائل اجلماهريية  اإللكرتونية
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فقد شهدت هذه الفرتة منوا متزايد السرعة يف وسائل االتصال وأساليبه  خاصة يف جمال بث اإلشارات        
حيث تعاقبت االكتشافات العلمية والتجارب الواحدة بعد  ،املسموعة واملرئية تناظرية يف البداية مث رقمية بعد ذلك

  .باعتماد كل وسيلة جديدة على ما سبق وتكاملها معها خرى بسرعة متزايدة وبشكل متيزاأل

، فالتصوير الفوتوغرايف ، فالفيلم ) الراديو ( مث اإلذاعة املسموعة ) اهلاتف( فقد ظهر التلغراف ، التلفون        
بعد ذلك ، وتبدأ أنظمة االتصاالت عرب  ظهر التلكسي، و ) ون التلفزي( السينمائي ، مث اإلذاعة املسموعة املرئية 

وتوظف أشعة الليزر و األلياف البصرية ،  ،يف الظهور القارات متمثلة يف الكابل البحري مث األقمار الصناعية
وخالل هذه الفرتة ال ميكننا أيضا إغفال ظهور الفيديو كاسيت ، و الفيديو ديسك ، والفاكس ، و األسطوانة 

  .املدجمة 

وقد بدأت هذه املرحلة يف منتصف الثمانينيات ومازالت : االتصال في المرحلة التفاعلية الرقميةتكنولوجيا 
و تتميز بسمة أساسية وهي املزج بني أكثر من تكنولوجيا معلوماتية ، و اتصالية متثلها أكثر  ،مستمرة حىت اآلن

ق على التكنولوجيا السائدة أو املميزة من وسيلة ، لتحقيق اهلدف النهائي وهو توصيل الرسالة االتصالية و يطل
و ميكن .التكنولوجيا الرقمية أو التكنولوجيا التفاعلية ، أو التكنولوجيا املتعددة الوسائط : هلذه املرحلة اليت نعيشها 

االتصال هي ظاهرة اندماج وسائط أو وسائل  ة اليت نعيشها اآلن يف تكنولوجياالقول أن أبرز مالمح املرحل
فقد شهدت العقود األربعة املاضية تطورا مذهال يف جمال  ،و املعلومات أو ظاهرة االلتقاء الرقمياالتصال 

  1.االتصاالت 

يتمثل  ،ومييز هذا االلتقاء الرقمي ، الثورة الرقمية و هي تغيري جذري طرأ على وسائل املعلومات و اإلعالم       
ونية و الكهربائية من الوضع التمثيلي أو التماثلي  لكرت لعمل هذه األجهزة اإل يف تغيري األساس التقين

ANALOGIQUE   ) مبوجة كهرومغناطيسية مرافقة : حيث يتم متثيل الظاهرة الفيزيائية كالصوت مثال
(  BINAIREإىل الوضع الرقمي ) حتاكي التغيريات اليت حتصل يف الظاهرة الفيزيائية مثل التغيريات يف الصوت 

وتتغري حالتها )  1( و واحد )  0( هرة الفيزيائية كالصوت بسالسل من أرقام ثنائية من صفر حيث يتم متثيل الظا
وهذا التغيري يعين أن املعلومات أصبحت ختزن بشكل  .) لتعكس أية تغيريات يف الظاهرة املرفقة مثل تغري الصوت 

مات من أصوات وصور ثابتة و للمعلو  ىرقمي يتوافق مع احلواسيب ، وينطبق  هذا خاصة على األشكال األخر 
أو أن  ،لكرتونيا باستخدام التلفزيونإنرسل بريدا وبفضل ما أتاحته التكنولوجيا الرقمية نستطيع أن . صور متحركة 
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والبث املباشر للفيديو ميكن أن يتم عرب قنوات الراديو ، كما ميكن استقبال  ،نرسل نصا عرب التلفون احملمول
تمع احلديث يتغري جذريا . جهاز الكمبيوتر الشخصي التلفزيون والراديو على  هذا التغري يف منط املعيشة جعل ا

و تداخل مكوناته الطبيعية و املادية بفضل تكنولوجيا االتصال احلديثة أدخلتنا إىل جمتمع املعلومات  نيف مواصفا
    1. الذي نتعرض له يف املبحث املوايل 

ا تكنولوجيا االتصال نوردها فيما يلي:  تأثيرات تكنولوجيا االتصال   :هناك مجلة من التأثريات اليت أفرز

حيث أن الدائرة االتصالية  تطور منوذج عملية االتصال الذايتضح ذلك جليا من خالل تي:  التأثيرات االتصالية
فيه قدرات اإلنسان  تتحد ،تطور لالتصال الذايتكرتوين تشري إىل شكل ماإلللقة اليت حتوي اإلنسان واحلاسب املغ

منوذج عملية االتصال اآليل  وتطور ،كرتوين اهلائلة هذا من جهةلدودة السعة مع قدرات احلاسب اإلالعقلية احمل
موعة من املستجدات اليت نظرا لكون التقنيات  االتصالية ، احلديثة أصبحت تطرح منوذجا متطورا استجابة 

ا  واليت أدت ،طرأت على العملية االتصالية فعلى مستوى ،بدورها إىل إحداث حتوالت يف كافة عناصرها ومستويا
الرسالة مثال أصبحت الرسالة االتصالية تتسم مبزيد من الواقعية واملرونة وذلك لدخول الصورة كعنصر جديد يف 

الرسالة مكان وصول كما انعكس ذلك إجيابا على حتمية حتقق االتصال وذلك إل  ،هذا االتصال وإمكانية تعديلها
كما أن االنشغال املتوقع " االنسرماشيني"يف أي مكان أو ترك الرسالة على حالة وجوده  خراآلإىل الطرف 

  .للطرف املرسل لن يؤدي إىل تعطيل عملية االتصال طاملا ميكن تسجيل الرسالة وختزينها وإرساهلا آليا مرة أخرى

الرسالة فربز من خالل حركية الرسالة وذلك جراء التقدم التقين الذي حرر الرسالة  ىأما على مستو        
بينما تتجسد .باإلضافة إىل ظهور الوسيلة كبديل للقائم باالتصال واملتلقي ،االتصالية من الثبات واجلمود

ة من جهة أخرى ته وحركيالتحوالت اخلاصة بالقائم باالتصال يف إمكانية غياب القائم باالتصال وزوال الرهبة لدي
  .حيث بات يكتسب صفة العاملية إلمكان وصول رسائله إىل كافة البقاع يف العامل  ،وعامليته أيضا

أما الطرف الرابع يف هذه املعادلة هو اآلخر طرأت علية مجلة من التغريات فيما خيص إمكانية غياب املتلقي حركيته 
  2.خراآل  دينامكيته وتفاعله مع الطرفباإلضافة إىل

  : ميكن إجيازها  يف مايلي :   التأثيرات التكنولوجية
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حيث  ،تتجه املنظومة التكنولوجية االتصالية إىل التكامل العضوي: التكامل التكنولوجي العضوي واهليكلي  -
مة نقل املعلومات من خالل توظيفها يف منظو  قول املختلفة يف جمال تكنولوجيا جتهيزاتتتحد يوما بعد يوم احل

  .مجاعية متكاملة لنقل الرسائل  اإلعالمية  واملعلوماتية واالتصالية لتشكل وحدة اتصالية متكاملة  

نتيجة  التطورات اهلائلة  يف علوم احلاسب وتكنولوجيا االتصال بدأت التحرك اآلن : حنو جمتمع  ال ورقي   -
واليت تكفل القدرة على تصور نظام عاملي يتم فيه تنفيذ كافة  ،بسرعة ويف مد ال ينحسر حنو جمتمع بال ورق

علومات ل جمتمع املظا سبق يوضح أن التطور التقين يف ولعل كل م.لكرتوين خالص إاألنشطة الطباعية يف جو 
تمع الالورقي  مبثابة  ،من املاضي  سيجعل تقليب الصفحات شيئا تمع الورقي إىل ا وسيصبح التحول من ا

  .جمتمع ديناميكي وتكنولوجيا متحررة  إىلوتكنولوجيا ساكنة  ل من جمتمع جامدحتو 

وهذا سيدفع  ناألسواق االتصالية لتشمل الرقعة العاملية ككل اتساعاحلديثة إىل أدت تكنولوجيا االتصال  -
ة وظيفيا إىل االجتا تأخذ مرحلة االندماج  وبعد أن ،ه التدرجيي حنو االندماج الوظيفياملؤسسات االتصالية املتشا
  1.النوعي مداها ستعقبها مرحلة للتكتل املؤسسي 

ويبقى اهلدف من إدخال تكنولوجيا املعلومات يف مراكز املعلومات ومؤسسات اإلعالم هو التحسني       
خصوصا يف   ،واالرتقاء خبدمات املعلومات بشكل قد تعجز عن تقدميه هذه املؤسسات بالطرق التقليدية

تم اليت ال تستطيع املؤسسات اإلعالمية فيها السيطرة  عليها ،عات ذات الكم الكبري والضخم  يف املعلومات ا
  . وضبطها ومعاجلتها بشكل فعال وسريع إال بواسطة استخدام التكنولوجيا احلديثة

امليزانية وحسن يؤدي إىل حسن توزيع مات ترى أن استخدام التكنولوجيا كما أن املؤسسات املتخصصة يف املعلو 
  2.تسيري املؤسسة املعلوماتية 

يزتني أوال سيكون أن يتسم جمتمع املعلومات واملعرفة بسمتني مم" نوربارت واينر"توقع العامل : التأثيرات االجتماعية
يركز متاما على انتقال املعلومات وثانيا ستلعب األجهزة وخصوصا االتصالية دورا حامسا يف هذا  نظاما اجتماعيا

تمع  تمعات اجلغرافية إىل جمتمعات فكريةف.ا حيث ستصبح املعلومات  ،في ظل هذه املستجدات ستتحول ا
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ا على  تمعات بقدر الطاقة اإلسرتاتيجية األوىل قبل النفط أو حىت قدرة التصنيع وبالتايل ستقاس قوة الدول وا
  .السيطرة على تدفق ومعاجلة املعلومات 

ر مفاهيم املكتب والبيت حيث ستؤدي تكنولوجيا االتصاالت احلديثة من خالل كما سوف تتطو       
إال أن هذا األخري . home officeالشبكات الرقمية املتكاملة إىل ظهور ما ميكن أن نطلق عليه املكتب املنزيل 

نعكس إجيابا على ربات كما  أن هذا التطور ا  1.قد يؤدي إىل انطواء األفراد وتقليص العالقات اإلنسانية املباشرة 
ا أن تتصل ب عن طريق الكومبيوتر ملعرفة أو طلب ما  احملالت التجارية ومراكز اخلدماتالبيوت حيث أصبح بإمكا

كما أن التطور التكنولوجي سيؤدي   2. حتتاج إليه دون أن تتكبد مشقة الذهاب إىل تلك املؤسسات اخلدماتية 
ردة من السند أو الكيان املادي تمع   ،إىل تأكيد وتعزيز مفاهيم املعامالت ا وبالتايل سيتصاعد يف كنف هذا ا

  3.كمركز لألعمال  نزلدور الفرد كبؤرة للمعلومات ودور امل

تصال إىل تأثريات سياسية واضحة على أدى التطور املتصاعد يف تكنولوجيا ووسائل اال:  التأثيرات السياسية
كل من البث الفضائي املباشر وشبكة جة اخرتاق  مستوى العامل تتمثل يف املساعدة على نشر الدميقراطية نتي

مما أدى إىل استحالة إخفاء األحداث والوقائع وصعوبة ممارسة التزييف والتضليل  ،االنرتنيت حلدود كافة الدول
مما  ،تلك النظم مواجهة احلركات السياسية املعارضة هلا باستخدام القمع ىستحيل علكما أصبح من امل  اإلعالمي

أدى إىل منو احلركات املعارضة وجناحها يف قيادة اجلماهري يف انتفاضات شعبية عارمة إلقصاء نظم احلكم 
ر املمارسات تطور تكنولوجيا االتصال يؤدي إىل طرح أطر جديدة لتطوي باإلضافة إىل ذلك فإن ،املستبدة

  4.الدميقراطية من التمثيلية إىل الشعبية 

ات السريعة على القرارات باستخدام الرسائل ءل آلية االستفاثمارسات موقد جتلى ذلك يف العديد من امل       
  .القصرية أو نظام االقرتاع اإللكرتوين 

مستوى النقود فإن النقود بسبيلها اآلن  ىيربز ذلك جليا من خالل  مجلة من النقاط فعل:  التأثيرات االقتصادية
و باإلضافة  إىل النقود اإللكرتونية فقد ظهر يف احلقل االقتصادي  مصطلح التجارة  ،لتصبح رقمية على حنو مطرد
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ىل تقارب األسواق إذلك أدى إىل وجود اقتصاد معومل كليا على مستوى األسواق املالية و  كل...اإللكرتونية 
  .على مستوى العامل تدرجييا لكي تصبح سوقا واحدة مندجمة السلعية واخلدمية 

كما أن إنشاء طريق للمعلومات السريع سيقود إىل توسيع نطاق السوق اإللكرتونية وجيعل منها الوسيط        
املطلق أو السمسار الشامل وستكون كل السلع املعروضة متاحة لفحصها ومقارنتها  مع تعاظم إمكانية حتديد 

اقتصاد " توفلر" وأطلق عليه،ت املنتج وفقا لرغبات العميل والذي يؤدي بدوره إىل بروز اقتصادي جديد مواصفا
  1.املنتهلك 

بعدما تناولنا بالشرح والتحليل تكنولوجيا االتصال سنحاول التطرق اآلن إىل  :مفهوم تكنولوجيا المعلومات
وللمعلومات  ،رية جيب أن نعرج على مفهوم املعلوماتوقبل أن نسلط الضوء على هذه األخ ،تكنولوجيا املعلومات

تعريفات عديدة تتباين فيما بينها تبعا لزاوية الرؤية ومعيار التعريف وموضوع العلم الذي يعرف يف إطاره ،هلذا وجد 
من ات للمعلومات تعريفات عديدة فلسفية ومعرفية وداللية وإجرائية ورياضية وإدارية وال أدل على أمهية املعلوم

املورد االسرتاتيجي "على جمتمع اليوم فاملعلومات هي information society ات إطالق وصف جمتمع املعلوم
أي  2" وإمنا إنتاج املعرفة الذي أصبح اإلنتاجية و املنافسة واإلجناز االقتصادي  ،يف جمتمع اليوم ال رأس املال فقط

ا الركيزة األساس يف جمتمع املعلومات بينما تعرف حسب معجم   ا األخبار أو التحقيقات أو  "على  "الروس"أ أ
املعجم املوسوعي ملصطلحات املكتبات  يف حني أشار  3. "كل ما يؤدي إىل كشف احلقائق و إيضاح األمور

ا لتحقيق هدف معني أو الستعمال حمدد ألغراض البيانات اليت متت معاجلته"واملعلومات إىل كون املعلومات هي 
واليت  ،أي البيانات اليت أصبح هلا قيمة بعد حتليلها أو تفسريها أو جتميعها يف شكل ذي معىن  "اختاذ القرارات

  4.ميكن تداوهلا وتسجيلها ونشرها وتوزيعها بصورة رمسية أو غري رمسية يف أي شكل 

                                                
 . 172، 170املرجع نفسه ، ص ص  - 1
 33، ص  2006،   األردن، دار الشروق لنشر والتوزيع ،  والعربي لمجتمع المعلومات ومجتمع الورقاالتصال الدولي ياسر خضري البيايت ،  -2
. 

 .1134، ص  المعجم العربي الحديثمعجم الروس ،  - 3
،  ص  1998، دار املريخ ، الرياض ،  المعجم الموسوعي لمصطلحات المكتبات والمعلوماتأمحد حممد الشامي ، سيد حسب اهللا ،  - 4

569. 



 

 
 

وهذه األخرية بدورها  ،ارتباطا وثيقا مبفهوم البيانات أن املعلومات مرتبطةمن خالل هذا التعريف نالحظ         
  .مقرونة مبتغري القيمة بطبيعة احلال بعد جتميعها وتبويبها ومعاجلتها 

فإن    1.معاجلتها حيث ميكن ختزينها اسرتجاعها وتشكيلها  توإذا كانت املعلومات هي بيانات  وحقائق مت
جممل الوسائل من أجهزة وبرامج تعمل على تسهيل نقل املعلومات على مستوى "ين تكنولوجيا املعلومات تع

املؤسسة أو بني املؤسسات املختلفة شامال ذلك مجع املعلومات وختزينها ومقارنتها وحتليلها والتخطيط لسهولة 
   2. "استخدامها يف الوقت املناسب

ا  ا و طاقا و لقد ،فالتكنولوجيا و التقدم العلمي اليوم مها عصب تطور البشرية و رقيها و توسع إمكانيا
تمع العاملي ككل كعامل أساس يف حركة االقتصاد و الرتبية و التعليم  انعكست خمتلف النتاجات التقنية على ا

  ...والطب و اإلعالم 

جماالت املعرفة العلمية و التقنية و اهلندسية و : "" نولوجيا املعلومات هي فإن تك" اليونسكو"ووفق تعريف        
ا تفاعل احلاسبات و األجهزة مع  ا و أ األساليب  اإلدارية املستخدمة يف تنازل معاجلة املعلومات و تطبيقا

ا عملية  3"" اإلنسان ومشاركتها يف األمور االجتماعية و االقتصادية و الثقافية  تستثمر العلم يف تنظيم أي أ
  .املعلومات و ختزينها و اسرتجاعها من خالل نظم احلاسبات و نظم االتصاالت ومن مث إتاحتها للمتلقي 

ا  األنظمة و األدوات : "" و تذهب بعض البحوث و الدراسات إىل تعريف تكنولوجيا املعلومات على أ
ا لكل جوانب حياتنا بكل أشكاهلا و املستخدمة لتلقي و ختزين وحتليل و توصيل املعلومات  هذا ما ."" تطبيقا

تطبيق احلواسيب و التكنولوجيا األخرى للحصول  على : "" يؤكد املفهوم القائل بأن تكنولوجيا املعلومات هي 
إىل تعريف   Macmillan"ماكميالن " ذهب ويف نفس السياق 4.""املعلومات وختزينها و اسرتجاعها و بثها 

ا تكنولوجيا  حيازة ، معاجلة ختزين وبث معلومات ملفوظة مصورة ثنائية أو رقمية بواسطة "" املعلومات على أ
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."" لكرتونيات الدقيقة ، واالتصاالت السلكية و الالسلكية يعمل على أساس اإل ةلكرتونيب اإلياسو مزيج من احل
1  

تندمج هذه التقانات و تنصهر يف كيان كلي وكلها تلتقي مع بعضها البعض يف توليفات ثنائية و فوق ثنائية حيث 
  . متشابك لتسهيل إنتاج و ختزين و اسرتجاع ونقل و توصيل معلومات إىل اجلمهور املستهدف

إدخال و تطبيق األدوات و التقنية : "" و يتفق مع هذا التعريف تعريف آخر مفاده أن تكنولوجيا املعلومات هي 
املصغرة  لكرتوين ووسائل االتصال و الوسائطالت النظم مثل احلاسب اإل حل مشكاملتصلة بعلم املعلومات ، يف

لكرتونية ووسائل االتصال اليت تستطيع توزيع املعلومات ولوجيا املعلومات هو احلاسبات اإلأي أن عماد تكن 2."" 
  .بسرعة و فاعلية فضال عن تقنيات التصوير املصغر 

البحث عن أفضل الوسائل : "" بأن تكنولوجيا املعلومات هي  "حممد قدمي عبد الوهاب"يرى الدكتور و       
  3."" لتسهيل احلصول على املعلومات و تبادهلا وجعلها متاحة لطالبيها بسرعة و فاعلية 

تلك اليت :"" إن تكنولوجيات املعلومات هي : كما يلي   "عبد الباسط حممد عبد الوهاب"ه صوهو ما خل      
تعتمد على تقنيات أنتجت من أجل تقدمي أي معلومات للمستخدم هلا وتتيح له ختزينها و اسرتجاعها ونشرها 

  4."" وتبادهلا مع من جيد وقت ما أراد بسهولة و بسرعة فائقة 

املعلومات وسائل إنتاج تعاجل البيانات واملعلومات و  لتكنولوجيا"" بأن  "نبيل علي"الدكتور  بينما يرى     
ائية من سلع وخدمات معلوماتية أو مواد وسيطة ليتناوهلا خرباء بشريون أو  املعارف لتحويلها إىل منتجات 

   5.""تستهلكها نظم معلومات أخرى 

وهي   HARD  WAREدي ويعتقد بأن لتكنولوجيا املعلومات عدة روافد تكنولوجية ، متثل بعضها الشق املا
و تكنولوجيا االتصاالت  AUTOMATIC  CONTROLتوماتيكي و التحكم األتكنولوجيا عتاد الكمبيوتر 

  KNOWLEDGE  ENINERING  وهندسة املعرفة   SOFT WAREوهناك الشق الزمين وهي الربجميات  
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ذا املع ، SOFTWARE  ENGINEERING وهندسة الربجميات  : فإن لتكنولوجيا املعلومات جانبني  ىنو 
باإلضافة إىل الربجميات املعلوماتية ،  ،اجلانب املعريف أو الفكري و املتمثل يف النظام الرقمي و أنظمة التشغيل

لتلفزيوين و األساليب الفنية يف الكتابة و الطباعة و التصوير الفوتوغرايف و ا أواجلانب املادي املتمثل يف التقنيات 
لكرتونية ، أشعة الليزر و األلياف الضوئية  و امليكروويف و التصوير املصغر إاالتصاالت ، حاسبات 

  ) ...امليكروفيلمي (

  :التعريف اإلجرائي 

اتكنولوجيا املعلومات هي احلصول على املعلومات على اختالف أنواعها و جتهيزها و         وبثها و ذلك  اختزا
  .لكرتونية احلاسبة و االتصالية عن بعد إموعة من املعدات امليكرو خدام جمباست

  :ميكن إجيازها فيما يلي :  خصائص تكنولوجيا المعلومات

  وهو ما يقابل كمية املعلومات وهي اخلاصية األخرى ،وتعين الدقة النوعية اجليدة للمعلومات: الدقة.   
  و اسرتجاعها للمستفيد يف الوقت املطلوب  ،علوماتتقدمي امللوتعين به التوقيت املناسب : التوقيت.  
  أي إذا كانت املعلومات تتماشى و طبيعة احتياجات املستفيد و تطلعاته : الصالحية.  
  ا تأمني كل هذه اجلوانب اليت اجتاحت الباحث و املستفيد وتغطية : التكافل أو الشمولية و نعين 

  .خمتلف جوانبه املوضوعية 
 و اخللط غري املربر مع موضوعات  ملعلومات بعيدة عن الغموض واللبستكون اأي أن : الوضوح

 1.أخرى

   2أي أن املعلومات املتقدمة قابلة للمراجعة و الفحص و التحقق من صحتها ووقتها : قابلية للتحقيق  
صوت بعملية حتصيل ومعاجلة وخزن و اسرتجاع املعلومات املتعلقة بال كما تعلقت تكنولوجيا املعلومات

  .و الصورة و النص بواسطة التزاوج بني احلاسوب  و االتصاالت السلكية و الالسلكية 
 وبذاكرة أنظمة معاجلة املعلومات ذات قدرات ختزينية  رعة يف معاجلة املعلومات و نشرهاكما تتسم بالس

 1.لكرتونية واجلزيئية ، األقمار الصناعية و األلياف البصرية هائلة بفضل الرقاقات اإل
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  ):المعلواتصاالتية(العالقة بين تكنولوجيا االتصال والمعلومات

ما وجهان لعملة واحدة       على أساس أن ثورة االتصاالت جاءت متوازية مع ثورة تكنولوجيا ،يقال أ
االت ،املعلومات وظهور احلاجة إىل  ،اليت كانت نتيجة لتفجر املعلومات وتضاعف اإلنتاج الفكري يف خمتلف ا

وإتاحته للباحثني واملهتمني ومتخذي القرارات يف أسرع  ،حتقيق أقصى سيطرة ممكنة على فيض املعلومات املتدفق
بأقل جهد عن طريق استحداث أساليب جديدة يف تنظيم املعلومات ،تعتمد بالدرجة األوىل على  ،وقت

ا لتصل عرب القارات ملساندة  ،واستخدام تكنولوجيا االتصاالت ،الكمبيوتر   .مؤسسات املعلومات ودفع خدما

نه أنص يف إحدى صيغه على يإذ ،والواقع أن تعريف تكنولوجيا املعلومات ينطوي على معىن هذا التزاوج      
وأوعية حفظها سواء كانت مطبوعة أم مصورة أم مسموعة  اقتناء وختزين املعلومات وجتهيزها يف خمتلف صورها ،"

لكرتونية ووسائل أجهزة االتصال وبثها باستخدام توليفة من املعلومات اإل أم ممغنطة أم معاجلة بالليزر ،أم مرئية 
فقد مجع بينهما النظام ،نه ال ميكن الفصل بني تكنولوجيا املعلومات وتكنولوجيا االتصاالت إوهكذا ف ،" عن بعد
ا نلمسه واضحا يف حياتنا اليومية من التواصل فرتابطت شبكات االتصال مع شبكات املعلومات ،وهو م ،الرقمي

ويف بعض األحيان  مرورا بشبكات أقمار االتصاالت وما يتبعه على شاشات  بالفاكس عرب شبكات التليفون ،
بذلك انتهى عهد استقالل ، التلفزيون من معلومات تأيت من الداخل ، وقد تأيت من أي مكان يف العامل أيضا

ودخلنا عصرا جديدا  ،االتصاالت ،وتطور كل منها يف طريق كما هو احلال يف املاضينظم املعلومات عن نظم 
  communication computer com-  .2) .للمعلومات واالتصال يسمونه اآلن 

  :الوسائل المستثمرة في العمل اإلعالمي

  شبكة االنترنيت -1

  :نتماهية شبكة االنتر 
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مفهوم شبكة االنرتنيت ومعناها حلد كبري من شخص آلخر، فهي شبكة كمبيوتر للبعض ووسيلة  يتفاوت     
اتصال لآلخرين ، وبشكل عام فإن معىن شبكة االنرتنيت يتوقف على أوجه استخدامها ، فال يوجد تعريف حمدد 

  :هلا، ذلك أنه مت إطالق العديد من التعريفات لشبكة االنرتنيت نعرض بعضها كالتايل 

تأيت تسمية شبكة االنرتنيت من الوصف املبكر هلذه الوسيلة االتصالية بشبكة أجهزة الكمبيوتر املتصلة       
وانرتنيت لغويا مشتقة من شبكة املعلومات الدولية، واختصار   Inter network of computersيبعضها، 

، والشبكة العاملية The Net ويطلق عليها عدة تسميات  International Networkلالسم االجنليزي 
World Net  أو شبكة العنكبوت ،The Web أو الطريق اإللكرتوين السريع للمعلومات ،Electronic  

Super High Way .1  

وها هنا ننوه إىل أنه قد بدأ خطأ ما منذ انتشار شبكة االنرتنيت، حيث يطلق عليها البعض مصطلح       
حيث تعترب شبكة االنرتنيت  ،، وإن كان املفهومان خمتلفني) (World Wide Webالشبكة العنكبوتية الدولية

جمموعة شبكات أجهزة الكمبيوتر املرتبطة يبعضها البعض من خالل األسالك أو األلياف البصرية أو من خالل "
، بينما تشمل الشبكة العنكبوتية الدولية جمموع الوثائق واملوارد األخرى املرتبطة يبعضها " اتصاالت ال سلكية 

قة ، وهي إحدى خدمات شبكة االنرتنيت مثل بقية اخلدمات املقدمة من البعض، من خالل الوصالت الفائ
  2.خالهلا

ا        جمموعة هائلة من شبكات الكمبيوتر متصلة يبعضها البعض عن طريق خطوط "كما ميكن تعريفها على أ
  3".تليفونية من خالل عقد مركزية وبالتايل ميكنها االتصال يبعضها البعض

نرتنيت من قبل جمموعة من اخلرباء والعاملني يف جمال احلاسب والشبكات ومراكز وتعرف شبكة اال      
ا  جمموعات مفككة من ماليني احلاسبات موجودة يف آالف األماكن حول العامل ، وميكن "املعلومات، على أ

                                                
 . 36، ص 2001، دار الراتب اجلامعية ، بريوت ، الوظيفة اإلعالمية لشبكة االنترنيتعبد املالك ردمان الدناين،  - 1
 75، ص 2002، األهلية للنشر والتوزيع ، عمان ،  العولمة واألمن القومي العربيمؤيد احلديثي ،  - 2
 . 55، ص2005، آفاق النشر ، القاهرة ، شبكة االنترنيت في مصر والعالم العربيرشا عبد اهللا ،  -3



 

 
 

ال يهم هنا ملستخدمي هذه احلاسبات استخدام احلاسبات األخرى للعثور على معلومات أو االشرتاك يف ملفات و 
  1..."نوع الكمبيوتر املستخدم 

جنازات البشرية يف تاريخ اإلنسانية، وهي تربط شبكة من احلاسبات سواء وتعترب شبكة االنرتنيت أهم اإل      
ة أو املختلفة األنواع واألحجام، عن طريق  بروتوكوالت حتكم عملية التشارك يف تبادل املعلومات،  املتشا

  2.عملية  الرتاسل وبروتوكوالت تضبط

ا مجعت بني النقاط التالية  وقد كانت التعريفات اليت أطلقت على شبكة االنرتنيت كثرية، لكن ما يالحظ عليها أ
:  

  شبكة االنرتنيت مكونة أساسا من جمموعة من احلاسبات.  
  ترتبط تلك احلاسبات يف شبكة أو شبكات.  
  ميكن لتلك الشبكات أن تتصل بشبكات أكرب.  
 م عملية االتصال بني الشبكات بروتوكول معني حيك*.  
 ليس هناك هيئة مسؤولة عن شبكة االنرتنيت.  

  :مرت شبكة االنرتنيت يف تطورها هذا عرب عدة مراحل نلخصها كما يلي :  نشأة شبكة االنترنيت

ملبادئ املتعلقة ظهرت يف هذه املرحلة األفكار الرئيسية لشبكات الكمبيوتر، وخصوصا تلك ا:   مرحلة الستينات
باحلزم احملولة واحتماالت االشرتاك يف مصادر املعلومات عرب شبكات الكمبيوتر ، وقد كانت بداية الستينات مولد 

ربانات  ، ولقد كانت الشبكة يف هذه احلقبة الزمنية رابطة اتصال حيوية فيما بني املتعاونني الشبكات وإنشاء األ
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هو جمموعة القواعد املسؤولة عن كل حزمة من املعلومات ، ترسل من جهاز كمبيوتر إىل جهاز آخر عرب شبكة : بروتوكول شبكة االنرتنيت -*
 .االنرتنيت

  

 



 

 
 

ات ، لكنها ظلت من الناحية العملية غري معروفة خارج نطاق نشاط الوكالة من أماكن نائية يف تنفيذ املشروع
  1.املشروعات لألحباث املتقدمة 

شهدت هذه املرحلة تطور تكنولوجيا احلزم احملولة ، وتعترب مرحلة السبعينات مرحلة التطور :  مرحلة السبعينات
، وكذلك ظهور أجهزة الكمبيوتر Ethernetالتكنولوجي، ويشتمل ذلك على شبكات الكمبيوتر احمللية مثل 

مج املتخصصة يف لكرتوين رمسيا بعد تطوير أول الربامت ابتكار واستخدام الربيد اإل 1971الصغرية، وحبلول عام 
وقد مت تطوير جمموعة من القواعد والنظم واإلجراءات املشرتكة اليت تعمل  2.لكرتونية عرب الشبكة إرسال الرسائل اإل

  Protocol .3الشبكة أطلق عليها اسم بروتوكول  من خالهلا

وباإلضافة خلدمة الربيد اإللكرتوين، فقد شهدت فرتة السبعينات منو الشبكة من خالل مشروع ناشئ، وحتوله إىل 
  .خرجت أربانات إىل العاملية  1973شبكة عاملية ذلك أنه يف عام 

نات ،متثل يف تطوير قطاع جتاري أطلق عليه اسم تطورا مهما يف تاريخ شبكة أربا 1974وقد عرف عام      
Tel Net . ظهور شبكة يوزنت  1979وشهد عامUse Net   اليت ال زالت قائمة حىت الوقت احلاضر واليت ،

  4.كان هلا الفضل يف إدخال خدمة جمموعات احلوار وجمموعات األخبار

اتساع نطاق استخدامها ، يف الوقت الذي شهدت بداية الثمانينات تطور نظم الشبكات و :  مرحلة الثمانينات
، كما أصبح  NASAختلت فيه وزارة الدفاع األمريكية عن أربانات لتتوالها وكالة أحباث الفضاء األمريكية ناسا 

من الربوتوكوالت األساسية يف جمتمع  TCP/IPبروتوكول التحكم يف اإلرسال وبروتوكول شبكة االنرتنيت 
و جدير  5...1977الذي بدأ البحث يف تطويره منذ عام و 1982الربوتوكول سنةوقد ظهر هذا   الكمبيوتر،

ام أن نذكر أنه مت تقسيم أربانت  إىل شبكتني اقتصر استخدام األوىل على النواحي العسكرية ،بينما اقتصر استخد
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عرف هذا االتصال لكن ظلت إمكانية تبادل املعلومات بني الشبكتني متاحة ،و  ،الثانية على األغراض املدنية 
  1. باسم االنرتنيت 

 Domain Nameكان عاما مهما آخر لشبكة االنرتنيت حيث مت ابتكار نظام    1984إن عام      

Server  وهو النظام املسؤول عن منح وجتديد األمساء اإللكرتونية على الشبكة ، ويتم بناء على ذلك حتديد ،
للشبكات والوكاالت غري   netللمنظمات ، org:  يسية كالتايلأنواع رئ 6نوع املوقع وتصنف املواقع إىل 

للمواقع  eduللمواقع احلكومية ،    govللمواقع العسكرية ،   milللمواقع التجارية ،   comاحلكومية ،  
   2.لبنان    l.bالتعليمية ، كما يتم إضافة حرفني لتمييز مواقع كل دولة مثل   

مع بداية التسعينات انتشرت شبكة االنرتنيت لتغطي رقعة واسعة من العامل انضمت إليه :  مرحلة التسعينات
ا بالصوت والصورة ،و أدوات اإلعالم املتعددة مثل شبكة الويب    . webآالف الشبكات زود

ن بدأت وسائل اإلعالم تتحدث بصوت عال عنها باعتبارها وسيلة جديدة و متطورة ميكنها أ 1993وحىت عام 
  3.تغري من حياة العامل يف جمال االتصاالت

و الذي اشرتته شركة أمريكا أونالين                    1995يف عام  NETSCAPEهذا وقد مت تقدمي  
America Online  بعد ثالث سنوات.  

، و أصبحت  Internet Explorerو قد انضمت شركة ميكروسوفت بعد ذلك للمنافسة و قدمت       
الواجهتان حبق ثورة يف استخدام شبكة االنرتنت ،حيث أصبح من السهل على املستخدم أن يذهب ملوقع هاتان 

،و تطورت شبكة  4...من مواقع البحث، و يكتب اسم املوضوع الذي يبحث عنه ليجد حبرا من املعلومات 
اية التسعينات بظهور ما يسمى انرتانت  وتعين األوىل . سرتانت ، و االك  intranetاالنرتنت أكثر خالل 

شبكة داخلية ال تتعدى حدود الشركة الواحدة وهلا معظم خصائص شبكة االنرتنت و لكن ال تتسم بأية عالقات 
مع أطراف خارجية ، بينما تشري الثانية إىل اندماج شبكة االنرتنت و االكسرتانت وتعين خلق عالقة جديدة بني 
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ا  عاملي، و مؤشر ي تسعينات القرن العشرين ساعدا اخرتاع التشبيك الفف.املؤسسات و بني عمالئها و شركا
،وبرامج العرض، و برامج البحث على انتشار شبكة االنرتنت عامليا و بشكل كبري ، و يف نفس ) رةالفأ(االجتاه 

سسات الفرتة أيضا ساعد اخنفاض أسعار الكمبيوتر الشخصي على انتشار استخدامه يف املنازل و املدارس و املؤ 
ا أولئك الذين طوروا برامج وكالة األربانت    1.التجارية، وكلها مؤسسات مل يهتم 

  : خصائص وسمات االنترنيت

ا على وسائل االتصال التقليدية و       تتمتع تقنية االنرتنيت كوسيلة اتصال بعدد من السمات واليت تتميز 
  : نذكر منها ما يلي 

  : Intractivity التفاعلية

ا مدى متكن       والتفاعلية يف سياق االتصاالت تشري إىل االتصاالت الشخصية بني األفراد ، وتعرف على أ
ومن وجهة النظر اخلاصة باالتصال .املشاركني يف اتصال ما من ممارسة السيطرة ،وتغيري األدوار يف سياق تباديل 

ومن هنا ،  2 تفاعل والتجاوب الفوري مع املستخدمعرب الكمبيوتر فإن التفاعلية هي درجة متكن التكنولوجيا من ال
جيب التمييز بني التفاعلية يف االتصال الشخصي واملتمثلة يف رجع الصدى، والتفاعلية كمفهوم حديث مرتبط 

  3.بتكنولوجيا االتصال احلديثة واملتمثلة بوضوح يف االتصال عرب شبكة االنرتنيت 

  : Mobility قابلية التحريك

هناك وسائل اتصالية كثرية ميكن ملستخدميها االستفادة منها يف االتصال من أي مكان إىل آخر يف أثناء      
  4.حركة األفراد مثل حاسب إلكرتوين نقال فردي بطابعة 

  : Synchronization التزامنية
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ق أو اخلدمة املستخدمة ،فليس تعد شبكة االنرتنيت وسيلة متزامنة وغري متزامنة يف الوقت نفسه، تبعا للتطبي     
لكرتونية ،فالربيد اإللكرتوين غري متزامن أثناء إرسال واستقبال الرسائل اإلمن الضروري أن يكون املستخدم موجودا 

وهناك تطبيقات أخرى خاصة بشبكة االنرتنيت مثل برامج الدردشة أو الرسائل الفورية والتناظر عن بعد وهي 
  1.تطبيقات متزامنة 

 : Demystification ماهيريةالالج

تمع حنو الفردية ،من خالل توجيه رسائل ختاطب احلاجات       حيث تتجه الوسائل اجلديدة إىل حتويل ا
  2.والرغبات الفردية ، ونتيجة لذلك بدأت الكتل اجلماهريية تتفتت 

  : قابلية التحول 

  3.ط آلخروتشري لقدرة وسائل االتصال على نقل املعلومات من وسي      

  :االنتقائية 

تعين أن اجلمهور خيتار بنفسه نوعية املواد اليت سوف يتعرض هلا، مما يضاعف من تأثري األفراد، فاالتصال       
  .عرب شبكة االنرتنيت يوفر للمستخدمني فرصة التعرض االنتقائي

  :عدم المركزية 

ا أو فيما حتمل من مضامني من قبل احلكومات أو األفراد ، فإذا كان       إذ ال ميكن التحكم يف تدفق خدما
إصدار صحيفة يف غالبية دول العامل يتطلب احلصول على رخصة حكومية ،فان إنشاء موقع على شبكة االنرتنيت 

  4.ال يتطلب مثل هذا التصريح

  :الالمكان 
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تتخطى شبكة االنرتنيت كل احلواجز اجلغرافية واملكانية اليت حالت منذ التاريخ دون انتشار األفكار، وامتزاج      
( ، ومنها السياسي ) تكلفة شحن املواد املطبوعة من مكان آلخر ( الناس وتبادل املعارف ، منها االقتصادي 

، أما اليوم فتمر معلومات هائلة عرب احلدود يف )بالدها حيلولة بعض الدول دون دخول أفكار وثقافات معينة إىل 
  .شكل إشارات إلكرتونية ال تقاوم

  

  

  :الماالنهاية 

اية إىل األنشطة أو املوارد  اليت ال تتوقف وال تنتهي و املتاحة       أيام  7ساعة يف اليوم و 24يشري مفهوم املاال
  1.نيت ال تنتهي فهي ال تغلق ومتاحة بصورة دائمةيف األسبوع ، وغالبية أنشطة وخدمات شبكة االنرت 

  : فيما يلي سنتعرض للخدمات العديدة اليت تقدمها شبكة االنرتنيت  :شبكة االنترنيت وتطبيقاتها 

لكرتوين من الوسائل التكنولوجية احلديثة اليت تستهدف تسهيل تبادل يعد الربيد اإل: Email لكترونيالبريد اإل
و يعترب الربيد  2.الفور، و ميكن أن تكون هذه البيانات يف شكل نصوص أو أصوات أو رسوماملعلومات على 

لكرتوين أحد وسائل تبادل الرسائل بني األفراد أو املنظمات مثل الربيد العادي،  و لكن يتم التبادل و اإلرسال اإل
لفة ،باإلضافة إىل إتاحة أمناط بسرعة و كفاءة و فعالية أكثر، عن طريق استغالل  إمكانيات الشبكات املخت

،و ميكننا استخدام نظم الربيد أخرى لإلرسال مثل إرسال الرسالة نفسها لعدد كبري من املشرتكني بسهولة وسرعة 
و .لكرتوين بالنسبة جلميع أنواع الشبكات سواء احمللية أو الشبكات اليت تغطي مساحة جغرافية أوسع من ذلك اإل
ت احلاسب  إعداد قوائم عندما بدأت بعض شركا 1980لكرتوين إىل العام ام الربيد اإلا ترجع بدايات استخدرمب

لكرتوين لالتصال بعمالئها ،كما بدأت شركات احلاسب وغريها من الشركات بتقدمي خدمات الدعم الربيد اإل
و األعمال من أوسع الفين لعمالئها عرب شبكة االنرتنيت،و هكذا اقتحمت شبكة االنرتنيت جمال التجارة و املال 

 .األبواب
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لكرتوين ،إذ تستطيع أية نرتنت اليت تعتمد على الربيد اإلتعد القوائم الربيدية من أشهر شبكة اال: القوائم البريدية 
مهم باستخدام هذه القوائم  ، فهي 1جمموعة من الناس هلم نفس االهتمامات املشرتكة مناقشة املوضوعات اليت 

  2 .ين جمموعات من املستخدمني ميكن إرسال و استقبال رسائل متعلقة مبوضوع حمددنظام جمهز يسمح بتكو 

ا جمموعة نقاش تناقش  : USE NET خدمة يوزنت أو المجموعات اإلخبارية موعات اإلخبارية بأ تعرف ا
آالف املوضوعات والبد أن يكون مستخدمو هذه  دلة إلكرتونيا عرب شبكة االنرتنتمن خالل الرسائل املتبا

موعات ،باإلضافة إىل  موعات على وعي تام ببعض األمور االجتماعية املرتبطة باملشاركة يف نشاط هذه ا ا
موعات، وإرسال وتلقي األفكار والرسائل عربها  معرفتهم بالنواحي الفنية اخلاصة بكيفية املشاركة يف نشاط هذه ا

.3  

ت أكثر من ومن خالل جمموعة األخبار أو النقاش ميكن ألي مشرتك يف الشبكة أن يشرتك يف مناقشا     
موعة من وقت آلخر ملعرفة األخبار اجلديدة  جمموعة حسب اهتماماته ، وتتيح هذه اخلدمة للمشرتك أن يراجع ا

يستخدم هذا النظام طريقة لتسمية و  أو رد على أحد األخبار املنشورة ،،اليت أضيفت كما يستطيع إضافة خرب 
موعة العام، أما احلقول األخرى فتوضح  موعات تشتمل على حقول يوضح احلقل األول نوع أو ختصص ا ا

  4.تفصيالت أخرى من املوضوع 

هي صورة من خدمة احملادثة تتيح فتح :  Internet Relg Chat (IRC)) الدردشة(خدمات الحديث 
حاسب مستخدم آخر لشبكة االنرتنت ، و بالتايل ميكن كتابة رسائل له و استقبال  خط اتصال بني حاسبك و

رسائل منه دون تداخل بني تلك الرسائل ، غري أن خدمة الدردشة تعترب أكثر مرونة حيث تتيح التحدث بطريقة 
  5.ألشخاص مباشرة مع جمموعة أشخاص يف الوقت نفسه، وبالتايل تتيح حمادثة عامة تشمل عددا كبريا من ا

وسيلة  ميكن حتديد املؤمترات عن بعد باعتبارها:  Teleconferencing خدمة المؤتمرات عن بعد 
لكرتوين بني ثالثة أشخاص أو أكثر يف مكانني خمتلفني أو أكثر ، ومتتد املعلومات حديثة، تستخدم االتصال اإل
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ال حيتاجون إىل االجتماع وجها لوجه لتحقيق أهداف اليت يقدمها املشاركون يف املؤمتر عرب املسافات البعيدة حبيث 
بداية من املقابالت الصغرية احلميمة اليت ال , االجتماع ، وختتلف املؤمترات عن بعد من حيث أهدافها و أشكاهلا 

حتتاج إىل تبادل أوراق أو رسوم إىل شكل الندوات الضخمة اليت تتضمن تبادل األوراق و الرسوم و البيانات بني 
  1.تمعني ا

إن خدمات حتويل امللفات تتم عن طريق مراسم خاصة تسهل :  File Transfer خدمة نقل الملفات
ا ف يت يب ( عملية نقل امللفات مهما اختلفت أنواع احلواسيب أو منظومات التشغيل، و أشهرها مرسوم 

FTB(و نقلها إىل حاسوب الزبون  ، إذ متكن هذه اخلدمة من الوصول إىل ملفات خمزنة على احلاسوب اخلادم
أو العكس ، وهذا النوع من اخلدمة أخذ يف الزيادة و خاصة بعد توفري برجميات سهلة االستعمال ألغراض البحث 

  2.و االختيار للمعلومة املطلوبة من بني ماليني امللفات املخزنة يف احلواسيب عرب العامل 

ة االنرتنت ميكن من نقل امللفات أو الصور أو حىت برامج املوجود على شبك) FTBا ف يت يب ( إن نظام      
   3.احلاسبات بني احلاسب و أي حاسب آخر يف العامل متصل بشبكة االنرتنت 

هي عصب شبكة االنرتنت و جهاز العبور و التصفح :   World Wide Web الشبكة العنكبوتية العالمية
  4. مجيع موضوعات املواقع بنظام الصفحاتعرب الشبكة ، و تعد النظام الذي يساعد على تصفح 

واملدونات هي عبارة عن مواقع ينشئها أفراد ال ختضع ألي هيئة أو سلطة أو جهة : Bloggers خدمة البلوجرز
، وال ختضع ألي قيود يف اإلتاحة واالستخدام والتعليق على األحداث اجلارية والقضايا املطروحة وإبداء الرأي 

  5.ن  ، كما ال توجد قيود فيما خيص املوضوعات والقضايا ومناقشتها مع اآلخري

ا تطبيق من تطبيقات االنرتنيت يعمل من خالل نظام إلدارة احملتوى ، وهو يف أبسط       وتعرف املدونة على أ
صورة عبارة عن صفحة ويب تظهر عليها تدوينات مؤرخة ومرتبة ترتيبا زمنيا تصاعديا، ينشر منها عدد حمكم فيه 

 1.دير أو ناشر املدونة ،كما يتضمن النظام آلية ألرشيف املدخالت القدمية م
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هو إدغام لعبارة   Blogومصطلح  1997ولقد برزت ظاهرة املدونات يف التسعينات، وحتديدا سنة      
Weblog  واليت تعين مدونة  إلكرتونية ، وقد كان"Jhon Baregar " هو أول من صاغ مصطلحBlog  يف

ا لتدوين  1997ديسمرب  17 ، وبدأت الظاهرة كمذكرات أو مفكرات شخصية إلكرتونية يستعملها أصحا
م  2.األحداث العامة يف حيا

هي عبارة عن برامج خاصة تعمل على املوقع اإلعالمي أو أي مواقع أخرى ذات طابع خاص أو :  المنتديات
، وتسمح بعرض األفكار واآلراء يف القضايا املطروحة للنقاش عام على شبكة االنرتنيت مثل املواقع املتخصصة

  3.على املوقع ، وإتاحة الفرصة للمستخدمني يف الرد عليها ومناقشتها فوريا 

على أن شبكة االنرتنيت هي " Moris and Organ" حيث يؤكد:  شبكة االنترنيت كوسيلة اتصالية
  .4وسيلة اتصالية مجاهريية مستقلة 

نفسها كوسيلة اتصال مجاهريية تبشر بعهد إلكرتوين يتحاور فيه الناس، ويتفاعلون ويقضون  فالشبكة تطرح
ا مصدرا مهما للمعلومات    5.مصاحلهم من خالهلا ، جبانب كو

  :ميكن أن نوردها كما يلي:  يجابيات وسلبيات شبكة االنترنيتإ

  : االيجابيات 

  يعتقد الكثريون أن شبكة االنرتنيت تعد أداة تعليمية مهمة لألطفال ، فاالنرتنيت قد جتعل عملية التعلم
  6. نفسها أكثر متعة بأن تقدم لألطفال اإلثارة يف البحث عن املعلومات واسرتجاعها
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  انية يف االتصاالت، ومزيدا من تتيح شبكة االنرتنيت مزيدا من احلرية لألفكار واملعتقدات ،ومزيدا من ا
  1.قبل املشاركة من قبل اجلمهور يف صناعة املعلومات املقدمة على الشبكة 

  ،تعد شبكة االنرتنيت بديال اتصاليا عن استخدام أنظمة الفاكس ، التلكس ، والفيديوتكس والتليتكس
ا    2.وغريها من نظم االتصاالت األخرى املستخدمة يف نقل املعلومات وخز

  م وآرائهم اخلاصة ناحية مل يعد لعلماء السياسة ونقادها وحملليها مساحة أكرب للمناورة بوضع توجيها
اليمني وناحية اليسار، لتوجيه اجلماهري ناحية وجهة نظر معينة ، ذلك أن شبكة االنرتنيت وفرت لألفراد 

م بل تتبين بعضها يف نظام تواصل معلومايت  غري مسبوق ، لقد القدرة على تقدمي وجهات نظر خاصة 
 .أدت شبكة االنرتنيت إىل أن يصبح الرأي العام أكثر علما مبا يدور حوله من أحداث 

  ،ميكن عن طريق شبكة االنرتنيت حتقيق االستفتاءات اإللكرتونية املباشرة بفعالية وسهولة أكرب، مما سبق
األحزاب وبالتايل توفري القرارات السريعة وإلغاء دور الوسطاء يف  واحلد من عدم املباالة بالنسبة للناخبني ،

  3.اليت تستجيب لرغبات املواطنني بصورة مباشرة 
 ، أعلى إذ ساعدت االنرتنيت على تقدمي خدمات  أصبحت شبكة االنرتنيت تطفح باملعلومات الطبية

 4.لكرتونية ودة فيما خيص ما يعرف بالصحة اإلمن حيث السرعة واجل

وهي  ،كظاهرة حضارية فيها العديد من املزايا فهي جتمع الشباب على أسس مشرتكةبكة االنرتنيت  إن ش     
م  ،وسهولة التواصل العلمي والثقايف واالستفادة من جتارب اآلخرين ،حتمل معها مزايا متازج الثقافات وخرب
ل اإلنساين الفكري والعلمي العامل ، فاالنرتنيت تنطلق من احلرية يف التواص أحناءوالنتائج العلمية والتقنية من كل 

  .جناز العلمي املشرتكوتبادل اخلربات واإلحساس باإل ،واالقتصادي
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  : السلبيات 

تتعارض اآلراء حول انعكاسات استخدامات شبكة االنرتنيت، فرياها معظم مستخدميها نعمة فريدة وأفضل      
ة ولغة املراكز الدولية على مستوى العامل، وفرض خر أداة لسيطرة ثقافا فريق آتطور تقين يف عصرنا، يف حني يراه

ا على باقي الشعوب، ودعم مستوى تطورها ا   . القتصادي على حساب الدول األخرىأمناط حيا

وعلى الرغم من املزايا واخلدمات اليت تتيحها شبكة االنرتنيت إال أن اجلانب السليب الناتج عن استخدامها      
  : ه السلبيات نذكر منها ما يليحقيقة مفروغ منها، ومن هذ

  أحيانا يكون الدخول إىل الشبكة مضيعة للوقت ومؤديا لإلدمان ، حيث وردت التقارير عن حاالت
ساعة يوميا يف االتصال املبشر معها ،  18إدمان االنرتنيت ، حيث يقضي بعض مستخدمي الشبكة 

  1.انوقد تؤدي خطوط الدردشة عرب االنرتنيت بصفة خاصة إىل اإلدم
  أكد الباحثون على أن استخدام كل من الكمبيوتر واالنرتنيت سيعمق الفجوات املوجودة أساسا على

أساس النوع أو العرق أو الدخل أو الطبقة ، وبالتايل فستعمل االنرتنيت على توسيع وليس تضييق 
لدراسات أنه الفجوات االجتماعية بني من ميلكون ومن ال ميلكون هذه التكنولوجيا ، حيث وجدت ا

عادة ما يكون مستخدمو شبكة االنرتنيت من األفراد األعلى تعليما ، كذلك معظم مستخدمي الشبكة 
 2.يتمركزون يف الدول املتقدمة أو الغنية

 ا باتت تعد سوقا مثلى هلا   لقد حتولت شبكة االنرتنيت  ،املكان أرجاءفدنست ،إىل صناعة للجنس كو
ومبتذل بعد أن خدشت بكارة احلياء واخلصوصية يف كل مكان ، حيث وحرمات العامل بكل فاضح 

يار اخللقي  يتعرض أفراد اجلمهور ملشاهدة املواد اإلباحية والصور املصاحبة هلا وهو ما يؤدي إىل اال
  .والقيمي للجمهور

 تمعات يكمن اخلطر مع شبكة االنرتنيت يف التدفق املعلومايت غري املسيطر عليه وعدم امتالك بعض ا
املتلقية وخاصة العربية منها خليار االنتقاء ،وهذا ما أدى إىل إفرازات سلبية كظاهرة سوء االستخدام هلا ، 
وأصبحت حياة الناس عرضة لالنتهاك ، فيمكن بشبكة االنرتنيت الكشف عن أسرار الناس كاحلسابات 
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فبعدما كنا نشكو من الشح . كأصبحت عرضة لالنتها البنكية مثال ، بل أن أسرار احلكومات أيضا
  .املعلومايت بتنا اليوم نشكو من اإلفراط املعلومايت أو ما يعرف بالتخمة املعلوماتية 

  ينتقد بعض الباحثني االتصال عرب الكمبيوتر بأنه يفتقر إىل احلميمية أو االجتماعية اليت توفرها بعض
  1.أمناط االتصال األخرى والسيما االتصال الشخصي 

  لألفكار واملعتقدات املتطرفة سواء كانت دينية أو سياسية أو عنصرية ومهما كانت رديئة أن يسمح
ا، وتبقى سبل وضع ضوابط هلا تبدو مهمة صعبة ، خاصة وأن  تدخل إىل الشبكة وتستفيد من خدما

 عنها يف أيا كان يستطيع تعميم أفكاره والدعوة هلا عرب هذه الوسيلة اجلديدة ، واليت ال ميكن التعبري
  2.وسائل اإلعالم التقليدية  

  توصلت بعض البحوث األجنبية إىل أن أحد أهم أسباب العنف لدى األطفال واملراهقني بوجه خاص
هو تعرضهم للمضامني اليت حتوي عنفا واملتاحة من خالل شبكة االنرتنيت ، خاصة مواقع األلعاب مما 

  3.تيجة لتأثرهم بالشخصيات يؤدي إىل تنمية السلوكيات العدوانية لديهم ن
  تدعو شبكة االنرتنيت ألفكار غريبة ومناقضة لديننا ولقيمنا وديننا ومفاهيمنا، واليت تعرض بأساليب تبهر

  4.املراهقني مثل عبادة الشياطني والعالقات الغريبة الشاذة
 من الشاشة ،  إن أجهزة الكمبيوتر تضطر األفراد إىل استخدام أعينهم حبيث تكون على مسافة قريبة

أعراض الرؤية "وليس مستغربا بأن يتعرض األفراد الذين يتعاملون بكثرة مع هذه األجهزة ملا يسمى 
، وتتحدد أعراض الرؤية الكمبيوترية يف تعب العني والصداع والرؤية املزدوجة، والصور "الكمبيوترية 

 5.ت األخرىاملشوشة وارتفاع ضغط العني والقلق واالكتئاب والعديد من املشكال

 

  :تكنولوجيا وسائط التخزين -2
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.. .ثالثةو الرجوع إليها مرة ثانية و ) املعلومات البيانات،(تطور العلم ومد اإلنسانية بعدة وسائط للتخزين      
ية ، وتفوقت قدرات تلك الوسائط من حيث السعة ئخ وسواء كانت وسائط بيانية مكتوبة أم مسموعة أم مر إ

سطوانة الكاسيت أ، مرورا ب 1890ير اليت صنعت عام م والسرعة و التكلفة بداية بآلة التصو وسهولة االستخدا
لكرتونية ومن مث باألقراص الضوئية ذات السعة املهولة و اليت و انتهاء بالوسائل اإل 1887 عام اليت مت اخرتاعها يف

 .تعتمد على التكنولوجيا الرقمية 

  : نشأة  وسائط التخزين

النول امليكانيكي لنسج القماش ذو " جوزيف ماري جاكار" م اخرتع العامل الفرنسي 1801 يف عام     
يف ختزين البيانات " هريمان هولرييث "الرسومات املختلفة و باخرتاع ذلك ظهرت البطاقات املثقبة اليت استخدمها 

  1.يرمز له على شكل ثقوب يف البطاقة او املعلومات حيث جعل لكل منوذج تعداد

القرص "مت اخرتاع  1887ذلك ميكن اإلنسان من قراءة البيانات وطبع الورق دون تدخل منه ، ويف عام و 
مت اخرتاع الفيلم السينمائي  1894الذي يستخدم يف تسجيل الصوت ، ويف عام  Flat disk"  املسطح
  .مم  35مقاس 

تخزين كميات ضخمة من وصار له أقراص تسمح ب كاسيت،مت صناعة أول جهاز فيديو   1956ويف عام 
   .الصورةاملعلومات بالصوت و 

 Hard"و الصلبة " Floppy Disk"إن تقنية التخزين املغناطيسي اليت بدأت يف الستينيات  باألقراص املرنة 

Disk " مث الشرطة املغناطيسية ذات سعة التخزين الكبرية وصوال يف الثمانينيات إىل تطوير تقنية التخزين الضوئي
"Optical Storage" بوسائلها املتعددة اليت حتفظ البيانات على نوع من األقراص املدجمة نوع"Dos " حمققة

  .سعات أكرب لتخزين البيانات الرقمية 

  

 1981تعاون أمريكي ياباين ، و يف عام  1979يف عام "  Lazer Disk"وقد ظهرت أقراص الليزر     
  1.األمريكية RCAواسطة شركة ب)CDE(لكرتونية السعة اإل ظهرت أقراص
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   :تقسيم وسائط التخزين

  .تقسيم وسائط التخزين إىل ثالثة أقسام وكل قسم منه ينقسم إىل أقسام فرعية  مت   

 .رئيسية و مساعدة  : وسائط ختزين خاصة بالكمبيوتر ، وتنقسم إىل وحدتني : أوال

وهي اليت حتفظ فيها بالبيانات اجلاري التعامل معها و معاجلتها أثناء التشغيل للجهاز  : وحدة التخزين الرئيسية
ما هو منها منها  أو ذاكرة القراءة و الكتابة ويوجد منه عدة ذاكرات)  RAM(وتسمى  ذاكرة الوصول  العشوائية

تتيح  : قراءة قابلة للربجمةوهناك ذاكرة ،للقراءة فقط بدون تغيري فيها وحيتفظ فيها بالبيانات بشكل دائم 
تتيح للمستخدم  : وهناك ذاكرة قراءة قابلة للربجمة واحملو،للمستخدم ختزين برناجمه الذي ال يوجد ملرة واحدة 

  .برجمتها أكثر من مرة 
 Floppy(وتستخدم فيها األسطوانات املرنة ممهمتها القيام بأعمال التخزين الدائ : وحدة التخزين المساعدة

disk (سطوانات الثابتة و األ)Hard disk ( و الشرائط املمغنطة وتسمى هذه الوحدات بوحدات التخزين
  .وضوئية –مغناطيسية  : وتنقسم إىل قسمني  اخلارجية

 رخصأكمية كبرية من املعلومات وهي من تستعمل لتخزين   : Magnetic Tapes  الشرائط الممغنطة –أ 
وبطريقة متاثل أشرطة التسجيل   spotsوتسجل البيانات فيها على هيئة بقع مغناطيسية  ،أنواع وحدات التخزين

  .الصوتية ، وتتيح ختزين و إعادة البيانات فيه ، و ميكن مسح بياناته مع إعادة التسجيل عليه مرة أخرى 
تكون  تستعمل لتخزين املعلومات و الربامج عندما ال  : Magnetic disk: األقراص الممغنطة - ب

  2 .مستعملة
  

وتتكون من أقراص بالستيكية مطلية مبادة ميكن أن تتمغنط ، وميكن التسجيل  :FLoppy disk: أقراص مرنة
وقد تصل إىل  m.byte 1.2إىل  k.byte 320على وجهي الشريط أو على وجه واحد منه ، وترتاوح سعته من 

2.2 m.byte  .  
ولكنها ،تتكون هذه األقراص من قرص أو جمموعة من األقراص مثل األقراص املرنة    Hard disk: أقراص صلبة

وتكون ثابتة يف . وتتميز بسرعتها على األقراص املرنة ،صلبة وتسجل املعلومات عل كال وجهي األقراص 
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أو  G.Byte. 1أو أحيانا قد تصل إىل  320MBأو  MB 80إىل  MB 20احلاسوب وترتاوح سعتها من 
 .أكثر 

اليابانية بدمج قرص صلب مخسة جيغابايت داخل بطاقة الكمبيوتر أكرب من تلك اليت  "توشيبا"شركة  توقد قام
 .جيغا بايت من البيانات  4.7اليت تستطيع ختزين  DVDتوفرها األقراص الرقمية 

حيث  COMPACT DISKوتسمى أيضا باألقراص املدجمة  : : OPTICAL DisK أقراص ضوئية
ا فقط وقدرة ختزين هائلة فقرص واحد  يستعمل شعاع الليزر يف التسجيل ، وهو عبارة عن وحدة ختزين ميكن قراء

 . ت ايماليني ب 5بوصة تصل سعة ختزينه إىل حوايل قطره مخسة 

  :وسائط ختزين خاصة بالتسجيالت الصوتية  : ثانيا
مث استحداث نظام الشفرة حيث  D.A.T(Digital audio tape(وهو ما استحدث من أجهزة تسجيل رقمية 

 D.C.C(Digital(الزمنية ألجهزة التسجيل الرقمية وكذلك استحداث أجهزة الكاسيت الرقمية املضغوطة 

compact cassette  وهو عبارة عن نظام تسجيل صويت يتم على شرائط كاسيت مضغوطة رقميا.  
  ": امليكروفيلم" وسائط ختزين خاصة بالتصوير املصغر  : ثالثا

ا ناجتة عن تصغري موارد ثقافية خمتلفة كالكتب  و الدوريات و اخلرائط ،       وتسمى باملصغرات الفيلمية أل
 1سنة 500وحتفظ تلك البيانات يف تلك األفالم ملدة زمنية معينة قد تصل إىل 

  

  

لكرتونية، مصممة بطريقة تسمح باستقبال البيانات لكمبيوتر عبارة عن آلة إا):الكمبيوتر( الحاسب اآللي  -3
ا و معاملتها،حبيث ميكن إجراء مجيع العمليات البسيطة و املعقدة بسرعة، و احلصول على النتائج هذه  و اختزا

ا الكمبيوتر مثل  وفورتران cobolكوبل :العمليات بطريقة آلية ،و يتم حتويل البيانات إىل لغة يتعامل 
fortran لكرتونية املعقدة يقوم كل منها بوظيفة خاصة ،و يتكون الكمبيوتر من عدد من األنظمة اإل ،و يتكون

  :الكمبيوتر من أربعة أنظمة أساسية 

 INPUTاملعطيات -ا
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  PROCESSORاملعامل - ب

  MEMORY STORAGE الذاكرة-ج

  OUTPUT 1النتائج-د

لكرتوين كجهاز بالغ الدقة إلجراء العمليات احلسابية واملنطقية تطور احلاسب اإل:   لكترونيةتطور الحاسبات اإل
حيث ارتبط كل جيل مبستحدثات تكنولوجية جديدة أضافت إىل احلاسبات مزيدا من  ،على مدى عدة أجيال

  :  الكفاءة ومزيدا من الوظائف املتقدمة ، ويتم تصنيف هذه األجيال املتعاقبة إىل مخسة أجيال كاآليت

، وكان يعتمد على  ENIACومسي احلاسب  1948ظهر اجليل األول من احلاسبات عام  : الجيل األول
الصمام االلكرتوين ،ويتكون من جسم ثقيل الوزن ، ويشغل حيزا كبريا ، ويستهلك طاقة كهربائية مث تكونت أول 

   UNIVAC .2شركة إلنتاج احلاسبات على املستوى التجاري باسم 

  . ويف هذه الفرتة انتقلت احلاسبات من استخدام التجهيزات امليكانيكية إىل املكونات الكهربية 

فظهرت فصائل متتالية من احلاسبات أطلق عليها أمساء خمتلفة ، كاحلاسبات الكهروميكانيكية واحلاسبات التناظرية 
اتسمت حاسبات هذا اجليل بضخامة احلجم واحلاسبات الكهربية ، حىت مت الوصول إىل احلاسبات الرقمية ، ولقد 

  3.وكثرة األعطال والبطء النوعي يف املعاجل

لكرتونية احلرارية ، حيث أدى استخدام العناصر اإل 1958ظهر اجليل الثاين من احلاسبات عام  : الجيل الثاني
مما أدى إىل . 4املفرغة، للرتانزستور يف بناء دوائر األجهزة احلاسبة كبديل الستخدام الصمامات" شبه املوصلة"

  5.قل يف األعطالظهور حاسبات أقل حجما وأكثر كفاءة  وأ
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،واستخدمت فيه شرحية سليكون واحدة  1964أما اجليل الثالث من احلاسبات فقد ظهر عام :  الجيل الثالث
تخدام الطاقة لكرتونية الدقيقة ، وفيه اخنفض معدل اسن وحدات الرتانزستور والعناصر اإل،حلت حمل العديد م

لكرتونية املدجمة وبعد خدمت الدارات اإلواست 1.الكهربائية مع اتساع القدرة على التخزين واتساع الطاقة احلسابية 
  .   تطويع املواد فوق املوصلة وأشباه املوصالت احلرارية ، مما مسح بتفعيل مردودية وأداء هذه احلاسبات

حيث ميثل احلاسب الشخصي اجليل الرابع والذي ظهر يف بداية الثمانينات ، وهو يتمتع بصغر :  الجيل الرابع
احلجم وسهولة التشغيل وقابلية الربط مع حاسبات أخرى أو وسائل اتصال مغايرة مثل اهلاتف والتلفزيون 

  2. والفاكس

احلاسبات أبعادا جديدة تتمثل أضافت لعامل  على عدة تقنيات ومستحدثات جديدة وتعتمد:  الجيل الخامس
يف نظم الذكاء االصطناعي،والنظم اخلبرية ونظم املعاونة يف اختاذ القرار وحتويل الرسالة املنطوقة إىل رسالة مطبوعة 

  3.أو الرسالة اخلطية إىل رسالة مطبوعة والرتمجة اآللية للغات 

  

  :  مكونات الحاسوب

  : ينكون احلاسوب من أربعة عناصر رئيسية بغض النظر عن نوع و موديل اجلهاز 

  .و البعض يسميها مدخالت  Inputوحدة اإلدخال  -1

  . processing Unit  و حدة املعاجلة املركزية  -2

  .stokageوحدة ختزين البيانات  -3

  .والبعض يسميها خمرجات  outputوحدة اإلخراج  -4

                                                
 . 90شاكر البكري ، مرجع سبق ذكره ، ص  إياد - 1
 .137، مرجع سبق ذكره ، ص  تاريخ وسائل االتصالفضيل دليو ،  - 2

 . 136-135حممد حمفوظ ، مرجع سبق ذكره ، ص ص  - 3



 

 
 

إن اإلدخال هي العملية اليت يتم فيها تزويد احلاسوب بالبيانات و اجلدير بالذكر :    Input  وحدة اإلدخال
 IBMأول حاسوب شخصي  IBMعندما أطلقت شركة  1981إن وحدة اإلدخال الرئيسية كانت يف عام 

PC   كان املدخل لوحة املفاتيحkey board    أما اآلن و مع التطور التكنولوجي لتلك احلواسيب و الوسائط
  : نأيت بالذكر منها ما يلي , أصبحت بالعشرات 

زة أجه –املايكروفون  – CDاألقراص املدجمة  –األقراص املرنة بأنواعها املختلفة  –الفارة  –لوحة املفاتيح 
  1.لكرتونيةاألقالم اإل ،املاسحات الضوئية  ،اكس مودم الف الفالش امليموري االلكرتونية ، الكامريات الرقمية ،

عقد العمليات يف احلاسوب الذي يكون مسؤوال عن يف هذا اجلزء حتدث أهم و أ:  وحدة المعالجة المركزية
تلقي البيانات و املعلومات من أجهزة إدخال البيانات، و من مث إجراء العمليات على هذه البيانات و بعد ذلك 

  .إىل وحدة املخرجات املناسبة هها توجي

  

  

  : وتتكون وحدة املعاجلة املركزية يف احلاسوب من جزئني  رئيسيني مها  

RAM  : ذاكرة الوصول العشوائي.  

ALU  :وحدة احلساب و املنطق املعروفة بProcessor  و اليت سنطلق عليها اختصارا املعاجل.  

RAM  : ئج أثناء إجراء قت املستخدم لتخزين البيانات و النتاهي املكان املؤ : ذاكرة الوصول العشوائي
ني مث جتري عليها املعاجلة الالزمة أو املعلومات يف الذاكرة ،وفق ترتيب و تنظيم دقيق البيانات العمليات حيث تعبأ

هذه 2.بواسطة وحدة احلساب و املنطق، واليت تقوم من مث بتوجيه تلك البيانات إىل جهاز املخرجات املناسب 
ا تستخدم  ا ال حتتفظ بالبيانات يف حال قطع التيار الكهربائي و لذا فإ الذاكرة هي من النوع املتطاير ،مبعىن أ
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ا لوقت طويل أو بشكل دائم  كما حتتوي الذاكرة الرئيسية على حيز   1.لتخزين املعلومات اليت حنتاج لالحتفاظ 
  . ROMصغري يسمى ذاكرة القراءة ويشار إليها اختصارا 

هي املسؤولة عن إجراء العمليات  –املعاجل  –إن وحدة احلساب و املنطق :  ALU وحدة الحساب و المنطق
ا املسؤولة أيضا عن توجيه ومراقبة وتنسيق عمل الوحدات املختلفة و املكونة للحاسوب   2.كما أ

إن وحدات ختزين البيانات يف احلاسوب هي املسؤولة عن االحتفاظ بالبيانات، بشكل  :وحدة تخزين البيانات 
إن هذا النوع من وحدات التخزين له ذاكرة دائمة من النوع .دائم لتسهيل و ضمان اسرتجاعها يف أي وقت 

املستعملة يف و تنقسم وسائل التخزين املستخدمة يف هذه الوحدات من حيث طبيعة املادة .الثابت غري متطاير 
 مثل األقراص املدجمة -ليزر –صنعها، إىل وسائل ممغنطة مثل القرص الصلب و القرص املرن ، ووسائل ضوئية 

CD. وسائل التخزين الثابتة ، ووسائل التخزين : كما ميكن تصنيف وسائل التخزين يف خانتني رئيسيتني مها
عادة مثل القرص الصلب ،أما املنقولة فيمكن إخراجها أو  و الثابتة منها هي اليت تبقى داخل احلاسوب.املنقولة 

  3.فصلها عن احلاسوب و نقلها أو محلها بسهولة من مكان إىل آخر مثل القرص املرن و األقراص املدجمة 

وتعد الشاشات .هي نتائج العمليات اليت جيريها احلاسوب على البيانات املعطاة : output وحدة اإلخراج
من ضمن األجهزة إخراج البيانات  speech synthesisعات و جمسات النطق اآليل العادية و الطاب

  .التقليدي 

مثل   ظهور الكثري من املخرجات أيضا ،ولكن كما قلنا سابقا إن التطور اهلائل يف التكنولوجيا أدى إىل
الصعوبة مبكان  نه أصبح من أالصناعية بأنواعها حىت CNC routourالسماعات و طابعات البلوتر و أجهزة 

ج لكرتونية والرقمية و اليت تعمل كمدخل و خمر جات ،و ذلك لظهور بعض الوسائط اإلتصنيف املدخالت و املخر 
 ت من العناصر الرئيسية للمخرجات ،ن كانللمعلومات للحاسوب بنفس الوقت ، ومن أمهها الشاشات بعد أ

جود برامج خاصة باحلاسوب، و اليت تعتمد أصبحت مدخالت أيضا وذلك لو  LCDفعندما مت اخرتاع شاشات 
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شاشة العرض ، الطابعة، (وعموما ميكن إجياز أدوات اإلخراج فيما يلي 1.بلمس الشاشات إلدخال املعلومات 
  2....الرسام البياين القلمي، السماعات ، وعرب خطوط اهلاتف

  :أنواع الحاسبات اآللية 

  :تصنيفها و نوضح فيما يلي أنواع احلاسبات من حيث تتنوع احلاسبات حسب الطريقة املتبعة يف 

  .الغرض من استخدامها-ا

  .طريقة أدائها- ب

  .أحجامها -ج

  وتنقسم احلاسبات حسب الغرض من استخدامها. أنواع الحاسبات حسب الغرض من استخدامها: أوال

  :إىل  

  .حاسبات عامة الغرض -ا

  .حاسبات حمدودة الغرض - ب

و هي احلاسبات اليت يتم تصميمها لكثري من االستخدامات : general purpose) حاسبات عامة الغرض
و ميكنها حل جمموعات متعددة من املشكالت مثل احلاسبات اليت تستخدم يف  ،العلمية و التجارية و االجتماعية

  .اهليئات و املؤسسات احلكومية أو يف البنوك أو يف املدارس و اجلامعات

  ):(special purpose حاسبات محدودة الغرض

و ال ينصح استخدامها خارج هذه  ،العمليات ممت ألداء عملية معينة أو عدد منو هي أنواع من احلاسبات ص
  .العملية ،مثل تلك املصممة لألغراض احلربية أو الطريان أو قياس احلرارة 

  :أنواع الحاسبات حسب طريقة أدائها :ثانيا 
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  . 1حاسبات قياسية*حاسبات رقمية ،و*:وننقسم إىل 

  :digital computer) (حاسبات رقمية

و هو ينتمي يف الغالب إىل احلاسبات عامة  ،هو احلاسب املتعارف عليه يف املؤسسات التجارية و الدوائر احلكومية
ا تعمل بأسلوب خاص و  ذا االسم أل الغرض،مثل احلاسب الذي نراه يف كاتب حجز تذاكر الطريان ،و مسيت 

   .و حيول األحرف و األرقام و الرموز اخلاصة إىل الرقم صفر أو الرقم واحد ،ما لرتميز لتمثيل البياناتهو نظا

  

  

  ):(analog computers حاسبات قياسية

صفر أو (و هو ال يعتمد على ترمجة البيانات إىل رموز .وهي تنتمي يف الغالب إىل احلاسبات حمدودة الغرض 
البيانات املتعلقة بظواهر ) قياس (عملية القياس يف أدائه لعمله ،فهو يستطيع قراءة و إمنا يعتمد على ) واحد 

  .طبيعية كاحلرارة و الضغط و السرعة من مصدرها مباشرة بواسطة اإلنسان 

  :أنواع الحاسبات حسب حجمها:ثالثا

  :و تنقسم إىل ثالث أنواع 

  .حاسبات كبرية *

  .حاسبات صغرية *

  .حاسبات مصغرة *

  ): (mainframeاسبات الكبيرةالح-أ
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ظهرت يف بداية اخلمسينات و كانت يف البداية كبرية احلجم و قليلة السرعة و باهظة التكاليف، و قد تطورت 
لكرتونية إىل احلاسبات اليت تستخدم دوائر دم الصمامات املفرغة والدوائر اإلبشكل كبري من حاسبات تستخ

  1.السليكون يف صناعة الذاكرة الرتانزيستور ،وأخريا استخدمت شرائح 

  ):(min computers الحاسبات الصغيرة- ب

ظهرت يف الستينات عندما استخدمت الدوائر املتكاملة بدال من الرتانزيستور يف صناعة احلاسبات مما أدى إىل 
  .و قد استخدمتها املؤسسات بدال من احلاسبات الكبرية .تقليل حجمها 

  ):(micro computers حاسبات مصغرة-ج

و ظهرت يف بداية الثمانينيات و توجد   personal computresاحلاسبات الشخصية  و هي اليت تسمى
  :عدة أنواع من احلاسبات املصغرة أو الشخصية و هي 

  .احلاسب املنزيل *

  .احلاسب الشخصي*

  .احلاسب احملمول *

  2.احلاسب املفكرة *

  :استخدامات الكمبيوتر  

من خالل العديد من  كوسيلة للشبكات املعلوماتية يف جمال االتصال الشخصي و اجلماهريييستعمل الكمبيوتر  
  : لكرتونية التطبيقات اإل

معاجلة الكلمات والنصوص مع إتاحة متابعة مرئية مباشرة وواضحة هلا و إمكانية التعديل و التصحيح و إعادة  -
  .ة كبرية الرتتيب اجلزئي أو الكلي للمادة و كذا ختزينها بسهول
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مما يوفر  املراقبة قبل الطباعة على الورق، النشر املكتيب النموذجي للكلمات والنصوص و الرسوم على شاشة -
  .علينا الكثري من اجلهد و الوقت اللذين قد ينتجان عن تصحيحات ما بعد الطباعة يف احلاالت العادية 

تسمح بتخزين رسوم جاهزة و تعديلها وسهولة تصميم الرسوم وحتسني أدائها باستخدام نظم معلوماتية  -
  .معاجلتها و التصرف فيها 

  .لكرتوين لتوزيع و استقبال الرسائل بكمية كبرية و سرعة فائقة عرب احلاسب الربيد اإل -

داخل املؤسسات أو بينها أو بني " (االكسرتانت"و "االنرتانت : "االتصال والدردشة عرب شبكات املعلومات  -
  .و االنرتنت العاملية ) ارجي حميطها اخل

لكرتوين دورا مهما يف عمل املونتاج حيث يلعب احلاسب اإل: أعمال التوليف والتشغيل الذايت لوسائل االتصال  -
  1.للربامج التلفزيونية وأفالم السينما وتركيب الصور

  : تستعمل احلواسيب العمالقة يف حتسني  اكم

  .الثروات الباطنيةحتديد موقع و مسار وحجم و طبيعة  -

  .دقة توقعات الرصد اجلوي -

ال الصحي دقة و سرعة إ -   2...الفلكي , البيئي , جناز معظم البحوث العلمية يف ا

  : مفهوم جمتمع املعلومات  

تمع : يشار غالبا إىل جمتمع املعلومات بعدة مصطلحات من بينها       تمع املعلومايت ، ا جمتمع  املعلوماتية ، ا
تمع الالورقي    3املربمج ، املوجة الثالثة  ،احلضارة اإللكرتونية ، جمتمع املعرفة  ، جمتمع االتصاالت، تمع  4،.ا ا
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تمع التيكت تمع ما بعد الصناعي ، ا وقراطي ، احلضارة اإللكرتونية ، ما بعد  األجبدية ، جمتمع ما بعد احلداثة ، ا
تمع الرقمي     1.االفرتاضي  ، ا

تمع املبين على املعلومات حبيث تكون هي القوة احملركة له من الناحية " وميكن تعريف جمتمع املعلومات على أنه ا
  .2" فيه املعلومات متوفرة وتنتج وتوزع  على نطاق واسع  االقتصادية والسياسية والثقافية وتكون

تمع املعلومات ويف  ينالحظ من خالل هذا التعريف أن املعلومة تعد املورد اإلسرتاتيج واالستثماري بالنسبة 
تمع الذي يقوم أساسا على " إىل اعتبار أن جمتمع املعلومات هو" حيي اليحياوي" نفس السياق ذهب الدكتور ا

  .3" املعرفة واملعلومات واملعطيات وتبادل اخلربات

تمع الذي يعتمد يف تطوره بصورة أساسية على املعلومات وشبكات االتصال " املعلومات عكما يقصد مبجتم ا
تلك اليت تضم سلعا وخدمات جديدة ،أي أنه  يعتمد على ما يسميه البعض بالتقنية الفكرية . 4"واحلواسيب 

ستمر يف القوة  العاملة املعلوماتية ومبىن  أخر تعظيم شأن الفكر والعقل اإلنساين باحلواسيب مع التزايد امل،
واالتصال والذكاء االصطناعي يضاف إىل ذلك أن جمتمع املعلومات يعتمد على استخدام املعلومات وليس إنتاج 

فة عامة وللباحثني بصفة املعلومات فحسب ألنه من الضروري توافر أساليب فنية مستحدثة تسمح للناس بص
  .خاصة مبسايرة ومواكبة النمو املتزايد يف املعلومات

يؤدي فيه امتالك  ،شكال التنمية االجتماعية واالقتصاديةشكل من أ" تمع املعلومات إىلكما يشري مصطلح جم
ميكن استخدامها لبناء اليت ،وختزين وتشغيل ونشر وتقييم املعلومات إىل توليد أفكار جديدة ومتطورة من املعرفة 

تمع ،السياسات وعلى هذا  5" .واختاذ القرارات وتنفيذها وتقييمها وإشباع احتياجات األفراد واملؤسسات يف ا
يلعب جمتمع املعلومات دورا حيويا يف النشاط االقتصادي ويف توليد الثورة وحتقيق التنمية املستدمية على مجيع 

  .األصعدة 
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تمع الذي تستخدم فيه املعلومات " خر مفاده أن جمتمع املعلومات هوأن ندرج مفهوم آنفس اإلطار ميكن ويف  ا
تمع الذي يعتمد اعتمادا أساسيا  بكثافة كوجه للحياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية وعموما فإنه ا

ر للدخل القومي وكمجال للقوى على املعلومات الوفرية كمورد استثماري وكسلعة إسرتاتيجية وكخدمة وكمصد
  " .العاملة

تدفق وانسياب املعلومات من خالل شبكات " إىل وصف جمتمع املعلومات بأنه" كاستلز" يف حني يذهب
وهذا التدفق واالنسياب للمعلومات ميثل سلسلة مكررة ومربجمة من التفاعل والتبادل بني ،املنظمات واملؤسسات 

" . يف املنظمات الرمسية واملؤسسات االجتماعية،الفضاءات الفيزيقية غري املتصلة واحملتلة من الفعالية االجتماعية 
تمع الذي يعزي فيه الن"إىل جمتمع املعلومات بأنه "ويليامس "ويشري  وكما ...مو االقتصادي إىل التقدم التقين ا

أن استخدام اآلالت كان عماد االقتصاد الصناعي فإن دخول تقنية املعلومات واالتصاالت بعيدة املدى أصبحت 
  1" .عماد اقتصاد املعلومات اجلديد

ا البدائية وا تمعات من صور ليت كانت تقوم على هذا املفهوم حيمل يف طياته تلك الطفرة النوعية اليت نقلت ا
  .الفالحة لتخطو خطوة إىل األمام وحتمل طابع صناعي ومن مث تتجه حنو جمتمع رقمي  عماده املعلومة والتقنية 

تمع الذي ختتفي معه احلدود اجلغرافية والسياسية للدول اليت خترتقها " يف جمرى أخر ميكن تعريفه  على أنه ا
ديدشبكات االتصال واملعلومات وهو االخرت  وخطريا ألمن وقوانني الدول واألعراف  امباشر  ااق الذي يشكل 

تمعات املختلفة وخاصة يف الدول األقل حظا يف التطور والنامية بشكل عام   " .والتقاليد داخل ا

تمع الذي تتكامل فيه نشاطات وسائل اإلعالم واالتصال اجلماهريي" كما ميكن تعريفه على أنه  ةا
سع فيه إمكانات مجع وحفظ وإعداد ونشر املعلومات املقروءة واملسموعة واملرئية من خالل التكامل وتت،التقليدية

مع شبكات االتصال واملعلومات اإللكرتونية الرقمية الدولية دائمة التطور والنمو واالتساع واليت تشكل بالنتيجة 
حىت وسائل اإلعالم التقليدية من خالل  اليت تشمل هينشر معلوماته عرب قنوات اومسموع امرئي اإعالمي اوسط

  2"   .شبكات االتصال واملعلومات احمللية واإلقليمية والدولية
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ولكنها حتمل نفس املفهوم والداللة أما أكثر ،بناءا على ما تقدم نالحظ أن جمتمع املعلومات له عدة مرادفات 
ال هو مصطلح جمتمع ااملصطلحات شيوعا بني الباحثني يف هذا   ،والذي سنتبناه يف هذه الدراسة ملعلوماتا

تمع املعلومات انطالقا من تعريف  :" على النحو التايل  "أبو بكر حممود اهلوش"وميكن أن نورد تعريفا إجرائيا 
باإلضافة ... املرتبطة باملعلومات إنتاجا ونشرا وتنظيما واستثمارا  ة واملوارد والتدابري واملمارساتهو مجيع األنشط

ا كما يشمل أيضا اجلهود اإلبداعية والتأليف املوجه خلدمة إىل  اجلهود التطويرية واالبتكارية على اختالف مستويا
  1... "التعليمية و التثقيفية و التطبيقية   األهداف اإلعالمية

:لمحة تاريخية عن مجتمع المعلومات   

شر إن أول حنول عرفته اإلنسانية هو حتكمها يف قطاع الزراعة وتربية املواشي ، ويف منتصف القرن الثامن ع     
تمعات اإلنسانية ،وميكن اعتبارها ثورة قاعد ،وحصل بالتايل ظهرت الثورة الصناعية يف أوروبا ية أول حتول يف ا

ا ويف فرتة زمنية وجيزة فإ عرفت كلها ...يشة ،العالقات االجتماعية واآلليات السياسية ن االقتصاد ،مستوى املعأل
يعتمد بشكل كامل على اإلنتاج الفالحي  ،كما هجر  الصناعية حمل اقتصاد ةحتوالت شاملة وحلت الرأمسالي

سكان الريف األرياف ليشكلوا الكتل أو الطبقات العاملة يف املدن ، ومما أفرزته الثورة الصناعية االرتفاع غري 
ا املختلفة ونتيجة أيضا إلدخال املناهج ،ملسبوق يف اإلنتاجية نتيجة للتحكم اجليد يف موارد الطاقة ا واستخداما

تمعات املعنية  ط التعمري احلديثة والتحسن الدائماملبتكرة يف العمل واالنفجار السكاين وأمنا   .ملستوى معيشة ا

وعماد هذا األخري املعلومة واملعرفة ،لإلنسان هي جمتمع املعلوماتأما املرحلة الثالثة من تطور النمو االقتصادي 
الثورة الزراعية ، الثورة :هي إذن ثالث مراحل عظيمة يف تاريخ اإلنسانية مثلتها ثالث ثورات .على حد سواء 

  2.الصناعية ،الثورة املعلوماتية

تمع الصناعي املبين على استغالل وتوزيع الطاقة كان جمتمع من و ولكن مع انتشار تكنولوجيا اإلعالم إن ا
ا  ولدت لنا جمتمع الذكاء ومؤخرا شبكة االنرتنيت مبختلف إ. ..الطباعة اهلاتف، التلفاز: واالتصال احلديثة تاحا

  .ومل يعد املهم فقط هو امتالك وختزين وتوزيع الطاقة بل امتالك وختزين وتوزيع املعلومة أيضا 

                                                
 . 13، ص 2002، دار الفجر ، القاهرة ، التقنية الحديثة  في المعلومات والمكتباتـ أبو بكر   حممود اهلوش ،   1

2  -  Djamel bouadjimi, les nouvelles technologies information et de la communication et le 
développement, l'arrimage de l'algerie a la société de l' information,doctorat en science de 
l'information et  de la communication ,faculté des sciences de l'information et de la 
communication ,alger,2004,p117. 



 

 
 

ضي الحظ اخلرباء أن القطاع الصناعي كان يواجه صعوبات ويفقد فيه العمال يف الستينات من القرن املا
وظلت فرص التشغيل يف القطاع الصناعي تتقلص ،بينما كانت القطاعات اخلدماتية كالتعليم ،  ،مناصبهم

ا يف تطور وتزاي د اخلدمات ،البنوك، النقل ، اخلدمات الصحية ، السياحة واإلدارات العمومية بكل مستويا
  1.مستمرين 

من املالحظ أن جمتمع املعلومات هو البديل اجلديد للمجتمع الصناعي وان العمل يف جمال املعلومات قد زادت 
من حجم القوى % 10ويف مقدمتها الواليات املتحدة األمريكية من حوايل  ،نسبته يف معظم دول العامل املتقدمة

تمع األمريكيحيث أن أكثر من ربع الن% 50العاملة إىل حوايل  يأيت من إنتاج وتوزيع سلع  ،اتج القومي يف ا
ا   2.املعلومات وخدما

كما أن من املرحلة الثانية إىل املرحلة الثالثة باإلضافة إىل تغري طبيعة العمل حيث ازدادت أمهية العمل املكتيب على 
الياقات الزرقاء ، وجاوزت بذلك نسبة حساب العمل يف املصانع ، واكتسحت طبقة الياقات البيضاء مكان طبقة 

اية الستينات% 50الياقات البيضاء    .خر على مستوى املؤهالت املطلوبة صحبه تغري آ ،يف 

عليم العايل وإذا كان مستوى التعليم االبتدائي هو األساس والغالب يف العمل املصنعي ، فان التخصص التقين والت
  .جمتمع املعلومات  جناز املهام يفعامل أساسي وقاعدي إل

واجلدول التايل يبني ارتفاع نسبة العاملني يف جمال املعلومات باملقارنة مع نسبة العاملني يف القطاعات األخرى لسنة 
1990.3  

  الوطن العريب   سنغافورة  اليابان  أ.م.الو  القطاع 
  16.7  0.3  7.2  %2.8  الزراعة 
  %37.8  24.7  24  %15.7  الصناعة

  %19.9  29.9  32.5  33.7  اخلدمات
  %22.7  40.9  35.8  48.8  املعلومات
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  .1990يبني نسبة العملني يف خمتلف القطاعات االقتصادية لسنة -1- جدول رقم 

يف  " مارشال ماكلوهان"وتشري بعض الكتابات إىل أن مصطلح جمتمع املعلومات ظهر يف مطلع الستينات على يد 
يف " مارتن بن جامان"مث دخل عامل النسيان ليعود من جديد على لسان احملافظ األورويب "غوتنبورغ "كتابه جمرة 

 وترى كتابات أخرى أن  املصطلح بدأ،  1994تقريره حول الطرق السريعة لإلعالم واملعلومات يف بروكسل 
فئات  الذي صنف ثالثني صناعة وقسمها إىل" فارتر ماتشلب"بالظهور يف مخسينات القرن املاضي على يد 

إىل أن مالمح جمتمع " توفلر"األحباث والتطوير ،التعليم ،وسائل االتصال واملعلومات ،ويذهب :أساسية هي 
ما جتاوز عدد العاملني يف قطاع اإلعالم واالتصال كل العاملني يف عند 1956املعلومات قد بدأت عام 

وقد ظهر جمتمع املعلومات نتيجة تعدد التسهيالت اجلديدة والشبكات  1.القطاعات اإلنتاجية األخرى 
لكرتوين املراكز واجلامعات ، مث امتد إىل جماالت التجارة الل عقد اخلمسينات دخل احلاسب اإلاملتخصصة وخ

أكثر وأكثر يف أداء  لكرتوينشرين زاد االعتماد على احلاسب اإلاعة ، وخالل عقد الستينات من القرن العوالصن
  .الوظائف التجارية 

وتبادل املعلومات ونتج عن كل ذلك تطور اتصاالت  ،عمل منافذ للمعاجلات املركزية وظهرت احلاجة إىل 
إشارات رقمية إلتاحة استخدام أفضل لتقنيات االتصال البيانات ،كما أمكن حتويل اإلشارات التماثلية إىل 

لكرتوين ووسائل االتصال استمر التقدم يف جمال احلاسب اإل وخالل عقد السبعينات من القرن املاضي.احلديثة 
دة لنقل املعلومات مثل الربيد وتكنولوجيا املواد شبه املوصلة للحرارة ، وأسفر ذلك عن ظهور خدمات عدي

اخلدمات التلفزيونية اليت تتيح اسرتجاع املعلومات مثل التيليتكست والصوت والفيديو واملؤمترات عن و  لكرتويناإل
  2.بعد

لكرتونية يصاحبه يف نفس قنية االتصال وتقنية احلاسبات اإلجمتمع املعلومات من خالل اجلمع بني ت وقد نشأ
شبكات معقدة تتيح لنا بالضغط على زر ما يف مكان الوقت تطورا يف تقنيات املعلومات ،واليت تندمج بدورها يف 

خر على أي من املعارف العلمية أو ت أو قواعد البيانات يف أي مكان آاحلصول من خالل بنوك املعلوما،ما
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وهكذا تضيف تلك الشبكات بعدا كبريا لقدرة اإلنسان على توسيع معارفه وختزينها وترتيبها ...التقنية املعاصرة 
   1.ومات وبثها على الفور والتعامل واستخدامهاوإنتاج املعل

  : سمات مجتمع المعلومات

تمعات خصائصه وبناه االجتماعية واالقتصادية والسياسية اليت متيزه ،فللمجتمعات الزراعية       لكل منط من ا
ائص خصائصها وللمجتمعات الصناعية خصائصها وللمجتمع املعلومايت خصائصه ، وميكن حتديد أهم اخلص

  :البنائية والعمليات التفاعلية للمجتمع املعلومايت يف األيت 

  .التحول من اقتصاد الصناعات إىل اقتصاد املعلومات   -

وهذا ما يؤكده فيصل علي  2.التحول من االقتصاد الوطين أو القومي إىل االقتصاد العاملي الشامل أو املتكامل  -
وتسعى إىل توحيد العامل يف سياق واحد كما تعمل ،راهنة جتنح إىل العاملية فرحان املخاليف حينما قال أن الثورة ال

  3.على إزالة األثر التقليدي للتمايز اجلغرايف وللحدود السياسية

حيث أصبحت هذه األخرية املادة اخلام  ،التحول من إنتاج البضائع والسلع املصنعة إىل إنتاج املعلومات -
تمع   4.األساسية يف جمتمع املعلومايت وغدت مبثابة مركز الثقل على مستوى هذا ا

  .التحول من استخدام القوة اجلسمية إىل القوة العقلية أو الذهنية   -

 االقتصاد ظهور املعلومات كمصدر ومورد أساسي ورئيسي  لالقتصاد بعد أن كانت عنصرا ثانويا يف -
  5.الصناعي

بنيته التحتية هي شبكات عديدة من مرافق املعلومات ، وقواعد بنوك املعلومات وستحل هذه البنية التحتية حمل  -
تمع التحول من الصناعة إىل املعلومات   6.املصانع بوصفها رمزا 
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ف واستخدامها يف املؤسسات انتشار تكنولوجيا املعلومات املتقدمة ووسائل االتصاالت احلديثة بشكل مكث -
  .العامة واخلاصة لتحقيق غايات اجتماعية وسياسية ثقافية  وإعالمية 

  .نتيجة التدفق احلر للمعلومات ) الدميقراطية املباشرة (ظهور مبدأ املشاركة يف اختاذ القرارات  -

  .املنتهلك " توفلر"املستهلك أو ما يسميه –ظهور مبدأ املنتج  -

  .االنتقال من املركزية إىل الالمركزية  -

االعرتاف بدور املعلومات كعنصر هام وحيوي يف تقوية املبادئ والقيم الثقافية للمجتمع ودورها يف عملية  -
  .التطوير والتنمية 

  1.اعتبار التعليم عملية استثمار إسرتاتيجية وقوة تطويرية هامة يف جمتمع املعلومات  -

  .هو سوق املعرفة أن السوق األهم  -

  .أن مركز الثقل االجتماعي سيكون للعاملني يف حقول املعلومات واملعرفة  -

التخصص وتقسيم العمل فإن جمتمع املعلومات يعتمد على التكامل  نه بينما يقوم جمتمع الصناعة علىأ -
  2.والتجميع

تمع املعلومات ودميومة سريانه الرقمي ودوام - سلطته ترتكز على حقيقة وجود تدفق مستمر  إن البنية اجلوهرية 
من حزم املعلومات بني العقد املعلوماتية اليت حتدد معامل كينونته االجتماعية والوظيفية فال وجود له بدون استمرار 

  .ية املتدفقة ز النبضات الرم

مع غياب املركزية جعل    تزايد االهتمام مبسألة األمن حيث أن متييع احلدود  املكانية وسيادة الفضاء املفتوح -
تمع أكثر عرضة لتهديدات املعلوماتية اليت قد تعصف بكثري من مركزاته احليوية من جهة أخرى فإن السريان  ا
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الدائم للمعلومات من مصادر جمهولة حيتم على املقيمني يف جمتمع املعلومات تبين معايري أمنية حمكمة لضمان عدم 
  . 1نظم املعلومات فيعيثون فيها فسادا وختريبا  قراصنة املعلومات إىل تسلل الفريوسات احلاسوبية أو

يف الفضاء التخيلي ذاتيا يف مكانك وتتواصل مع العامل كما  فرتاضية وتعين أنك ميكن أن تسافرالتخيلية أو اال -
  .لو كان جزء من بيتك 

التوكيد و التشفري والتبسيط والتوصيف وتعد أن عملية الرقمنة تقوم على أساليب منها  "الرقمية ويؤكد نبيل علي -
ا تشكل األساس يف آليات عمل احلاسب    .الرقمنة من خصائص جمتمع املعلومات أل

لقد حلت التقنيات احلديثة حمل اإلنسان يف كثري من األعمال فمن الطريان والطيار اآليل إىل اإلنسان : متمة الأل -
  2.متمة الصناعية بصفة عامة وآلة املكتب التلقائي عموما األ ىليل ،يف املختربات ويف املصانع إاآل

تمع املعاصر ، بل كان نتيجة  مل ينشأ: أطوار مجتمع المعلومات جمتمع املعلومات نتيجة لطفرة حصلت  يف ا
ا البذور اليت نشأت عن النسق املفاهيمي ا اية القرن العشرين،  لسلسلة عمليات إنبات مرت  كما لذي بزغ يف 

فرزها التقدم احلاصل يف تقنيات املعلومات أن رسوخ جذور تقنيات االتصال واإللكرتونيات يف تربة رقمية خصبة أ
، قد ساهم يف توفري مالئم إلنبات براعم جديدة قادرة على إحداث ثورة مفاهيمية يف كثري من األنساق املعرفية 

  .اليت استوطنت يف تربة العصر احلديث 

تمع حلني بزوغ جمتمع املعلوماتية ، وبداية تأسيس أركانه بثالث مراحل وميكن أن جنم ا ا ل املراحل اليت مر 
  :جوهرية 

  ).1979-1960( مجتمع غني بالمعلومات:المرحلة األولى 

  .توظيف املعلومات -

  .تقنية املعلومات-
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  .إنتاج املعلومات-

  ).1989-1980(مجتمع مرتكز على المعلومات:المرحلة الثانية 

  .العوملة -

  .التخصص-

  .الرتابطية-

  ).2010-1990(مجتمع هيمنة المعلومات:المرحلة الثالثة

  .ثقافة املعلومات-

  .انتشار الوسائط-

  .املعلومات بوصفها منتجات-

سامهت فيها ببزوغ : تمع مستحدث  كانت املرحلة األوىل احلاضنة املناسبة اليت ترعرعت فيها البذرة األوىل -
ا وتوظيفها وإنتاجها خالل احلرب الباردةجمتمع املعلوماتية، وقد برزت املعلومات والتقنيات األ   .ولية خلز

تمع كان عامال حامسا وممهدا إلرهاصات جمتمع  إن انتشار الوسائل املعلوماتية ودجمها يف جل أنشطة ا
ا فظهرت حاجة ماسة إلدارة احلجم  املعلوماتية، مث بدأت عملية إنتاج املعلومات بعد أن ازداد حجم استخداما

  .اهلائل من املعلومات

الت  ونتائج ازدياد البحث األكادميي والتطبيقي يف مؤسسات البحث واجلامعات فازداد حجم الكتب وا
  .واملطبوعات، اليت حتوي الكم اهلائل من البيانات واملعلومات 

ا وآليات املرحلة الثانية نتيجة للتزايد املضطرد يف حجم املعلوماوبرزت  - توظيفها  ت والتطور اهلائل يف تقنيا
املتعددة ،وتعد العوملة احلجر األساس الذي استندت إليه هذه املرحلة بعد أن زالت احلدود اجلغرافية والسياسية 



 

 
 

تضاءلت حدودها فتحولت إىل  اوهلا يف مجيع الدول اليتالتقليدية ،وأصبح الطريق مفتوحا أمام نقل املعلومات ،وتد
  1.لكرتونية صغريةقرية إ

تمع مبتغرياته الثقافية واالجتماعية واالقتصادية ، والذي أدى بدوره إىل  وقد انعكست هذه املتغريات على تركيبة ا
ن األدوات واملعدات فرز مزيدا منصر البشري األكثر تأثريا والذي أظهور ما يعرف بالتخصص ،بوصفه الع

  .املتخصصة خلدمة األنشطة املعلوماتية املتخصصة ،وسادت شبكة االنرتنيت يف مجيع الفضاءات املعلوماتية 

بعد أن انطوى عقد التسعينات وبدأت األلفية الثالثة برزت املرحلة الثالثة عن طريق انتشار فجر جمتمع  -
ا املتعددة رائدة األنشطة املعلوماتية ،فأصبحت عملية إنتاج املعلومات و  وسائطها املتعددة، ونقلها واستخداما

تمع ، وبات التعامل معها بوصفها منتجا قائما بذاته    2.االجتماعية واالقتصادية والصناعية يف ا

  

  

  :معايير مجتمع المعلومات

علومات أو حتوله أو تطوره إىل جمتمع املعلومات قياسات ميكن من خالهلا التنبؤ بدخول جمتمع امل متثل معايري      
مخسة معايري للمجتمع املعلومايت ، وانطلق "مارتن " البنائي للمجتمع ولقد حدد وجمتمع معلومايت أو مقدار النم

  :من البعد التقين كأساس لقياس التنمية وميكن إجيازها فيما يلي 

 نة املعلومات كمصدر للعمل والثروة والبنية وميثل املعيار التقين االعتماد املتزايد على تقا: املعيار التقين
التحتية واالعتماد املتزايد والكبري على التقنيات وخاصة تقنيات املعلومات ولذلك هناك من يصف هذا 

   3. العصر بأنه عصر اإلنفوميديا 
  تر عي الكومبيو اء مبستوى املعيشة وينتشر و يتأكد دور املعلومات كوسيلة لالرتق: املعيار االجتماعي

حيث تصبح املعلومات حجر الزاوية يف التنمية البشرية الشاملة  1.واملعلومات يف شىت النشاطات اإلنسانية 
 2...).التعليم ، الصحة ، البنوك ( 
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  حيث تربز املعلومات كمورد اقتصادي إسرتاتيجي استثماري حبيث مل نعد نتحدث عن : املعيار االقتصادي

ا  وإمنا سلعنة املعلومة حيث أضحت املعلومة كمصدر للقيمة املضاعفة وكمصدر سلعنة السلعة يف حد ذا
 3.خللق فرص جديدة  للعمالة 

  حيث تؤدي حرية املعلومات إىل تطوير وبلورة العملية السياسية وذلك من خالل مشاركة : املعيار السياسي
 4.أكرب ،من قبل اجلماهري وزيادة معدل إمجاع الرأي العام 

 احرتام الرأي ( يركز على نظام قيم معلومايت فيه تركيز على القيم الثقافية الدائمة للمعلومات : ثقايف املعيار ال
 5...).واحرتام امللكية الفكرية واحلرس على حرمة البيانات الشخصية 

  

  

  : يلخص بعض الباحثني إطار جمتمع املعلومات  يف املالمح اآلتية :  إطار مجتمع  المعلومات

 املعلوماتية من خالل إنشاء بنية حتتية معلوماتية تقوم على أساس احلواسيب اآللية العامة املتاحة لكل  ةاملنفع
ا رمز للمجتمع   . الناس، يف صورة شبكات املعلومات املختلفة وبنوك املعلومات اليت ستصبح هي بذا

  لصناعي الصناعة القائدة  ستكون هي صناعة املعلومات واليت ستهيمن على البناء ا. 
   سيتحول النظام السياسي لكي تسوده الدميقراطية التشاركية ،ونعين السياسات اليت تنهض على أساس

ا املواطنون،واملبنية على االتفاق وضبط النوازع اإلنسانية والتأليف اخلالق بني  اإلدارة الذاتية اليت يقوم 
 .العناصر املختلفة 

  ت حملية متعددة املراكز ومتكاملة بطريقة طوعية سيتكون البناء االجتماعي من جمتمعا. 
  جناز املتعلق بتحقيق ى االستهالك املادي إىل إشباع اإلستتغري  القيم اإلنسانية وتتحول من الرتكيز عل

 .األهداف 
  ستتمثل مبرحلة تتسم بإبداع املعرفة من خالل مشاركة  درجة متقدمة من جمتمع املعلومات حتقيق أعلى

   1 .لمجتمع املعلومايت الكوينلواهلدف النهائي منها هو التكوين الكامل  ، عالةمجاهريية ف
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  : ميكن أن نوردها على النحو التايل :  مقومات مجتمع المعلومات

   تعد البنية التحتية للمعلومات واالتصاالت العصب : البنية التحتية للمعلومات واالتصاالت
تمعات احليوي، الذي ترتكز عليه هيكلة  تمع الرقمي ،حيث تغلغلت أدوات االتصال يف ا ا

املعاصرة يف جل القطاعات، وجاءت تقنية املعلومات لكي تبسط نفوذها على مجيع املعاجلات 
تمع  ا،  كما أن النسيج اجلوهري  اليت تقوم على مدخالن املنظومة االجتماعية  وخمرجا

ا معيارا على قدرة  ىمط الشبكايت  فأضحاملعلومات يرتكز جبميع تفاصيله على الن نسيج أدوا
تمع على دميومة البقاء ضمن الركب احلضاري الرقمي الذي يهيمن على  جمتمعنا املعاصر    .ا

  يعد كل من عاملي الثقافة املعلوماتية وقدرة : الثقافة والقدرة على التعامل مع التقنية املعلوماتية
الرقمية وتسخريها لتسيري كافة أنشطته على أرض الواقع ،من  املرء على التعامل مع التقنية

 .األمور املهمة اليت متهد طريق الوصول إىل جمتمع املعلومات وترسيخ جذوره يف تربة الواقع
يناظر اصطالح القدرة على التعامل مع تقنية املعلومات ،اصطالح القدرة على القراءة  حيث

  . العلم واجلهل والكتابة الذي يعد فيصال حامسا بني
 إن جمتمع الذي انصبغ بصبغة املعلومات ينبغي أن تتوافر لديه قواعد  :املعلومات واحملتوى

لتوظيف تقنيات املعلوماتية واستثمار نتائجها  ات قادرة على توفري ببيئة مناسبةبيانات ومعلوم
  .على أرض الواقع 

لكي يسهل تناول مفرداته ومعاجلتها  ،جمتمع املعلوماتيضاف إىل ذلك ضرورة توافر حمتوى املعلومات بلغة أفراد 
ا من تربة الواقع    .بأدوات الفكر الذي أنشأ ثقافة استمدت  ماد

  لقد مارست العوملة سلطتها عرب منطق صارم فأقصت تأثري املكان : االقتصاد الرقمي العوملي
وأودعت يف بوثقتها مجيع  أصناف األنشطة  ،والزمان عن دائرة منظومة االقتصاد العوملي

 ،انتقائية صادرت سلطة البشر واملؤسسات واحلدود اإلقليمية يرياإلنسانية بعد أن وظفت معا
  2.بعدما أصبح االقتصاد جديد ذا نسق شبكايت مرتبط يبعضه البعض يف ظل جمتمع املعلوماتية

  : الصورة العامة لمجتمع المعلومات في الدول العربية 
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تتفق كل املصادر الدولية واألكادميية على أن العامل العريب هو أقل مناطق العامل من حيث قدراته العلمية      
ونالحظ بذلك أن العرب ... والتكنولوجية والبشرية، وأضعفها من حيث  إسهامه واستفادته من جمتمع املعرفة 

رين قرونا ،وهاهم يدخلون عصر املعلومات متأخرين يكررون مشاهد تارخيية سابقة فقد دخلوا عصر التصنيع متأخ
عقودا، وعلى الرغم من هذا التأخر يف الولوج إىل جمتمع املعرفة إال أن أوضاعهم متأخرة فهم ليسوا منتجني 

  1...للمعرفة وال مستهلكني هلا وال مستفيدين منها بشكل جيد 

تمع العريب فيما يتعلق باملعلومات املالمح الرئيسية أو الوضع الراهن للمج "نبيل علي"ويلخص 
  :وتكنولوجيا املعلومات يف النقاط التالية 

  تصنف البالد العربية ضمن البالد اجلائعة معلوماتيا وحاسوبيا. 

  دون التطبيقات املتعلقة بصناعة  ،على النواحي التجارية واإلدارية اتركز اجلهد الرئيسي لتطبيقا
 . املعلومات

  وعمالة  ،اسية لتكنولوجيا املعلومات يف معظم الدول العربية من شبكات اتصالضعف اهلياكل األس
 .وغياب سياسات املعلومات الوطنية ،وموسوعات نومكانز  ،مدربة 

   النقص الشديد يف العمالة املدربة يف جمال تكنولوجيا املعلومات وهجرة العمالة املتخصصة. 

  وهي نامجة عن ، قية يف كل العلوم ومنها جمال املعلومات قصور واخنفاض يف البحوث األساسية والتطبي
 .التبعية العلمية والتكنولوجيا وضعف امليزانيات املخصصة للبحث العلمي 

   ديد مع املتطلبات املتجددة للعامل اجلعدم جتاوب النظم التعليمية الرمسية يف معظم الدول العربية
 .والتعامل  مع عناصر  التكنولوجيا احلديثة 

   وجود معظم بنوك املعلومات عن الوطن العريب خارجة مما يصعب إتاحتها للمستخدم العريب وجيعلها
 .عرضة لعدم  املوضوعية  واألهواء السياسية والفكرية 

   االعتماد على اخلربة األجنبية يف كثري من مشاريع نظم املعلومات العربية سواء يف التصميم أو التطوير
 . أو التشغيل 
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  جز اللغوي لعدم كفاية اجلهد التطويري إلدخال اللغة العربية بشكل جذري يف املنظومة املعلوماتيةاحلا، 
 1.جنليزية ملصممة أصال لتالئم التطبيقات اإليف إطار القيود الفنية لتكنولوجيا احلاسوب واالتصاالت وا

   عدم استيعاب املؤسسات التعليمية يف األقطار العربية مجيع األطفال يف سن التدريس، مما يزيد معدل
األمية ،عالوة على جيوش املتسربني واملنقطعني مما يضخم من حجم اجليوش األمية ، مما يؤدي قطعا  

تمع مما  وها الثقايف وطف ثقفة ،وبالتايل ضيف دائرة النشاطإىل ضيق قاعدة  هرم الطبقة امل على سطح ا
تمع و الفكر ،ويقلل  من فرص ظهور طاقات فكرية خالقة  يكرس ويعمق  .االنفصال واالنقطاع بني ا

   غياب التشريعات العربية املالئمة لتنظيم مسألة املعلومات. 

 ا يف عمل ا يف عصر ما بعد احلداثة ،وإسهاما  .ية التنميةضعف الوعي العام حول أمهية املعلومات ووز

    األسلوب السطحي الذي تتناول به وسائل اإلعالم اجلماهريية يف الوطن العريب القضايا اخلاصة
  2.بالتكنولوجيا  عموما  وتكنولوجيا املعلومات بشكل خاص 

  ) : الوضع الراهن( الوضع الراهن لقطاع المعلومات واالتصاالت في الجزائر

الفت يف جمال التكنولوجيا من مجيع النواحي ، إال أن اجلزائر ال تكف عن املتحدث عن وجود نقص رغم الواقع 
هودات ألجل األحسن ، وتعترب اخلطوة األوىل للنهوض به يف إصدار قانون جديد لقطاع  االتصاالت هو  بذل ا

اء احتكار الدولة لنشاطات الربيد واملواصالت، ومع صدور ه 2000لسنة ) 03(قانون  ذا والذي جاء إل
وسنحاول تقدمي عرض مبسط عن البنية لقطاع املعلومات  3"سلطة ضبط الربيد واملواصالت"القانون مت إنشاء 

واالتصاالت يف اجلزائر، بالنسبة للهاتف الثابت فقد أولت السلطات اجلزائري أمهية كبرية لتحديث الشبكة العامة 
قدر حجم االستثمارات العامة املمنوحة يف حيث كانت ت 1981و 1975لالتصاالت يف اجلزائر مابني سنيت 

 %0.20إىل  1980من الدخل الوطين اخلام لريتفع حجم االستثمارات ابتداء من سنة  %0.3القطاع مابني 
يعاين من مشاكل  1999، وقياسا للتطور املسجل فقد كان القطاع فقد كان القطاع عام %0.40مث إىل 

ويسجل يف . من أهم األسواق يف القارة اإلفريقية 2009ما أضحى عام هيكلية وتنظيمية، ومن انغالق كبري بين
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ا ال توفر إال  نسمة يف الوقت الذي يصل  100خطوط لكل  6اجلزائر نقص واضح يف اخلطوط اهلاتفية ذلك أ
نوية وقد منا قطاع اهلاتف الثابت يف اجلزائر بنسبة منو س. خطا لكل مواطن يف الدول املتقدمة 90فيه الرقم إىل 

اية سبتمرب  3.1، حيث جتاوز عدد اخلطوط الثابتة  2006و 2002بني عامي  %9.9تبلغ  مليون خط مع 
مما يكشف عن  %84واستنادا إىل آخر األرقام املتوفرة فإن نسبة الكثافة تفوق .%9.1بنسبة نفاذ تبلغ  2007

حجم التطور املسجل خاصة يف اهلاتف النقال، أما فيما خيص اهلاتف الثابت فقد انتقل عدد مشرتكي اهلاتف 
و .2009مليون مشرتك مع بداية  4.5و 2008مليون سنة  3.2إىل  1999مليون سنة  1.7الثابت من 

  18.000إىل  2004ة عام ولغاي 2001وصلت شبكة األلياف البصرية اليت أقيمت يف اجلزائر عام 
أما بالنسبة للهاتف النقال فقد عرف هذا األخري ارتفاعا ملحوظا يف السنوات األخرية ، حيث مت تسجيل .كيلومرت

) دجيزي( دخول ثالث متعاملني يقتسمون ساحة االتصاالت الالسلكية وهم شركة أوراسكوم تيليكوم اجلزائر
، وحسب ما نشر يف التقرير إثر جلسة عمل  1)موبيليس(الت اجلزائر واتصا) جنمة(والوطنية التصاالت اجلزائر 

  خصصها رئيس اجلمهورية لقطاع الربيد وتكنولوجيا اإلعالم يف 

مليون  33ألف من أصل  600مليونا و 18إطار حصيلة عمل احلكومة فإن عدد املشرتكني باهلاتف النقال بلغ 
خالل  %0.26بعد أن كانت ال تتجاوز  %56.4عت إىل ، وأن كثافة اهلاتف النقال ارتف2006نسمة سنة 

مليون مشرتك يف أكتوبر  26.7وقد كان إمجايل املشرتكني يف اهلاتف النقال يف اجلزائر يقدرون ب. 2000عام 
أما فيما خيص شبكة االنرتنيت ، وبالرغم من أن النمو  2009.2مليون مشرتك بداية سنة  28وحوايل  2008

 1.6إىل  150.000اق الشبكة مازال منخفضا، وقد انتقل عدد مستعملي االنرتنيت من كان قويا إال أن اخرت 
وحسب ما ورد يف دراسة مقارنة قدمتها كنفدرالية  3،%4.60مما ميثل توغال بنسبة  2005و2000ملون بني 

ل نسبة استعمال إطارات املالية واحملاسبة فإن تراجع نسب السكان الذين ميلكون اهلاتف الثابت يف اجلزائر جيع
وقد أولت اتصاالت اجلزائر أمهية بالغة لالنرتنيت ذات التدفق السريع .شبكة االنرتنيت بصفة عادية غري مرتفعة

ADSL  ا  2009يف إسرتاجتيتها االستعجالية احملكمة لسنة للنهوض بقطاع االتصاالت الوطين حيث اعترب
رتنيت إىل املؤسسة األم، إضافة إلطالق اخلدمات ذات مستقبل املؤسسة، وذلك من خالل دمج فرع جواب لالن
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القيمة املضافة اليت تعرف انتشارا واسعا يف الدول املتقدمة كاملصرفية اإللكرتونية والتجارة اإللكرتونية اليت تزيد من 
  1.انتشار استعمال التدفق السريع لالنرتنيت

تكنولوجيا من حيث العدد الضئيل لألشخاص عموما ورغم الواقع املتحدث عن وجود نقص الفت يف جمال ال
املمتلكني للحواسيب الشخصية واالحتكار امللموس لتكنولوجيات املعلومات من قبل قطاع االتصاالت والعجز 
ا سعت إىل االنتقال إىل جمتمع املعلومات  الت املهنية والفردية،إال أ الثقايف يف استخدام التكنولوجيا يف ا

املفاهيم املكونة له والنامجة عنه دفعها إىل االعتماد على ترسيخ العديد من املبادرات والتحكم يف خمتلف 
ا تدعيم هذا املسعى متثلت خاصة يف تطوير البنية اهليكلية لشبكات االتصال، حيث  والتشريعات اليت من شأ

ا من خطوط هرتزية وحمطات أرضية، باإلضافة إىل اخل طوط الدولية املشرتكة متكنت من إنشاء شبكة ال بأس 
بتقدميه " بريد اجلزائر"، ويف هذا السياق ال ننسى جتربة  2بينها وبني بعض دول املغرب العريب وبعض الدول األوربية

خدمات عرب الشبكة مثل االطالع على كشف احلساب الربيدي وطلب الصك الربيدي باإلضافة إمكانية تسديد 
عرب احلساب الربيدي، وإنشاء خدمة املوزع الصويت لالستعالم حول " وبيليسم"فاتورة اهلاتف النقال اخلاص بفرع 

 .   احلساب الربيدي
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ين األخريين من القرن املاضي ، وأهم خاصية للقرن ن ثورة االتصاالت أصبحت السمة املميزة للعقدمن املالحظ أ
واهلواتف  ،وأدوات البث الفضائي ،املعلومات عن طريق اهلاتفيت ، إذ أصبح بإمكان األفراد تبادل املاليني من اآل

ن وخاصة شبكة االنرتنيت ، ومع تطور شبكة املعلومات الدولية كا ،واتصاالت امليكروويف ،واحلواسيب ،اخللوية
رف ، الذي جتاوز احلدود اجلغرافية ، وساهم يف إعادة تشكيل خريطة جغرافية املعا االنفتاح اإلعالمي واملعلومايت

وأصبحت بذلك تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على درجة كبرية من األمهية  مع ارتفاع عدد مستخدميها 
ا على مجيع  بشكل كبري وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أمهية األدوار اليت تؤديها وعلى تنامي تأثريا

  .األصعدة
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  :  تمهيد

مث التطرق إىل الصحافة بني الدور وخصوصية  ،يتضمن هذا الفصل مفهوم الصحافة ونبذة تارخيية عن تطورها
اإلعالم املكتوب، ومن مث سنحاول أن نعرج على اإلسهامات احملققة يف جمال اإلعالم يف ظل تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت ، حيث نستهل هذا املبحث باالنرتنيت كدعامة أساسية جلمع املعلومات ومن مث التطرق إىل وسائط 

ا اإلعالمية لألرشفة فاحلاسبات اإلخزين كوسيط الت اية املطاف إىل النشر علكرتونية وتطبيقا رب شبكة لنصل يف 
  . االنرتنيت

الصفحة هي  أووالصحيفة   ،الصحافة بكسر الصاد من صحيفة مجعها صحائف أو صحف: مفهوم الصحافة
ا وجهان ،ورقة كتاب بوجهيها أوالقرطاس املكتوب   أوحتان فسميت صحيفة وعلمها صف أي وورقة اجلريدة 
والصحيفة يف .1واملزاول هلا يسمى صحافيا بكسر الصاد أو صحفيا بضم أو فتح الصاد  ،فنها مسي صحافة

دم   تستخ "وكسفوردأ"هي الكتاب ومجعها صحائف و صحف ويف قاموس ' للفريو زبادي'القاموس يف احمليط 
   ، وهي تعين أيضا "شيء مرتبط بالطبع والطباعة ونشر األخبار واملعلومات"وهي   pressمبعىن  كلمة صحافة

journalا الصحيفة ، و فكلمة  ، مبعىن الصحفي   journalistمبعىن الصحافة و  journalism ويقصد 
   2.تشمل إذن الصحيفة والصحفي يف الوقت نفسه  صحافة
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أال وهي مرحلة  ،آخر عملية من سريورة العملية اإلعالمية ككل نستشف من خالل هذا التعريف تركيزه على     
أما فيما  . تسبق نشر املواد أو املضامني اإلعالمية من مجع ، معاجلة وصياغةاليتدومنا الرتكيز على املراحل  ،النقل

تلفة تشري إىل خيص استعمال كلمة الصحافة يف البالد العربية فقد تنوع يف بداية األمر ليأخذ تسميات منوذجية خم
ا أو اهلدف منها و  اإمضمو مثل احلوادث أو الفوائد يف لبنان ، القرطاس يف مصر ،رسائل خربية أو ورقة  ،ىل ماد

حيث تشري إىل الدعم املادي احلامل للكلمات ،مث استقر األمر يف األخري على كلمة صحيفة...خربية يف اجلزائر
وخبالف التعبري الفرنسي . news paperجنليزيوذلك على غرار التعبري اإل، )الصفحة الورقية أو جرائد النخل(

journal 1 الذي يشري إىل اليومية من حيث التوقيت الزمين للصدور.  

كما ميكن تعريفها ،نالحظ حسب ما تقدم اختالف فحوى التعاريف باختالف وجهة نظر من يصوغها      
ا  وكتابة املوضوعات الصحفية من حتقيقات وأحاديث  ،باستقاء األخبارصناعة إصدار اجلرائد وذلك "على أ

ا  وعلى هذا تستخدم كلمة صحافة 2 ".ومقاالت وأعمدة ومجع الصور واإلعالنات ومن مث نشرها وتويل إدار
   .العمل الصحفي من آلف ياء العملية اإلعالمية إىل يائها  أوللداللة على املهنة الصحفية 

االت كما يقوم بشرحها والتعليق وعادة ما ت      ا مطبوع دوري ينشر األخبار يف خمتلف ا عرف الصحافة بأ
  .عليها ويكون ذلك عن طريق مساحات من الورق املطبوع بإعداد كبرية وبغرض التوزيع

متدة من مجع امل ج املواد واملضامني اإلعالميةأو سريورة إنتا  الصحافة هي عملية إنتاج األخبار :التعريف اإلجرائي
  .املعلومات ونقلها إىل مقر الصحيفة وتوثيقها ومعاجلتها ومن مث نشرها

   : نشأة الصحافة في العالم 

كما متثل الصحافة ضمري العصر و املرآة ،تعد الصحافة من أهم وسائل االتصال اجلماهريي و أقدمها       
حداث الكربى و الصغرى على مجيع األصعدة االجتماعية و الثقافية و و الراصدة لأل ،العاكسة ألفكار الشعوب

  . السياسية و التارخيية و االقتصادية و الرياضية و العلمية 
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  للصينينيحيث كان . حيث متتد املالمح الثقافية األساسية املرتبطة بالصحيفة اجلماهريية يف أعماق التاريخ      
ال  م أصدروا عام  و، فضل الريادة يف هذا ا صدر أأيضا " كني كان " جريدة تسمىق م ، 911 يذكر التاريخ أ

  1.ق م 58عام    acta duria الرومان صحيفة الوقائع الرمسية

جراء ظهور الطبقة ،القدح املعلى يف تطور مسرية الصحافة  وروباأو قد كان للمناخ اجلديد الذي ساد      
و يف ظل هذه البيئة اجلديدة كان  ،و اإلصالح الديين  الربوتستانيتو تبع ذلك حدوث االنشقاق  ،البورجوازية

حيث أتاح . و الذي انعكس بدوره إجيابا على الصحف   ،ربيةر املطبعة مثلما ظهرت األوراق احلالبد أن تظه
قلت الطباعة من مهدها األول يف و سرعان ما انت 2.طباعة اإلجنيل  1436 سنة"جوتنبورج  "ظهور املطبعة على يد

بيرت " ، johann fust" نا فوست ح"بفضل جهود عظماء الطابعني من أمثال  أرويامدينة مينز إىل مجيع أحناء 
  . william caxton3  " وليم كاكستون"و ،  koster "لورنس كوسرت"،  peter shoffer"شوفر

عام " ناثانيل بيرت" اليت أصدرها. weekly newsاملتحدة هيصدرت يف اململكة  صحيفة أول و إذا كانت      
و يف فرنسا اليت ،1785ة ية اليت أنشاها جون ولرت سنناللند the timesجريدة  بريطانيا برز صحفأن إف ،1622

 gazette 1631  سنة" الكاردينال ريشيلو " صدر فيها أفقد  ،عرفت األوراق اجلربية اخلاضعة متاما لرقابة الدولة 

de france  ،لكن صدور  اليت محلت امسها، ن األوراق اجلربيةأا شأو قد احتفظت بطابعها اإلخباري شla 

presse  4.كان نقله نوعية قلبا و قالبا بالنسبة للصحافة الفرنسية  1836سنة  

و املوسومة بنيويورك "داي بنيا مني"فقد كان على يد  ،أما عن البدايات األوىل للصحافة يف الواليات املتحدة     
ا تشع و تضيء للجميع " حتت شعار 1833عام  the new york sun صن و  its shines for all " إ

  the helard .5بإصدار صحيفة " جيمس جوردن بينيت"يف الوقت نفسه قام 

 ،وال وهو الصحافةأن الطباعة و كذلك الربيد كان مبثابة األساس الراسخ لنشأة هذا البنيان الضخم إو عليه ف     
لوثيقة بني الصحافة و التقدم الذي أصاب العلوم و التجارة و الصناعة يف كل مرحلة من املراحل اليت مرت االصلة 

سبوعية يف عدد كبري من املدن احلرة أ"جازيات "ظهرت  1610و ابتداء من سنة ،ا الصحافة خالل تطورها 
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و قد كان التخلص من عبئ الرقابة الواقية و تسلط امللوك و األمراء مبثابة حجر  ،التابعة لإلمرباطوريات اجلرمانية
   1. و تنظيم اخلدمة الربيدية يف تطور الصحافة ،الزاوية بعد اخرتاع الطباعة

ن الوظيفة الرئيسية ألصحيفة حيث عززت من املفهوم القائل بفقد أضافت احلرب األهلية نوعا من النضج ل    
 او تقلص بشكل ملحوظ املفهوم القدمي للصحيفة باعتبارها طرف ،للصحيفة هي مجع و حترير و نشر األخبار

  .2لرأي سياسي بعينه  امنحاز 

  :النحو التايل تاريخ الدوريات إىل أربع فرتات رئيسية على " سبورن أندرو أ"و عموما قد قسم        

  .تدعى فرتة املهاديات )1700منذ البداية حىت سنة ( :أوال

وهي فرتة ظهور الدوريات األدبية و جمالت السادة و دوريات اجلمعيات األكادميية و .)1890-1700:(ثانيا
  ...الصحف اليومية 

نه أن ينعكس إجيابا أمن شت الفنية يف الطباعة و الذي حدثاستفرتة التوسع عن طريق امل )1890-1825:(ثالثا
  .على الصحافة 

ا 1890وهي الفرتة املمتدة من:رابعا جراء  3.  إىل يومنا هذا و فيها ظهرت الدوريات كوسائل إعالم قائمة بذا
وفست و اجلمع باء و التصوير الضوئي و طباعة األلالسلكي و التلغراف و التلفون و الكهر ااالستفادة من اخرتاع 

فضال عن ...و تطور الربيد و املواصالت و االتصال عرب األقمار الصناعية و االتصال عن بعد اآليل  باحلاسب
  ... الفاكسميلأجهزة التلكس و الفاكس و 

أدت بدورها إىل بزوغ الصحافة  و االنرتنيت و اليت و غريها من التقنيات إىل حد ظهور الوسائط املتعددة
  4. لكرتونية اإل
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لعله من املفيد أن نقدم جانبا من تاريخ الصحافة يف :  الصحافة املكتوبة يف العامل العريبتارخيية عن نبذة 
العامل العريب الذي متيز حبكم موقعه الفريد بني قارات العامل و التفاعل املستمر مع مسرية احلضارة مدا و جزرا منه 

  .و إليه 

ا احلديثة عندما دخل الفرنسيون وادي النيل فمصر كانت أول الدول العربية اليت عرفت الصحافة          يف صور
 le courier d´egyptمصر جريدةصدر رجال احلملة الفرنسية على أحيث 1حضروا معهم مطابعهم العربيةأو 

ن أول صحيفة إلغة الفرنسية و لذلك فالو كانت الصحيفتان تصدران بla decade egyptienneو كذلك  
و مازالت تصدر كجريدة رمسية  1828.عام"حممد علي "على يد "لوقائع املصرية ا" مصرية و عربية هي جريدة

 leحلد الساعة باإلضافة إىل صحيفة أخرى بالفرنسية أصدرها رجل فرنسي يف عهد حممد علي حتت عنوان 

moniteur egyptien2.  ضتها مث تسابقت الصحف املصرية مع املد احلضاري الذي عاشته مصر منذ بداية 
و كانت لسان 1953"اجلمهورية "1876األهرام "6185"وادي النيل "نذكر منها على سبيل املثال ال احلصر 

  ...1977"األحرار "1956"املساء " 1956 "الشعب "، ةالثور 

أيضا شهدت الدول العربية معرفة مبكرة بالصحافة فعلى سبيل املثال عرفت اجلزائر الصحافة أيان فرتة       
ولن نطيل الشرح يف تاريخ الصحافة اجلزائرية  . 18473حيث صدرت أول جريدة وهي املبشر ،فرنسياالحتالل ال

فة يف لبنان باسم يف حني صدرت أول صحي.التحليلفيما بعد بالشرح و  الضوء عليهاألننا سنحاول تسليط 
مث ، 1860س البستاين  تبعتها صحيفة نفري سوريا لبطر  ،لصاحبها خليل اخلوري 1858فاتح عام  حديقة األخبار

مث صدرت يومية  ،1871و النشرة األسبوعية، 1871مث كوكب الصبح املنري ، 1863تلتها صحف اإلجنيل 
قائمة   1933سنة  احلوادث و ال تزال النهار اليت أسسها جربان تويين ،الربق ،مث تلتها املقتطف ،1891 األحوال

أما يف الربع األخري من هذا القرن فقد أصبحت الساحة الصحافية يف لبنان أكثر تنوعا و يغلب عليه  ،حلد الساعة
  4.  )عية ية احلقيقة الشيمسيحية اللواء سن األمل(لبنان الطابع الطائفي السائد يف 
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 ،عربية و الرتكيةجريدة سوريا يف دمشق أصدرها رائد باشا الناطقة بالغتني ال1865وصدرت يف سوريا عام        
تلتها صحيفة االعتدال   ،1877و من مث صدرت صحيفة الشهباء1867،  مث صدرت صحيفة غدير الفرات عام

أما أقدم جريدة يف العراق كانت  ، 1896ت جريدة دمشق  فجريدة الشام عام أنشأو يف العام نفسه  ،1879
نت هذه و كا ،جريدة البصرة  1895ويف عام 1885 درها مدحت باشا و صدرت يف املوصلجريدة الزوراء أص
كما صدرت كوكبة من   .19081حكومة العثمانية و من مث جريدة بغداد عام لل لسان حال مبثابةالصحف الثالث 

  .صوت اإلسالم  و البالغكالصحف اإلسالمية   

 ،التوحيد،اإلميان ( الشيعية ) إننا عائدون  ،فلسطني ( بعض الصحف الفلسطينية  و جتدر اإلشارة إىل صدور
و يف تونس كانت صحيفة الرائد هي رابع صحيفة تونسية من حيث التاريخ الصدور مث صدرت  2.) ..احلوزة 

صدر النجيب باشا و فرج منو جريدة أ 1893و يف عام . 1889تلتها جريدة الزهرة عام1888جريدة احلاضرة عام
بيا فصدرت فيها عام  يعلى يد عبد العزيز الثعاليب أما ل الرشادالبصرية و من مث ظهرت صحيفة املنتظر مث سبل 

صحيفة يصدرها عريب لييب على يد حممد  أولو كانت صحيفة الرتيف هي  ،جريدة طرابلس الغرب1866
 أولو كانت جريدة املغرب  ،صدر حممد البارودي جريدة العصر اجلديدأ 1909و يف عام  ،1897البوصريي عام 

جريدة السعادة لتكون  1905و أصدرت حكومة االحتالل الفرنسية عام  1889عام  صحيفة تصدر باملغرب
و أما السودان  ،و كانت أول جريدة تصدر يف الدار البيضاء هي صحيفة اإلخبار املغربية ،اجلريدة الرمسية مبراكش

ا الرمسية الغازتية السودانية عام املقتطف بإصدار  و قامت صحيفة املقطم و1899فقد أصدرت احلكومة جريد
  . جنليزيةباللغتني العربية و اإل 1904السودان عام

 يف القدس صحيفة القدس الشريف و صحيفة الغزال 1876ويف فلسطني أصدرت احلكومة العثمانية عام        
وصدرت جريدة  1904وكانت أول صحيفة عربية فيها هي النفري العثماين اليت أنشاها إبراهيم زكايف  عام ،

 1910ويف نفس السنة صدرت أيضا جريدة األخبار و بشري فلسطني  وعام  ،يف حيفا  1908مل عام ر الك
   3.طني يف يافا سصدر عيسى العبسي جريدة فلأ 1911صدرت جريدة االعتدال ويف عام 
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حتت عنوان احلق يعلو ، وصدرت بعد ذلك اجلريدة  1920يف حني كان ميالد الصحافة يف األردن عام        
ويف العام ذاته صدرت  1927كانت تدعى الشرق العريب ، مث صدرت صحيفة العرب عام   1923الرمسية عام 

  .نشات صحيفة أخرى واملوسومة باألنباء أ 1928صحيفة صدى العرب ، ويف عام 

انت نشرة أخبار ديب أول دورية تصدرها دائرة اإلعالم عام وعرفت اإلمارات العربية الصحافة متأخرة فقد ك        
  .اجلريدة الرمسية حلكومة أبو ظيب ويف نفس العام أصدرت رأس اخليمة  1968وصدر يف أبو ظيب عام  ،1966

ا  أيضا عرفت الكويت الصحافة مع صدور أول جملة هي الكويت ومتتاز اآلن بوجود العديد من الصحف العامة 
  1. 1939القبس وصحيفة السياسة وكانت بداية الصحافة يف البحرين عام مثل صحيفة 

ذا ميكن القول          مكانتها كسلطة رابعة بعد السلطة التنفيذية والتشريعية  تأكيدالصحافة استطاعت  أنو
كما   ،العصورجنازات التكنولوجية املتقدمة عرب استفادة كبرية من اإل واستفادتالصحافة  أثرتوالقضائية ،كما 

 .    جبملة من املتغريات السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية والفكرية  تأثرت

  :مرت الصحافة اجلزائرية يف تطورها جبملة من املراحل نوجزها فيما يلي:مراحل تطور الصحافة الجزائرية

و كان ذلك  ،املغرب العريب اإلعالم املكتوب  تعترب اجلزائر أول بلد يف  : الصحافة الجزائرية إبان االحتالل
مطبعة حينما أحضر ما فعل نابليون يف مصر رار غعلى  مطبعة غلى اجلزائر حملتل الفرنسي الذي محل معهعلى يد ا

  .يئة حترير متكناه من إصدار اجلريدة  تعمل على رفع معنويات القراء و دعم احتالهلم للجزائر و ه

صدر العدد  ،) الساعي اجلزائري ( "stafette d´alger" ""تصدر يف اجلزائر هي  و كانت أول صحيفة     
اليت   ،أو الرائد اجلزائري"le moniteur algerienمث صدرت صحيفة  ، 1830جوان   الفاتح مناألول يف 

 1874و هي  صحيفة رمسية تنشر  قرارات اجليش  احملتل و يف سنة ، 1832يناير   27ظهر عددها األول يف  
بالعربية و كوم يركور " املبشر"اسم  صدرت صحيفة شبه رمسية بلغتني تشمل طبعة خمتصرة باللغة العربية حتت

اية القرن " املبشر "و ظلت   ،بالفرنسية  و ما لبثت صحيفة   19الصحيفة العربية شبه الوحيدة يف اجلزائر حىت 
  .1914فت سنة توق أن 1907أصدرها جزائري سنة  اليت "كوكب إفريقيا"

  .صحيفة الشعب بالعربية و الربملان اجلزائري بالفرنسية) 1937( صدر احلزب الشعب اجلزائريأو قد 
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اض        و نادت صحيفة ذو الفقار قبل احلرب العاملية األوىل و صحيفة األقدام بعد هذه احلرب بالعمل على إ
و كانت الصحيفة الثانية تصدر  ،و الدفاع على مصاحل الوطنيني و املسلمني الفرنسيني يف اجلزائر ،الشعب اجلزائري

ومن أهم     1931 إىل أن توقفت على الصدور سنة ،باللغة العربية خمتلفيت احملتوى بالفرنسية مع صحفيني 
  1." 1926الصحف العربية اليت صدرت يف العشرينات صحيفة  وادي ميزاب 

و ابتدءا من سنة     . حل حملها فيما بعد الشهاب  "عبد احلميد بن باديس"أول صحيفة يصدرها " ملنتقدا" و 
ن يف اجلزائر هم قادة الرأي العام اجلزائري بفضل صحف هلذا الغرض منها الثبات و أصبح العلماء املسلم  1931

يون و كان املواطنون اجلزائر  ،التوايل على  1934 و سنة 1933 قد أوقفتها احلكومة إداريا سنة و الشريعة و
ذلك أن الصحف احملررة بالفرنسية كانت ختضع  ،الفرنسية ليتفادوا قسوة القانونغلب صحفهم باللغة أيصدرون 

  .للقانون العام ال للتشريع اخلاص بالوطنيني

صدرت و   1920 اليت صدرت يف قسنطينة سنة " نجاحال" كما كانت هناك صحف حمايدة كصحيفة         
اهد" املقاومة اجلزائرية"منها  ،بني صفوف جبهة التحرير الوطنية عدة صحف جزائرية   2اليت حل حملها صحيفة ا

.  

عرفت الصحافة اجلزائرية املكتوبة بعد االستقالل نقلة نوعية   : الصحافة المكتوبة الجزائرية بعد االستقالل
و بروز ثلة من املثقفني االندماجيني الذين  ،نتيجة خملفات االستعمار الثقايف ،لكنها مل تكن شاملة و ال جذرية

م  واضحة يف توجهها  و ميكن استعراض التاريخ املوجز لصحافة اجلزائر املستقلة يف أربع  ،اإليديولوجيتركوا بصما
  :مراحل هي

نسية باللغة الفر  بتأميمبن بلة و متيزت تاريخ االنقالب العسكري على الرئيس  امتدت حىت صيف: املرحلة األوىل *
le republique,le peuple,en nasr   يومية احلزب الشيوعي اجلزائري هي  إىلباإلضافةalger 

republique،  و جملة اجليش اليت كانت تصدر باللغتني  ،مية واحدة باللغة العربية الشعب و يو.  
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فقد  ،السلطة يلالشادتاريخ وفاة الرئيس بومدين و استالم الرئيس  1979إىل 1965متتد من : املرحلة الثانية *
و هذه   le peupleعرفت أول الئحة خاصة باإلعالم و توقف يومية احلزب الشيوعي و حتويل اجلريدة إىل
  1. األخرية اليت أعطى هلا دفعا كبريا و أصبحت تسيطر على ساحة اإلعالم املكتوب يف اجلزائر 

يف أكتوبر algerie  actualitت املرحلة األوىل على حاهلا مع ظهور أسبوعية جديدة بالفرنسية بقيت باقي يوميا
اية هذه املرحلة التعريب التدرجيي لكل من يومية الفجر ابتدءا من   ،1965 و اجلمهورية   1972كما عرفت 

  .1976ابتداء من  

  ،1982يزت بوضع قانون خاص باإلعالم سنة  فقد مت   1989إىل     1979استمرت من   : املرحلة الثالثة *
فاق بالفرنسية مثلتا التحول احملتشم يف املسار السياسي اآلاملساء بالعربية و  1985 و ظهور يوميتني مسائيتني عام

الذي أراد إعطاء الصيغة الثقافية للمؤسسات اإلعالمية بدال من الطابع السياسي و دعم هذا القطاع  ،للبالد
  2.وتطويره مما أدى إىل تنشيطهة و إمكانيات مادية صريبتجهيزات ع

كانت تتوجيا منطقيا للمرحلة السابقة فنشأت الصحف   قدف.1991إىل1989و اليت امتدت من :املرحلة الرابعة *
 ،عنوانا لصحف حزبية   140 يساوي لكن هذا االنفجار اإلعالمي احلر  3.اخلاصة و احلزبية و املتخصصة 

طفت بوادر احنرافه  و الذي مل يسبق له مثيل يف العامل العريب اإلسالمي مل يعمر طويال حيث  ،أو خاصة  عمومية
و مشاكل الطباعة و االستعمار و ،عدة مشاكل مهنية مرتبطة بارتفاع تكاليف السحب  تإذ ظهر  ،منذ البداية 

  .التوزيع 

اليت الزال يعاين  ،رحلة الطوارئ و األزمة السياسية مأي تشمل   1997 - 1992اليت متتد من : املرحلة اخلامسة 
كرب متضرر من هذه األزمة هم أو كان  ،ي مبا فيه قطاع اإلعالم املكتوب من آثارها املدمرة الشعب اجلزائر 

, إذا مل يصمد منها سوى بعض األسبوعيات و اجلرائد اجلمهورية  ،يو اجلرائد العربية الذين صحفهم صحف
التيار الفرانكوفيلي  احتواهااليت غريت من خطها االفتتاحي بعدما " اخلرب"أهم يومية هذه املرحلة باإلضافة إىل 

  .العلماين 
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عيون (راء  عض صحف فرنسا إىل اجلزائر و صدور العديد من الصحف الصفبمتيزت هذه املرحلة بإعادة استرياد ل
ال حترتم القيم و األخالق  شاذةغرائز و اليت تعاجل مواضيع املثرية للعواطف و ال) نصف الدنيا  ،املشوار ،بانوراما  ،
.  

املقاييس التجارية يف التوزيع و اإلشهار  لصاحل الصحف  احرتاملعدم  ،منه يف القطاع العمومي  ارتفاعا وأمهية
  . الفرنسية بالصادرة 

أو قانون   1988   ما بعد ةإن نشأة الصحافة اخلاصة يف اجلزائر ليست وليدة مرحل:  نشأة الصحافة الخاصة -
كانت   ،اتصفت الصحافة اجلزائرية آنذاك بصحافة املقاومة جذورها إىل الفرتة االستعمارية و و إمنا تعود ، 1990

هذه الصحافة من خالل خطها االفتتاحي ووسائلها تقلق الوجود االستعماري ، و نظرا للدور الذي كانت تلعبه 
و بعد نيل اجلزائر الستقالها عمدت السلطة  عمارية على جتميد نشاطها ،ت االستالسلطاعملت هذه الصحافة 

  1.خر منها يكون مغايرا متاما لفرتة ما قبل االستقالل تغييب هذه الصحافة و تكريس نوع آ على
ما صحافة حزبية تابعة لألحزاب السياسية اليت كانت تنشط يف فة اجلزائرية يف فرتة االستعمار إو كانت الصحا

حلزب mtldو صحيفة   liberté،املغرب العريب صوت الشعب التابعة  ،مثل الصحف املنار ،الفرتة  تلك
للحزب الشيوعي اجلزائري و كذلك صحيفيت املساواة و el watan االنتصار للحريات الدميقراطية اللتان كانتا

األمة و الشعب و صوت إضافة إىل صحف  .الوطن تصدران عن حزب االحتاد الدميقراطي للشعب اجلزائري 
  2 .األحرار التابعة جنم مشال إفريقيا 

لمني أما النوع الثاين فهي الصحافة التابعة للتنظيمات االجتماعية و الدينية مثل صحافة مجعية العلماء املس        
البالغ اجلزائري ، : يا و املساجد إضافة إىل صحافة الزوا الشهاب البصائر ، السنة ، الصراط ، الشريعة: و أبرزها 

و مث باللغة العربية من  ، 1954إىل   1953اليت كانت تصدر باللغة الفرنسية من   املرشد ، أصدقاء السالم ،
و جتدر   و املسامهات املالية ملؤسسيها ،حيث كانت تعتمد يف متويلها على تربعات األهايل 1955إىل  1954

 من بينها  ثالثني عنوان باللغتني   1939و   1927ني السنوات نه صدر من الصحف الوطنية ما بأ اإلشارة إىل

  .جرائد باللغة الفرنسية  10

حيث ال تبقى اجلريدة إال شهورا مث ختتفي عنه الساحة  ه الصحافة هو عدم تعمريها طويال ،و ما ميز هذ       
الواقع السياسي املفروض من طرف االستعمار إضافة إىل قلة وسائل الطباعة و : نظرا لعدة أسباب من بينها 
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سماحها و هذا ب "يفيانإ"اجلزائر على تطبيق بنود اتفاقية و بعد االستقالل حرصت  ،انعدام طرق التوزيع و النشر
و اإلبقاء على الوضع القانوين الذي كان يف عهد االستعمار و هو القانون الليربايل  اليوميات الفرنسية ، ببقاء

 د إطارها الذي متارس فيه نشاطها ،و حيد ،لكية اخلاصة للصحافة املكتوبةاملنظم هذا القانون ، حيث يللصحافة
ال جذريا يف املنهج بإتباع النهج االشرتاكي بدال و مل يدم هذا الوضع طويال بعد أن عرفت الساحة السياسية حتو 

 alger republicainحيث تقرر تأميم كل جرائد اليت مل يشملها قرار التأميم باستثناء جريدة ،من الليربايل

  1.و بقيت هذه اجلريدة خاصة ميلكها جزائريون ال عالقة هلم ماعدا موقفهم املاركسي ،املوروثة عن االستعمار

  

يمن على الصحافة املكتوبة يف اجلزائر إىل غاية أحداث أكتوبر  وبقيت      اليت مسحت  1988احلكومة 
االت الثقافية واالقتصادية والسياسية واإلعالمية ،إذ جاء دستور  فيفري  23بإحداث تغيريات هامة لكل ا

ية التعبري وإنشاء اجلمعيات حر اليت تنص على  39الذي أجاز التعددية السياسية واإلعالمية طبقا للمادة  1989
 ،اليت تنص على حق إنشاء اجلمعيات ذات الطابع السياسي 40واالجتماع مضمونة للمواطن ،إضافة إىل املادة 

ذا احلق لضرب احلريات األساسية والوحدة الوطنية والسالمة الرتابية واستقالل البالد  معرتف به وال ميكن التذرع 
، وفتحت احلياة السياسية أمام خمتلف  1962ادة حدا الحتكار السلطة منذ لتضع هذه امل ،وسيادة الشعب

حرية االبتكار "أساسية يف الدستور  نصت على أن  مادة 36التيارات حتقيقا ملبدأ الدميقراطية ،كما تعترب املادة 
مطبوع أو تسجيل   القانون وال جيوز حجز أي ن حقوق املؤلف حيميهاوالفين والعلمي مضمونة للمواطن وأالفكري 

إن وجود هذه املادة يف الدستور يعترب .."و وسيلة أخرى من وسائل التبليغ واإلعالم إال مبقتضى أمر قضائيأ
رض الواقع ، فاملمارسة اإلعالمية شهدت خرقا كن هذا غري كايف إذ مل تطبق على أضمانا قويا حلرية اإلعالم ل

حيث تعرضت العديد من الصحف للحجز والتوقف عن الصدور  ملواد هذا الدستور من قبل السلطة السياسية
ا من وزارة الداخلية أو وزارة ، إذ أن قرار إلغائها يكون إم 36دون وجود أمر قضائي حسب ما تنص عليه املادة 

 1989ومبوجب دستور  ،عالم ، حتت أغطية وذرائع واهية مث حالة الطوارئ إضافة إىل احلجز بقرار سياسياإل
لس الشعيب الوطين ائما صد ، هذا القانون يلغي العمل  1990فيفري  03على  قانون جديد لإلعالم يف ادق ا

اليت  14، املادة  1990، وأبرز ما يف قانون اإلعالم   1982اإلعالم  90بالقانون األساسي السابق وهو رقم 
تقدمي تصريح مسبق يف ظرف ال أنه يشرتط لتسجيله ورقابة صحته  إصدار أية نشرية دورية حر غري"تنص على أن 
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إذ  ولة للصحافة املكتوبة ،احتكار  الدعت حد هذه املادة وض...."يوما من صدور العدد األول 30يقل عن 
قبل  أو أي شخص إيداع تصريح لدى وكيل اجلمهورية املختص إقليميا ، يكفي فقط ألي حزب سياسي أو مجعية

عهد الصحافة  يقية يف تاريخ الصحافة املكتوبة ،هذه املادة تعترب ثورة حق ور العدد األول للنشرية ،هر من صدش
   1. العمومية يف ظل احلزب الواحد و عهد الصحافة اخلاصة يف ظل التعددية السياسية و اإلعالمية 

لضيق للحزب رجه من النطاق اإذ أخ ،مفهوما جديدا للحق يف اإلعالم 1990 كما أعطى القانون اإلعالم        
تتعلق بالرغم ما فيه من نقائص  التوزيع و البيع بالتجولالنشر و  ل ودخوله جمالمشالواحد ليصبح مفهومه أ

و احتكارها لوسائل الطباعة  دولة على وسائل اإلعالم الثقيلة ،إذ يكرس هيمنة ال باحتكار السمعي البصري ،
ا الدولة وسيلة للضغط ع و قانون اإلعالم    1989و انطالقا من الدستور .لى الصحافة اخلاصة اليت اختذ

بدأت مالمح جتسيد التعددية اإلعالمية يف اجلزائر بإضافة نصوص تنظيمية تفسر   14و خاصة املادة   ، 1990
ا القانون إذ جند أن من بني هذه النصوص ما يلي    :األحكام العامة اليت جاء 

 اإلعالم إذاستثمارها يف جمال و الذي يسمح بتشكيل رؤوس أموال مجاعية   1990 مارس  19إصدار مرسوم      
شهرا إىل غاية   30 االستفادة من أجرهم املسبق ملدةو عمال املؤسسات العمومية  ،يتضمن املنشور للصحيفتني

  .الية ملن يرغب يف تأسيس صحف خاصة املمع منح القروض 1992ديسمرب  31

و  البث و وكالة األنباء ،إقرار مرسوم تنفيذي يقضي بإعادة تنظيم املؤسسات الوطنية و اإلذاعية و التلفزيون و 
من  12 الوكالة الوطنية لألحداث املصورة على شكل مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي و جتاري طبقا للمادة

  . 1990قانون اإلعالم  

املهنة على  حيات السلطة العمومية و ضمان استقاللية اإلعالم و متثيلوضع وسائل تنظيمية جديدة للتكفل بصال
لس الوطين  مستوى مصادر القرار ، لس األعلى لإلعالم و ا أي على مستوى وزارة الثقافة و االتصال و ا

  .السمعي البصري 
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افة احلزبية الصحافة العمومية  و الصح: متيز املشهد اإلعالمي اجلزائري يف مرحلته األوىل بثالثة أنواع من الصحافة 
  1.الصحافة اخلاصة 

توفرت الساحة السياسية على  ،1991الصحافة احلزبية هي الصحف الصادرة عن األحزاب السياسية  ففي سنة 
، و أسبوعية باللغة الفرنسية 12دوريات باللغة العربية إىل جانب يومية واحدة و 4أسبوعية و   19يومية واحدة و 

صحيفة  إلسالمية لإلنقاذ ،التابعة للجبهة ا هذه الصحف جند صحيفة النبأ ، اهلداية، البالغ ، الفرقان ،من أبرز 
l´avenir التابعة للحزب االجتماعيلكن سرعان ما اختفت هذه الصحيفة  ابعة حلركة الثقافة الدميقراطية ،الت 

RCD إضافة إىل افتقارها إىل  الساحة اإلعالمية ، رى اليت أغرقتبسبب املنافسة الشرسة مع مئات العناوين األخ
 .الستمرارها  يعد عنصرا فعاال يف حياة اجلريدةعنصر اإلشهار الذي 

ومخس  بقيت الدولة تشرف عليها حبيث جند أربع يوميات أما الصحيفة احلكومية فهي تابعة للقطاع العام و اليت 
 الشعب ،: ، و هذه اجلرائد هي أسبوعيات و شهرية واحدة باللغة العربية و يوميتان و أسبوعيتان باللغة الفرنسية

اهد ، املنتخب ، العقيدة ملساء ، اجلمهورية ، السالم ،ا   ALGERIE ACTUALITĔ النصر باللغة العربية و ا

  .النهار و أضواء  L´horizon الفرنسية أما األسبوعيات فنجدباللغة 

أما فيما يتعلق بالصحافة اخلاصة و اليت كانت تسمى بالصحف املستقلة نظرا الستقالهلا سياسيا و ماليا        
اية   ،فهي صحافة ميلكها أصحاب رؤوس األموال ،عن السلطة السياسية و قد بلغ عدد هذه الصحف حىت 

ما بني دورية و نصف شهرية باللغة العربية و الفرنسية  نشرية 90 أسبوعية و أكثر من  63يومية و  26 1990
يف حني مل يكن يتعدى عدد العناوين يف جوان   اعنوان 160ليتكون املشهد اإلعالمي يف مرحلته األوىل من  .

فقط من أسبوعيات و يوميات و دوريات لكن ما سرعان ما تراجع  هذا الرقم نتيجة  اعنوان 49،  1988
عنوان   100   ، 1995  جلزائر ليصل عدد العناوين سنو االقتصادية و األمنية اليت عرفتها اللظروف السياسية 

مث عاد عدد العناوين عنوان   79 إىل  1997  يستمر هذا االخنفاض حىت وصل سنة يومية ل  22فقط من بينها  
  2.عنوان   119إىل    2006لالرتفاع ليصل  سنة  
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ايةالعناوين اخنكما رافق االخنفاض يف    ،نسخة يومية 546398 إىل 1997 فاضا يف السحب حيث وصل يف 
  إىل 6 200 من 1998لكن هذه الوضعية مل تدم طويال حيث عرف السحب تطورا ملحوظا ليصل يف سنة 

1708373  .  

                                                                                                                             le soir d'algerie و اخلرب: رة مخس عناوين كربى و هي كما عرفت الساحة اإلعالمية سيط        

 la liberté ، le matin ،elwatan ،  ن خاصة على غرار العامل اختفاء عناوي 1997و شهدت سنة
و غريها من اليوميات املتوقفة نتيجة أسباب أما سياسية و أما أسباب مالية مثل  ،األصل و الصحافة ، السياسي

  .جريدة الصباح

و إذا كانت الصحافة اخلاصة قد عرفت تطورا كميا و ازدهارا يف بدايتها األوىل تعكسه عشرات العناوين 
ى إنشاء صحف خاصة ،لكن وش اليت شجعت علنتيجة لتعليمة الرئيس احلكومة األسبق مولود محر  ،الصحفية

من  1992جانفي   12خاصة بعد استقالة الرئيس األسبق الشاذيل بن جديد يف  هذا الوضع مل يدم طويال ،
حيث تعرضت الصحافة اخلاصة  ،رئاسة اجلمهورية و ما تبع هذه االستقالة من تعليق للمسار االنتخايب

و  ، ية حتت ذريعة اسرتجاع هيبة الصحافة اخلاصة دون أمر قضائيلضغوطات رهيبة على طرف السلطة السياس
ضي باحتكار سوق اإلشهار و قد شهدت سنة   اليت تق" بلعيد عبد السالم"تعليمة خنقها اقتصاديا و إصدار 

إذ . تراجعا يف عدد الصحف و هذا بسبب اشتداد املنافسة و دخول الصحافة إىل اقتصاد السوق   1998
و متثل الصحافة اخلاصة حصة األسد يف السوق  ، شهدت هذه السنة اختفاء العديد من العناوين بسبب إفالسها

مومية إىل انقالبات و تعود أسباب تراجع الصحف الع. اإلعالمية من خالل حجم السحب أو من خالل الكم
و هو األمر الذي جعل هذه الصحيفة تعيش مرحلة غري مستقرة و  ،السياسة اإلعالمية بسبب التغريات السياسية

مما جعل  ،هذا ما أدى إىل فقدان مصداقيتها لدى اجلمهور و منه فقدان الثقة.غري منسجمة يف جانب التحرير
ى أدت إىل تراجع الصحف العمومية ضافة إىل أن هناك عوامل أخر اجلمهور حيجم على شراء اجلرائد اليومية ،باإل

هنا ما جعل الصحافة العمومية تعاين  من نقص يف املواهب  و هو هجرة الصحيفتني الكبار يف القطاع اخلاص، 
  1.اليت متتلك اخلربة يف امليدان 
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ل حترير الصحافة املكتوبة بصفة بالرغم من املضايقات و املشاكل إال أن الصحافة اخلاصة كانت متضي يف سبي
و هذا ما املضايقات األمنية و االقتصادية ،و قطاع اإلعالم بصفة عامة من قبضة السلطة و من كل  ،خاصة

ا  ،يشهد له اجلميع من خالل ما حققته عدة صحف وطنية يف امليدان ضاربة عرض احلائط كل العقبات احمليطة 
نسخة يوميا   304030أكثر من     1999يت وصل عدد سحبها سنة  و خري دليل على ذلك صحيفة اخلرب ال

و هو عدد ال بأس به  إذا ما قارناه  بسحب الصحف اليومية التابعة للقطاع العام مثل جريدة الشعب اليت  ، 
نسخة يوميا و حىت إذا قارنا ما حققته حرية الصحافة يف  14243 م،  1999كانت تسحب يف السنة أي  

و  ،يدة من طرف السلطةالدول العربية األخرى فإن حرية اإلعالم ما زالت مق رنة مع الدول الشقيقة واجلزائر مقا
  1.مل تستطع لغاية اليوم حتقيق الكثري من حريتها و استقالهلا 

جل إعطاء حرية أكثر ملمارسة مهنة جاء من أ 1990بعد كل ما سبق بإمكاننا القول أن قانون اإلعالم           
فبفضله عرفت الصحافة تطورا ملحوظا أدى إىل ظهور العديد من أ احلق يف اإلعالم ،و لتحقيق مبد ،افةالصح

غري أن هذه احلرية و احلق يف اإلعالم كان دائما . الصحف اخلاصة اليت عرفت استقالال عن السلطة السياسية 
 اخلناق املفروض عليها من تعليق حل التدخل و مراقبة من قبل السلطات اليت تسببت يف كثري من األحيان يف

ا الصحافة املكتوبة بصفة أكرب  للصحف و توقيف الصحفيني، باإلضافة إىل املشاكل األمنية اليت عانت ويال
  . جراء الوضع األمين اخلطري الذي عاشته اجلزائر طيلة عشرية كاملة 

: ميكن إجيازها فيما يلي :  خصائص الصحافة المكتوبة   

ن تكلفة الطباعة  والورق إقل نسبيا إذا قورنت باإلذاعة والتلفزيون ومن ناحية أخرى فأدية االقتصاتكلفتها * 
رخص بالنسبة أ يما عن سعرها فهأ ،واألحبار ال توازي استقبال وإرسال الصورة التليفزيونية واملوجة اإلذاعية 

  .للمستهلك من حيث الثمن 

ة الصحيفة ال حتتاج إىل جهاز تسجيل أما عن االسرتجاع فالصحيفة سهولة االسرتجاع والتخزين حيث أن أرشف* 
  2.املعلومة أىن شاء  العودة إىل متنح مقتنيها القدرة على
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ميارس السيطرة الكاملة على  أنالوسيلة اإلعالمية الوحيدة اليت تسمح للمتلقي  يأن الصحافة املقروءة ه كما*
يفة اليت يريد وللمادة اليت يريد ويف الوقت الذي يريد ،ويف املكان مبعىن أن القارئ  يتعرض للصح ،ظروف التعرض

ن يكرر عملية القراءة حىت أوفق اإليقاع الذي حيدده والسرعة اليت تناسبه و  رأن يقأنه يستطيع أالذي يريد ، كما 
  1.يستوعب املضامني اإلعالمية ويتفاعل معها 

وقت الصحيفة على اإلذاعة من حيث استخدام الصور والرسوم ، لقد تف: استخدام األلوان والصور والكاريكاتري *
رب نوعا من االستقراء من خالل الكاريكاتري  ة للحدث من خالل الصور ،وتعطي اخلفهي تعطي صورة واضح

  2.وتضع التوضيح له من خالل الرسوم 

ا تتيح خمتلف جهة التحليق خبيالهتميز املواد اإلعالمية املقروءة ت         فهي تقدم  ،3العلمي فيما بني السطور بأ
حيث تعطى للقارئ فرصة التأمل و التفكري و حىت التخيل و سد الفراغات و  ،نصوصا مفتوحة القراءات متعددة

ا و ن عملية القراءأوهكذا ميكن القول . ودة يف النص الثغرات اليت قد تكون موج ن أة هي عملية إبداعية حبد ذا
  4.هأوهو يقر ص يعيد إنتاج الن أنهمبعىن  ع ثاين للحدثهو مبثابة صان القارئ

ن الصحفي عامة تكون موجهة للطبقة املتعلمة أة و إتقان القراءة و الكتابة أي اجلريدة إجاد ةيشرتط يف قراء*
  5. واملثقفة اليت تسهل معها احلجة و املنطق

و حبكم 6.و النقد البناء هذا من جهةتسهم الصحيفة يف تشكيل رأي عام مستنري عن طريق العرض و التحليل *
ا مصدر ثري فياض للمعرفة الناضجة الطازجة و ذلك بالنسبة للعامة و اخلاصة على الس   .اء و أ

و هي ذات خاصية منشطة للحركة االقتصادية عن طريق ما ينشر من حتقيقات و حبوث و إعالنات ذات طابع 
  7 .اقتصادي 
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سر الذي يربط القارئ اجلو حاسة البصر هي  ،قنية تعتمد على الرؤية الطباعة تالقراءة وسيلة بصرية و *
  1. و على القارئ التفرغ الكامل هلا. بالصحيفة 

يها من معلومات ن املتلقي يقوم بنفسه بتحصيل فحواها فهي ال حتتاج إىل وسيط لنقل ما فأتتميز املواد املقروءة ب*
  .إىل ذهن املتلقي 

ذات سحر قوي على النفوس إذا أمكن إعدادها جيدا و توفر هلا من أساليب اإلقناع و كما أن الكلمة املكتوبة *
مما جيعلها  تتسلل إىل األذن بال إذن بسكون الذال مث تصل إىل القلب بشحنة عاطفية  ،التأثري اللفظي و املعنوي

ا    2.جتعل القارئ أسريا هلا مث داعيا ملضمو

جمموعة من  1928قد طور يف عام  otto groth كان العامل األملاين :  شروط تحديد الصحافةأو  معايير
  :ميكن أن نوردها على النحو التايل  ،معايري لتحديد الصحيفة احلقيقية املعايري اليت يعتربها العلماء احملدثون 

  .أن تصدر دوريا مرة على األقل يف األسبوع : المعيار األول*

  .أي أن تطبع ميكانيكيا . هو ضرورة استخدام االستنساخ اآليل :  المعيار الثاني*

ة خر أن تكون متوفر آمبعىن  ،ع الثمن يف الوصول إىل املطبوعة هو حق أي شخص يستطيع دف:  المعيار الثالث*
  3.فحق احلصول على نسخة جيب أال يكون مقصورا على أية مؤسسة  ،لكل شخص وليس فقط لقلة خمتارة 

و أن  ،ن تكون املطبوعة متنوعة املضمون حبيث جيب أ حملتويات املطبوعة grothهو حتديد:  الرابعالمعيار *
  4.اهتمامات العامة و ليس فقط جلماعات منتقاة  حتتوي على كل شيء ميس

جيب أن تكون املطبوعة مالحقة لألحداث اجلارية متسمة بشيء من االستمرارية و التنظيم :  المعيار الخامس*
.5  
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  :صنيفات الصحافة المكتوبةت

خذ هذه أو قد ارتأينا ،وبة باختالف مضامينها و أشكاهلا لقد تعددت مقاييس التصنيف للصحافة املكت
  : التقسيمات حسب املعايري اآلتية 

  :  و تقسم حسبه إىل أو من حيث فرتات الصدور : التقسيم الدوري

  .وم الواحد و بشكل منتظم و هي الصحف اليت تصدر مرة أو أكثر يف الي:اليومية 

و حيدد عادة أيام صدور اجلريدة بالنسبة أليام  ،و هي الصحف اليت تصدر مرة واحدة يف األسبوع:نصف اليومية 
  .األسبوع 

تم بالتعليق على ،يف األسبوع و يف يوم حمدد عادة  وهي الصحف اليت تصدر مرة واحدة:األسبوعية و عادة ما 
  .جتماعية دون ضياع صفقة احلالية فيها احلوادث السياسية و اال

  1.و يف يومني و تارخيني حمددين يف الشهر الواحد ,و يصدر هذا النوع مرتني يف الشهر :نصف شهرية 

  :نقسم بدورها إىل: التقسيم من حيث المضمون

معني حىت ولو   تم بالرواية دون التعليق عليها أو الوقوف يف هذا التعليق عند رأي أو مبدأ:صحافة األخبار 
  .كتبت يف السياسة الداخلية أو شؤون االقتصاد و االجتماع 

ند عادة إىل حزب أو للدعوة إىل مبدأ أو رأي خاص و تست،تم باملقاالت أكثر من اإلعالنات :صحافة الرأي 
  2. فتطورها بتالزم وجود مناخ دميقراطي و حرية إعالمية يف تبين األفكار و نشرها ،منظمة معينة 

  : التقسيم الموضوعي

 ،وعات عامة ال تقتصر على حقل من حقول املعرفةو هي الصحف اليت تنشر مقاالت و موض:الصحف العامة 
فهي تنقل األخبار و التحقيقات  و املقاالت السياسية و االجتماعية و االقتصادية و الثقافية املتنوعة مستهدفة 

  .بذلك كافة فئات القراء 
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و تنشر املقاالت و ،مبجال منفرد من جماالت املعرفة  هي اليت ختتص مبوضوع واحد و و:الصحف املتخصصة 
ال التحقيقات و  كاجلرائد املوجهة للشباب أو املتخصصة يف جمال الفن و ،البحوث عن ذلك املوضوع و ا

  1.األدب و غريها 

أي أن ، ها بأموال خاصة لة ميول إنشائأو هيئات مستق أشخاص هاينشأهي الصحف اليت :الصحف اخلاصة 
  2.ملكيتها تعود ألشخاص حقيقيني أو حمتويني تكون السلطة العمومية بعيدة عن إنشائها 

  :التقسيم من حيث االنتماء السياسي 

يدولوجي خاص و حتدد وظيفة إلفكر السياسي أو اجتاه أو  منصب و هي اليت تعرب عن ا:الصحف احلزبية 
و من , و يغلب عليها صحافة الرأي ،أو الدفاع عن مواقفه و سياساته  ن فكر احلزباجلريدة احلزبية يف اإلعالم ع

  .و جريدة الشعب الصينية  "السوفيتية "برافد "أشهر اجلرائد احلزبية يف العامل 

فهي تقوم بشرح الربامج و جتاهات السياسية للنخبة احلاكمة تعمل هذه الصحف وفق سري اال:الصحف احلكومية 
و ،         املتخذة من طرف السلطة احلاكمة الرسائل احلكومية إىل اجلمهور دعم السياسات و القراراتإيصال 

ا    .تشرف عليها الدولة لتشرح سياستها و مواقفها يف شىت امليادين و لتخدم مصاحل إدار

على كافة حة و إمنا هي متفت ، يدولوجيإال تعرب عن اجتاه معني أو مذهب  و هي صحف:الصحف املستقلة 
  3.و يغلب عليها طابع صحافة اخلرب ،لسياسية و الفكرية و االجتماعية أو املذاهب ا هاتاآلراء و االجتا

  

  : التقسيم من حيث الملكية

أي أن  ،قلة ميول إنشائها بأموال خاصةستأو هيئات م هي الصحف اليت ينشئها أشخاص:اصةصحف خ  
  4.تكون السلطة العمومية بعيدة عن إنشائها ،ني معنوي ملكيتها تعود ألشخاص حقيقيني أو
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أي أن ون متويل إنشائها بأموال عمومية يك،تنشئها الدولة أو هيئات عمومية هي الصحف اليت :صحف عمومية
  1. ملكيتها تعود إىل املؤسسة أو اهليئة ذات الطابع العمومي 

  :وظائف الصحافة 

كما ،القتصادية و السياسية لكل جمتمع االجتماعية و ا ختتلف وظائف الصحافة باختالف الظروف        
تمع  بل إن الوظيفة الواحدة كوظيفة ال متارس بنفس .ختتلف وظائف الصحافة من فرتة زمنية ألخرى يف نفس ا

بل يتوقف هذا على عوامل كثرية بعضها يتصل بطبيعة ،كل جمتمع و يف كل مرحلة تارخيية األسلوب أو الدرجة يف  
تم تمع ع و نظامه السياسي ا و بعضها يتصل مبدى احلرية املتاحة لوسائل ،و االجتماعي و ظروف هذا ا

و بعضها يتصل بالعوامل اخلاصة بالسياسة التحريرية  ،عموما و الصحافة على وجه اخلصوص االتصال اجلماهريي 
ظروف تنشئته االجتماعية و انتماءات  للصحيفة كاالجتاه السياسي أو اإليديولوجي أو كطبيعة اجلهاز التحريري و

و ميكن أن حندد بشكل عام أهم الوظائف . أفراده املختلفة أو لنمط ملكية الصحيفة و أوضاعها االقتصادية 
  : على النحو التايل 

أي مهمة إحاطة الرأي العام علما مبا جيري من أمور و حوادث تتعلق بالشؤون :  أو اإلعالم اإلخبار *  
و إذا كانت الوظيفة اإلعالمية للفن الصحفي هي تقدمي األخبار للجماهري بوضوح و  2.أو اخلارجية الداخلية 

 فهناك وظيفة أخرى ال تقل أمهية عن ،صراحة ودقة و املوضوعية مع االلتزام مبعايري الصدق و األمانة و النزاهة
  3.يف أو احلذف أو إبداء الرأي وظيفة الشرح والتفسري و التبسيط ليس من قبيل التحر  األوىل أال وهي

و تقدمي اخللفيات التارخيية و ،للحقائق و األحداث  املوضوعيبل تقوم هذه الوظيفة على أساس التحليل  
  4.الوثائقية هلذه املوضوعات

تمعات و رقابتها فلم يعد التوجيه و اإلرشاد : التوجيه واإلرشاد* حيث تقوم بدورها يف توجيه احلكومات و ا
و يعتمد  ،بل أصبح منهجا خاصا يف التحرير يقوم على الدليل و الربهانبالغية أو خطب منربية د مقاالت جمر 

ئل اإلقناع و التوجيه و اإلرشاد و هذه هي وساات و الصور و اإلحصاءات الدقيقة على احلقائق و األرقام و البيان
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وبذلك تصبح الصحافة يف ،ضخمة اجلوفاء فاظ الوهي اليت تعطيه من القوة و التأثري ما ال ميكن أن حتقه األل
   1.ممارسة النقد و التوجيه مبثابة السلطة الرابعة إىل جانب السلطة التشريعية و القضائية و التنفيذية 

كما تساعد الصحف يف إرشاد الناس و تثقيفهم وتكوين الرأي العام لديهم عن طريق شرح هذه املعطيات و 
  2.تفسريها و التعليق عليهااآلراء و حتليلها و 

ا عملية ترفيأل :لترفيها* اإلنسان  أو كثريا ما يقر ، ه و اسرتخاء مهما كان اهلدف منهان قراءة اجلريدة يف حد ذا
ا mac gougall.حيث يرى 3.الصحيفة هروبا من الواقع اليومي أكثر منه حبثا عن املعلومة ختفف العبء " إ

ثر نفسي أو تصبح التلبية بذلك ذات ,متاعب حلياة حمتملة رغم ما فيها منعن النفوس و العقول و جتعل ا
  4".محيد

إذا ميكن أن تكون الصحافة أداة للتكامل القومي و دعم : تحقيق التكامل و الترابط بين أفراد المجتمع*
ماعات و تثبيت القيم و و تنمية االتفاق العام و وحدة الفكر بني األفراد و اجل،حدة احمللية و الشعور باالنتماء الو 

  .الثقافات السائدة 

و تعريف األجيال املختلفة بالقيم االجتماعية التقاليد و املسامهة يف عملية  :خرنقل التراث الثقافي من جيل آل*
  .التنشئة االجتماعية 

ا لتصبح مبثابة مصدر : ريخأالتوثيق و الت* إذ تقوم الصحافة برصد الوقائع و تسجيلها و وصفها واالحتفاظ 
  .للتاريخ يف الغد

حتقق هذه الوظيفة الفائدة لكل من املنتج بالرتويج ملختلف :  اإلعالن و الترويج و تقديم الخدمات التسويقية*
 ،ختيار بني خمتلف السلع املعروضةعلى االو للمستهلك من مساعدته ،سلع و اخلدمات و تنشيط املبيعات ال

                                                
 .202إبراهيم عبد اهللا املسلمي،مرجع سبق ذكره،ص  - 1
 .137،ص 2005،مركز اإلسكندرية للكتاب ، مصر ، اإلعالم وتكنولوجيا االتصالحممد نصر مهنا، - 2
 140،ص 2005،دار املعرفة اجلامعية،مصر،االتصال الجماهيري في المجتمع العربي الحديثطه عبد العاطي جنم، - 3
 .203املسلمي،مرجع سبق ذكره،ص  إبراهيم عبد اهللا - 4



 

 
 

حيث يعد اإلعالن روح املؤسسة ، ارد متويل الصحيفة كما تشكل إيرادات اإلعالن موردا رئيسيا من مو 
  1.الصحفية

ن إف ،ن جنس من أجناس التحرير الصحفيعن طريق تكرار الصحيفة لفكرة معينة يف أكثر من قالب أو أكثر م
يدولوجية أو إفهي بذلك تعمل على نشر توجه أو  ،فكرة و ترسيخها يف ذهن املتلقييؤدي إىل بث هذه ال ذلك

  2. فكر عقائدي معني

وذلك من خالل إشارة اهتمام القراء بقضايا التنمية و حثهم على املشاركة يف : المشاركة في عملية التنمية
م ذخرية األمة و عماد املستقبل    .التنمية من خالل زرع فكرة مفادها إ

ذات فائدة مباشرة و شخصية يف حياته اليومية مثل العناية بالطفل :تقديم الخدمات من خالل عرض معلومات
و قد تقوم الصحيفة بتقدمي بعض اخلدمات الشخصية املباشرة لقراء بعينهم مثل ...و الصحة و شؤون املستهلك

    3.الطبية أواالستشارات القانونية 

  :  الصحافةاإلعالم المهني و أخالقيات 

هات و متثل الصحافة عصب اإلعالم الرئيسي باعتبارها وسيلة اتصال مجاهريية هلا تأثريها على اجتا        
م  رى الذي وجدت من و لكي ...و تكوين رأي عام لديهم ،مدركات الناس و سلوكا  جله أال حتيد عن ا

  .ه املمارسة قواعدها و مبادئها و أسسها و أصوهلا و هلذ ،لصحافة ا االبد أن تكون املمارسة األخالقية عنوان

حيث  ،و نظرا لكوننا بصدد تناول أخالقيات الصحافة جبدر بنا اإلشارة  إىل املسؤولية االجتماعية للصحافة
ا االهتمام بالصاحل العام يعرفها البعض ع تمع و العمل على  ،لى أ ا االهتمام حلاجات ا و حيددها آخرون بأ

و االعتماد عليها و مراعاة النواحي األخالقية  ،فة بسداد الرأي و الدقة و العدل تتصف الصحا أنمبعىن  سعادته
تمع ،مع التسويق و احلصول على الفائدة  و خيتلف النظر ،باإلضافة إىل احلالية يف النشر و مراعاة احملافظة على ا
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تمع من أحو إىل أولويات هذه الصفات تبعا مل ا   ،ال سائدة ا عليه ا و لكن بالرغم من اختالف األولويات فإ
  1.كلها جتمعها مع بعضها البعض عبارة مسؤولية الصحافة 

و من املسؤولية االجتماعية للصحافة ميكن أن نستكشف قواعد سلوك املهنة الصحفية من حرية و          
حق األشخاص يف الدفاع اف باألخطاء و و ضرورة االعرت  ،مسؤولية و ضرورة حتري احلقائق من نشر املعلومات

ملعلومات و و عدم التحيز و حتري  الدقة يف نقل ا ،احليادية  و ضرورة توفر املصداقية يف اإلعالم و ،عن أنفسهم 
و ضرورة االلتزام بقواعد األخالق العاملية و الدساتري العاملية املنظمة ملهنة الصحافة و  ،نشرها و بيان مصدرها 
  .مواثيق الشرف الصحفي 

و قد حاولت جلنة األخالق يف اجلمعية األمريكية حملرري الصحف توسيع قاعدة بيان مبادئ اجلمعية          
يف هذا الكتاب على مجلة من " جون هولتنغ " حيث جرى تركيز  1981 عام"اعمل باستقامة " بطبع كتاب 

  ،استقالل الصحفي،حرية الصحافة  ،املسؤولية املهنية : لنحو التايلاملفاهيم ذات صلة وطيدة باألداء املهين على ا
وعلى الصحفي أن ميارس عمله ضمن .عدم االحنياز الصحفي و كتابة القصة اجلربية بإنصاف  حتري الصدق و

  .2نسانإمن وظيفته ودوره كمواطن ووجوده كقية تتضثالث مقاييس أخال

بعدما تطرقنا إىل ميثاق الشرف الصحفي بصفة عامة سنحاول أن نتناول أخالقيات العمل الصحفي بشيء من 
  :التفصيل نوردها على النحو التايل 

عن كل مصادر  حرية الصحافة من حرية الوطن ، والتزام الصحفيني بالدفاع عن حرية الصحافة واستقالهلا -
  .الوصاية والرقابة والتوجيه واالحتواء واجب وطين ومهين مقدس 

ي العام على أاحلرية أساس املسؤولية والصحافة احلرة هي اجلديرة وحدها حبمل مسؤولية الكلمة وعبئ توجيه الر  -
فق احلر حق املواطن  يف املعرفة هو جوهر العمل الصحفي وغايته وهو ما يستوجب التدو قيقية أسس ح

  .للمعلومات 
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، وعلى الصحفيني واجب احملافظة على أصول احلوار وآدابه ،ومراعاة حق  الصحافة رسالة حوار ومشاركة -
م اخلاصة وكرامتهم اإلنسانية االلتزام   و القارئ يف التعقيب والرد والتصحيح ،وحق عامة الناس  يف حرمة حيا

  .دق مبا حيفظ للمجتمع مثله وقيمهفيما ينشره مبقتضيات الشرف واألمانة والص

االلتزام بعدم االحنياز يف كتاباته إىل الدعوات العنصرية أو املتعصبة أو املنطوية على امتهان األديان أو الدعوة  -
  .غاىل كراهيتها أو الطعن يف إميان اآلخرين 

   .صادر معلومة كلما كان ذلك متاحاااللتزام بتحري الدقة يف توثيق املعلومات ، ونسبة األقوال واألفعال إىل م -
1  

  .أن ال يستجدي أو يستعمل وسائل غري شرعية للحصول على املعلومات  -

  .يقوم الصحفي بالتصحيح الفوري إذا كان هناك خطا أو لبس ما  -

  .جنازه لواجباته املهنية إراءات تؤثر على ال يقبل الصحفي رشوات أو إغ -

ي منتج جتاري أو خدمة تؤثر سلبا على تطوير عمله أو على املؤسسة أال يوافق على تقدمي إعالن عن  -
  2.اإلعالمية اليت يعمل معها

 .ىال يسمح الصحفي لنفسه بتشويه احلقيقة أو حجبها ألسباب هلا عالقة بقضايا إعالنية أو قضايا أخر  -

  .أن حيافظ على السرية املهنية  -

  3. حرية الصحافة ملقاصد البحث عن الريح  أن ال يستغل -

حيظر على الصحفي استغالل مهنته يف احلصول على هبات أو إعالنات أو مزايا خاصة من جهات أجنبية أو  -
  .حملية بطريقة مباشرة أو غري مباشرة 
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دنية بطريقة ميتنع الصحفي عن تناول ما تتواله سلطات التحقيق أو احملاكمة يف الدعاوي اجلنائية أو امل -
و عدم نشر  ،لصحفي بعدم إبراز أخبار اجلرمية على صاحل التحقيق أو سري احملاكمة و يلتزم ا التأثريتستهدف 

  .أمساء أو صور املتهمني أو احملكوم عليهم  يف جرائم األحداث 

  .ثر من آثاره و نشره أم حق املؤلف واجب عند اقتباس أي احرتا -

  .يئون إىل املهنة أو الذين خيضعون أقالمهم للمنفعة الشخصية عدم التسرت على الذين يس -

م  - مبا يف ذلك  ،املهنية عن أشكال التجريح الشخصي و اإلساءة املادية و املعنوية ميتنع الصحفيون يف عالقا
  .أو يف  خمالفة الضمري املهين  ،إهدار احلقوق الثابتة لزمالئهم  استغالل السلطة أو النفوذ يف

و عما تقرره هلم القوانني من حقوق  ،ا على مصاحلهم املهنية املشروعة يلتزم الصحفيون بواجب التضامن دفاع -
  1.و مكتسبات 

  : أثر تكنولوجيا االتصال على العمل الصحفي

  :االيجابيات 

–بوع بشكلها التقليدي املط–شهدت صناعة الصحافة –من القرن املاضي  –مع بداية عقد التسعينات         
أحدثت  ،ورة التطور التكنولوجي االتصايل أدى إىل حدوث ثورة عميقة تطورا هائال على صعيد اإلفادة من ث

يدان بدءا من تقنيات مجع املعلومات من امل ،و مراحل وتقنيات إنتاج الصحيفة  تغيريات جذرية يف كل جوانب
معاجلة املواد وتقنيات  ،الصحيفة واسرتجاعها  ن املعلوماتومرورا بتقنيات ختزي ،وتوصيلها إىل مقر الصحيفة 

األمر الذي جعل نقاد  ،نشر املادة أو املعلومات الصحفية ونقلها وتبادهلا إىل تقنيات  ،الصحيفة وإنتاجها 
 Digitalلكرتونية أو الصحافة الرقمية  على صحافة  التسعينات الصحافة اإلالصحيفة و دارسيها يطلقون 

journalism   لكرتونيةالصحافة املستعينة باحلاسبات اإل أوComputer-assisted Journalism 

لكرتونية متزاوجة مع تكنولوجيا االتصاالت املتمثلة يف التلكس و الفاكسميل و حيث دخلت احلاسبات اإل
األقمار الصناعية يف كل مراحل العمل الصحفي ، حبيث أصبح الصحفي يعتمد عليها يف مجع املعلومات من 
امليدان واستكماهلا و توصيلها إىل مقر الصحيفة ، ويف صفها و إخراجها و يف جتهيز الصفحات ،حبيث حتول 
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لكرتونية ، املرتبطة بشبكات املعلومات أو قواعد البيانات ، معاجل للمعلومات عرب الوسائل اإل احملرر الصحفي إىل
ا الصحفية وزاد من سرعته اتاألمر الذي سهل كثريا من العملي و قد رصد كثري من الباحثني أوجه . ا وكفاء

إفادة صناعة الصحافة يف خمتلف مراحل إنتاجها من التطورات اهلائلة يف تكنولوجيا املعلومات و االتصال احلديثة ، 
  : وهي كما يلي 

  : على صعيد تقنيات جمع المادة الصحفية وتوصيلها إلى مقر الصحيفة

ال  أورا كبريا ، خاصة بعد العملية تطفقد شهدت هذه        ن طرحت إحدى الشركات العاملة يف هذا ا
يف بداية التسعينات يصلح خصيصا   Portable Micro Computerكمبيوتر صغريا متنقال   

م يف مهامهم السريعة ، يزن للصحفيني ، ملس بوصة ،  12كيلوجرامات ، ويبلغ قطر شاشته   6قل من أاعد
من أهم مميزاته قدرته على إرسال املواد الصحفية املطبوعة إىل . ن احلاجة لتيار كهربائي ويعمل ببطارية تغنيه ع

ا بذلك كفاءة أجهزة الفاكس ، أي ، متخطيModermاملركز الرئيسي للجريدة عن طريق االتصال التليفوين  
ريدة و مكاتبها و نه يتيح للصحافة أسرع وسيلة اتصال فوري ، سواء بني الصحفي و جريدته ، أو بني اجلأ

ا    .مراسليها و توزيعها و إعالنا

طرحت إحدى الشركات الكربى جهازا جديدا يف األسواق و صفته الدوائر التكنولوجية  1993ويف مايو       
ة ، لكرتونيفكرة اإلالقلم ، الدفرت ،امل ن واحد بني و وظائف كل منآة بأنه ابتكار تكنولوجي جيمع يف والعلمي
، و " لكرتوين إلااملساعد الشخصي " لكرتوين احملمول ، والالسلكي ، ويطلق عليه احملمول ، واحلاسب اإلاهلاتف 

دوالر ،  حوايل ألفي نهومث، قل من كيلو جرام ، وال يزيد حجمه على حجم كتاب متوسط أيزن هذا اجلهاز 
ته ، فيقوم برتمجة الرسائل اخلطية لكرتوين صغري ، وميكن الكتابة على حيز من شاشإوحيتوي داخله على حاسب 

و ميكنه مستخدمه من استدعاء هذه املعلومات عند احلاجة  1.إىل خط اآللة الكاتبة ، وخيزن املعلومات يف ذاكرته
إىل جانب لكرتوين ، اإلاسب احلإليها ، وبذلك تنتفي احلاجة التقليدية إىل لوحة املفاتيح املوجودة داخل جهاز 

  .لكرتونية و استقباهلا ميكن توظيفه يف إرسال الرسائل اإلقال مدمج هاتف ناحتوائه على جهاز 
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وهي تطورات أدت يف احلقيقة دورا كبريا يف تسهيل مهام الصحفي يف مجع املعلومات من مواقع األحداث، 
   1…واالتصال بقواعد البيانات و املعلومات الستكماهلا ، مث نقلها إىل مقر الصحيفة يف أسرع وقت

وقد تطورت عملية مجع املعلومات بالنسبة للصحفي من االتصال  اللفظي ، إىل الربيد و احلمام الزاجل        
صاالت احلاسب حىت أنظمة التلغراف و أنظمة اهلاتف و الفاكسميلي حىت وصلنا اآلن إىل توظيف أنظمة ات

اية طرفية للحاسب اإلامل اإللكرتوين معه يف ميدان العمل ، مكان التغطية اإلخبارية  لكرتوين حيملها احملررتمثلة يف 
  . إىل مقر الصحيفة Modemو يرسل منها عن طريق ربطها خبط هاتفي و فاكس مودم 

ة رسالة خطية و إرساهلا مدمج ،حيث ميكن كتابحتوى اجلهاز على جهاز هاتف نقال و إىل جانب ذلك ا      
ة أسلوب الفاكسميل ،و هناك طراز آخر من هذه األجهز خر عرب اخلطوط اهلاتفية بأسلوب يشبه إىل شخص آ

جلهازين يقومان لكرتونية و استقباهلا وكذلك رسائل الفاكسميل ،أي أن هذين اميكن بواسطته إرسال الرسائل اإل
  .لكرتوين و أجهزة االتصاالت و ميكن مستقبال ربطهما بشبكة اهلاتفبوظائف احلاسب اإل

لكرتونية احملمولة باليد قطاعا هاما يف احلياة العصرية املرتبطة بتكنولوجيا إلو تشكل أجهزة احلاسبات ا     
ا تتميز باألداء العايل و احلجم الصغري اللذين يتيحان للمستعملني محل قدرات احلاسب  املعلومات ،ذلك أ

ة اليت طرأت عليها منه لكرتوين يف أيديهم متاما كاهلاتف النقال ،و قد جعلت التحسينات التكنولوجية املتالحقإلا
  .منافسا حقيقيا للكمبيوتر الشخصي 

لكرتونية احملمولة يف موقع احلدث للمحرر أيضا بإمكانية االتصال مبقر الصحيفة و و قد مسحت احلاسبات اإل
حفية صبشبكات و قواعد البيانات و املعلومات ،و باالستفادة من شبكة االنرتنيت كوسيط لالتصال باملصادر ال

  2.  قر الصحيفة و مب

و بصرف النظر  ،وجتدر بنا اإلشارة هنا إىل مصادر املعلومات الرقمية أو ما يعرف باملواد الرقمية أو الوثائق الرقمية
ا تلك الوثائق اليت تتاح يف شكل رقمي ،فإعن التسمية اليت تطلق على هذا الشكل اجلديد للوثائق  ن املقصود 

ا تنشا و تعاجل و تبث م  3.ن خالل نظام الكمبيوتر ،أي أ
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و يف هذا السياق سنحاول اإلشارة إىل مصادر املعلومات على االنرتنيت و هي املصادر املتاحة على شبكة      
مقاالت الدوريات ،املقاالت و الدراسات اليت تنشر ذاتيا ،أو اليت تتم احلصول عليها من خالل :االنرتنيت مثل 

الرقمي ،أو من خالل حمركات البحث املختلفة ،و غريها من املواد املنشورة على  مجاعات النقاش أو قوائم الربيد
حيث  1.و اليت ميكن للباحث االعتماد عليها يف كتابة األحباث العلمية  ، FTPالويب أو اجلوفر أو  ملفات   

ر اإلخبارية و تتيح االنرتنيت للصحفي فرصة احلصول على كافة املعلومات اليت حيتاجها يف إعداد التقاري
التحليالت سواء كانت يف جمال االقتصاد أو السياسة ، لتصبح الشريان الرئيس يف عمل الصحفي من خالل 

  2.حصوله على املعلومة دون عبء أو عوائق 

  :و قد ازدادت احلاجة إىل هذه التكنولوجيات ألسباب عديدة منها  

السريع و الفعال ،و احلركة الدائبة الدائمة ،أي  عنصر أو عامل الوقت الذي يفرض على الصحفي التحرك-1
  .حتقيق السبق الصحفي أو سباق اللحظة حبثا عن األخبار، و منافسة املؤسسات اإلعالمية األخرى 

إن تكاليف إرسال املراسلني أو املندوبني اخلصوصيني إىل شىت أحناء العامل قد فاق طاقة معظم الصحف، األمر -2
الصحف اللجوء إىل شبكات املعلومات و اإلنرتنيت و وكاالت األنباء ملدها جبانب كبري  الذي اضطر العديد من

ا اإلخبارية ، نظرا إىل حاجة الصحف اليومية إىل كميات ضخمة من األخبار و املعلومات لتلبية رغبات  من ماد
  .القراء املتزايدة ملتابعة األحداث 

ق احلروب و الصراعات مثل منطقة الشرق األوسط اليت أصبحت تعاظم األخبار و األحداث اجلسام يف مناط-3
  3.و شغلت مساحات كبرية من وسائل اإلعالم احمللية و الدولية و العاملية  ،مسرحا لألحداث

واليت أحدثت ثورة يف  ،وقد استفادت املؤسسات اإلعالمية من شبكة االنرتنيت من خالل العديد من اخلدمات
االستفادة من شبكة االنرتنيت كمصدر  -: أكثر من مستوى وذلك من خالل جمال العمل الصحفي وعلى
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الت العربية والعاملية، إىل جانب مواقع وكاالت  للمعلومات وذلك من خالل املواقع اإلخبارية للصحف وا
  1. األنباء، وقواعد البيانات، وحمطات اإلذاعة والتلفزيون

املعلومات والتفاصيل واخللفيات عن األحداث املهمة، وذلك بعد ربطها االستفادة منها كمصدر الستكمال  -
  .ليس بقسم املعلومات فقط بل بصالة التحرير أيضا أو من خالل إنشاء قسم خاص باالنرتنيت

االستفادة منها يف إعداد الصفحات املتخصصة كالرياضة واألدب والفن واملرأة واالقتصاد وصفحات التسلية  -
  .والفكاهة 

  2.التعرف على الكتب واإلصدارات اجلديدة من خالل املكتبات ونوافذ عرض الكتب وبيعها -

االستفادة من االنرتنيت يف عملية التغطية الصحفية والتحرير وهي استكمال لتيار الصحافة املستعينة  -
ا يف عملية مجع لكرتونية عملية التحرير الصحفي وطوركرتونية ، فقد ساعدت احلاسبات اإللإلباحلاسبات ا

  3. املعلومات وحتليلها وتفسريها

  : لكرتونية أربع أشكال رئيسيةالصحافة املستعينة باحلاسبات اإل ولتيار

لكرتونية ، وذلك من خالل توظيف احلاسبات الصحفية املستعينة باحلاسبات اإل هو التغطية: الشكل األول* 
ت الضخمة املوجودة يف قواعد البيانات أو يف بناء جمموعات وبراجمها يف التحليل الكمي للبيانا ،لكرتونيةاإل

  .وحتليلها رقميا

لكرتونية من خالل االستعانة بقواعد البيانات اليت تزود ببيانات البحث املستعني باحلاسبات اإل: ينالشكل الثا* 
  4.ثانوية عن املوضوعات الصحفية واليت تضم تقارير، مقاالت، دراسات
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مثل القواميس املتخصصة   ث املرجعي املستعني باحلاسبات اإللكرتونية وهي كتب مرجعيةلبحا: الشكل الرابع* 
كاجلغرافية وقواميس الشخصيات ، وتكون على شكل مراجع افرتاضية توجد على االنرتنيت أو على األقراص 

  .املدجمة 

تمعات االفرتاضية لاللقاءات املستعينة باحلاسبات اإل*  لعامل السلكي من خالل الشبكات لكرتونية وتستغل ا
        1.لكرتوين ومجاعات النقاش والربيد اإل

 ،وغزارة املعلومات اليت حتويها من ناحية أخرى ،وعموما فإن شبكة االنرتنيت بفضل انتشارها الواسع من ناحية
ادميية صعود شبكة وقد واكبت املدارس األك. تعد أحد أهم مصادر األخبار للصحافة ووسائل اإلعالم املعاصرة 

  .االنرتنيت بنحت مصطلح التحرير مبساعدة الكمبيوتر مث مصطلح التحرير مبساعدة االنرتنيت

وقد كشفت الدراسات اليت أجريت حول استخدام الصحفيني شبكة االنرتنيت يف احلصول على األخبار 
ا الصحفيني عن أخبارهم قد تغريت خالل السنوات األربع األخرية، من القرن  واملعلومات أن الطريقة اليت يبحث 

العشرين مبعدل يفوق تغريها يف األربعني سنة اليت سبقتها ، ويرجع هذا التغري يف األساس إىل استعمال شبكة 
  . االنرتنيت 

  :وميكن إمجال الطرق اليت يستعملها الصحفيون لتقصي املعلومات عن طريق شبكة االنرتنيت فيما يلي 

 .لكرتوين األخبار بواسطة الربيد اإلمبصادر االتصال  -

-Videoلكرتوين أومن خالل ما يعرف ب فية مع املصادر بواسطة الربيد اإلإجراء املقابالت الصح -

Conference  . - لكرتوين للمصادر وأرقام هواتفهم أو عناوين مساكنهم احلصول على عناوين الربيد اإل.  

  . احلصول على خرائط أو أي موقع يف العامل -

  2.احلصول على مصادر يف مجاعات النقاش  العامة  -

  .احلصول على مصادر خبرية يف موضوعات متعددة -
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  .احلصول على خلفيات عن مصادر وموضوعات ودول ومنظمات -

  1.احلصول على سجالت رمسية  -

االنرتنيت وحدت وعليه وحبكم أننا نعيش حاليا يف عصر االتصاالت واحلواسيب واملعلومات ، فإن شبكة      
فهي تسهل على الصحفي مهمة مجع املعلومات بواسطة هذه التقنية .بينها مجيعا واحتضنت مجيع خصائصها 

  2.وإرساهلا عرب األقمار الصناعية ليستقبلها املشرتك بواسطة حاسوبه الشخصي يف أية بقعة من العامل 

ا أيضا تطويرات شهدت هذه :  على صعيد تقنيات تخزين المعلومات الصحفية التقنيات و الوظائف املرتبط 
جذرية يف األسلوب و كذلك يف اآلليات املستخدمة ، حيث حتولت مراكز املعلومات الصحفية من جمرد أرشيف 
و مكتبة تضم جمموعة من امللفات البيئية بالقصاصات و الصور والرسوم و األكليشيهات، إىل جانب جمموعة 

الت و ال لفيلمية ، و استخدام احلاسبات كتب و املصادر املرجعية األخرى إىل استعمال املصغرات ااجلرائد و ا
لكرتونية للصحيفة إىل التكامل مع عمليات رتونية يف بناء ذاكرة الصحيفة اإللكرتونية وتتجه نظم األرشفة اإللكاإل

ين متصلة باألرشيف ، لكرتو ي استخدام شاشة عرض واحدة حلاسب إالتحرير الصحفي ، حبيث تتيح للصحف
 لالطالع على خلفيات املوضوع الذي حيرره ، واسرتجاع ما حيتاج إليه من بيانات و معلومات دون أن ينتقل إىل

خدمات ختزين املعلومات واسرتجاعها بشكل كبري ، خاصة مع ازدهار وتطور  وقد تطورت . األرشيف أو املكتبة
إمكانات جديدة أكثر  –مقارنة بأرشيف الصحف التقليدية  –رية عملية النشر الفوري ، حيث أتاحت هذه األخ

فاعلية من اخلدمات التقليدية السابقة أمهها القدرة على البحث والتجوال حبرية ، واحلصول على النتائج بسرعة 
لكرتوين وتنوع مصادره ومعلوماته ، حيث تضم أشكاال خمتلفة من ف اإلودقة عالية ، إضافة إىل ثراء األرشي

  3.املعلومات مثل املواد الصوتية و لقطات الفيديو ، الصور  إىل جانب املواد النصية 

مبا حيقق نوعا من التكامل و الثراء يف عرض املعلومات ،هذا باإلضافة إىل ضخامة حجم املواد اليت ميكن حفظها  
كلة  املساحة احملدودة اليت واسرتجاعها ،مقارنة باألرشيف التقليدي ، األمر الذي يساعد على التغلب على مش

  .تعانيها نظم املعلومات و األرشيف التقليدي 
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وهي الشك تطورات هائلة تؤدي يف النهاية إىل تطور العمل الصحفي ،وتسهم يف تعميق األداء املهين      
  1.،وسرعة اجنازه 

ال الرئيسي للمعلومات   ويتم تقسيمه ...) سياسة ، اقتصاد ،فن ،رياضة (وأثناء عملية التوثيق يتم حتديد ا
اتفاقات و (مث فئات أقل وأكثر حتديدا ... ) سياسة دولية ،إقليمية ،حملية ،داخلية ،خارجية(لفئات فرعية 

التخزين  ل موضوع ويتم إدخاله إىل وحداتو هكذا يتم التحديد الدقيق لك... ) معاهدات ،لقاءات ،زيارات
واليت تنتشر اآلن بدرجة كبرية  وتتنوع هذه األقراص من ،  FLOPPY DISKSاخلاصة وأمهها األقراص املرنة 

اليت ميكن أن ختزن فيها وأيضا ختتلف  BYTEحيث أحجامها كذلك ختتلف حبسب كثافتها أي إعداد البايت  
بكل قرص، وعدد أوجه هذه األقراص فقد تكون ذات وجه واحد أو وجهني،  حبسب عدد القطاعات أو املدارات

ا عرضة للتلف يف أي وقت، وهلذا حتتاج لعناية خاصة يف التعامل معها  ورغم رخص مثن األقراص املرنة إال أ
 واستخدامها نظرا لدقتها الشديدة حىت ال حيدث سقوط أو تلف مفاجئ للبيانات املخزنة على سطح األقراص
املرنة هلذا ينصح البعض بنسخ عدة نسخ من نفس القرص ونقله ألقراص أخرى أو وسائط أخرى للتخزين لضمان 

 HARDكذلك قد يتم التخزين على األقراص الصلبة  . محايته ضد التلف أو سوء االستعمال أو السرقة

DISKS   ا تتمتع بسعة ا أغلى من األقراص املرنة كثريا إال أ كبرية يف التخزين، وتتمتع بسرعة كبرية وبالرغم من أ
ا أقل عرضة للتلف أما وسائط التخزين األحدث واألكثر كفاءة فهي األقراص الضوئية  يف اإلدخال، كما أ

OPTICAL DISKS   ا على ) ميجا بايت    2000أكثر من   (وتتميز بسعة التخزين الفائقة ،وقدرا
ا حممية طوال الوقت ضد   بنفس سرعة إدخاهلا، وإعادة اسرتجاعهاتسجيل البيانات و إدخاهلا بسرعة،  كما أ

  2.التلف

و مع ذلك تبقى األقراص الضوئية أقل استخداما يف عمليات األرشفة وختزين املعلومات، حيث تفضل عليها      
ا ا لضخمة اليت حتوى األقراص الصلبة ، جبانب حفظ املعلومات و املواد املرئية اجتهت الصحف إىل حفظ جملدا

حىت تتغلب على املشكالت العديدة اليت  ،الصفحات و األعداد الكاملة للجريدة إىل استخدام حامل املعلومات
لدات و تعرضها للتلف و الضياع ا التقليدية من ازدحام وتكدس األرفف با   3.تعاين منها أقسام املعلومات بصور
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اإللكرتونية ، من خالل أرشيف الصحيفة مع عدم اإلقالل من أمهية  و هناك اجتاه حنو استخدام احلاسبات     
  .األرشيف امليكروفيلمي خاصة أن اخلرب حيمل ميزة هامة و هي اجلمع بني اختزان الصور والنصوص معا 

وتتجه نظم األرشفة اإللكرتونية للصحيفة إىل التكامل مع عمليات التحرير حبيث تتيح للصحفي استخدام      
عرض واحدة حلاسب إلكرتوين متصلة باألرشيف لالطالع على مواد املوضوع الذي حيرره واسرتجاع ما شاشة 

حيتاج إليه من بيانات دون أن ينتقل إىل األرشيف أو املكتبة ، كذلك ميكن يف حالة وجود مركز معلومات صحفي 
إللكرتونية إتاحة هذه املعلومات إىل وميكن أيضا عن طريق االستعانة باحلاسبات ا ،مرتب و منظم ومتعدد املصادر

هيئات و أفراد من اخلارج لقاء اشرتاك أو رسوم مالية ، وأن يقدم خدمات معلوماتية مدفوعة ويصدر نشرات و 
 1.تقارير وكشافات وأدلة وبيبليو جرافيات 

قها، وهي تساعد يف عادة ما تستخدم األقراص املدجمة يف توثيق أرشيفها ووثائ وعموما فإن املؤسسات اإلعالمية
  2.البحث عن املعلومات واسرتجاعها بشكل سريع ومالئم مثل قواعد بيانات وبنوك املعلومات

  

املقصود مبعاجلة املعلومات ،هو إجراء سلسلة متتابعة من : على صعيد تقنيات معالجة المعلومات الصحفية
حتقيق نتائج معينة حيددها ختطيط معني  اإلجراءات أو العمليات على معلومات حمددة خاصة مبوضوع ما، بغرض

  .للوصول للحل

إذ يتلقى احلاسب ،املعلومات وبرنامج العمليات املطلوب تنفيذها عليها ،مث يقوم بإخراج النتائج بعد انتهائه من 
تنفيذ العمليات ،ومبعىن آخر فإن دورة احلاسب تبدأ بتغذيته باملعلومات، وبرنامج العمل الذي يقوم مبقتضاه 

وقد شهدت صناعة  3.عاجلة هذه املعلومات حسابيا أو منطقيا ، وتنتهي بإخراج النتائج يف الصورة احملددة هلامب
الصحافة منذ منتصف الثمانينات ثورة هائلة يف تقنيات معاجلة املعلومات الصحفية وإنتاجها ، فعلى الرغم من 

د بدأ يتزايد يف ستينيات القرن املاضي ، إال أن استخدام احلاسب اآليل يف جمال صف املواد الصحفية ومجعها ق
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التطور اهلائل يف نظم اجلمع التصويري كان يف الثمانينيات ،  وقد أدى إىل زيادة الكفاءة والسرعة وحجم اإلنتاج 
  .،مقارنة باملراحل السابقة 

يقة الواحدة مقارنة بنظم حيث أسهمت نظم اجلمع التصويري احلديثة يف زيادة األسطر الطباعية مائة مرة يف الدق
اجلمع الساخنة ، كما أسهمت يف تقليل تكاليف اإلنتاج ، خاصة يف ظل ارتفاع أسعار الورق ومستلزمات اإلنتاج 
ا الفائقة على ختزين النصوص و املواد الصحفية واسرتجاعها ، وإمكانية إجراء التعديالت عليها  ، إضافة إىل قدر

  . سواء باحلذف أو باإلضافة 

ازدادت الكفاءة والسرعة، ) املواد ( فبإدخال احلاسبات اإللكرتونية يف جمال صف املعلومات الصحفية      
يف الدقيقة  سطر 2000وحجم اإلنتاج بشكل يفوق التصور حيث وصلت آلة اجلمع التصويري العادية إىل إنتاج 

جلة على األقراص املمغنطة، مما يسهل مليون حرف املس 80الواحدة ، فضال عن كفاءة التخزين اليت تصل إىل 
معه عملية اسرتجاع املواد الصحفية وتصحيحها وتعديلها، و اإلضافة إليها واحلذف منها ، وكل ذلك يتم بواسطة 
ا أي إنسان  حتكم احلاسب اإللكرتوين ، األمر الذي قدم لصناعة الصحافة و الطباعة وخدمة كربى مل يكن حيلم 

  1.قبل ثالثني عام 

 
أصبح من املمكن إدخال النصوص ) الصور الفوتوغرافية ، والرسوم اليدوية ( وبالنسبة للمواد الصحفية املصورة   

، حبيث تدخل إىل املاكيت مع املواد  Scanner املصورة هذه إىل احلاسب اإللكرتوين عن طريق ماسح ضوئي
اجلمع والتصحيح هلا على شاشة احلاسب  املكتوبة على الشاشة مث تتم عمليات اإلخراج الصحفي بعد عمليات

اإللكرتوين ،و يتم مجع الصفحات ، وتوزيع املادة اخلاصة على الصفحة من حيث العناوين والصور والرسوم 
واجلداول و الفواصل و البياض حمددا احلجم واملوقع على آلة اجلمع التصويري نفسها إىل جانب املادة اإلعالنية 

  2.ليات املونتاج مع اإلخراج الصحفي يف عملية واحدة تتم على الشاشةنفسها، وبذلك مت دمج عم

ال اإلعالمي الصحفي من أبرزها       برامج : وهناك العديد من الربجميات التطبيقية شائعة االستعمال يف ا
  .معاجلة الكلمات ، وبرامج إنتاج العناصر اجلرافيكية ومعاجلتها ، وبرامج توضيب الصفحات وغريها
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ويطلق عليه معاجل الكلمات والنصوص، ويستخدم هذا الربنامج لكتابة اخلطابات و : برامج معالجة الكلمات *
  .القصص اخلربية واملقاالت واملستندات كافة

مثل إضافة   Editing) التحرير (وتتيح هذه الربامج ملستخدميها العديد من اخلدمات كالتدقيق و التعديل 
و اجلمل والفقرات من موضع آلخر داخل النص ، وميكن تلخيص وظائف معاجل  وحذف نص ، حتريك الكلمات

  : الكلمات والنصوص على النحو التايل 

  .حتريك وحذف وحتديد ونسخ وتنظيم النصوص-

  .ضبط املسافة بني السطور وحماذاة الكلمات للهوامش  -

  .تصعيد وتبويب النصوص عن اخلط القاعدي -

  .وص البحث عن واستبدال النص -

  .تكبري وتصغري حجم كتل الصور -

  حتريك الصور  -

  .لصق النصوص داخل كتل الصور  -

  .تصحيح األخطاء اإلمالئية، والنحوية  -

  1.إنتاج أعمدة كاملة من املنت مع جلب العناصر اجلرافيكية املصاحبة هلا من برامج أخرى  -

الت والصحف مباومن أشهر الربامج اليت تستعمل ملعاجلة النصوص وتصميم  - فيها الصور الناشر  صفحات ا
املكتيب والناشر الصحفي وهذا األخري هو األكثر استعماال، ويعد برنامج الناشر الصحفي أكثر الربامج استخداما 
الت نظرا الحتوائه على عملية النشر كلها بدءا من وضع حمتوى املطبوع، ومعاجلة النصوص  يف الصحف وا

وتصميم الصفحات وتركيبها، وحىت إعداد الصفحات اجلاهزة للطبع، وفرز أو فصل األلوان  والصور والرسوم،

                                                
  .145، ص  2007، دار املعرفة اجلامعية ، اإلسكندرية،  المدخل إلى اإلخراج الصحفي والطباعةأشرف فهمي خوخة ،  - 1

 



 

 
 

ويستوعب الناشر الصحفي أكثر من عشرين شكال للصحيفة النموذجية يستطيع أن يضع عليها املخرج ما يشاء 
  .من كتل ونصوص وعناصر جرافيكية 

وتقاس كفاءة    Imoge editorsوتسمى هذه النوعية من الربامج مبحررات الصور   :  برامج معالجة الصور*  
هذه الربامج بإمكانات التحرير اليت تقدمها، ومدى سهولة استخدامها ودقة أدائها، وتعد الوظيفة األساسية 

لى معاجلة الصور امللونة، لربنامج معاجلة الصور ، القيام بتحرير النطاق الرمادي املوجود يف هذه الصور، والعمل ع
ومل تعد هذه الربامج قاصرة على ضبط الصور وإعادة عرضها، وإمنا امتدت إىل القدرة على التغيري والتبديل يف 

  .الصور وإعادة تلوينها وإضافة بعض املؤثرات اخلاصة هلذه الصور 

اليت تسهل عملية معاجلة الصور وتوفر الكثري من ) تقنيات الطبقات ( ومن أهم تقنيات معاجلة الصور      
مبعىن  ،الوقت واجلهد ، حيث تتيح للمخرج الصحفي اختيار بعض أجزاء من الصور ووضعها يف الطبقة اخلاصة

آلخر مما يسهل عملية املعاجلة املختلفة تقسيم الصورة إىل عدة طبقات منفصلة ومستقلة ال يعتمد أي منها على ا
  .على كل طبقة على حدة

  :  برامج توضيب الصفحات* 

مت تصميم برامج توضيب الصفحات على أساس معاجلة الكلمات و النصوص والصور والرسوم وإحداث التكامل 
ا على الص ،بينها فحة مبساحة معينة إلنتاج تصميم جرافيكي يسمح للمصمم مبعاجلة هذه العناصر لتحتل مكا

وتعد هذه الربامج منوذجا جيدا لكيفية قيام أجهزة الكمبيوتر الرقمية بإحداث نقاط للتقارب .على الشاشة 
  1.ذات الطبيعة املختلفة وااللتقاء بني العمليات

من أبرزها   IBMو   APPLEوهناك العديد من الربامج لتوضيب الصفحات املتاحة للعمل على أجهزة      
الذي تتيح إمكانات أكرب أمام املصمم سواء يف مرحلة اجلمع ، واملعاجلات Page Maker" بيج ميكر"مج برنا

وقد مت تصميم برامج توضيب الصفحات على أساس .اجلرافيكية ، والدقة التيبوغرافية يف إبراز التفاصيل الدقيقة 
بيوتر أو برامج معاجلة الكلمات أو برامج احلصول على املدخالت ، سواء من لوحة املفاتيح امللحقة جبهاز الكم

ا على صفحة  الرسم والتلوين أو أجهزة املسح الضوئي ، مع السماح للمصمم مبعاجلة هذه العناصر لتحل مكا
مبساحة معينة على الشاشة وتقوم هذه الربامج بتقدمي عرض دقيق على الشاشة للعناصر اجلرافيكية ، وتزود هذه 
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ت إلعداد الصفحة وجتهيزها من خالل تقسيم مساحتها ملناسبة املوضوعات اليت ستوضع يف الربامج املصمم بأدوا
هذه الصفحة ، وأدوات ملعاجلة الصور العادية وامللونة، هذا باإلضافة إىل إمكانية إدخال النصوص إىل هذه الربامج 

لتوضيحية واجلداول والفواصل واستدعائها من ملفات برامج معاجلة الكلمات، وتوفري أدوات إلنتاج األشكال ا
واإلطارات وتقوم يف النهاية برامج توضيب الصفحات بوضع كل هذه العناصر على الصفحة وطباعة الصفحة يف 

االت يف صناعة اإلعالم ، فإننا جند أن مصطلح  1. شكلها النهائي ونظرا لدخول عصر اإللكرتونيات كافة ا
أصبح من املصطلحات املتداولة يف جمال التخصص ، فعملية   Electronic Editingالتحرير اإللكرتوين 

التحرير الصحفي أصبحت تتم اليوم على إحدى شاشات احلاسب اآليل ، فعلى إحدى شاشات العرض الضوئي 
، أصبح احملرر قادرا على حتديد حجم وكثافة احلروف ، كما ميكنه حتديد اتساع اجلمع ، وحتديد موضوع الصورة 

ومن املمكن استخدام عدة أساليب يف عملية إدخال البيانات ومنها اإلدخال املباشر عن طريق . وضوعاملرفقة بامل
لوحة املفاتيح  أو النسخ باملاسحة الضوئية أو اإلدخال من كمبيوتر إىل كمبيوتر آخر ، ومن بني العمليات اليت 

ا احلاسب ما يلي   :ميكن أن يقوم 

  .اسبة للنص الصحفي اختيار العناوين الصحفية املن* 

  2.إجراء االختيارات املناسبة على كافة وحدات النص الصحفي اللغوية * 

التصحيح اللغوي واألسلويب للنص الصحفي، مبا يتناسب مع القواعد اليت حتكم األداء اللغوي العريب من ناحية، * 
بات األسلوبية اخلاصة بالفن الصحفي واخلصائص األسلوبية للمدرسة الصحفية اليت تنتمي إليها الصحيفة، واملتطل

  . من ناحية أخرى

إجراء بعض الرتتيبات الشكلية على النص الصحفي ، مثل تقسيم النص إىل فقرات ، والتحقق من مدى * 
  .استخدام عالمات الرتقيم يف حترير النص 

  3.اقرتاح الصور املناسبة للمادة الصحفية * 
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كذلك تتيح هذه الربامج إمكانية عرض النص مرئيا على الشاشة ، وإجراء التعديالت الالزمة  عليه ، حبذف       
وإضافة الكلمات أو العبارات وكذلك حتريك الفقرات بدقة وسرعة كبرية ، إىل جانب القدرات اخلاصة بعمليات 

كما مكن   1.اسب حلني استخدامها واسرتجاعها التصحيح واملراجعة اللغوية للنصوص ، وختزينها على ذاكرة احل
هذا النظام املخرج الصحفي من إدراك مدى تناسب أو عدم تناسب القصص اخلربية والعناوين على الصفحة 
بالتحديد ، وما سوف تبدو عليه الصفحة  عندما يتم جتميعها ، مما أعطاه حتكما كامال يف خلقها وتصميمها ، 

ا الوفرة النسبية للوقت واجلهد والكلفة عند إنتاج الصفحات الكاملة ، عالوة على إتاحة ومن مزايا هذا النظام أيض
  2.االستخدام اجليد والفعال واجلذاب للمساحة املتاحة 

ولعل أحدث التقنيات اليت عرفتها الصحافة فيما يتعلق بالصف اإللكرتوين للحروف استخدام أجهزة كتابة      
ة الكلمات بواسطة الصوت من خالل التمثيل الصويت للنصوص املكتوبة حيث الصوت اليت تعمل على معاجل

ميكن باستخدام أنظمة حاسوبية معينة حتويل األصوات إىل نصوص مكتوبة باالعتماد على ما تشتمل عليه 
ا    3.األنظمة احلاسوبية من قدرات معجمية تتعلق باللغة املستخدمة وإمكانا

وراء اإلفادة من هذه األنظمة التقنية يف الصف الصويت للنصوص العربية، أعلنت شركة ويف هذا اإلطار وسعيا      
صخر للحاسبات اإللكرتونية عن بدء تطويرها ملشروع التعرف اآليل على الكالم العريب والقراءة اآللية للنصوص 

والشكلي الذي وذلك كأول استخدام فعال لنظام الضبط النحوي ، Arabic Speech Recognitionالعربية 
البلجيكية اليت تعد إحدى الشركات  L&Hأمتت الشركة تطويره وفقا التفاقها للتعاون االسرتاتيجي مع شركة 

الدولية الرائدة يف جمال معاجلة الكالم آليا، حيث طورت الشركة نظاما للتعرف على الكالم يسهل تطبيقه على 
يلية متباينة ، مما دفع بالعديد من الشركات الدولية لغات أخرى ، كما ميكن االستفادة منه يف ظروف تشغ

كما أرست النظم الرقمية دعائم التغيري اجلذري   4.الستخدام هذا النظام يف جمال الصف الصويت للنصوص املكتوبة
يف تكنولوجيا االتصال و اإلعالم  ،حيث استفادت الصور الصحفية من هذا التغيري باالجتاه حنو التصوير الرقمي 
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واالستفادة مبا قدمه الكمبيوتر من إمكانات مؤثرة مثل تغيري اإلضاءة ، و تعديل األلوان ، وختزين الصورة ، 
وأدى  التدخل باملعاجلة الرقمية للصورة .الصورة  رحلفظها بشكل أفضل بل وتغيري احملتوى بتبديل أماكن عناص
  1.ري خصائص الصورة وحمتواها لتحقيق األهدافالصحفية من خالل الكمبيوتر إىل زيادة إمكانية املصور يف تغي

هذا فضال عن غري ذلك من اإلجراءات اليت تسريها املعاجلة الرقمية للصورة الصحفية وعناصر الصفحة ككل       
، من خالل إمكانات النسخ و التكرار والتعديل بالتصغري أو التكبري والتحكم يف الشكل اخلارجي للكتلة املصورة 

التحكم يف الكثافة الظلية والتباين داخل الصورة ، ناهيك عن التأثريات اخلاصة العديدة اليت تتيحها  ، إىل جانب
وخباصة احلركة والتوازن واإليقاع بتبادل مواقع الصور داخل كتل املنت حبرية كاملة  ،املعاجلة الرقمية للصورة الصحفية 

احبة للموضوع الواحد أو تلك املنشورة على الصفحة  ذلك إىل جانب حتقيق التباين الواضح بني الصور املص.
  2.ككل ، من خالل التنويع فيما بينهما من حيث عوامل احلجم والشكل االجتاه و القيمة اللونية 

ا وتعدد  كما أصبح من السهولة مبكان جعل املنت ينساب بكل سالسة حول الصورة أو الكتلة أيا كان مضمو
ا وتعرج حوافها اخل ا األربع حمتويا   3. ارجية من جها

 : على صعيد تقنيات نشر المعلومات الصحفية -

مستفيدة يف ذلك من تكنولوجيا احلاسب اآليل  –لعل من أبرز معامل التطور الذي شهدته الصحافة املطبوعة      
يف إشارة  Electronic Newspaperظهور ما مسي بالصحافة اإللكرتونية –و تكنولوجيا االتصال الشبكي 

إىل الصحيفة الالروقية اليت يتم نشرها على شبكة االنرتنت ويقوم القارئ باستدعائها وتصفحها والبحث داخلها، 
ويرتبط مفهوم الصحيفة اإللكرتونية مبفهوم . باإلضافة إىل حفظ املادة اليت يريدها منها وطبع ما يرغب يف طباعته

الذي يستخدم لإلشارة إىل   Electronic Publishingآخر أمشل وأعم هو مفهوم النشر اإللكرتوين
وبالتايل فإن غالبية الصحف .استخدام الكمبيوتر يف العمليات إنشاء وحترير وتصميم وطباعة و توزيع املطبوعات 

ا تنشأ وحترر وتنسق وتنقل إىل املطابع وتوزيع باستخدام أجهزة  الورقية ميكن اعتبارها مطبوعات إلكرتونية أل
إىل استخدام أجهزة الكمبيوتر وشبكات  –على مستوى حمدد  –بيوتر ، كما يشري مفهوم النشر اإللكرتوين الكم
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ولقد كان من املعتقد مع ظهور التلفزيون كوسيلة إعالمية وانتشاره  1. االتصال يف توزيع املنتج النهائي على القراء
ا بشكل كبري أنه  يهدد بقاء سائر الوسائل اإلعالمية، و أن  ال كما أ الصحف سوف تفقد مكانتها يف هذا ا

وقد بدا .لن تقوى على منافسة التلفزيون بل سيصيبها الوهن والضعف ولن يكون هلا دورا فاعال يف جمال اإلعالم 
إال أن بعض الصحف ..هذا االعتقاد صحيحا مع تراجع توزيع الصحف يف املدن الكربى األمريكية الكبرية 

  2.هذه احملنة عن طريق ما يعرف بالنشر اإللكرتوين استطاعت اجتياز 

عن طريق شبكة االنرتنيت حيث فرضت هذه األخرية واقعا إعالميا جديدا، وفرضت نفسها كوسيلة توزيع 
ا رخص تكلفة التوزيع وجتاوز أطر املكان واجلغرافيا، سواء يف آليات نشر املعلومات  ،جديدة من أهم مسا

  3.ظروف تعرض القراء ملختلف املواضيع من خالهلا واألخبار أو توزيعها و 

و قد حفل اإلنتاج العلمي الفكري املتخصص بالعديد  ،وجتدر بنا اإلشارة هنا إىل مفهوم النشر اإللكرتوين     
من التعريفات األجنبية و العربية هلذا املصطلح ،و تفاوتت االجتهادات يف تفسريه ،و شرحه ،و نذكر منها على 

  :سبيل املثال 

ر النشر اإللكرتوين مصطلح حديث بدأ استعماله يف النصف الثاين من القرن املاضي ،و يتمثل جوهر النش* 
اإللكرتوين يف عرض صفحات املعلومات ،سواء كانت نصوصا أو عناصر جرافيكية على شاشة احلاسب اآليل ،أو 
أي وسيلة عرض أخرى ، على أن تكون وسيلة متاحة وسهلة االستخدام مبا حيقق هلا االنتشار لتكون وسيلة 

إمكانية الوصول إىل العديد من اتصال مجاهريي تقدم للجمهور املعلومات، و لكن بشكل أسرع و أمشل ،مع 
   .مصادر املعلومات املختلفة ،و إمكانية الوصول عن بعد للمعلومات بشكل مباشر و فوري 

أول " ابل ماكنتوش"ميثل تطورا كبريا يف مفهوم النشر اإللكرتوين ،متثل يف إخراج شركة م  1985و لعل عام      
بتطوير برامج خاصة بالنشر " الدوس"،و " ادوب"ركيت نظام متكامل للنشر اإللكرتوين ،و كذلك قيام ش
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كما 1".ادوب"الذي أنتجه  postscript " بوست سكريبت"،و برنامج " بيج ميكر"اإللكرتوين مثل ،برنامج 
توظيف تكنولوجيا احلاسب اآليل يف كافة خطوات ومراحل إنتاج الصحيفة "يشري مصطلح النشر اإللكرتوين إىل 

وجتهيز صفحات وألواح معدنية لتسهيل عملية الطباعة يف حجرة التجهيز للتوزيع ، سواء  من مجع ، وتوضيب ، 
  2".كان ذلك يف مكان واحد أو أكثر من مكان يف الوقت ذاته

أنه العملية اليت يتم من خالهلا تقدمي الوسائط املطبوعة كالصحف بصيغة ميكن " ويعرف النشر اإللكرتوين على 
ا عرب ا مضغوطة ومدعومة بوسائط وأدوات كاألصوات . شبكة االنرتنيت  استقباهلا وقراء هذه الصيغة تتميز بأ

  3" .اليت تربط القارئ مبعلومات فرعية أو مبواقع على شبكة االنرتنيت Hyperlinksوالرسوم ونقاط التوصيل 

نتاج ،و إدارة ،و توزيع استخدم األجهزة اإللكرتونية يف جماالت إ"بأنه )أبو السعود إبراهيم(كما  عرفه       
املعلومات ،وتسجيل املادة العلمية على وسائط ممغنطة ،أو مليزرة ،أو من خالل شبكة الكمبيوتر كشبكة 

  .االنرتنيت الدولية 

استخدام احلاسب اآليل لتسهيل إنتاج املواد :"تعريفا للنشر يأيت يف أشكال ثالثة) حسن بوخضرة (و أورد     
ام احلاسب اآليل و نظم االتصاالت لتوزيع املعلومات إلكرتونيا عن بعد ،أو استخدام وسائط التقليدية ،أو استخد

  " .ختزين إلكرتونية

استخدام التكنولوجيا إلنتاج وسيط إلكرتوين ،سواء أكان "أن جوهر النشر اإللكرتوين ،هو ) النشار(ويرى       
ا ،ذلك عن طريق نظم مستقلة كاحلاسبات الشخصية ،أم عن طري سواء و    ق الشبكات على اختالف مستويا

أكان املنشور اإللكرتوين ناجتا عن التحول من الشكل املطبوع إىل اإللكرتوين أم ناشئا بالشكل اإللكرتوين يف 
  4 .األساس ،ميكن أن يكون هذا الوسيط مشتمال على النص فقط ،أو مضافا إليه  الصوت و الصورة 

ة       وسنعمد إىل تبين التعريف الذي قدمه -إىل حد كبري- من املالحظ أن التعريفات اليت سلف ذكرها متشا
أن النشر اإللكرتوين هو استخدام :"وهو تعريف شبه متفق عليه للنشر اإللكرتوين و الذي يقول ) صادق طاهر (
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التوزيع للبيانات و املعلومات ،و تسخريها األجهزة اإللكرتونية يف خمتلف جماالت اإلنتاج ،و اإلدارة ،و 
للمستفيدين ،فيما عدا أن ما ينشر من مواد معلوماتية ال يتم إخراجها ورقيا ألغراض التوزيع ،بل يتم توزيعها على 

  1...وسائط إلكرتونية كاألقراص املرنة ،أو األقراص املدجمة

ا تقوم بطباعة كتب و جمالت أو من خالل الشبكات اإللكرتونية كاالنرتنيت ،و جوهر عملي ة النشر يتمثل يف أ
  2.دون استخدام الورق و احلرب 

وقد يأخذ النشر اإللكرتوين للصحف عدة أشكال وذلك من خالل إصدار نسخ من اجلريدة نفسها، وقد      
تكون نصا ثابتا أو متحركا وقد تكون ملخصا هلا، أو أرشيف الصحيفة وأعدادها السابقة، أو إصدار جرائد كاملة 

  3.على االنرتنيت

فية لألخبار اإللكرتونية على أساس أن غالبيتها مستمد رغم األصول الصح:  مزايا نشر الصحف عبر االنترنيت
ا الصحفية مبا يلي ا تتميز عن نظري   : من الصحف الورقية إال أ

  تعدد الوسائط املستخدمة يف تقدمي األخبار إذ ال يقتصر األمر على الكلمة املطبوعة أو الصورة
على الكلمة املنطوقة والصورة املتحركة كما  الفوتوغرافية كما هو احلال يف اخلرب الصحفي ، كما ال يقتصر

هو احلال يف اخلرب اإلذاعي والتلفزيوين ، فاخلرب اإللكرتوين يقدم مزودا بكل الوسائط السابقة إذ يشمل 
  4.الكلمة املطبوعة والصور الثابتة واملتحركة، كما ميكن للمتصفح االستماع إىل اخلرب صوتيا

 حيث تتيح للمستخدم عن طريق  ،  اعليالنشر عرب شبكة االنرتنيت تفSearch  الذي توفره
  .املؤسسات الصحفية على مواقعها ، أن يقوم بعمل حبث عن معلومة إخبارية معينة

  التكلفة املنخفضة لنشر احملتوى اإلعالمي اخلربي واإلعالين للصحف على االنرتنيت إذا ما متت مقارنتها
  .بنفقات عملية النشر الطباعية 
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 لتعديل والتغيري بشكل مرن يف احملتوى اإلخباري واإلعالين للصحيفة، وهو أهم ما مييز العمل إمكانية ا
ولالنرتنيت القدرة على إجراء هذه التغيريات اإلخبارية واإلعالنية وإدخال معلومات جديدة . الصحفي

  1.عن األخبار املتطورة يف الوقت ذاته الذي يصل فيه اخلرب إىل املؤسسة اإلعالمية
 رعة نشر احملتوى اإلعالمي الصحفي على شبكة االنرتنيت، فاستخدام االنرتنيت للنشر ال يرتبط بزمن س

، فبمجرد أن يتم حترير احملتوى يتم وضعه على صفحات االنرتنيت ، وليست هناك حاجة لالنتظار 
  2.باعة حىت ميكن نشر املعلومات الصحفية طباعيا ، والذي يستغرق وقتا إلمتام أداء عملية الط

  يتمتع االنرتنيت حبجم كبري من مجهور املستخدمني للشبكة اليت ال ميكن حصرها ، مما يكسبه صفة
العاملية كوسيلة للنشر الصحفي من خالله ، وعندما يقدم احملتوى اإلعالمي عليه ، فإنه يصل يف احلال 

  3.صحيفة حول العامل إىل كل األماكن حول العامل اليت تتصل بالشبكة ، مما يزيد من شعبية ال
  توافر مساحة كبرية غري حمدودة على االنرتنيت، تسمح بتغطية كبرية للحدث، وإحالة تفاصيله إىل روابط

  4. عديدة

هناك عدد من األدوات املستخدمة يف جمال النشر اإللكرتوين على شبكة االنرتنيت :أدوات النشر اإللكرتوين 
 :ومنها

SG ML(Standart Generalized Markup Language) * 

 *XML(Extention Markup Language) 

 *HT ML(Hypertext Markup Language) 

 *DVI 

 *Post Script 

 *PDF(Portable Document Format). 5 
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  :توجد أربع طرق لتوزيع املعلومات والبيانات بواسطة النشر اإللكرتوين : طرق النشر اإللكرتوين على الشبكة 

وتشمل نظم التليتكست والكابالت املخصصة لالتصاالت : Non- Interactiveطريقة اإلرسال املنفرد   -1
.  

   .وتشمل نظم فيوداتا ، والفيديوتكست ، وخط االتصال املباشر: Interactive طريقة اإلرسال املزدوج  -2

ا  -3 اإللكرتونية ، وأشرطة الفيديو ،  وتشمل برامج احلاسبات: طريقة الوسائل اإللكرتونية القائمة بذا
  .واألسطوانات 

، واليت تبىن على النصوص World Wide Webأي الشبكة العاملية العنكبوتية : WWW نظام الويب -4
  .Webويسمى اختصارا  Hyper Media، أو الوسائط الزائدة    Hypertextالزائدة

 Document Delivery  م تسليم الوثائقأنواع أخرى مثل الصحيفة أو الدورية اإللكرتونية ونظ -5

Systems 1  

:سلبيات التكنولوجيا   

بالرغم من املزايا العديدة للتكنولوجيا بصفة عامة واالنرتنيت على وجه اخلصوص، فإن هناك العديد من        
اليت يتم احلصول عليها من االنرتنيت لضمان القيام بتغطية موضوعية،  مصداقية المعلوماتاحملاذير عند تقييم 

فإن املعلومات على االنرتنيت ميكن أن تضلل وال ميكن التأكد من دقتها وال معرفة   kettererفكما يقول 
ا مصادرها ، كما أن مصادرها ميكن أن تزيف املعلومات ، أو تستخدم االدعاءات الكاذبة امللفقة ، أو يكتف ي 

ا احلقائق باإلعالنات والدعاية    2.بديال عن املصادر األساسية ، كما ختتلط 

إن " يلوث مصداقية كل شيء يف الصحافة ، وهكذا فإن القول املأثور  العبث بالصور الفوتوغرافيةكما أن       
دف يستخدم اآلن إلثارة السخرية بني املصورين الفوتوغرافيني، وقد أج" الصورة ال تكذب ريت دراسات عديدة 

تقييم أثر املعاجلة الرقمية للصورة الصحفية على مصداقيتها ، من بينها دراسة ميدانية على عينة من طالب 
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كلية جامعية بالواليات املتحدة األمريكية ، ومتثلت أهم نتائج الدراسة يف أن مصداقية الصورة الصحفية تتأثر 60
   1 .سلبا باملعاجلة الرقمية  

 
ستاسي  " و" جريفن"و" سنيدر ستيفن " و" جيمس كيلي وديونا ناس"وقد اتضح من خالل دراسات       
أنه على الرغم من التقدم الكبري الذي شهدته الصورة الصحفية يف التسعينات بدخوهلا عصر " مارايقون"و" كارمر

ا ، وسرعة إنتاجها ،وإرسال واخنفاض  االتصوير الرقمي من حيث زيادة جود  ،تكاليفها ، وزيادة تأثريا
ا ، والتدفق الكبري يف إعداد الصور الصحفية ، إال أن  واإلمكانيات العالية إلعادة استخدامها دون أن تفقد كفاء
ا الصور الصحفية عرب التاريخ قد أصبحت موضوع النقاش الرئيسي يف هذا الصدد ،  املصداقية اليت متتعت 

من املقدرين لقيمتها خطوطا محراء حتدد املدى الذي ال ينبغي للمعاجلات الرقمية  ومازالت متثل لدى الكثريين
. حىت ال تفقد الصور الصحفية مكانتها ومصداقيتها يف نقل املعىن اليت مازالت الكلمات عاجزة عن نقلها ،جتاوزه

2  

وقت ومكان التوقف عن  كما أن استعراض مواد االنرتنيت ميكن أن يستهلك وقتا كبريا بال جدوى بدون معرفة
ا ال تقوم بدور  البحث ، فالبحث عن املعلومات يقتضي تطوير املهارات البحثية لدى الصحفيني ، فضال عن أ

املقيم ألمهية املعلومات وال تقرر ما إذا ذات مصداقية أم ال ، أو ما إذا كانت جيب أن تدرج ضمن املادة الصحفية 
فيني مدربني ، فضال عن أن املعلومات املتاحة على االنرتنيت غري منظمة أم ال ، فتلك مهام تتم من قبل صح

ا دوج للمعلومات ولرسائل الربيد اإلبشكل يسري والتعامل معها يقتضي إجراء فحص مز  لكرتوين للتأكد من أ
م جاءت ممن أرسلها ، وكذلك التأكد من نوعية املصادر املشاركة يف اجلماعات اإلخبارية ، ومدى أهليته

م الصحفية ، كما يصعب التمييز بني الصحفيني احملرتفني وغريهم من الدخالء على املهنة    3. وجدار

ا تضيف إىل كاهله مسؤوليات        فكما تساعد االنرتنيت على تنشيط ذاكرة الصحفي وتعميق ختصصه ، فإ
تالعب والتحايل والتحريف للتغلب على إشكاليات ال ،جديدة تتمثل يف الفحص والتدقيق وحسن االختيار

                                                
 .160مرجع سبق ذكره ، ص ، االتجاهات الحديثة: تكنولوجيا النشر الصحفي شريف درويش اللبان ،  - 1
 67حممد عبد احلميد ، مرجع سبق ذكره ،ص - 2
 .95، 94، مرجع سبق ذكره ، ص ص  التوثيق اإلعالمي وتكنولوجيا المعلوماتشرف فهمي خوخة ، أ - 3



 

 
 

ا ، األمر الذي يتطلب تنمية قدرته على التحليل والفهم واالستنتاج ، والتقليل إىل حد ما  واملصادر غري املوثوق 
  1.من حالة االرتباك املعلومايت اليت تصيب احملللني والقراء على حد سواء 

، وضرورة التزام الدقة وحتري ومدى التزامهاقضية أخالقيات العمل الصحفي كما تثري شبكة االنرتنيت      
الصحة، وابتغاء املوضوعية، واحرتام املواثيق املهنية وحقوق اآلخرين، وطبيعة القوانني الصحفية اليت ينبغي أن حتكم 

على االنرتنيت مكتوبة باللغة  ومن ناحية أخرى ، فإن كل املواد الصحفية واملعلومات املتوافرة 2. العمل الصحفي
جنليزية ومعدة وفقا ملناهج الفكر الغريب وفلسفاته الصحفية واإلعالمية ، وهو أمر يضع قيود على انتشار اإل

ا   3.استخدام االنرتنيت من قبل الصحفيني الذين ال جييدو

أيضا غلبة املضمون األمريكي بشكل خاص على شبكة االنرتنيت ، األمر الذي يكرس من وجهة نظر      
يف اإلعالم من معاين اهليمنة واالخرتاق وتأثري املنتج على املستهلك ، حيث ينجم عن ذلك  النموذج النقدي

اعتبار معظم البالد النامية جمرد مستهلكة للمعلومات اليت ترد إليهم مثل أية سلعة أخرى، وبالتايل فإن املستخدم 
مع ثقافته وآرائه ، بنفس القدر الذي جيد لن جيد يف املعلومات اليت توجد على الشبكة ما ميس اهتماماته ويتوافق 

  5.، أي زيادة نشر املضمون الوافد على حساب املضمون احمللي  4ما يعرب عن الثقافة األمريكية

كما يثري ،كما تثري قضية املعايري املستخدمة يف تقرير طبيعة ونوعية املعلومات املهمة واملالئمة للعمل الصحفي 
  6جديد الصحفي ، هل هو جمرد إعادة إنتاج ملضمون سابق أم خلق منتجالتساؤل حول وظيفة العمل 

أيضا يطرح النشر اإللكرتوين مسألة امللكية الفكرية، ولعله من أهم األسباب اليت متنع الناشرين من نشر      
م عرب االنرتنيت هو اخلوف من النسخ غري املشروع واخلوف على حقوق املؤلفني الفكرية  لنشر فا 7.معلوما

أو املؤلف،ودور النشر  اإللكرتوين قد يصادر بشكل أو بآخر حقوق امللكية والطبع مبعىن حقوق النشر للكاتب
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واحلماية الفكرية، مما جيعل اإلقدام على النشر اإللكرتوين خماطرة قد ال حيبذ كثريون خوض غمارها ، ألن هذه 
   1.ودة أو غري مقصودة احلقوق يتم انتهاكها انتهاكا واضحا ، سواء بطريقة مقص

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :خالصة 
                                                

 162متويل النقيب ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 1



 

 
 

  

تمع  يف األخري ميكن القول أن الصحافة املكتوبة كانت والزالت من أقوى وسائل اإلعالم اليت فرضت نفسها يف ا
  .، وتطلب وصوهلا إىل الشكل احلايل املرور مبراحل خمتلفة

وبروز ما يعرف بالصحافة اإللكرتونية، كما تأثرت واستفادت الصحافة املكتوبة من اإلجنازات التكنولوجية 
باملتغريات السياسية واالجتماعية والفكرية ، وبذلك استطاعت تأكيد مكانتها كسلطة رابعة بعد السلطة التنفيذية 
ا تعاجل قضايا ومشاكل حتاكي الواقع وكذلك مبا هلا من قوة يف التأثري على الرأي العام   والتشريعية والقضائية أل
ا على أن تؤلبه ضد النظام ، هذا إن دل على شيء إمنا يدل على املركز الذي حتتله الصحافة  وتوجيهه ، وقدر

تمعات    .املكتوبة لدى األفراد وا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 
 

  

 القسم التطبيقي

 النتائج العامة للدراسة الميدانية
 

 

 

 

 

  

  

 

  القسم التطبيقي

  النتائج العامة للدراسة الميدانية



 

 
 

 تمهيد

صحفيا ، وقد استخدمنا كل  70يعرض هذا القسم النتائج العامة للدراسة امليدانية اليت أجريت على عينة قوامها 
من املالحظة املباشرة ، واملقابلة باإلضافة إىل صحيفة االستقصاء كأدوات جلمع البيانات من املبحوثني عينة 

اجعة مكتبية لصحف االستقصاء اليت مت ملؤها من املبحوثني الدراسة ،وعقب عملية مجع البيانات قمنا بعملية مر 
ة البسيطة واملركبة كما اعتمدنا يف حتليل البيانات على اجلداول اإلحصائي.للتأكد من سالمة البيانات واكتماهلا 

مث حساب معامالت االرتباط لبعض النماذج اليت ختدم موضوع الدراسة، للخروج بنتائج عامة  على حد سواء ،
 .عكس ما توصلت إليه الدراسة يف إطارها العام، وجتيب عن التساؤالت حمل الدراسةت

 

  

  حتليل البيانات الشخصية:  أوال

الشرق تتعلق هذه البيانات باخلصائص العامة لعينة املبحوثني من الصحفيني العاملني على مستوى جريدة 
علمي وغريها من املتغريات السوسيو ،من فئات عمرية ومتغري وجنس ومستوى دراسي وختصص اجلمهوري 

  .دميغرافية اليت تفيد الدراسة يف حتليل وتفسري بعض النتائج 
1جدول رقم   
 الجنس

  اإلحصاء  الفئات التكرار %
 ذكور 47 67.15



 

 
 

 إناث 23 32.85

موع 70 100  ا

 

من خالل التحليل الكمي هلذا اجلدول ميكن أن نالحظ أن عدد الصحفيني يفوق عدد الصحفيات حيث بلغ 
حسب ما يشري إليه اجلدول املوضح  %  32.85 و % 67.15وهو ما ميثل على التوايل  23مقابل  47عددهم 

نظرا لطبيعة املهنة، وما ينجر أعاله ، وهو ما يدل على أن مهنة الصحافة مازالت حلد للساعة  حكرا على الرجال 
تمع اجلزائري، الذي مازال يعتقد أن مكان املرأة  ات تقف عائقا أمام عادات وتقاليدعنها من التزامات وارتباط ا

  .يف البيت ال العمل بغض النظر عن طبيعة العمل فما بالك مبهنة املتاعب 

  2جدول رقم 
  السن

  %  التكرار  اإلحصاء  الفئات
  22.86  16  سنة 30-20من 
  58.57  41  سنة 40-31من 
  18.57  13  فما فوق 41

موع   100  70  ا
 

 40-31تبني من خالل النتائج احملصل عليها من إجابات املبحوثني أن غالبية أفراد العينة ترتاوح أعمارهم ما بني 
، وبلغ  30- 21بني  ، تليها الفئة العمرية احملصورة% 58.57مفردة أي ما يعادل  41سنة ،وقدر عددهم ب 

صحفي أي ما  13سنة فما فوق ب  41، مث الفئة الثالثة املتعلقة ب %22.86عنصر مبا نسبته  16عددهم 
، هذا إن دل على شيئا إمنا يدل على كون املؤسسات اإلعالمية احلالية تتبىن سياسة االعتماد %18.67يقارب 

م أكثر  تقبال للحركة والنشاط، وأكثر قدرة على اإلبداع واالبتكار على الشباب يف العمل اإلعالمي ،نظرا لكو
  .قدمية من جهة أخرىفيني ذوي الكفاءة واألهذا من جهة ،وهجرة الصح

3جدول رقم   

 المستوى المعيشي

 اإلحصاء  الفئات التكرار %



 

 
 

 منخفض 3 4.28
 متوسط 31 44.29
 عايل 36 51.43

موع 70 100  ا

 

بالنسبة للمستوى املعيشي تبني اإلحصاءات الكمية للجدول أن ما يفوق النصف من الصحفيني ذوي املستوى 
 صحفي،أي ما يعادل 70 مفردة من جمموع العينة الكلية واملقدرة ب 36املعيشي العايل ،حيث بلغ عددهم 

م ينتمون إىل فئة الط ،51.42% صحفي بنسبة  31بقة املتوسطة يف حني بلغ عدد الصحفيني الذين صرحوا بكو
، وميكن تفسري  %4.28و ثالث صحفيني فقط ذوي املستوى املعيشي املنخفض أي ما يقارب  ،44.29%

ذلك بالرواتب اليت يتقاضاها الصحفيني كل حسب طبيعة املنصب، واملهنة ومدة اخلربة الوظيفية، فضال عن 
  .العالوات واملكافآت اليت يتلقاها الصحفيون

4قم جدول ر   
 المستوى الدراسي

 اإلحصاء  الفئات التكرار %
 تكوين خاص  42 60

 ليسانس  25 35.72
 ماجستري 3 4.28

 دكتوراه  
موع 70 100  ا

 

تبني من خالل اجلدول التايل يف دراسة املتغريات أن غالبية أفراد العينة لديهم تكوين خاص حيث قدر عددهم 
صحفي حامل لشهادة ليسانس و  25ينقسم باقي جمتمع الدراسة بني ، بينما %60 وتراوحت نسبتهم ،42
،يف حني انعدمت النسبة  %4.28و  %35.72وزعت نسبتهم كالتايل  ،فقط حاملني لشهادة املاجستري3

وذلك لكون فتح اجلريدة كان متزامنا مع قلة أقسام اإلعالم مما فسح  ،املئوية للمتحصلني على شهادة الدكتوراه
ال للهواة واملثقفني  .ا

 



 

 
 

 

 

 

  

5جدول رقم   
 التخصص العلمي

 اإلحصاء  الفئات التكرار %
 إعالم واتصال 10 35.71

 علم االجتماع 1 3.57
 علوم سياسية 5 17.86
 لغات أجنبية 8 28.57

 علوم اقتصادية 2 2.85
 ترمجة 2 2.85

 أدب عريب  
 تذكر أخرى  

موع 28 100  ا
 

هم خرجيوا أقسام اإلعالم واالتصال، حيث بلغ عدد  l 'estتشري النتائج إىل أن أغلبية العاملني جبريدة 
ال  مفردا أي ما يعادل  28صحفيني من جمموع العينة الكلية املقدرة ب  10املتحصلني على شهادة يف هذا ا

يث يكون املتحصل على هذه الشهادة حبوهذا التخصص ذو صلة وطيدة بالعمل اإلعالمي  ،% 35.71نسبة 
قد تلقى تكوينا نظريا حول تقنيات الكتابة وفنيات التحرير، وهو األمر الذي جيعل األولوية يف التوظيف يف أي 

صحفيني خرجيي أقسام اللغات األجنبية بنسبة  8مؤسسة إعالمية خلرجيي قسم علوم اإلعالم واالتصال، و 
، وصحفيني يف كل من فسم %17.86صحفيني ختصص علوم سياسية قدرت نسبتهم ب  5، و % 28.57

، 3.57، وصحفي واحد فقط خريج قسم علم االجتماع بنسبة %7.14العلوم االقتصادية وقسم الرتمجة بنسبة 
ن بني خرجيي علوم اإلعالم واالتصال واللغات األجنبية والرتمجة نظرا ومن املالحظ أن غالبية أفراد العينة ينقسمو 

لكون ختصص اإلعالم واالتصال هو األقرب ملهنة الصحافة، واللغات األجنبية نظرا لكون الصحيفة ناطقة باللغة 
ح الفرنسية ، وقد كانت مسألة التوظيف يف السابق على أساس حيازة تكوين خاص يف الصحافة، مث وبعد فت



 

 
 

ال من طرف وزارة التعليم العايل بشرق وغرب البالد بعد أن كان حكرا  لتدريس هذا التخصص جبامعات أخرى ا
أصبح على عالقة مباشرة مع معهد علوم اإلعالم واالتصال جبامعة اجلزائر ، حيث قامت و على جامعة اجلزائر، 

يوما ، على  45ا املعهد أو معاهد أخرى يدوم بتنظيم تربص للطلبة املتخرجني من هذ 1986وزارة اإلعالم سنة 
ا  أساس مسابقة، ويتم خالل هذا الرتبص توزيع الطلبة على املؤسسات اإلعالمية ، وفق عدد من املقاييس حدد

على أن يتم اختيار األحسن لتوظيفهم يف هذه املؤسسات ، لكن العملية مل تستمر طويال ، وأصبح .1الوزارة 
  .وفق للمسابقات أحيانا ، أو معايري أخرى موضوعية أو غري موضوعية يف بعض األحيان التوظيف حاليا يتم 

  6جدول رقم 
  .اللغات التي تجيدها عينة الدراسة

 اإلحصاء  الفئات التكرار %
 العربية 13 18.57
 الفرنسية 54 77.15

 االجنليزية 3 4.28
 أخرى تذكر  

موع 70 100  ا

 

احملصل عليها أن غالبية جمتمع الدراسة جييدون اللغة الفرنسية ،على غرار باقي اللغات يتضح من خالل النتائج 
م جييدون اللغة الفرنسية مبجموع  13و  ،%77.15صحفي أي ما يعادل  54 حيث أقر غالبية املبحوثني بأ

جنليزية مبا صحفيني فقط ممن جييدون اللغة اإل و ثالث ،%18.57صحفي ممن جييدون اللغة العربية أي ما يقارب 
، وهذا ما ميكن تفسريه بأن ثقافة الفرد اجلزائري جتمع بني الدارجة واللغة الفرنسية، حيث نالحظ  %4.28نسبته 

تمع اجلزائري ألسباب تارخيية، فاالستعمار الفرنسي للجزائر والذي كان  أن هذه األخرية توغلت بعمق يف ا
قافيا قبل أن يكون استعمارا عسكريا ، ترك آثارا قوية على اللغة كمقوم تظهر حىت يف التعامالت اليومية استعمارا ث

.  

  

 

                                                
لة اجلزائرية لالتصال،العدد التكوين اإلعالمي التالقي والتالغي بين الرسالة والوسيلةعزي عبد الرمحان،  - 1    .40،41،ص ص  1990، 4، ا



 

 
 

  

  

7جدول رقم   
 المنصب

 اإلحصاء  الفئات   التكرار %
  رئيس التحرير 5 7.15

 رئيس القسم 9 12.85
 املخرج 5 7.15

 املراسل 17 24.28
 احملرر 20 28.57

 املصور 14 20
 املصفف  
 املدقق اإلمالئي  
 أخرى تذكر  

موع 70 100  ا
 

 %28.57حمرر بنسبة تقدر ب  20فيما يتعلق باملنصب فقد مت ترتيبه كاآليت حسب التدرج يف النسب املئوية، 
رؤساء أقسام مبا نسبته  9و  ،%20مصور أي ما يعادل  14و  ،%24.28مراسل أي ما يقارب  17،و 

أفراد والشيء نفسه بالنسبة للمخرجني وبلغت  5 أما بالنسبة لرؤساء التحرير فقد قدر عددهم ب ،% 12.85
، أما بالنسبة للمصففني واملدققني اإلمالئيني فنالحظ غياب تام ملثل هذه املهن، وهذا  %7.15نسبة كل منهما 

تالشي مثل هذه الوظائف، وهذا ما أدى إىل  ،ما ميكن تفسريه بكون العمل الصحفي غدا عمال آليا حبت
سوالف "والشيء نفسه ينطبق على مهنة اإلخراج والنسبة املئوية خري دليل على ذلك ، وهو ما يناقض دراسة 

، " تأثري التكنولوجيات احلديثة لالتصال على العمل الصحفي يف اجلزائر"حول  2005-2004عام " بوصبع 
يا أثرت على العمل والوظيفة ،حيث أدت إىل ظهور مهن واليت وصلت إىل نتيجة مفادها أن هذه التكنولوج
  .ووظائف جديدة وفاعلني جدد يف العملية اإلعالمية

 



 

 
 

 

8جدول رقم   
قدميةاأل  

 اإلحصاء  الفئات التكرار %
 سنوات 5قل من أ 37 52.85
 سنوات 10-6من  24 34.30
 سنة  15-11من  9 12.85

 سنة 20-16من   
 سنة فما فوق 21من   

موع 70 100  ا
 

صحفيا ممن مل تتجاوز مدة ممارستهم للعمل اإلعالمي  37قدمية يف الوظيفة أن هناك يوضح اجلدول املتعلق باأل
صحفيا ممن أشاروا على كون مدة ممارستهم للعمل الصحفي ترتاوح ما  24و  ،% 52.85مخس سنوات بنسبة 

م ، يف مقابل نسبة %34.30سنوات، أي ما يقارب  10- 6 بني قليلة من الصحفيني الذين ترتاوح مدة خرب
ي ، وانعدمت النسبة يف باق%12.58مفردات، أي ما ال يتجاوز  9سنة، وبلغ عددهم  15-11املهنية بني 
م املهنية  االحتماالت سنوات، وهو ما  5، ونالحظ من خالل  اجلدول أن غالبية الصحفيني ال تزيد مدة خرب

السبعينات والثمانينات هجرة كثيفة  اخلربة والكفاءة ، حيث شهدت فرتةوي يعكس هجرة معظم الصحفيني ذ
للمثقفني واإلعالميني، باجتاه العواصم األوروبية ليشكلوا صحافة مهاجرة تتجنب الرقابة والقيود املفروضة يف الدول 

ع التلفزيوين الفضائي العربية ، وقد كانت هذه املنظومة أساسا لعروبة جديدة قامت عليها الحقا قواعد املشرو 
  1.العريب
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استخدامات تكنولوجيا  : الفصل الخامس  
االتصال الحديثة ومدى مسايرة الصحفيين  

.لها  
 

 

 

 

  

استخدامات تكنولوجيا االتصال الحديثة ومدى مسايرة الصحفيين  ..................الخامسالفصل 
  لها

   :تمهيد 

الكمي و الكيفي للمحور الثاين من صحيفة االستقصاء ،و املتمثل يف واقع سنعرض يف هذا الفصل التحليل 
استخدام تكنولوجيا االتصال احلديثة ،ومدى جماراة و مسايرة الصحفيني هلا ،ومن مث ربط النتائج املتحصل عليها 



 

 
 

ات برؤى و طروحات أهل االختصاص ،و مقارنتها مبا توصلت إليه الدراسات السابقة و تعزيزها بتصرحي
 .الصحفيني الذين أجرت معهم الباحثة بعض املقابالت لتدعيم نتائج الدراسة 

  

  9جدول رقم 
  مدى كفاية الحواسيب المكتبية في العمل اإلعالمي

 اإلحصاء  الفئات التكرار %
 نعم   

 نوعا ما  47 67.15
 ال  23 32.85

موع 70 100  ا
 

ا أن تساهم نوعا ما  تشري النتائج على صعيد آخر أن غالبية الصحفيني صرحوا بكون احلواسيب املكتبية من شأ
صحفي صرحوا  23مقابل ، 67.15صحفي أي بنسبة  47يف ضمان سريورة العمل اإلعالمي، وقدر عددهم 

ا ال تفي بالغرض أي ما يقارب  وعا ما وال، فإن الضرورة ومادامت اإلجابات ترتاوح بني ن ،%32.85بكو



 

 
 

ا تسهيل مهمة الصحفي، أىن شاء وحيثما كان يف مجع املعلومات ،  تستدعي توفري أجهزة كمبيوتر خاصة من شأ
، خصوصا أن هذه الوظيفة تستدعي احلركة والتنقل هلذا كان لزاما على املؤسسة  معاجلتها ، أرشفتها ومن مث نشرها

  .يل مهمة الصحفيتوفري جهاز حممول لكل صحفي لتسه

10جدول رقم   
 امتالك جهاز محمول

 اإلحصاء  الفئات التكرار %
 نعم  53 75.72
 ال 17 24.28

موع 70 100  ا
 

 75.72من خالل اجلدول السابق يتبني أن نسبة كبرية من عينة الدراسة ميتلكون جهاز حممول بنسبة تقارب 

وبالتايل تعكس صورة جمتمع البحث ،و هذا يعين أن هناك مسايرة وهي فئة متثل أكثر من نصف عينة البحث ،%
، % 24.28صحفي فقط ممن صرحوا بعدم امتالك جهاز حممول أي ما يعادل  17 للتكنولوجيا احلديثة ، مقابل

هذا داللة على أن اجلريدة تسعى جاهدة ملواكبة ومسايرة تكنولوجيا االتصال ، ألن هذه األخرية باتت تشكل 
يف العصر احلديث ، فمن دون التكنولوجيا املستخدمة يف وسائل اإلعالم ال  ا ومؤثرا يف العملية اإلعالميةكبري دورا  

ميكن ألية مؤسسة إعالمية النجاح ، والوصول إىل اجلمهور املراد الوصول إليه ، ومن مث التأثري فيه عن طريق 
  .املضامني اإلعالمية املنوي بثها إىل اجلمهور

التكنولوجيا توأم اإلعالم الناجح ، واملسيطر يف الوقت الراهن ، ذلك أن من ميلك مقومات  حيث أصبحت
اإلعالم الناجح واملؤثر ميتلك اهليمنة اإلعالمية ، فأصبح اإلعالم ال تقوم له قائمة من دون التكنولوجيا احلديثة، 

عالمية أبعادا متسارعة بتسارع حيث أخذ السباق على امتالك التكنولوجيا اإلعالمية بني املؤسسات اإل
ال    1.االخرتاعات والتطورات التقنية يف هذا ا

11جدول رقم   
 ضرورة توفير جهاز محمول لكل صحفي إلعداد المادة اإلخبارية

                                                
،جملة الدرك الوطين ،قيادة الدرك  23، العدد  تكنولوجيا اإلعالم في زمن العولمة وأبعادها الثقافية والتكنولوجيةعن جملة الدرك بتصرف ،  - 1

 .50، اجلزائر ، ص 2011الوطين ، فيفري 



 

 
 

 اإلحصاء  الفئات التكرار %

 غري ضروري  
 نوعا ما   

 ضروري جدا 70 100
موع 70 100  ا

 

لقد بينت النتائج احملصل عليها من خالل إجابات املبحوثني أن جهاز الكمبيوتر ضروري جدا ، وهو ما يتطلب 
توفري عدد كايف أي أن يكون لكل صحفي جهازه اخلاص، ومرد ذلك أن جهاز الكمبيوتر غدا يف الوقت احلايل 

، %100ني دون استثناء وهو ما يعادل ضرورة ملحة، وغدا من أولويات العمل اإلعالمي، وأكد ذلك كل املبحوث
ويرجع املشرفون على اجلريدة سبب عدم القدرة على توفري جهاز حممول لكل صحفي إىل ضعف امليزانية 

ا الباحثة معه، حيث يؤكد ذلك رئيس التحري.املخصصة القتناء العتاد والتجهيزات  الذي حتدث ر يف مقابلة أجر
ال ، رمبا يعود ذلك إىل أن امليزانية  : "املشكلة ، قائاليف رده عن سؤال لنا حول هذه  حنن متأخرون يف هذا ا

ا ال تسمح بتوفري جهاز إعالم آيل لكل صحفي،  ولكن قاعة التحرير جمهزة اليوم بتقنيات كبرية ال ميكن أن  كو
ا مقارنة مبا كانت عليه يف املاضي ا 1..."نستهني  ا جريدة جهوية فإ بطبيعة احلال ستوزع على  ونظرا لكو

ا كاخلرب والوطن على سبيل املثال ، وستكون حظوظ املؤسسة أقل للجوء إليها  نطاق ضيق على عكس نظريا
لإلشهار، مما يؤثر سلبا على مدا خيل وعائدات اجلريدة ،فضال على تراجع مقروئية هذه الصحيفة مقارنة مع 

  . لغة الرمسية األوىل للمجتمع اجلزائري هي اللغة العربية الصحف الناطقة باللغة العربية نظرا لكون ال

12جدول رقم   
 ممارسة تكوين في اإلعالم اآللي

 اإلحصاء  الفئات التكرار %

 نعم 29 41.43
 ال 41 58.57

موع 70 100  ا
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من العينة املدروسة سبق وأن تلقوا تكوينا يف اإلعالم اآليل، وهي نسبة  %41.43من اجلدول السابق يتبني أن  
م املعلوماتية عن طريق املمارسة ث، هذا يعين أن أغلبية الصحفيني إقليلة مقارنة مع عينة البح كتسبوا خربا

ا حلد الساعة ال واحملاكاة ، ال عن طريق التكوين والبعض اآلخر رغم كوننا يف عصر التكنولوجيا الرقمية مازالو 
جييدون خدمات اإلعالم اآليل ، والذي من شأنه أن يقف عائقا أمام جناعة سريورة العملية اإلعالمية، ونورد فيما 
يلي ما أشار إليه رئيس التحرير املركزي عن مشكلة االستغالل األمثل للتكنولوجيا من طرف الصحفيني، حيث 

ة بل حىت يف تكون خرجيي اجلامعات، فهذه األخرية مل تعد تكون التكوين ال يطرح على مستوى الصحيف: يقول 
الطلبة بالشكل املطلوب ، وهذه مالحظة عامة ، فاجلامعة تكون بشكل رديء، وساعتني  يف األسبوع يف مقياس 

نية اإلعالم اآليل ال تكفي للتحكم يف جهاز الكمبيوتر بالشكل املطلوب واملرونة العالية ،كما أن التحكم يف التق
  1.يلزمه تلقي دروسا تطبيقية ال نظرية،  واجلامعة اجلزائرية بشكل عام ال تتوفر على أجهزة كمبيوتر لكل طالب

حول إسهام التكنولوجيا اجلديدة يف تطوير  2005-2004لعام " عبد القادر قطاش"يف هذا الصدد كشفت دراسة 
ن والرسكلة لتلقني الصحفيني طريقة استخدام الوسائل يف دورات التكوي اكبري   االرسالة التلفزيونية أن هناك نقص

وقد أكدته أيضا دراسة .التكنولوجية اجلديدة ، وبالتايل ال يرجى من املهنيني تقدمي برامج جيدة كما ونوعا
   " .سوالف بوصبع"

13جدول رقم   
 طبيعة التكوين

 اإلحصاء  الفئات التكرار %
 تطبيقات اإلعالم اآليل  1 3.34

 أنظمة التشغيل 11 36.66
 أنظمة معاجلة وحترير األخبار 18 60
 أخرى تذكر  

موع 30 100  ا

 

فيما يتعلق بطبيعة التكوين نستشف من خالل هذا اجلدول أن غالبية الصحفيني ممن تلقوا تكوينا وبلغ عددهم 
وهي نسبة تفوق النصف من عينة الدراسة كان حول أنظمة معاجلة وحترير األخبار،  ،%60صحفي أي بنسبة  18
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وهذه األخرية ذات صلة وطيدة ومباشرة بالعمل اإلعالمي والذي من شأنه أن  ينعكس إجيابا على األداء املهين 
 11و ،% 3.43للصحيفة عموما مقابل صحفي واحد ممن تلقوا تكوينا يف تطبيقات اإلعالم اآليل، أي بنسبة 

  .%36.66صحفي ممن تلقوا تكوينا يف أنظمة التشغيل أي ما يعادل 

14جدول رقم   
 إمكانية الولوج إلى شبكة االنترنيت

 اإلحصاء  الفئات التكرار %
 نعم  70 100

 ال   
موع 70 100  ا

  

ا تتوفر إمكانية الولوج إىل شبكة االنرتنيت وذلك بنسبة تقدر ب  ، %100أكد مجيع الصحفيني دون استثناء أ
وهذا ما يعكس حماولة القائمني على املؤسسة مسايرة تكنولوجيا االتصال احلديثة، واليت تشكل االنرتنيت أمهها يف 

ا غدت أهم مصدر لتقصي املعلومات ، واستكمال خلفيات  ظل ثورة تكنولوجيا االتصال هذا من جهة، وكو
املوضوعات الصحفية  من بيانات وأرقام وإحصائيات ،واستطالع وجهات نظر املصادر الصحفية يف املوضوعات 

وكذلك  ،الصحفية نفسها ، والتعرف على آرائهم وردود أفعاهلم حول القضايا اليت يطرحها عليهم الصحفي
ركات البحث وأرشيفات العديد من املنظمات والشركات، واحلصول على األدوات االتصال بقواعد املعلومات وحم
للمصادر والشخصيات واجلهات اليت يسعى  التليفونات والعناوين والربيد اإللكرتوينالصحفية املساعدة مثل أرقام 

ا، وتلقي وإرسال املواد الصحفية من وإىل الصحيفة، من أي مكان وبدون تكلفة تذك ر، واالستفادة لالتصال 
من اآلالف من القواميس واملعاجم واملراجع واملوسوعات والدوريات املتوافرة على االنرتنيت فضال عن النشر على 

   .الشبكة

15جدول رقم   
 التحكم في خدمات اإلعالم اآللي

 اإلحصاء  الفئات التكرار %
 أكيد  31 44.28
 نوعا ما  39 55.72

 ال  



 

 
 

موع 70 100  ا
ووردت النسب على  ،لنا هذا اجلدول املوضح أعاله أن إجابات املبحوثني تراوحت ما بني أكيد ونوعا مايربز 

حيث بينت نتائج املسح امليداين أن ما يقارب النصف من جمتمع البحث  ،% 55.72و  44.28التوايل كاآليت 
ا جتيد استعمال الشبكة بشكل نسيب وهو مرتبط  جييدون استعمال الشبكة بصفة أكيدة، يف حني أكدت البقية أ

شبكة، وللممارسة أيضا حصة األسد يف التحكم يف ال ،بتلقي دورات تكوينية يف اإلعالم اآليل يف املقام األول
يالء أمهية لرسكلة الصحفي، وإال سيؤدي جلب التكنولوجيا دون أن تردفها ملؤسسات الصحفية إومن هنا على ا

بدورات تدريبية إىل ما يعرف باالغرتاب التكنولوجي، وهو ما يعكس انبهار اإلنسان أمام مستحدثات 
ا، ومتابعتها والسيطرة عليها ،بعد  أن سحبت منه كثريا من األدوار والقدرات اليت  التكنولوجيا، وعجزه عن استيعا

  .كان يستغلها يف حياته مما يؤدي إىل الشعور باإلحباط والالفعالية وامنحاء الشخصية املهنية

ومن االغرتاب التكنولوجي بشكل عام ميكن أن يظهر ما يسمى باالغرتاب املعلومايت ،الذي يتخذ ثالثة صور أو  
  :أوجه 

  مع الثورة املعلوماتية نتيجة عدم إتقان وسائل تكنولوجيا املعلومات ، مما يؤدي إىل حالة من عدم التكيف
  .الشعور بالتخلف

  االستغراق الشامل للصحفي وذوبانه املستمر يف بوثقة النزعة املعلوماتية.  
 1.عدم قدرة الصحفي على متابعة أو مالحقة املتغريات اليت حتدث يف ميادين املعرفة   

16 جدول رقم  
 استخدام الشبكة في العمل اإلعالمي

 اإلحصاء  الفئات التكرار %
 دائما 40 57.15

 أحيانا 21 30
 نادرا 9 12.85

موع 70 100  ا
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من خالل اجلدول السابق يتبني لنا أن الغالبية العظمى من العينة املبحوثة تعمد دائما إىل استخدام الشبكة مبا 
،يف العمل اإلعالمي و  %30يف حني يتم توظيفها أحيانا بنسبة معتربة أيضا قدرت ب  ،%57.15نسبته 

فقط ممن يعمدون إىل استخدامها بصفة نادرة ،األمر الذي يظهر مكانة االنرتنيت كوسيط إعالمي  % 12.85
 .لدى اإلعالميني اجلزائريني حيث أصبحت من أجبديات العمل اإلعالمي 

 

 

 

 

  

17جدول رقم   
 اللغة التي تفضل عينة الدراسة التعامل بها على الشبكة

 اإلحصاء  الفئات التكرار %
 العربية  13 18.57
 الفرنسية  54 77.14
 االجنليزية 3 4.29
موع 70 100  ا

  

ا حيث أقر  صحفي من جمموع وحدات البحث مبا  54يتعلق هذا اجلدول بطبيعة اللغة اليت يفضل التعامل 
صحفيني ممن يفضلون التعامل باللغة االجنليزية  3، و % 18.57صحفي أي بنسبة  13مقابل ،%  77.14نسبته 

من األكيد سيفضلون التعامل الصحفيني جييدون اللغة الفرنسية ومن البديهي أنه مادام غالبية ،% 4.29،بنسبة 
م باللغة الفرنسية على غرار باقي اللغات، أما بالنسبة للفئة املتبقية فه م جييدون التعامل باللغة العربية نظرا لكو
  .جتمع اجلزائري هي اللغة العربيةتلقوا تكوينهم البيداغوجي باللغة العربية، فضال عن كون اللغة األم للم

18جدول رقم   
 مدى وجود صعوبات لدى عينة الدراسة أثناء استخدام االنترنيت



 

 
 

 
 

  

  

  

تدل بيانات اجلدول على الصحفي اجلزائري أحيانا ما يواجه صعوبات أثناء استخدام الشبكة يف املرتبة األوىل 
مبحوثا، يف حني بلغت نسبة الذين ال جيدون أية صعوبات أثناء استخدام الشبكة 50ومبجموع  ،%71.43بنسبة 
مفردة، يف حني انعدمت النسبة املئوية بالنسبة للذين يواجهون صعوبات دائما أثناء 20مبجموع  ،28.57%

الذين تواجههم صعوبات أحيانا  -مفردات العينة-استخدام الشبكة، ونفسر ارتفاع نسبة الصحفيني اجلزائريني 
واليت تتطلب معرفة بكون شبكة االنرتنيت تعد من الوسائط االتصالية احلديثة وهي وسيلة متعددة اخلدمات، 

ومهارة حلسن استخدامها، وبالتايل فعدم املعرفة الكافية باستخدام شبكة االنرتنيت يعد يف ذاته صعوبة باإلضافة، 
  .إىل عدة صعوبات أخرى ستظهر يف اجلدول الالحق اخلاص بطبيعة هذه الصعوبات

19جدول رقم   
شبكة االنترنيت نوع الصعوبات التي تواجهها مفردات العينة عند استخدام  

 اإلحصاء  الفئات التكرار %
 الرقابة على بعض املواقع  10 14.29
 بطئ تنزيل بعض الربامج وامللفات 17 24.28
15.72 11  

 
جنليزية وهي عدم إتقان اللغة اإل

 األكثر انتشارا على الشبكة
قلة اخلربة الشخصية يف التعامل مع  17 24.28

 الشبكة
 تكاليف االشرتاكارتفاع  15 21.43

 أخرى تذكر  
موع 70 100  ا

 

، وقد كان بطئ  -عينة الدراسة- l'estتوضح بيانات اجلدول السابق الصعوبات اليت يواجهها صحفيو جريدة 
باإلضافة إىل قلة اخلربة الشخصية يف كيفية االستفادة  ،حتميل الربامج وامللفات من أكثر الصعوبات اليت تواجههم

 اإلحصاء  الفئات التكرار %
 دائما  

 أحيانا 50 71.43
 أبدا 20 28.57

موع 70 100  ا



 

 
 

مفردة ، ونفسر ذلك بالضغط الذي تعانيه اخلطوط اهلاتفية  17لكل منهما مبجموع  ،%24.28من الشبكة بنسبة 
لالنرتنيت يف اجلزائر ، وقد يرجع ذلك لنقص مزودي االنرتنيت يف اجلزائر  نذكر منهم على سبيل املثال ال احلصر 

EEBAD، 1999اليت حصلت على االعتماد سنة ، GECOS اليت سرعان ما اقتحمت ميدان إنشاء وتطوير و
علما أن مشكلة بطئ حتميل البيانات تعد من مشكالت  ORNET ..1باإلضافة إىل  ، 1997مواقع الويب سنة 

وضح النتائج أن كما ت  ،االنرتنيت األساسية ، باإلضافة إىل عدم التحكم يف الشبكة على الصعيد الشخصي
 ،%21.43مفردات العينة يواجهون صعوبة ارتفاع تكاليف االشرتاك ببعض اخلدمات على الشبكة مبا يقارب 

 .ونفسر ذلك باإلمكانيات املادية احملدودة ملفردات العينة 

مفردة، ويرجع ذلك إىل نقص  11ومبجموع  %15.71تليها مباشرة مشكلة عدم إتقان اللغة االجنليزية بنسبة  
 متكن الصحفي اجلزائري من اللغة االجنليزية، حيث أن نسبة كبرية من صفحات الويب من إنشاء األمريكيني،

مفردات  ، ونفسر  10مبجموع  %14.29الرقابة على بعض املواقع من جهات معينة يف املرتبة األخرية مبا نسبته ف
اسيات البحث  على احملركات ، وكذلك بكون الشبكة تعد خزانا من ذلك بأن الصحفيني جيهلون قواعد وأس

ومن ناحية أخرى تتسم بالتعقيد من حيث هيكلتها حيث تؤدي خاصية النقر لالنتقال من  ،املعلومات من ناحية
  .وثيقة إىل أخرى ومن موقع إىل آخر لضياع املستخدم بني كم كبري من املعلومات 

  20جدول رقم 
 رشفةعملية األالوسائط المعلوماتية المستخدمة في 

 اإلحصاء  الفئات التكرار %
 األقراص املضغوطة 41 23.43

 حامل املعلومات 70 40
 سطوانة املرنةاأل 11 6.29

 احملمول 53 30.28
 األوعية الورقية  

موع 175 100  ا
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من خالل اجلدول السابق يتبني لنا أن هناك استعماال مكثفا ومسايرة ملختلف الوسائل التكنولوجية لتوثيق وحتويل 
مفردة، و استعمال األقراص املضغوطة  70مبجموع  %40املعلومات، ويأيت يف مقدمتها حامل املعلومات بنسبة 

  ،%30.28وكذا االستعانة بالكمبيوتر يف عملية األرشفة والتوثيق حيث بلغ معدل استعماله  ،%23.43بنسبة 
ا مقارنة مع  %6.29سطوانات املرنة بنسبة عمد بعض الصحفيني إىل استخدام األكما ي ،وهذا راجع لتقادم مميزا

علومات املخزنة عليها معرضة ويعد حامل املعلومات أحدثها ، أضف إىل ذلك أن امل ،حوامل املعلومات اجلديدة
يف حني انعدمت النسبة املئوية بالنسبة لألوعية الورقية ، وهذا ما يعكس ختلي أفراد عينتنا  للتلف يف أي حلظة،

هذه عن الوسائل التقليدية املستخدمة لتخزين املعلومات ، ومسايرة الوسائط االتصالية احلديثة اخلاصة بأرشفة 
 . املعلومات

 

 

21جدول رقم   
.توزيع إجابات المبحوثين طبقا للسن وامتالك محمول  

موع     املتغري   30-20 40-31  فما فوق 41   ا
 التكرار % التكرار % التكرار % التكرار %   السؤال

 نعم 13 81.25 37 90.24 3 23.08 53 71.72
 ال 3 18.75 4 9.76 10 76.92 17 24.28

موع 16 100 41 100 13 100 70 100  ا
: مستوى الداللة 1.167             =1.694   ²كا 

م ميتلكون جهاز حممول، وأكرب نسبة كانت من  ا إىل أ كل الفئات العمرية عينة الدراسة أشارت نتائج استجوا
وهذا ما يعكس أن  )30-20(، تليها فئة %90.24مبا نسبته  )40-31(نصيب الفئة العمرية احملصورة ما بني 

هذه الفئة وهي فئة الشباب على احتكاك واطالع بتكنولوجيا االتصال احلديثة ،وأكثر ارتباطا بالتقنيات احلديثة 
  . وأكثر اعتيادا على استخدامها، عكس فئة الكهول اليت يتناقض االهتمام عندها باملستجدات التكنولوجية 

 ²وجود عالقة بني السن وامتالك حممول ،حيث بلغت قيمة كاوأوضحت النتائج التفصيلية للجدول عن عدم 
  . 1.167وهي قيمة ليست دالة عند مستوى 1.694

22جدول رقم   

 



 

 
 

.توزيع إجابات المبحوثين طبقا للمستوى المعيشي وامتالك محمول  
موع   املتغري منخفض متوسط عايل ا

 التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % السؤال
 نعم   17 11 36 100 53 75.72
 ال 3 100 14 45.16   17 24.28

موع 3 100 31 100 36 100 70 100  ا
0.033: مستوى الداللة  6.814=²كا   

  ـــــــــــــــ

  ).0.05(تكون العالقة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة اقل من * 

يربز جليا أن هناك عالقة طردية بني من ميلكون جهاز حممول وبني املستوى املعيشي، إذ أن ذوي املستوى 
،  %100أي ما يعادل  36 مفردة من أصل 36املعيشي العايل من الفئة املبحوثة ميلكون جهاز حممول مبجموع 

يشي املنخفض ال ميلكون أجهزة كمبيوتر وباملقابل ميكن أن نستشف أن الصحفيني عينة الدراسة ذوي املستوى املع
خاصة ، هذا ما يدل على أنه كلما ارتفع املستوى املعيشي للصحفيني كلما انعكس ذلك إجيابا على امتالك 

  .حممول

وتشري النتائج التفصيلية عن العالقة بني املستوى املعيشي وامتالك حممول أن هناك عالقة دالة إحصائيا بينهما، 
، حيث أنه كلما ارتفع املستوى  0.033وهي قيمة دالة عند مستوى داللة 6.814 ²كا  حيث بلغت قيمة 

  .املعيشي ، كلما كان ذلك دافعا المتالك حممول

23جدول رقم   

موع   املتغري   رئيس التحرير رئيس القسم املخرج املراسل احملرر املصور ا
  

 السؤال
% 
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 نعم 5 100 9 100 5 100 8 47.06 20 100 6 42.85 53 75.72

 ال    8   9 52.94   8 57.15 17 24.28



 

 
 

.توزيع إجابات المبحوثين طبقا للمنصب وامتالك محمول  
0.032: مستوى الداللة     6.900= ²كا    

بالنسبة ملتغري الوظيفة نالحظ أن امتالك جهاز احملمول يف عالقة مطردة مع الرتبة يف الوظيفة ، حيث أنه كلما 
عند كل من رؤساء  %100ارتقينا يف الوظيفة ازدادت نسبة من ميتلكون جهاز حممول ،حيث وصلت النسبة إىل 

ررين ، وهذا ما يعكس اهتمام الصحفي بالتكنولوجيا احلديثة التحرير ورؤساء األقسام باإلضافة إىل املخرجني واحمل
ا أن  وامتالكها والتحكم فيها كلما ارتقينا يف الوظيفة والرتبة ، كما ميكن إدراج بعض العوامل األخرى اليت من شأ

واملعنوية ،  تكون مبثابة حافز القتناء جهاز الكمبيوتر وهي املكانة واألجر وتوفر حوافز املنصب بشقيها املادية
واملسؤولية على صعيد آخر واليت تتطلب مسايرة التكنولوجيا احلديثة والتحكم فيها ، ومنه فإنه كلما زادت رتبة 

  .الوظيفة ازداد معها طرديا السعي إىل امتالك تكنولوجيا االتصال والتحكم فيها

اك عالقة دالة إحصائيا بينهما، حيث وتشري النتائج التفصيلية للعالقة بني املنصب وامتالك حممول إىل أن هن
، ويتضح من خالل اجلدول أنه كلما ارتقى 0.032وهي قيمة دالة عند مستوى  6.900 ²كا  بلغت قيمة

  .الصحفي يف الرتبة كان ذلك مبثابة حافز ملسايرة التكنولوجيات احلديثة لالتصال

24جدول رقم   
.توزيع إجابات المبحوثين طبقا للسن وتلقي التكوين  

موع   املتغري 30-20 40-31 فما فوق 41 ا
 التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % السؤال

 نعم  7 43.75 13 31.71 9 69.23 29 41.43
 ال  9 56.25 28 68.29 4 30.77 41 58.57

موع 16 100 41 100 13 100 70 100  ا
 

أو  30- 20تدل بيانات اجلدول على أن غالبية الشباب مل يسبق وأن تلقوا تكوينا سواء بالنسبة للفئة احملصورة بني 
، أما الذين يرون عكس ذلك فهم قلة قليلة مقارنة %68.29، %56.25،وقد وزعت النسب كما يلي  40- 31

سبق وأن  ،سنة 41ممن جتاوزت أعمارهم  %70مع من تلقوا دورات يف اإلعالم اآليل ، يف حني جند أن ما يقارب 

موع 5 100 9 100 5 100 17 100 20 100 14 100 70 100  ا



 

 
 

خصصت هلم دورات تدريبية يف اإلعالم اآليل، وهذا داللة على كون فئة الشباب أكثر إقباال واحتكاكا مبثل هذه 
  .التقنيات على عكس فئة الكهول الذين غالبا ما ينفرون من كل ما هو جديد ومييلون إىل كل ما هو تقليدي

25جدول رقم   
إجابات المبحوثين طبقا للمستوى المعيشي و تلقي التكوينتوزيع   

موع   املتغري منخفض متوسط عايل ا
 التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % السؤال

 نعم   7 22.58 22 61.11 29 75.72
 ال 3 100 24 77.42 14 38.89 41 24.28

موع 3 100 31 100 36 100 70 100  ا

، مل يسبق وأن تلقوا تكوينا %100يتضح جليا من خالل اجلدول املوضح أعاله أن ذوي الدخل املنخفض بنسبة 
من ذوي املستوى املعيشي املتوسط مل يسبق وأن  -عينة الدراسة-يف اإلعالم اآليل وجند أن غالبية اإلعالميني

، أما الذين يرون عكس ذلك فيمثلون %77.42ارتبطوا بدورات تدريبية حول أجبديات اإلعالم اآليل بنسبة 
، يف حني نالحظ أن غالبية الصحفيني ممن ينتمون إىل فئة املستوى املعيشي العايل سبق وأن تلقوا تكوينا 22.58%

م مل  14مبجموع  %38.89، و %61.11 صحفيا أي ما يعادل 22يف اإلعالم اآليل مبجموع  صحفيا أجابوا بأ
 اإلعالم اآليل ، ومنه ميكن أن نستشف أن هناك عالقة وطيدة بني املستوى املعيشي يسبق وأن تلقوا أي تكوين يف

إذ كلما  ارتفع املستوى املعيشي لألفراد كلما  ،والدخل الفردي للصحفيني وتلقي دورات تكوينية يف اإلعالم اآليل
ا مل هذا اجلانب يف  ساعد ذلك على تلقي تكوين يف اإلعالم اآليل ، خصوصا أن املؤسسة من الواضح أ

وقت بات فيه احلديث على التحكم يف مثل هذه التقنيات ال احلديث عن امتالكها فحسب ، وقد سبق وأن 
أن ميزانية املؤسسة ال تسمح بتكوين ورسكلة مجيع الصحفيني ، هلذا يلجأ بعض الصحفيني إىل "أشرنا إىل 

آليل، والتمرن على هذه اآلليات املستحدثة يف العمل االلتحاق بدروس متابعة من ماهلم اخلاص يف اإلعالم وا
ا أصبحت تفرض عليهم عنوة يف العمل اإلعالمي   1" .اإلعالمي أل

26جدول رقم   
.توزيع إجابات المبحوثين طبقا للسن والتحكم في الشبكة   

موع   املتغري 30-20 40-31 فما فوق 41 ا
 التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % السؤال

                                                
 .15:40، الساعة 17/5/2011،مصور، مقر الصحيفة ، تلقي تكوين على األجهزة الحديثةمقابلة مع  بلهوشات إمساعيل ، - 1



 

 
 

 أكيد 9 56.25 21 51.22 1 7.60 31 44.28
 نوعا ما 7 43.75 20 48.78 12 92.31 39 55.71

 ال        
موع 16 100 41 100 13 100 70 100  ا

0.077:مستوى الداللة     5.138= ²كا  

نالحظ أن غالبية :  من خالل اجلدول الذي يبني تقاطع متغري السن مع التحكم يف الشبكة ميكن قراءة ما يلي
وما يفوق النصف أيضا بالنسبة للفئة ،  %56.25سنة مبا نسبته  30- 20 الصحفيني ممن ترتاوح أعمارهم ما بني

ا ، يف حني  %51.22سنة أي ما يقارب  40-31احملصورة بني  جييدون استعمال الشبكة واالستفادة من خدما
سنة ، حيث جند أن من جييدون االستفادة من  41ت أعمارهم تتضاءل النسبة بالنسبة لفئة الكهول أي من جاوز 
، ومرد ذلك أن الشباب أكثر إقباال على االنرتنيت وأكثر  %8خدمات الشبكة بصفة قطعية مل تتجاوز نسبتهم 

مرونة وقابلية للتغيري ،كما حيبذون كل ما هو جديد ومبتكر ويعملون على مسايرة أحدث التقنيات يف جمال 
على عكس فئة الكهول الذين دأبوا على العمل بالوسائط التقليدية ، وعادة ما جندهم متشبثني  ،االتصاالت

م يعلمون علم  بالطرق القدمية سواء يف تقصي املعلومات معاجلتها أرشفتها أو نشرها ، رافضني التغيري رغم أ
  . خرة للنشر الصحفياليقني أن الشبكة العنكبوتية غدت أهم مصدر للمعلومات وأشهر الوسائل املس

ويتضح من خالل بيانات اجلدول السابق وجود عالقة دالة إحصائيا بني السن والتحكم يف الشبكة ، حيث 
، إذ يتفوق الشباب على الفئات العمرية األخرى يف التحكم  0.077عند مستوى داللة 5.138 ²بلغت قيمة كا

  . يف الشبكة

27جدول رقم   
.طبقا للمستوى المعيشي والتحكم في الشبكةتوزيع إجابات المبحوثين   

موع   املتغري منخفض متوسط عايل ا
 التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % السؤال

 أكيد   10 32.26 21 58.33 31 44.28
 نوعا ما 3 100 21 67.74 15 41.67 39 55.72

 ال        
موع 3 100 31 36 36 100 70 100  ا

 



 

 
 

بالغ األمهية يف التحكم يف   ااإلحصاءات أو البيانات الكمية للجدول على أنه للمستوى املعيشي دور تدل 
من ذوي املستوى املعيشي العايل جييدون التعامل مع  %58.33الشبكة يف التحكم يف الشبكة، إذ نالحظ أن 

من ذوي الدخل املتوسط يتحكمون يف الشبكة يف حني تدل  %32.26و  ، 36من أصل  21الشبكة مبجموع 
م يتحكمون يف الشبكة بتحفظ  بنسبة  ، وهذا %100بيانات اجلدول على كون مجيع املبحوثني صرحوا بكو

نظرا الرتفاع تكاليف  ،داللة على كون الدخل أو املستوى املعيشي عموما يلعب دورا كبريا يف التحكم يف الشبكة
لشبكة عموما ألن مهمة الصحفي ال تقتصر على مقر العمل بل متتد إىل املنزل ، فضال عن ضرورة االشرتاك با

توافر جهاز كمبيوتر و مودم وخط تلفوين لالرتباط بالشبكة، وارتفاع تكاليف االشرتاك ببعض املواقع على صعيد 
  .  آخر

28جدول رقم   
.ت العينة و التحكم في الشبكةتوزيع إجابات المبحوثين طبقا للغة التي يجيدها مفردا  

موع   املتغري   العربية  الفرنسية جنليزيةاإل ا
 التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % السؤال

 أكيد   28 51.85 3 100 31 44.28
 نوعا ما 13 100 26 48.15   39 55.72

 ال        
موع 13 100 54 100 3 100 70 100  ا

  0.030:مستوى الداللة  7.045= ²كا 

جنليزية يتحكمون يف الشبكة بصفة كبرية مقارنة مع غريهم من ة املبحوثني ممن يتقنون اللغة اإلنالحظ أن فئ
،من الفئة حمل  %100جنليزية بنسبة ات املتاحة على الشبكة باللغة اإلمن املعلوم %80املستجوبني، وذلك لكون 

ا إىل اللغة .الدراسة  تليها فئة متقين اللغة الفرنسية وذلك لكون اللغة الفرنسية أقرب يف العديد من مصطلحا
يف حني جند أن من يتحكمون يف اللغة العربية جييدون االستفادة من خدمات  %67.74اإلجنليزية ، بنسبة قدرها 

  .الشبكة العنكبوتية بصفة نوعية

 النتائج التفصيلية لوجود عالقة إرتباطية دالة إحصائيا بني متغري اللغة والتحكم يف الشبكة العنكبوتية ، كما تشري
جنليزية  واللغة الفرنسية بدرجة أقل يتفوقون على الذين جييدون اللغة العربية يف ويتضح أن الذين يتقنون اللغة اإل

  .التحكم يف الشبكة

29جدول رقم   



 

 
 

.قدمية والتحكم في الشبكةوثين وفقا لألتوزيع إجابات المبح  
موع   املتغري سنوات5قل من أ 10-6 15-11 20-16 فما فوق 21 ا

 التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % السؤال
 أكيد 8 21.62 18 75 5 55.56     31 44.28
 نوعا ما 29 78.38 6 25 4 44.44     39 55.72

 ال            
موع 37 100 24 100 9 100     70 100  ا

0.012:مستوى الداللة   8.796=  ²كا    

م مل متض عليهم  يتضح جليا من خالل قراءة البيانات الكمية هلذا اجلدول أن جل الصحفيني ممن أجابوا بكو
يف حني أقر  ،%78.38مخس سنوات يف مزاولة مهنة الصحافة يتحكمون نوعا ما يف االنرتنيت، مبا نسبته 

م جييدون اإلحبار عرب الشبكة بصفة أ 21.62% كيدة،أما بالنسبة ملن تراوحت مدة فقط من عينة الدراسة بكو
م ما بني م يتحكمون يف االنرتنيت بصفة أكيدة ،  %75سنوات فقد صرح  10- 6 خرب من هؤالء الصحفيني أ

م بني  %55.56بنسبة  - عينة الدراسة-وما يفوق النصف من اإلعالميني سنة  15-11الذين تراوحت مدة خرب
م جييدون استعمال الشبكة بصفة قطعية ، وهذا داللة على كون األقدمية تلعب دورا كبريا يف التحكم يف  بأ
التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال ، فللخربة واملمارسة أمهية قصوى يف التحكم يف مثل هذه التقنيات 

  .والوسائط

ائيا بني األقدمية والتحكم يف الشبكة، حيث بلغت قيمة  ويتضح من خالل بيانات اجلدول أن هناك دالة إحص
   .،حيث جند أن األقدمية تلعب دورا كبريا يف التحكم يف الشبكة 0.012عند مستوى داللة 8.796 ²كا

30جدول رقم   

موع  املتغري   رئيس التحرير رئيس القسم املخرج املراسل احملرر املصور ا
 
  

 السؤال

كرار %
الت

 

كرار %
الت

 

كرار %
الت

 

كرار %
الت

 

كرار %
الت

 
كرار %
الت

 
كرار %
الت

 

 دائما 3 60 5 55.56 3 60 10 58.82 13 65 6 42.86 40 57.15

 أحيانا 2 40 4 44.44 2 40 5 21.41 4 20 4 28.57 21 30



 

 
 

.توزيع إجابات المبحوثين طبقا للمنصب واستخدام الشبكة في العمل اإلعالمي  
                                                 

من خالل اجلدول الذي بني أيدينا والذي يعطي وصفا كميا لتقاطع متغري املنصب مع استخدام الشبكة يف العمل 
اإلعالمي، نستشف أن اهتمامات الصحفيني متقاربة فيما خيص توظيف الشبكة العنكبوتية يف العمل اإلعالمي، 

وذلك لكون احملررين عمدوا مؤخرا  ،%65لنسبة مع زيادة التأكيد عليها بشكل أكيد لدى فئة احملررين أين تبلغ ا
ا غدت أهم مصدر الستقاء املعلومات، تليها فئة املخرجني  إىل تقصي املعلومات عن طريق الشبكة على اعتبار أ

م مؤطرين ومشرفني على  ،%55.56،ورؤساء األقسام مبا نسبته%60و رؤساء التحرير مبا نسبته  على أساس أ
فضال عن التنسيق  ،قومون باالتصال بطاقم التغطية الصحفية ملتابعة العمل عن بعد وتوجيههإذ ي ،العمل الصحفي

، وميكن تفسري ذلك %58.82ليحتل صنف املراسلني املرتبة الثالثة مبا يعادل ،مع املؤسسات اإلعالمية األخرى
أما بالنسبة لفئة  وموظفيها،  مقر املؤسسة الصحفيةبكون االنرتنيت غدت أهم وسيط جللب املعلومة وتداوهلا بني

املصورين هي األخرى تعمد إىل توظيف الشبكة يف العمل اإلعالمي ولكن بدرجة أقل حيث مل تتجاوز النسبة 
، وهذا داللة على كون االنرتنيت أصبحت حتتل الصدارة بدون منازع يف استقاء األخبار ونقلها وتوصيلها  43%

  .إىل مقر الصحيفة  فضال عن إمكانية التنسيق مع موظفي اجلريدة وباقي املؤسسات اإلعالمية 

31جدول رقم   
.نة الدراسة التعامل يها على الشبكةتوزيع إجابات المبحوثين طبقا للتخصص العلمي واللغة التي تفضل عي  

موع   املتغري  إعالم واتصال علم االجتماع علوم سياسية لغات أجنبية علوم  اقتصادية ترمجة ا
  

كرار % السؤال
الت

 

كرار %
الت

 

كرار %
الت

 

كرار %
الت

 

كرار %
الت

 

كرار %
الت

 

كرار %
الت

 

 العربية 7 70 1 100 3 60       11 39.29
 الفرنسية 3 30   2 40 5 62.5 2 100 2 100 14 50

 جنليزيةاإل       3 37.5     3 10.71

موع 10 100 1 100 5 100 8 100 2 100 2 100 28 100  ا

 

 أبدا       2 11.77 3 15 4 28.57 9 12.85

موع 5 100 9 100 5 100 17 20 20 100 14 100 70 100  ا

 



 

 
 

تدل بيانات اجلدول على أن هناك عالقة طردية بني متغري التخصص ونوع اللغة اليت يفضل صحفيي اجلريدة 
ا على الشبكة ، إذ جند أن غالبية الصحفيني حاملي شهادات عليا ختصص إعالم واتصال يفضلون  التعامل 

ا اللغة  ،%70التعامل باللغة العربية بنسبة  وذلك لكون تكوينهم األكادميي كان باللغة العربية فضال عن كو
تمع %30الرمسية األوىل ، وكذلك اللغة الفرنسية ولكن بدرجة أقل مبا نسبته  ، على اعتبار أن الثقافة السائدة يف ا

ياسية حيث وزعت النسب  اجلزائري جتمع بني اللغة العربية والفرنسية والشيء نفسه بالنسبة خلرجيي العلوم الس
، أما بالنسبة خلرجيي قسم علم االجتماع فعادة ما يفضلون التعامل مع اللغة العربية مبا نسبته %40، %60كاآليت 

، يف حني جند أن املتحصلني على شهادات يف الرتمجة والعلوم االقتصادية فيحبذون التعامل باللغة الفرنسية 100%
صحفيني  5ي معهد اللغات األجنبية يفضلون التعامل باللغة الفرنسية مبجموع ، بينما جند أن خرجي%100بنسبة 

، وميكن تفسري ذلك بكون الصحفي مييل إىل اللغة %37.5، تليها اللغة اإلجنليزية بنسبة %62.5أي ما يعادل 
  .اليت يتقنها أكثر ومتمكن منها

32جدول رقم   
.عينة الدراسة وتفضل التعامل بها على الشبكةتوزيع إجابات المبحوثين طبقا للغة التي تتقنها   

موع   املتغري   العربية الفرنسية جنليزيةاإل ا
 التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % السؤال

 العربية 13 100     19 18.57
 الفرنسية   54 100   54 77.14

 االجنليزية     3 100 3 4.29
موع 13 100 54 100 3 100 70 100  ا

 

ا على  %100يربز جليا من خالل اجلدول السابق أن  من الصحفيني الذين يتقنون اللغة العربية يفضلون التعامل 
ا وما أسلفنا ذكره على اللغة العربية  %100الشبكة العنكبوتية، و ممن يتقنون اللغة الفرنسية يفضلون التعامل 

بكونه جييدها إما أن يكون تلقى تكوينه " س"والفرنسية ينطبق على اللغة اإلجنليزية، وميكن تفسري انتقاء اللغة 
ذه اللغة ، أو تلقى دورات تدريبية خاصة عليها، وإما عن طريق ا   .  ملمارسة اليوميةالبيداغوجي 

  

  



 

 
 

  

  

  

 

  

33جدول رقم   
 توزيع إجابات المبحوثين طبقا للمستوى المعيشي ونوعية الصعوبات التي تعترض عينة الدراسة أثناء

.استعمال الشبكة  
 

قيمة 
  الداللة

موع  ²كا   املتغري متوسط منخفض عايل ا
 التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % السؤال

 الرقابة   2 6.45 8 22.22 10 14.29 0.792 0.547
بطئ    5 16.13 12 33.33 17 24.28 1.581 0.610

 التحميل
عدم إتقان    21 6.45 9 25 11 15.71 0.772 0.502

اللغة 
 اإلجنليزية

 قلة اخلربة   10 32.26 7 19.45 17 24.29 1.581 0.610
ارتفاع  3 100 12 36.76   15 21.43 6.001 0.049

تكاليف 
 االشرتاك 

موع 3 100 31 100 36 100 70 100    ا

 

ميكن أن نستشف من خالل هذا اجلدول الذي يوضح تقاطع نوع الصعوبات اليت من املمكن أن تواجه الصحفي 
أثناء استعمال الشبكة مع املستوى املعيشي، أن ذوي املستوى املنخفض يعانون من ارتفاع تكاليف االشرتاك 

يف حني أشر ذوي املستوى  ،%100بالشبكة عموما ، واالشرتاك ببعض املواقع على وجه اخلصوص بنسبة 



 

 
 

، يليه اختيار اخلربة الشخصية يف كيفية االستفادة من الشبكة مبا  %38.76املتوسط على نفس االختيار مبا نسبته 
كذلك ضعف التكوين على مثل هذه اآلليات املستحدثة يف األداء اإلعالمي ، بينما أجاب   ،%32.26يقارب 
ملستوى العايل يشتكون من مشكل بطئ التحميل لبعض امللفات، و من فئة املبحوثني ذوي ا %38.33حوايل 

يشتكون من عدم إتقان اللغة االجنليزية وهي األكثر انتشارا على الشبكة باإلضافة إىل الرقابة على بعض  25%
وقلة اخلربة الشخصية يف كيفية التعامل مع  ،%22.22املواقع من جهات معينة حيث بلغت نسبة هذه األخرية 

، ومنه فإن هناك عالقة طردية بني املستوى املعيشي واالشرتاك يف شبكة االنرتنيت، %19.45بكة مبا يعادل الش
  . وهذا ما أكدته النتائج الكمية للجدول

حيث يتضح جليا أن هناك عالقة دالة إحصائيا بني املستوى املعيشي وارتفاع تكاليف االشرتاك يف بعض املواقع، 
جنليزية ، وقلة ئ التحميل ، وعدم إتقان اللغة اإلقة بني املستوى املعيشي والرقابة وبطيف حني ال توجد أي عال

  .  اخلربة الشخصية يف التعامل مع الشبكة

:خالصة   

ميكن أن نستشف كنتيجة هلذا الفصل أن املؤسسة عملت على استحداث الوسائل املستثمرة يف العمل الصحفي  
بتكوين و رسكلة الصحفيني ، و هذا ما  يدل على أن إدخال تكنولوجيا دومنا  إتباع جلب هذه التقنيات  

يئة العنصر البشري ، كما ميكن أن خنرج بنتيجة مفادها أن الصحفيني يعمدون إىل  االتصال يف بالدنا يتم دون 
اكاة ال عن و حماولة التحكم فيها عن طريق املمارسة اليومية و احمل استخدام هذه التقنيات يف العمل الصحفي ،

  .طريق التكوين و التدريب 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توظيف تكنولوجيا  : الفصل السادس  
في االتصال الداخلي  االتصال الحديثة  

 للمؤسسة

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

توظيف تكنولوجيا االتصال الحديثة في االتصال الداخلي  .....................السادسالفصل 
 للمؤسسة

 

:تمهيد  

صال احلديثة يف االتصال الداخلي، تسليط الضوء على حمور استخدامات تكنولوجيا االتسنحاول يف هذا الفصل 
و سنحاول قدر املستطاع حتليل البيانات الكمية، مث  تفسريها كميا مع توخي املوضوعية يف التحليل و عدم 

حث،  و تدعيم النتائج إطالق األحكام املسبقة ،و االستعانة بطبيعة احلال بآراء األطراف الفاعلة يف جمتمع الب
ال ،و ربطها على صعيد آخر بالنتائج العامة للدراسات السابقة  احملصل عليها بآراء املختصني و اخلرباء يف هذا ا

. 

 



 

 
 

  

34جدول رقم   
.مدى توظيف تكنولوجيا االتصال من قبل اإلدارة في عالقتها مع موظفيها  

 

 اإلحصاء  الفئات  التكرار %

 نعم 10 14.28
 ال 60 85.72

موع 70 100  ا
 

ميثل اجلدول الذي أمامنا مدى توظيف اإلدارة لتكنولوجيا االتصال احلديثة يف عالقتها مع موظفيها، حيث أقر 
مفردة، حيث يتبني  60، ومبجموع % 85.72الصحفيون أن اإلدارة ال توظف تكنولوجيا االتصال احلديثة بنسبة 

من خالل قراءة هذا اجلدول أنه رغم التقدم احلادث يف الربط الشبكي املشار إليه يف احملاور السابقة للدراسة 
للتكنولوجيا احلديثة لالتصال ،إال أن توظيفها يف االتصال  الشرق اجلمهوري امليدانية، ورغم استحداث مؤسسة

موظفيها، وهذا ما يعين أنه مازال بعيدا جدا عن املستوى املطلوب يف  الداخلي من قبل اإلدارة يف عالقتها مع
ممن أقروا بكون اإلدارة تعمد إىل استخدام تكنولوجيا االتصال للتواصل مع  %14.28عصر التكنولوجيا مقابل 

 .وهذا ما يعكس بعد اجلريدة كل البعد عن األنظمة احلديثة يف االتصاالت إعالمييها،

  

35جدول رقم   
.مضمون االتصال بين اإلدارة والصحفيين بواسطة التكنولوجيات الحديثة لالتصال   

 اإلحصاء  الفئات التكرار %

100  
 

 التكليف مبهمة 10

 تعليمات مصلحية  



 

 
 

االطالع على آخر   
 املستجدات

 أخرى تذكر  
موع 10 100  ا

ممن صرحوا بكون اإلدارة تلجأ إىل استخدام  توضح بيانات اجلدول املتعلق بفحوى االتصال أن مجيع الصحفيني
التقنيات احلديثة لالتصال يف عالقتها مع موظفيها، أن مضمون االتصال منحصر يف تكليف الصحفيني التابعني 
هلا بأعمال ميدانية، أو تغطية أحداث معينة ، يعين مل خترج عن نطاق التكليف مبهمة معينة ، ما ميكن أن 

لني السابقني أنه الرغم التقدم احلادث يف تكنولوجيا االتصال، ورغم ما جلبته املؤسسة نستشفه من خالل اجلدو 
من شبكة انرتنيت وانرتانت وأنظمة مرادفة لالتصال إال أن استغالهلا من طرف املؤسسة يبقى ضعيفا جدا ، وهذا 

كن إرجاع ذلك إىل ذهنيات ما يؤكد بعد اإلدارة عن األساليب احلضارية العصرية يف االتصال رغم توفرها، ومي
  .وعقليات األفراد اليت دأبت على االتصال الشفهي والكتايب

36جدول رقم   
.طرق تواصل الصحفيين مع اإلدارة  

 اإلحصاء  الفئات التكرار %

 الربيد اإللكرتوين 10 14.28
 االنرتانت  
 االتصال الكتايب    

 االتصال الشفهي 60 85.72
موع 70 100  ا

  

يربز جليا من خالل اجلدول املوضح أعاله أن معظم أفراد العينة يتواصلون مع اإلدارة عن طريق االتصال الشفهي، 
م يعمدون إىل صحفيني فقط ممن صرحوا بكو 10و  ،%85.72صحفي أي ما يعادل  60حيث قدر عددهم 
النفسية للصحفيني والفرد اجلزائري ،وهو ما يعكس الرتكيبة %14.82لكرتوين أي ما يقارب استخدام الربيد اإل

عموما ، فنحن نتكلم عن جمتمع الزال جمتمعا ريفيا رغم مظاهر احلضارة، لذلك يظل استعمال تكنولوجيا 
االتصال احلديثة بعيدا عن االستعمال اليومي ،كما أن الصحفي اجلزائري مازال يفضل طريقة االتصال الشخصي 



 

 
 

ا اإلالطرود الرب ، أو استعمال اهلاتف و  وبالرغم من أن هذه األنظمة تسهم يف اقتصار . 1لكرتونية يدية على مثيال
  .اجلهد والوقت وتقليص املسافات إال أن  الصحفيني مازالوا يتواصلون واإلدارة بالطرق التقليدية

37جدول رقم   
.غرض اتصال الصحفيين باإلدارة   

 

 

 

 

 

نستشف من خالل هذا اجلدول أن إجابات املبحوثني تراوحت بني تقدمي مقرتحات ،وأخذ املوافقة على 
أن ، وهذا ما يؤكد الفرض السابق الذي يقول %51.43و  %48.57النشر،ووردت النسب كاآليت على التوايل 

تسودها الرمسيات ويغلب عليها الطابع اجلدي، بالرغم   واإلدارة هي عالقة عمل ال أكثر،العالقة بني الصحفيني
ا أن تنعكس إجيابا على السري العام  من أن التعامالت اليومية خارج نطاق العمل تعترب نوعا من التحفيز من شأ

   .للمؤسسة 

38جدول رقم   
.التنسيق والتنظيم بين مختلف المصالح واألقسام  مساهمة االتصال الوسائطي في  

                 اإلحصاء  الفئات التكرار %
 نعم 51 72.86
 ال 19 27.14

موع 70 100  ا
 

                                                
 :متاح على  13/3/2009جريدة املساء اليومية إخبارية وطنية ، : ، يف واقع وأفاق المقروئية في الجزائرعن  - 1

http ://www.al- massa.com/ar/content/view/18651/471.htm 27/04/2011  15:00على الساعة. 
 

 اإلحصاء  الفئات التكرار %

 رفع شكاوي أو تقارير  
 طرح انشغال   

 تقدمي مقرتح 34 48.57
 اخذ اإلذن 36 51.43

موع 70 100  ا



 

 
 

يرون أن االتصال  %72.86عنصرا من العينة املبحوثة مبا نسبته  51يتبني لنا من خالل اجلدول السابق أن 
الوسائطي من شأنه أن يساهم يف التنسيق والتنظيم بني خمتلف املصاحل ،نظرا لكونه يتسم باآلنية والفورية على 
عكس االتصال الشفهي، الذي يتسبب يف إهدار الكثري من الوقت مقارنة مع االتصال الوسائطي، أما الذين 

 ،فاقا جديدة لضمان السري احلسن لعملية إنتاج األخبارحيث فتحت آ %27.14يرون عكس ذلك فيمثلون نسبة 
 .من خالل توجيه العمل ومتابعته ومراقبته ، والتنسيق والتنظيم مع خمتلف املصاحل 

  

39 جدول رقم    
.كيفية تلقي التكليف من قبل اإلدارة  

اإلحصاء                 الفئات التكرار %
 لكرتوينالربيد اإل 10 14.28
 االنرتانت  15 21.43

 االتصال الكتايب  
 االتصال الشفهي 45 64.29
موع 70 100  ا

م يتلقون التكليف عن  ،%64.29مفردة أي ما يعادل  45تشري بيانات هذا اجلدول إىل أن    ممن أقروا بكو
هذا دليل على  صحفي ، 14مبجموع  %14.28،و  %21.43مبا نسبته   صحفي 15طريق االتصال الشفهي و 

طرحنا سؤاال مماثال و كانت إجابات األغلبية الساحقة   فيها نوع من اخللل فقد سبق وأنكون إجابات املبحوثني
لنعود لنطرح السؤال من  جديد بصيغة أخرى لتتضاءل بالنسبة %  85تشري إىل االتصال الشفهي بنسبة  

  . لالتصال الشفهي و ترتفع بالنسبة لالتصال الوسائطي 

40جدول رقم   
.مساهمة الموقع االلكتروني في تعزيز االتصال بين الموظفين بالمؤسسة  

  اإلحصاء  الفئات التكرار %
 نعم  26 37.14
 ال  44 62.86

موع 70 100  ا

 



 

 
 

االتصال  يف  لكرتوين ال يساهمينة املبحوثة، يرون أن املوقع اإلعنصرا من الع 44تشري بيانات هذا اجلدول إىل أن 
من الصحفيني عينة  ،%37.14أما الذين يرون عكس ذلك فيمثلون نسبة  ،%62.86الداخلي بنسبة تقدر حبوايل 

تستعمله املؤسسة بغرض ، الدراسة، هذا إن دل على شيء إمنا يدل على كونه جمرد موقع صوري شكلي ال غري
خمتلف األقسام و املصاحل، و التكامل الوظيفي النشر فقط يف حني ميكن استثماره يف عدة جماالت كالتنسيق بني 

   .الطاقم الصحفي و اعتماده كفضاء اتصايل، و إثرائه مبقاالت الرأي و املقاالت النقدية و التحليلية أفراد بني كافة

  41جدول رقم 
  .طبيعة إسهامات الموقع اإللكتروني في تعزيز االتصال الداخلي 

  اإلحصاء  الفئات التكرار %
 تسهيل احلصول على املعلومات 12 46.15
  اختصار اجلهد و الوقت 6 23.08

 
 مهزة وصل بني املوظفني 8 30.77

موع 26 100  ا

 

بالنسبة للشطر الثاين من السؤال فقد أجاب غالبية املبحوثني بكونه يساهم يف تسهيل احلصول على املعلومة مبا 
أعربت عن كونه يعد مهزة وصل بني الصحفيني، وصرحت البقية بكونه يعمل  %30.77وحوايل  ،%46.15نسبته 

لكرتوين ال يعدو ، من الواضح أن املوقع اإل %23.08صحفيني أي ما يعادل  6على اقتصار الوقت واجلهد وبلغ 
 أن يكون واجهة للصحيفة  حيث يعاد عرض عليه ما مت نشره على الصحيفة الورقية ، أو خمتصرات دون فتح

ومنه ميكن القول أن . فضاء لالتصال واملقاالت والتحليالت مثلما هو معهود يف باقي املؤسسات اإلعالمية 
 حتسني األداء مسؤويل الصحيفة واإلدارة ال يسخرون وال يستثمرون هذه اخلدمة لتفعيل االتصال الداخلي ومن مث

  .املهين كما وكيفا

42جدول رقم    
.ة لالتصال  على الصعيد الداخلي للمؤسسة إسهامات التكنولوجيا الحديث  

 

  اإلحصاء  الفئات التكرار %

 فتح فضاءات حرة للتواصل  
خلق عالقات جيدة بني   



 

 
 

 

 

 

 

 

 

ا أن  يتضح جليا من خالل البيانات الكمية للجدول أن أغلبية املبحوثني أفادوا بكون تكنولوجيا االتصال من شأ
-، أما بالنسبة لباقي الصحفيني%62.68صحفيا أي ما يقارب  44تساهم يف التكامل الوظيفي ، وبلغ عددهم 

ا تساهم يف تسهيل األداء املهين -عينة الدراسة ، نظرا ملا تتيحه تكنولوجيا %28.57مبا نسبته  فقد نوهوا بكو
ا أن تساهم يف ضمان السري احلسن  للمؤسسة، يف حني مل يؤشر أي االتصال من أدوات ووسائل من شأ

صحفي على كل من فتح فضاءات حرة بني مسؤويل املصاحل والعاملني وخلق عالقات جيدة بني الصحفيني، وهو 
مهين وما يعكس جانب الفردانية الذي خلفته التكنولوجيا احلديثة لالتصال، أو اجلانب  االجتماعي أو السوسيو 

باإلضافة إىل احلد من قات احلميمة بني أفراد التنظيم، ما يعرف باالغرتاب السوسيو مهين حيث قضت على العال
م ليسوا أكثر م ا األفراد أثناء ممارسة عملهم ، وشعورهم بأ ن جزء من نظام بشري آيل ، احلرية النسبية اليت ينعم 

كما يعكس بعد استغالل التكنولوجيا يف . مما يؤدي إىل انكماش حجم املعامالت الشخصية والعزلة والوحدة
صال األفقي ويف نفس وطغيان االتصال الرأسي يف تسيري العمل، أي غلق قنوات االت ،االتصال البيين االجتماعي

تكنولوجيا االتصال احلديثة ودورها يف "دراستها اليت متحورت حول من خالل " أمل حممد خطاب"السياق ذهبت 
إىل أن استخدام التكنولوجيا يف العمل الصحفي قد أثر إجيابا على عالقات القائمني " تطوير األداء الصحفي

دف جتويد العمل    . باالتصال بالصحف املصرية من خالل املزج بني روح التعاون والتنافس 

43جدول رقم   
.زيع إجابات المبحوثين طبقا للسن و استثمار تكنولوجيا االتصال في االتصال الداخليتو   

موع   املتغري 30-20 40-31   فما فوق 41 ا
 التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % السؤال

 نعم     10 76.92 10 14.28
 ال 16 100 41 100 3 23.08 60 85.72

 املوظفني
 التكامل الوظيفي 26 37.14
 تسهيل األداء املهين 44 62.86

 أخرى تذكر  
موع 70 100  ا



 

 
 

موع 16 100 41 100 13 100 70 100  ا
0.037:مستوى الداللة  6.570=²كا   

اخنفاض نسبة توظيف : من خالل البيانات الكمية اليت تظهر يف اجلدول املوضح أعاله ميكن قراءة ما يلي
تكنولوجيا االتصال احلديثة من شبكة داخلية وخارجية ، يف االتصال الداخلي يف كال االجتاهني سواء اتصال 

حيث نالحظ أن الفئة العمرية  وظفني باإلدارةكما سبق وأن أشرنا، أو اتصال امل) االتصال النازل(باملوظفنياإلدارة 
سنة، يلجؤون إىل االتصال الشفهي حينما حياولون االتصال باإلدارة،  40-31وكذلك فئة  30-20املنحصرة بني 

تصال احلديثة يف االتصال مع اإلدارة ، لكل منهما، وسجلت أكرب نسبة توظيف لتكنولوجيا اال%100بنسبة 
لدى  - رفع شكاوي، طرح انشغال معني أو تقدمي مقرتح أو أخذ املوافقة بالنشر - بغض النظر عن فحوى االتصال

، هذا ما يعكس ختطي هذه الفئة حلواجز احلوار %76.92سنة بنسبة  41فئة الصحفيني الذين تزيد أعمارهم عن 
اإلدارة واملوظفني، ومن الواضح أن هذه الفئة تتمتع بصالحيات وامتيازات ختول هلم  والرمسيات والربوتوكوالت بني

التملص من الطرق الرمسية يف االتصال، يف حني تتضاءل النسبة تدرجييا كلما قل عمر أو سن الصحفي وذلك 
لالتصال ال ترق إىل وعموما فإن توظيف هذه التكنولوجيات احلديثة . لسيادة االتصال الرمسي بني أطراف املؤسسة
  . املستوى املطلوب يف االتصال البيين الداخلي

وتشري النتائج التفصيلية للجدول إىل وجود عالقة دالة إحصائيا بني السن واستثمار التكنولوجيا يف االتصال 
، ذلك أن املتقدمني يف السن يتمتعون 0.039عند مستوى داللة  6.570²الداخلي، حيث بلغت قيمة كا

  .ازات ختول هلم جتاوز الطرق التقليدية يف االتصالبامتي

44جدول رقم  

.توزيع إجابات المبحوثين طبقا للنوع وطرق تواصل الموظفين مع اإلدارة  

موع   املتغري  السؤال  ذكر أنثى ا
 التكرار % التكرار % التكرار %

 لكرتوينالربيد اإل 10 21.28   10 14.28
 االنرتانت      
 االتصال الكتايب      

85.72  
 

 االتصال الشفهي 37 78.72 23 100 60

موع  47 100 23 100 70 100  ا



 

 
 

0.042:مستوى الداللة  6.463=²كا   

يتضح من خالل بيانات اجلدول السابق وجود عالقة دالة إحصائيا بني النوع واستخدام مفردات العينة لتكنولوجيا 
، ويتفوق 0.042عند مستوى داللة  6.463 ²االتصال احلديثة للتواصل مع اإلدارة ، حيث بلغت قيمة كا

لإلناث ، ذلك  %0 للذكور مقابل، %21.28الذكور على اإلناث يف درجة استخدام تكنولوجيا االتصال بنسبة 
أن نسب اهتمام الذكور باالنرتنيت ، وكافة أشكال املستحدثات التكنولوجية تفوق اهتمام اإلناث ،كما ميكن 
ا ، فالذكر غالبا جنده مييل إىل كل ما هو تقين وإلكرتوين ، ويسعى  إرجاع ذلك إىل الطبيعة البشرية يف حد ذا

زته اليت متيل إىل اكتشاف كل ما هو جديد واالطالع على خباياه، على عكس األنثى دائما إلشباع فضوله وغري
اليت حتبذ كل ما هو بسيط ومألوف، وعموما يبقى استخدام مفردات العينة لتكنولوجيا االتصال ضعيفا بغض 

  .النظر عن النوع  

45جدول رقم     
الوسائطي في التنظيم و التنسيق بين مختلف توزيع إجابات المبحوثين طبقا للسن و مساهمة االتصال  .المصالح  

موع   املتغري 30-20 40-31 فما فوق 41 ا
 التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % السؤال

 نعم 11 68.75 36 87.80 4 30.77 51 72.86
 ال 5 31.25 5 12.20 9 69.23 19 27.14

موع 16 100 41 100 13 100 70 100  ا
 

سنة يرون أن االتصال  30- 20يتضح جليا من خالل اجلدول أن غالبية الصحفيني من ترتاوح أعمارهم بني 
والشيء نفسه  ،%68.75الوسائطي من شأنه أن يساهم يف التنسيق والتنظيم بني خمتلف املصاحل، مبا نسبته 

يف  ،%87.80ىل أين بلغت النسبة سنة ولكن بنسبة تفوق نسبة الفئة األو  40-31بالنسبة ملن يرتاوح سنهم بني 
م دأبوا على  30.77 سنة بنسبة قدرها 41حني تقل النسبة لدى من جتاوز سنهم  ، وميكن تفسري ذلك بكو

ا أكثر محيمية وأجنع الطرق للتواصل كما أن االتصال الشفهي  الطرق التقليدية يف التعامل واإلدارة ، إذ يرون أ
جناز واإلبداع ، يف حني على نفسية الصحفي ويكون دافعا لإله أن ينعكس إجيابا يعترب نوعا من التحفيز من شأن

م حيبذون فكرة  م مل يتخطوا حلد الساعة هذه الرمسيات يف التعامل مع اإلدارة إال أ جند أن الشباب بالرغم من أ



 

 
 

ا عامل مهم للتكامل الوظيفي بني أفراد ال ،االتصال عن طريق هذه الوسائط طاقم الصحفي، كما ويرون أ
  .حيبذون األفكار املستحدثة والتقنيات اجلديدة

  

  

 

  

46جدول رقم    
.توزيع إجابات المبحوثين طبقا للمستوى التعليمي و كيفية تلقي التكليف من قبل اإلدارة  

 

قيمة 
 الداللة

موع ²كا  املتغري تكوين خاص ليسانس ماجستري دكتوراه ا
  

 السؤال
  التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار %

الربيد  4 9.52 5   33.33   10 14.28 20 1
 لكرتويناإل

 االنرتانت 8 19.05 5 20 2 66.67   15 21.43 6.742 0.040

االتصال             
 الكتايب

االتصال  30 71.43 15 60     45 64.29 6.714 0.033
 الشفهي

موع 42 100 25 100 3 100   70 100    ا

 

بالنسبة لتقاطع متغري املستوى الدراسي مع طرق تواصل اإلدارة مع املوظفني فيمكن أن نالحظ تباينا واضحا يف 
توظيف تكنولوجيا االتصال احلديثة يف االتصال الداخلي ،حيث جند أن اإلدارة تتواصل مع حاملي شهادة 

% 20للربيد اإللكرتوين و %20 ليسانس و ماجستري على حد سواء عن طريق تكنولوجيا االتصال ، بنسبة
حلاملي شهادة %66.67بالنسبة للربيد اإللكرتوين و % 33.33لالنرتانت بالنسبة حلاملي شهادة ليسانس و 



 

 
 

يبقى لدى الفئة األوىل ،و عموما  % 19.05بالنسبة للربيد اإللكرتوين و % 10املاجستري ،يف حني مل تتعد 
  .وجود من لديهم مستوى ليسانس وماجستريضعف االتصال الداخلي البيين واضحا رغم 

  .وتشري النتائج التفصيلية إىل وجود عالقة دالة إحصائيا بني املستوى الدراسي وطرق تواصل اإلدارة مع الصحفيني

 

  

47جدول رقم   
.توزيع إجابات المبحوثين طبقا للمستوى الدراسي و دور الموقع اإللكتروني في تعزيز االتصال الداخلي   

موع   املتغري تكوين خاص ليسانس ماجستري دكتوراه ا
 التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % السؤال

 نعم 11 26.19 13 52 2 66.67   26 37.14
 ال 31 73.81 12 48 1 33.53   44 62.86

موع 42 100 25 100 3 100   70 100  ا

 0.044:مستوى الداللة  6.231=²كا

نالحظ من خالل اجلدول املوضح أعاله أن الصحفيني ذوي املستويات التعليمية العالية، يرون أن املوقع 
اإللكرتوين للصحيفة يساهم بطريقة أو بأخرى يف تعزيز االتصال، حيث بلغت النسبة لدى حاملي شهادة 

للمكونني %27د ، لدى حاملي شهادة املاجستري يف حني مل تتع% 66.67و ارتفعت إىل %52ليسانس 
،لكونه فتح آفاقا أخرى لالتصال فضال عن كونه يعد فضاء اتصاليا إضافيا للصحفيني، حيث تكوينا خاصا 

أشارت البيانات الكمية إلجابات املبحوثني إىل تثمني الصحفيني لدور املوقع اإللكرتوين يف تفعيل االتصال نظرا 
ويتها، فضال عن العمل على ترقية صورة مثمنة لكونه يعد قبل كل شيء واجهة للمؤسسة يعمل على ا لتعريف 

ا اإلنصات  عن املؤسسة، وحماولة كسب رضا وتأييد مجهور القراء عن طريق فتح قنوات لالتصال من شأ
م م والنزول لدى رغبا م رؤاهم وطروحا   . النشغاالت القراء وتطلعا

يا بني املستوى الدراسي ودور املوقع اإللكرتوين يف تعزيز وتشري النتائج التفصيلية إىل وجود عالقة دالة إحصائ
  .  0.044وهي قيمة دالة عند مستوى6.231 ²االتصال الداخلي، حيث بلغت قيمة كا

  



 

 
 

  

  

  

  

  

48جدول رقم    
 توزيع إجابات المبحوثين طبقا للمنصب و إسهامات التكنولوجيا الحديثة لالتصال

 

أكدت نتائج الدراسة أن مجيع رؤساء التحرير يرون أن إسهامات تكنولوجيا االتصال قد انصبت حول التكامل 
، وتراوحت اإلجابات لدى رؤساء األقسام بني التكامل %100الوظيفي بني أفراد الطاقم الصحفي، بنسبة 

، أما بالنسبة لفئة %44.44و %55.56الوظيفي وتسهيل األداء املهين، ووردت النسب كاأليت على التوايل 
، أما بالنسبة لفئة املراسلني %80املخرجني فقد أعطت أكرب نسبة الحتمال تسهيل األداء املهين وقدرت ب 

ا سهلت األ ، يليه اقرتاح التكامل الوظيفي بني العاملني على مستوى %52.94داء املهين مبا نسبته فرتى أ
يرون أن لتكنولوجيا  -فئة احملررين-من صحفيي اجلريدة  % 85، و %47.06اجلريدة، أين بلغت النسبة 

االتصال احلديثة دورا كبريا يف تسهيل العمل اإلعالمي ، فضال عن إمكانية التكامل الوظيفي عن طريقها مبا نسبته 

موع  املتغري رئيس التحرير رئيس القسم املخرج املراسل احملرر  املصور ا
  

كرار % السؤال
الت

 

كرار %
الت

 

كرار %
الت

 

كرار %
الت

 

كرار %
الت

 

كرار %
الت

 

كرار %
الت

 

 فتح فضاءات              

خلق عالقات               
 جيدة

 التكامل 5 100 5 55.56  20 8 47.06 3 15 4 28.57 26 37.14

 تسهيل األداء   4 44.44  80 9 52.94 17 85 10 71.43 44 62.86
 املهين

موع 5 100 9   100 17  20 100 14 100 70 100  ا



 

 
 

ا أسهمت يف تسهيل سريورة العملية اإلعالمية هذا من جهة،  %72، وقرابة 15% من مصوري اجلريدة يرون أ
، وعموما فإن هذه التكنولوجيات قد سهلت توجيه العمل %29يق التكامل بني موظفي اجلريدة مبا يقارب وحتق

الصحفي من خالل اإلشراف على توزيع ومتابعة العمل الصحفي لدى الصحفيني التابعني للمؤسسة، والتحكم 
  .يف العمل، كما أصبح العمل الصحفي ينجز يف وقته وبكفاءة نوعية أحسن

 

 

 

 

  :خالصة 

كنتيجة ملا سبق ميكن أن نقول أنه بالرغم من أن املؤسسة تعمل على مسايرة أحدث التطورات احلاصلة يف امليدان 
إال أن توظيفها على مستوى االتصال الداخلي يبقى ضعيف جدا، مقارنة مبا متلكه املؤسسة لتسهيل  ،اإلعالمي

عكاسات االجيابية لتكنولوجيا االتصال، حيث تساعد هذه عملية التواصل، ولكن هذا ال مينع من وجود بعض االن
األخرية على التكامل الوظيفي بني أفراد الطاقم الصحفي، و تسهيل األداء الصحفي، كما استنبطنا من عملية 
اجلدولة أن الطابع العام لالتصال على مستوى هذه املؤسسة هو سيادة االتصال الرأسي و غياب االتصال 

  . السوسيو املهين

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

توظيف تكنولوجيا االتصال  : الفصل السابع  
 الحديثة في االتصال الخارجي للمؤسسة

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

توظيف تكنولوجيا االتصال الحديثة في االتصال الخارجي  .......................السابعالفصل 
 للمؤسسة

:تمهيد   

واملركبة املتعلقة باستخدامات تكنولوجيات عرض يف هذا الفصل اجلداول التكرارية البسيطة سأ        
  االتصال احلديثة على مستوى االتصال اخلارجي للمؤسسة، مرفقة بالتحليل الكيفي للجداول،

وبعض الدراسات  –عينة الدراسة  –على عملية التفسري على مداخالت بعض املستجوبني  مستندة
إدماج اإلطار النظري يف الدراسة  و قد ارتأيت السابقة املطابقة، فضال عن اإلطار النظري للدراسة،
 .امليدانية حىت تكون ديناميكية أكرب يف مسار البحث 

  



 

 
 

49 جدول رقم    
.الوسائل المستخدمة في العمل الصحفي خارج المؤسسة   

       اإلحصاء  الفئات   التكرار %

 االنرتنيت 53 36.30
 اهلاتف 22 15.07
 الكامريا الرقمية 19 13.70
 احملمول 50 34.93

 أخرى تذكر  
موع 146 100  ا

 

حول الوسائل اليت يعمد الصحفي إىل  ،من خالل هذا اجلدول الذي يعرض أجوبة السؤال متعدد اخليارات
استخدامها أثناء أدائه اإلعالمي خارج املؤسسة، ميكن أن نقرأ أن غالبية اإلجابات انصبت حول االنرتنيت لتنال 

،مث اهلاتف أين بلغت النسبة  %34.39، يليه مباشرة احملمول مبا نسبته  %36.30حصة األسد، حيث تقدر ب 
إجابة أي ما يعادل  14لتحتل الكامريات الرقمية املرتبة األخرية مبجموع إجابة،  27مبجموع  15.07%
، هذا إن دل على شيء إمنا يدل على كون احملمول غدا ضرورة البد منها،  نظرا ملا يتيحه من معاجلة 13.70%

لالنرتنيت آلية، وأرشفة إلكرتونية ، واسرتجاع ،وتسجيل للمعلومات ،فضال عن االتصال بالشبكة، أما بالنسبة 
فقد أضحت مصدرا جد مهم الستقاء املعلومات هذا من جهة ، والنشر اإللكرتوين من جهة أخرى، والشيء 

ومنه ميكن القول أن االنرتنيت واحلاسب اآليل مها . نفسه بالنسبة للهاتف نظرا لكونه أسرع وسيلة اتصال 
ملؤسسة، جعلت منهما ضرورة  ملسايرة آخر الوسيلتني األكثر استعماال وتوظيفا يف العمل اإلعالمي خارج ا

التطورات احلاصلة يف ثورة االتصاالت لتغطية وإجناز األعمال الصحفية، ومن مث حتسني نوعية الرسالة اإلعالمية 
ة املنافسة ،كما يتم توظيف اهلاتف أيضا والكامريات الرقمية ولكن بدرجة أقل ، وهذا ما  وزيادة املردودية وجما

اآللة شيئا فشيئا حمل اإلنسان، فهي من اجلانب املشرق اقتصرت الوقت واملسافات، وحسنت من  يعكس إحالل
نوعية الرسالة اإلعالمية، وسامهت يف زيادة اإلنتاجية، وتوسيع رقعة النشاط املهين وحيز التغطية اجلغرافية عن طريق 

لذي كان مرتبطا ارتباطا وثيقا النشر الشبكي على صعيد آخر، وقلصت من دور الصحفي كمبدع ومبتكر وا
  .بالصحفي 

50جدول رقم   
.نجاز العمل اإلعالمي ة المعتمدة من طرف المؤسسة   في إمدى كفاية الوسائل التكنولوجي  



 

 
 

 اإلحصاءالفئات    التكرار %

 كافية 14 20
 نوعا ما 38 54.28
 غري كافية 18 25.72

موع 70 100  ا

 

ما وغري كافية، ووردت النسب   أن معظم اإلجابات ترتاوح بني احتمايل نوعانالحظ من خالل هذا اجلدول 
، وهذا ما يعكس ختلف املؤسسة عن مسايرة أهم أجبديات العمل %25.72و %54.28يت على التوايل كاآل

ومنه نستنج أن التكنولوجيا املستحدثة على مستوى اجلريدة . اإلعالمي يف عصر تكنولوجيا اإلعالم واالتصال
أوهلما أن التكنولوجيا املستحدثة من قبل املؤسسة : يست كافية ملسايرة التقدم احلادث يف ميدان االتصال لسببنيل

ليست آخر ما عرفته التكنولوجيا ، ألنه هناك دائما اجلديد يف عامل االتصاالت ، أضف إىل ذلك أن ما جلب 
كنولوجيا لوحدها ال تكف بدون انتهاج سياسة منها غري متبوع بتكوين خاص للتحكم فيها ، وثانيهما أن الت

  .رصينة وختطيط ومتابعة وحسن تسيري وترشيد   للخدمات اليت تتيحها هذه التكنولوجيا

  51جدول رقم 
  .بتغطيات صحفية خارج المقر الصحفي  -عينة الدراسة –قيام الصحفيين 

  
  
  
  
  
  

م مل يسبق وأن قاموا  %55.72من خالل اجلدول املوضح أعاله ، نالحظ أن  من عينة الدراسة أقروا بكو
، وميكن تفسري  %44.28بتغطيات صحفية خارج املقر املركزي للجريدة ،أما الذين يرون عكس ذلك فيمثلون 

ذلك بكون كل الوسائل أصبحت متاحة أمام اإلعالميني فال داعي ألن يكلف نفسه عناء التنقل لتغطية أي 
تظاهرة أو حدث ،حيث أن التكنولوجيات احلديثة لالتصال فتحت للصحفي  آفاقا جديدة جلمع البيانات و 

  .املعلومات ،وهو متواجد يف مكتبه ويف ظرف ثوان معدودات 

52ول رقم  جد  

  اإلحصاء  الفئات   التكرار %

 نعم 39 55.72
 ال 31 44.28

موع 70 100  ا



 

 
 

. في نقل المادة اإلعالمية 1اعتبار االنترنيت الوسيط رقم   

  

  

  

  

يتضح جليا أن غالبية الصحفيني ممن قاموا بتغطيات خارج املقر املركزي للصحيفة ، جزموا بكون االنرتنيت تعد 
، نظرا ملا تتسم به شبكة %76.92إىل مقر اجلريدة مبا نسبته  يف نقل املواد أو املضامني اإلعالمية 1 الوسيط رقم

والالمكانية والذي جعل بطريقة أو  االنرتنيت من سرعة وآنية وفورية فضال عن خاصية التفاعلية والالتزامنية 
  . بار إىل مقر الصحيفةبأخرى من شبكة االنرتنيت أهم الوسائط املسخرة لنقل وتوصيل األخ

53جدول رقم    
.مجاالت توظيف تكنولوجيا االتصال الحديثة خارج المؤسسة  

  

  

  

  

  

من خالل اجلدول السابق يتبني أن الصحيفة توظف التكنولوجيا احلديثة لالتصال يف االتصال اخلارجي بدرجات 
االت، وقد أجاب املبحوثون أن أكرب توظيف هلذه التكنولوجيا هو يف جمال االتصال مبصادر  متفاوتة باختالف ا

ا نسبة  ، من مبحوثي الدراسة ليليها جمال التنسيق مع املؤسسات األخرى، مبا نسبته %58.75األخبار اليت أيد
من الفئة املبحوثة، بينما بلغت نسبة استغالل التكنولوجيا احلديثة لالتصال يف جمال االتصال باملوظفني  21.86%

ومنه . ال غري %8.57يف حني تستثمر هذه التكنولوجيا لالتصال جبمهور القراء بنسبة  ،%10خارج املؤسسة 
نستنج أن تسخري تكنولوجيا االتصال يف االتصال اخلارجي يغلب عليه الطابع اإلعالمي املهين لضمان السري 

و نالحظ من خالل النتائج احملصل عليها أن غالبية اإلجابات تراوحت بني تسيري العمل  احلسن لعمل التنظيم ،

  اإلحصاء  الفئات التكرار %
 نعم  30 76.92
 ال 9 23.08

موع 39 100  ا

     اإلحصاء  الفئات التكرار %

 االتصال باملوظفني 7 10
 تسيري العمل املوجه للصحفيني 6 8.57

 التنسيق مع املؤسسات األخرى 16 21.86
 املصادر ياالتصال بباق 41 58.75

موع 70 100  ا



 

 
 

مية األخرى فضال عن االتصال باملوظفني ، وهو ما تؤكده املوجه إىل الصحيفة والتنسيق مع املؤسسات اإلعال
اآليل يف  حول مستويات توظيف احلاسب 2000سنة "  walter Nibauer"دراسة الباحث اإلعالمي الشهري

م الصحفية قد بدأت  -عينة الدراسة–األمريكية حيث ذكر الصحفيون " يوالصحف الصادرة بوالية أ أن مؤسسا
يل يف التنسيق بني عمل األقسام الصحفية املختلفة، ويف إدارة عمل املراسلني اخلارجيني، يف توظيف احلاسب اآل

  1. وربطهم بغرف األخبار يف املؤسسة الرئيسية

  54 جدول رقم  
.مساهمة الموقع اإللكتروني في تفعيل االتصال الخارجي  

  اإلحصاء  الفئات التكرار %

 نعم 52 74.28
 ال 18 25.72

موع 70 100  ا
 

 70مفردة من أصل  52مبجموع  %74.28تدل إحصائيات اجلدول على أن معظم الصحفيني وبلغت نسبتهم 
مفردة ، يرون أن املوقع اإللكرتوين للصحيفة يساهم يف تعزيز االتصال اخلارجي، وتفعيله والذي من شأنه أن 

وهو ما يعكس دراية أفراد العينة بوزن املوقع اإللكرتوين يف عصر  ،ينعكس إجيابا على األداء اإلعالمي بوجه عام
ملستوى تكنولوجيا االتصال واملعلومات ، أما بالنسبة لبقية الصحفيني فريون أنه جمرد موقع صوري ال يرق إىل ا

املوقع بني ما هو متاح من إمكانات وبني اإلجنازات احملققة، حيث ميكن استثمار  فهناك هوة فادحة. املطلوب
اإللكرتوين للمؤسسة يف إثرائه مبختلف التقارير والتحقيقات والتحليالت ،فضال عن استغالله كنافذة للتجارة 
اإللكرتونية عن طريق اإلعالنات وتوسيع رقعة البث وربط املنت بالوسائط املتعددة ، باإلضافة إىل فتح فضاءات 

 ...والصحفيني ومجهور القراءحرة للتواصل بني الصحفيني وباقي املصادر الصحفية 

 

  

55جدول رقم     
.طبيعة إسهامات الموقع اإللكتروني في االتصال الخارجي   

                                                
 .101حمرز حسني غايل ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 1



 

 
 

 اإلحصاء  الفئات التكرار  %

وية املؤسسة 19 36.54  التعريف 
 ترقية صورة مثمنة عنها 4 7.69

 توسيع رقعة البث 12 23.08
م أهم  17 32.69 التواصل مع القراء كو

 العملية اإلعالميةحلقة يف 
موع 52 100  ا

  

لكرتوين جابوا بنعم يثمنون دور املوقع اإلأن الذين أ )كيف ذلك(يربز جليا من خالل الشق الثاين من السؤال 
وية املؤسسة،  %36.54للجريدة حيث أشاد  من جمموع املستجوبني بكون املوقع اإللكرتوين يساهم يف التعريف 

نوهوا بكونه يعترب مهزة وصل بني اجلريدة ومجهور القراء خصوصا وأن مجهور اجلريدة يعد أهم حلقة  % 32.69و
تمع الذي تنتمي إليه تؤثر فيه من خالل حماولة تشكيل رأي عام  يف العملية اإلعالمية، فاملؤسسة تنشط يف ظل ا

عالمية دون أخرى أي املوضوعات اليت موايل جلهات أو قضايا معينة، وتتأثر به من خالل اختيار مضامني إ
تستهوي القارئ وتشغل باله ، وعليه وجب استثمار مثل هذه التقنيات للتواصل ومجهور القراء، وهو ما تؤيده 

تأثري التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال على "حول  2005-2004يف عام " سوالف بوصبع " دراسة 
تمع هي عالقة تأثر وتأثري يف ظل واليت و " العمل الصحفي يف اجلزائر صلت إىل أن العالقة بني وسائل اإلعالم وا

أنه يعمل على توسيع رقعة النشاط املهين عن %  23.08التطور التكنولوجي ، يف حني يرى البعض مبا نسبته 
. عن املؤسسةفقط من أفراد العينة بكونه يعمل على ترقية صورة مثمنة  %7.69طريق البث احلي ، وأفادت نسبة 

ال  بينما يرى الذين أجابوا بأن املوقع اإللكرتوين ال يساهم يف تعزيز االتصال اخلارجي ، أنه ال يرق إىل فتح ا
ملسامهة الصحفيني يف إثرائه بالتحليالت واملقاالت، وتنظيم سرب أراء لقياس اجتاهات مجهور القراء ، كما أنه منغلق 

املؤسسة، وهذا ما صرحت به عينة املبحوثني أنفسهم ممن أجابوا بكونه على نفسه حيث يكتفي بالتعريف ب
  .  يساهم يف تعزيز االتصال اخلارجي، وتوفري البث احلي للجريدة

  

56 جدول رقم    
.توزيع إجابات المبحوثين طبقا للمنصب و الوسائل المستخدمة في العمل الصحفي خارج المؤسسة  

موع  املتغري رئيس التحرير رئيس القسم املخرج املراسل احملرر املصور ا



 

 
 

  0.033:مستوى الداللة                                         4.539=²كا

بالنسبة لتحليل البيانات الكمية املرتبطة بالوسائل املعتمدة من قبل الصحفي خارج مقر الصحيفة، تقاطعا مع 
متغري املنصب جند أن كل حسب طبيعة مهنته، إذا أخذنا رئيس التحرير على سبيل املثال جند أن توزيع النسب  

ء نفسه بالنسبة لرؤساء األقسام أين بلغت كان متساويا بالنسبة لكل من االنرتنيت واهلاتف واحلاسب والشي
لكل منهم، أما صنف املخرجني واملصورين فيستعملون عادة الكامريات الرقمية واحلواسيب،ووردت  33.33النسبة 

،كما يعمدون إىل استخدام الشبكة %26.32، %73.68،  %41.67، %41.67النسب كاآليت على التوايل 
إىل توظيف هذه الوسائل  ادةع عمل املخرجني واملصورين الذين يعمدونوهذا ما يعكس . ولكن بدرجة أقل

بالضرورة يف العمل اإلعالمي إلخراج وإنتاج األعمال الصحفية، أما فيما خيص املراسلني فقد كانت أكرب نسبة من 
بيوتر، ، وبدرجة أقل أجهزة الكم%25، يليه استعمال اهلاتف مبا نسبته %53.52نصيب شبكة االنرتنيت بنسبة 

يف حني جند أن هناك تقاربا يف النسب بني الشبكة واحلواسيب ، حيث بلغت نسبة توظيف االنرتنيت يف العمل 
ا أصبحت خزانا من املعلومات ومجيع املصادر اإلعالمية %51.28الصحفي من قبل حمرري اجلريدة  ، وذلك لكو

بالنسبة لتوظيف  48.72ستقاء األخبار،  و تصب يف جمرى واحد أال وهو االنرتنيت، يعين غدت أهم مصدر ال
احلواسيب لتحرير املواد اإلخبارية ومعاجلتها وحتويل تلك البيانات اخلام إىل مادة إعالمية قابلة للنشر، وعموما 
ا تشكل كال متكامال إلجناز  ميكن أن نستشف أن هناك تقاربا يف توظيف هذه الوسائل التكنولوجية نظرا لكو

إذ يتم االستعانة باالنرتنيت جللب األنباء وتوصيلها إىل مقر الصحيفة، وكذلك اهلواتف الثابتة  ،العمل الصحفي
  .واحملمولة جللب املعلومات، وتوظيف احلواسيب يف عملية املعاجلة والتوثيق، وكقاسم مشرتك االنرتنيت واحلاسب

رتباطية دالة إحصائيا بني املنصب والوسائل املستخدمة يف العمل لنتائج احملصل عليها وجود عالقة اكما تبني ا
،حيث يتضح من خالل 0.033عند مستوى داللة  4.539 ²الصحفي خارج املؤسسة، حيث بلغت قيمة كا
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 السؤال

 االنرتنيت 5 33.33 9 33.33 2 16.66 17 53.52 20 51.28   53 36.30
 اهلاتف 5 33.33 9 33.33   8 25     22 15.07
 االكامري      5 41.67     14 73.68 19 13.70
 احلاسب 5 33.34 9 33.34 5 41.67 7 21.88 19 48.72 5 26.32 50 34.93

 أخرى تذكر              
موع 15 100 27 100 12 100 32 100 39  19 100 146 100  ا



 

 
 

البيانات احملصل عليها أن هناك عالقة طردية بني املنصب والوسائل املستخدمة يف العمل الصحفي خارج 
  .املؤسسة

57 جدول رقم    
.توزيع إجابات المبحوثين طبقا للسن و مدى كفاية الوسائل المستخدمة في العمل الصحفي  

موع   املتغري 30-20 40-31 فما فوق 41 ا
 التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % السؤال

 كافية   4 9.76 10 76.92 14 20
 نوعا ما  6 37.5 29 70.73 3 13.08 38 54.28
 غري كافية 10 62.5  19.51   18 25.72

موع 16 100 41 100 13  70 100  ا

  0.421:مستوى الداللة  0.648=²كا         

سنة  30-20غالبية الصحفيني ممن تراوح أعمارهم بني : من خالل اجلدول السابق ميكن أن خنرج بالقراءات التالية
 ، يف حني%62.5يرون أن الوسائل املعتمدة من قبل املؤسسة غري كافية إلجناز العمل الصحفي، أين بلغت النسبة 

ا  ا كافية نوعا ما لضمان السري احلسن للمؤسسة، أما بالنسبة للفئة الثانية املوضحة يف اجلدول ترى أ ترى البقية أ
ا غري كفيلة متاما  %19.51، و %70.73سبته كفيلة نوعا ما بإجناز العمل الصحفي، مبا ن ممن أعربوا عن كو

ا كافية إلمتام العمل الصحفي،  41بإجناز املادة اإلخبارية، أما بالنسبة ملن تفوق أعمارهم  سنة فقد أفادوا بكو
، وهذا إن دل على شيئا إمنا يدل على أن الصحفي الشاب أصبح حبيس اآللة، %77حيث اقرتبت النسبة من 

حيث كرست لديه تكنولوجيا االتصال واملعلومات روح االتكال على اآللة على عكس املتقدمني يف السن الذين 
  .دأبوا على الورقة والقلم

بينما تنم النتائج التفصيلية عن عدم وجود عالقة بني السن ومدى كفاية الوسائل املستخدمة يف العمل اإلعالمي 
 .0.421، وهي قيمة ليست دالة عند مستوى  0.648 ²خارج املؤسسة، أين بلغت قيمة كا

58جدول رقم   
.توزيع إجابات المبحوثين طبقا المستوى التعليمي و مدى كفاية الوسائل المستخدمة في العمل الصحفي  

موع    املتغري تكوين خاص ليسانس ماجستري دكتوراه ا
  

 السؤال
 التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار %

 كافية 14 33.33       14 20



 

 
 

 نوعا ما 22 52.38 14 56 2 66.67   38 54.28

 غري كافية 6 14.28 11 44 1 33.53   18 25.72

موع 42 100 25 100 3 100   70 100  ا

 

تدل بيانات اجلدول على أن إجابات ذوي التكوين اخلاص تراوحت بني كافية ونوعا ما، وكانت أكرب نسبة من 
يف حني جند أن خرجيي  %33.33يليه االحتمال األول مبا نسبته  ،%52.38نصيب االحتمال الثاين بنسبة 

م بني ن وعا ما وغري كافية، ووزعت النسب  اجلامعات سواء بالنسبة لشهادة ليسانس أو ماجستري تراوحت إجابا
، وهذا داللة على أن الطبقة املثقفة أو باألحرى %33.53 %66.67 %44 % 65كاآليت على التوايل

املتعلمة واحلاصلة على شهادات عليا هم أكثر إقباال على مثل هذه اآلليات، وأكثر طموحا لتعميم هذه الوسائل، 
م يدركون ما آلت إليه الصحافة يف الدول املتقدمة  وإدراجها كأساس من أساسيات العمل الصحفي خصوصا وأ

كنولوجيا الرقمية، وحبكم أن املؤسسة يف قلب األحداث يكون لزاما عليها التأقلم مع األوضاع وإال بفعل عصر الت
  .      ال مكان هلا يف عامل أصبح حيكمه قانون التغيري

بالنسبة ملتغري الوظيفة تقاطعا مع كفاية الوسائل التكنولوجية املعتمدة من قبل املؤسسة إلجناز العمل الصحفي، 
لكل منهما ، يرون أن اجلريدة متتلك الوسائل التكنولوجية  %100مبا نسبته  أن مجيع رؤساء التحرير واألقسام جند

احلديثة وتعمل على مسايرة التقدم احلادث يف ميدان اإلعالم واالتصال، الشيء الذي يعكس رضا الصحفيني 
ا أن تضمن السري احلسن لسريورة العملية اإلعالمية، ذلك أن  على ما أتاحته املؤسسة من تكنولوجيات من شأ

 
  
  

  .توزيع إجابات المبحوثين طبقا للمنصب و مدى كفاية الوسائل المستخدمة في العمل الصحفي     59جدول رقم      
  

موع     املتغري      رئيس التحرير  رئيس القسم  املخرج  املراسل  احملرر  املصور  ا
  

  السؤال
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 كافية  5 100 9 100 4 80       14 20
54.2

8 
 نوعا ما     1 20 7 41.18 9 45 7 50 48

25.7
2 

 غري كافية       10 58.82 11 55 7 50 18

موع 5 100 9 100 5 100 17 100 20 100 14 100 70 100  ا



 

 
 

عندما يبلغ مرتبة أو درجة معينة يف السلم الوظيفي يصبح يتمتع جبملة من االمتيازات متيزه عن غريه من الصحفي 
أن العتاد املتاح على  -حمل الدراسة-الصحفيني األدىن منه ترتيبا يف السلم الوظيفي، كما أعرب غالبية املخرجني 

بينما جند أن إجابات كل من املراسلني واحملررين  ،%80مستوى املؤسسة كفيل بإجناز العمل اإلعالمي مبا نسبته 
واملصورين قد تراوحت بني نوعا ما وال بنسب متفاوتة ، وهذا ما يعكس الطموح الكبري يف احلصول على أحدث 

ا اقتصار الوقت واملسافات واجلهد، وزيادة  وحتسني نوعية الرسالة اإلعالمية، التجهيزات التكنولوجية واليت من شأ
اجية ورفع املردودية، وكنتيجة ملا سبق ميكن القول أن هناك تباينا يف احلكم حول مسايرة التكنولوجيا احلديثة اإلنت

ا ا واجيابيا   . لالتصال على مستوى املؤسسة وإمجاع حول إسهاما

  

  

  

60 جدول رقم  
.للصحيفةتوزيع إجابات المبحوثين طبقا للمنصب و القيام بتغطية خارج المقر المركزي   

  

0.611: مستوى الداللة   0.985=  ²كا     

نالحظ أن مجيع الصحفيني من  ،بالنسبة لتقاطع متغري املنصب مع القيام بتغطيات خارج املقر املركزي للصحيفة 
فقط من احملررين  %40، و %100صنف املراسلني واملصورين سبق وأن قاموا بتغطيات صحفية خارج املركز بنسبة 

ممن قاموا بتغطيات صحفية خارج املركز ، وهذا ما يعكس تنقلهم للبحث عن املعلومة وتغطية  -عينة الدراسة–

موع  املتغري رئيس التحرير رئيس القسم املخرج املراسل احملرر املصور ا
 
  

 السؤال

كرار %
الت

 

كرار %
الت

 

كرار %
الت

 

كرار %
الت

 

كرار %
الت

 

كرار %
الت

 

كرار %
الت

 

 نعم       17 100 8 40 14 100 39 55.72

 ال 5 100 9 100 5 100   12 60   31 44.28

موع 5 100 9 100 5 100 17 100 20 100 14 100 70 100  ا



 

 
 

، ...)ندوات ، مؤمترات، انتخابات ، مسريات ، حروب( األحداث الوطنية والدولية خاصة يف األحداث الكربى
وهذا راجع لطبيعة  ،لدى كل من رؤساء التحرير واألقسام واملخرجنييف حني ترتاجع النسبة أو باألحرى تنعدم 

  .عملهم املتمثل يف اإلشراف وتوزيع املهام وتوجيه األعمال دومنا اخلوض يف العمل امليداين

ويتضح من بيانات اجلدول أنه ال توجد عالقة دالة إحصائيا بني املنصب والقيام بتغطيات صحفية خارج املقر 
  .املركزي

  

  

  

  

61جدول رقم   
في نقل المادة 1توزيع إجابات المبحوثين طبقا المستوى التعليمي و اعتبار االنترنيت الوسيط رقم   

.اإلعالمية  

موع   املتغري تكوين خاص ليسانس ماجستري دكتوراه ا
 التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % السؤال

 نعم 6 54.55 21 84 3 100   30 76.92
 ال 5 45.45 4 16     9 23.08

موع 11 100 25 100 3 100   39 100  ا
 

م يعتربون االنرتنيت هي الوسيط رقم  لنصف من ذوي التكوين اخلاصنالحظ أن ما يفوق ا يف  1أعربوا عن كو
من يرون عكس ذلك ، أما بالنسبة حلاملي شهادة  %45.45، و %54.55نقل املادة اإلعالمية بنسبة 

فقط ممن  %16يف نقل املضامني اإلعالمية، و  1الليسانس فريى غالبية املبحوثني أن الشبكة تعد الوسيط رقم 
ا متثل أهم وسيلة لنقل املواد  يرون عكس ذلك بينما جند أن مجيع الصحفيني حاملي شهادة املاجستري يرون أ

م يدركون متاما أن االنرتنيت غدت من أوىل أولويات العمل اإلعالمي، حيث اإلخبارية ، وه ذا داللة على كو
نية باإلضافة إىل ضمان وصوهلا الصحيفة نظرا ملا تتسم به سرعة وآتساعد على نقل املعلومات وتوصيلها إىل مقر 

 . فور نقلها



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

62جدول رقم     
.تكنولوجيا االتصال خارج المؤسسةتوزيع إجابات المبحوثين طبقا للمنصب و مجاالت توظيف   

 

بالنسبة لتقاطع متغري الوظيفة مع آثار وانعكاسات تكنولوجيا االتصال احلديثة على األداء الصحفي، يرى صنف 
رؤساء التحرير واألقسام أن هذه األنظمة سامهت وأثرت بدرجة أوىل على تسيري العمل الصحفي والتنسيق مع 

، أما النسبة املتبقية فكانت من نصيب تسيري العمل املوجه إىل %60ا نسبته املؤسسات اإلعالمية األخرى مب
ا سامهت بدرجة أكرب يف تسيري العمل املوجه إىل  الني يرشحهما رؤساء األقسام فريون بأ الصحيفة، ونفس ا

موع ²كا قيمة الداللة  املتغري   رئيس التحرير رئيس القسم املخرج املراسل احملرر املصور ا
 
 
 

  السؤال
     

كرار %
الت

 

كرار %
الت

 

كرار %
الت

 

كرار %
الت

 

كرار %
الت

 

كرار %
الت

 

كرار %
الت

 

 االتصال باملوظفني   2 22.22 5 100       7 10 3.857 0.029

تسيري العمل  2 40 4 44.45         6 8.57 3.720 0.031
 املوجه

التنسيق مع  3 60 3 33.33     10 50   16 22.86 4.590 0.022
 املؤسسات

التواصل مع باقي        17 100 10 50 14 100 41 58.57 7.562 0.011
 املصادر

موع 5 100  100 5 100 17 100 20 100 14 100 70 100    ا



 

 
 

االتصال ، وبدرجة أقل %33.33فضال عن التنسيق مع املؤسسات األخرى بنسبة  ،% 44.45الصحيفة بنسبة
، أما فئة املخرجني فقد أشر مجيعهم على احتمال االتصال باملوظفني بنسبة %22.22باملوظفني بنسبة 

لكل منهم ، يف حني تراوحت  %100، ونفس االحتمال أشر عليه كل من املراسلني واحملررين مبا نسبته 100%
ل مع باقي املصادر، ووردت النسب كاآليت إجابات احملررين بني اقرتاحي التنسيق مع املؤسسات األخرى والتواص

االت األكثر ترشيحا على اختالف الرتب املهنية هي ثالث  %50،%50على التوايل  ، وكنتيجة ملا سبق فإن ا
تسيري العمل املوجه إىل الصحيفة، والتنسيق مع املؤسسات األخرى، والتواصل مع باقي املصادر، وكلها جماالت : 

  . احلسن لسريورة العملية اإلعالمية ضرورية لضمان السري

ويتضح من اجلدول أنه توجد عالقة دالة إحصائيا بني املنصب وجماالت توظيف تكنولوجيا االتصال حيث جاءت  
 .دالة إحصائيا  ²كل قيم كا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالصة 

االتصال احلديثة يف االتصال اخلارجي من خالل التحليل الكمي والكيفي للجداول املرتبطة بتوظيف تكنولوجيا 
للمؤسسة، خرجنا جبملة من النتائج نذكر منها على سبيل املثال ال احلصر أنه على الرغم من كون املؤسسة تعمل 

ا تبقى غري كفيلة بإجناز العمل اإلعالمي خصوصا يف  ،جاهدة على مسايرة تكنولوجيا االتصال واملعلومات إال أ
ظل غياب احلواسيب احملمولة اليت غدت جزء ال يتجزأ من العمل الصحفي ، باإلضافة إىل إسهامات تكنولوجيا 

رغم أن البعض منهم مازالوا حلد الساعة ال ، االتصال يف تسيري العمل الصحفي والتنسيق بني خمتلف املصاحل
  .يدركون أمهية هذه التكنولوجيات

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثر تكنولوجيا االتصال  أ: الثامن    الفصل
  الحديثة على العمل الصحفي

  

  

 

 

 



 

 
 

 

 

  

  

  
1 

  

أثر تكنولوجيا االتصال الحديثة على العمل الصحفي ..................................الثامنالفصل   

 تمهيد 

التكنولوجيات سنحاول التطرق يف هذا الفصل األخري إىل التحليل الكمي والكيفي املتعلقني بانعكاسات 
لنقيس أثر تكنولوجيا االتصال واملعلومات على العمل الصحفي   االتصالية احلديثة على األداء املهين للصحفي ،

شرنا إليه يف الفصول التطبيقية السابقة ينطبق ى الصحفيني أنفسهم، وما سبق وأن أكمهنة وكإدارة وكمنتج وعل
 .ج احملصل عليها مبا توصلت إليه الدراسات السابقة على هذا الفصل ، حيث سنعمد إىل تدعيم النتائ

                                                
11  



 

 
 

  

63جدول رقم     
.ذكر المصدر أثناء نقل الخبر  

 

 

 

 

 

تدل بيانات اجلدول على أن غالبية صحفيي اجلريدة ال يذكرون يف بعض األحيان مصدر اخلرب أو مصادر 
حصوهلم على املعلومات واألخبار، أمام توفرها بفعل تكنولوجيا االتصال احلديثة كاالنرتنيت والقنوات التلفزيونية ، 

ا إلكرتونيا إىل مشرتكيها من أصل  ،%70مبحوث مبا نسبته   49، وأوضح ذلك   ووكاالت األنباء اليت تنقل برقيا
نسبة من ال ومل تتجاوز صحفي ،  14مبجموع  %20يف حني مل تتعد نسبة من يذكرون مصادر أنبائهم  70

ائيا  صحفيني ، فبالرغم من أن ذكر املصدر يعد أمرا ال ميكن غض الطرف عنه،  7مبجموع  %10يذكرون اخلرب 
وال ميكن جتاهله يف أساسيات العمل الصحفي ذلك أن مصداقية اخلرب تتوقف على ذكر مصدر احلصول على 

صني املعلومة أو تفاصيلها ، ومن حق القارئ أيضا أن يعرف مصدر اخلرب أو املعلومة، وهو ما يتفق عليه كل املخت
م ال يذكرون مصادر حصوهلم على املعلومات إىل أن  يف امليدان اإلعالمي ، ويرجع املبحوثني الذين أجابوا بأ
حصوهلم على هذه التفاصيل من مصادر متعددة حيول دون ذكرها مجيعها يف القصة اخلربية أو أنه أمر غري مهم 

 .وال يلزمهم رؤساء التحرير بذلك 

        اإلحصاء  الفئات التكرار %

 دائما 14 20
 أحيانا 49 70
 أبدا 7 10

موع 70 100  ا



 

 
 

 

 

 

 

 

  

64جدول رقم    
.مصادر جمع المعلومات  

 اإلحصاء  الفئات  التكرار %

 طاقم التغطية الصحفية 104 27.81
 الصحف الوطنية 11 2.94
 القنوات اإلخبارية التلفزيونية  30 8.02

  وكالة األنباء اجلزائرية 68 18.18
 وكالة األنباء العربية 19 5.08
  وكالة األنباء الغربية  9  2.41

  الرمسيةاملصادر   46  12.30
  االنرتنيت  87  23.26

موع 374 %100  ا
 

ميكن أن نستشف من خالل هذا اجلدول أن اجلريدة تعمد إىل استخدام الشبكة كمصدر الستقاء املعلومات، 
تليها باقي املصادر  ،%23.26 ،%27.81 ووردت النسب كاآليت على التوايل ،باملوازاة مع طاقم التغطية الصحفية

مث القنوات اإلخبارية  ،% 12.30تليها املصادر الرمسية بنسبة ، %18.18اإلعالمية وكالة األنباء اجلزائرية مبا نسبته 
 نالت وكالة األنباء الغربية نسبةو  ،%5.08  ،فوكالة األنباء العربية أين بلغت النسبة % 8.02التلفزيونية مبا نسبته

لى شيء إمنا يدل على كون االنرتنيت متكنت من فرض نفسها كمصدر رئيس جلمع هذا إن دل ع،2.41%
يف هذا الصدد إن تزايد  "ينمسرية شيخا"املعلومات واألخبار يف خضم هذا الكم اهلائل من املصادر ،وتقول 

الصحافة ظهور تيار جديد يف لصحف التقليدية املطبوعة أدى إىل معدالت توظيف االنرتنيت يف غرف األخبار با



 

 
 

يطلق عليها التغطية الصحفية اإللكرتونية ، واليت أسهمت إىل حد كبري يف تغطية األخبار فور وقوعها وجتاوز 
الكثري من العوائق املكانية والزمنية بالشكل الذي ساعد كثريا على اختصار املسافة الزمنية بني احلدث وانتشاره  

مرحلة اندالع اخلرب ومرحلة نقل اخلرب :شار اخلرب الثالثة وهي كخرب ، وإلغاء الفواصل الدقيقة بني مراحل انت
للجريدة ،ومرحلة نشر األخبار ، األمر الذي أدى إىل توسيع نطاق التغطية اإلخبارية جغرافيا ، وتوسيع نطاق 
التغطية اإلخبارية كميا ، إضافة إىل حتسني عملية التغطية الصحفية على املستوى الكيفي، حيث أتاحت 

نولوجيا احلديثة للصحف إمكانية احلصول على كم هائل من األخبار ، كما أتاحت هلا حرية اختيار أوسع ، التك
وتقدمي تغطيات شاملة لألحداث ، وتعميق هذه التغطيات وإثرائها من خالل احلصول على خلفيات األحداث 

من املرجعية  %80بالرغم من أن   1وتفاصيلها من قواعد البيانات واملعلومات املتاحة على شبكة االنرتنيت ،
  2. الببليوغرافية اليت توجد على الشبكة يرجع مصدرها إىل الواليات املتحدة األمريكية 

65جدول رقم     
 دوافع اعتماد االنترنيت كمصدر الستقاء المعلومات

 اإلحصاء  الفئات التكرار %

 املوضوعية 7 4.26
 الفورية 47  28.65

 املصداقيةالدقة و  9 5.48
 التحرير 33 20.12

 وفرة التفاصيل  41 25
 نتقائية وتنوع التفاصيلاإل 27 16.46

موع 164 %100  ا
 

ا تتسم  تدل بيانات اجلدول على كون صحفيي اجلريدة يتبنون االنرتنيت كمصدر الستقاء املعلومات نظرا لكو
، ويرجع ذلك لكون املعلومات املتاحة على الشبكة يتم احلصول %28.65 إجابة مبا نسبته 47بالفورية مبجموع 

عليها فور إرسال الطلب ، تليها مباشرة خاصية التجديد ، ذلك أن املعلومات املوجودة على الشبكة يتم حتديثها 
ومن مث مسة وفرة التفاصيل بنسبة قدرها  %25بشكل مستمر ملسايرة تطور األحداث، أين بلغت النسبة 

                                                
 .113حمرز حسني غايل ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 1
 .35، ص  ، مرجع شبق ذكرهتكنولوجيا االتصال الحديثة في عصر المعلوماتحسن عماد مكاوي ،  - 2



 

 
 

ومرد ذلك أن هناك الكثري من املواقع اليت توفر تنوعا يف املعلومات والبيانات على مجيع األصعدة، لتنال  20.12%
يف حني مل تتعد نسبة من أشروا على مسة الدقة واملصداقية  ،%16.46صفة االنتقائية وتنوع املصادر ما يقارب 

م يعمدون إىل استخدام5.48% نظرا  ،الشبكة كمصدر الستقاء املعلومات ، ومل تتجاوز نسبة من أجابوا بكو
ا تتسم باملوضوعية بنسبة  ، ويالحظ من اجلدول تراجع نسبة التأييد لصفة املوضوعية واملصداقية، %4.26لكو

ال مفتوح للجميع لإلدالء بآرائهم  ونشر  ونفسر ذلك بكون شبكة االنرتنيت تعمل يف مناخ خايل من الرقابة وا
با ما تكون جمرد إشاعات أو جمرد أقاويل ال أساس هلا من الصحة ، وقد جند عدة مضامني ال األخبار واليت غال

وعموما هذه النتيجة تتفق مع دراسة  ،يعرف مصدرها ، وبالتايل تقل نسبة الثقة يف املعلومات املستقاة من الشبكة
شبكة االنرتنيت حيث وصلت إىل أنه حول الوظيفة اإلعالمية ل 2001اليت أجراها يف " عبد امللك ردمان الدناين"

ا تتسم باالنتقائية والتنوع يف املصادر عن " سيد خبيت"وتتفق يف الوقت نفسه مع دراسة . من مسات االنرتنيت كو
واتضح من نتائج الدراسة أنه على الرغم من  ،"واقع استخدامات االنرتنيت يف العمل الصحفي يف العامل العريب"

مهية استخدام االنرتنيت كمصدر للتغطية الصحفية إال أن معظم الصحفيني مل يوافقوا على أن مثة اتفاقا على أ
  1. االعتماد عليها كمصدر موثوق به 

66جدول رقم     
.نوعية المعلومات المقتبسة من الشبكة  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 .97،مرجع سبق ذكره ،ص  الصحفيون ومصادر األخبارأشرف فهمي خوخة ،  - 1

   الفئات               اإلحصاء التكرار %

 معلومات صحية   
 معلومات رياضية 11 15.72
  معلومات  اجتماعية 15 21.43

 
 معلومات سياسية 19 27.14

 معلومات دينية 3 4.28
 معلومات علمية 6 8.58
 معلومات فنية 3 4.28

 معلومات اقتصادية 13 18.57
موع 70 %100  ا



 

 
 

يربز جليا من خالل اجلدول اخلاص بنوعية املعلومات املقتبسة من الشبكة أن غالبية املعلومات املستقاة من 
، %21.43تليها املعلومات ذات الصبغة االجتماعية مبا نسبته  %27.14االنرتنيت ذات طابع سياسي، بنسبة 

، يف حني بلغت  %15.72ياضية مبا يعادل ، فاملعلومات الر %18.57تليها مباشرة املعلومات االقتصادية بنسبة 
، وتساوت النسبة املئوية يف كل من املعلومات الدينية والفنية حيث مل تتعد %8.58النسبة املعلومات العلمية 

وذلك لكون  ،لكل منهما، نالحظ أن جل املعلومات املستوحاة من الشبكة ذات طابع سياسي %4.28النسبة 
اسية بالدرجة األوىل تليها املعلومات االقتصادية مث االجتماعية والرياضية نزوال عند الصحيفة إعالمية إخبارية سي

ا جريدة عامة وليست متخصصة ، ومن مث املعلومات الدينية والعلمية والفنية  رغبات اجلمهور، من جهة ولكو
عينة –صحفيني اجلزائريني عموما يتضح من خالل النتائج احملصل عليها أن شبكة االنرتنيت تفيد الو بدرجة أقل، 

االت السياسية واالقتصادية  -الدراسة باملعلومات يف شىت امليادين ، وتسمح بإثراء معارفهم حول خمتلف ا
  .والعلمية والثقافية واالجتماعية وغريها، مما جيعلها إحدى أهم اآلليات املعاصرة الستقاء املعلومات

67جدول رقم     
. اإللكترونيالتحقق من صدق الخبر   

 

 

  

  

م أحيانا ما يقومون بالتحقق من صدق اخلرب اإللكرتوين  نالحظ أن ما يقارب النصف من الصحفيني أجابوا بكو
 20مبجموع  %28.57ال يتحققون من صدق اخلرب اإللكرتوين، بينما صرح  %24.28و، %47.15مبا نسبته 

يعمدون دائما إىل التحقق من صدق اخلرب اإللكرتوين،  هذا داللة على أن املؤسسة  -عينة الدراسة-صحفي
كثري فال  ،اإلعالمية احلالية أصبحت تسعى إىل حتقيق السبق الصحفي دومنا التأكد من مصداقية اخلرب اإللكرتوين

من األحباث اليوم تفيد بأن اإلنسان اليوم يعاين من التخمة املعلوماتية نتيجة الضخ املتواصل واملفرط جلرعات كبرية 
من املعلومات تزيد عن سقف احتياجات اإلنسان ، إضافة إىل عدم دقة كل ما ينشر على الشبكة ، حيث 

م أحيانا ، مما يصيب التفكري بالتذبذب واالضطراب تتضارب اآلراء واإلحصاءات وتعدد الفتاوى إىل حد التصاد
 %90وتذهب بعض دوائر الرصد واملتابعة إىل حد القول بأن . ويقلل من مصداقية املعلومات املتاحة على الشبكة

 اإلحصاء  الفئات التكرار %

 دائما 20 28.57
 أحيانا 33 47.15
 أبدا 17 24.28

موع 70 %100  ا



 

 
 

املتبقية حتتاج إىل قدرات معرفية فائقة  %10مما ينشر على صفحات االنرتنيت عبارة عن معلومات تافهة و 
أمل حممد " ويف نفس السياق جند أن 1.الوحل املعلومايت الذي تعج به الشبكة العنكبوتية  الستخالصها من

ا حول "خطاب توصلت إىل " تكنولوجيا االتصال احلديثة ودورها يف تطوير األداء الصحفي"يف دراسة قامت 
كنولوجيا مل تساعد من املبحوثني بصحيفة األحرار لتقرر بأن الت %47.6نفس النتيجة حيث جاءت آراء نسبة 

على حتقيق عنصر الدقة يف توفري املعلومات الصحفية، حيث يقوم الصحفي باالعتماد على التقنيات التكنولوجية 
احلديثة مبا تقدمه من وفرة من املعلومات وسهولة االستخدام جبمع املادة الصحفية دون االلتزام بتحري الدقة 

  .والتأكد من صحتها

68جدول رقم    
. -قوالب نمطية جاهزة ،إضافة بعض التعديالت–نقل الخبر اإللكتروني كيفية   

 

 

 

 

م ينقلون اخلرب اإللكرتوين جاهزا مبا نسبته  ، %55.72نالحظ أن غالبية الصحفيني حمل الدراسة أجابوا بكو
، هذا ما يثري قضية اإلبداع وامللكية الفكرية %44.23صحفيا ، أما الذين يرون عكس ذلك فيمثلون  39مبجموع 

ففي ظل تكنولوجيا االتصال احلديثة، حيث تقلصت إن مل نقل تالشت الكثري من السمات اليت متيز الصحفي 
عيد بناء احلدث وصياغته، أما عن غريه من الناس كاإلبداع مثال ، ففي وقت من األوقات كان اإلعالمي هو من ي

وتشكيل القصة  ،يف الوقت احلايل أصبح ينقل قوالب منطية جاهزة دون أن يكلف نفسه عناء إعادة بناء اخلرب
اخلربية وفقا لفنيات التحرير ، كما تطرح إشكال آخر وهو قضية امللكية الفكرية ، فقد أصبح الصحفي ينقل اخلرب  

وهذه الدراسة تطابق إحدى  .كما هو أو باألحرى يسرق املقال وينسبه إىل نفسه على أنه هو من صاغ اخلرب
 ،)اخلليج ، البيان، االحتاد(ون بعدد من الصحف اإلماراتية الدراسات اليت أجريت على عدد من الصحفيني يعمل

حيث يرى هؤالء الصحفيني أن هناك اجتاها متزايدا إىل توظيف احلاسب اآليل  يف التغطية اإلخبارية ، ويف اجلانب 
ا تكنولوجيا االتصال أمهها زيادة ظاهرة السرقات الص  .حفيةاملقابل ذكر املبحوثون أن مثة ظواهر سلبية أفرز

                                                
 .43، ص 2008، 37، جملة العلوم اإلنسانية، العدد  واقع استخدام االنترنيت في الوسط الجامعيسلطان بلغيت ،  - 1

 اإلحصاء  الفئات التكرار %

 نعم 39 55.72
 ال 31 44.28

موع 70 %100  ا



 

 
 

  

69جدول رقم     
.إسهامات أنظمة معالجة و تحرير األخبار  

 اإلحصاء  الفئات التكرار %
تسهيل املعاجلة اإلعالمية  50 43.48

واآلنية والفورية يف احلصول 
 على اخلرب

حتسني نوعية الرسالة  40 34.78
 اإلعالمية

 زيادة املردودية 25 21.74
موع 115 %100  ا

 

يرون أن أنظمة معاجلة  %43.48من اجلدول الذي بني أيدينا يظهر أن فئة معتربة من املبحوثني وهي فئة متثل 
وحترير األخبار قد سامهت يف تسهيل املعاجلة اإلعالمية،فضال عن اآلنية والفورية يف احلصول على اخلرب، تليها 

ا عملت على زيادة اإلنتاجية ورفع املر  من عينة  %21.74دورية، وتشكل هذه الفئة نسبة الفئة اليت ترى أ
الدراسة، يليها يف الرتتيب الفئة اليت ترى أن أنظمة معاجلة وحترير األخبار قد سامهت يف حتسني نوعية الرسالة 

أثر تكنولوجيا االتصال "يف دراسة حول " مسرية شيخاين"وقد أثبتت الباحثة %34.78اإلعالمية ،  مبا نسبته 
أن التكنولوجيا االتصالية احلديثة املستخدمة من قبل القائم " احلديثة على تطور فنون الكتابة الصحفيةواملعلومات 

قد أدت إىل تطور كمي وكيفي يف أدائه لوظائفه كافة، حيث توفرت يف مجيع هذه  ،باالتصال يف جريدة األهرام
أن أكرب نسبة كانت من نصيب تسهيل الوظائف متطلبات السرعة والدقة وسهولة االستخدام ،نالحظ مما سبق 

ا على صعيد آخر ومع ذلك املد  املعاجلة اإلعالمية حيث اقتصرت هذه األنظمة الكثري من الوقت واجلهد ، إال أ
مبا تتيحه معاجلة الصور وهي يف هيئة رقمية من  ،التقين أصبحت الصورة الفوتوغرافية هي األخرى موضعا للشك

ما الصورة بعد الطبع ،ذلك كله مبعدالت عالية من إمكانات تؤثر يف الشكل و  املضمون النهائيني الذين تبدو 
السرعة والسهولة ، األمر الذي خلق أو أحدث اضطرابا حول مصداقية وأخالقيات التعامل مع الصورة الصحفية 

  .اليوم



 

 
 

دف تقييم أثر املعاجلة الرقمية للصورة الصحفية على   مصداقيتها ، من بينها دراسة وقد أجريت دراسات عديدة 
كلية جامعية بالواليات املتحدة ، متثلت أهم نتائجها يف أن مصداقية   60ميدانية على عينة من الطالب يف 

الصورة الصحفية تتأثر سلبا باملعاجلة الرقمية هلا فيما قبل النشر بالصحيفة ، ويف ذات الوقت تكون الصورة 
لدى املتوفرة  عاجلة الرقمية طاملا جاءت الصورة متالئمة أو متوافقة مع اخلربة الصحفية مقبولة بصرف النظر عن امل

  . 1القارئ عن ظواهر األشياء يف العامل احمليط

70جدول رقم    
.إضفاء تعديالت على الخبر اإللكتروني وفقا للسياسة التحريرية أو طبيعة الجمهور  

 

 

  

  

  

ال تقوم  ،صحفي من الفئة املستجوبة 26مبجموع  %37.14يتبني لنا من خالل اجلدول املوضح أعاله أن نسبة 
بإضفاء أية تعديالت للخرب اإللكرتوين ال وفقا للسياسة التحريرية وال لطبيعة اجلمهور املستهدف، وأفادت نسبة 

م أحيانا ما يعمدون إىل إضفاء تعديالت عن اخلرب اإللكرتوين بنسبة  ، يف حني أقر البقية %27.14قليلة بأ
م دائما ما يقومون بإدخال تعديالت على  األخبار املستقاة من الشبكة ، هذا ما يدلل على تراجع دور بكو

لذلك نالحظ تراجع  ،الصحفي كمبدع وحارس بوابة، فقد أصبح هو اآلخر جمرد متلقي سليب ينقل اخلرب كما ورد
ا أصبحت جمرد استنساخ عما هو موجود على  مقروئية الصحف الورقية أو عزوف مجهور القراء عنها لكو

كما ال ميكن    ،ذ يقوم بنقل اخلرب حرفيا دون مراعاة خصوصية اجلمهور املتلقي أو السياسة التحريريةاالنرتنيت ، إ
اعتبار كل األحداث الواقعة حمليا أو دوليا كل حلظة أخبارا ، فاحلدث ال ميكن له أن يصبح خربا إال إذا توفر على 

ا عملية احلصول على البيانات العناصر املقومة له من خالل التغطية اإلخبارية اليت يقوم  ا الصحفي، ونقصد 
وتتم هذه التغطية من خالل اإلجابة على أسئلته وهي ماذا حدث ؟من الذي  ،واملعلومات املتعلقة حبدث معني

                                                
 .291سعيد غريب النجار ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 1

  اإلحصاء  الفئات التكرار %
 دائما  25 35.71
 أحيانا  19 27.14
 أبدا 26 37.14

موع 70 100  ا



 

 
 

يدور حول احلدث؟ أين وقع احلدث؟ مىت وقع احلدث؟ كيف وقع احلدث ؟وملاذا وقع احلدث؟ ، كما ال يكتمل 
  . إذا صب يف قالب صحفي منطقياحلدث ويصبح خربا إال

71جدول رقم     
.دوافع استخدام الحاسب في العمل الصحفي   

 

 

 

 

 

 

إجابة على أن احلاسب ضرورة البد منها يف مرحلة  55مبجموع  %35.95تدل البيانات الكمية للجدول على أن 
، كما أن  %28.10اجلمع أو التغطية ، يف حني جند أن الكمبيوتر يعد ضرورة ملحة يف مرحلة التخزين مبا نسبته 

، كما يلعب دورا بالغ األمهية يف مرحلة  %17.65الضرورة تستدعي االستعانة به يف مرحلة التحرير مبا يعادل 
حسب إفادات املستجوبني، وبنسبة أقل يف مرحلة الرتكيب واملزج بني الكلمة والصورة مبا  %12.42املعاجلة مبعدل 

بناء على ما سبق ميكن أن نستشف أن احلاسب أصبح أداة تفرض نفسها بقوة يف سريورة . %5.88نسبته 
العملية اإلعالمية ككل، إذ يساعد على مجع البيانات معاجلتها ، أرشفتها ، وكذلك استقبال وعرض البيانات ، 

للنشر،و هذا ما أيده أحد  ومن مث حترير هذه املعلومات وحتويلها من بيانات خام إىل أخبار مواد إعالمية قابلة
لقد أضافت هذه التكنولوجيا الكثري للعمل الصحفي :" احملررين من الذين أجرت معهم الباحثة مقابلة،حيث قال

حيث أدخلت غرق الكثري من الوقت يف وقت مضى، و سهلت على الصحفي الكثري من املهام اليت كانت تست
سبوقة على صناعة الصحافة ،يف أدوات الكمبيوتر من خالل معاجلة التكنولوجيا االتصالية اجلديدة تغريات غري م

الكلمات و مجع احلروف إلكرتونيا ،و اسرتجاع األرشيف و تكنولوجيا مجع األخبار واإلنتاج و النشر اإللكرتوين، 
ته وهو ما أكد. 1"وقد أضافت كفاءة وفعالية أكرب يف صاالت التحرير ،وغريت من أدوار احملررين واملصممني

تأثريات التكنولوجيات االتصالية احلديثة على "حول  2005-2004يف العام الدراسي " سوالف بوصبع"دراسة 
                                                

 .16:00، الساعة، 21/5/2011، حمرر،مقر الصحيفة ، ،موقع تكنولوجيا االتصال في العمل الصحفيمقابلة مع ميشاكرة كمال  - 1

 اإلحصاء  الفئات التكرار %

 مرحلة اجلمع 55 35.95
 التخزين 43 28.10
 املعاجلة 19 12.42
 التحرير 27 17.65

 الرتكيب و املزج 9 5.88
 أخرى تذكر  

موع 153 100  ا



 

 
 

ا على " العمل الصحفي يف اجلزائر حيث أسفرت نتائج الدراسة على أن للتكنولوجيات االتصالية احلديثة تأثريا
ة، التحرير، اإلنتاج،اإلخراج، اجلمع والطبع، النقل التغطية اإلعالمي: سريورة العمل الصحفي ، على كل املستويات 

ذه الوسائل على الدوام فيه العديد من املخاطر الصحية ولعل أهم . والتوزيع، واألرشفة لكن احتكاك الصحفيني 
ا اإلصابة اليت تلحق " باإلصابة بالتعب املتكرر"هذه املخاطر على اإلطالق ما يسمى  وتعرف هذه األخرية على أ

موعات العضلية من خالل احلركات السريعة املتكررة ، وميثل با لرسغ واأليدي والرقبة عندما يتم الضغط على ا
  .من إمجايل نسبة املصابني بالتعب املتكرر %12األفراد الذين يستخدمون لوحة املفاتيح امللحقة جبهاز الكمبيوتر 

72جدول رقم   
زيادة الكفاءة والسرعة في زيادة حجم اإلنتاج مدى مساهمة تكنولوجيا االتصال الحديثة في  

 

 

 

من خالل اجلدول املوضح أعاله ، نالحظ أن مجيع املبحوثني دون استثناء يرون أنه ال ميكن جتاهل بأي حال من 
ملا تتسم به من مزايا مقارنة مع الوسائل التقليدية يف زيادة األحوال إسهامات تكنولوجيا االتصال احلديثة ، نظرا 

  . وقد سبق وأن تطرقنا هلذه النقطة وهذا السؤال هو من باب التأكيد ال غري ،الكمية وحتسني النوعية

73 الجدول رقم  
.الوسائط المستخدمة في عملية توثيق المعلومات  

 

 اإلحصاء  الفئات التكرار %

 نعم 70 100
 ال  

موع 70 100  ا

  اإلحصاء  الفئات التكرار %

 املعلوماتحامل  37 31.35

  األقراص املرنة  20  16.95
 األقراص الصلبة 1 0.85

 األقراص الضوئية  
  الكمبيوتر 33 27.97

 املعدات القدمية   
 األرشيف التقليدي 27 22.88

موع 118 100  ا



 

 
 

 

تلوح يف تدل بيانات اجلدول على أن األرشيف التقليدي مهدد بالزوال يف ظل التكنولوجيا الرقمية، حيث بدأت 
" التخزين اجلبار" تقودها تكنولوجيا جديدة أطلق عليها العلماء إسم  ،األفق اآلن ثورة جديدة يف التخزين الرقمي

حيث جند أن هناك استعماال مكثفا لتكنولوجيا التخزين ،حيث جند أن صحفيي اجلريدة أعطوا األولوية حلامل ،
،يف حني بلغت نسبة استعمال األقراص % 27.97فالكمبيوتر مبا نسبته ،%31.35املعلومات بنسبة 

وهذا داللة على أن هناك مسايرة لتكنولوجيا  %22.88بينما مل تتعد نسبة األرشيف التقليدي  ، %16.95املرنة
  .االتصال احلديثة لتوثيق املعلومات وحفظها والتخلي شيئا فشيئا عن األوعية الورقية

لدات ، العالية الدقة والوضوح ،حيث بدأ احلديث جديا   ا تستطيع استيعاب اآلالف من امللفات وا وذلك لكو
على براءة اخرتاع أسطوانة رقمية مدجمة  2005يف أفريل " أيوميجا األمريكية " عن هذه الثورة مع حصول شركة 

 100و 40قرص املدمج منها احتواء بيانات ما بني ميكنها أن تتسع لنحو تريابايت من البيانات ،حيث يستطيع ال
  1.مرة ضعف املعلومات اليت حيتويها القرص املدمج التقليدي ، وذلك باستخدام بروزات دقيقة متناهية الصغر

74جدول رقم   
.لجوء المؤسسة إلى النشر اإللكتروني  

 

 

 

  

، أفادوا بكون املؤسسة جلأت إىل النشر اإللكرتوين باملوازاة مع  %100يتضح جليا أن مجيع املبحوثني بنسبة 
الصحف الورقية، وحبسب باحث أمريكي متخصص ، فإن شبكة االنرتنيت وسعت آفاق الصحف الورقية حيث 

األمريكية أن شبكة " يب ريسرش"وقد نشرته مؤسسة " تغيري غرفة األخبار"أظهر البحث الذي كان بعنوان 
االنرتنيت ساعدت الصحف الورقية يف منافستها لوسائل اإلعالم ، فبفضلها صارت خدمة التعليقات متوافرة يف 
مواقع معظم الصحف الورقية على شبكة االنرتنيت ، وقد ساعدت هذه اخلدمات التفاعلية للصحف الورقية يف 
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   ءاإلحصا  الفئات التكرار %
 نعم 70 %100
 ال  

موع 70 %100  ا



 

 
 

ت الصحف ، كما تضمن تفاعل القراء مع مواقع الصحف الورقية ، أيضا ربط القراء بصحفهم أكثر وزادت مبيعا
م على تصميم هذه املواقع ويؤكد البحث أن هذه املالحظات أفادت يف تطوير الصحف الورقية من  مالحظا

ويضيف يف هذا  ،وهناك تيار آخر يقول أننا باجتاه جمتمعات ال ورقية. 1جوانب عدة مبا فيها التصميم واأللوان
الصدد أن إنتاج الصحف إلكرتونيا يؤدي إىل خفض تكلفة اإلنتاج اإلمجالية، بسبب تالشي نفقات شراء الورق 

من إمجايل دخل  %75حيث تشري الدراسات إىل أن . ومواد ومستلزمات اإلنتاج األخرى ، وتكاليف التوزيع
زها وطباعتها ، وهو األمر الذي يتضاءل كثريا بالنسبة الصحف يتم إنفاقه على عمليات مجع املواد الصحفية وجتهي

للصحف اإللكرتونية،  إال أن هذه املؤسسة ال تستغل املوقع اإللكرتوين بالطريقة املثلى، حيث أنه ال يعدو أن 
يكون واجهة للمؤسسة،واملضامني املنشورة عليه ال تعرب عن احرتافية املؤسسة ، وهي جمرد استنساخ عن الطبعة 

رقية ، أو عبارة عن خمتصرات ألهم األنباء واألحداث ، كما ميكن أن جند أرشيف املؤسسة اإلعالمية، ومنه فإن الو 
  . املوقع اإللكرتوين للمؤسسة هو جمرد موقع صوري ال يرق إىل مواقع املؤسسات اإلعالمية الكربى

75جدول رقم   
.طبيعة النشر اإللكتروني  

 

 

  

  

بالنسبة للشق الثاين من السؤال، نالحظ أن املؤسسة اعتمدت على اخلط املباشر أي النقل احلي لألحداث من 
الفرق اجلوهري بينهما أن الطبعة اإللكرتونية ميكن أن تضم الوسائط املتعددة إىل جانب املنت  ،عني املكان

واحلروف ، حيث ميكن إضافة الصوت والصورة والفيديو والتأثريات املختلفة ،مما يزيد من إقبال وشد انتباه القارئ 
لك على عكس رتابة أخبار الصحف املطبوعة ، إليها، فاخلرب يأيت إىل القارئ بكل تفاصيله الصوتية واملرئية ، وذ

فضال عن إمكانية التحديث كل بضع دقائق ، مما جيعلها سباقة يف نشر املعلومات واألخبار حلظة حدوثها 
ا املطبوعة، فهي غري مرتبطة مبكان وال حمددة بزمان، ،فضال على تربعها على مساحة ال  ومتفوقة على مثيال

                                                
  :مناح على ،اآلفاق والمخاوف: الورقيةاالنترنيت والصحف حممد موسى ،  - 1
 http//www.daralhayat.com/science.17/04/2011  10:00على الساعة.  

 اإلحصاء  الفئات التكرار %

 األقراص املضغوطة  
 اخلط املباشر 70 %100
  اشرتاكات احملمول  

موع 70 %100  ا



 

 
 

النسخة الورقية اليت غالبا ما توزع على نطاق ضيق،وعادة ما تكون مرتبطة بوقت حمدد متناهية للنشر، على عكس 
للنشر ووقت معلوم جلمع األخبار إىل حني بلوغ وقت اإلغالق،باإلضافة إىل إمكانية تفاعل الصحيفة الرقمية مع 

دورها تستطيع تشخيص كل القارئ، فالقارئ يستطيع هنا التحاور واملناقشة وإبداء آرائه وتطلعاته والصحيفة ب
قارئ على حدة والنزول عند رغباته، هذا ما جيب أن يكون عليه إال أن الواقع عكس ذلك متاما، فقد أشرنا سلفا 
إال أن هناك تطابقا  شبه تام بني النسخة اإللكرتونية والطبعة الورقية، كما ميكن أن جند بعض املختصرات 

  .واألرشيف ال غري

76جدول رقم   
.دخول المؤسسة ميدان النشر اإللكترونيدواعي   

 

 

 

 

 

نالحظ أن جل اإلجابات تراوحت بني توسيع رقعة النشاط املهين ، ومواجهة املنافسة، ووردت النسب كاآليت 
، وميكن تفسري %27.14، ومسايرة تكنولوجيا االتصال بدرجة أقل مبا نسبته  %34.29و  %38.57على التوايل 

كنولوجيا االتصال واملعلومات ، وإمنا ذلك بكون املؤسسة مل تعمد إىل النشر اإللكرتوين لكوننا يف ظل عصر ت
لتوسيع رقعة النشر والتوزيع، وإيصال صوت اجلريدة إىل أبعد نقطة يف العامل،والوقوف يف طليعة املسيطرين على 
حركة اإلعالم ،ومد نفوذها إىل اجلمهور العاملي بكل قوة ، حيث أصبح الوصول إىل احللقات املتقدمة يف 

مث السيطرة على توجهات  ل إىل املراحل املتقدمة يف السيطرة على حركة اإلعالم ومنالتكنولوجيا ،تعين الوصو 
وتوجيهه بالشكل الذي تريد، وحتقيق الشهرة والرحبية خصوصا أننا نفتقد إىل أهم عامل لبقاء اجلريدة  اجلمهور

 .واستمرارها أال وهو عامل املقروئية 

  

76جدول رقم    
التكنولوجية على العمل اإلعالميمدى تأثير نقص التجهيزات   

 اإلحصاء  الفئات التكرار %

 توسع رقعة النشاط املهين  27 38.57
 مواجهة املنافسة 24 34.29
 مسايرة تكنولوجيا االتصال 19 27.14

 أخرى تذكر  
موع 70 %100  ا



 

 
 

 

 

 

 

 

من املبحوثني ترى بأن نقص التجهيزات التكنولوجية تعيق  %82.86من خالل اجلدول السابق نالحظ أن نسبة 
ا متثل عائقا نوعا ما %17.14العمل اإلعالمي، وهي نسبة متثل األغلبية و  ومنه ميكن أن خنرج .ممن أجابوا بكو

بنتيجة تؤكد ما خلصنا إليه سابقا، وهي ضرورة مسايرة اجلريدة للتكنولوجيات املستحدثة يف جمال االتصال 
عالم قصد تسهيل ظروف عمل الصحفي، وحتسني مردورية اإلنتاج وكذا اجلودة ، كما جيب متابعة ذلك واإل

  . بالتكوين والتدريب املعمق الستثمارها على أحسن وجه

77جدول رقم     
.طرق ترقية اإلعالم المكتوب في الجزائر   

 

  

 

 

 

 

  

هذا اجلدول الذي أمامنا يضم احللول املقرتحة إلحداث قفزة نوعية يف جمال اإلعالم املكتوب، وكانت أكرب 
، %41.44احلصص من نصيب رسكلة الصحفيني واقتناء العتاد الرقمي حيث نال عامل التكوين ما يقارب 

عامل التكوين على أن  ، ويدل التأشري على%32.86وبلغت نسبة جلب التجهيزات والوسائل التكنولوجية 
م حباجة إىل اكتساب اخلربة وذلك من خالل تكوين دورات تدريبية، وتربصات  الصحفيني مدركون أمت اإلدراك أ

 اإلحصاء  الفئات التكرار %

 نعم 58 82.86
 ال  

 نوعا ما  12 17.14
موع 70 %100  ا

 

  ءاإلحصا  الفئات التكرار %

 اقتناء العتاد الرقمي  23 32.86
 تكوين ورسكلة الصحفيني  29 41.44
 التحفيز املادي و املعنوي 9 12.85

  اإلعالمية  تعديل القوانني 7 10
 االنفتاح على اإلعالم الغريب 2 2.85

 أخرى تذكر  
موع 70                          100  ا



 

 
 

ميدانية ، كما احتل اقرتاح اقتناء العتاد الرقمي كحل من احللول املقدمة املرتبة الثانية يف نظر املبحوثني وإن كان 
ذه املسأ لة قد احتل هذه الدرجة من األمهية فهذا يدل على أن تكنولوجيا االتصال غدت من اهتمام الصحفيني 

ضروريات العمل اإلعالمي، وال ميكن يف عصر تكنولوجيا االتصال واملعلومات إمهال اجلانب التقين والتكنولوجي 
. الصحفية اجلادة  فمستقبل املادة الصحفية ستحدده الطبيعة املذهلة للتكنولوجيا احلديثة وليست املقتضيات

وتفيد التكنولوجيا احلديثة للمعلومات واالتصال الصحفيني القائمني على عملية إنتاج األخبار من خالل املميزات 
املتمثلة أساسا يف سرعة نقل وانتشار وتوزيع املعلومات واألنباء ، وطرق حفظها ومعاجلتها وجتاوز حدود املكان 

علق بزيادة كمية األخبار املتدفقة ، كما بينت النتائج احملصل عليها من إجابات والزمان ، إىل جانب أهم ميزة وتت
هذا  ،املبحوثني أن اقرتاح التحفيز املادي واملعنوي إلحداث قفزة نوعية يف جمال اإلعالم املكتوب حيتل املرتبة الثالثة

ت اليت عادة ما تقدمها إن دل على شيء إمنا يدل على تدين األجور اخلاصة بالعمل الصحفي، واملكافآ
اية السنة أو عندما يكون العائد املادي معتربا ، باإلضافة إىل التحفيز املعنوي وقد سبق  املؤسسات الكربى يف 
وأن أشرنا إىل أن املؤسسة تعتمد على ما يعرف مبركزية االتصال، أي أن املعلومات يف املؤسسة ال جتري يف مجيع 

الرأسي وهذا ما يتطلب مراجعة املعامالت السوسيو مهنية وزيادة الدخل الفردي االجتاهات، وسيادة االتصال 
، وال ميكن بأي حال من األحوال  %10للصحفي، يليه اقرتاح تعديل القوانني والتشريعات اإلعالمية مبا نسبته 

باحرتام املواد دفرت الشروط يلزمها "خصوصا وأن  ،إمهال اجلانب التشريعي املتدخل يف عملية إنتاج األخبار
ا مؤسسة خاصة، حيث أن تدخل الدولة يف بث املضامني  املنصوص عليها يف قانون اإلعالم بالرغم من أ
اإلعالمية حتول إىل شبه مضايقات من قبل احلكومة، حيث يرى الصحفيني أن تغيري القوانني اليت حتكم العمل 

وعموما فإن اجلدية يف عرض املعلومات  ضاء القراءإر ،و  1"اإلخباري مظهرا من مظاهر حتسني اخلدمة اإلخبارية
  .واألخبار تكون مقننة

املادة " املقدمة يف إطار نيل شهادة الدكتوراه بعنوان "حممد معوض إبراهيم نصر"وكانت دراسة الباحث املصري 
ن هناك حرية كاملة توصلت إىل أن جمال احلرية حمدود النشر، واقرتح أن تكو " اإلخبارية يف مجهورية مصر العربية 

يف عرض مجيع وجهات النظر املؤيدة واملعارضة واملشاركة يف األحداث، بينما احتل اقرتاح االنفتاح على اإلعالم 
ومرد ذلك أن اإلعالم الغريب هو عبارة عن مزيج بني تكوين  %2.85الغريب املرتبة اخلامسة واألخرية بنسبة قدرها 

  .  الرقمي والتحفيز بشقيه فضال عن عدم ترك أي ثغرة يف قانون اإلعالمورسكلة الصحفيني واقتناء العتاد 

78جدول رقم   
                                                

 . 16:00، الساعة 21/5/2011،حمرر،  مقر الصحيفة ، شروط تحسين الخدمة اإلخباريةمقابلة مع ميشاكرة كمال ، - 1



 

 
 

 توزيع إجابات المبحوثين طبقا للسن و مصادر جمع المعلومات

  

سنة  30-20غالبية الشباب سواء ممن يرتاوح سنهم بني : ميكن أن نستنج من خالل هذا اجلدول القراءات التالية
م عادة ما يستقون أخبارهم عن طريق الشبكة، وكانت النسب   40-31أو الفئة احملصورة بني  سنة أجابوا بكو

، بالنسبة %27.05باملوازاة مع طاقم التغطية الصحفية، مبا نسبته  % 24.79، %41.80كاآليت على التوايل 
، بالنسبة للفئة الثانية، ووكالة األنباء اجلزائرية يف املرتبة الثالثة يف السلم اهلرمي أين بلغت %24.79للفئة األوىل و  

ادر الرمسية مبا نسبته للفئة الثانية، باإلضافة إىل املص %15.38، بالنسبة للفئة األوىل ، و%17.21النسبة 
 41، أما فيما خيص الصحفيني الذين جتاوزت أعمارهم %9.40فوكالة األنباء العربية بنسبة قدرها  14.53%

م مازالوا حلد الساعة متشبثني بالطرق التقليدية حيث نال طاقم التغطية الصحفية أكرب نسبة  ،سنة فنالحظ أ
فالقنوات " الفاكس براس"عن طريق ما يعرف ب  %21.48نسبته مث وكالة األنباء اجلزائرية مبا  % 31.11

، ونالت االنرتنيت أقل %8.89، فاملصادر الرمسية بنسبة %12.59اإلخبارية التلفزيونية، حيث قدرت نسبتها 
، وميكن تفسري ذلك بكون الشباب حيبذون دائما كل ما هو %6نسبة مقارنة مع باقي املصادر حيث مل تتجاوز 

قيمة 
 الداللة

موع ²كا   41  ا
فما 
 فوق

  املتغري   20-30 31-40
  

 السؤال
 التكرار % التكرار % التكرار % التكرار %  

 طاقم التغطية 33  29 24.79 42 31.11 104 27.81 1.271 0.530
 الصحف الوطنية     11 8.15 11 2.94 0.674 0.714
القنوات اإلخبارية    13 11.11 17 12.59 30 8.02 1.359 0.507

 التلفزيونية
وكالة األنباء  21 17.21 18 15.38 29 21.48 68 18.18 0.076 0.963

 اجلزائرية
 وكالة األنباء العربية   11 9.40 8 5.93 19 5.08 3.301 0.192
0.077 5.138 

 
وكاالت األنباء      9 6.67 9 2.41

 الغربية
 املصادر الرمسية 17 13.94 17 14.53 12 8.89 46 12.30  

 االنرتنيت 51 41.80 29 24.79 7 5.18 87 23.26 8.569 0.044



 

 
 

كر على عكس  املتقدمني يف السن الذين يأبون التغيري وهلم أفكارا متعصبة ويتخوفون من كل ما هو جديد ومبت
  .جديد

كما تشري البيانات التفصيلية لوجود عالقة دالة إحصائيا بني السن واالنرتنيت كمصدر من مصادر مجع 
ري باقي القيم إىل عدم وجود ، يف حني تش0.044عند مستوى داللة   8.569 ²املعلومات، حيث بلغت قيمة كا

  .عالقة دالة إحصائيا بني السن وباقي املصادر

79جدول رقم     
.توزيع إجابات المبحوثين طبقا للمستوى التعليمي ودواعي اعتماد االنترنيت كمصدر لجلب المعلومات  

قيمة 
 الداللة

موع ²كا   املتغري تكوين خاص ليسانس ماجستري ا
  

 التكرار % التكرار % التكرار % التكرار %   السؤال
 املوضوعية 4 5.80 3 3.61   7 4.27 1.441 0.487
 الفورية 20 28.98 24 28.92 3 25 47 28.66 2.032 0.362
الدقة و  5 7.24 4 4.82   9 5.49 0.270 0.874

 املصداقية
 التجديد 11 15.94 19 22.89 3 25 33 20.12 0.075 0.963
وفرة  19 27.54 19 22.89 3 25 41 25 3.204 0.202

 التفاصيل
االنتقائية  10 14.49 14 16.87 3 25 27 16.46 1.450 0.484

و تنوع 
 املصادر

 

نالحظ من خالل النسب املوضحة على اجلدول أن غالبية املبحوثني ذوي التكوين اخلاص قد وقع اختيارهم على 
، فالتجديد مث االنتقائية وتنوع املصادر %27.54مث مسة وفرة لتفاصيل بنسبة  ،%28.98مسة الفورية بنسبة قدرها 

أما بالنسبة لوجهة نظر  ،%5.80مث الفورية بنسبة  ،%7.24وبدرجات أقل الدقة واملصداقية أين بلغت النسبة 
ايل التجديد ، ونفس النسبة بالنسبة لكل من احتم%30حاملي شهادة الليسانس فقد رشحوا مسة الفورية بقرابة 

، وبدرجات دنيا املصداقية %16.87فاالنتقائية بنسبة  ن%23ووفرة التفاصيل حيث وصلت النسبة تقريبا إىل 
واملوضوعية يف حني تساوت النسب لدى حاملي شهادة ماجستري بالنسبة لكل من الفورية والتجديد ووفرة 

م يدركون متاما  أن للشبكة العديد من املزايا كالتحديث املستمر أي التفاصيل واالنتقائية، وهذا داللة على كو



 

 
 

فضال عن خاصية الفورية ووفرة املعلومات وتنوع املصادر بالنسبة للخرب الواحد إال  ،األخبار تكون طازجة دائما
م يدركون أيضا أن املعلومات املتاحة على الشبكة تبقى دائما حمل شك   .أ

باطية بني املستوى التعليمي وآراء مفردات العينة حول دواعي اعتماد ويتضح من اجلدول أنه ال توجد عالقة إرت
 .غري دالة إحصائيا كما هو موضح ²االنرتنيت كمصدر جللب املعلومات، حيث جاءت مجيع قيم كا

80 جدول رقم    

.توزيع إجابات المبحوثين طبقا للسن و التحقق من صدق الخبر اإللكتروني  

موع   رياملتغ   30-20 40-31 فما فوق 41 ا
 التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % السؤال

 دائما 3 18.75 8 19.51 9 69.23 20 28.57
 أحيانا 5 31.25 24 58.54 4 30.77 33 47.15
 أبدا 8 50 9 21.95   17 24.28

موع 16 100 41 100 13 100 70 100  ا

  0.525:مستوى الداللة                                  0.403=²كا

سنة ال يتحققون  30-20يتضح جليا من خالل اجلدول السابق أن نصف عينة الدراسة ممن تراوح أعمارهم بني 
، يف حني مل تتجاوز نسبة من %31.25وأحيانا ما يعمدون إىل ذلك بنسبة  ،أبدا من صدق اخلرب اإللكرتوين

م يف ترتاجع النسبة نوعا ما بالنسبة  ،%18.75عادة ما يقومون بالتحقق من صدق اخلرب اإللكرتوين  صرحوا بكو
سنة، حيث جند أن غالبية الصحفيني أحيانا ما يتحققون من صدق اخلرب اإللكرتوين بنسبة  40-31لفئة 

ممن يعمدون  %20مل يسبق وأن حتققوا من صدقه ، وقرابة  %21.95صحفيني أي ما يعادل  9، و 58.54%
سنة دأبوا على  41دائما إىل التحقق من األخبار اإللكرتونية، بينما جند أن أغلبية اإلعالميني ممن جتاوز سنهم 

ممن أشروا على االحتمال  %30.77و  %69.23التحقق من األنباء املستقاة من الشبكة بصفة دائمة بنسبة 
أول الطريق يسعى إىل الشهرة والرحبية وحتقيق السبق مازال يف  ، مرد ذلك أن الصحفي الشاب الذيالثاين

الصحفي شعاره يف ذلك الغاية تربر الوسيلة، يف حني جند أن املتقدمني يف السن يسعون إىل احملافظة على املنصب 
  .واإلسم واملكانة بدل التهور والقيام خببطات عشوائية قد تضيع مشواره املهين بأكمله

ن عدم وجود عالقة دالة إحصائيا بني السن والتحقق من صدق اخلرب اإللكرتوين، ويتضح من بيانات اجلدول ع
  .غري دالة إحصائيا كما هو موضح ²حيث جاءت قيمة كا



 

 
 

81جدول رقم  
.توزيع إجابات المبحوثين طبقا للرتبة و إسهامات أنظمة معالجة و تحرير األخبار  

موع   املتغري رئيس التحرير رئيس القسم ملخرجا املراسل احملرر املصور ا
كرار % السؤال

الت
 

كرار %
الت

 

كرار %
الت

 

كرار %
الت

 

كرار %
الت

 

كرار %
الت

 

كرار %
الت

 

تسهيل  2 22.22   3 60 15 45.45 17 43.58 13 54.16 50 43.48
 املعاجلة

حتسني  5 55.56 7 53.84 1 20 15 45.45 11 28.21 7 29.17 40 3.48
 النوعية

زيادة  2 22.22 4 30.76 1 20 3 9.10 11 28.21 4 16.67 25 21.74
 املردودية

موع 9 100 13 100 5 100 37 100 100 100 24 100 115 100  ا

 

ا سامهت بدرجة كبرية يف حتسني  بالنسبة لتقاطع متغري الرتبة مع إسهامات أنظمة معاجلة وحترير األخبار جند أ
، حسب وجهة نظر رؤساء التحرير، فضال عن تسهيل املعاجلة اإلعالمية،  وزيادة %55.56النوعية بنسبة 

، لكل منهما، ونفس األولوية أعطاها رؤساء األقسام لتحسني النوعية بنسبة  %22.22املردودية بنسبة 
م يشرفون على العمل ال غري دون اخلوض يف  %53.84، يليه اقرتاح زيادة املردودية 53.84% وذلك لكو

لكل من حتسني  %20و %60العمل امليداين، يف حني نال اقرتاح تسهيل املعاجلة اإلعالمية أكرب نسبة مبا نسبته 
النوعية وزيادة املردودية أما بالنسبة لكل من مراسلي وحمرري ومصوري اجلريدة فقد وقع اختيارهم على تسهيل 

، وكذلك حتسني النوعية %54.16، %43.58، %45.45ووزعت النسب كاآليت على التوايل  ،املعاجلة اإلعالمية
اوزيادة اإلنتاج ولكن بدرجة أقل وهذ اليت غالبا ما تتمحور حول التغطية  ا راجع لطبيعة املهنة يف حد ذا

 .واملعاجلة

  82جدول رقم   
 . قدمية  و إضفاء تعديالت على الخبر اإللكترونيتوزيع إجابات المبحوثين طبقا األ

 

موع   املتغري 5أقل من  10-6 15-11 فما فوق 16 ا
 التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % السؤال



 

 
 

 دائما 17 45.94 8 33.33     25 30
 أحيانا 9 24.33 8 33.33 2 22.22   19 14.28
 أبدا 11 29.73 8 33.34 7 77.78   26 55.82

موع 37 100 24 100 9 100   70 100  ا

  0.043:مستوى الداللة                                    6.311 =²كا

م عن  سنوات ملزمني دائما بإضفاء  5نالحظ أن ما يقارب النصف من الصحفيني الذين ال تزيد مدة خرب
، وأحيانا ما يعمدون إىل إضفاء تعديالت على اخلرب الصحفي %45.94تعديالت على اخلرب الصحفي مبا نسبته 

م غري ملزمني إطالقا  %29.73، و %24.33وفقا للسياسة التحريرية أو طبيعة اجلمهور بنسبة  ممن أقروا بكو
م ما بني  سنوات  10-6بإدخال أية تعديالت على اخلرب الصحفي ، وتساوت النسبة بالنسبة ملن ترتاوح مدة خرب

م عن  %33.33بلغت  أين م غري  11، يف حني جند أن غالبية الصحفيني ممن تزيد مدة خرب سنة أقروا بكو
مضطرين إلضفاء أية تعديالت بغض النظر عن سبب التعديل ، وميكن تفسري ذلك بكون الصحفيني ذوي اخلربة 

مي دومنا الرجوع إىل رئيس واألقدمية يتمتعون بامتيازات وصالحيات ختول هلم نشر أي مادة أو مضمون إعال
  .التحرير

ويتضح من بيانات اجلدول أنه توجد عالقة دالة إحصائيا بني األقدمية وضرورة إضفاء تعديالت على اخلرب 
، عند مستوى داللة  6.311 ²وفقا للسياسة التحريرية أو طبيعة اجلمهور،حيث بلغت قيمة كا ،اإللكرتوين

 .القة إرتباطية بني متغري األقدمية وإضفاء تعديالت على اخلرب اإللكرتوين، وهذا داللة على أن هناك ع 0.043

  

  83جدول رقم 

موع   ا
 

  املتغري رئيس التحرير رئيس القسم املخرج املراسل احملرر املصور
    
  
  

 السؤال

كرار %
الت

 

كرار %
الت

 

كرار %
الت

 

كرار %
الت

 

كرار %
الت

 

كرار %
الت

 

كرار %
الت

 

 اجلمع و النقل 5 50 9 50   17 50 20 40 4 9.75 55 35.95

 التخزين 5 50 9 50   9 26.47 11 22 9 21.95 43 23.10



 

 
 

 .توزيع إجابات المبحوثين طبقا للمنصب و دوافع استعمال الحواسيب 

 

تدل بيانات اجلدول املوضح أعاله على أن كل من رؤساء التحرير واألقسام يرون أن احلاسب ضرورة البد منه يف  
لكل منهما، يف حني ترى فئة املخرجني أن احلاسب ضرورة  %50 كل من مرحليت مجع املعلومات وتوثيقها بنسبة

ملحة يف العمل الصحفي كوننا نعيش يف ظل عصر تكنولوجيا املعلومات وخاصة يف مرحلة املعاجلة، مبا نسبته 
، نظرا لكون جل اهتماماته تنصب حول معاجلة البيانات % 44.44، فمرحلة املزج والرتكيب بنسبة  55.56%

قال والصور املرفقة، وإخراج الشكل النهائي للجريدة، وجتهيزها كمرحلة أخرية للنشر والتوزيع، أما واملزج بني امل
من فئة املستجوبني أن جهاز الكمبيوتر يعد أوىل أولويات  %50فقد أفاد  - عينة الدراسة–بالنسبة للمراسلني 

ن طريق االنرتنيت ، تليها مرحلة التخزين العمل اإلعالمي يف مجع املعلومات ومن مث توصيلها إىل مقر الصحيفة ع
، فضال عن مرحلة التحرير إلعداد املادة اإلخبارية وعرضها على املسؤولني بينما %26.5حيث اقرتبت النسبة من 

، وال ميكن االستغناء عنه يف مرحلة %40ترى فئة احملررين أن احلاسب ذو أمهية قصوى يف عملية اجلمع مبا نسبته 
، كما يعد أداة مهمة حلفظ وتوثيق البيانات حيث %38لكوننا باجتاه جمتمع ال ورقي بنسبة تقدر ب التحرير نظرا 
، أما فيما خيص وجهة نظر املصورين فريون أن احلاسب ضروري جدا يف مرحلة املعاجلة سواء %22بلغت النسبة 

التخزين واجلمع، وكانت النسب   بالنسبة للمعلومات أو الصور، وكذلك عملية الرتكيب واملزج، فضال عن مرحليت
  %9.75بالنسبة ملرحلة التخزين،و  %21.95لكل من مرحليت املعاجلة والرتكيب،  %34.15كاآليت على التوايل 

.                                                                                       كانت من نصيب مرحلة اجلمع
لى كون احلاسب أصبح ضرورة البد منها يف سريورة العمل اإلعالمي ككل إال أنه ميكن تربير عموما هناك إمجاع ع

الصحفي الختياره حسب طبيعة عمل كل منهم ، فاملراسل على سبيل املثال مهمته تنصب حول مجع األخبار 
مث نقل هذه األخرية من وتغطية األحداث هلذا الغرض يرى أن جهاز الكمبيوتر بالغ األمهية يف مرحلة اجلمع ومن  

عني املكان إىل مقر الصحيفة، والشيء نفسه بالنسبة للمحررين فهو يعمل على جلب املعلومة وحتريرها على 
شكل مواد إخبارية، لذلك جند أن غالبية الصحفيني احملررين أشروا على كونه أداة أساسية يف مرحلة اجلمع 

  .والتحرير

 املعاجلة     5 55.56     14 34.15 19 24
 التحرير       8 23.35 19 38   27 17.65

 الرتكيب واملزج     4 44.44     14 34.15 9 5.88

موع 10 100 18 100 9 100 34 100 50 100 41 100 153 100  ا



 

 
 

84 جدول رقم    

.المبحوثين طبقا للمستوى التعليمي و الوسائل التوثيقية توزيع إجابات   

 

 - عينة الدراسة–ميكن أن نستخلص من خالل البيانات الكمية للجدول أن ما يقارب النصف من الصحفيني 
ذوي التكوين اخلاص عادة ما يعمدون إىل استخدام األرشيف التقليدي لتوثيق املعلومات كاملسجالت الصوتية 

، يليه احلاسب فحامل املعلومات مث األقراص املرنة %48.21إجابة أي ما يعادل  27 على سبيل املثال مبجموع
، يف حني جند أن إجابات حاملي %12.5، %16.07، %23.22وقد وزعت النسب كاآليت على التوايل 

 شهادة الليسانس واملاجستري تراوحت بني حامل املعلومات واحلاسب واألقراص املرنة، حيث نال حامل املعلومات
بالنسبة لفئة حاملي  %33.33بالنسبة لصنف حاملي شهادة ليسانس ، و  %47.17حصة األسد بنسبة 

، %32.08شهادة املاجستري ليحتل احلاسب املرتبة الثانية لكليهما ووردت النسب كاآليت على التوايل 
ة ، وهو ما يعكس أن للفئة الثاني %22.23للفئة الثانية ، و  %20.75، فاألقراص املرنة مبا نسبته 33.33%

ذه الوسائل التكنولوجية، وذلك لوعيهم وإدراكهم بكون زمن  مستوى ليسانس فما فوق لديهم تعامل واحتكاك 
لدات قد وىل وحل حمله عصر التقنية الصغرية احلجم  ،األوعية الورقية واألظرف وذلك الكم اهلائل من امللفات وا

قيمة 
 الداللة

موع ²كا   املتغري  تكوين خاص ليسانس ماجستري دكتوراه ا
 التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار %     السؤال

حامل  9 16.67 25 47.17 3 33.33   37 31.35 5.504 0.064
 املعلومات

األقراص  7 12.5 11 20.75 2 22.22   20 16.95 3.601 0.165
 املرنة

األقراص      1 11.11   1 0.85 2.793 0.247
 الصلبة

األقراص             
 الضوئية

0.669 0.805 27.97 
  
 

 احلاسب 13 23.22 17 32.08 3 33.33   33

املصغرات             
 الفيلمية

 األرشيف 27 48.21       27 22.88 0.016 0.899
 التقليدي



 

 
 

على عكس ذوي املستوى املتواضع من التعليم الذين مازالوا حلد الساعة الفائقة القدرة على التخزين واحلفظ، 
  ...متشبثني بالطرق التقليدية سواء على مستوى اجلمع أو  التوثيق

تؤشر بيانات اجلدول على عدم وجود عالقة دالة إحصائيا بني املستوى التعليمي ووسائط التخزين كما هو  بينما
  .موضح يف اجلدول

85 جدول رقم    
.توزيع إجابات المبحوثين طبقا للمستوى المعيشي و طرق ترقية اإلعالم المكتوب   

 

قيمة 
 الداللة

موع ²كا   املتغري   منخفض متوسط عايل ا
 السؤال

 التكرار % التكرار % التكرار % التكرار %  
 اقتناء العتاد   10 32.26 13 36.11 23 32.86 6.820 0.034
تكوين و رسكلة    12 38.71 17 47.22 29 41.44 0.009 0.995

 الصحفيني
 التحفيز 3 100 6 19.35   9 12.85 7.670 0.021
تعديل القوانني    1 3.23 6 16.67 7 10 4.285 0.071

 اإلعالمية 
االنفتاح على    2 6.45   2 2.85 2.050 0.359

 اإلعالم الغريب

نالحظ من خالل البيانات الكمية للجدول أن كل الصحفيني ذوي املستوى املعيشي املنخفض اختاروا احتمال 
التحفيز بشقيه املادي واملعنوي لكون سقف دخلهم املادي حمدودا، أكيد أن مههم األول واألخري سيكون منصبا 

سيادة االتصال الرأسي على صعيد آخر، أما واملعنوي الفتقادهم للعالوات والرتقيات و ... حول األجر واملكافآت
بالنسبة لذوي الدخل املتوسط يرى غالبية الصحفيني أن إحداث طفرة نوعية يف اإلعالم املكتوب يف اجلزائر 

، لكون %32.26، يليه اقرتاح العتاد الرقمي بنسبة %38.71يتطلب تكوين ورسكلة الصحفيني مبا نسبته 
ولكون الصحفيني غري قادرين على  ،ن أولويات العمل الصحفي هذا من جهةالتجهيزات التكنولوجية أصبحت م

وكمرتبة ثالثة أشروا على اختيار التحفيز لكونه عامال مهما إلثراء العمل  ،اقتناء العتاد الرقمي من ماهلم اخلاص
القوانني ، فاقرتاح االنفتاح على اإلعالم الغريب، مث تعديل %19.35الصحفي وترقيته، وقدرت النسبة ب 

فقد أشر قرابة النصف مبا نسبته  - فئة الدراسة -والتشريعات اإلعالمية، أما بالنسبة لذوي املستوى املعيشي العايل
، على تكوين الصحفيني وذلك الفتقادهم ملهارات التعامل مع احلاسب واإلحبار عرب الشبكة الستقاء 47.22%



 

 
 

م على دراية تامة بأمهية تكنولوجيا االتصال احلديثة يف العصر احلايل املعلومات، يليه اقرتاح اقتناء العتاد الرقمي  أل
  .وأثرها على األداء املهين للصحفي

م يعلمون علم اليقني أن قانون اإلعالم يف اجلزائر   وكاختيار أخري أشروا على تعديل القوانني اإلعالمية وذلك لكو
ا أن تقف    ،كعقبة أو حجرة عثرة إزاء تطور اإلعالم املكتوب يف اجلزائرفيه العديد من الثغرات، واليت من شأ

خصوصا أن اجلزائر دخلت عامل شبكة االنرتنيت يف فرتة يفتقد فيها جمال اإلعالم واالتصال لنصوص وتشريعات 
ال  1982وقبله  1990حديثة تتالءم مع التطورات احلاصلة، وكل ما وجد يف هذا اإلطار هو قانون اإلعالم لسنة 

ال تكنولوجيات االتصالي  1. تطرق ال من قريب وال من بعيد 

كما تشري النتائج التفصيلية كذلك لوجود عالقة دالة إحصائيا بني املستوى املعيشي واقتناء العتاد الرقمي، حيث 
 7.670 ²، وبني املستوى املعيشي والتحفيز حيث بلغت قيمة كا0.034عند مستوى داللة  6.820 ²بلغت قيمة كا

، وانتفاء أي عالقة إرتباطية بني املستوى املعيشي وتكوين الصحفيني وبني املستوى  0.021عند مستوى داللة 
املعيشي وتعديل القوانني اإلعالمية وبني املستوى املعيشي واالنفتاح على اإلعالم الغريب كما هو موضح يف اجلدول 

. 

 

  

. 86جدول رقم    
.للمستوى التعليمي و طرق ترقية اإلعالم المكتوب توزيع إجابات المبحوثين طبقا   

 

قيمة 
 الداللة

موع ²كا   املتغري تكوين خاص ليسانس ماجستري ا
 السؤال

 التكرار % التكرار % التكرار % التكرار %  

 اقتناء العتاد 18 42.86 5 20   23 32.86 6.492 0.039

تكوين و  22 52.38 6 24 1 33.33 29 41.44 9.159 0.002
رسكلة 

 الصحفيني
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 التحفيز   9 36   9 12.85 2.349 0.125

تعديل  1 2.38 5 20 1 33.33 7 10 7.628 0.022
 القوانني

االنفتاح على  1 2.38   1 33.34 2 2.85 3.441 0.064
اإلعالم 

 الغريب

  

يتضح جليا من خالل اجلدول املوضح أعاله أن الصحفيني حمل الدراسة ممن ينتمون إىل فئة التكوين اخلاص يرون 
ومن مث اقتناء  ،%52.38أن أجنع طريقة لرتقية قطاع الصحافة املكتوبة هو تكوين ورسكلة الصحفيني مبا نسبته 

، %2.38عديل القوانني والتشريعات اإلعالمية يف حني مل تتعد نسبة احتمال ت ،%42.86العتاد الرقمي بنسبة 
م يعانون من مشكلة التأقلم مع مثل هذه اآلليات  والشيء نفسه بالنسبة لالنفتاح على اإلعالم الغريب ذلك أ
الدخيلة على العمل الصحفي على حد تعبريهم، فاقتناء هذه التقنيات، ألن جلب هذه الوسائل من قبل املؤسسة 

ورات تكوينية لن جيدي نفعا، يف حني جند أن حاملي شهادة ليسانس يرون أن أسهل سبيل دون أن تردفها بد
فضال عن ضرورة تكوين الصحفيني من  %36لتنشيط قطاع اإلعالم املكتوب يف اجلزائر هو التحفيز بشقيه بنسبة

 %20ين بلغت النسبة و اقتناء العتاد الرقمي وتعديل القوانني اإلعالمية من جهة أخرى أ، %24جهة مبا نسبته 
م على كون األجور اليت يتقاضاها الصحفيني زهيدة وال تتماشى وطبيعة املهنة واجلهد  لكل منهما، وتدل إجابا
املبذول، باإلضافة إىل سيادة االتصال الرمسي على املؤسسة، والذي من شأنه أن ينعكس سلبا على نفسية 

ت فهذا داللة على كون الصحفيني يتمتعون بقدر من الوعي جيعلهم إعالميي اجلريدة، أما بالنسبة لباقي اإلجابا
يدركون متاما أن تكوين الصحفي وتأهيله نفسيا قبل جلب التقنية يعد عامال مهما لدفع عجلة التنمية يف قطاع 

لرتتيب ،  اإلعالم املكتوب، وأن قانون اإلعالم فيه الكثري من النقائص اليت جعلت من اإلعالم اجلزائري حيتل آخر ا
كما ترى مستويات ما بعد التدرج أن هناك مثلثا إذا اكتمل عدد أضالعه تبوأ اإلعالم اجلزائري الصدارة أال وهي 
تكوين الصحفيني ألن العربة باالستخدام ال باالمتالك وتعديل القوانني والتشريعات اإلعالمية، ألن قانون اإلعالم 

حتول دون تطور القطاع باإلضافة إىل ضرورة االنفتاح على اإلعالم الغريب وال يف اجلزائر فيه العديد من الثغرات اليت 
  . تعليق على هذا األخري



 

 
 

ويتضح من بيانات اجلدول أن هناك عالقة دالة إحصائيا بني املستوى الدراسي و اقتناء العتاد الرقمي وتكوين 
ال توجد عالقة إرتباطية بني املستوى التعليمي الصحفيني وتعديل القوانني والتشريعات اإلعالمية ، يف نالحظ أنه 

 .والتحفيز وبني املستوى التعليمي واالنفتاح على اإلعالم الغريب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  خالصة

يف آخر هذا النقاش ميكن القول أن لتكنولوجيا االتصال احلديثة مجلة من االنعكاسات على سريورة العمل 
ا أثرت على الصحفي ككل ،سواء على مستوى مجع  املعلومات أو ختزينها أو معاجلتها أو نشرها ،وباملقابل جند أ

الصحفي كمبدع ومفسر لألحداث وكحارس بوابة، كما أثارت مجلة من القضايا كمسألة مصداقية وموضوعية 



 

 
 

لكية املعلومات املستقاة من الشبكة، باإلضافة إىل قضية غلبة املضمون األجنيب على احمللي، كذلك مشكلة امل
 .الفكرية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ـــج ــائــ  الــــــدراســـــة نـــتـ

  :ميكن إجيازها فيما يلي : النتائج العامة للدراسة

متلك أحدث التقنيات و الوسائل  "الشرق اجلمهوري" ن جريدةأظهرت النتائج الدراسة املسحية أ:  المحور األول
املسخرة للعمل اإلعالمي، انطالقا من مرحلة اجلمع وصوال إىل مرحلة النشر، مع التحفظ على كلمة مجيع 

كما تسعى جاهدة إىل مواكبة و مسايرة كل ما هو جديد، و العمل على تنمية وتنشيط قطاع ،التكنولوجيات 
ة املنافسة خصوصا أن الصحافة املكتوبة تقف أمام أكرب عائق يهدد اإلعالم للحاق بركب الدول املتقدمة ،و جم ا

  . بقاءها و استمرارها أال و هو الصحافة اإللكرتونية

 امل يسبق و أن تلقوا تكوين -عينة الدراسة-من الصحفيني  كما أكدت النتائج احملصل عليها أن ما يفوق النصف
فيما يتعلق باستخدام  هناك ضرورة ملحة لتلقيهم تكوينا وثون بأنيف اإلعالم اآليل، كما يؤكد الصحفيون املبح

 l'est فيني العاملني على مستوى جريدةالتكنولوجيات احلديثة لالتصال و املعلومات، كما أن عدم اعتماد الصح
على التكنولوجيات احلديثة لإلعالم و االتصال يرجع أساسا إىل عدم حتكمهم يف استخدام كل ما  بشكل دائم



 

 
 

تعلق بأشكال التكنولوجيات احلديثة من احلواسيب  وصوال إىل نظم معاجلة وحفظ املعلومات وشبكة االنرتنيت 
  .  العاملية 

و عموما فإن أغلب الصحفيني يعمدون إىل استخدام وسائل التكنولوجيات احلديثة يف عملهم  و على      
فضال عن األقراص املضغوطة ،و ما يؤخذ على ذلك هو رأسها االنرتنيت، احلواسيب املكتبية ،حامل املعلومات، 

ندرة أو نقص دورات التكوين أو الرسكلة لتلقي الصحفيني كيفية استخدام التكنولوجيات احلديثة لالتصال  يف 
عملهم، حبيث أكدت الدراسة أن أغلبية الصحفيني ال يقومون بدورات تدريبية  مما يضطرهم إىل تعلم استخدامها 

يئة العنصر  ،مارسةعن طريق امل وهذا ما يدل على أن إدخال التكنولوجيات احلديثة لالتصال يف بالدنا يتم دون 
   .البشري

  : المحور الثاني 

أمجع الصحفيون على أن هناك استعماال حمتشما جدا للتكنولوجيات احلديثة يف االتصال بني املوظفني و اإلدارة، 
ت إال أن املوظفني أنفسهم، و رغم كوننا نعيش يف ظل عصر اإللكرتونياو بني هذه األخرية و موظفيها، و بني 

التقليدية، كما نالحظ بشكل جلي سيادة االتصال الرأسي يف املؤسسة، رغم ما  املؤسسة ما زالت تتواصل بالطرق
من شأنه أن و أنظمة مرادفة لالتصال و رغم امتالك املؤسسة ملوقع إلكرتوين " اكسرتنات"و " انرتنات"جلبته  من 

يكون مبثابة مهزة وصل بني أفراد التنظيم إال أنه موقع صوري شكلي و ال يعدو أن يكون واجهة لإلعالم ال غري 
،لكن هذا مينع من وجود بعض االنعكاسات هلذه لتكنولوجيا االتصال، نذكر منها على سبيل املثال ال احلصر 

 ني أفراد الطاقم الصحفي لكن باملقابل عدم استثمارها يفلوظيفي بتسهيل األداء املهين الصحفي و التكامل ا:
  .         اجلانب االجتماعي السوسيومهين

نستشف أنه رغم استحداث املؤسسة ألحدث التقنيات و اقتناء العتاد الرقمي، من حواسيب :  المحور الثالث
توافر و internetاط بشبكة   مكتبية و حممولة لبعض الصحفيني، و كامريات رقمية و هواتف نقالة و االرتب

ا تبقى غري كفيلة بإجناز العمل اإلعالمي  interanetو extranetشبكيت انرتنات  خصوصا أن الكثري  ،إال أ
رغم كونه غدا جزء ال يتجزأ من العمل الصحفي، سواء يف  ال ميلكون جهاز حممول حلد الساعةمن الصحفيني 

ا أداة مهمة لالتصال عن طريق ربطه بشبكة االنرتنيت  عملية اجلمع حيث  ،أو الرتتيب أو املعاجلة فضال عن كو
املؤسسة و   أصبحت هذه األخرية متثل الوسيط رقم واحد لنقل املادة اإلعالمية من عني املكان إىل مقر الصحيفة، 



 

 
 

ؤسسات األخرى، وتسيري  العمل املوجه اإلعالمية بدورها تستعني أو تستثمر هذه التكنولوجيا للتنسيق مع امل
  .للصحيفة و االتصال و موظفيها 

كما نالحظ أن هناك تثمينا لدور املوقع اإللكرتوين يف تفعيل  االتصال اخلارجي، بتأييد األغلبية وباملقابل يرى 
  .البعض أنه منغلق على نفسه و مهمته مقصورة على التعريف باملؤسسة ال غري 

 :المحور الرابع

يربز جليا من خالل هذا احملور اخلاص بأثر تكنولوجيا االتصال احلديثة على األداء املهين للصحفي أن هناك 
العديد من االنعكاسات هلذه الثقانات فعلى صعيد مجع املعلومات  أصبح الصحفي ال يكلف نفسه عناء التنقل 

فغدت مهمته . كانه عن طريق الشبكة العنكبوتية جللب املعلومات دائما بل املعلومة هي اليت تأيت إليه و هو يف م
يف حني أن أهم مسة متيز الصحفي عن غريه من عامة الناس هو عنصر اإلبداع ، وما  ،تقتصر على نقل اخلرب فقط

يؤخذ  على اجلمع اإللكرتوين هو أنه كرس روح االتكال لدى الصحفيني و قلص يف الوقت نفسه من عنصر 
في ال ينقل قوالب صحفية اعتاد  اجلمهور عليها و إمنا قوالب منطية جاهزة مستقاة من اإلبداع، فقد أصبح الصح

الشبكة، كما أن األخبار املتاحة على الشبكة تعرض وفقا لرؤى طروحات النموذج األمريكي ،و كلنا نعلم أن 
 80و تتحكم يف تدفق الواليات املتحدة األمريكية متلك أكرب املؤسسات اإلعالمية و متلك شبكة على حد سواء 

إذن وما ال يدع جمال للشك فإن هذه املعلومات املستقاة من هذه التقنية ستحمل و  ،من املعلومات العاملية %
خر أال وهو إياها قيم وثقافة العامل الغريب و تفرضه بطريقة أو بأخرى على العامل العريب، و هذا ما يطرح إشكال آ

بالشبكة جلمع األخبار، مث يقوم بنشرها دون أن يكلف نفسه عناء  عنيحارس البوابة إذ أصبح الصحفي يست
تمعات الغربية  إضفاء بعض التعديالت وفقا لطبيعة اجلمهور كون اجلمهور اجلزائري له خصوصياته اليت متيزه عن ا

التحريرية و فأين يكمن دوره كحارس بوابة يعمل على تصفية وغربلة  األخبار وانتقاء ما يتماشى و السياسة  ،
  . التشريعات اإلعالمية يف اجلزائر على صعيد آخر 

كما أن اجلمع اإللكرتوين يثري قضية أخرى مفادها أن املعلومات املستقاة من الشبكة تبقى دائما حمل شك 
ا عادة باقي املصادر ،وتأويل كما   .و تفتقد إىل الدقة و املوضوعية و املصداقية يف ظل غياب الرقابة اليت تتسم 

 أحرزتحيث  ،سهل الكثري من املهام على الصحفي اإلعالميلكرتونية يف العمل احلواسيب اإل إدخالن أ
الصور تتسم بالسرعة والدقة واملوضوعية و  التكنولوجيا احلديثة لالتصال عدة برامج ملعاجلة النصوص و

صفحات اجلريدة و هو ما يعرف الكفاءة،حيث أنه و باالستعانة بأحد برامج التصميم  يتم بتحديد أبعاد 



 

 
 

بتحديد مواصفات صفحات املطبوع ، مث يتم اختيار أشكال احلروف اليت تناسبه ليضعها على رؤوس الصفحات 
و اختيار نوعية  ،     و حتديد حجمه و كثافته و ارتفاعه و حتديد مكان وضع التاريخ وتثبيته ،و ترقيم الصفحات

اخلطوط اليت يتم توظيفها على رأس الصفحة، و باالستفادة بأحد برامج معاجلة الرسوم وتصميمها يستطيع 
ع عناصر و يكما يتم جتم  ،تصميم شعار ثابت للصحيفة األوىل باجلريدة و شعار ثابت أو متغري لباقي الصفحات

كما أن احلاسب يساعد الصحفيني على ،اقي اجلريدة مكونات الصفحة النموذج اليت يتحدد على ضوئها شكل ب
اختيار اخلطوط و درجة كثافتها و األرضيات و طريقة حشوها بالتدرج الظلي وفق كثافة حمددة و أرقام الصفحات 

كما ميكن حتريك و تنظيم النصوص و ضبط املسافة بني ،و عناوينها وفق خط حمدد و مكان وضع التاريخ 
إمكانية التعديل والتغيري ، التنسيق بني الكلمة و الصورة وتكبري وتصغري حجم كتل الصور ، السطور و الفقرات ، 

ربامج من خالل تصحيح األخطاء اإلمالئية و النحوية فضال عن برامج معاجلة الصور حيث تتوىل هذه ال
ا املتعددة و إخراجها بدقة و كفاءة،         و إضافة التأثريات اخلاصة عليها  ،معاجلة الصور املختلفة مرشحا

قضية مصداقية  :ميكن أن يثري قضية هي األخرى غاية يف األمهية ملعاجلة الرقمية للصورة الصحفيةلكن التدخل با
الصورة الصحفية فبعدما كانت الصورة يف وقت من األوقات ال تكذب  غدت هي األخرى حمل شك بفعل 

  .تأثريات النظم الرقمية 

 ،لتكنولوجيات احلديثة لالتصال انعكست إجيابا على العمل الصحفي يف عملية التوثيقكما نالحظ أن ا     
 ،و امللفات الورقية الكارتونية ،حيث مل تعد هناك حاجة بأقسام املعلومات هلذا الكم اهلائل من املظاريف الضخمة

ورقية املثقبة و املصغرات وهلذه الصفوف من األرفف والدواليب احلديدية و األدراج اخلاصة حلفظ الشرائط ال
لدات بل يكفي  الفيلمية ، كما ،  االستعانة باحلاسب أو أي أداة من أدوات التخزين ألرشفة آالف امللفات وا

ميكن أن نستشف أن تكنولوجيا االتصال احلديثة فتحت آفاقا جديدة للصحافة املكتوبة عن طريق النشر 
ان ،إذ عمدت مجيع املؤسسات اإلعالمية إىل النشر اإللكرتوين ملا اإللكرتوين خلصتها من حدود املكان و الزم

ديل والتحديث املستمر التضميين إمكانية التعو يتسم به هذا األخري من قلة التكلفة و السرعة والدقة والفورية 
لقضاء على مركزية او  ،الشيوع و االنتشارو القابلية للتحويل و  احلركيةو  الالتزامنية  والالمجاهريية  باإلضافة إىل

آخر و هو  لكرتوين إال أنه هو اآلخر يطرح إشكاالوسائل اإلعالم و االتصال، و لكن بالرغم من مزايا النشر اإل
قضية امللكية الفكرية حيث ميكن االقتباس من الشبكة و إسناد اسم املقتبس  للخرب على أساس أنه ملكه كفكرية 

  .خاصة 



 

 
 

إال أن  " l'estجريدة "التأكيد على أن هناك جهود معتربة لتحديث و عصرنة  و يبقى يف آخر هذا النقاش     
على مستوى التكوين ،حيث تؤكد النتائج احملصل عليها أن هناك إرادة من قبل املؤسسة تصر على  اهناك قصور 

الذي  تطوير العمل الصحفي تقنيا، لكن التطوير ال يكون على هذا املستوى الضيق الذي يهمل ثقل التكوين
أن التقنيات االتصالية املسخرة لالتصال على  مفادها جيب أن يرافق توفري التقنية، كما ميكن اخلروج بنتيجة

و تفعيل دورها كفضاءات حرة و  ،الصعيد الداخلي و اخلارجي للمؤسسة يتطلب مراجعة لتعزيز أدائها اإلعالمي
ة للتكنولوجيا احلديثة لالتصال فقد برزت على مستوى مجع أما بالنسبة للتأثريات املباشر . مفتوحة أمام الصحفيني 

املعلومات و نقلها إىل مقر الصحيفة و توثيقها و معاجلتها و حتريرها وإنتاجها ومن مث نشرها، لكن هذا مل مينع 
من وجود بعض  السلبيات كتالشي بعض املهن كاملصفف و املدقق اإلمالئي و تقليص دور الصحفي كحارس 

 ...دع ومفسر لألحداث باإلضافة إىل إشكالية املصداقية ومسألة امللكية الفكريةبوابة كمب

  

 خـــــاتـــــمـــــة
 : خاتمة 

ا    أكدت نتائج الدراسة أن واقع تكنولوجيا االتصال للعمل اإلعالمي باجلزائر قد قطع أشواطا ال يستهان 
ا،  و اعتمادها يف تسيري أغلب املؤسسات الصحفية للقضاء على فارق  جللب التكنولوجيات احلديثة و التوطني 

ميادين احلياة ت احلديثة، و استثمارها يف تسيري شىت اهلوة املعرفية الذي تشكل بفعل التقدم يف حتصيل التكنولوجيا
وإعطائها األولوية لتعزيزها و تفعيلها  ،يالء أمهية قصوى هلاإواليت يعترب اإلعالم حلقة هامة و فعالة فيها وجب 

ن ينعكس إجيابا على باقي القطاعات حيث عملت اجلزائر منذ االستقالل على تنمية أنه أاألمر الذي من ش.
حيث سخرت اجلزائر  التسعينات، االنفتاح على التعددية اإلعالمية يف بدايةباإلعالم و تعزز هذا الطلب قطاع 

  .لك منظومة قانونية مسحت بإنشاء املؤسسات ذات الطابع االتصايل ذل

وى بعنابة و بعض املكاتب على مست l' estأجريناها و اليت مشلت مقر جريدة ويف إطار الدراسة امليدانية اليت 
هذه التقنيات و التكنولوجيات  على امتالك وجماراةميكن احلكم بنوع من الرضا يف التقييم  ،واليات الشرق الوطين 

هلذه املؤسسة اخلاصة نقلتها  اإلداريو قد أحدثت هذه األخرية طفرة نوعية يف البناء الفين و ،االتصالية احلديثة 
ا تكنولوجيا االتصال حيث لعبت ،ياة اإلعالمية احلديثة من النظام التقليدية كالتعامل مع معطيات احل اليت أفرز

و التعبري و أصبح النقل  ،    ة الرأيريدورا هاما يف كسر احلواجز واحلدود أمام سلطة اإلعالم يف مواجهة منع ح
قلب التغريات ن كان كابليا حيث أصبح الصحفي و رسالته اإلعالمية يف أشبكيا بعد  ،ن كان متاثلياأرقميا بعد 



 

 
 

و طريقة أدائها و إيصاهلا إىل اجلمهور سواء  ،اإلعالمية  الرسالةثر على نوعية  أمما  ،اليت يشهدها قطاع املعلوماتية
اإلخراج و  ،املزج والنقل  ،الرتكيب و اجلمع  ، األرشيفواسرتجاع  ،األرشفة  ،على مستوى التغطية اإلعالمية 

تمع هي عالقة تأثر وتأثري،وهي نفسها اإلشباعات احملالتوزيع    .ققة وأن العالقة بني وسائل اإلعالم وا

 ،الصحفي و خاصة املراسل من أحكام الزمان واملكان الدراسة إىل أن التكنولوجيا خلصتلصت خأيضا      
والفعالية و باإلضافة إىل اآلنية والفورية الدقة و اإلتقان  ،واختصار اجلهد فضال عن زيادة التنسيق حمليا ودوليا

جراء خفض التكاليف يف التجهيز و ربح  ،فضال عن التأثري على اقتصاد املؤسسة بزيادة العائد املايل...الكفاءة
  .الوقت يف تغطية املعلومة  و معاجلتها ونشرها على حد سواء 

لكثري من اب يف اجلزائر عموما  اصطدمهذه التكنولوجيات  استجالبن إنه على الرغم من ذلك فأغري      
ما يف موضع املستورد  واليت ن وجدت تبقى دائإو  ،وقات من أبرزها ضعف البنية التحتية االتصالية يف البالدعامل

و ضعف هذه األخرية من ضعف امليزانية املخصصة  ،ع رقعة الرسالة و منه تأثريهيثارها يف ربط االتصال و توسآهلا 
.  شرنا العربة  باالستخدام ال باالمتالك أن أوالتكوين ألنه كما سبق و و كذا غياب برامج  الرسكلة ، الستغالهلا 

ثر عامل التحفيز على مرد ودية العمل اإلعالمي دون أن ننسى تلك اهلوة والشرخ  الذي يعاين أيف خضم ذلك 
ا اليت دأبت على العمل بالورقة  ذهنياتباإلضافة إىل  ،منه قانون اإلعالم اجلزائري وعقليات الصحفي يف حد ذا

أما بالنسبة للتأثريات السلبية ميكن إجيازها يف مشكل امللكية الفكرية ، تقلص دور حارس البوابة، واخنفاض .والقلم
ملصففني كما أدت إىل تالشي بعض الوظائف كا،عامل اإلبداع ،باإلضافة إىل قضية مصداقية األخبار اإللكرتونية 

  .واملدققني اإلمالئيني

و رفع  ،إسهامات تكنولوجيا االتصال احلديثة يف حتسني الرسالة اإلعالمية منصفكر نخالصة الكالم ال ي     
، وهذا ما أكدته النتائج العامة للدراسات السابقة ، غري أن الدراسات السابقة ركزت على مستوى األداء

ا السلبية على مشكل تكوين ورسكلة األفراد واملرتبط  ،تاإلسهامات اإلجيابية هلذه التقانا وقصرت تداعيا
ا،بالقائمني على املؤسسات اإلعالمية أنف نه يبقى بعيدا عن التطلعات بالنظر إىل أغري  سهم ال بالتقنية يف حد ذا

ال باعتماد سياسة ختطيطية  نا من الصرامة واجلديةأو يتطلب تدارك هذا الواقع ش ،ما وصل إليه جرياننا يف هذا ا
يئة األفراد نفسيا للتكيف مع هذه املعطيات اجل ،للنهوض بالقطاع و  ،ن تفرض عليهم عنوةأيدة بدل دو 

  .كرب حلرية الرأي و التعبري أعلى اإلعالم الغريب وفسح مساحة  مراجعة القوانني و التشريعات اإلعالمية و االنفتاح

ن يف أشهلا تعاون مع األطراف اليت  مية وفكرية بشرية وفق بروتوكوالتات علوكذا ختصيص اعتمادات مالية وطاق
ال ويساهم يف تنفيذه   ،النهوض بالقطاع اإلعالمي يف خمطط تنموي ترعاه الدولة تكون يف مستوى مهمة ،هذا ا

قة لرتقية هذا كل األطراف ذات العالقة مبيدان اإلعالم و االتصال مع االستفادة من إسهامات الدراسات الساب
،خصوصا وأن شبكة االنرتنيت أصبحت تطرح مجلة من الغربية  و و االستفادة من جتارب الدولة العربية ،القطاع



 

 
 

دد بقاء واستمرار اإلعالم املكتوب ،بظهور ما يعرف باإلعالم اإللكرتوين  ا أن  املخاطر والتحديات اليت من شأ
لنقائص سيحل اإلعالم اإللكرتوين حمل اإلعالم املطبوع يف غضون ، فإن مل تتدارك الصحافة املكتوبة هذه ا

  .السنوات القليلة القادمة
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 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

-بسكرة -خيضرجامعة حممد   

وسائل اإلعالم : النخصصكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية                                               
تمع   وا

   قسم العلوم اإلنسانية                                

 االستمارة
 واقع استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة وأثرها على العمل الصحفي

- الجمهوريدراسة ميدانية في جريدة الشرق -  

 

 

: إشراف الدكتور:                                                                             إعداد الطالبة    
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  : 1المقابلة رقم 

  .رئيس التحرير املركزي : املستجوب 

  10/5/2011:تاريخ إجراء املقابلة

  .مكتب رئيس التحرير املركزي بوالية عنابة : املكان 

  ما مدى استخدام و توفر الجريدة على للتكنولوجيا الحديثة لإلعالم اآللي و االتصال ؟ 

حرير جمهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية هناك جهود واعدة تتعلق برقمنة الصحيفة ، حيث أصبحت  قاعات الت 
ا يف إجناز األعمال مية ، و هذه التكنولوجيا متكن من إالرق جناز عدة أعمال نظرا للسرعة العالية اليت تتسم 

ا تتيح للصحفي مرونة عالية يف  ،الصحفية ،فالعمل الصحفي أصبح أكثر سرعة مقارنة مع  ذي قبل إضافة إىل أ
  .ث و األخبار التعامل مع األحدا

  ؟ و ماذا عن األجهزة التماثلية ،هل ما يزال استعمالها في التركيب

لكن يوجد عدد قليل من هذه األجهزة أما ما نعمل به  التماثلي مل  يعد معمول به يف املؤسسات اإلعالمية ،
  .حاليا هو النظام الرقمي 

  أال يحتاج الصحفيون إلى تكوين خاص على هذه األجهزة ؟

خارجي للجامعات  يف التكنولوجيا فحسب بل يف تكوينلننظر إىل القضية من زاوية أمشل ، فالتكوين ال يطرح  
 ،،فهذه األخرية مل تعد تكون الطلبة بالشكل املطلوب و هذه مالحظة عامة فاجلامعة تكون بشكل رديء

خري ال يتقن فنيات التحرير ا األو إذا كان هذ ،فالصحفي الذي يلتحق باجلريدة ال جييد كتابة موضوع مقبول
  .طلب منه إتقان تكنولوجيا االتصال احلديثة و خدمات اإلعالم اآليل فكيف أ

  لماذا ال يوفر لكل صحفي جهاز كمبيوتر خاص به ؟



 

 
 

ا ال تسمح بتوفري جهاز إعالم آيل لكل  صحفي ال ، رمبا يعود ذلك إىل امليزانية كو و   ،حنن متأخرون يف هذا ا
ا مقالكن  و حنن ...   رنة مبا كانت عليه يف املاضي قاعة التحرير جمهزة اليوم بتقنيات كبرية ال ميكن أن نستهني 

  .متفائلون 

  :2المقابلة رقم 

  .مصور:املستجوب 

  17/5/2011:تاريخ إجراء املقابلة 

  .املقر املركزي للصحيفة:املكان 

  هل تلقى التقنيون تكوينا فيما يخص استعمال النظام الحديث ؟ 

  .أنا شخصيا مل أتلق  أي تكوين  

  هل ترى بأن تلقي التكوين أمر ضروري  ؟

خصوصا و أن  هذه  ،من يتلقى التكوين من ضرورة و طرحنا املشكلة و املسؤولون هم من يقررون هذا أكثر  
و مهارات فنية للتعامل مع هذه األجهزة ، ونظرا للمشاكل اليت تعرتض  األجهزة احلديثة تتطلب معرفة و دراية

يلجأ بعض الصحفيني إىل التمرن على  ،ونظرا لضعف ميزانية املؤسسة، الصحفيني أثناء استعمال هذه الوسائل 
  .هذه الوسائل يف دورات خاصة من ماهلم اخلاص

  دمة ؟ما هي المشاكل المطروحة فيما يتعلق بالكاميرات المستخ

فما يتوفر عليه قسم األخبار من   ،املشكلة تطرح يف قدم بعض آالت التصوير،اليت تعيق عمل الصحفيني  
  .كامريات يتمثل يف التماثلي و الرقمي 

  :يت كامريا و هي كاآل  14يتوفر منها ما يقدر ب    Superior performanceفاألول أو ما يعرف ب 

  

1-bvw300Ap  : سنوات  5كامريات ، و اقتنيت منذ حوايل   6يوجد منها.  



 

 
 

2-Thomson: كامريات  6و هي قدمية جدا و يوجد منها.  

3-Sony: 2و هي أقدم من سابقتها و تطرح عديد من املشاكل التقنية للمصورين و يوجد منها.  

  :و هي 12 أما فيما خيص الكامريات الرقمية فيوجد منها

1-IMX:8لرمسية للرئيس و الوزراء و  عددها و تستخدم يف أغطية النشاطات ا.  

2 -    (Compression MPEG2)SX   : 4و عددها  .    

  : 3المقابلة رقم 

  حمرر:املستجوب 

  21/5/2011:تاريخ إجراء املقابلة 

  .املقر املركزي للصحيفة:املكان 

  ما هو موقع التكنولوجيا الحديثة لالتصال من عملك الصحفي ؟ 

لقد أضافت هذه التكنولوجيا الكثري للعمل الصحفي و سهلت على الصحفي الكثري من املهام اليت كانت  
التكنولوجيا االتصالية اجلديدة تغريات غري مسبوقة على  من الوقت يف وقت مضى ، حيث أدخلت تستغرق الكثري

تكنولوجيا مجع و جاع األرشيف صناعة الصحافة من خالل معاجلة الكلمات و مجع احلروف إلكرتونيا ،و اسرت 
غريت من أدوار احملررين و التحرير ،كرب يف صاالت أضافت كفاءة وفعالية أ ر واإلنتاج و النشر اإللكرتوين واألخبا

  . واملصممني

  ما هي الشروط الضرورية لتحسين األداء اإلخباري للصحيفة حسب رأيك؟   

ا أن تساهم  ، يف تطوير األداء املهين لكن دفرت الشروط حيول دون ذلك حيثهناك مجلة من املعايري اليت من شأ
ا مؤسسة خاصة، حيث أن تدخل  يلزم الصحفي باحرتام املواد املنصوص عليها يف قانون اإلعالم، بالرغم من أ

م تغيري القوانني اليت حتكف  شبه مضايقات من قبل احلكومة ، ومن مثالدولة يف بث املضامني اإلعالمية حتول إىل
 .العمل اإلخباري مظهرا يعد مظهرا من مظاهر حتسني اخلدمة اإلخبارية 



 

 
 

  : 4المقابلة رقم 

  حمرر: املستجوب 

  21/5/2011:تاريخ إجراء املقابلة 

  .املقر املركزي للصحيفة: املكان 

  ن النهوض بمستوى العمل اإلعالمي ؟كيف يمك

وقطاع اإلعالم املكتوب على  ،العمل اإلخباري عموماهناك مجلة من العوامل واليت تشكل كال متكامال لتطوير 
ورفع األجور اليت تعترب عامال مهما لتحسني  أوهلما اعتماد معايري موضوعية يف عملية التوظيف ، وجه اخلصوص ،

  ..األداء والعمل على استقطاب الكفاءات ، وتوفري ظروف مواتية للعمل ، ورفع سقف احلريات 
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