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 الوحدة التعليمية األولى

 شبكة اإلنترنت

ًنشأةًوتطورًاإلنترنت. -أولًا

ًمفهومًاإلنترنت.ً-ثانياًا

 باإلنترنت.وسائلًالتصالًً-ثالثاًا

 وظائفًاإلنترنت.ً-رابعاًا

ًاإلنترنت. مزاياً-خامساًا

ً اإلنترنت لشبكة اإلعالمّية والسمات الخصائصً-سادساًا

ًاإلنترنتًفيًالعالمًالعربّي.ً-سابعاًا

ًاإلنترنتًوالمجتمعًالمعاصر.ً-ثامناًا

 األهداف التعليمية:

 قادرااًعلىًأن:فيًنهايةًهذهًالوحدةًالتعليميةًيجبًعلىًالطالبًأنًيكونً

 ًيحّددًنشأةًشبكةًاإلنترنتًومراحلًتطورها
 ًيعّرفًاإلنترنتًبأهّمًمفاهيمه
 ًيعّددًوسائلًالتصالًباإلنترنت
 ًيعّددًوظائفًاإلنترنت
 يعّددًويشرحًمزاياًاإلنترنت 
 يحّددًسماتًوخصائصًاإلنترنت 
 يشرحًواقعًاإلنترنتًفيًالعالمًالعربي 
 ًًالمعاصريشرحًواقعًاإلنترنتًفيًالمجتمع
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 قدمة في مفهوم شبكة اإلنترنت:م

 بروز ظاهرة اإلنترنت:
ً ًأردنا ًعقدينًأوًأكثرًمنًالزمن-إذ أنًنتصورًً-منذ

ًمنً ًآنذاكًضرباا ًتكون ًفإّنها ًاإلنترنتًونتخيلها، شبكة
ًالمعلوماتّيً ًالمجتمع ًعماد ًتمثل ًاليوم ًولكّنها الخيال،
الجديدًومعجزتهًالتيًُيبشرًبها،ًحيثًفتحتًهذهًاألداةً
اًالجديدةًالعالمًعلىًأبوابه؛ًوألّنهاًسهلةًالستخدامًفإّنه

 ًأصبحتًفيًمتناولًكّلًيٍدًلًتستطيعًأنًتتحملً
والصحافة؛ًلذلكًأصبحتًمنبرااًتكاليفًاستخدامًاألدواتًاإلعالمّيةًاألخرى،ًالراديوًوالتلفزيون،

مفتوحااًللكثيٍرًمنًالتجاهات،ًفقدًأصبحًامتالكًالمعلوماتًقوةا،ًوتوّفرًشبكةًاإلنترنتًمجالاً
 فهي:كبيرااًلمتالكًالمعلوماتً

 سبقًأحيانااًالوسائلًاألخرىًفيًتعلىًالمعلوماتًأولاًبأول،ًبلًقدًًاطلعًمستخدميهت
ً.نشرًالمعلومات

 اإلنترنتًأيضااًالمعلوماتًمنًمصادرًمتعددةًومتنوعةًومنًجهاٍتًذاتًشبكةًتيحًوت
ً.ساعدًعلىًمضاهاةًومقاربةًالمعلوماتًوتقييمهاتتوجهاتًمختلفة،ًمّماً

 المعلومةًحكرااًعلىًأحد،ًفالكلًيعرفهاًوالكلًقادرًعلىًالوصولًإليها،ًجعلًتلًًهيًو
 تجاوزًمستوىًالتغطيةًالسطحيةًلألحداثًالسياسّية.تًيوه

 

 تأثير اإلنترنت على الديمقراطية:

ًحيثًتتحققً ًالمعلوماتّي، ًالمجتمع ًوهو ًالجديد، ًالعالم ًاإلنترنتًيمثلًوجه ويرىًالبعضًأّن
ًمنًيشاءًعنً ًكّل ًيعبرًفيه ًمفتوحاا ًليصبحًبرلماناا ًاإلنترنت؛ ًالعالمّيةًعبرًبوابة الديمقراطّية

اطّيةًرأيه،ًويشاركًفيًاتخاذًالقراراتًوصنعها.ًإذًيرىًالمتحمسونًلشبكةًاإلنترنتًفيهاًالديمقًر
القصوىًلديمقراطّيةًالمعلومات،ًتحتًشعارًالمعلوماتًفيًكّلًمكاٍنًوكّلًوقٍتًولكّلًالناس،ً
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أيًاإلنترنتًعنًطريقًالبريدًاإللكترونّيًيعطيًلكّلًفرٍدًمقعدااًمجانيااًفيًالبرلمانًالجماهيرّي،ً
"ً ًالمجموعاتًاإلخبارّية ًبالتكاملًمع ًوهو  Use Netيناقشًويعترضًويتساءلًويستجوب،

News.ًيجسدًالمفاهيمًالديمقراطّيةًالتيًدعاًإليهاًفالسفةًالديمقراطّيةًفيًعصورًالنهضة"ً

ً:ويضيفًمناصروًاإلنترنتًأّنهًعنًطريقهًيمكنًأن

 ًوأنًيمتلكًمنبرهًالخاّص.،ًيعّبرًالمرءًبحريٍةًعنًرأيه
 ًاآلراء ًيتبادل ًتؤثرًعلىًالقرا، ًإلكترونّي، ًضغٍط ًجماعة ًأصدقائه راتًوأنًيشكلًمع

ًالسياسّيةًللحكوماتًوتوجهها.
 وأنًيلتقيًبالزعماءًوالرؤساء،ً،ًبمقدورًمستخدمًاإلنترنتًأنًيشاركًفيًصناعةًالقرار

ًوأنًيلقيًبآرائهًعلىًمسامعهم.

إّنًوجودًهذاًالحلمًبنشرًالعدالةًلًيعنيًأّنهًيتحققًفيًامتالكًهذهًاألدواتًالمعلوماتّية؛ًألّنً
 جيًالمعلوماتّيةًومستهلكيها.الفرقًيبقىًكبيرااًبينًمنت

ً

ً:لمجتمعتأثير اإلنترنت على ا

ًاإلعصارًالكبيرًسوفًيجتاحًاألمم،ًوسوفً ًأّن ًيؤكد ًالمجتمعًالمعلوماتّي ًمالمحًوأوجه إّن
يستأصلًكّلًاألسسًالفكرّيةًوالعقائدّيةًوالثقافّية،ًويحّولهاًإلىًقطيٍعًإلكترونّيًيستهلكًماًتنتجهً

يستدعيًالمواجهةًلهذاًاإلعصارًوالوقوفًبصمودًأمامه،ًلًبقطيعتهًًتلكًالدول.ًوهذاًالتحدي
ّنماًبامتالكًأسلحةً وسدًأبوابهًبشكٍلًمطلق،ًإذًإّنًالنغالقًمستحيٌلًفيًعالٍمًمفتوٍحًجداا،ًوا 
المعرفةًامتالكااًحقيقيااًقائمااًعلىًالوعيًالسليم،ًوالستفادةًالناضجةًمنًأدواتهاًلتحقيقًالنشرً

ًالمعلوماتيًّ ًحيث ًت. ًعد ًخاللًشبكة ًالعالم ًعرفها ًالتي ًالتصالّية ًالتقنيات ًأحدث اإلنترنت
العقدينًالماضيين،ًإذًاستطاعتًالشبكةًبماًتمتلكهًمنًسماٍتًاتصالّيةًوتقنّيةًمتميزةًأنًتقلبً
ًسمحتًمنًخاللهاً ًكما ًفيًالعالم، ًلإلنتاجًوالتطبيقاتًاإلعالمّية ًوالزمانّية ًالمكانّية المفاهيم

 ميهاًالختيارًبحريٍةًماًيريدونًمنًخدماٍتًاتصالّيةًتتالءمًمعًحاجاتهم.لمستخد
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ونتيجةًالعتمادًالمتزايدًعلىًشبكةًاإلنترنتًباعتبارهاًاألداةًاألحدثًواألكثرًتناميااًفيًمجالً
ًاهتّمً ًفقد ًالمضطرد، ًالنمو ًهذا ًتفاصيل ًالعادي ًالمتلقي ًمعرفة ًلصعوبة ًونتيجة التصال؛

ًويرىًالبعضً"حققتًالباحثونًوالمختص ًبدراسةًاإلنترنت، ونًفيًمجالًالتصالًالجماهيرّي
ًأشكالً ًمن ًجديداا ًشكالا ًتقديمها ًخالل ًمن ًوذلك ًواتصالّيةا، ًمعلوماتّيةا ًثورةا ًاإلنترنت شبكة

ًالتواصلًالبشرّي،ًفيماًُيسّمونهً"التواصلًالجماهيرّيًالثنائّيًالتجاهًغيرًالخاضعًللرقابة".

ً

 :ور اإلنترنتنشأة وتط -أولا 

 مظاهر التكنولوجيا:

ًمنً ًالثاني ًالنصف شهد
ًأشكالً ًمن ًالعشرين القرن
ًيتضاءلً ًما التكنولوجيا
ًفيً ًتحقق ًما ًكّل أمامه
ًولعّلً ًسابقة، ًعّدة قروٍن
ًالتكنولوجياً ًمظاهر أبرز
ًحدثً ًالذي ًالندماج ذلك
ًتفجرً ًظاهرتي بين
  المعلوماتًوثورةًالتصال.

 ًويتمثلًالمظهرًالبارزًلتفجرًالمعلوماتًفيًاستخدامًالحاسبًتفجرًالمعلومات:ًظاهرة
ًمتاحً ًأنتجهًالفكرًالبشرّيًفيًأقلًحيٍز اإللكترونّيًفيًتخزينًواسترجاعًخالصةًما
ًخاللً ًللتغيير ًاألساسّي ًالعامل ًالكمبيوتر ًأجهزة ًكانت ًوقد ًممكن، ًوقٍت وبأسرع

التأثيرًفيًالمجتمع،ًولماًلهاًًالسنواتًالثالثينًالماضية،ًنظرااًألهمّيتهاًووضعهاًشديد
ًوالطب،ً ًالوراثية، ًالهندسة ًمنها: ًعّدة، ًمجالٍت ًوتقّدم ًتطوير ًفي ًبارٍز ًدوٍر من

ً"،ًتكنولوجياًالمركباتًذاتًالدفع،ًوكثيٍرًغيرها.Space Aeroالفضائيات"
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 ًًتجسدت ًالتصال: ًثورة ًالتصال ًاألنباءًثورة ًونقل ًالصناعّية، ًاألقمار ًاستخدام في
ًفيً ًالمتمثلة ًالتصالية ًفالتقنية ًفوريٍة؛ والبياناتًوالصورًعبرًالدولًوالقاراتًبطريقٍة
أجهزةًالكمبيوترًالشخصّية،ًوالمؤتمراتًعنًبعدًعبرًأجهزةًالفيديو،ًوالتلتكس،ًوالفيديوً
تكس،ًوأجهزةًالتصالًالكابليًالتفاعلي،ًوأقمارًالتصالت،ًوالبثًالمباشرًأضافتً

 أنًأجهزةًالكمبيوترًالشخصية:ًورةًتكنولوجياًالتصال؛ًإذبعدااًجديدااًلث
 

o ً ًوالمعلوماتًالخاصةًيمكنها ًمنًالمعلوماتًالعامة ًمتخصصة ًخدماٍت تقديم
ً.بالفرد

o ًًخدمات ًتوفير ًوالالسلكّية ًالسلكّية ًالتصال ًأجهزة ًمع ًبالشتراك يمكنها
،ًاألمرًالذيًالتصالًالمباشرًبقواعدًالبياناتًالمنتشرةًفيًجميعًأنحاءًالعالم

ًالتيًظّلتًتحي ًالضيق، فيًًاأّدىًإلىًخروجًشبكاتًالمعلوماتًمنًحيزها
ًوالهيئات،ً ًالبحث، ًمراكز ًداخل ًالثمانينّيات ًوحقبة ًالسبعينيات أواخر
والمؤسسات،ًوالشركات،ًوبنوكًالمعلوماتًليتعاملًمعهاًاألفرادًمنًكّلًحدٍبً

 وصوب.

ً

 ظهور شبكة اإلنترنت:

ًشكلً ًفي ًالتكنولوجيا ًغيرت ًفقد ًشكٍّ بال
ًلتكونً ًاإلنترنت، ًشبكة ًبفعل التصالت
ًمنً ًالمجموعة ًمصادر ًمن مجموعة
ًمهّمااً ًالتغيراتًأّدتًدوراا ًفهذه المتصفحين،
 ومشابهااًلماًأدتهًالطباعة،ًكماًتركتًعلىً

 
درجٍةًمنًالتساعًوالعمق،ًإلىًدرجٍةًأّنًشبكةًالتصالتً"اإلنترنت"ًهيًالتيًأصبحتًُتعرفً

ًً"The information Age"بعصرًالمعلوماتً
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اإلنترنتًنموذجااًُيحتذىًبهًلشبكاٍتًعسكرّيةًومدنّيةًعديدة،ًخصوصااًفيًظّلًًةوأصبحتًشبك
ًوالتي ًالمتزايدة، حتمتًظهورًنزعةًاتصالّيةًتكسرًمركزّيةًًالحاجاتًالقتصادّيةًوالجتماعّية

المعلومات،ًوتجعلهاًأكثرًجماهيريةاًوشيوعاا،ًفشبكةًاإلنترنتًوسيلةًاتصاليةًجديدةًلًمركزيةً
للتخاطبًوالتحاورًبينًاألفرادًوالمؤسساتًخارجًالحدودًوعبرًالقارات،ًفعنًطريقهاًيتّمًتداولً

ً ًالجمهورًالمتلقيًالمعلومات،ًالمعرفة،ًوالمراسالت،ًفهيًوسيلٌة ًمنًنوعها،ًيصبحًفيها فريدٌة
ًلديناميكّيةً ًفعالا ًنموذجاا ًلتمثل ًمتعددة؛ ًاتجاهاٍت ًفي ًالرسائل ًفيها ًوتسير ًبالتصال، قائماا
التصالًعبرًالتفاعلًالمستمرًبينًجمهورًالمستخدمينًللشبكة،ًحيثًأتاحتًالثورةًالجديدةً

ًوسي ًمن ًأكثر ًبين ًالمزج ًالتصال ًتكنولوجيا ًالتصالًفي ًوسائل ًبين ًكالمزج ًاتصالّية، لٍة
أوًالتصالًً"interactive"وتقنياتًالمعلومات،ًفيماًُيعرفًاآلنًبتكنولوجياًالتصالًالتفاعليًّ

ً."Multimedia"متعددًالوسائلً

ومعًبروزًشبكةًاإلنترنتًواستخدامهاًكوسيلٍةًأساسّيٍةًفيًجمعًالمعلوماتًواألخبارًوالصحفً
ًوتبادلًوالتصالًوالقتصا ًوالتثقيفًوالترفيه، ًواإلعالم ًوالدعاية ًوالتعليم ًوالسياسة ًواألعمال د

اآلراءًوالتجاهاتًوالقيم؛ًشكلتًبذلكًأحدًأهّمًالتطوراتًالعالمّيةًالتيًشهدهاًالعالمًفيًحقبةً
التسعينّيات،ًوعلىًالرغمًمنًتعددًاستخداماتًالشبكة،ًفإّنهاًتشكلًإحدىًقنواتًالتصالًالتيً

ً.صميمًالبحثًاإلعالميًًّتدخلًفي

ًجديدً ًتكنولوجّي ًابتكاٍر ًفكّل ًللتطويعًوالتأقلم، ًوالقابلية ًالتصالًبالمرونة ًتكنولوجيا ًتتسم كما
ّنماًينفردًبميزاٍتًخاصةًفيًمجالًنشرًوترويجً يظهرًفيًمجالًالتصالًلًُيلغيًاآلخر،ًوا 
ًاإلنترنتً ًمع ًالمتعاقدين ًوحجم ًعدد ًفي ًالمذهل ًالنمو ًإلى ًننظر ًأن ًويكفي المعلومات،

Internetًًالسياسّية ًندخلًفيًعصرًالعالمّية،ًحيثًتتوارىًالحدود ًأّننا ًلندركًإلىًأيًحٍد ؛
 ًوالجغرافّية
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 مراحل تطور اإلنترنت:

 المرحلة األولى:

ًمعلومًٌ-ًكانتًبداياتًاإلنترنت ًهو ًالقرنًً-كما ًالستينّياتًمن ًأواسط ًففي ًعسكرّية، بداياٍت
ًمّماً ًنووي، ًلهجوم ًتعرضها ًالدفاعًاألميركّيةًوفيًإطارًالحربًالباردة السابقًافترضتًوزارة
ًألهمّيةً ًونظراا ًالعالم، ًفي ًالمنتشرة ًوقواعدها ًقواتها ًبين ًالتصالت ًتعطيل ًإلى يؤدي

طورًونجاحًالعملًالعسكرّيًوالدفاعّي،ًفقدًالتصالتًالتيًهيًاألساسًوالمحركًالرئيسيًلت
ًاستمرارً ًمن ًُتمكن ًجديدة، ًاتصاٍل ًوسيلة ًبإيجاد ً)البنتاغون( ًاألميركّية ًالدفاع ًوزارة طالبت

ًأوًفيًأثناءًالحرب.ً،التواصلًبينًالمواقعًوالمراكزًالعسكرّية،ًحتىًمعًحدوثًكوارثًنووّية

ًمنًالبحثًجاءتًالفكرة، ًليستًبطويلٍة ًفيًالبساطةًوالفعالّيةًفيًآٍنًًوبعدًفترٍة وكانتًغايةا
(،ًومنًميزتهاًأّنهًليسNetworkًواحٍد،ًحيثًتّمًالتفاقًعلىًتكوينًشبكةًاتصالٍتًموحدةً)

ًرئيسيًّ ًمركزًتحكٍم ًالشبكةً،لها ًفإّنهًلًُيؤثرًعلىًبقية ًدمرًأوًأغلقًأحدها وبذلكًً،أيًإذا
إّنهًفيًحالةًحدوثًكارثٍةًأوًحرٍب،ًًتحققًالهدفًمنًالبحثًوضمنًالغرضًالعسكرّي؛ًحيث

ًودونً ًتعملًباستقالٍل ًأوًيغلقًبقيةًالشبكة؛ًألّنها ًلنًيضّر ًتدميرًمجموعةًمنًاألجهزة فإّن
ًتحكٍمًمنًقبلًمركزًتتأثرًبه.

هكذاًظهرتًالشبكةًفيًإطارًالمجهودًالحربّيًاألمريكّيًومنًأجلًالستخدامًالعسكرّي؛ًومنً
ااًللجميعًأوًحتىًمعّرفًبوجودها،ًوُعرفتًباسمًشبكةًوكالةًمشروعًثّمًلمًيكنًاستخدامهاًمتاح

(ً ًالمتقدمة ًاختصارااAdvanced Research Agency Networkًاألبحاث ًأو )
(ARPANETًكمشروٍعًلوزارةًالدفاعًاألميركّية وكانتًً،(،ًوقدًأسستًهذهًالشبكةًبشكٍلًخاصٍّ

ربعةًكمبيوتراتًفقطًمرتبطةًمعًبعضهاًغايةاًفيًالبساطةًوالبدائّية،ًحيثًكانتًتتكونًمنًأ
ً.بواسطةًسلكًالتلفون

 المرحلة الثانية:

ومعًزيادةًالوعيً-ًفيًبدايةًتكوينًهذهًالشبكةًلمًتكنًمتوفرةاًللجامعات،ًولكنًبعدًفترٍةًقصيرةًٍ
ًالمشروع ًاكتشافًهذا ًللجامعاتًوالمنظماتًالعلمّيةًً-بأهمّية ًاألميركّية ًالدفاع سمحتًوزارة
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ًالكتشافومراكزً ًوالطالعًعلىًهذا ًالستخدام ًبإمكانية ًإلجراءًً،األبحاثًاألمريكّية وأيضاا
ًالمزيدًمنًاألبحاثًوالدراساتًلتطويرًوتسريعًأداءًالشبكة.

 المرحلة الثالثة:

ظّلًهذاًالمشروعًمقتصرااًعلىًالستخداماتًالعسكرّيةًوالجامعاتًوالمراكز0891ًًحتىًعامً
ًمتاح ًأصبح ًحيث ًوالتغييراتًالعلمّية، ًالحين ًذلك ًومنذ ًوالفردّي، ًالشخصّي ًلالستعمال اا

والتطوراتًأصبحتًتحدثًبسرعٍةًكبيرٍةًومتسارعٍة،ًبحيثًكانًمنًالممكنًالشعورًبتغيرًيوميً
يحدثًفيًهذهًالشبكةًالجديدة،ًالتيًاستمرتًبالتساعًوالتطورًوصولاًإلىًماًهيًعليهًاليومً

ًنًمنًالحواسيبًالمرتبطةًمعًبعضهاًالبعض.منًشبكٍةًتضمًمئاتًومئاتًالماليي

ً ًسنة ًبين ًما ًفي ًتّم ًالذي ًاألفراد ًبين ًالتواصل ًنظام ًفي ًالشامل ًالتغيير ًذلك 0891ًوبعد
ًفيًالعالمًاليوم0891و تّمًفيًً،،ًوولدةًمفهومًشبكةًاإلنترنت،ًوالذيًلًيخفىًعلىًأّيًفرٍد

(،ًوبعدMILNETً(ًو)ARPANET(ًإلىًقسمينًهماً)ARPANETانقسامًالـً)0891ًسنةً
ًمنه ًكّل ًاستعمال ًتّم ًالنقسام ًاألولىًمهذا ًاستعمال ًتّم ًحيث ًمحدٍد، ًغرٍض ًفي ا

(ARPANETًًفيًجهودًاألبحاثًالمدنّية؛ًأّماًالثانيةًفقدًُاستخدمتًفيًاألغراضًالعسكرّية)
ً.والحربّية

ً ًسنة ًوتحديداا ًقصيرٍة ًفترٍة ًاإلنترنتًلالستعمال0891ًًوبعد ًوالشخصي،ًفتحتًخدمة الفردّي
والذيًتطّورًإلىًماًهوًعليهًاليوم،ًوقدًكانًعددًالمشتركينًفيًتلكًالفترةًقليٌلًجداا،ًولكّنهً

ًسرعانًماًاتسعًوتزايدًبشكٍلًكبيٍر،ًواستمّرًفيًالتساعًوصولاًإلىًماًهوًعليهًاليوم.

 

 مفهوم اإلنترنت: -ثانياا 

 لحداثتها ونظراًا العشرين، القرن من األخير العقد في جماهيريًّ بشكلًٍ اإلنترنت شبكة ظهرت
ًمفهومها الباحثون اختلف فقد والمتالحقة، المستحدثة بالتقنيات وثيقًٍ بشكلًٍ وارتباطها  حول
 اإلنترنتًعلى لشبكة الباحثون أوردها التي والمفاهيم التعريفات أغلب اقتصرت وقد الحقيقّي،
 طبيعةًمستخدمي حتى أو الممارسة ضوابط أو أخالقيات إلى ذلك يتعدى أن دون الوصف،
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 حسب تناولواًالشبكة لإلنترنت، تعريفاتًٍ وضع حاولوا الذين الباحثين كون إلى إضافة الشبكة،
ً.راستهد تتمًّ الذي المجال حسب أو لها، استخدامهم طبيعة

 ومن أبرز تعريفات شبكة اإلنترنت:

ًاإلنترنتًهي -0  الشبكات من كبيرًٍ عددًٍ من تتكون مركزّيةًٌ حاسوبّيةًٌ شبكةًٌ شبكة
الحدود األرضّية، الكرة امتداد على المنتشرة الحاسوبّية  والجتماعّية السياسّية لغيةًا

 فيها التنقل يمكن إلكترونّية قريةًٍ إلى بكامله العالم ومحولةًا الدول، بين والقتصادّية
 دقائق. بضع خالل

 الضوئّية، األلياف عبر دثتتح اآللية الحاسبات من شبكةًاإلنترنتًهيًمجموعةًٌ -1
 الوسائل. من وغيرها الصطناعّية، ووصالتًاألقمار التلفون، وخطوط

 وترتبط العالم، عبر المنتشرة الكمبيوترات من ضخمةًٌ مجموعةًٌ هي شبكةًاإلنترنت -1
 المختلفة، بأشكالها المعلومات تناقل خاللها من يتمًّ ،هاتفّية بخطوطًٍ بعضها مع

 توكول.ًوبًر ُتسّمى خاصةًٍ بلغةًٍ بينها فيما الكمبيوترات هذه وتتفاهم
ًاإلنترنت -4  للناس تسمح الحواسيب، بين الروابط من عالميةًٌ شبكةًٌ هي شبكة

 الممتدة الشبكة من المعلومات واكتساب بعض، مع بعضهم والتواصل بالتصال
 وصوتّية بصرّية بوسائل معًبعض بعضهم والتواصل األرض، أرجاء جميع إلى

ًوقيود والمكان الزمان حدود تتجاوز وبصورةًٍ مكتوبة، ونصّية ،ًالمسافات والكلفة
 ة.الحكوميًّ الرقابة سيطرة نفسه الوقت وتتحدىًفي

 تتعاون بروتوكولت باستخدام تتفاهم للمعلومات، دولّيةًٌ شبكةًٌ اإلنترنتًهيشبكةً  -1
 مثل انات،اإلمك من العديد على وتحتوي جميعًمستخدميها، لصالح بينها فيما
 الماليين إلى باإلضافة البريد، وقوائم بالفيديو،ًالمؤتمرات قامةاً اإللكتروني،ًًو البريد
 بطريقةًٍ واستخدامها لنقلها المتاحة الملفات من والعديد األخبار، مجموعات من

 المرجعّي. البحث آلت وكذلك شخصّيٍة،
 أنحاء في وموزعة كلياًا مستقلة حواسب شبكات من مجموعةًٌ شبكةًاإلنترنتًهي -6

 منفردةًٍ شبكةًٍ كلًّ تتولى بحيث نظامااًعمالقاا، المجموعةًمعاًا هذه وتشكل ،العالم
 أولوياتها. هال يكون بحيث الذاتّية والصيانة اإلدارة مسؤولّية
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ًاإلنترنتًهي -7  آلف في موجودة الحاسبات ماليين من مفككةًٌ مجموعةًٌ شبكة
 األخرى الحاسبات استخدام الحاسبات هذه لمستخدمي ويمكن العالم، حول األماكن
 المستخدم، الكمبيوتر نوع هنا يهمًّ ول فيًملفاٍت، التشارك أو معلوماتًٍ على للعثور
 هذه. عمليةًالتشارك تحكم أن يمكن برتوكولت وجود بسبب وذلك

م،0884ًشبكةًاإلنترنتًبالنسبةًلبرنامجًالتنميةًالتابعًلألممًالمتحدةًالصادرًفيً -9
اتصالٍتًدولّية،ًتتألفًمنًمجموعٍةًمنًشبكاتًالكمبيوتر،ًتربطًبينًًهيًشبكة

(ً ًمن ًوتؤمن11ًأكثر ًالعالم، ًفي ًالكمبيوتر ًشبكات ًمختلف ًمن ًشبكة ًألف )
ًمليونًمستخدمًمنًالمجاميعًأوًالرموز،ًوهنالكًأكثرًمن11ًالشتراكًلنحوً) )

مكانّيةًا011) ًلوصولًإلىًالشبكة.(ًدولةًفيًالعالمًلديهاًنوٌعًماًمنًالرتباطًوا 
ًفيهاًً -8 ًللمشتركين ًيمكن ًعمالقة، ًمعارف ًدائرة ًعن ًعبارة ًهي ًاإلنترنت شبكة

ًمكتوٍبًأوًمرسوٍمً الحصولًعلىًمعلوماٍتًحولًأيًموضوٍعًمعينًفيًشكلًنصٍّ
أوًخرائطًأوًالتراسلًعنًطريقًالبريدًاإللكترونّي؛ًألّنهاًتضّمًماليينًمنًأجهزةً

فيماًبينها،ًوتستخدمًالكمبيوتراتًالمرتبطةًبالشبكةًبماًالكمبيوترًتتبادلًالمعلوماتً
ًُيعرفًتقنيااًبالبروتوكولًللنقل،ًوالسيطرة،ًولغرضًتأمينًالتصالتًالشبكّية.

ًهي:ًاإلنترنتشبكةًويمكنًأنًنجملًمنًخاللًالتعريفاتًالسابقةًأّنً

 ًوالتصال،ًوهيًشبكةًالشبكاتًالعنكبوتّية،ًوهيًنتاجًاندماجًظاهرةًالمعلوماتّية
(ً ًالمحلية ًالشبكات ًآلف ًمن ً)LANمكونٌة ًوالواسعة )WANًًمن ًوتتكون ،)

ًالصناعّيةً ًاألقمار ًخالل ًمن ًوترتبط ًالعالم، ًفي ًالمنتشرة ًالحواسيب ماليين
ًوالهواتفًواألليافًالضوئّية.

 ًًل ًتحملًكمية ًحواسيبًدولّية، ًفهيًشبكة ًلالتصالتًالمعلوماتّية، ًأداة أكبر
ًالم ًمن ًتماثلًتصدق ًتكاد ًوهي ًشخصّي، ًوبعضها ًحكومّي ًبعضها علومات

شبكةًاإلذاعةًأوًالتلفزيونًالتيًتربطًمجموعةًمنًمحطاتًاإلذاعةًوالتلفزيون،ً
ًشبكاتًالتلفزيونًتقومً ًأّن ًهو ًواحٍد، ًفارٍق ًمنًبرامجًمع ًتبثه ًما التيًتتقاسم

بشبكةًبإرسالًنفسًالمعلوماتًلجميعًالمحطاتًفيًنفسًالوقت،ًوهيًماًُتعرفً

10 



البث،ًبينماًشبكاتًالكمبيوترًفإّنًكّلًرسالٍةًأوًمعلومٍةًيتّمًتوجيههاًإلىًجهازً
 كمبيوترًواحٍدًومحدٍدًمنًاألجهزةًالمتحدةًبالشبكة.

 ًًالذينًيستخدمونها،ًوالمعلومات ويمكنًالقولًبأّنًشبكةًاإلنترنت:ًتمثلًاألفراد
ًالكبيرة ًالستخدامات ًإلى ًباإلضافة ًداخلها، ًإرسالًًالمتراكمة ًمن ًتوفرها التي

ًويبتكرً ًوالتعليم، ًاألخبار ًوخدمات ًوالتصفح ًوالدردشة ًاإللكترونّي البريد
ًالمشتركونًفيهاًطرقااًجديدة.

وباعتمادًشبكةًاإلنترنتًعلىًاألفرادًالذينًيستخدمونهاًفإّنًلهمًمحاولٍتًدؤوبةاًفيًابتكاراٍتً
البثًالمباشرًعبرًاإلنترنتًللصورًوالصوتًإمكانيةًًاجديدٍةًومثيرٍةًمنًالستخدام،ًوكانًآخره

ًوالتصالتًالهاتفّيةًبالصوتًوالصورةًعبرًنظامًالفيديوًوالكاميرا.

ً

 وسائل التصال باإلنترنت: -ثالثاا 

يعنيًأّنًالمستخدمًيستطيعًاستخدامًً"to have access"التصالًبالشبكةًأوًالدخولًإليهاً
تقدمهًمنًخدماٍتًعندًانضمامًحاسبهًالشخصّيًإلىًأحدًكّلًمواردًالشبكة،ًوالستفادةًبكّلًماً

ًداخلهاً ًأّنك ًيعني ًالشبكة ًإلى ًوالنضمام ًبالشبكة، ًتتصل ًالتي ًالكثيرة ًالحاسبات مجموعات
"ON THE NET". 

ًاألكثرً ًالطريقة ًكانت ًجداا ًقريٍب ًوقٍت وحتى
استخدامااًللوصولًلإلنترنتًمنًخاللًالمؤسساتً

المكتباتًعلىًكافةًأنواعهاًالقائمةًكالجامعاتًأوً
ً ًعام ًوفي ًأّنه ًإّل ًالمختلفة، ًالجهات 0881ًفي

ًفيً ًالمضيفة ًالحاسبات ًعدد ًزاد ًاألولى وللمرة
المجالًالتجارّيًعنًعددهاًفيًالمجالتًالتقليدّيةً
ًأصبحًالمستخدمونًاألفرادً والبحثّيةًوالثقافّية،ًكما

 Internet"عنًطريقًالشتراكًمعًمقدميًالخدمة
service provider isp"ًيتصلونًمباشرةا،ًً
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ًً
ًباإلنترنت، ًمنًخاللًخطًالتلفونًالعاديً"point of presencePOP"الذيًُيعرفًبنقطة ،

وأجهزةًالمودمًمعًحاسباتهمًاآلليةًالتيًيمتلكونها،ًوقدًتقدمًالخدماتًالتجارّيةًمعلوماٍتًإضافّيةً
ً.اإلنترنتًشبكةًقدًلًتتوفرًعلى

ًاألفًر ًيتمكن ًالمعلوماتًولكي ًمن ًمجموعةا ًهناك ًفإّن ًباإلنترنت، ًالتصال ًمن ًالعاديين اد
ًواألجهزةًالتيًيجبًأنًيجيدًاألفرادًالتعاملًمعها،ًوتشمل:ً

ًجهازًكمبيوتر. .0
ًالمركزيًّ .1 ًالحاسب ًأو ًللخدمة ًالموفرة ًوالجهة ًاآللي ًالحاسب ًبين ًيربط  ،خط

service providerًكابلًأليافًضوئّية،ً،ًوقدًيكونًالخطًبينهماًخطًتلفون،ًأو
ًأوًمايكروويف.

ً.fax Modemفاكسًمودمً .1
ًوأشهرهاً .4 ًباإلنترنت، ًالتصال ًمن ًالمشترك ًتمكن ًلكي ًباإلنترنت ًخاصة برامج

"Net scope".ً

التصالًباإلنترنتًيتّمًمنًخاللًأربعًوسائل،ًوالفرقًبينًكّلًمنهاًإّنماًيكمنًفيًمدىًسرعةًًو
ًالتعاملًمعها،ًنقلًالبيانات،ًسواءًأكانًالتصالًدا ًأمًمؤقتاا،ًوفيًنوعًالبياناتًالتيًيتّم ئماا

 والبروتوكولًالمستخدمًفيًالنقل،ًوالوسائلًالمستخدمةًهي:ً

 :Permanent Direct Connectionالتصال الدائم المباشر  .0

ًالتصالً ًالوسيلة ًهذه تتيح
ًبشبكةً ًومباشر ًدائم بشكٍل
ًالنقلً ًفي ًالتحكم بروتوكول

ً ًباإلنترنت ،Tcp/IPًالخاصة
 وبذلكًيمكنًالتصالًبجميعً

 
اإلنترنتًوأجهزةًالخدمةًالتابعةًلها،ًوهذاًالنوعًمنًالتصالًبالشبكةًإّنماًيقتصرًفروعً

ًعلىًالجامعاتًوالشركاتًالكبرى،ًأوًيتاحًمنًخاللًمقدميًخدمةًاإلنترنت.
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 :On Demandirect Connectionالتصال المباشر عند الطلب  .2
ًبروتوكولً ًالوسيلة ًعلى ُيطلق

ً ًالنقل ًفي منTCP/IPًًالتحكم
ًأوً ًالتليفونّية، ًالخطوط خالل
ًنقطتينً ًبين ًالربط بروتوكول

(PPPًًوباستخدامًهذاًالبروتوكول،)  
وجهازًمودمًمتصلًبالكمبيوترًمقدمًخدمةًإنترنتًيمكنًالتصالًمباشرةاًباإلنترنتًفيً

النوعًيكونًاقتصادّيااًتماماا،ًويتيحًالحصولًعلىًخدمٍةًالوقتًالذيًيريدهًالمشترك،ًوهذاً
ًبت/ًثانية.8611ًممتازة،ًشريطةًأنًيكونًالمودمًفائقًالسرعة؛ًأيًلًتقلًسرعتهًعنً

 

 :Dial _ Up Terminal Connectionالتصال الطرفي التليفونّي  .3
ًاألسلوبًفيً ًهذا باستخدام
ًبأحدً ًالربط ًيتّم التصال
مقدميًخدمةًاإلنترنت،ًكماً
ًجهازااًطرفيااًمتصالاً لوًكنا
ًمقدمً ًكمبيوتر بجهاز

  الخدمة،ًوباستخدامًهذاً
ًأدواتها،ً ًوجميع ًخدماتًاإلنترنت، ًكافة ًاستخدام ًالمشترك ًيستطيع ًالخدمة ًمن النوع

ًوبرامجها.
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 :"Mail Only Connection"التصال البريدّي فقط  .4
ًإرسالً ًالوسيلة ًهذه ًخالل ًمن نستطيع
ًوهيً ًفقط، ًاإللكترونّي ًالبريد واستقبال
أرخصًأنوعًالتصالًباإلنترنتًمنًحيثً
ًويمكنً ًالتصال، ًوتكاليف ًالشتراك قيمة
ًخاللً ًمن ًالخدمة ًهذه ًعلى الحصول
ًوكذلكً أسلوبًالتصالًالطرفيًالتليفونّي،

ًبروتًو ًاستخدام ًخالل ًبينًمن ًالنسخ كول
ً".UUCPمنظوماتًيونيكسً"

ً

ً

 وظائف اإلنترنت: -رابعاا 

ًإّنًشبكةًاإلنترنتًُتؤديًوظائفًمتعّددةًأهّمها:

وظيفةًتجارّية:ًتتمّثلًفيًتبسيطًالمعامالتًالتجارّيةًوالصفقاتًً.أ
ًالمالّية.

 

ًالمعلوماتًعنًطريقًالتصالًً.ب ًتتجلىًفيًتبادل ًثقافّية: وظيفة
ًأخرى،ًأوًبواسطةًكلماتًمفاتيح.بحواسيبً

 

ًللشبكةًً.ت وظيفةًترفيهّية:ًتتمّثلًفيًقدرةًكّلًمنخرطًأوًمستعمٍل
ًمعً ًاللعب ًأو ًالفتراضّية، ًاأللعاب ًحقل ًإلى ًاللجوء على

ًشخٍصًآخرًيبعدهًبآلفًالكيلومترات.
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لًيكّلفًمبلغااًوظيفةًاتصالّية:ًتتجلىًفيًالبريدًاإللكترونّيًالذيًينتقلًبسرعٍة،ًوالذيًً.ث
ماليااًكبيراا،ًكماًلًُيكّلفًإرسـالًكتاٍبًمنًمكاٍنًإلىًآخـر،ًإذًيكفيًإرسـالًالكتابًُمسجالاًفيً

ًقرٍصًصغيٍرًليتمًاستقبالهًمنًطرفًالمرسلًإليه.

ًالوعيً ًتقوية ًأو ًالوعي ًتزييف ًعملية ًفي ًاإلنترنت ًيساهم ًأن ًالصدد ًبهذا وُيمكن
ً ًوقد ًالجتماعّية، ًالداخلًبالقضايا ًبقضايا ًواإلحساس ًبالنتماء ًاإلحساس ًمن يرفع

ً"الديمقراطيةً ًمثل ًكثيـرة، ًُمسّمياٍت ًفي ًبرز ًما ًوهو ًالفعـّالة، ًالسياسية والمشاركة
ًاإللكترونّية".

كمـاًُيقّدمًاإلنترنتًوغيرهًمنًوسائـلًالتصالًإمكانيةًتجربةًعوالم،ًقدًلًتكونًهـاّمةاً
ًالمتعاملًمعًاأل ًُيعايشًعوالمًفيًواقعًالفرد ًالوسائلًتجعلًالفرد ًفهذه ًاإلعالمّية، داة

 .متعّددةًتحملًاإلنسانًزمانااًومكانااًإلىًعوالمًخيالّية

ً

 :اإلنترنت مزايا -خامساا 

ً:التكلفة قّلة -0
 بسرعةًٍ التجارّية اإلنترنت خاصية تطور من الرغم على
 المنظمات، أو المؤسسات من كثيراًا أنًّ إلًّ كبيرٍة،

أصبحتً الحكومية والمصالح البحوث، ومعاهد كالجامعات،
 ومصادرها المعلومات توفير في كبيرًٍ بنشاطًٍ منتظمةًا

ًيستفيد من كثيرًٍ وفي مقابل، دون للمستخدمين  األحيان
لإلنترنتً ومدعمًٍ سريعًٍ وصولًٍ تقديم في مؤسساتهم رغبة من والطالب والعلماء الباحثون
 عن المقدم والوقت الجهد وتوفير ،ةالمباشًر الرسوم غياب ويؤكد البحث، وظائف لمساندة

 .الويب بشبكة المباشر قًالوصوليطًر
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 :الستخدام سهولة  -1
ًللبرمجيات المتقدمة التكنولوجيا تقدم  تطويراا

ًخاصة ًومتقدمة مستويات الحديثة،  جديدة
 في تسهم التي الديناميكّية للتفاعالت جداًا

ًلإلنترنت. الستخدام سهولة
 
ً:والفورّية لحداثةا -1

ًوبذ ُيسجل جديدًٍ كلًّ لمستخدميها ةالعالميًّ الويب شبكة تقدم  داةًاأ الويب يمثل لكعليها،
نهاء ،المسافات يصتقل في تساعد ًالتعلم بين المصطنعة التعسفّية الحدود وا   مجالت

 فيالبصائرً وشحذ ،واآلراء األفكار عن البحث على القدرة تعتبر ذلك جانب إلى المترابط،
ًالمحدودةً غير الفضاء مجالت

ً

 : اإلنترنت لشبكة اإلعالمية والسمات الخصائص -سادساا 

 عالمّية اتصالّية وسيلةًا اليوم اإلنترنت أصبحتًشبكة لقد  لعاّمة الستخدام متاحة وا 
 شبكة على والتلفزيون اإلذاعة وبرامج والعالمّية المحلّية الصحف الناس،ًفيتصفحون

 .العصر مواكبة عدم يعني استخدامها عدم أو وأصبحًتجاهلها اإلنترنت،
 إعالمًٍ كوسيلة ودورها وثيقااًبشبكةًاإلنترنت، ارتباطاًا لإلعالم المباشرة الخدمات وترتبط 

 إعالمّياًا جهازاًا أّنهاًأصبحت وهي جديدة، إضافةًٍ مع للتلفزيون مماثلة الوظائف متعددة
 بل اإلعالمّيةًالمنشورة، للمادة السلبي المتلقي بدور يستخدمها من يكتفي ل متفاعالا،

أمامً نظره وجهة ويطرح معلومات، من يريده ما بنفسه ويحدد معها، يتحاور أن يمكنه
 .اآلخرين

 المعلومات، لديمقراطّية قصوى صورةًا اإلنترنت شبكة في أنًّ المتحمسين بعض ويرى 
ًس.النا ولكلًّ مكانًٍ وكلًّ وقتًٍ كلًّ في المعلومات شعار تحت

16 



 ًاألخبار مجموعات في الجمهور ويشاركNews Groupsًًوهي اإلنترنت، شبكة في
 األفراد ابه يهدف التي العاّمة والرسائل والمقالت الجماعّية المناقشات مجموعة

 اإلنترنت في مشتركًٍ أي ويستطيع للنشر، الشبكةًكوسيلةًٍ إلى والجماعاتًوالمؤسسات
 .فيها يشترك مجموعةًٍ أي في المقالت وكتابة أوًأكثر مجموعة في الشتراك

 وسائل أنًّ إلًّ ،التصال تكنولوجيا أنقاض على رتتطوًّ اإلنترنت شبكة أنًّ ورغم 
 الصحافة تفوت ولم المعلومات، تنقل لسرعة الشبكة أمواج ماًركبت اإلعالمًسرعان

 على اإللكترونيًّ النشر عليها ُأطلق التي الثورة هذه صفوف إلى التطور،ًفانضمت هذا
ً (www). الشبكةًالعالمّية

 إصدارهاًبطريقةًٍ يتمًّ واألجنبّية العربّيةًو والدولّية المحلّية الصحف من العديد وأصبح
عنً والبحث والمراسلين، األنباء وكالت من األخبار تلقي من بدءاًا متكاملة، إلكترونّيةًٍ
 األخبار بمعالجة ومروراًا الدولّية، المعلومات بنوك من واستسقائها والصور المعلومات
 الفوتوغرافّية والصور الرسوم وتصميم وتصحيحها، وتحريرها وكتابةًالمقالت والتقارير،
عدادها  متصل كمبيوتر أيًجهاز إلى المعلومات هذه بث ثمًًّالصفحات، وتركيب ،وا 
 بالشبكة.

ًشبكة اإلعالم ورجال للصحفيين بالنسبة أّما  إليهم بالنسبة أصبحت اإلنترنت فإّن
ًيرتكزون القاعدة ًاإلنترنت اإلعالمّي، عملهم في عليها التي ًفي فشبكة  تفيدهم

ًوالتصالبسرعةًٍ المعلومات على الحصول  الملفات وتحميل الرسمّية، بالجهات ،
جراءًالحوارات منهم، المطلوبة المواضيع واستكمال والصور، ً الشخصيات. مع وا 

 اإلعالمًالعربّية وسائل مواقع لزيارة كبيرةًا فسحةًا اإلنترنت فيًشبكة اإلعالميون ويجد 
 جانب إلى الرسمّية، والهيئات الحكومات ومواقع األنباء، وكالت مواقع واألجنبّية،

 إعالمّية مواضيع في وغيرهم آخرين صحفيين من النقاش مجموعات الشتراكًفي
ًواجتماعّية،ًوغيرها. ،ثقافّية ،سياسّية

ً  
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 اإلنترنت في العالم العربّي: -سابعاا 

ًالدولً ًفإّن ًاإلنترنتًعلىًمستوىًالعالم، ًالنتشارًالسريعًوالمتالحقًالذيًشهدتهًشبكة رغم
العربّيةًلمًتستفدًمنًهذهًالتقنّية،ًولمًتستخدمهاًإلًمؤخرااًأيًفيًبدايةًالتسعينّيات،ًمثلماًهيً

ً ًالحديثة ًالتصال ًوسائل ًكّل ًفي ًتستخدمهاالحال ًلم ًتقديرًًالتي ًفإّن ًوعليه ًمؤخراا، إل
مستخدميًاإلنترنتًفيًالدولًالعربّيةًوالمنشورًفيًالشبكة،ًوالذيًتعتمدهًالكثيرًمنًالجهاتً

ًجرىًتحديثهًمراراا.ً،اإلنترنتًفيًالعالمًالعربيًّشبكةًالعالمّيةًأثناءًحديثهاًعنً

مليونًمستخدم،ًورغمًأّن00.1ًًبلغًعددًمستخدميًاإلنترنتًفيًالعالمًالعربّيًأكثرًمنًًوقد
نسبةًالمستخدمينًلإلنترنتًفيًالعالمًالعربّيًبالمقارنةًبالنسبةًنفسهاًفيًبقيةًدولًالعالمًتبدوً

(،ًإّلًأّنًمعدلًالنموًفيًالستخدامًيشيرًإلىًإمكانيةًتضاعفً%4.8ضئيلةاًللغاية،ًوهيً)
ًالتيًتهدفًإلىًسهولةًاأل ًفيًالمبادراتًالحكومّية ًالتوسع ًمع ًوخاصةا ًطرديٍة، ًبصورٍة عداد

ًالنفاذًإلىًاإلنترنتًمنًجانبًأكبرًقدٍرًمنًالمواطنين.

ًالذيًتبديهًحكوماتًومؤسساتً ًالهتمام ًمنها ًمنًالعوامل، ًالتقديراتًعلىًعدٍد ًهذه وتعتمد
ًع ًلدخول ًالعربية؛ ًالمنطقة ًفي ًالخاّص ًالستثمارًالقطاع ًوحجم ًالرقمّي، ًالقتصاد صر

 المتناميًفيًقطاعًالتصالت.

ًوحدةً ًأجرتها ًمسحية ًدراسة ًأحدث وبّينت
ًعددً ًأّن ًالعربّي ًالعالم ًإنترنت ًمجلة أبحاث
ًتجاوزً ًالعربّي ًالعالم ًفي ًإنترنت مستخدمي
ًفبرايرً ًأوائل ًألفًمستخدم ًثمانمئة ًو مليون

ًمزودي1111ً ًمع ًالمشتركين ًعدد ًوازداد ،
ً ًمن ًالعربّي ًالعالم ًاإلنترنتًفي 119ًخدمة

ألف،ًخالل141ًًألفًمشتركًإلىًأكثرًمنً
ً ًأبريل ًنهاية ًمن ًأشهر إلى0888ًًتسعة

ًً.1111مطلعًفبرايرً
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ًالمضيفةًعلىً ًمجموعًحاسباتها ًأّن ًنجد ًإلىًتمثيلًالدولًالعربّيةًعلىًاإلنترنت، ًنظرنا ذا وا 
،ًإلىًأن0886ًعامًً%9.1مضيفاا،ًأيًبنسبةًحاسباا1410ًًشبكةًاإلنترنتًتتطورًمنًنحوً

"،ًوذلكNetwork wizardsً"ًوفقااًإلحصائّيةًمسح0888ًحاسبااًعام41191ًًوصلًإلىً
،0888ً،ًوعلىًالرغمًمنًأنًهذهًالنسبةًقدًارتفعتًحاليااًعّماًكانتًعليهًعامً%46بنسبةً

ًللدول ًالحضارّي ًالتوجه ًعلى ًوينعكسًذلك ًكبيراا، ًزال ًما ًالفرق ًتيارًًفإّن ًظل ًفي العربّية
ًالعولمةًالذيًسوفًيشكلًعالمًالمستقبلًفيًالقرنًالحاديًوالعشرين.

ًويمكنًمالحظةًالتطورًالذيًحدثًلإلنترنتًفيًالعالمًالعربّيًمنًخاللًمالحظةًاآلتي:

ًالتضاعفًفيًأعدادًالمواقعًالعربّيةًثالثًمرات. (0
بلدانًمختلفةًظهرًاإلنترنتًالنخفاضًالهائلًفيًأسعارًالشتراكًلإلنترنت،ًوفيً (1

ًالمجانّي.
ًظهورًبواباتًإنترنتًعربّيةًتماثلًالبواباتًالغربّية. (1
ًالزدهارًفيًمنتدياتًالويبًالعربّية. (4
 ظهورًمواقعًالتجارةًاإللكترونّيةًالعربّية. (1

 

 اإلنترنت والمجتمع المعاصر: -ثامناا 

صالًعبرًاإلنترنتًنقلناًإلىًالعيشًفيًترىًاألدبياتًالحديثةًفيًالنظريةًالجتماعّيةًأّنًالت
الجتماعّيةًوسماتهًالثقافّيةًخصائصهًزمٍنًثقافّيًمنًنوٍعًخاّص،ًقامًأنطونيًجيدنزًبتلخيصً

يجاٍزًدقيقًبماًيأتي  :ببراعٍةًفائقة،ًوا 

إّنًالتحولتًوالتغيراتًالجتماعّيةًوالثقافّيةًالتيًيتصفًبهاًالمجتمعًالمعاصر،ًهيً -0
ًقوٍةًنابذٍةًوطاردٍةًلألفراد،ًوذاتًخصائصًثقافّيةًمشوشةًومضطربة.تحولٍتًذاتً

إّنًاألفرادًفيًالمجتمعاتًالتيًينتشرًفيهاًهذاًالنوعًمنًالتصالت،ًهمًأفراٌدًمقطعيً -1
األوصال؛ًبسببًاستغراقهمًوذوبانهمًفيًخبراٍتًيومّيةًمجزأةًومبعثرةً،ًوتعوزهمًالرؤيةً

 الشمولّيةًالمتماسكةًللحياة.
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رًاألفرادًفيًهذاًالنوعًمنًالمجتمعاتًبالعجز،ًوضعفًالمقاومة،ًوقّلةًالحيلةًفيًيشع -1
 مواجهةًالعولمةًوطغيانهاًوجبروتها.

ًأنظمةً -4 ًسيادة ًبسبب ًمعنى؛ ًأّي ًمن ًالمجتمعات ًهذه ًفي ًاليومّية ًاألفراد ًحياة تخلو
ًاألفًر ًاليومّيةًاجتماعّيةًجافةًتفتقرًإلىًالحياةًوالديناميكّية،ًوتعملًعلىًتفريغًحياة اد

 منًمغزاهاًودللتهاًالجتماعّيةًالحميمة.

ًالتيً ًالسلبية ًوالتأثيرات ًاإللكترونّي، ًلالتصال ًالجتماعّية ًاألبعاد ًتكون ًل ًقد ًالحقيقة وفي
ًجيدنزً ًوصفها ًالتي ًالحدة ًبتلك ًالعربّي ًالمجتمع ًفي ًموجودةا ًالغربّي ًالمجتمع ًفي أحدثها

ًوالباحثونًالجتماعيونًاآلخرون.

ً  
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 لخالصةا

ًواألخبار،ً ًالمعلومات، ًجمع ًفي ًأساسية ًكوسيلٍة ًواستخدامها ًاإلنترنت ًشبكة ًبروز مع
ًواإلعالم،ً ًوالدعاية، ًوالتعليم، ًوالسياسة، ًواألعمال، ًوالقتصاد، ًوالتصال، والصحف،
والتثقيف،ًوالترفيه،ًوتبادلًاآلراءًوالتجاهاتًوالقيم؛ًشكلتًبذلكًأحدًأهمًالتطوراتًالعالمّيةً

شهدهاًالعالمًفيًحقبةًالتسعينّيات،ًوعلىًالرغمًمنًتعددًاستخداماتًالشبكةًفإّنهاًتشكلًًالتي
إحدىًقنواتًالتصالًالتيًتدخلًفيًصميمًالبحثًاإلعالمّي،ًكماًتتسمًتكنولوجياًالتصالً
ًتكنولوجيًجديدًيظهرًفيًمجالًالتصالًلً ًابتكاٍر بالمرونةًوالقابليةًللتطويعًوالتأقلم،ًفكّل

ّنماًينفردًبميزاٍتًخاصةًفيًمجالًنشرًوترويجًالمعلومات،ًويكفيًأنًننظرًُيلغ يًاآلخر،ًوا 
أّنناًً؛ًلندركًإلىًأيًحدInternetًٍإلىًالنموًالمذهلًفيًعددًوحجمًالمتعاقدينًمعًاإلنترنتً

ً.ًندخلًفيًعصرًالعالمّية،ًحيثًتتوارىًالحدودًالسياسّيةًوالجغرافّية

ًاإلنترنتً ًمعلومًٌ-كانتًبداياتًشبكة ًهو ًففيًأواسطًالستينّياتًمنًً-كما ًعسكرية، بداياٍت
القرنًالسابقًافترضتًوزارةًالدفاعًاألميركّيةًوفيًإطارًالحربًالباردةًتعرضهاًلهجوٍمًنووي،ً
ًألهمّيةً ًونظراا ًالعالم، ًفي ًالمنتشرة ًوقواعدها ًقواتها ًبين ًالتصالت ًتعطيل ًإلى ًيؤدي مّما

حركًالرئيسّيًلتطورًونجاحًالعملًالعسكرّيًوالدفاعّي،ًفقدًالتصالتًالتيًهيًاألساسًوالم
ًاستمرارً ًمن ًتمكن ًجديدة ًاتصال ًوسيلة ًبإيجاد ً)البنتاغون( ًاألاميركّية ًالدفاع ًوزارة طالبت

ًأوًفيًأثناءًالحرب.ً،التواصلًبينًالمواقعًوالمراكزًالعسكرّية،ًحتىًمعًحدوثًكوارثًنووّية

ً  
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 التمارين

 

 حدد اإلجابة الصحيحة:

 مجتمعًحديث.ً–مجتمعًافتراضيًًّ– اإلنترنت:ًمجتمعًمعلوماتيًّ -0

 مجتمع افتراضي اإلجابة الصحيحة: 

 

ًالتصالث -1 ًعالم ًب: ًتجسدت ًالتصال ًالصناعّيةً–ورة ًاألقمار تطورًً– استخدام
 التكنولوجيا.ً

 تطور التكنولوجيا اإلجابة الصحيحة:

 

فيًالعقدًاألولًمنًالقرنًً–هرتًشبكةًاإلنترنتًفيًالعقدًالتاسعًمنًالقرنًالماضيظ -1
 لقرنًالعشرينًفيًالعقدًاألخيرًمنًاً–الحاديًوالعشرين

 العقد األخير من القرن العشرين اإلجابة الصحيحة:

 

 ـًالدقةًوالتجسيدً- قّلةًالتكلفةً–زاياًاإلنترنت:ًالبساطةًوالوضوحم -4

 قلة التكلفة اإلجابة الصحيحة:

 

 وظيفةًسياسّيةًً–وظيفةًعلمّيةً- نًوظائفًاإلنترنت:ًوظيفةًتجارّيةم -1

 وظيفة علمية اإلجابة الصحيحة:
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 المراجع     
ً

ًخالد .0 ً) إبراهيم إسحاق، ًالعزيز. فيً لالتصال كوسيلة اإلنترنت فاعلية .(1101عبد
.1101ً-1100بالسودانً الهيئاتًالحكومّية بعض على تطبيقّية العامةًدراسة العالقات

 .والتكنولوجيا للعلوم السودان جامعةالسودان،ًً،رسالةًدكتوراهًغيرًمنشورة

ً

الدارًً(ًمصر.0)ط.ًرؤيةًمستقبلّيةً-اإلنترنتًوالصحافةًاإللكترونّيةتربان،ًماجدًسالم.ً .1
 ة.المصرّيةًاللبنانيًّ

ً

 اإللكترونيةًوانعكاساتها للصحافة النخبة استخدامات (.1101)الفاتح.ً حمدي،ًمحمد .1
ً باتنة -جامعة أستاذة -الورقية الصحف مقروئية على ًغيرًأنموذجاا. ًماجستير رسالة

 .جامعةًالحاجًخضر،ًباتنةالجزائر،ًً،منشورة

ً

(.ًتأثيرًالتصالًعبرًاإلنترنتًفيًالعالقاتًالجتماعّية،1119ًساري،ًحلميًخضر.ً) .4
ًالقطرّي. ًالمجتمع ًفي ًميدانّية ًًدراسة ًدمشق، ًمجلد ًدمشق، ًجامعة ً)14مجلة ،0ً،)

110-110. 

ً

ً)ًسالم، .1 ًصالح. 1111ًمحمد ًنظمً(. ًفي ًدراسة ًالمعلومات ًوثورة ًالرقمّي العصر
ًالمجتمع ًوتحديث ً)ط.المعلومات ًالقاهرة.0. ًاإلنسانّيةًً(. ًوالبحوث ًللدراسات عين

 والجتماعّية.

ً
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 .د.ن.استخداماتهاًومكوناتهاً،تطورهاً،اإلنترنت:ًنشأتها(.1116ًشومان،ًمحمد.ً) .6

ً

ًدمشق.ًالعولمةًوالتبادلًاإلعالمّيًالدولّي.(.0888ًفلحوط،ًصابر،ًالبخاري،ًمحمد.ً) .7
 دارًعالءًالدين.

ً

9. (ً ًبوحنية. 1118ًقوي، ،15 ً ًمارس07ًـ ًالجتماعّية،ً(. ًوآثاره ًالمعلومات عصر
ً ًالسوسيوثقافّيةالمكونات ًوالتغيرًً.والمؤشرات ًالتصال ًتقنيات ًمؤتمر ًإلى قدم
 .الملكًسعودجامعةًالرياض،ًًالجتماعّي،

ً

 الساعي مكتبةً.القاهرةًمعلوماتّية. ومجتمع التصال تكنولوجيا (.1116.ً)يوسف،ًحنان .8
 .والتوزيع للنشر
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 الثانية التعليمية الوحدة

 خدمات اإلنترنت
 

ًالخدماتًالتصاليةًلشبكةًاإلنترنتً -أولًا

ًاستخدامًاإلنترنتًفيًالتجارةً"التجارةًاإللكترونّية"ً-ثانياًا

ًالتعليمًعبرًاإلنترنتً-ثالثاًا

ًرابعاا_ًخدماتًالعالقاتًالعاّمةًباإلنترنت

ًخدماتًطبّيةًعلىًاإلنترنتً-خامساًا

ًالتطبيقاتًاإلعالمّيةًلشبكةًاإلنترنتً-سادساًا

ًنماذجًالتطبيقاتًاإلعالمّيةًلشبكةًاإلنترنتً-سابعاًا

ًالسماتًالشكلّيةًلالتصالًعبرًشبكةًاإلنترنتً-ثامناًا
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 :التعليمية األهداف

 :أن على قادرا   يكون أن الطالب على يجب التعليمية الوحدة هذه نهاية في

 ًاإلنترنتًلشبكةًالتصاليةًالخدماتًيعّدد
 ًاللكترونّيةًالتجارةًفيًاإلنترنتًيشرح
 ًاإلنترنتًعبرًالتعليمًيشرح
 ًباإلنترنتًالعامةًالعالقاتًخدماتًيشرح
 ًاإلنترنتًعلىًالطبّيةًالخدماتًيشرح
 ًاإلنترنتًلشبكةًاإلعالمّيةًالتطبيقاتًيشرح
 ًاإلنترنتًتطبيقاتًنماذجًيعّدد
 اإلنترنتًشبكةًعبرًلالتصالًالشكلّيةًالسماتًيعّدد 

 

  مقدمة عن خدمات اإلنترنت:

تزايدتًأهمّيةًاإلنترنتًفيًاآلونةًاألخيرة،ًحتىًدعاًالبعضً
ًذاتها،ًبلًيمكنًأنً إلىًاعتبارهاًوسيلةًاتصاليةًجديدةًبحّد
نًكانًالبعضًماًزالً تحّلًمحلًوسائلًاإلعالمًالتقليدّية،ًوا 
ًزالً ًما ًاآلخر ًوالبعض ًالرؤية، ًهذه ًقبول ًفي متردداا

ًال ًأساتذة ًقريبًتجاهل ًوحتىًوقٍت تصالًدراسةًيعارضها.
عالٍمًمعًالستمرارًفيًالتركيزً   اإلنترنتًكوسيلةًاتصاٍلًوا 

ًالتقليدّية، ًالجديدةًعلىًوسائلًاإلعالم ًالوسيلة ًهذه ًبدراسة ًالهتمام فيًالوقتًالذيًيفتحًفيه
آفاقًرحبةًأمامًالدراساتًاإلعالمّية،ًحيثًتطرحًشبكةًاإلنترنتًعدةًرؤىًجديدةًتقعًفيًلبً
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ًالتقليدّيةً ًالتصالية ًالنظريات ًبها ًتتحدى ًواإلعالم، ًالتصال ًلدراسات ًاألساسّية المحاور
ًتصالًوأطرافها.والمفاهيمًالتقليدّيةًلعمليةًال

ًالتقليدّيً ًالتصنيف ًمعها ًيبدو ًواإلعالم، ًوالتصال ًالتفاعل ًمن ًمتميزة ًأشكالا ًتبرز كما
ًلالحتياجاتً ًمناسب ًوغير ًالمعالم ًمحدد ًوغير ًغامضاا ًوالجماهيرّي ًالمباشر بالتصال
ًاإلنترنتًأعلىًمراحلًالدمجًبينًوسائلًالتصالًالقديم ًتمثلًشبكة ًإذ ًالجديدة، ةًالتصالية

ًوالجديدةًمعاا.

ًأيًشبكةً ًالفوريًمع ًالربط ًفيًمقدورها ًالتيًأصبح ًالتصالية ًالشبكة ًاإلنترنتًهي فشبكة
معلوماٍتًفيًالداخلًوالخارج،ًباستخدامًجهازًكمبيوترًمهماًكانتًقدرته،ًوخطًتلفونًدولّي،ً

المطلوبة،ًوهيًوجهازًلتمويلًاإلشاراتًُيسّمىًمودم،ًومعرفةًالرقمًالكودًللدخولًإلىًالشبكةً
ًشبكةً ًتُدعى ًمؤسسٌة ًهناك ًفليست ًولذلك ًبشرّي؛ ًتدخٍل ًدون ًإلكترونّية ًبطريقٍة ًتتّم عمليٌة
ّنماًهيًوسيلةًتواصٍلًواتصاٍلًإلكترونّيًبينًأيًشبكةًمعلوماٍتًوأخرىًفيًالعالم. ًاإلنترنت،ًوا 

ًوجاذبيةًشبكةًاإلنترنتًتكمنًفي:

 ًها.سهولةًنشرًالمعلوماتًعليهاًواسترجاعهاًمن
 ًبداءًرأيه،ًواختيار وكونهاًوسيلةًإعالٍمًتفاعلّيةًُتمّكنًالمستخدمًمنًحريةًالتصفح،ًوا 

ًماًيريدهًمنًمعلوماٍت.
 ًكماًأّنهاًوسيلةًاتصالًتتيحًلهًخدمات،ًمثلًالبريدًاإللكترونّي،ًوالتصالًبالهاتفًعن

ًالنتفا ًلذلكًفإّن ًاألفالم؛ عًبالشبكةًطريقًالشبكة،ًوسماعًالموسيقى،ًوحتىًمشاهدة
ّنماًيتعدىًذلكًإلىًحيٍزًأرحبًوأمتع. ًليسًمحصورااًبالصحفًاإللكترونّية،ًوا 

ًوظهرًأّنًشبكةًاإلنترنتًكانتًُتستخدمًفيًالتصالًمعًالفردًأوًأكثر،ًبهدف:

 .ًإجراءًنقاشاٍتًثنائّيةًأوًجماعّيةًحولًنشاطاٍتًدراسّيةًأوًبحثّية
 ًًاإللكترونّي.الحصولًعلىًاألخبارًواستخدامًالبريد
 .ًزيادةًالتفاعلًمعًالناسًأوًالتعليم
 .ًبثًواسترجاعًالمعلوماتًالتيًتغطيًأغلبًالنشاطاتًاإلنسانّية
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ًمختلفةً ًوأشكاٍل ًتحتويًعلىًصوٍر ًإذ ًاألوجه، ًمتعددة ًاتصاٍل ًاإلنترنتًوسيلة وتعتبرًشبكة
بكةًالنترنتًلالتصالًتوضحًالعالقةًبينًالتصالًالشخصّيًوالتصالًالجماهيرّي،ًوشأنًش

ًالمستقبل،ًرجعً ًالرسالة، كشأنًوسائلًالتصالًالتقليدّية،ًفهيًتتعاملًمعًنموذجً)المصدر،
ًالصدى(.

وفيًبعضًاألحيانًتضعًاألطرافًالتصالّيةًاألربعةًفيًأنماٍطًتقليدّية،ًوأحيانااًأخرىًتضعهمً
أشكالاًعديدة،ًبدايةاًكلهمًفيًأشكاٍلًأوًصوٍرًجديدة،ًحيثًيأخذًالتصالًعبرًشبكةًاإلنترنتً

منًصفحاتًالويبًأوًالشبكةًالعنكبوتّيةًالتيًتعملًبواسطةًمؤسساٍتًإخبارّيةًكبرى،ًوحتىً
مجموعاتًاألخبارًورسائلًالبريدًاإللكترونّي،ًويمكنًفهمًاألشكالًالتصالّيةًلإلنترنتًكسلسلٍةً

ًالتصاليًّ ًللعملية ًالتقليدّي ًالنموذج ًفي ًمرحلٍة ًكّل ًوتختلف ًعبرًمتصلة. ًآلخر ًفرٍد ًمن ة
ًيكونً ًوقد ًاإللكترونّي، ًالبريد ًاستخدام ًمثل ًواحداا ًفرداا ًيكون ًقد ًالرسالة ًفمصدر اإلنترنت،
ًالصحفيينً ًمن ًمجموعة ًأو ًاألخبار، ًجماعات ًمثل ًمشتركة، ًاهتماماٍت ًذات مجموعةا

ًالمحترفينًفيًصفحةًالويب.

كتبهاًمحرٌرًصحفّي،ًأوًقصةًكّونهاًعبرًأّماًالرسالةًنفسهاًفقدًتكونًقصةاًإخبارّيةاًتقليدّيةاًي
فترٍةًمنًالزمنًمجموعةًمنًاألشخاص،ًأوًمحادثاتًبسيطةًيتّمًفيهاًتبادلًاآلراءًمثلًبرامجً

ًيكونًفقدًالرسائلًلهذهًالمتلقيًالجمهورًأوًالمستقبلًأّماً،Internet Relay chat""الدردشةً
ًليصبحًوالمستقبل؛ًالمرسلًبينًتبادلًًٍفرصةًاإلنترنتًشبكةًتتيحًكماًماليين،ًعّدةًأوًفرداًا

 .نفسهًالوقتًفيًللرسالةًمنتجاًاًالمستقبل
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 خدمات التصالّية لشبكة اإلنترنت:ال -أول  

 والتجارّية، منها، اإلعالمّية المجالت، شتى في للمجتمع جمةًا فوائد اإلنترنتًشبكة تقدم
ًوالصناعّية، والطبّية، واألكاديمّية،  استخدام يقتصر ول والسياسّية؛ والزراعّية، والجتماعّية،

ًبل: ،اآللي الحاسب علوم في المختصين على اإلنترنت

 ًاألعمال،ًورجالًواإلداريون،ًواألطباء،ًوالباحثون،ًاألكاديميون،ًيستخدمها
ًوعامةًالدراسة،ًمراحلًمختلفًفيًوالطلبةًوالتربويون،ًواإلعالميون،ًوالسياسيون،

ً.الناس
 منتجاتهاًوترويجًلتطويرًاإلنترنتًشبكةًتستخدمًالمختلفةًالتجارّيةًالشركاتًأنًًّكما. 
 ًفيًالعاّمةًويستخدمهاًبالمجتمعات،ًوالتصالًللتوعيةًكوسيلةًًٍالحكوماتًوتستخدمها

ً.الشخصّيةًوالتصالتًوالترفيه،ًالتثقيف،

 

ً:منها أغراٍض، لعّدة اإلنترنت شبكةتستخدمً

 ًاإللكتروني. بالبريد والمراسلة.المعلومات، البرمجيات،.وتبادل جلب
 السرعة. فائقة واألجهزة المعلومات علىًقواعد والدخول 
 ًالمتخصصة المساندة،.وعقد خدمات والتسويق،.وتوفير اإلعالنات ونشر  الندوات

 إلكترونياا.
 والحكومّية التجارّية األعمال بأول،.وأداء أولًا العالم أخبار ومتابعة. 

 الملفات، ونقل اإللكترونّي، البريد مثل ،وأساسية محدودة بتطبيقاتًٍ اإلنترنت شبكة بدأت لقد
ًعن حاسبًٍ على والدخول  عن للبحث وموحدة متطورة تطبيقاتًٌ اآلن وتتوّفرً؛بعد آلي

 مع التعامل سهل فيديو،ًصوت(،ًمّما صورة، المختلفةً)نص، بصورها واسترجاعها المعلومات
 .مستخدميها عدد زيادة في وساهم الشبكة،

 إلى تصنيفها يمكن والتي اإلنترنت، على المتوفرة التطبيقات أبرز على الضوء إلقاء المهمًّ ومن
ً:رئيسةًهي مجموعاتًٍ ثالث
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 اإللكترونيةًالتصالت.ً
 الموارد. وتبادل والمشاركة 
 منها الستفادة أجهزةًيمكن أو برمجيات أي هنا بالموارد وُيقصد الموارد، عن والبحث 

 .اإلنترنت طريق عن

 الخدمات من واستخداماًا اًاانتشاًر أقل ولكّنها الشبكة، على كثيرةًٌ أخرى وبرامج خدماتًٌ وهناك
 معين تطبيقًٍ على التفاق بالشبكة أوًأكثرًمرتبطين جهازين أي ألّنهًبإمكان ذلك ُذكرت؛ التي

ً اإلنترنت التطبيقًأنظمة ُيراعي أن شرط بينهم، فيما لستخدامه

 :اإللكترونّية التصالت -1

رسال التحاور توفر التي الخدمات تعني وهي  مستخدمي بين فيما اإللكترونّية الرسائل وا 
 :وتشمل اإلنترنت،

 : اإللكترونيّ  البريد -أ

ًاستخداماًاًالخدماتًتلكًأكثرًمنًاإللكترونيًًّالبريدًيعدًّ
ًأماكنًفيًالمستخدمينًُيمّكنًوهوًاإلنترنت،ًشبكةًعبر

ًبينهم،ًفيماًاإللكترونّيةًالرسائلًتبادلًمنًالعالمًمنًمختلفة
ًبالبريدًتقارنًلًوبسرعةًًٍبيسرًًٍاآلليًالحاسبًباستخدام
ًمراٍت،ًعّدةًالهاتفّيةًالمكالماتًعنًتقلًوبتكلفةًًٍالعادّي،

  ًعددهاًكانًمهماًالتجارّيةًالمراسالتًخاللهًمنًتتمًًّكما
ًالعاديًالبريدًاستخدامًمقابلًتدفعهاًكانتًطائلةًمبالغًالشركاتًعلىًتوّفرًوالتيًوحجمها،

ًوالتسجيالتًكذلكًالصورًإرسالًفباإلمكانًالنصوص،ًإرسالًإلىًوباإلضافةًالفاكس،ًأو
ًالبريدًإنًًّوغالباًاً،(MIME)ًنظامًمثلًمخصصةًأنظمةًباستخدامًوالفيديوًالصوتّية

ً.ملفاتهاًحجمًلكبرًوالصور؛ًالبرمجياتًدونًالنصوصًإلرسالًُيستخدمًاإللكترونيًّ

ً
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ًيستغرقًعادةًاًفهوًمستخدميه،ًلدىًاألداءًكفاءةًمنًاإللكترونيًًّالبريدًاستخدامًيزيدًكما
ًلطباعةًالحاجةًبذلكًوتنتفيًالمستقبل،ًإلىًالمرسلًمنًلالنتقالًمعدودةًدقائقًأوًثواني

لقائهاًالالزمة،ًالطوابعًولزقًبريدّي،ًظرفًًٍفيًوتغليفهاًأوراق،ًعلىًالرسالة ًصندوقًفيًوا 
ًلمحادثةًالهاتفّيةًالمكالماتًتكرارًإلىًأوًأياٍم،ًعّدةًبعدًإليهًالمرسلًإلىًلتصلًالبريد

ًالهاتفًأمامًالجلوسًأوًالتوقيت،ًفارقًبسببًالمناسبًالوقتًانتظارًأوًاآلخر،ًالطرف
ًبينًاإللكترونيًًّالبريدًتبادلًفإنًًّالقسمًأوًالمؤسسةًداخلًوحتىًمهّمٍة،ًلمكالمةًًٍانتظاراًا
ًتوقفًإلىًيؤديًولًالداخلّية،ًالمذكراتًمنًمالئمةًًٍوأكثرًتكلفةًًٍوأقلًأسرعًالعاملين
ً.الهاتفّيةًالمكالماتًفيًالحالًهوًكماًاألعمالًوانقطاع

ًأنحاءًجميعًمنًالرسائلًواستقبالًإرسالًخاللهًمنًيتمًًّعنوانًًٌمشتركًًٍأوًمستخدمًًٍولكلًّ
ًالكنية)ًأوًالمستخدمًاسمًهوًاألولًقسمين،ًمنًاإللكترونيًًّالعنوانًهذاًويتألفًالعالم،

ًوالتيً،@ًعالمةًوبينهماًعليهًيعملًالذيًالجهازًموقعًهوًالثانيًوالقسمً،(الُمستخدمة
ً،وتعني"آت"ًتنطق ًاسمًتعنيAhmad@kacst.edu.saًًفمثالًاً،"لدىًأو،ًفي،"ً

ًوالتقنية،ًللعلومًالعزيزًعبدًالملكًمدينةًجهازًعلىًعنوانهًوالموجودًأحمد،ًالشخص
ًمهّما_ًُيريدهًماًإرسالًالعالمًفيًمكانًًٍأيًفيًشخصًًٍأيًيستطيعًالعنوانًهذاًوبواسطة

ً.انتظارًًٍأوًتكلفةًًٍبدونًأحمدًالمستفيدًإلى_ًالرسالةًونوعًحجمًكان

ً.خاّصةًبريدّيةًبرامجًاإللكترونيًًّالبريدًاستخدامًويتطلب

 :البريدّية القوائم -ب

ًللتواصلًبينًعدٍدًًإنًّ البريدًاإللكترونّيًفعاٌلًجداا
ًتتبادلً ًعندما ًولكن ًاألشخاص، ًمن محدوٍد
ًاألشخاصً ًمن ًآلف( ًأو ً)مئات ًكبيرٌة مجموعٌة
ًموضوٍعً ًلمناقشة ًبينها ًفيما ًاإللكترونّية الرسائل
معين،ًوعندماًيريدًأنًيرسلًأحدًاألعضاءًرسالةاً

 منًللبقية،ًفإّنهًيصعبًعليهًأنًيرسلًنسخةاً
 

ًالرسالة ًعلى ًعضٍو ًبريدّيًحدىلكّل ًعنواٌن ًقائمة ًفلكّل ًالبريدّية، ًالقوائم ًيأتيًدور ًوهنا .
واحدًُترسلًإليهًالرسائلًاإللكترونّية؛ًومنًثّمًيتّمًتوزيعهاًعلىًالمشتركينًفيًالقائمة،ًويتّمً

31 



ً ًبإرسال ًعنها ًالنفصال ًأو ًالقوائم ًهذه ًإحدى ًفي ًالخاّصًالشتراك ًالعنوان ًإلى طلٍب
ًبالشتراكاتًلتلكًالقائمة.

ًفيًعّدةًموضوعاتًًٍتناقشًوالتيًاإلنترنت،ًعلىًالبريدّيةًالقوائمًمنًاآللفًوهناك
ًوالتربوّية،ًوالدينّية،ًوالسياسّية،ًوالجتماعّية،ًواألدبّية،ًوالتقنّية،ًالعلمّية،ًالمجالتًشتى

ً.وغيرهاًوالتعليمّية،
 :األخبار مجاميع -ج

تشبيهًمجموعةًاألخبارًبلوحةًإعالناٍتًضخمٍةًتمتدًعلىًامتدادًشبكةًاإلنترنت،ًًيمكن
ويستطيعًأيًمشترٍكًفيهاًنشرًمقالٍتًأوًقراءةًالمقالتًالمنشورةًعليها،ًومجموعاتً
ًعلىًإحدىً ًالمستخدمينًمقالا ًينشرًأحد ًولكنًعندما ًالبريدّية، ًالقوائم األخبارًتشبه

رسالهاًإلىًالعنوانًالبريدّيًللقراء،ًولكنًُترسلًإلىًعّدةًأجهزةًالمجموعاتًفإّنهًلًيتّمًإ
ًلهمًالمناسبةًاألوقاتًفيًالقراءًيقومًثمًًّومنًمقاٍل؛ًكلًًّمنًواحدةًنسخةًًٍبتخزينًتقوم
ًبرنامجًباستخدامًاألجهزةًهذهًبأحدًالتصالًطريقًعنًتهمهمًالتيًالمقالتًبقراءة
ً.األخبارًمجموعاتًقارئ

ًوالعدد(ًإخبارّيةًمجموعةًألفًأربعينًمن)أكثرًًالمجموعاتًهذهًمنًائلًٌهًعددًًٌويتوّفر
ًبالًفيًيخطرًموضوعًًٍأليًإخبارّيةًمجموعةًًٌهناكًتكونًوتكادًباستمرار،ًيتزايد

ًوعنًاإلسالم،ًعنًالمقالتًتنشرًالتيًالمجموعاتًهناكًالمثالًسبيلًفعلىًالقارئ،
ًوهناكًالقدم؛ًكرةًوعنًالقطط،ًوعنًالبيئة،ًتلوثًوعنًمعين،ًمجتمعًًٍعادات

ًالوسائطًوملفاتًوالبرمجيات،ًوالصور،ًالعلمّية،ًالمؤتمراتًإعالناتًتنشرًمجموعات
ً.العالمًفيًوالمستجداتًالمتغيراتًحسبًجديدةًإخبارّيةًمجموعاتًًٌوُتضافًالمتعددة؛

ً  
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 ":اآلني"التحاور  المحادثة

إلىًالبريدًاإللكترونّيًفشبكةًاإلنترنتًًباإلضافة
تسمحًلمجموعةًمنًالمستخدمينًمنًالتحاورً

اآلنيًوعنًبعدًباستخدامًلوحةًالمفاتيحً
وبالطبعًتتطلبًهذهًالخدمةًًًًًًًًوالشاشة،

وجودًجميعًأطرافًالحوارًأمامًأجهزتهمًأثناءً
chatًالحوار،ًومنًأمثلةًهذهًالخدمةًتطبيقاتً

  .talkو
ًًًًًًًًًًًًًًساحاتًإلحدىًالدخولًالمستخدمًيستطيعًاآلنيةًالمحادثةًبرامجًاستخدامًطريقًفعن

ًكانتًسواءًالرسائل،ًواستقبالًإرسالًطريقًعنًآراءهمًاآلخرينًبمشاركةًيبدأًثمًًّومنًالحوار؛
ًًًاإللكترونيًًّللتحاورًالشركاتًبعضًقبلًمنًُتستخدمًأّنهاًكماًمسموعةا،ًأوًمرئّيةًاًأوًنصّيةًا

ً.اجتماعاتهاًلعقدًوالصورةًبالصوت

ً

 :الفيديو مؤتمرات-د
ًمجالًفيًالعلميًًّالطموحًبدأًاإلنترنتًظهورًعند

ًمرحلةًإلىًبالصوتًالكتفاءًمرحلةًمنًيقفزًالتصالت
"مؤتمراتًبًُيعرفًماًفظهرًوالصورة،ًالصوتًطلب
Video Conferencingً")الفيديو ًتزيل ًوالتي مشكلةً(،

ًأموالاً ًتكّلف ًعادةا ًوالتي ًالمؤتمرين، ًبين ًوالتنقل السفر
ًًطائلة.

ًعندماًالوقتًتوفيرًفيًترغبًالتيًالجهاتًقبلًمنًالفيديوًمؤتمراتًتقنيةًمنًالستفادةًتتمًّ
ًالقرار،ًاتخاذًسرعةًفيًيعجلًوبالتاليًالمعلومةًوصولًفيًيساعدًمّماًمتباعدةا،ًالفروعًتكون
ًوجهًوعلىًالتعليمّي،ًالمجالًفيًالعظمىًالفائدةًالفيديوًلمؤتمراتًأصبحتًالحاليةًالفترةًوفي

ًمؤتمراتًتقنيةًانتشارًمنًتحدًًّمعوقاتًًٌهناكًتزالًولًبعد،ًعنًالتعليمًمجالًفيًالخصوص
ً.اإلنترنتًبخدمةًالتصالًسرعةًاإلطالقًعلىًوأهّمهاًالفيديو،

ً  
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 الموارد: وتبادل المشاركة-2

ًًتوفر ًالمرتبطة ًاإلنترنتًلألجهزة ًمنها،ًًبهاشبكة ًلكلٍّ ًتتوفر ًالتي ًالموارد ًتبادل إمكانية
والمشاركةًفيهاًعنًبعٍد،ًومنًتطبيقاتًذلكًنقلًالملفاتًوالدخولًعنًبعد،ًأوًاستخدامً

ًشبكةًالنسيجًالعالمّيً.

 :الملفات نقل -أ
ًوثائقًوتطبيقاتًومقالت،ًبرمجيات،ًعلىًالحصولًيمكنًاإلنترنتًخاللًمن

رسالها لىًمنًوا  ًإحدىًمنًُتعتبرًالملفاتًنقلًفخدمةًالعالم،ًفيًالجهاتًآلفًوا 
ًوأيًجهازهًبينًملفاتًنقلًمنًالمستخدمًُتمّكنًوالتيًاإلنترنت،ًفيًاألساسّيةًالخدمات

ً.إليهًبالدخولًالحقًوللمستخدمًآخرًجهازًٍ
ًاآلليًالحاسبًعلىًاستخدامًرمزًلهًيكونًبحيثًللمستخدم،ًتصريحًذلكًويتطلب
(ًًوالذيًتوفرهAnonymous FTPً)نظامًطريقًعنًالدخولًيستطيعًأنهًأوًاآلخر،

ًألّيً ًبحيثًُيسمح ًالملفات، ًنقل ًلتسهيل ًباإلنترنتًكوسيلٍة ًالمرتبطة ًالجهات معظم
"،ًوتعارفااًتكونanonymousًمستخدٍمًالدخولًبرمزًاستخدامًموحد،ًوهوًعبارةًعنً"

ًهيًالرمزًالبريدّيًللمستخدم.ًكلمةًالسر
 : بعد عن الدخول -ب

هذهًالخدمةًللمستخدمًبالدخولًعلىًأيًحاسٍبًآليًمرتبطًبشبكةًاإلنترنتًمنًًتسمح
ًلوًكانًنهايةًطرفيةًمرتبطةًبذلكً ًالحالةًكما ًوالذيًيتصرفًفيًهذه خاللًجهازه،
ًالحاسب،ً ًذلك ًعلى ًمخزنة ًملفات ًوتصفح ًبرامج ًتشغيل ًيستطيع ًوبذلك الحاسب،

مًتصريٌحًيتمثلًبرمزًاستخدام،ًويتطلبًالدخولًعلىًالحاسبًاآلليًأنًيكونًللمستخد
ًوقواعدً ًالمكتبات ًفهارس ًمثل ًالعام، ًلالستخدام ًمجهزاا ًاآللي ًالحاسب ًيكون ًأن أو

ً ًبرامج ًالخدمة ًالتطبيقاتًلهذه ًومن ً"telnetالمعلومات، ًو ""rloginًًيسمحان "اللذان
ًللمستخدمًبالدخولًمنًبعدًإلىًاألجهزةًعنًطريقًاإلنترنت.

 :يّ العالم النسيج شبكة تصفح -ج
ًمختلفٌةًًمعظم ًطرٌق ًولها ًمعّينة ًألغراٍض ًتستخدم ًسابقاا ًُذكرت ًالتي الخدمات

ًيحتاجهاًعلىً لالستخدام،ًأيًأّنًعلىًالمستخدمًأنًيتدربًعلىًاستخدامًكلًخدمٍة
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ًمنًًحدى، ًيحد ًمّما ًالعادي ًالمستخدم ًعلى ًسلبي ًتأثيٌر ًالستخدام ًواجهات فلتعدد
ًاستخدامهًلإلنترنت.ً

ونةًاألخيرةًتطبيقاٌتًمتطورٌةًتقدمًواجهةاًموحدةاًلجميعًالخدمات،ًظهرتًفيًاآلًولكن
ًيكونً ًأن ًغير ًمن ًجهازه ًعلى ًالمعلوماتًوعرضها ًتصفح ًللمستخدم بحيثًتسمح
ًشبكةً ًالتطبيقات ًهذه ًأشهر ًومن ًالنقل، ًأو ًالتخزين ًبطريقة ًمعرفة ًأدنى للمستخدم

أوًالويب(،ًالتيًتستخدمًتقنيةًًةالعنكبوتيًّالنسيجًالعالمّيً)وتعرفًأحيانااًباسمًالشبكةً
النصوصًالمترابطةًإلتاحةًإمكانّيةًالتنقلًبينًالمعلوماتًالمتوفرةًعلىًالشبكةًبدونً
معرفةًمكانًولغةًنشرًتلكًالمعلومات،ًويعزوًلهذهًالخدمةًانتشارًاستخدامًاإلنترنتً

لمعلوماتًوالزيادةًالمطردةًألعدادًالمستخدمين؛ًلماًتوّفرهًمنًسهولةًفيًعرضًونقلًا
ًوتتألفًشبكةً ًأوًصوت(، ًتسجيلًمرئي/فيديو، ًأو ًأوًصورة، ً)نص، بشتىًصورها
النسيجًالعالمّيًمنًماليينًالصفحات،ًوالتيًُتعتبرًالمدخلًالرئيسّيًلإلنترنت،ًوتعتبرً
صفحاتًالنسيجًعنصرااًأساسيااًفيًهذهًالشبكة؛ًحيثًإّنهاًالوسيطًلحملًالمعلوماتً

ًلغة ًوتستخدم ًالشبكة، ً)ًخالل ًإلنشاءHTMLًترميزًنصوصًالصفحاتًالمترابطة )
ووضعًالمعلوماتًعلىًشبكةًالنسيجًالعالمّي،ًوالتيًيمكنًعرضهاًبعدًذلكًمنًخاللً

ًالشبكة) browsersًمتصفحات ًأشهرها ًومن ،ً  Netscape)نافيغاتورًنتسكيب(
Navigatorًًًمايكروسوفتًإكسبلورر)Microsoft Explorer.))ً

ًكعميلًًٍالشبكةًمتصفحًيعملًحيثًوالعميل،ًالخادمًتقنيةًالعالميًًّالنسيجًشبكةًتستخدم
ًشبكةًعلىًالمتوفرةًالخدماتًبطلبًللعميلًوُيسمحًالمعلومات،ًمقدمًأوًالشبكةًلخادم

ًالتخاطبًقواعدًمنًمجموعةًباستخدامًالخادم،ًعندًمتوفرةًبرنامجًتشغيلًأوًاإلنترنت
ً.والعميلًالخادمًبين
ًباستخدامًًٍتحديدهًيمكنًالشبكةًعلىًوحيدًًٌعنوانًًٌالنسيجًصفحاتًمنًصفحةًًٍلكلًّ

ًولتحديدًالشبكة،ًعلىًالخدمةًوعنوانًنوعًلتحديدًمقننةًصيغةًُيعتبرًوالذيًمحدد،
ًالحصولًويتمًًّالصفحة،ًعنوانًمعرفةًيجبًاإلنترنتًشبكةًعلىًالمعلوماتًنشرًمكان
ًالنقاش،ًحلقاتًأوًواإلعالن،ًالدعايةًأوًالتواتر،ًإّماًطريقًعنًوتحديدهًالعنوانًعلى
ًنظمًوُتعتبرًالبحث،ًنظمًأوًالشبكّية،ًالصفحاتًترابطًأوًاإلنترنت،ًشبكةًأدلةًأو

 .الشبكةًعلىًالمعلوماتًنشرًمكانًتحديدًطرقًوأجدىًأكثرًمنًالبحث
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ًموارد: عن البحث -3

شبكةًاإلنترنتًوتزدادًالمعلوماتًفيهاًيومااًبعدًيوم،ًمّماًيجعلًالبحثًعنًمعلومٍةًًتتضخم
أوًعنوانًالبريدًاإللكترونّيًلشخٍصًماًبينًالماليينًًبهاأوًملٍفًأوًوثيقٍةًأوًجهاٍزًمرتبطً

ًوالخدماتًالتطبيقاتًبعضًإيجادًاألخيرةًالسنواتًفيًتمًًّالحظًولحسنًالصعوبة،ًبالغًأمراًا
ًعلىًوعرضهاًالشبكةًعلىًالمطلوبةًالمعلوماتًمكانًتحديدًعلىًالمستخدمًساعدُتًًالتي

ً:ومنهاًجهازه،

ً

 :أشخاص   عن البحث -أ

ًاإللكترونّيةًللمراسالتًجداًاًمفيداًاًاإللكترونيًًّالبريدًيعتبر
ًالبريدًعنوانًمعرفةًمنًبدًًّلًولستخدامهًالمستخدمين،ًبين

ًاستخدامًفيمكنًذلكًتعذرًفإذاًإليه،ًللمرسلًاإللكترونيًّ
ًللبحثًعنًعنوانًالمرسلnetfindً))ًمثل معّينة،ًتطبيقات

  ًالتيًوالجهةًالشخصًاسمًعلىًتدلًألفاظًباستعمالًإليه
ًفيًالباحثاتًاستخدامًطريقًعنًذلكًيتمًًّومؤخراًاًاإللكترونّي،ًًًًًبريدهًصندوقًتحمل
ً.العالمّيةًالنسيجًًعلىًبكثرةًًٍالمتوفرةًالهاتفّيةًاألدلة

ً
 :ملفات عن البحث -ب

ًوهناكًجداا،ًالمفيدةًالخدماتًمنًالملفاتًنقلًخدمةًتعدًّ
ًالحصولًيمكنًالتيًاإلنترنتًعلىًالملفاتًمنًالماليين
(Anonymous FTPً)المجانّيةًالخدمةًطريقًعنًعليها

ًالجهازًعنوانًمعرفةًمنًبدًًّلًملفًًٍأيًنقلًقبلًولكنً،
  ًيوجدًالبحثًعمليةًولتسهيلًمسبقاا،ًالملفًيحويًالذي
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ًعلىًالمتوفرةًالملفاتًبأسماءًقوائمًوتخزينًإلنشاءًخاصةًخادماتًاإلنترنتًعلى
Anonymous FTPً)المجانّيةًالخادمات ًحينًًٍبينًآلياًاًالقوائمًهذهًتحديثًويتمًًّ،(

ًخدمةًاستخدامًإلًعليهًفماًما،ًملفًًٍعنًيبحثًأنًالمستخدمًأرادًفإذاًوآخر،
(archieً خبارهًالبحثًبعمليةًلتقوم( ًالنسيجًعلىًمواقعًعّدةًهناكًوحالياًاًبالمكان،ًوا 

ً.البحثًعمليةًفيًتساعدًالعالميًّ

 

       ً

 :معلومات   عن البحث

ًبتخصصاتهاًاإلنترنتًشبكةًعلىًالمعلوماتًمنًوالضخمةًالهائلةًالكمياتًتوفرًمع      
ًبمكانًاإلحاطةًالصعوبةًمنًأصبحًالمتفرقة،ًنشرهاًوأماكنًالمختلفةًولغاتهاًالمتعددة

ًاإلنترنتًعلىًبرزتًوقدً،(نشرهاًومكانًمعلوماتًًٌيوجدًكانًإنًمعرفة)ًالمعلوماتًنشر
ً.المعلوماتًنشرًأماكنًتحديدًعلىًالمستخدمًتساعدًبحثًأنظمةًعّدة

ًواسترجاعًوبحثًونشرًوفهرسةًوبناءًجمعًعلىًتساعدًأدواتًهيًالبحثًوأنظمةًًًًً
ًالمستفيدًبينًكوسيطًًٍتعملًإّنهاًحيثًالمعلومات؛ًنشرًبمكانًالمستخدمًوتفيدًالمعلومات،

ًيمكنًالبحثًنظمًمنًكبيرةًًٌمجموعةًًٌاإلنترنتًشبكةًعلىًوتتوّفرًالمعلومات،ًوناشر
ًتصفحهاًوطريقة.بياناتها،ًترتيبًوطريقة.منها،ًوالغرض.محتوياتها،:حسبًتصنيفها
ً.فيهاًوالبحث

ًالمكانّية،ًالبحثًونظمًالفهارس،ًفيًوالباحثاتًواألدلة،ًالفهارس،ًاألدواتًتلكًوتشمل
ًالمشاعة،ًالبرامجًعنًوالباحثاتً،(yellow pages)ًالهاتفّيةًاألدلةًفيًوالباحثات
ًتلكًمنًواشتهرًالنقاش،ًوحلقاتًالعلمّيةًوالمعلوماتًالمعلوماتًقواعدًفيًوالباحثات
ًالمعلومات،ًجمعًطريقةًفيًيختلفانًاإلنترنت،ًوفهارسًاإلنترنتًأدلةًهماًنوعانًاألنظمة

ً.فيهاًالبحثًوطريقةًوفهرستها،

ً  
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 :اإلنترنت أدلة
ًشكلًعلىًموضوعاتهاًحسبًاإلنترنتًمحتوياتًأغلبًبتصنيفًاإلنترنتًأدلةًتقوم
ًالغالبًفيًالتصنيفًويكونًالمكتبات،ًفيًالمستخدمًللتصنيفًمشابهًهرميًسردًٍ

ًبحثًًٍبطرقًالمعلوماتًنشرًمواقعًبتتبعًاألدلةًعلىًالعاملونًيقومًحيثًيدوياا،
ًويكونًلمحتوياتها،ًوملخصًالمواقعًتلكًنشرًوأماكنًموضوعاتًوتسجيلًمختلفة،
ًلكاملًرصداًاًيعطيًلًولكّنهًالمعلومات،ًتصنيفًفيًدقيقاًاًالغالبًفيًالدليل

ًفيًمكلفاًاًالغالبًفيًيكونًالذيًاليدويًالتحديثًعلىًلعتمادهًاإلنترنت؛ًمحتويات
ً.والوقتًالجهد
ًًومن ًدليل ًاإلنترنت ًشبكة ًعلى ًاألدلة ًالذيwww.yahoo.comً)ًياهوأشهر )

م،ًويحويًرصدااًألكثرًمنًثمانمائةًألفًموقع،ًويوجد4991ًًُأنشئًفيًأواخرًعامً
ًمنهًنسخًمتعددةًبلغاٍتًمختلفة،ًوفيًأماكنًمتفرقةًمنًالعالم.

ً
 :اإلنترنت فهارس
والمفرداتًالواردةًفيًالمعلوماتًالمنشورةًًللتعابيرفهارسًاإلنترنتًرصدااًآليااًًتعطي

علىًشبكةًاإلنترنتًمعًبيانًبأماكنًنشرها،ًوتُنتجًتلكًالفهارسًللمستخدمًللبحثً
ًباستخدامًطرقًبحٍثًمختلفة.ًتعابيرفيهاًعنًمفرداتًأوً

اآلليةًتقومًالفهارسًبرصدًمعلوماٍتًأكثرًمنًتلكًالمعلوماتًالتيًتحويهاًًولطبيعتها
ًوتتم ًجغرافّيةًاألدلة، ًتغطيةا ًأي ًالمعلومات( ًمن ًالماليين ً)مئات ًكبيرة ًبتغطيٍة يز

واسعة،ًوسهولةًالستخدام،ًوخصائصًبحثًمتقدمة،ًومنًأشهرًتلكًالفهارسًعلىً
ً ًألتا ًنظام ًعامًًالذيwww.altavista.com) )ًفيستااإلطالق ًنهاية ًفي ُأنشئ

4991ًً ًشركة ًقبل ًمن ًًديجبتال،م ًهوت ًنظام ًًبوتوكذلك
(www.hotbot.comًالذيًأنشئًفيًيونيوًعام)ًم.4991ً

ًاللغةًًيتوفر ًتخدم ًالتي ًوالفهارس ًالبحث ًأدوات ًمن ًالقليل ًاإلنترنت ًشبكة على
ًومنً ًاإلنترنت، ًالعربّيةًعلىًشبكة ًالمنشورًباللغة ًيكونًالسببًقلة ًوربما العربّية،

ً))ًدليلًاألدواتًهذهًأشهر ًودليلً،www.ayna.com"أين"
ً(ً.www.naseej.com(ً،ًوفهرسًاإلدريسّي)www.alidrisi.com)النسيج
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 :النشر -ج
ًاستخدامًانتشارًفيًرئيسيًًّدورًًٌلهاًكانًاإلنترنتًشبكةًعلىًالنشرًعمليةًسهولةًإنًّ

ًفيًمسبوقةًغيرًسرعةًإلىًذلكًأدىًلقدًالماضية،ًالعشرًالسنواتًخاللًالشبكة
ًإلىًالوصولًللمستخدمًويمكنًاإلنترنت،ًشبكةًعلىًومتنوعةًهائلةًمعلوماتًًٍضخ
ًلًوبوسائلًالرياضةًإلىًالفنًومنًالسياحةًإلىًاألخبارًمنًُيريدهاًمعلومةًًٍأي

ًولًالصغير،ًوالطفلًالناسًمنًالعامةًمتناولًفيًفهيًتقنّية،ًخبرةًًٍأيًتتطلب
ًوالصورًوالصوتًالصورًإلىًتتعداهاًبلًالنصوص،ًصيغةًعلىًالمعلوماتًتقتصر

ً.المتحركة
ًالكمًالهائلًمنًالمعلوماتًعلىًشبكةًاإلنترنتًسالٌحًذوًًومّما يجدرًذكرهًأّنًهذا

ًفقدًُاستخدمتًلبثًمعلوماٍتًغيرًمفيدٍة،ًبلًوحتىً ًتثقيفّيٌة ًأّنهاًوسيلٌة حدين،ًفكما
ًالستخدامًاألمثلًلهذهًالشبكةًًلتفعيلهدامة؛ًولذاًفإّنهًيجبًتثقيفًالمستخدمًالعربّيً

ً:إّماًتتمًاإلنترنتًشبكةًعلىًالصفحاتًونشرًتصميمًإنًّ
ً(مباشرةا.HTML)ًًالمترابطةًالنصوصًترميزًلغةًباستخدام •
ًبتصميمًالمستخدمًُتمّكنًوالتيًوالنشر،ًالتصميمًبرامجًبعضًباستخدام •

ً((.HTML))ًبلغةًمعرفةًًٍسابقًبدونًاإلنترنتًعلىًالصفحاتًونشر

ًاألخيرة،ًالثالثًالسنواتًخاللًمذهلًًٍبشكلًًٍاإلنترنتًعلىًالنشرًعمليةًتطورتًلقد
ًالمتحركةًالخادمًصفحاتًلغةًاستخدامًمثلًومتعددة،ًجديدةًوسائلًتطويرًتمًًّوقد
(ASP(.ًًمنًشركةًمايكروسوفتًولغة)PHPً)ً

39 



 استخدام اإلنترنت في التجارة "التجارة اإللكترونّية": -ثانيا  

 
ًمقتصرااًعلىً ًغيرًتجارّيًلًيهدفًإلىًالربح،ًوكانًاستخدامها بدأتًشبكةًالنترنتًكنظاٍم
المؤسساتًالعلمّيةًومراكزًاألبحاث،ًإلًأّنهًمنذًأوائلًالتسعينياتًبدأًاألمرًيختلفًحيثًبدأتً

ًالتجارّيًًشبكة ًالتبادل ًجمعية ًإنشاء ًمع ًذلك ًوتزامن ًالتجارّي، ًالمجال ًإلى اإلنترنتًتتحول
ًعلىًالعملياتًالتجارّيةًالتيًتتّمًعبرًالشبكة.ً"Nsfnet"لإلنترنت،ًوتبعهاًالقيودًالتيًفرضتهاً

وتتوسعًاألعمالًالتجارّيةًمنًبيعًوشراءًللمؤسساتًواألفرادًمنًخاللًاإلنترنت،ًويعودًالسببً
تجارّيةًسهلتًفيًنجاحًالبيعًوالشراءًباإلنترنتً"التجارةًاإللكترونّية"ًإلىًأّنًالشبكة:بصبغتهاًال

الطريقًعلىًالعمالء،ًألّنًالتجارًيبحثونًعنهمًكمشترين،ًفيقدمونًاإلعالناتًعنًبضائعهمً
ًفيًصورةً"صفحةًويب"ًتحتويًعلى:

 .ًكلًالمعلوماتًالتيًيرغبًفيًمعرفتهاًعنًالسلعةًالتيًيرغبًفيًشرائها
 ةًالشراءًعنًالتسهيالتًالعصريةًللبيعًوالشراء،ًكأنًيضغطًعلىًأيقونٍةًماًلتتمًعملي

طريقًالبريدًاإللكترونّي،ًوهذاًبالطبعًمرتبطًبتطويرًإمكانيةًاستخدامًطرقًالمصارفً
ً ًمثل ًالمشترك، ًلحساب ًالحديثة ًالمصرفّية ًالبطاقات ًتحويل ًفي  Credit"الحديثة

Cards" "Car Bank"ً.ًإلنجازًالعمليةًبسرعة

ً  
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 التعليم عبر اإلنترنت: -ثالثا  

يختصًمفهومًالتعليمًعبرًاإلنترنتًأوًالتعليمًعنًبعٍدً
عدادًالكوادرًالفنّية،ًعنًطريقً بتنميةًالمواردًالبشرّيةًوا 
ًعبرً ًأو ًاإلنترنت ًشبكة ًخالل ًمن ًوالتعليم التدريب
ًاألسلوبً ًهذا ًإلى ًاللجوء ًتّم ًوقد ًالصناعّية، األقمار
ًالتصالتًفيً لستغاللًالتقنياتًالحديثةًوتكنولوجيا

ًفيًجمي ًالجديد ًاألسلوب ًويفيد ًالحياتّية، ًالمجالت ع
  التغلبًعلىًالصعوباتًوالتحولتًالتيًتواجهًنظمً

التدريب،ًوهوًماًُيطلقًعليهًنظامًالتعليمًالتقليدّيةًسواءًمنًخاللًالتعليمًالنظامّيًأوًًالتعليم
ًوجهااًلوجه.

التعليمًعبرًاإلنترنتًحققًميزةاًجديدةاًوهيًمواجهةًالحصار،ًففيًظلًالحصارًالمفروضًًإنًّ
ًاستطاعًأستاذً ًالصهيونّي ًقواتًالحتالل ًقبل ًمن ًأوصاله ًوتقطيع علىًالشعبًالفلسطينّي،
ًوخصصهً ًاإلنترنت ًعبر ًباسمه ًلموقع ًتأسيسه ًخالل ًمن ًالحصار ًيواجه ًأن جامعي

طالبهًالمحاصرينًفيًجنوبًغزةًومناطقًأخرى،ًبحيثًًلمحاضراته،ًمنًأجلًالتواصلًمع
ُيمكنًللطالبًالوصولًإلىًمحاضراتهًوهوًفيًبيته،ًدونًأنًيحتاجًإلىًالنتقالًوالوصولًإلىً

ًالجامعة.ً

وأصبحًالتعليمًعنًبعدًأوًعبرًاإلنترنتًوسيلةاًمهّمةاًجدااًلتحديثًالعمليةًالتعليمّية،ًويتطلبً
ًت ًأن ًاألنظمة ًهذه ًمن ًأدواتًوبرامجًاألمر ًذلكًمن ًيستلزم ًما ًكّل ًمع ًجادة ًمعلوماٍت وفر

ًالرئيسّية،ً ًالبيانات ًقواعد ًإلى ًوالدخول ًجديدة، ًباتصالٍت وموجهاتًومساراتًوفرصًللقيام
ًوتطورًإلىًأنًأصبحًهناكً ًفيًالتسعينّيات، ًبدأ ًالنوعًمنًالتعليم ًهذا ًأّن ًهنا والجديرًذكره

ًاإل ًعبر ًالتعليم ًتوفر ًعديدة ًالتخصصاتًجامعاٌت ًكافة ًفي ًجامعّية ًشهاداٍت ًوتمنح نترنت،
ًللراغبين.

ً  
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 رابعا _ خدمات العالقات العاّمة باإلنترنت:

ًالتقليدّيةًالعالقاتًعلىًتطغىًأنًالمتوقعًمنًوالتيًالشبكّية،ًالعالقاتًمصطلحًلظهورًإن
ً.العاّمةًالعالقاتًأهمّيةًعلىًأّثرًاإلنترنت،ًظهورًقبلًسائدةًكانتًالتي

ًفيًخدمةًًإن ًكبيٌر ًدوٌر ًالمعلوماتًوالبياناتًالتيًكانًلها ًكبرىًفيًتوفير لإلنترنتًأهمّيٍة
مدادًالمنظماتًالمختلفةًبأسماءًالصحفًوالمجالتًالتيً العالقاتًالعاّمة،ًمنًخاللًتوفيرًوا 
وردتًبهاًمواضيعًعنًالمنظمةًوطبيعةًهذهًالرسائلًومحتواها،ًوقدًتستخدمًالمنظمةًاإلنترنتً

ًلـ:

 لهاًجددًعمالءًعنًالبحث.ً
 العامًبالرأيًخاصةًأبحاثًنتائجًعلىًالحصولًفيًأو.ً
 .ًوكذلكًالحمالتًالترويجّيةًالتيًتقومًبهاًالشركاتًلتحسينًصورتهاًلدىًالمشتركين
 إلىًماًتقومًبهًمنًإعالناٍتًفيًالشبكةًعنًأهدافهاًوسياساتها،ًكّلًذلكًمنًًباإلضافة

ًيقومًبتحقيقًخدمةًالعالقاتًالعاّمةًباإلنترنت.شأنهًأنًُيحسنًصورةًالمنظمة،ًًو

ً

 خدمات طبّية على اإلنترنت: :خامسا  

ًمنًالمواقعً ًاإلنترنتًعلىًالعديد تحتويًشبكة
الطبّيةًالتيًبمقدورهاًأنًتقودًالمريضًإلىًأولً
ًأوً ًالطبيب ًإلى ًبه ًيصل ًأن ًيمكن خيٍط
ًأنً ًيمكن ًذلك ًوبعد ًيريدها، ًالتي المستشفى

ً ًأداة ًبالًتصبح ًودقيقة ًسرية ًرخيصة تواصل
متاعبًبينهًوبينًطبيبهًالمعالج،ًبلًوغيرهًمنً
المرضىًحتىًلوًكانواًعلىًالطرفًاآلخرًمنً

ًًالكرةًاألرضية.
ملًكدليٍلًفلوًأرادًالمستخدمًالبحثًعنًطبيٍبًأوًمستشفى،ًفيمكنهًالتوجهًإلىًالمواقعًالتيًتع

طبّي،ًوتوجدًبهاًقواعدًبياناتًتضمًمعلوماتًكاملةًعنًاألطباءًفيًالتخصصاتًالمختلفة،ً
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وأسمائهم،ًوعناوينهم،ًوأرقامًتلفوناتهمًالخاصة،ًوتلفوناتًالعياداتًوالمستشفياتًالتيًيعملونً
ًبها.

ً ًالمريضًأن ًيستطيع ًخالله ًمن ًالذي ًللطبيب ًاإللكترونّي ًالبريد ًعناوين ًتضّم يضغطًكما
ًأكانًسواءًالطبيب،ًمنًإليهًيحتاجًأوًيطلبهًماًأمامهًتفتحًالتيًالنافذةًعبرًويكتبً،بالماوس
ًموعداا،ًلهًليرتبًعيادتهًفيًالمختصًالموظفًأوًالطبيبًيقومًثمًًّخالفه؛ًأوًموعداا،ًحجزاا،
ً.وغيرهاًللعيادة،ًالوصولًوكيفيةًالطبيب،ًأجرًمثلًيحتاجها،ًالتيًاألخرىًبالمعلوماتًويمّده

ًباإلضافةًإلىًاحتواءًاإلنترنتًعلى:

 ًًحولًمرض ًالمجانّية ًوالنشراتًاإللكترونّية ًالبريد ًقوائم ًالتيًتقدم ًالمواقع ًمن العديد
ًالمريض،ًوتشرحًتجاربًغيرهًمنًالمرضى.

 ًوكذلكًهناكًالعديدًمنًالمواقعًالتيًتوفرًللمستخدمًالبحثًعنًاألدويةًوكيفيةًبيعها
 ةًاستخدامهاًوأسعارهاًوكافةًالمعلوماتًعنها.ومعلوماتًعنهاًوكيفي

 ًإضافةاًإلىًالعديدًمنًالبواباتًالطبّيةًوالتيًتعّدًمعبرااًيقودًزائرهاًإلىًمئات،ًبلًآلف
ًالمواقعًالطبّيةًالمتخصصة.

ً

 :اإلنترنت شبكة استخدام مزايا -سادسا  

المعلوماتًاإللكترونّيةًيمكنًأنًوباستعراضًالكاتبًلهذهًالخدماتًالمختلفةًالمقدمةًعبرًشبكةً
ًنخلصًإلىًالعديدًمنًالمزاياًالتيًتتميزًبهاًشبكةًاإلنترنت،ًونجملهاًفيًاآلتي:

ً"."Size and scopeالحجمًوالمجالً" .4
ً.'Cost"التكلفةً .2
 ."Easy of use"السهولةًفيًالستخدامً .3
ً.The search of Novelty"البحثًعنًالجديدً" .1
 Communities Cyber salons andوالمجتمعاتًالرقمّيةالصالوناتًالفضائّيةً .1

digital"."ً
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ً."Legitimacy"الشرعيةً .1
ً. "Disillusionment and Controversy"التحررًمنًالوهمًوالجدال .7

ً

 اآلثار السلبّية لستخدام شبكة النترنت: -سابعا  

ًفهناكًبعضً ًاإلنترنتًمنًمزايا، ًشبكة ًبه ًتتسّم ًمّما ًشبكةًوبالرغم ًلستخدام ًالسلبّية اآلثار
ًالنترنت،ًوهي:

ً.اإللكترونّيةًالتجارةًفيًاإللكترونيًًّبالتوقيعًُيسّمىًفيماًوالمصداقيةًوالثقةًالسريةًعدم .4
ً.األرضًسكانًبينًأعمىًوتقليدًإعالمّي،ًهوٌسًًاإلنترنت .2
ًلرجالًاألعمالًًتقنيات .3 ًهيًخدمة ًمنًشبكاتًمعلومات، ًيتبعها ًالكمبيوترًوما عالم

ًواإلدارةًالعلياًفقطً
ًوكيفيةًأولا،ًعملهًكيفيةًلفهمًوتدريبًًٍتعلمًًٍإلىًيحتاجًالكمبيوترًمعًالتعاملًأنًًّشكًًّل .1

ً.البرامجًعمل
ً"."cookiesباستخدامًنظمًمعلوماتّيةًرقمّيةًُتدعىًًالتعقب .1
ًدونًوهذاًرقمياًاًويخزنًضوئياا،ًخاللهاًمنًيمسحًأنًيمكنًالذيًالرقميًًّالنسخ .1

ً.والمؤلفينًالناشرينًعلىًويؤثرًترخيص،
ً.النفسّيةًاألمراضًانتشارًفيًالتكنولوجياًومستحدثاتًاإلنترنتًتأثيرات .7
ًالجرائمًمنًجديدةًنوعيةًظهورًإلىًالشبكةًظهورًأدىًحيثًاإلنترنت،ًجرائمًانتشار .8

ً.الشبكةًباستعمالًترتكبًالتي
ًفمعلوماتًلها،ًنهايةًلًالتيًالمعلوماتّيةًالفوضىًمأزقًمنًتعانيًاإلنترنتًشبكة .9

ً.مبتورةًًٌاإلنترنت
ً.الشبكةًتدخلًأنًالمتطرفةًوالمعتقداتًلألفكارًتسمح .41
ً.باإلنترنتًالمنتشرةًالمعلوماتًأمنًكفايةًعدم .44
ًوالقرصنة،ًوالمضايقة،ًوالجنس،ًواإلجرام،ًالعنف،ًعلىًالمشجعةًللموادًاإلنترنتًبث .42

ً.الصحفيةًبالمعلوماتًوتسرًّ
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ًحسيب،ًولًرقيبًًٍدونًوالموضوعاتًالمجالتًكلًعلىًاإلنترنتًفيًالكبيرًلنفتاحا .43
ً.سيئةًموادًًٍنشرًوسيلةًيجعلها

 .اإلنترنتًشبكةًمواقعًإلىًمواطنيهاًدخولًالحكوماتًبعضًمراقبة .41

 

 اإلنترنت:التطبيقات اإلعالمّية لشبكة  -ثامنا  

عندًظهورًأيةًوسيلٍةًإعالمّيٍةًحديثٍةًتكثرًالتنبؤاتًحولًمصيرًالوسائلًاألقدمًمنها،ًفعندماً
ًعلىًسبيلًالمثالًذاتًخصائصًوميزاتًمبهرةًللمستقبلين،ً ًإعالمّيٍة ظهرتًاإلذاعةًكوسيلٍة

ًأّنًظهورًالتلفزيونً ًاإلعالنًألفولًالصحافةًالورقّية،ًكما جددًالتنبؤاتًاعتقدًالكثيرًأّنًهذا
بمستقبلًالصحافةًواإلذاعة،ًنفسًاإلحساسًوالتوقعاتًحدثتًعندماًظهرتًشبكةًاإلنترنت،ً

ًلماًتملكهًهذهًالشبكةًمنًسماٍتًاتصاليةًذاتًطبيعةًتفوقًالوسائلًاإلعالمّيةًاألخرى.

ًوسيلٍةً ًكّل ًكون ًوجودها، ًعلى ًحافظت ًاإلعالمّية ًالوسائل ًجميع ًفإّن ًالتنبؤات ًكل ورغم
ًإعالمّيٍةًإعالم ّنًظهورًأيةًوسيلٍة ًالخاصةًالتيًتكّونتًنتيجةًالحاجةًإليها،ًوا  ًلهاًسماتها يٍة

جديدةًتدفعًبقيةًالوسائلًإلىًتطويرًقدراتهاًوأساليبًعملهاًلتبقىًفيًالميدانًاإلعالمّيًبكفاءٍةً
ألخرىًعالية،ًعلىًهذاًكانًلظهورًشبكةًاإلنترنتًالدورًالكبيرًفيًتطورًالوسائلًاإلعالمّيةًا

ًمنًحيثًالمضمونًاإلعالمّيًوالشكلًالفنّي،ًحيث:

 ً،ًالتقليدّية ًاإلعالمّية ًالوسائل ًمن ًلكثيٍر ًالتصالي ًاألثر ًتدعيم ًفي ًالشبكة ساعدت
وذلكًمنًخاللًالخدماتًالمباشرة،ًوكذلكًمنًخاللًالختصارًوالدقةًالتيًتقدمًبهاً

ًالموادًاإلعالمّية.
 ًاجاتًجماهيرًووسائلًاإلعالم.وأسهمتًمنتدياتًاإلنترنتًفيًتلمسًح
 ًًبينًالقائمينًبالتصالًفي ًفيًاختصارًالمسافةًالتصالّية ًاإللكترونّي ًالبريد وساعد

ًالتفاعلّي،ً ًالتصال ًعليه ًُيطلق ًما ًوهو ًالوسائل، ًهذه ًوجمهور ًاإلعالمّية الوسائل
ًإلى ًاإلعالمّية ًالوسيلة ًمن ًأحادي ًباتجاه ًتسير ًاإلعالمّية ًالعملية ًكانت ًبعدما

ًجمهورها.
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واستفادتًجميعًالوسائلًالتقليدّيةًلإلعالمًمنًاإلنترنتًلزيادةًانتشارهاًووصولهاًإلىًكلًمكاٍنً
فيًالعالمًدونًتكلفٍةًُتذكر،ًبعدماًكانًالكثيرًمنهاًيوّزعًفيًنطاٍقًمحدوٍد.ًكماًساعدتًشبكةً

هذاًباإلضافةًإلىًاإلنترنتًمنًخاللًسهولةًالتصالًبالشبكةًوسرعتهاًالجميعًأينماًُوجدوا،ً
ًهذاً ًألجل ًالمتعددة؛ ًالوسائط ًمنًخالل ًأساليبها ًبتعدد ًالشبكة ًقبل ًمن ًالمقدمة ًالمواد تميز
تغيرتًصورًالوسائلًاإلعالمّيةًكثيرااًبعدًظهورًوانتشارًشبكةًاإلنترنتًعالمياا،ًحيثًباتتً

ًكاإلذ ًالتقليدّية، ًالتطبيقات ًإلى ًباإلضافة ًجديد ًاتصالي ًكوسيٍط ًالشبكة ًوالتلفزيون،ًهذه اعة،
ًوالصحفًالتقليدّية.

ًالتغييرًبالقولً"لقدًتجمعتًفيًاإلنترنتًخبراتً ويعللًالدكتورً"عباسًمصطفىًصادق"ًهذا
الوسائلًالماديةًلالتصالتًالسلكيةًوالالسلكية،ًوهيًتجمعًبينًخصائصًالتصالًالجماهيرّيً

ماعة،ًوبجانبًكونًالشبكةًوالتخصيصًوحقًالفردًفيًتلبيةًحاجاتهًإعالميااًبمعزلًعنًالج
ًأّنهاً ًعلى ًداخلها ًومواقع ًشبكات ًخالل ًمن ًتصنفًبعضًالخدمات ًاتصالّية ًوسيلة نفسها

ًمحطاٌتًإذاعّية،ًأوًشبكاٌتًتلفزيونّية،ًأوًصحٌف،ًأوًوكالتًأنباء،ًأوًخليطًمنًهذاًوذاك.

ًروائ ًمن ًالكثير ًقرن ًربع ًمنذ ًالعالم ً"شهد ًفيقول ً"الصادقًرابح" ًالدكتور ًالتكنولوجياتًأّما ع
(FMًالحديثة،ًفكانتًأشرطةًالفيديوًوالكابلًسنواتًالسبعينّيات،ًثّمًالقنواتًاإلذاعّيةًالمحليةً)

والتليماتيكً)الستعمالًالمقترنًلتكنولوجياًالمعلوماتّيةًووسائلًالتصالًفيًإنتاجًوبثًوتوزيعً
)نقاءًالصورة(،ًثّمًالتلفزيونًالتفاعلّي،ًومراقبةًالمعلومات(،ًوالمعلوماتّيةًوالتلفزيونًعاليًاألداءً

ًالشبكاتً ًفإّن ًاإلنترنت ًظهور ًنتيجة ًويضيف: ًللمعلومات" ًالسيارة ًوالطرق ًاإلنترنت وأخيراا
ًوتوزيعها،ًوالواقعًأّنً نتاجها ًلالتصالًتغّيرتًبعمٍقًفيًطرائقًالبحثًعنًاألخبارًوا  الجديدة

ًله ًورؤيتنا ًالواقع ًتشكيل ًأعادت ًقد ًالرقمية ًيعيشًهذهًالثورة ًوهو ًالعالم ًأّن ًالمفارقة ًلكن ،
المرحلةًالحاسمةًفيًتاريخهًيبدوًعاجزااًعنًتوقعًنتائجًآثارًالهزاتًالتيًتعرفهاًكلًالفضاءاتً

ًالجماعّية.

ومعًتدفقًالتقنياتًاإلعالمّيةًالجديدةًفإّنًالمفاهيمًاإلعالمّيةًونظمًالتصالًالجماهيرّيًأخذتً
ًالوسا ًوأجبرت ًجديدة، ًشبكةًأشكالا ًفرضتها ًالتي ًالمتغيرات ًمع ًالتكيف ًعلى ًالتقليدّية ئل

ًيقولً ًوهنا ًالجماهيرّي. ًلالتصال ًجديدة ًمعاييرًعالمّية ًوالتيًأصبحتًمنًخاللها اإلنترنت،
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بوديً"بينماًيستمرًالتلفزيونًبدورهًكنافذٍةًعلىًالعالمًفإّنًاإلعالمًالرقمّيًاستطاعًأنًيوصلً
ًلًباإلنترنت".المستخدمًبالعالمًطالماًهوًمتص

ويرىًالدكتورً"السيدًبخيت"ًأّنًشبكةًاإلنترنتًأضافتًوظائفًأخرىًلالتصالًالجماهيرّيًمنً
حيثًتقديمًالخدمةًالمباشرةًللجمهورًالمستقبل،ًكماًقللتًمنًأهمّيةًوظيفةًالمراقبةًالتيًتقومً

ًيبثًو ًبها ًالمهتمين ًفإّن ًما، ًإخبارّية ًأحداث ًتقع ًفعندما ًاإلعالم، ًوسائل ًعبرًبها ًرسائل ن
ًاإلعالمً ًعنًوسائل ًمهّماا ًتحوّلا ًالوظيفة ًوتمثلًهذه ًلكيًيقرؤوها، ًلآلخرين اإلنترنتًمباشرةا
ًالتفاعليةًفيًالعمليةًالتصالية،ًأيً ًالتصاليةًظاهرة التقليدّية،ًويضيفًأيضاا:ًأفرزتًالثورة

ًتفاعلية،ًولمًبينًالمستقبلًوالمرسل،ًحيثًلمًيعدًالتصالًعمليةًأحاديةًالتجاه،ًبلًع مليٌة
ًأصبحً ًكما ًالتصالي، ًالفعل ًفي ًومؤثراا ًإيجابّياا ًدوراا ًيلعب ًبل ًسلبياا، ًمتلقياا ًالمستقبل يعد
بمقدورهًالتحكمًفيًالعمليةًالتصاليةًومنًخاللًعملياتًالنتقاءًوالختيار،ًمّماًيعطيهًسيطرةً

ًالتكيفًمع ًعلى ًيساعده ًأن ًيمكن ًما ًوهو ًالتصال، ًعملية ًعلى ًالمعلوماتًًأكبر انفجار
ًالمشاركة،ً ًمساحة ًزيادة ًفي ًالحديثة ًالتكنولوجيا ًهذه ًأّثرت ًكما ًوكيفاا، ًكماا ًعليه والسيطرة

ًوالتبادل،ًوالقابليةًللتحرك،ًوالتوصيل،ًوالشيوع،ًوالنتشار،ًوالقابليةًللتحويل.

واصلًويقولًالدكتورً"محمدًاألمينًموسىًأحمد":ًإّنًشبكةًاإلنترنتًأحدثتًثورةاًفيًالت
الجماهيرّي،ًمنًحيثًالنتشارًوالصفةًالدوريةًواحتكارًالنشرًوالمضامينًوالشكلًوالوسائطً

التعبيرية،ًفباإلضافةًإلىًكونًالتواصلًعبرًشبكةًالويبًيتّمًمنًخاللًوسيلٍةًجماهيرّيٍةًجديدٍةً
ً،ًفجذبتًإليهاًهذهًالشبكةًالعديدًمنًوسائلًاإلعالمًالتقليدّيةsiteألًوهيًالموقعً

Conventionalًًوأجبرتهاًعلىًالتكيفًمعًطبيعةًتكنولوجياًالمعلومات،ًوقلصتًالفروقًبين،
أشكالهاًالمختلفةً)كتب،ًصحيفة،ًمجلة،ًوكالةًأنباء،ًسينما،ًإذاعة،ًتلفزيون(،ًوشّجعتًهذهً

األشكالًعلىًالتواجدًعبرًالشبكةًفقطًدونًالمرورًمنًتجربةًالتواجدًالتقليدّيً)الورق،ً
ًلمذياع،ًالتلفاز(.الشاشة،ًا

وقبلًانطالقةًشبكةًاإلنترنتًكانًالفيديوًتكسًأحدًالتطبيقاتًالشائعةًلوسائلًاإلعالمً
التفاعلّية،ًوسمحًهذاًالتطبيقًلمستخدميهًبإرسالًبياناتًواستقبالًبياناتًمنًأجهزةًالكمبيوترً

صًأوًمستخدمينًآخرينًللفيديوًتكس،ًبواسطةًنهايةًطرفيةًقادرةًعلىًعرضًالنصًو
ًوالصورة.ً
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ًولًوكالتًأنباٍءً ًلًهيًصحٌف، ًجديدة ًاإلنترنتًظهرتًتطبيقاٌت ومعًتطورًانتشارًشبكة
ًبالنصً ًإخبارّية ًخدماٍت ًتقدم ًالتي ًالبحث ًوآلت ًالمستعرضات ًمثل ًمختلفة، ًجهاٌت توفرها

 MicrosoftوميكروسوفتًاكسبلوررNetscapeًًوالصورةًوالصوت،ًكمستعرضيًنيتسكيبً
Explorerًذانًيقدمانًخدمةاًإعالمّيةاًتغطيًاهتماماٍتًمختلفة.ًكماًأّنًهناكًمواقٌعًإعالمّيةًالل

الذيًيعتبرًهجينًمنFox Newsًًتجمعًكلًأشكالًاإلعالمًبنفسًالقوة،ًمثلًفوكسًنيوزً
كلًالتطبيقاتًالتصالية،ًفالًهوًصحيفٌة،ًولًهوًوكالةًأنباٍء،ًولًهوًقناٌةًتلفزيونّية،ًبلًهوً

ًرّيًاستفادًمنًخصائصًوميزاتًالنشرًفيًاإلنترنت.موقٌعًإخبا

وتأثرتًوسائلًاإلعالمًباإلنترنت،ًحيثًجذبًالنشرًعبرًالشبكةًنسبةاًكبيرةاًمنًجماهيرًهذهً
ًالستراتيجياتً ًباسم ًالمعروفة ًالبريطانية ًاألبحاث ًشركة ًأجرته ًاستطالع ًففي الوسائل،

ماليينًالمشاهدينًلصالحًاإلنترنت،ًويقولًديفيدًالتحليلية،ًتبّينًأّنًالقنواتًالتلفزيونّيةًتخسرً
"مارسر"ًمديرًالشركةً"إّنًالتلفزيونًهوًالوسيطًاإلعالمّيًالذيًيعانيًبشكٍلًأكبرًجراءًتزايدً
عددًمستخدميًاإلنترنتًالسريع،ًفعدٌدًكبيٌرًمنًالمشاهدينًيختارونًقضاءًأوقاتًفراغهمًفيً

ًمضا ًعن ًالبحث ًويفضلون ًاإلنترنت، ًشبكة ًفيًتصفح ًالسابق ًفي ًيجدوها ًلم ًترفيهّية مين
ًالتلفاز".

 :اإلنترنت لشبكة اإلعالمّية التطبيقات نماذج -تاسعا  

تتطورًتكنولوجياتًشبكةًاإلنترنتًوتطبيقاتهاًبسرعٍةًكبيرة،ًفالًيكادًيمضيًيوٌمًإلً -1
الشبكة،ًومنًويضافًإلىًعالمًالشبكةًالعنكبوتّيةًتطويراٌتًلتطبيقاٍتًإعالمّيةًموجودةًفيً

ًنماذجًالتطبيقاتًالموجودة

 وكالت األنباء: -1

حيثًلًتتخلفًأيةًوكالةًأنباءًعالمّيةًكانتًأمًمحليةً
عنًحجزًمواقعًلهاًعلىًشبكةًاإلنترنت،ًفأسماءً

ووكالةًً،واألسيوشيتدًبرسً،الوكالتًالكبيرةًكرويترز
ويونايتدًبرسًتوفرًجنبااًإلىًً،األنباءًالفرنسية،ًوشينغوا

 جنبًمعًوكالٍتًإقليمّيةًوقومّيةًومحلّيةًخدمات
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ًبالمقابل،ًوبعضهاًمجاناًاًبعضهاًوالصور،ًالنصوصًعلىًشاملةًأنواعهاًبمختلفًإخبارّية   
ًعالمّيةًبلغاتًًٍوالرياضّيةًوالقتصادّيةًالسياسّيةًاإلخبارّيةًخدماتهاًالوكالتًبعضًوتقدم

ًبتقديمًالوكالتًهذهًخدماتًتمتازًكماًوشينغوا،ًورويترزًالفرنسّيةًالصحافةًكوكالةًمختلفة
ًنماذجًتقدمًتلفزيونّيةًخدمةًًٍإلىًباإلضافةًوالرسوم،ًالصورًخدماتًمنًشبكّيةًمنتجاتًٍ
ً.تلفزيونّيةًللقطاتًٍ

 إذاعة اإلنترنت: -2
ًصوتّيةً ًبرامج ًتطبيقات ًعن ًعبارة وهي
كمبيوترّية،ًيتّمًاستخدامهاًللبثًعبرًالشبكةً
ًالمعلوماتً ًتدفق ًتكنولوجيا ًعلى اعتماداا

streamingًالصوتّيةًً؛ ًالمواد لتشغيل
AudioًًأوًالفيديوVideo،ًًتعدًفلم  
ًمحمدًويقول   .محددةًأوقاتًًٍفيًمحددةًقناةًًٍشغلًإلىًتحتاجًمركبةًاًعمليةًاًاإلذاعة
ًفيًالتحكمًينقلًأنًيمكنًتفاعليًراديوًوهوًالوظائف،ًمتعددًاإلنترنتًراديوًإنًّ:ً"عارف
ًالمستمعينًجمهورًإلىًوالتلفزيونًاإلذاعةًومؤسساتًالدولةًمنًاإلعالمّيةًالوسيلة

ًللراديوًالسلبيًالستهالكًمنًالجمهورًوسيتحولًالمعلومات،ًومورديًوالمشاهدين
ًوالمعلوماتًالكمبيوترًوذكاءًوالمرئّيةًالصوتّيةًالتسجيالتًقوةًاستخدامًإلىًوالتلفزيون
ًاإلنترنتًشبكةًفيًالمعروضةًالضخمة ًبرامجًيبثًأنًفردًًٍلكلًًّالرقمّيةًالشبكةًوتتيح.
ً".تلفزيونّيةًأوًإذاعّية

 التلفزيونّي عبر اإلنترنت: البث -3

ًتكنولوجياً ًاإلنترنت ًعبر ًالتلفزيونّي ًالبث ويستخدم
التدفقًالمتزامنًلإلشاراتًالصوتّيةًوالمرئّيةًلتظهرً
ًمشاهدتهاً ًيمكن ًمباشر، ًحي ًبٍث ًشكل على
باستخدامًعّدةًبرامجًتبعااًلحزمةًالملفاتًالمستخدمةً

  فيًعمليةًالبث,ًويتّمًتغذيةًمحطةًالتقاطًالبثً
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ًوالمرئّية ًباإلشاراتًالصوتّية ًويقلصًبثهًالمرادًالملفًفيًمجتمعةًتكّونًالتيًالخاصة
ًاتصالًعبرًالملفاتًهذهًوترسلًالعرض،ًهيئةًإلىًوالتحولًاللتقاطًبعدًالملفاتًحجم
ً."الفوريًالبثًتدفقًبتسهيالتًوالمزودةًالمحليةًاإلنترنتًملقماتًأحدًإلىًرقمّيةًشبكةًٍ

ًالبثًالتلفزيونّيًً ًالتقدمًالحاصلًفيًشبكةًاإلنترنت،ًإلًأّن ويقولًبهاءًعيسى":ًمعًكّل
فيًالشبكةًلمًيصلًإلىًالنضجًالتكنولوجّيًالذيًيضعهًفيًخانةًالعتمادّيةً؛ًحيثًإّنً
ًالفنيًالذيً ًفيًمستواها ًزالتًضعيفةا ًما ًوهيًنفسها ًطويالا، ًزمناا ًيأخذ ًالصورة تنزيل

ًعل ًتكون ًأن ًاإلعالمّيةًينبغي ًالمواقع ًالتلفزيونّية ًالشبكات ًبعض ًمواقع ًوتشبه يه،
والمعلوماتّيةًالكاملة،ًحيثًيتّمًمنًخاللهاًتقديمًالموادًاإلخبارّيةًوالمعلوماتًالتيًيوفرهاً

ً.CABLE NEWS NETWORKالتلفزيون،ًمثالًذلكًشبكةًسيًإنًإنً
ًوادًالفيلمّيةًالتيًلًيمكنًعرضهاًكماًاستفادًالبثًالتلفزيونّيًعبرًاإلنترنتًمنًكافةًالمً

ًعلىًشبكاتًالتلفزيونًالرسميةًأوًالمملوكةًلجهٍةًمعّينٍةًسواء:
 .ًتلكًالتيًترتبطًبعملياٍتًعسكريةًكماًحدثًفيًالعراقًودولًأخرىًفيًالعالم
 ًأوًالجرائمًالتيًُيصّورهاًهواٌةًعرضياا،ًأوًحتىًالتيًتصّورًمنًخاللًكاميراًأجهزة

 .الهاتفًالمحمول
 خدمة اإلخبار بالهاتف المحمول: -4

وبالنظرًلشتراكًالهاتفًالمحمولً
بالكمبيوترًوكذلكًاإلنترنت؛ًلذلكًفقدًتّمً

الستفادةًمنًالمشتركًبينًالهاتفً
المحمولًواإلنترنت،ًفتّمًتوفيرًميزةًتلقيً

البريدًاإللكترونّي،ًويتّمًعبرًخدمةًالرسائلً
 SHORT MESSAGEالهاتفّيةً

SERVICEًًتقديمًطيفااًواسعااًمن
  تشملًاإلخبارّيةًللمشتركين،ًالخدمات

ًأوًنصوصًًٍشكلًفيًاإلخبارّيةًوالمواقعًاليومّية،ًالصحفًوبعضًاألنباء،ًوكالتًخدمات
رسالًلستقبالًباإلضافةًهذا.ًالمحمولًالهاتفًبواسطةًتستقبلًمتعددةًوسائط ًوعرضًوا 
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ًالهاتفًشبكةًعبرًذلكًكلًًّوالبصرّيةًالصوتّيةًوالمقاطعًالمتحركةًوالرسومًالملونةًالصور
ً.اإلنترنتًشبكةًعلىًإلكترونيًًّبريدًًٍإلىًهاتفًًٍمنًأوًآخر،ًإلىًهاتفًًٍمنًالمحمول

 خدمة الويب: -5
وهوًنظاٌمًكمبيوترّي،ًيحّولًصفحاتًاإلنترنتًالمصممةًللكمبيوترًليجعلهاًصغيرةاًبشكٍلً

ًالمحمولةًأوًاألجهزةًاإللكترونّيةًالمحمولةًاألخرى.يناسبًشاشاتًالهواتفً
ًتطويرًبروتوكولًالويبًفيًالعامً م،ًعندما4997ًًويقولًد.رميحًبنًمحمدًالرميح":ًتّم

ًوموتورولً ًنوكيا ًرأسها ًوعلى ًالمحمول ًللهاتف ًالمصنعة ًالشركات ًبعض اجتمعت
ًفيً،وأريكسون ًُتسّمى ًكانت ًالتي ًكوم ًدوت ًفون ًشركة ًإلى ًالحينًًباإلضافة ذلك

UNWIRED PLANET،ًًالمحمولًالهاتفًشبكةًالعالم،ًفيًشبكتينًأهمًًّربطًبغرض
ًمنًاإلنترنتًشبكةًتقدمهًوماًالمحمولًخاصيةًمنًالمستخدمًفيستفيدًالنترنت،ًوشبكة
ًالرسائلًفتتضمنًالويبًعبرًتوفيرهاًيمكنًالتيًالتطبيقاتًأّماًومعلوماٍت؛ًخدماتًٍ
ًللمستخدمًالضروريةًالمعلوماتًعلىًالحصولًأوًالتصفح،ًالحوار،ًواإللكترونّية،ًالصوتّية
ًالشبكاتًعلىًالدخولًالمتنقلة،ًوالتجارةًالطيران،ًوحركةًواألسهم،ًالعمالتًكأسعار
ً.وغيرهاًالمحلية،

 النشر اإللكترونّي: -6
معًانتشارًاإلنترنتًوخروجهاًمنًإطارًالستخداماتًالحكومّيةًوالجامعّيةًالمحدودةًبرزتً

ً ًاإللكترونّي ًبالنشر ًُتسّمى ًما ًوالمجالت،Electronic Publishingًًظاهرٌة )للصحف،
ًبدأتً ًالعشرين ًالقرن ًتسعينّيات ًمن ًوبدءاا ًوغيرها...(. ًالمعلومات، ًومواقع والمدونات،

ًإل ًالخروج ًمنًالصحفًفي ًالستفادة ًمحاولة ًأهّمها ًمن ًلعّل ًعديدة، ًاإلنترنتًبدوافع ى
ًالتكنولوجياًالجديدةًلتعويضًالنخفاضًالمتزايدًفيًعدٍدًمنًقرائهاًوفيًعائداتًاإلعالن.

ً ًقبلًعام ًفيًعام4991ًًويقولًالدكتورًحسنيًمحمدًنصر" ًكان4993ًًمًوتحديداا م:
والنشراتًاإللكترونّية،ًوكانًعددًالصحفًهناكًعشرونًصحيفةاًوعدٌدًقليٌلًمنًالمجالتً

التيًاستطاعتًأنًتقيمًلهاًمواقعًإلكترونّيةًعلىًالشبكةًلًتتعدىًستًصحفًكبرىًوعددً
ًغالبيةً ًأصبحت ًالتسعينيات ًمنتصف ًوبحلول ًالوقت ًوبمرور ًالصغيرة، ًالصحف من
ًالصحيفة ًمن ًالكاملة ًالنسخة ًيضم ًبعضها ًالشبكة، ًعلى ًمواقع ًلها ًالصغيرة ًالصحف
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ً ًبداية ًوفي ًأخرى، ًمعلوماتّية ًومنتجات ًصحيفة4991ًًالمطبوعة ًالشبكة ًعلى ًكان م
صحيفة.ًوقد4112ًًإلكترونّية،ًوفيًأكتوبرًمنًنفسًالعامًبلغًعددًالصحفًعلىًالشبكةً

صحيفة،ًوارتفعًمرةاًأخرىًفي3122ًًإلىًنحو4997ًًارتفعًهذاًالرقمًفيًمنتصفًعامً
ًيفة".نهايةًذلكًالعامًإلىًأربعًآلفًصح

 ويوفرًالنشرًاإللكترونّيًسهولةاًكبيرةاًفيًتحديثًالمعطيات.
ًأقلًمنًالنظم،ً وساعدًالتوسعًفيًاستخدامًالنشرًاإللكترونّيًفيًتحديدًالتوجهًنحوًعدٍد
ًعلىًالتخاطبًوتبادلًالمعطياتً ًلتصبحًقادرة ًالنظم وتعزيزًالتوجهًنحوًالربطًبينًهذه

ًفيماًبينها.
ًاإل ًالنشر ًاستخدام ًالتقليدّيةًويوفر ًبالوسائط ًالحصولًعليها ًلًيمكن ًفريدةا ًميزةا لكترونّي

ًالنصًالممنهلً ًنظم ً"حيثًيمكنًاستخدام التيًتتضمنًالوصالتHypertextًًالورقّية،
ًفيًالنصًإلىًملٍفًصوتيًيشرحًهذهً ًمحددٍة ًلالنتقالًمنًكلمٍة ًالتيًتستخدم البرمجّية

ً ًالكلمة، ًبهذه ًتتعلق ًصورٍة ًإلى ًأو ًُيوضحًالكلمة، ًمطول ًبنصٍّ ًتفصيلّي ًشرٍح ًإلى أو
ًالتطبيقًتظهرًعادةاًبلونًأخضرًأوًأيً مدلولتها،ًوالعنوانًأوًالكلمةًالتيًُتستخدمًلهذا
ًإليهاً ًلالنتقال ًبالفأرة ًعليها ًالضغط ًويكفي ًاألصلي، ًالنّص ًلون ًمختلفًعن ًآخر لوٍن

ائقًالمطبوعة،ًكماًيؤمنًضمنًدليلًالستخدامًمماًيتجاوزًكثيرااًمماًيمكنًأنًتقدمهًالوث
ًسرعةًالنفاذًإلىًالمعلومةًالمطلوبة.

ويرىًمحمدًمحمدًأّنهًباتًمنًالمألوفًلجوءًعدٍدًكبيٍرًمنًالمؤسساتًالعاملةًفيًمجالً
ً ًالمدمجة ًالضوئّية ًاألقراص ًاستخدام ًإلى ًاإللكترونّي ًأصبحًً،CD-ROMالنشر فلقد

ً ًلتخزين ًاألقراصًالمدمجة ًتقانة ًاستخدام ًوعندماًباإلمكان ًالمعلومات، ًمن ًهائلة كمياٍت
يحتاجًالمستفيدًإلىًاسترجاعًهذهًالمعلوماتًيستطيعًأنًيبحثًويقرأًويقتبسًأيًجزٍءًمنً
ًالمالئمة،ً ًبالطريقة ًمصممة ًحاسوبّية ًبرامج ًبواسطة ًجداا، ًقصيٍر ًوقٍت ًفي المعلومات

ً ًيخزن ًالعاديًأن ًالقرصًالمدمج 111ًًويستطيع ًيعادل ًبايتًأيًما 211.111ًميجا
ًصفحةاًمطبوعة.

ًفتراٍتً ًفي ًتحديثًصفحاتها ًاإللكترونّي ًالنشر ًمنًخالل ًللصحفًاإللكترونّية ًأمكن لقد
ًيومااً ًالصحفًالورقية ًكانتًتنتظر ًوفيما ًالشبكة، ًبها ًتتمتع ًالتي ًللسرعة ًنظراا متقاربة،
ًبتحديثً ًتقوم ًاإللكترونّية ًالصحف ًفإّن ًأخبارها، ًلتحديث ًجديدة ًطبعة ًلصدور كامالا
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ًتفعلًبعضًكبارًالصحفًاألميركّيةًص ًكما ًمستمٍر، ًبشكٍل New York Timeًفحاتها
ًالتيًتقومًبتحديثًموقعهاًكّلًعشرينًدقيقة،ًوتصلًفيًبعضًاألحيانًإلىًخمسًدقائق.

ًنشرً ًعلى ًالنشر ًودور ًالمؤلفين ًمن ًالعديد ًأقبل ًاإللكترونّي ًالنشر ًمن ًاإلفادة وباتجاه
ًزيادةًاًيشهدًالذيً،E-Booksقنيةًالكتابًاإللكترونّيًإصداراتهمًعبرًالشبكةًمنًخاللًت

ًالكتابًتواجهًالتيًالصعوباتًنتيجةًخالله؛ًمنًالكتبًباقتناءًالراغبينًأعدادًفيًمضطردةًا
 .منهاًالصغيرةًوبخاصةًالتقليدّيةًالنشرًدورًعلىًوالقائمينًالتقليديًّ

 

 :اإلنترنت شبكة عبر لالتصال الشكلية السمات -عاشرا  

منًخاللًاألشكالًالتصاليةًالتيًتتمًعبرًشبكةًاإلنترنتً
ًمجموعةاً ًتتضمن ًوالتي ًالوجوه، ًمتعدد ًإعالمّيٍة كوسيلٍة
ًإلىً ًواحٍد ًطرٍف ًمن ًهي، ًالتصالية ًاألشكال ًمن مختلفةا
طرٍفًآخر،ًومنًطرٍفًإلىًعّدةًأطراف،ًومنًعّدةًأطرافً

جديدةًظهرتًًإلىًعّدةًأطرافًأخرى،ًفإّنًمفاهيمًاتصالية
ًلسماتها ًوتبعاا ًاإلنترنت، ًبدراسة ًكبيٍر ًبشكٍل ًوارتبطت

 ًالخصائصًتجمعًأنًاإلنترنتًشبكةًاستطاعتًالرئيسية
 

ًالمميزةًالطباعّيةًالعناصرًدمجًتمًًّفقدًالتقليدّية،ًاإلعالمّيةًالتصاليةًالوسائلًبهاًتتميزًالتي
ًالصورًالمرئية،ًللوسائلًالمميزةًالعناصرًمعًوالصور،ًوالحروف،ًالمطبوعةًاإلعالمًلوسائل

 .واأللوانًالمتحركة
ً

 ومن هذه المفاهيم:ًًً

 :interactivityًالتفاعلّية  -4
ً ًعّرف ًوقد ًالصدى، ًرجع ًتعني ًفيهاDurlakًًوهي ًيتوافر ًالتي ًالعملية ًبأّنها التفاعلّية

ًالمتلقيًعلىًإدارةًعمليةًالتصالًعنًبعد،ً التحكمًفيًوسيلةًالتصال،ًمنًخاللًقدرة

53 



ًعّرفً ًإلىRefaeliًًكما ًالجمهور ًفعل ًرد ًنقل ًيمكن ًالتي ًالقنوات ًأحد ًبأّنها التفاعلّية
ًالمرسلًووصفهاًبالستجابة.
ًوقدًساعدتًالتفاعليةًعلى:

 ًًبحيث ًللمستخدمين، تخصيصًالمواقعًاإللكترونّيةًصفحاتًلالهتماماتًالخاصة
ًالخبراتً ًتبادل ًالصفحات ًخالل ًمن ًالمشتركة ًالهتمامات ًألصحاب يمكن

ًواألنشطة.
 ًالصحفّيةًالموادًإعدادًفيًالجمهورًّآراءًمنًاإلفادةًالتفاعليةًخاللًمنًيمكنًكما

ًتلكًجانبًإلىًالتقليدّية،ًاإلذاعةًأوًالتلفزيونّية،ًالبرامجًأوًالمطبوعة،ًللصحف
 .اإلنترنتًشبكةًعندًتتوفرًالتي

 

 : Accessibilityسهولة الستخدام   -2
ًأهّمً ًأحد ًالستخدام ًسهولة ًخاصية تعد
ًوزيادةً ًاإلنترنت ًمستخدمي ًتفضيل عوامل
ًلً ًحيث ًالشبكة، ًلهذه ًالجماهير إقبال

ديًتتطلبًاإلفادةًمنًالشبكةًبذلًجهٍدًجس
وعقليًكبيرًلفهمًأوًاستيعابًماًتتوافرًمنً
مواٍدًخاصة،ًمعًاستخدامًبعضًالبرمجياتً
التيًتسهمًفيًتسهيلًالموضوعاتًالمعقدة،ً

 مثلًالوسائطًالمتعددة،ًوغيرها.
ً

ً

ًًإلىًالمعلومات،ًعلىًالحصولًسهولةًأهّمهاًمنًكثيرةا،ًجوانبًالستخدامًسهولةًوتشملًًً
ًالتصالًهيأًالذيًاألمرًالجماهير،ًبينًالشخصيًًّالتصالًلعمليةًالشبكةًتفعيلًجانب
ًالصعبًمنًكانًوقتًًٍفيًبينهم،ًفيماًالرسائلًوتبادلًاألشخاص،ًمنًكبيرًًٍعددًًٍبين

ًالبرمجياتًشركاتًبعضًعملتًفقدًالسمةًهذهًولتدعيمًالتقنية،ًهذهًظهورًقبلًذلكًحدوث
ًالحتياجاتًلذيًحتىًبسهولٍة،ًاإلنترنتًشبكةًاستخدامًمنًتمكنًبرامجًإنتاجًعلى
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ًاإللكترونيًالبريدًعلىًالدخولًالمختلفةًالفئاتًأمامًالسهلًمنًباتًبحيثًالخاصة،
ًاألخبار،ًومتابعةًالحديثة،ًمعطياتهاًمنًوالستفادةًالشبكة،ًعلىًالمختلفةًوالمواقع

ً.األخيرةًوالتطورات

ًومنًسهولةًالستخدامًللشبكة:
 ً ًمستخدميها ًمصادرًتعرض ًمن ًكبيرٍة ًأعداٍد ًعلى ًوالحصول ًالمتاحة للمواقع

ًالمعلومات.
 ًًوباألرشيفًالخاّصًبهذه ًالمختلفة ًبسياقاتها ًربطًالقصصًاإلخبارّية ًإمكانية مع

ًالمواقع.
 ً ًالتشعبّي ًالنّص ًتقنية ًمن ًالستفادة ًخالل ًمن ًتتيحHypertextًًوكذلك التي

ً ًتقتصر ًالشبكة،.ول ًعبر ًأخرى ًمواقع ًإلى ًعلىًالوصول ًالتشعبّي ًالنّص تقنية
 .Hyper Linksالنصوصًوالكلماتًفقط،ًبلًعلىًالصورًوالرسومًالتوضيحّيةً

 ًًالذي ًالجمعي ًوالكم ًللمستخدمين، ًبسهولٍة ًالميسرة ًالتفاعلّية ًإلى ًباإلضافة هذا
ًماليينً ًإلى ًرسالته ًإرسال ًللمرسل ًيمكن ًحيث ًالستخدام، ًسهولة ًمع يتوافق

 دونًعناء.ًالمستقبلينًفيًوقٍتًواحدًٍ

ً

 :Multimediaالوسائط المتعددة  -3

ًإيضاحً ًفي ًالمساعدة ًالمتعددة ًالوسائط تستهدف
وتقومًعلىًدمجًالنصوصًوالرسومًوالصورًالمعاني،ً

ًالمختلفة؛ً ًوالتأثيرات ًباألصوات ًوالمتحركة الثابتة
 لتوصيلًاألفكارًوالمعاني.

 
ًتحسينًسماتًمنًعليهًتتوافرًماًوبفضلًالمتعددةًللوسائطًيمكنًأّنه"ًغيبسًويرى

ثراءًالتصال  ".عبرهاًالمقدمةًالموادًوا 
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ًمستخدميًاإلنترنتًعلىًاكتسابً ًتساعد ًمتميزٍة، ًبيئٍة ًبتوفير وأسهمتًالوسائطًالمتعددة
ًمنً ًالنصوصًالجامدة ًمع ًللتفاعل ًالجمهور ًساعدت ًكما ًوالمعرفة، ًوالخبرات المهارات

 خاللًتضمينًالنصوصًلقطاٍتًمسموعةاًومرئيةا،ًوصورااًورسومااًكاريكاتيرّية.ً
ً ًموقع ًالوسائطCNNًًويعد ًمن ًاستفادت ًالتي ًاإلخبارّية ًالمواقع ًأول ًاإلنترنت على

ًكبيرٍةً ًبقدراٍت ًالموقع ًعلى ًالمتعددة ًالوسائط ًبواسطة ًإعالناٍت ًوضع ًتّم ًحيث المتعددة،
ً ًعام ًوفي ًالتلفزيونّية. ًوالصورة ًتقنياتًالصوت، ًمن ًالجزيرة4991ًًمستفيدة خطتًقناة

ًفيًمجالًنقلًالمعلوماتًإل ًوذلكًعبرًاستخدامًالوسائطًخطوةاًمهّمةا ىًالمتلقينًالعرب،
ًالمتعددةًالتيًتجمعًالصوتًوالصورة،ًمّماًحّفزًالجمهورًعلىًالمشاركةًالفعالةًوالفورّية.

 من استفادت التي اإلخباري ة المواقع غالبية سمة هي اآلن المتعددة الوسائط فإن   وبالطبع

،وا آن   في والكلمة والصوت الصورة لنقل مزاياها  مطلع في اإللكتروني   الموقع وتبعها حد 

ة ليتابع 1002 يناير  .القناة بدأتها التي المهم 

 

 

 سرعة الحصول على المعلومات: -1

توصفًشبكةًالنترنتًبالطريقًاإللكترونّيًالسريعً
ًوالتيً ًفيها، ًالمتوفرة ًالتقنيات ًنتيجة للمعلومات؛
ًالمعلوماتً ًإلى ًالوصول ًمن ًأجمع ًالعالم مّكنت

ًكّلًًالمتاحة ًوفي ًنفسه، ًالوقت ًفي ًالشبكة على
ًتظهر ًيزيدًًعاٍم ًما ًالتصالّية ًوالنظم ًالبرامج من

ًمثلً ًالشبكة، ًعبر ًالمعلومات ًتناول ًسرعة من
 Brodbandًًًًتقنيةًحزمةًاإلنترنتًفائقةًالسرعة

Internet،ًًالكثيرًسعتًاإلعالميًًّالمجالًوفي
ًًًسهولةًخاصيةًلتفعيلًاإلخبارّيةًالمواقعًمن

ًالصحفًمنًالعديدًطّورتًحيثًاإلنترنت،ًتوفرهاًالتيًالمعلوماتًعلىًالحصول
ًبعضًفاعتمدتًالشبكة،ًبهاًتتمتعًالتيًالمذهلةًالسرعةًليوافقًالتحريريًًّنظامهاًاإللكترونّية

ًيمكنهاًوبماًاألحداثًلمواكبةًالسرعة؛ًعاليةًتقنياتًًٍعلىًاإللكترونّيةًوالمواقعًالصحفًتلك
 Rapidًاإللكترونيًًّللنشرًالمتطورةًجافاًكتقنيةًواألخبارًللمعلوماتًالمستمرًالتحديثًمن
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Publish،ًًاألخبارًبعرضًيسمحًمّماًبالشبكة،ًالصحفّيةًالتحريرًغرفًبربطًتقومًالتي
ً.مستمرًبشكلًًٍاألخبارًهذهًتحديثًمعًحدوثهاًفور

ً  
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 الخالصة                            

 

ً  والتجارّية، منها، اإلعالمّية المجالت، شتى في للمجتمع جمةًا فوائد اإلنترنت شبكةتقدم
ًوالصناعّية، والطبّية، واألكاديمّية،  استخدام يقتصر ول .والسياسّية والزراعّية، والجتماعّية،

ًوالباحثون، بل اآللي، الحاسب علوم في المختصين على اإلنترنت ًاألكاديميون  يستخدمها
ًورجال واألطباء، فيً والطلبة والتربويون، واإلعالميون، والسياسيون، األعمال، واإلداريون،
ًشبكة المختلفة التجارّية الشركات أنًّ كما الناس؛ ةوعامًّ الدراسة، مراحل مختلف  تستخدم
ًوتستخدمها وترويج لتطوير اإلنترنت  والتصال للتوعية كوسيلةًٍ الحكومات منتجاتها،

 .والتصالتًالشخصّية والترفيه، التثقيف، في العامة ويستخدمها بالمجتمعات،

 والمراسلة المعلومات، وتبادل البرمجيات، جلب منها أغراٍض، لعّدة اإلنترنتًشبكة تستخدم
 اإلعالنات ونشر السرعة، فائقة واألجهزة المعلومات علىًقواعد والدخول اإللكترونّي، بالبريد

 العالم أخبار ومتابعة ،إلكترونياًا الندواتًالمتخصصة وعقد المساندة، خدمات وتوفير والتسويق،
ً.والحكومّية التجارّية األعمال وأداء بأول، أولًا

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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 التمارين

 

 :الخطأ اإلجابة حدد

ً:هيًاإللكترونّيةًالتصالت .4

 الصحافةًاإللكترونّيةًً–البريدًاللكترونيًًّ–البريدّيةًالقوائم

 الصحافة اإللكترونية اإلجابة الصحيحة:

ً

ً:اإلنترنتًلستخداماتًالسلبيةًاآلثار .2
عدمًكفايةًأمنًالمعلوماتًً–انتشارًجراثيمًاإلنترنتً–باألطفالًيلحقًالذيًالضرر

 المنتشرةًباإلنترنتً
 الضرر الذي يلحق باألطفال اإلجابة الصحيحة:

ً
ً:اإلعالمّيةًالتطبيقاتًنماذجًمن .3

 النشرًاإللكترونّيًً–وكالتًاألنباءً–التلفزيونً–اإلنترنت
 التلفزيون اإلجابة الصحيحة:

ً
ً:اإلنترنتًعبرًلالتصالًالشكليةًالسمات .1

 الوضوحً–الستخدامًسهولةً–لتفاعلّية
  الوضوح اإلجابة الصحيحة:

ً
 :المجالتًفيًللمجتمعًجمةًاًفوائدًاإلنترنتًشبكةًتقدم .1

 الجغرافّيةً–السياسّيةً–األكاديمّية

 الجغرافية اإلجابة الصحيحة:
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 الوحدة التعليمية الثالثة               

 مجتمع المعلومات                 

 
 النشأةًوالمفهومً-أولًا

 السياقًالتاريخّيًوالحضارّيًلمجتمعًالمعلوماتً-ثانياًا

 مجتمعًالمعلوماتًواإلعالمًالجديدً-ثالثاًا

 مجتمعًالمعلوماتًوالعولمةً-رابعاًا

 المفهومًإلىًالستخداماتًالجتماعّيةمجتمعًالمعلومات،ًمنًً-خامساًا

ً

 األهداف التعليمية:

 في نهاية هذه الوحدة التعليمية يجب على الطالب أن يكون قادرًا على أن:

 ًًنشأةًومفهومًمجتمعًالمعلوماتيشرح
 ًالمعلوماتًيحّدد ًالتاريخّيًوالحضارّيًلمجتمع ًالسياق
 ًًمجتمعًالمعلوماتًواإلعالمًالجديديشرح
 ًًالمعلوماتًوالعولمةمجتمعًيشرح
 ًًالستخداماتًالجتماعّيةيشرح ًالمعلوماتًمنًالمفهومًإلى  مجتمع

ً
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 مقدمة عن مفهوم مجتمع المعلومات:
 ذلك ،المعلومات مجتمع في اآلن نعيش

 استثمار على يعتمد الذي المجتمع
 والتصال لإلعالم التكنولوجياتًالحديثة

يصالها، الوفيرة المعلومات إنتاج في  من وا 
 سريعً  نحوً  الخدماتًعلى كافة تقديم أجل

 فردً  كل يلمسها الحقيقة وهذه وفعال،
المتغير،ً المجتمع هذا أحوال يعيش

 ً في غنىًعنه ل عنصرً  فالمعلومات
ًالقرارات وقاعدة العلمّية، البحوث أساس فهي نمارسه، نشاطً  أي  يملك فمن الصائبة، اتخاذ

 عليها والسيطرة مواردًالطبيعة في التحكم يستطيع المناسب، الوقت في الصحيحة المعلومات
 .مجتمعه ومصالح مصالحه لتحقيق

الذيً الصناعيًّ للمجتمع الجديد البديل هو المعلومات مجتمع أنًّ المراقبين من كثيرً  ويرى
، هائلً  نظامً  على المعلومات اقتصاد ويعتمد العشرين، القرن معظم عايشناه النظامً وهذا ومعقد 

 العشرين، القرن من الثاني النصف في الحديثة التكنولوجيا أتاحتها التي التسهيالت على قائم
 واسترجاعها،ًوبثها وتخزينها، وتصنيفها، البيانات، جمع على القدرة في النظام هذا طاقة وتكمن
 .كانتًالمسافة مهما ممكن وقتً  أقل وفي األفراد، من ممكن عددً  ألكبر ممكنة كمياتً  بأكبر

المجتمعاتً بناء في الرتكاز ونقطة الزاوية حجر جدال دونمنًًو أصبحت األولّية المادة وهذه
قابلةً فهي ينتهي، ل موردً  بأّنها األولية المواد من مثيالتها عن تختلف وأّنها خاصةًا ،وتطويرها
األمريكيً المستقبليات عالم يالحظ حيث القوة، يمتلك ويطوعها يمتلكها من وأصبح للزيادة،

ً"ألفين ً المشهور ً"السلطة في "Alvin Tofflerتوفلر،  مطلع في الصادر الجديدة" كتابه
 التي الجديدة التصالية التقنيات أي المعلومة، معيار على الثالثةًتعتمد الموجة أنًّ التسعينّيات

 القتصادّية والبنية العالميًّ اإلنتاج قاعدة حيث من المجتمعاتًالحديثة، طبيعة جذرياًا غيرت
ًالثقافّي، المعرفة وآفاق والسياسّية  مصدر مجرد من أكثر المعرفة أصبحت فلقد والتواصل
ّنما للسلطة،  . والثروة األهّمًللقوة العامل كذلك وا 

ًللجميع المعلومات مجتمع ويمثل والقتصادً األمنّية بالجوانب يتعلق فيما سيما ول تحدياا
 العالمًالماضي اجتاحت التي التقنّية فالتطورات والثقافّية، الجتماعّية األنشطة وكذلك العالمّي،

62 



 علىًنحوً  المجتمع تنظيم إعادة إلى أدت السريعة، المعلومات طريق ظهور التحديد وجه وعلى
 خدمةًالبشرّية من تتمكن لن الثورة هذه ولكن والدول، والجماعات األفراد بين العالقات في يؤثر
 المحتملة.ً المخاطر بالعتبار األخذ مع النجاح، متطلبات كل لها توافرت إذا إلًّ

ً

 النشأة والمفهوم: .أولً 
لقدًأثبتتًالسنواتًاألخيرةًمنًالقرنًالعشرينًخاصةًمنذًالولوجًفيًالمرحلةًالثالثةًمنًثورةً

ابتكارًالشبكةًاإلنترنتًالتيًانطلقتًفيًأواخرًالستينّياتًبالولياتًالمتحدةًاألمريكّية،ًأيًمنذً
وأدواتهاًولغاتهاًوبرمجياتهاًفيًأواخرًالثمانينّيات،ًبأّنًالعولمة9191ًًالعنكبوتّيةً)الويب(ًسنةً

عولمةًاإلعالمًوالتصالًآخذةًفيًالتنوعًوالنتشارًفيًمختلفًأصقاعًالمعمورة،ًمبحرةاًعلىً
 أمواجًالتقاناتًالجديدةًوآلياتها.

ًوالتب ًوالتصال ًاإلعالم ًشهد ً_منًوهكذا ادل
خاللًشبكةًالشبكاتًاإلنترنتًوخدماتهاًالمتنوعةً
ًوالدردشةً ًوالويب ًاإللكترونّي ًالتراسل ًبينها ومن

"Chatًًمن ًجديد  ًبجيل  ًمصحوباا ًكبيراا "_ًاتساعاا
ًفلمً ًالستعمال، ًوالسهلة ًالمكلفة ًغير اآلليات
ًأداةً ًشهدته ًأداة ًمنًأدواتًالتصالًمثلما تشهد

ًتن ًمن ًوخدماتها ًتّمًاإلنترنت ًوهكذا ًوانتشار. وع
ًًتعريفًأجيالًالمعلومات:

 ًلتقاناتًالمعلوماتًوالتصالًفيًمختلفًًهوً:الجيلًاألول المجتمعًالمستعملًبكثافة 
ًاألنشطةًالبشرّية،ًوالذيًيعتمدًعلىًنسبة ًعالية ًمنًالتشابكًضمنًبنيةًتحتيةًمتطورة.

 ًالثاني ًالجيل ًمنًً:أّما ًمبدع  ًمجتمع  ًليهدفًإلىًتشييد ًالتقانّي ًيتعدىًالمستوى فهو
ًوالعواملً ًالتقنّية ًالعوامل ًبين ًالمزج ًإلى ًيهدف ًالجيل ًوهذا ًالشبكّي، ًالتفاعل خالل

ًالبشرّيةًوالفكرّية،ًسواءًعلىًالمستوىًالفردّيًأوًالجماعّي.

انًفيًنطاقًالعولمةًالجديدة،ًوهكذاًأصبحًمجتمعًالمعلوماتًهدفااًاستراتيجّيااًلعديدًمنًالبلد
ًكفيلً  ًوالتصال ًللمعلومات ًالجديدة ًالتقانات ًفي ًوحده ًالتحكم ًأّن ًالنموًًمعتبرةا بتحقيق

ًالقتصادّي،ًوالرفاهًالجتماعّي،ًواإلشعاعًالثقافّي.
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ًلتحقيقً ولقدًبّينتًكلًالدراساتًأّنًتقاناتًالمعلوماتًوالتصالًضرورية ،ًإلًأّنهاًغيرًكافية 
ًلكسرًالهوةًبينًالدولًالمتقدمةًوالدولًاألهد ًعلىًكلًحال  افًسالفةًالذكر،ًوهيًغيرًكافية 

ًالنامّية.ً

ً ًعام ًالمعلوماتًفي ًمجتمع ًلتعبير ًرسمي ًاستعمال ًأول ًالتحاد9119ًًظهر ًاجتماع أثناء
ً.ًلالتصالتالدولّيً

 على أساسياًا اعتماداًا يعتمد الذي "ًهوًالمجتمعInformation society"ًالمعلومات مجتمع إنًّ
 القومي، للدخل وكخدمة،ًوكمصدر استراتيجّية، وكسلعة استثماري، كمورد الوفيرة المعلومات
 المتطورة والتصالت تكنولوجياًالمعلومات إمكانات ذلك في مستغالًا العاملة؛ للقوى وكمجال
ًفي بشكلً  المعلومات استخدام يبين وبما ّكلها،  والثقافّية صادّيةالقت الحياة أوجه واضح 

ًالمستمرة، تحقيق بغرض ،والسياسّية والجتماعّية  للمجتمع الحياة نوعية وتحسين التنمية
ًولألفراد.ً

 بينها ّكلها،ًومن األنواع من الفورية التصالت على المنظم المعلومات مجتمع يعتمد كذلك
 وتعدد التصالًاإللكترونّية وسائل تطور ومع البعيدة، المسافات عبر التصال على القدرة

ً عن التصال ظاهرة أصبحت خدماتها  المهّمة الظواهر إحدىTele communicationsًبعد 
ًتكنولوجيا أدى كما الحديثة، المجتمعات شؤون إدارة في  تكنولوجيا مع الكمبيوترات امتزاج

 ظهور ذلك عن ونتج اإللكتروني، النشر على يعتمد جديدً  عصرً  خلق إلى بعدً  عن التصال
ًالجديدةً التصال وسائل من العديد

 على ول كالكمبيوتراتًوحدها، المعلومات تكنولوجيا يد على ُيولد لم المعلومات فمجتمع ثمًّ ومن
 بينهما جمع فقد وتلك، هذهًالتكنولوجيا بين بالمزاوجة ُولد ولكّنه وحدها، التصال تكنولوجيا يد

ًفترابطت نظم إليه تطورت الذي الرقمي النظام  شبكات مع التصال شبكات التصال،
 عهدً  في ودخلنا التصال، نظم عن نظمًالمعلومات استقالل عهد انتهى وبذلك المعلومات،

ً.Computer Communicationًاآلن ُيسّمونه للمعلومات جديدً 

الخامً والمادة المعلومات، فيها تعالج التي العمليات على التركيز «بـ المعلومات مجتمع ويتميز
 عكسًالمواد وهذا جديدة، معرفة المعرفة، تولد بحيث استثمارها يتمًّ التي المعلومة هي ةاألساسيًّ
المعلوماتً مجتمع في أّما الستهالك؛ بسبب تنضب حيث األخرى، المجتمعات في األساسّية

ً.»تنضب ول متجددة المعلوماتيًّ المجتمع مصادر يجعل مّما معلومات، تولد فالمعلومات
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ًبمجتمع وُيقصد بالمعلوماتً المرتبطة والممارسات والتدابير األنشطة جميع المعلومات أيضاا
اإلبداعّية،ً والجهود البحث، أنشطة المعلومات إنتاج ويشمل واستثماراا؛ وتنظيماا، ونشراا، إنتاجاا،
 . والتثقيفّية التعليمّية األهداف لخدمة الموجه والتأليف

ًكدائرةً  مجتمع تعريف تمًّ كما وروابطً حشود من العامة باألوضاع تهتم متحدةً  المعلومات
ًبين تتشكل متنوعة ومصادر  توفير حول المجتمع اهتمامات لرعاية واألفراد المؤسسات ما

 . المعرفة وزيادة المعلومات، على الحصول سرعةًوًوتبادلًالمعلومات،

ً

 المعلومات:السياق التاريخّي والحضارّي لمجتمع  .ثانياً 
ًبال، ً"دانيال ًالتحولتDaniel bellًًساهم ًمسألة ًحول ًالمتداولة ًالمفاهيم ًإنتاج ًفي "

ًوالتصال.ً ًاإلعالم ًبتكنولوجيات ًعالقتها ًفي ًالمعاصرة ًللمجتمعات ًوالقتصادّية الجتماعّية
ًكتابه ًفي ًوالتيًصاغها ًبال ًدانيال ًمقاربة  The coming of Indus in social"وتقوم

forecasting trial society venture"ًًالمجتمعات ًتشهده ًعميقاا ًتحولا ًأّن ًفكرة  ًعلى ،
رتبطًبتطورًالمكانةًالجديدةًللمعلوماتًيلذيًالرأسمالّيةًيتمثلًفيًنهايةًالنموذجًالصناعّي،ًوا

دارتهاًوبثها،ًإذًتمثلًالمعرفةًالنظريةًالمدً والمعرفةًفيًالمجتمعًوالقتصادًوبأشكالًإنتاجهاًوا 
ًلمًالًر ًوالذي ًالمعاصر ًللمجتمع ًأهمّية ًاألكثر ًفالتحول ًالصناعّية، ًبعد ًما ًللمجتمعات ئيسّي

ًاألشكالً ًإّن ًكاملة ،ًيتعلقًبالتعاظمًغيرًالمسبوقًلتدوينًالمعرفةًالنظرّية. يتحققًبعدًبصفة 
ًللتوا ًالتحول،ًولقدًكانتًالمعرفةًدائمااًأساساا ًتأتيًمنًهذا صلًالجديدةًلالبتكارًوللتكنولوجيا

وللتقدمًالتقنّي،ًولكنًتدوينًالمعرفةًالنظريةًغيرًمسبوقًوعالقتهًالمباشرةًبالبتكارًوبالصناعةً
ًوالقتصادًجديدةًفيًالتاريخًالطويلًللبشرية،ًإذًيمكنًتحديدهًحقيقةاًمنذًقرن.

ًالذينً ًهم ًكثيرون ً"التكنولوجيا"، ًلطبيعة ًلفهمنا ًجذرياا ًالنظر ًإعادة ًبضرورة ًبال ويرىًدانيال
ًعام،ًبالرغمًمنًالتغيراتًالكبيرةًوالخصوصياتًالتيًطرأتًي ستعملونًكلمةًالتكنولوجياًبشكل 

النسبةًإلىًالكثيرينًفإّنًالتكنولوجياًهيًتلكًاآللتًبعلىًالظاهرةًالتقنّيةًوالعلمّيةًالمعاصرة،ًف
فهيًتتميزًواآللياتًالتكنولوجية،ًولكنًالتكنولوجياتًالحديثةًأساسًالمجتمعًماًبعدًالصناعّي،ً

ًفكرّية. ًبأّنهاًتكنولوجيات 

ًالقائمةًحسبًنظرهً ًالصناعّي ًبعد ًالمجتمعًما ًماهية ولًيقتصرًتحليلًدانيالًبالًعلىًفهم
علىًأساسين:ًمكانةًالمعرفةًالنظرّية،ًوالصبغةًالفكرّيةًلتكنولوجياتًاإلعالمًوالتصال،ًبلًهوً

الثقافّيةًعلىًمستوىًأكثرًشموليةا،ًإذًيرىًيذهبًإلىًأبعدًمنًهذاًلفهمًالتحولتًالجتماعّيةًًو
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أّنًالتكنولوجياتًالحديثةًلإلعالمًوالتصالًلًتشكلًعامالاًمستقالاًعنًالتركيباتًالجتماعّيةً
والثقافّيةًوعنًعمليةًالتغييرًالجتماعّي،ًوتؤديًهذهًالطريقةًفيًوضعًإشكاليةًالتكنولوجياتً

ًلتكن ًاألحادية ًالنظرة ًتجاوز ًإلى ًمثالًالحديثة ًعلى ًبال ًدانيال ًويرتكز ًالمعلومات، ولوجيات
ًالولياتً ًعكس ًعلى ًمثالا، ًالمعلوماتّية ًمجالت ًفي ًالمنتظر ًالتفوق ًتحقق ًلم ًالتي اليابان
المتحدةًاألمريكّية؛ًليستخلصًفكرةًتأثرًظاهرةًالتكنولوجياتًالحديثةًلإلعالمًوالتصالًبطبيعةً

ًفيًال ًالسائدة ًالسياسّيةًوالقيم ًفيًالثقافة ًمركزًالقيادة ًتتبوأ ًلمًتفلحًاليابانًفيًأّن ًإذ مجتمع،
مجالًالصناعاتًالمعلوماتّيةًالتيًتقومًعلىًمبدأًالبتكار؛ًألّنًالمجتمعًاليابانّيًيقومًعلىًقيمً

ًالمجموعة،ًفيًحينًأّنًالمجتمعًاألمريكّيًيفضلًالفردًالمخاطرًأوًالمغامر.

ًال ً"مجتمع ًمصطلح ًيفضل ًبال ًدانيال ًكان ًكمجتمعًإذا ًأخرى ًمصطلحات  ًعلى معلومات"
المعرفةًوالمجتمعًالذهني،ًنظرااًإلىًأّنًالمعلوماتًتلعبًحسبًرأيهًدورااًرئيسيااًفيًالمجالتً
القتصادّيةًخاصة،ًفإّنًمنوالًكاستالسًيتحدثًعنً"المجتمعًالشبكّي"،ًحيثًتبدوًالمعلوماتً

بيعةًالحالةًالتاريخّيةًالتيًتمرًبهاًينطلقًمنهًالمفكرونًللبحثًعنًطًذيالظاهرةًاألساسًال
ًتعيشًعصرً ًالمجتمعات ًهذه ًكاستالسًأّن ًمانوال ًيرى ًإذ ًالمتقدمة، ًالرأسمالّية المجتمعات
المعلومات،ًحيثًتلعبًتكنولوجياتًالمعلوماتًدورااًبنيويااًكبراديغمًمحدد،ًويتميزًهذاًاألخيرً

ًبالصفاتًالتالية:

لوجياتًيمكنًمنًخاللهاًالفعلًفيًالمعلومات،ًعلىًإّنًالتكنولوجياتًالحديثةًتمثلًتكنًو -9
ًعكسًالثوراتًالتقنّيةًالسائدة.

ًفيًكلًأوجهًالحياة،ًإذًأّنهاًتؤثرًفيًالوجودً -2 ًشامل  لهذهًالتكنولوجياتًالحديثةًتأثير 
ًميكانيكّي. ًاإلنسانّيًالفردّيًوالجماعّيًمنًدونًأنًتحددهًبشكل 

ًلهذ -3 ًالثالثة ًالصفة ًالشبكّي ًالمنطق ًواألنظمةًيمثل ًالمؤسسات ًأّن ًذلك ًالبراديغم، ا
والمجتمعاتًالتيًتستعملًالتكنولوجياتًالحديثةًلإلعالمًوالتصالًتشتغلًوفقًنموذجً

ًشبكي. ًعالئقي ًالقتصادّيةً، ًللعالقات ًالمتعاظم ًالتعقد ًمع ًالشبكة ًنموذج ويتوافق
ًوالجتماعّيةًوالمؤسساتّيةًفيًالمجتمعاتًالرأسمالّيةًالمتقدمة.

ًتشكيلًالمؤسساتًًأّما -4 ًإذًتسمحًالتركيبةًالشبكّيةًبإعادة الصفةًالرابعةًفهيًالمرونة،
عادةًتركيبًعناصرها. ًوالتنظيماتًالجتماعّيةًوا 

ًداخلًرؤيةً ًلًتسجنًنفسها ًبأّنها ًدانيالًبال، ًكمقاربة ًمانوالًكاستالسًتماماا وتتميزًمقاربة
ءًبتأثيراتهاًاإليجابّية،ًإذًينطلقًمانوالًوصفيةًمهووسةًفقطًبالحديثًعنًالتكنولوجياًوالحتفا

كاستالسًمنًمنطلقًنظريًمركزي،ًوهوًفهمًالبيئةًالعميقةًوالجديدةًللمجتمعاتًالغربّية،ًويؤكدً
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علىًأّنهًينطلقًفيًمقاربتهًمنًالبنياتًالجتماعّيةًالجديدةًالتيًهيًفيًطورًالتشكلًوالتيً
ً:تنتظمًبفعلًمنطقًالشبكة

 ًفولوجياًالجتماعّيةًلمجتمعاتنا."تشكلًالشبكاتًالميًر
 ًًوالسلطة ًوالتجربة ًاإلنتاج ًصيرورات ًكبير  ًبشكل  ًيحدد ًالتشبيك ًمنطق ًتعميم إّن

 والثقافة.ً
 ًًولكن ًأخرى، ًوأماكن ًفترات  ًفي ًوجدتًبالتأكيد ًقد ًلشبكة ًالتنظيماتًالجتماعّية إّن

الجديدًاليومًهوًأّنًالبراديغمًالتكنولوجيًلتكنولوجياتًالمعلوماتًوفرًاألسسًالمادّيةً
ًلتعميمًهذاًالتنظيمًالشبكّيًللبيئةًالجتماعّيةًبأكملها."ً

ويعنيًهذاًالتعميمًتحولاًثقافيااًجذريااًبالثقافةًكلها،ًولعالقةًاإلنسانًبالمكانًوالزمان،ًولمفهومً
ًبدأتً ًأولى،ًثّم التجربةًالبشرية.ًلقدًكانتًالطبيعةًتهيمنًوتخضعًاإلنسانًلقواهاًفيًمرحلة 

ً ًالصناعّية ًوالحضارة ًالحداثة ًظهور ًمع ًندخلًالثقافة ًفنحن ًاليوم ًأّما ًالطبيعة؛ ًإخضاع في
ًبالتحولً ًالتاريخي ًالتطور ًارتباط ًوبسبب ًالثقافة، ًإلى ًالثقافة ًتحيل ًحيث ًجديدةا، مرحلةا
ًالسببًأيضااً ًولهذا ًالجتماعّي؛ ًللتفاعلًوالتنظيم ًخالصاا ًثقافياا ًنجربًنمطاا ًفإّننا التكنولوجّي

ً ًلتنظيماتنا ًالرئيسّي ًالمكون ًالمعلومات ًالمضامينًأصبحت ًتيارات ًتشكل ًإذ الجتماعّية،
والصورًالمتداولةًبينًالشبكاتًالنسيجًاألولًلبنيتناًالجتماعّية،ًولًيعنيًهذاًأّنًالتاريخًفيً
طورًالحتضارًتحتًتأثيرًالزواجًالسعيدًلإلنسانّيةًمعًنفسها.ًإّنًماًيحدثًاآلنًفيًالحقيقةً

اآلنًعلىًشرطًأنًنفهمًالتاريخًعلىًأّنهًذلكًالزمنًهوًعكسًهذاًتماماا،ًإّنًالتاريخًيبدأًفعالاً
ًثّمً ًأولا، ًالبقاء ًمنًأجل ًالطبيعة ًالسنينًمع ًصراعًآلفًمن ًبعد ًاإلنسانية الذيًبلغتًفيه
ًاجتماعيً ًعالم ًبالعيشًداخل ًيسمح ًالجتماعّي ًوالتنظيم ًالمعرفة ًمن ًدرجة ًثانياا إخضاعها

ًعصرًالمعلوماتًالذيًيتميزًباألساس.ًإّنهاًبدايةًحياة ًجديدة،ًأوًباألحًر ًجديد  ىًبدايةًعصر 

 باستقالليةًالثقافةًعنًاألسسًالمادّيةًللوجود.ً

ً

محاولتهًلتأسيسًمقاربةًنقديةًلمفهومً"مجتمعًفيً"Bernard Miège" يشيرًبرنارمياجً
ًأنًّ ًحاولًًالمعلومات" ًحيث ًالستينّيات، ًنهاية ًإلى ًيعود ًالمسألة ًحول ًالنظري الجدل

واليابانيًيوناجيً بعضًالمفكرينًمنًأمثالًاألمريكيًدانيالًبال،ًوالفرنسيًآلنًتوران،
ًا ًالمجتمع ًنهاية ًبمعنى ًالمجتمعّي"، ً"التحول ًفرضًفكرة ًمجتمعًماسودا ًأو لصناعّي

 الستهالك.

ً 
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 :مجتمع المعلومات لمفهومة الجذور التاريخيّ 

ًإلىً ًالمنطلق ًهذا ًمن ًالمعلومات" ً"مجتمع ًمفهوم ويشير
ًقرار،ً ًوأصحاب ًأكاديميين ًمن ًتتكون ًألوساط ًفكرية حركّية

ً ًتفكيرهم ًالمستقبلي،يتميز ًالتحليل ًُيسّمى ًبما  المجتمعّي
ويالحظًبرنارًمياجًأّنهًبالرغمًمنًالنقدًالذيًتعرضًلهًهذاً
ً"ماًبعدًالصناعّي/اتصالّي"،ًفإّنً ًجديد  الفكرًالمبشرًبمجتمع 

مجتمعًالمعلوماتًشهدتًانتعاشااًجديداا،ًساهمًفيهاًإلىً فكرة
ًخطابًفكري،ًكانتًلهًحظوة ًإعالمّيةً  ًبعيد   كبيرة ،ًوقدًًحد 

 
ًللمعلومات،ً ًالطرقًالسيارة ًمجتمعًالمعلوماتًمنًخاللًأطروحة ُشكلًالتبنيًالسياسيًلفكرة
ًإليهاً"آلًغور"ًمساعدًرئيسًالولياتًالمتحدةًاألمريكّيةًبيلًكلينتون،ًفكانًالعاملً التيًدعا

ًالرئيسّيًفيًنجاحهاًاإليديولوجّي.ً

ًله ًالعلمّيةًواألكاديمّيةًوالسياسّيةًلفكرةًوتساعدًعمليةًالستكشافًالتاريخّي ًالجذورًالمعقدة ذه
ًحسبً ًيتميز ًالذي ًوالتقنّي، ًالقتصادّي ًالخطاب ًغلبة ًأسباب ًفهم ًعلى ًالمعلومات مجتمع
برنامجًبرنارًمياجًبتمثلًسببيًوميكانيكيًللتحولًالجتماعّي،ًفالتحولتًالتقنّيةًتفرزًتحولتً

ًجوهريًفيًال ًمقاربةًبرنارًاقتصادّيةًتؤثرًبشكل  ًوتقوم ًسياسية. ًيؤديًلتحولت  ًمّما مجتمع،
مياجًعلىًرفضًاختزالًالحالةًالتاريخّيةًللمجتمعاتًالمعاصرةًفيًمفهومً"مجتمعًالمعلومات"،ً
كماًأّنهًيدعوًإلىًمقاربةًتواصلّيةًنقدّيةًتقومًعلىًالشكًفيًمقولةًمجتمعًالمعلومات،ًوعلىً

ًالتقنية،ًوالنتباهً لتعقدًالظواهرًوتباينًالرهاناتًالتيًتحّفًبظاهرةًتكنولوجياتًتجاوزًالنظرة
ًاإلعالمًوالتصال.

ًتعلنًقيامًمجتمعً وقدًقامًباحثونًكثيرونًبعمليةًنقدًمجتمعًالمعلوماتًكأسطورة ًوكأيديولوجية 
مختلفًجذريااًعنًالمجتمعاتًالسابقة،ًإذًلمًينشأًمفهومًمجتمعًالمعلوماتًمنًالعدم،ًولًتأتيً

ًيقولًأرمانًماتالرً" ًبلًهناكًكما ًالجميع، ًيعيشها  Armandكونيتهًمنًأّنهًظاهرة ًواقعية 
Mattelardً9191ً"ًمصنعااًينتجًخيالاًحولًالمعلوماتًمنذًالسبعينّياتًوبالتحديدًمنذًسنة،

ًالقتصادّيةً ًوالتنمية ًالتعاون ًمنظمة ًأدبيات ًفي ًالمعلومات ًمجتمع ًمصطلح ًظهر حيث
"OCDE".ً

رمانًماتالرًأّنًظهورًالمصطلحًمرتبطًبطبيعةًاألزمةًالقتصادّيةًالتيًمّرتًبهاًالدولًويرىًأ
ً ًعام ًمنذ ًبدأت ًلدينامية ًكنتيجة  ًالفترة؛ ًتلك ًفي ًوكلود9149ًًالصناعّية ًفينر ًنوربرت مع
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ًوكميًٌّ شانون،ًوالتيًأدتًإلىًعبادةًالتكنولوجياتًالحديثة.ًإّنًتعريفًشانونًللمعلومةًفيزيائيٌّ
ح ًالنموذجًالميكانيكّيًإلًبالقناة،ًوهوًيعكسًتصورااًسببيااًللمجتمع،ًوا  ،ًإذًلًيهتمًهذا صائيٌّ

وليسًالمتلقيًسوىًنسخةًللمرسل،ًولًيوجدًمكانًفيًبرنامجًشانونًلبناءًالمعنى،ًلقدًتحولً
ً. ًولإلجابةًعلىًكلًسؤال  ًمفهومًالمعلوماتًلعلبةًسوداء،ًكلمةًصالحةًلكلًمكان 

ًشابًمفه ًوتعمقًلقد ًالمعلومات، ًميزتًمصطلح ًالتي ًالمعلوماتًنفسًالضبابية ًمجتمع وم
التجاهًالذيًينظرًللمعلومةًكمصطلحًذوًطابعًإحصائيً"معطياتًوبيانات"ًيحصرًالمعلومةً

ًفيًبنيتهاًالتقنية.ًهكذاًسيتركزًمفهومًأدواتيًخالصًلمفهومً"مجتمعًالمعلومات".

ً ًالبناء ًماتالر ًأرمان ًكشف ًالنظريةًولقد ًفالنسخة ًالجديد، ًالمجتمع ًلمفهوم ًالمعقد التاريخّي
األولىًلهذاًالمجتمعًالجديدًالمثاليًكماًيتصورهًدانيالًبالًيختلفًعنًالتمثلًالسائدًلمجتمعً
المعلومات،ًفالمجتمعًالجديدًحسبًدانيالًبالًيقومًعلىًبنيةًاجتماعّيةًهرمّيةًتحكمهاًنخبةً

منًالعلمًوليسًمنًاأليديولوجّية،ًويحركهاًتمثلًلمستقبلًالبشرّيةًًمثقفةًتستلهمًرؤيتهاًالسياسية
ًالنموذجًاألولًفإّنًكتاباتً يقومًعلىًثالثيةًالتاريخ،ًوالحداثة،ًوالتقدم.ًوبالرغمًمنًفشلًهذا
ًالمعلومات.ً ًلمجتمع ًالتقني ًالتمثل ًترسيخ ًفي ًماتالر ًأرمان ًحسب ًنجحت ًبال دانيال

ً ًتحليل ًمن ًماتالر ًقدًويستخلصًأرمان ًالغربّي ًالنموذج ًوفق ًالتحديث ًفكرة ًأّن ًالفترة هذه
ًالبيئةً ًداخل ًونشأ ًالمعلوماتًالذيًولد ًمجتمع ًمفهوم ًانتشار ًمنًخالل ، انتعشتًمنًجديد 
ًجديدةً ًبوسائط ًالعالم ًتقود ًكقوة ًاألمريكّية ًبتحولتًالسياسة ًمرتبطاا ًوبقي ًاألمريكّية، الثقافية

 تمثلًالشبكاتًجوهرها.

ً

 مجتمع المعلومات واإلعالم الجديد: .ثالثاً 
 هوًّ التكنولوجيًّ التطّور عبر والتغير التحّول إنًّ

 فيًجديدً  فاإلعالم والتصال، اإلعالم حياة جوهر
 مع جديداًا اإلعالم يكن ألم ،أطواره من طورً  كلًّ

الصحافةً تطّور مع وجديداًا الطباعة، ظهور
 مع وجديداًاالفوتوغرافيا،ً ظهور مع وجديداًا المكتوبة،

ًً ألمًالتلفزيون؟ ظهور مع وجديداًا اإلذاعة، ظهور
والتصاليً اإلعالميًّ الدور أمام المكتوب مصير عن الحقل هذا في والباحثون الخبراء يتساءل
ًاإلعالميًّ الستقطاب أمام اإلذاعة مصير وعن العشرين، القرن بداية اإلذاعة تؤّديه بدأت الذي
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التيً التحّول طبيعة ألنًّ ذلك ذاته؟،ًكلًّ القرن من األّول النصف أواخر التلفزيون حّققه الذي
ًماكلوهان يسّميه ما، أمرً  الّنظرًفي تقتضي واإليديولوجي، العلميًّ بعدها في التقنية إليها تقود

 .التكنولوجّية" بالحتمّية"

 

 لما مغاير بوجهً  يتجلى المشهد، في سريعً  وتبّدلً  واضطرابً  غليانً  من اليوم يحدث ما ولكن
 قضايا اليوم يطرح مجالال هذا في الوسائطّية التقنية فتطّور والتصال، اإلعالم تاريخ فيًحدث

 أفرزه الذي المرّكب، الّسوسيولوجي للواقع الحقيقّية اآلفاق فهم حول كّلها تدور معرفّيةًحاّدة
 الحديث البديهي من أصبح ولقد للمعلومات. فائقة تدفق بقوة تتمّتع جديدة عالمّية ظهورًبيئة
 في التصال لتكنولوجيا المضاعف الحضور تنامي ندرك لّما خصوصاًا البيئة، هذه عنًظهور

 في الجتماعيين األفراد اعتماد مدى ونتبين الّدينامّية، المجتمع أنشطة محور التيًتمّثل المواقع
 اليوم عالئقي نظام يخلو ل إذ والتصال، لإلعالم الجديدة الوسائط على ومبادلتهم إنتاجهم

 التفكير حصر إلى أّدى مّما المعلومات، لتكنولوجيا المرن الستخدام ثقافة يعكس وجودًأثر من
ً.المعلومات لمجتمع الحديثة األنساق مع والتعايش التعامل تنميةًأساليب في

 لّما الماضي، القرن من التسعينّيات بداية إلى يعود إّنما مجتمع المعلومات تشكل في واألصل
 مستوى في النطاق واسع اًانجاح محّققةًا اإلنترنت األولىًلشبكة الجتماعّية الوظائف لحت
 وبالعالم؛ بالمعرفة جديدة عالقة تأسيس عن ذاته فيًالوقت ومعربةًا اإللكترونّية، الّرسائل تبادل
 بما منها جزءً  واستبدال بل التواصل، في منعكساتهًالجتماعّية مراجعة إلى باإلنسان دفعت
 ل التقنيًّ فالتطّور العالمّي. الّرقمي الّنظام يحكمها التيًالتجاهات جميع على مسيطراًا يجعله
ًبذاته نظام وفق يستمرًّ ول يحدث  لسلوك تطّور إّنماًيرافقه واألدوات، الوسائل تحّركه مستقلٍّ
 الّضروري من فإّنه لذلك بعينه؛ ثقافّياًا وسطاًا ويراقب ينّظم الواقعًالذي األمر بمثابة هوًّ إنسانيًّ

، على المعلومات مجتمع إلى الّنظر الحديث التطّورًالتقاني مظاهر دراسة عند  يقّوم ل نحو 
 الفرد تقود المفاهيم من فوقّية ببنية مرتبطة أشكالها كلًّ ألنًّ ؛منًالاّلزم أكثر المتطّورة التقنية
ًنظرائه. مع وتعاونه عمله هوًتفكيره، مناهج تعديل إلى

 تبادل في لها مثيل ل أتاحًمرونةًا الجماعيًّ للفكر كفضاءً  "Web" الويب ظهور أنًّ شكًّ ول
نتاج المعلومات  إلى العالم بمقتضاها والمكانًتحّول للّزمان جديدةًا قراءةًا رافقته قد المعرفة، وا 

ذا وأطواره، حالته كلًّ في المعلومة تنّشطه ،مفتوحً  نظامً   للّرمز امتالكه العتبار أخذناًفي وا 
ًاإللكترونّي، عن حديثه في دوبري ريجيس يقول كما والّذاكرة،  أداء في وطواعيته التخزين
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 لمجتمع المركزي بالعصبًوصفه حقيقة ندرك ومعرفّية، واقتصادّية اجتماعّية وظائف
ً.المعلومات

 والمضامينًالتي الّرسائل تدّفق سرعة مضاعفة إلى عقود منذ سعى اليومًقد عالموحيثًإّنًال
ًفإنًّ قّوته محور تمّثل ًلماإلنتاجّية، لنظامً اإللكترونّية الشروط عن النفصال بإمكانه يعد ه

 مختلف من والباحثين المفكرين بال تشغل التي المعرفة بناء قضية ألنًّ المعلومات؛
 هي ماإنًّ لستراتيجي،وا المعرفي بعديها في بالمعلومة مرتبطة ليست الختصاصاتًالعلمّية

 كلًّ أنًّ ذلك ذاتها، حدًّ في الوسائط مع تكّيف قضية الوسائط دمج نظام التيًيطرحها بالّصيغة
ًالجتماعّي". العقد "تشكيل يعيد جديد مجالًوسائطي

 واتباعها التعقيد، من غايةً  على تقانّية مسالك اليوم غمرتها المعلومات الموصلةًإلى الّطريقة إنًّ
ًتطبيقّية يستوجب  ولتحقيق عام، بشكلً  اإللكترونيًّ الوسيط وظائف في للتحّكم دقيقة معرفة

 ل حاسوبّية أنظمة ومن للوسائط دمجً  من يتراكم ما ضمن تفاعلي نحوً  التصاليًعلى الفعل
 مجال في المستمر التكوين حتمّية والنشاط العمل طبيعة وتقتضيً،الستقرارًوالثبات تروم

 متغير.ً وسائطي

ً

 مجتمع المعلومات والعولمة:. رابعاً 
إّنًعالقةًالعولمةًبكلًمنًثورةًالمعلوماتًوثورةًوسائلًالتصالًوثورةًالحاسباتًاإللكترونيةً

ًهيًعالقةًتبادليـّةًمنًحيثًالسببًوالنتيجة،ًويظهرًذلكًفيماًيلي:ً

ًسائرً .9 ًوبين ًوالمعلومات ًالتصال ًقطاع ًبين ًالجديدة ًالتفاعلّية ًمن ًنمط حدوث
 Informationالقطاعاتًالجتماعّية،ًوهوًماًأنتجًمجتمعاتًتوصفًبمجتمعاتًالمعلومات

Societies.ً
اتسعتًاألنشطةًاإلعالمّيةًالتصاليةًُمتخطيةًالحدودًالقومية،ًبحيثًأضحتًالمجتمعاتً.2ً

،ًوهوًماًُيسّمىًدبلومـاسّيةHighly Interrelatedًالمختلفةًوثيقةًالتصالًببعضهاًالبعضً
 ElectronicأوًدبلوماسيةًالتصالًاإللكترونّيSatellite Diplomacyً األقمـارًالصنـاعّيةً

Communication Diplomacy"ً ًيعتبر ًالصدد ًبهذا ًالتصالتًجيد نز" ، ًثورة أّن
ًعم ًدعم ًفي ًاألكبر ًاألثر ًلهما ًكان ًالمعلومات ًتكنولوجيا ًمجال ًفي ًالهائل لياتًوالتطور

ًالعولمة.

71 



ً ًاإلنترنت ًشبكة ًهذهًً(Internet)إّن ًالمعلوماتّي، ًالمجتمع ًإلبراز ًُمعّززاا ًدوراا ًأدت العالمّية
ًلسنةً ًالدفاعًاألمريكّية؛ًإلنشاء9191ًًالشبكةًالتيًتعودًجذورها ًوزارة فيًمبادرةًسعتًإليها

ّناعًالقرارًالسياسيًشبكةًتربطًبينًالجامعاتًومراكزًالبحوثًلتأمينًالتنسيقًبينًالخبراءًوصًُ
ًفيًُأفقًقيامًحربًنووّيةًُمحتملة.

إّنًهذهًالشبكةًالعنكبوتّيةًقّدمتًمصفوفاتًمعلوماتّيةًلمًتكنًموجودةًفيًالسابق،ًمثلًأنظمةً
ًالحكومةً ًاإللكترونّي، ًالتعاقد ًاإللكترونّية، ًالمصرفة ًاإللكترونّية، ًالصحة ًاإللكترونّي، التعليم

ًبحيثً ًإلكترونّيةًاإللكترونيـّة، ًمرآة ًأمام ًلوجه ُيصبحًالمواطنًوالمستهلكًوصانعًالقرارًوجهاا
ًويومي ًمتفاعل  ً.وبشكل 

ًالُمتفائلًباألدوارًالستراتيجّيةًلإلنترنتًنائبًالرئيسًاألمريكيً ًمنًأبرزًُممثّليًالتجاه ولعّل
ً ًبكبارًمسآل غــور، "األسبق" ًوالذيًأحاطًنفسه ًبالتقنياتًالتصالية، ؤوليًشركاتًالمفتون

الصناعةًاإللكترونّيةًفيًإطارًدائرةًالتفكيرًالمستقبليًفيًمشـاكلًالقتصادًاألمريكّي،ًوُطرقً
ًحّلهاًفيًُأفقًقيامًالعصرًالمعلوماتّيًالجديد.

إّنًهذاًالتداخلًالكونيًالمتسارعًوالذيًتزايدًوتنامىًيجعلناًُنمّيزًبينًثالثًمحطاتًوسائطيةً
ًوهي ًالبشرية ًعرفتها ًمعًكبرى ًتتالءم ًبدورها ًوهي ًالبصري، ًوالسمعي ًوالطباعـة، ًالكتابة، :

ًالصوتّية ًفالدائرة ًوالفيديو، ًالفـن، ًالتعّبد، ًوهي: ترمزًلهاLogos phèreًًثالثًدوائرًُمتمايزة
الكتابةًمنًحيثًوظائفهاًالرمزيةًالدينّيةً)الحضاراتًالُمتمحورةًحولًالدياناتًالكتابّية(،ًوالدائرةً

ً ًالدائرةً Graphos phèreالخطّية ًأّما ًالفن، ًوتخطيًعصر ًاكتشافًالمطبعة ًمع وتتزامن
ًعناصرهً videos phère البصرية ً)بكل ًالفضـائّي ًواإلعالم ًواإلنترنت، ًالتلفـاز ًحقبة فهي

ً(.Blogكتلفزيونًالواقـعًومواقعًاليوتوب،ًوعصرًالمدوناتً

ًالمعلوما ًفيًعصر ًهاّماا ًودولياا ًاجتماعياا ًُمؤشراا ًهناك ًجديدًإّن ًتفاعلّي ًنمط ًُيبرز ًوهو ت،
ونزعةًاجتماعّيةًجديـدة،ًهيً)اإلنسانّيةًالمعلوماتّية(،ًويتجلىًذلكًفيًتداعيـاتًشبكةًاإلنترنتً

ًًو ًمعًبعضها، ًفيًربطًالمنظماتًالدولّية ًبفاعلية المنظماتًًتعملًعلىًمساعدةالتيًتسـاهم
ً ًتكون ًحيث ًالدولّي، ًالبعد ًعلى ًأعمالها ًإنجاز ًفي ًآلفًالدولّية ًإلى ًالمعلومات ًنقل كأداة

دولة،ًوالتيًتعملًفيًميـادينًُمختلفةًكحقوقًاإلنسان،ًوالبيئـة،ًوحمايـة933ًًالمنظماتًفيً
األقليـات؛ًوبهذاًأصبحتًشبكاتًاإلنترنتًُتكسبًاألطرافًالمتعاملةًمعهاًصفةًالكيانًالواحد،ً

ًُيساهمًفيًزّجًاإلنسانيـّةًفيًرغمًتعّددًاألطرافًواختالفًأماكنًتواجدهاًوأزمنةًحضورهاًبش كل 
"ً ًالفسيحـة ًالطرق ًعصر ًالشاملة، ًالمعلومـات Autoroutesًعصر ًالمعلوماتً" ًتسلكها التي

ًيكادًيكونًأكثرًتشابهاا. ًبطريقة ًتصوغًالمجتمعاتًفيًالمستقبلًوفقًنمط 
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،ًإذًبدأتًلقدًشهـدًالنصفًالثانيًمنًالقرنًالتاسعًعشرًمولدًعددًمنًالختراعاتًاإللكترونّية
ًعصرً ًأّن ًذلك ًالحالي، ًالقرن ًفي ًعميقة ًآثار ًلها ًكان ًجديدة ًاتصالية ًتقنية ًمالمح تظهر

ًالمعلوماتً ًمجتمع ًمعه ًحمل ًقد ًاإللكترونّي الذيًُيعتبرInformation Societyًًالتصال
ً.Industriel societyًمرحلةاًمتقّدمةاًلماًُيسّمىًمجتمعًصناعيًّ

القرنًالماضيًعمليةًدخـولًكثيفًللمعلوماتّيةًإلىًالمجتمعاتًلقدًبدأتًفيًالثمانينّياتًمنً
الصناعّيةًالغربّيـةًومنهاًإلىًالمجتمعاتًالعربيةًواإلسالمية،ًوفيًالوقتًالذيًتأّثرتًفيهًكلً
قطاعاتًالقتصادًالكبيرةًبهذهًالتغيرات،ًاقتضىًاألمرًتغييرااًفيًالعمقًللنظامًالتقنّيًالخاصً

ًفيًبالمجتمعاتًوابتكارًأش ًحركاتًالتغييرًهذه ًبأّن ًويمكنًالجزم ًالعمل، ًلتنظيم كالًجديدة
ًأنماطًالحياةًسوفًتتوالى،ًفتظهرًاستخداماتًسوسيوتقنيةًجديدةًبالتأكيد.

والواقعًأّنًتقنياتًالتصالًتتمّيزًبآثارًخاصـةًتختلفًباختالفًالمجتمعات،ًوعندًتقويمًآثارً
ًالقولًبأّنًالتقنيةًتصنعًالتاريخًباعتبارًتقنياتًالتصالًواإلعالم،ًفيبدوًصحيحااًإ لىًحدًٍّكبير 

ًتتابعااً ًالنظام ًشهد ًسواء ًفيه، ًتعمل ًالذي ًوالقتصادّي ًالجتماعّي ًالنظام ًطبيعة ًفي تأثيرها
معينااًأمًل،ًوسواءًكانتًهذهًاآلثارًفيًنطاقًالتحكمًالبشريًأمًالعكس،ًمنًالمؤكدًأّنًدرجةً

ًوالقت ًالجتماعي، ًالنظام ًالبدائلًتطور ًالُمثلىًمن ًإمكاناتًالستفادة صاديًهيًالتيًُتحّدد
 والخياراتًالتيًتوفرهاًهذهًالتقنياتًفيًمجالًاإلعالمًوالتصال.

ً

 مظاهر مجتمع المعلومات:

(ً ًوعملية  ًالمعلوماتًظاهرة  ًمجتمع ًبفعلًضغوطprocessًإّن ًإذ ًالثقافّية، ًالعولمة ًأفرزتها )
ًالمعلوماتًبرزتًالمظاهرًالتالية:اإلعالمًوالتصالًوانسيابً

ًتمسكااً .9 ًوأكثر ًوعياا، ًوأكثر ًإعالماا، ًوأكثر ًتكويناا، ًأكثر ًمبدئياا ًالمواطنون أصبح
ًبمطالبهمًوحقوقهم.

ًوالبتكاراتً .2 ًاإلبداعـات ًمن ًالقديمة ًالمجتمعات ًفي ًالمتزايد ًبالقلق ًالشعور إظهار
عنًمكوناتًالمـادةًوالحياةًبسببًانتقالًالمعرفةًالبشريةًمنًمرحلةًالكشفًً،الجديدة

ًوالعقلًإلىًمرحلةًالتأثيرًوالتالعبًبهاًإنتاجـااًوتصنيعـااًوتسويقاا.
دورًالمؤسساتًالعمومّيةًالغربّيةًاإلعالمّيةًفيًنشرًنموذجًالليبراليةًالقتصاديةًالتيً .3

ًالرفاهّيةً ًدولة ًفي ًتجّسدت ًالتي ًالجتماعّية، ًالديمقراطّية ًمكان ًاحتالل ًنحو تّتجه
ًقتصادًالسوقًالجتماعّيًواقتصادًالمشاركة.وا
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التزايدًالنفجاريًلعددًالحركاتًالفكرّيةًوالطوابقًالعقدية،ًوقدًأحصىًأندريًغارسياً .4
ًحواليًعشرةًآلفًحركةًفكرّيةًعقديةًفيًالعالم.

ًوتعُددً .1 ًاألديانًفيًالنزاعاتًوالعالقاتًالدولية، ًدور ًوتزايد ًوالدينّية، ًالروحّية العولمة
مراتًحولًموضوعًحوارًاألديانًبحثااًعنًالمعاييرًوالقواسمًالمشتركةًاألخالقّيةًالمؤت

ًوالسياسيةًوالقانونية.
ًتزايدًدورًالمنظماتًغيرًالحكومّيةًفيًالدفاعًعنًحقوقًاإلنسانًوالبيئة. .9
ًوديمقراطّيةا،ً .9 نسانيةا ًوا  ًأكثرًعدالةا ًبعولمة ًللمطالبة ًوالتصال ًاإلعالم توظيفًوسائل

 إلىًتزايدًالضغوطًللمطالبةًبإقرارًمبدأًوسياسةًالتعدديةًالثقافّية.باإلضافةً

 

 خصائص مجتمع المعلومات:

 
ًوصفوةًالقولًإّنًمجتمعًالمعلوماتًهوًذلكًالمجتمعًالذيًيتمّيزًبالخصائصًالتالية:

ًالتوظيفًالمتداخلًوالكبيرًلوسائلًاإلعالمًوالتصالًالمعاصرة. -9
ًالرقمّيةًللتواصلًمعًاألناًواآلخر.العتمادًعلىًالتكنولوجياً -2
ًالهويةً -3 ًُيهّدد ًمّما ًوالقيمّية، ًالفكرّية ًاألنساق ًمن ًلكثير  ًالمشتركة ًوالنمذجة التنميط

ًالمحليةًعلىًحسابًالهويـةًالعالمّيةً)الكوسموبوليتانية(.
مجتمعًالمعلوماتًأصبحًذلكًالمجتمعًالذيًيتميزًبخصائصًجديدةًمنًالمواصفاتً -4

ًالمعلوماتّية،ًواألنسنةًاإللكترونّية،ًوالقيمًالعالمّية،ًوالمواطنةًالعالمّية.كاألميةً
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ًعلىًتمريرًوتوسيعًالذاكرةًالجماعّيةًبفعلًالقدرةً -1 ًكبيرة  مجتمعًالمعلوماتًيتمّيزًبقدرة 
ًأّنً ًرغم ًالمعطيات، ًبنوك ًأو ًالمعطيات ًكخزانـات ًالمعلومـات ًتخزين ًعلى العالمّية

ًبينًعالمًالشمـالًوالجنوبًتقسيمًالمعرفـةًلًيتمًّ ًعادل   .ًبشكل 

ً

 مجتمع المعلومات من المفهوم إلى الستخدامات الجتماعّية: .خامساً 
ًللخروجًعنًالنموذجً ًالنظريةًاألكثرًشمولا ًالمحاولة ًالجتماعّي ًالستخدام تمثلًسوسيولوجيا

الحديثة،ًوالتيًتؤسسًالعتقادًًالنظريًالتقني،ًالقائمًعلىًرؤياًميكانيكّيةًلتأثيرًالتكنولوجيات
ًذاتًطابعًثوري،ًينتجًعنهاً ًوتحولت  فيًفعاليةًهذهًالتكنولوجياتًوقدرتهاًعلىًإحداثًتغيرات 

ًقطيعةًشاملةًمعًالنماذجًالقديمةًالتيًتحددًالمجالتًالقتصادّية،ًوالجتماعّية،ًوالثقافّية.

تجاهاتًالنظريةًالتيًساهمتًفيًبلورةًوقدًقامتًالباحثةًالفرنسيةًجوزيانًجوايًبرصدًأهّمًال
رؤيةًسوسيولوجية،ًلماًُيسّمىًالستخداماتًأوًالستعمالتًالجتماعّيةًللتكنولوجياتًالحديثة،ً

ًوالتيًتسمحًباستكشافًالعالقاتًالمعقدةًبينًهذهًالتكنولوجياتًوالمجتمعًوالثقافة.

ًن ًمع ًانطلقت ًالتي ًاألولى ًالسيسيولوجّية ًالبحوث ًحاولت ًتفهمًلقد ًأن ًالستينّيات هاية
الستخداماتًالجتماعّيةًلتكنولوجياتًاإلعالمًوالتصالًمنًزاويةًالتحولتًالتيًطرأتًعلىً

ًالغربّية ًخاللًالمجتمعات ًوالدين،ًًمن ًكاألسرة، ًالتقليدّية ًالجتماعّية ًالتنشئة ًمؤسسات أزمة
ًوالعائلة،ًوانحسارًاإليديولوجيات.

ًاستخد ًبفهم ًالباحثون ًاهتم ًُيسّمىًتناميًالستقاللّيةًإذ ًبما ًالتكنولوجياتًفيًعالقتها ًهذه ام
ًاألشخاصً ًأّن ًاألولى ًالدراسات ًبرهنت ًكما ًالجتماعّي، ًوالبتكار ًوالفردّية الجتماعّية
ًبناءً ًالجتماعّية، ًالقيود ًمن ً)التحرر ًمتعددة ًاجتماعّية ًالتكنولوجياتًلغايات  يستخدمونًهذه

ًًو ًجديدة(، ًاجتماعّية ًوالهاّمةًعالقات ًاألولى ًالنظرية ًاإلضافة ًأّن ًجواي ًجوزيان ترى
لسيسيولوجياًالستخدامًالجتماّعي،ًتتمثلًفيًفكرةًأّنًالستخدامًالجتماعّيًيتميزًبأّنهًنشط ،ً

ًوذكي،ًولًيتماهىًبالضرورةًمعًالغاياتًاألولىًالتيًوضعهاًمبتكروًهذهًالتكنولوجيات.

هذهًالبحوث،ًفيتعلقًبإعادةًالعتبارًلخصوصّيةًالتقنّيةًفيًأّماًالتطورًالثانيًالذيًتميزتًبهً
ًمنطقً ّن ًوا  ًليستًمحايدة، ًالتقنّية ًأّن ًفكرة ًمن ًانطالقاا ًالجتماعّي، ًالستخدام ًعملية تحديد
ًتقنيً المعلوماتّيةًواللتزامًبوظائفًالبرمجياتًوبالطرقًاإلجرائّيةًلآللتًتؤديًإلىًإضفاءًبعد 

لىًاكتسابًمهارات،ًإضافةاًإلىًاآلثارًالذهنّيةًالناتجةًعنًالتعاملًعلىًالعمليةًالتواصلّية ،ًوا 
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ًالستخداماتً ًبتقنّية ًالمرتبطة ًوالناجعة ًالعقالنّية ًقيم ًتصبغ ًكما ًاإللكترونّية، ًالحوامل مع
ًالوظيفّيةًوالترفيهّيةًلتكنولوجياتًاإلعالمًوالتصال.

ّيةًبالكشفًعنًالعالقةًبينًالبتكارًالتقنّيًوتسمحًإشكاليةًالوساطةًالمزدوجةًالتقنّيةًوالجتماع
ًلهذاً ًالذيًيعطي ًالمعنى ًولكن ًالجتماعّي، ًالستخدام ًتشكل ًفالتقنّية ًالجتماعّي، والبتكار

ًالستخدامًفهوًيأتيًمنًالمجتمع.ً

ًاجتماعّيًتحكمهً ًتنظرًالمقاربةًالسيسيولوجّيةًإلىًالستخدامًالجتماعّيًعلىًأنهًبناء  وهكذا
ًتشكلًالعالقةًبينًالتقنيةًوالمستخدمًالجتماعّي.وساطاتً

ًفليستً ًوالتصال، ًبتكنولوجياتًاإلعالم ًلالستخدامات ًالتاريخّي ًبالتشكل ًالباحثون ًيهتم كما
الستخداماتًسلوكياتًثابتةًلًتتغير،ًبلًهيًتتأثرًبعواملًعديدةًتجعلهاًظاهرةاًمتحولةا،ًإذً

ًالتقن ًبتغير ًالجتماعّي ًالستخدام ًفالهاتفًيتغير ًالجتماعّي، ًانتشارها ًوبصيرورة ًنفسها ّية
ًهام،ًإذًتغيرتًوظائفهًوتعددتًكماًتحولتًاستخداماتهًالجتماعّيةًوتطورتًالقيمً الجوالًمثال 

ًالرمزّيةًالمرتبطةًباستعماله.

ًبموتًالوسائطً وتبّينًالدراساتًالسيسيولوجّيةًالوهنًالنظريًللخطاباتًالستشرافّيةًالتيًتتنبأ
ًماًاإل ًقطيعة ًبأّن ًبالتخلصًمنًالعتقاد ًالميدانّية ًالعلمّية ًوتسمحًالمالحظة ًالقديمة، عالمّية

تفصلًالمستقبلًعنًالماضي،ًكماًأّنهاًتقومًعلىًفكرةًتعقدًالعالقاتًبينًالوسائطًاإلعالمّيةً
ًالتيًُتوصفًبالتقليدّيةً)اإلذاعةًوالتلفزيونًوالصحافة(ًبالتكنولوجياتًالحديثةًلالتصال.ً

ًوالتقنياتًالتيًتتداخلًفيهاً ًبينًالمستخدم ًتفاعلّية ًالبحوثًالسيسيولوجّيةًعلىًرؤية ًإذاا تقوم
ًفالتقنياتًالحديثةً ًالستخدام، ًلعملية ًوالثقافية ًوالخصوصياتًالجتماعّية خصوصياتًالتقنّية

ً:فيًتؤثر

 ًًجديدة )الدردشةًبنيةًوطبيعةًالعالقاتًالجتماعّية،ًإذًإّنهاًتساهمًفيًظهورًعالقات 
ً.اإللكترونّية،ًفضاءاتًالحوارًعلىًاإلنترنت(

 ًًرئيسياا ًمحوراا ًالجتماعّية ًالعالقات ًمسألة ًوتشكل ًالقديمة، ًالجتماعّية العالقات
ًكالعالقاتً للبحوثًالسيسيولوجّية،ًفهيًتشلًتأثيرًالتكنولوجياتًفيًمستوياتًعديدة

ًًو ًالشبكة، ًعلى ًالصغيرة ًالمجتمعات ًوظهور ًاألفراد، ًمجتمعّيةًبين ًمستويات على
ًكتحولتًالفضاءًالعمومي.
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ً وبالمقابلًفإّنًالباحثينًلًينظرونًفقطًإلىًهذهًالتكنولوجياتًمنًزاويةًماًتحدثهًمنًمتغيرات 
ًهذهً ًفي ًالمجتمعّية ًبالتأثيرات ًأيضاا ًيهتمون ًولكّنهم ًالجتماعّي، ًالتواصل ًأشكال ًفي جديدة

ًمجتمعّيةًمخصوصة.ًًالتكنولوجيات،ًوالتيًتتحددًداخلًسياقات

ًفهمً ًالتكنولوجياتًالحديثة ًمسألة ًفي ًالبحثًالعلمّي ًمنًخصوصية ًانطالقاا ًإذاا كيفًيمكن
ًسيسيولوجياً ًإّن ًجواي: ًجوزيان ًتقول ًالمعلومات؟ ًمجتمع ًحول ًالغالب ًبالخطاب عالقته
الستخداماتًتقعًعلىًهامشًالخطاباتًالتفاؤلّيةًوالكارثّيةًلمجتمعًالمعلومات؛ًألّنهاًتقومًعلىً

ممارساتًالمعيشّية،ًومنًهذاًالمنطلقًفهيًتعطيناًرؤيةًعاقلةًللتقنياتًالتصالية،ًمالحظةًال
ًفمشروعهاًيقومًعلىًالنظرًإلىًعالمًالستخداماتًالجتماعّيةًفيًأبعادهًالعاديةًلفهمه.ً
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 الخالصة     

 
 على أساسياًا اعتماداًا يعتمد الذي "ًهوًالمجتمعInformation society"ًالمعلومات مجتمع إنًّ

 القومي، للدخل وكخدمة،ًوكمصدر استراتيجّية، وكسلعة استثمارّي، كمورد الوفيرة المعلومات
 المتطورة والتصالت تكنولوجياًالمعلومات إمكانات ذلك في مستغالًا العاملة؛ للقوى وكمجال
ًفي بشكلً  المعلومات استخدام يبين وبما ّكلها،  والثقافّية القتصادّية الحياة أوجه واضح 

ًالمستمرة، تحقيق بغرض والسياسّية، والجتماعّية  للمجتمع الحياة نوعية وتحسين التنمية
ًولألفراد.ً

 بينها ّكلها،ًومن األنواع من الفورية التصالت على المنظم المعلومات مجتمع يعتمد كذلك
 وتعدد اإللكترونّيةالتصالً وسائل تطور ومع البعيدة، المسافات عبر التصال على القدرة

 المهّمة الظواهر إحدىTelecommunicationsًبعدً عن التصال ظاهرة أصبحت خدماتها
ًتكنولوجيا أدى كما الحديثة، المجتمعات شؤون إدارة في  تكنولوجيا مع الكمبيوترات امتزاج

، عصرً  خلق إلى بعدً  عن التصال  ظهور ذلك عن ونتج اإللكترونّي، النشر على يعتمد جديد 
ًفمجتمع ومنً،الجديدة التصال وسائل من العديد  تكنولوجيا يد على يولد لم المعلومات ثّم

 بالمزاوجة ُولد ولكّنه وحدها، التصال تكنولوجيا يد على ول كالكمبيوتراتًوحدها، المعلومات
ًالتكنولوجيا بين التصال،ً نظم إليه تطورت الذي الرقمي النظام بينهما جمع فقد وتلك، هذه

 نظمًالمعلومات استقالل عهد انتهى وبذلك المعلومات، شبكات مع التصال شبكات فترابطت
 Computerاآلن ُيسّمونه للمعلومات جديدً  عهدً  في ودخلنا التصال، نظم عن

Communication. 
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 التمارين

 

 حدد اإلجابة الصحيحة:

ًمجتمعًالمعلوماتًظاهرةًأفرزتها: .9

 اإلنترنتًً–العولمةًالثقافّيةً–التكنولوجياًالحديثة

 العولمة الثقافية اإلجابة الصحيحة:

ً

ًمنًخصائصًمجتمعًالمعلومات: .2

ًالرقمّية ًالتكنولوجيا ًعلى ًاإلعالمً–العتماد ًلوسائل ًالمتداخل ًالتوظيف ًالسريعًً–عمد النقل
 للحدثً

 االعتماد على التكنولوجيا الرقمية اإلجابة الصحيحة:

ً

ًظهورًالشبكةًالعنكبوتّيةًعام:- .3

9111-ً9111-ً9191 

 9191 اإلجابة الصحيحة:

ً

ًإّنًالشبكةًالعنكبوتّيةًقّدمتًمصفوفاتًمعلوماتّيةًمثل:- .4

 التفاعلًاإللكترونّيًً-السمعًبصرّيةً–الحكومةًاإللكترونّية

 الحكومة اإللكترونية اإلجابة الصحيحة:

ً
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ًبعضًالختراعاتًاإللكترونيةًظهرتًفي:ًً- .1

 بدايةًالقرنًالواحدًوالعشرينًً–نهايةًالقرنًالعشرينً–النصفًالثانيًمنًالقرنًالتاسعًعشر

ًالنصف الثاني من القرن التاسع عشر اإلجابة الصحيحة:

ً 
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 المراجع      
 

9. (ً ًمحمد. ًأحمد، 2111ًبن ًالموجود. ًإلى ًالمنشود ًالمعلوماتًمن ًمجتمع ًاتحادً(. مجلة
 .92-91(،ًص3ً)ًاإلذاعاتًالعربية،

ً

ًالصادق.) .2 2111ًالحمامي، ًالمعلومات. ًمجتمع ًلمفهوم ًالنظرية ًالمساءلة ًاتحادً(. مجلة
ً.91-1(،ًص3،ً)اإلذاعاتًالعربية

قدمًإلىًً.والفوضى الجديدًالنظام اإلعالم (.ابريل1ًً-2111ً،9)ًالزين. الحيدري،ًعبداهلل .3
ًالمؤتمرًالدوليًاإلعالمًالجديد:ًتكنولوجياًجديدةًلعالمًجديد،ًجامعةًالبحرين.

 داخل المعلومات مجتمع تجسيد فرص (.ابريل1ًً-2111ً،9)ضيات. خلفالوي،ًشمس .4
ًالمؤسسة ًلعالم ًجديدة ًتكنولوجيا ًالجديد: ًالدوليًاإلعالم ًإلىًالمؤتمر ًقدم ًجامعةً. جديد،
ًالبحرين.

ً

1. (ً ًسميرة. 2191ًشيخاني، ًالمعلومات. ًفيًعصر ًالجديد ًاإلعالم ًدمشقً(. ًجامعة مجلة
ً.491-431(،ًص9ً،ً)29،ًمجلدًللعلومًاإلنسانية

9. (ً ًبوحنية. 2111ًقوي، ،15 ً ًمارس99ًـ ًاإلجتماعية،ً(. ًآثاره ًو ًالمعلومات عصر
قدمًإلىًمؤتمرًتقنياتًالتصالًوالتغيرًالجتماعي،ًً.ًالمكوناتًوالمؤشراتًالسوسيوثقافية

ًجامعةًالملكًسعود،ًالرياض.

9. (ً ًمحمد. ًالمتلقين2192ًالمنصور، ًجمهور ًعلى ًالجتماعي ًالتواصل ًشبكات ًتأثير .)
ً ًأنموذجاا، ًالعربية ًاإللكترونية، ًوالمواقع ًالجتماعية ًللمواقع ًمقارنة ًماجستيرًدراسة رسالة

 يةًالعربيةًفيًالدانمارك.األكاديمًغيرًمنشورة،
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 الوحدة التعليمية الرابعة
 اإلعالم الجديد

 
 

ًمفهومًاإلعالمًالجديدً-أولًا

ًتصنيفاتًاإلعالمًالجديدً-ثانياًا

 الجديد اإللكترونيً  اإلعالم بيئةً-ثالثاًا

 ةًوراءًظهورًاإلعالمًالجديدالعواملًالرئيسيً ً-رابعاًا

 مميزاتًاإلعالمًالجديدً-خامساًا

 عالمًالجديدإلوظائفًاً-سادساًا

ًخصائصًوسائلًاإلعالمًالجديدً-سابعاًا

ًزةًلإلعالمًالجديدالسماتًالمميً ً-ثامناًا
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 األهداف التعليمية:

 في نهاية هذه الوحدة التعليمية يجب على الطالب أن يكون قادرًا على أن:

 ًيشرحًبداياتًاإلعالمًالجديد
 ًيشرحًمفهومًاإلعالمًالجديد
 ًيعر فًاإلعالمًالجديدًبمفاهيمهًالمتعددة
 ًيعد دًتسمياتًاإلعالمًالجديد
 ًعد دًتصنيفاتًاإلعالمًالجديدي
 ًيشرحًبيئةًاإلعالمًاإللكترونيًالجديد
 ًيعد دًالعواملًالرئيسيةًوراءًظهورًاإلعالمًالجديد
 ًيعد دًمميزاتًاإلعالمًالجديد
 ًيعد دًوظائفًاإلعالمًالجديد
 ًيعد دًخصائصًوسائلًاإلعالمًالجديد
 ًمًالجديديعد دًالسماتًالمميزةًلإلعال

 

"مجتمعًاإلعالمًوالتصالًوالمعرفة"ًالذيًيبدوًوكأنًالنظامًالليبراليًالجديدًيفكرًفيًذاتهًًإنً 
نًبدرجاتً ًاوينجزهً،امنًخاللًرؤيتهًويعبرًعنه ًاًامتزايدًاًامتفاوتةًعددًعلىًنطاقًعالميًيطالًوا 

 منًالمجتمعاتًالبشرية،ًسواءًكانتًماًفوقًناميةًأوًناميةًأوًفيًطورًالنمو.

ةًوطرقًإدارةًالمجتمعاتًوتسييرهاًة/ًالتكنولوجيً ومنًهناًفالقتصادياتًوالبنىًالتحتيً 

لكافةًأممًاألرضًتقريبااًتتأثرًبهذاً ةًو"الميدياتيكية"ًوالتربويةًوالقوانينًذاتها.والسياساتًالثقافيً 
علىًالتأقلمًمعًالواقعًالجديدً)فيًًأوًمرغمةًاًوترىًنفسهاًمكرهةًاً،الجديدًالمجتمعيً ًالنمط

ًالمجتمع(،ًوذلكًباعتمادًحلولًسريعةًلمشكالتهمًالعاجلةًوالمعقدة،ًوالتيًغالبااًماًلًيتمً 
 التفكرًبهاًملياا.
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ًالناسًاليومًباختالفًمشاريعهمً إن 
وأصنافهم،ًسواءًكانواًمنًأهلًالخبرةً

ختصاصًأوًكانواًببساطةًبشرااًعاديينًوال
ً همًبصددًالكتشاف،ًولوًبصورةًحدسية،ًإن 

وسائطًاإلعالمًوالتصالًوالمعرفةًالقديمةً
ًًمنهاًوالحديثةًتشكلًموضعااًمركزيااًطالً

ًهذهًالوسائلًأصبحتًتقيمًعالقةًمنتظمةًأوًشبهًمنتظمةً ويطالًحتىًحياتهمًاليومي ة،ًأيًأن 
ًحياتهمًالجتماعي ةًالعمل،ًالبطالة،ًالتربية،ًالترفيه...الخ.معًكلًأبعادً

 Marcelكماًيقولًمارسالًموسً،شاملةًاًاجتماعيةًاًوأصبحتًهذهًالوسائطًتمثلًبالتاليًظاهرةًا
Mauss "،ً ًظاهرةًتحثًمستخدميهاًعلىًً:الباحثًالجتماعيًوعالمًاألنثربولوجياًالفرنسي

ًالمجابهةًالدائمة.ً

ةًةًوالفكريً عبرًنخبهاًالعلميً ًخاصةًاً،ةًجمعاءًأنًتدركًأكثرًفأكثرلإلنسانيً وهكذاًتسنىً

المشكالتًالتيًيطرحهاً"مجتمعًًأنً ً،ةًوكذلكًمنًخاللًاتجاهاتًرأيهاًالعامةًواإلداريً والسياسيً 
ً،اإلعالمًوالتصالًوالمعرفة"ًهناًوهناك،ًهيًمشكالتًأعقدًمنًأنًتنعتًبالعاديةًأوًالمبتذلة

الناسًأنفسهمًمقحمينًفيًواقعًاألمرًفيًوضعياتًغيرًمألوفةًومحيرةًكهذه،ًوبحثااًولماًوجدً
عنًمسالكًوأطرًومقاييسًوعالماتًتساعدهمًعلىًفهمًماًيجريًمنًحولهمًمنًأحداثً

يبدونًنوعااًمنًالهلعًوالضياعًًةأخذًهؤلءًالناسًأفرادااًوجماعاتًاجتماعيً ،ًوأفعالًووقائع
وحتىًً،رةًالمعلوماتًالالمحدودةًالتيًيصعبًضبطهاًوالتحكمًفيهاالمتزايدينًوسطًفيضًوغزا

أمامًمسائلًملموسةًترتبطًبحياتهمًاليومية،ًغالبااًماًأصبحًالناسًيعبرونًعنًعجزهمًعنً
ً.ويقرونًبعدمًكفاءتهمًفيًإبداءًالرأيًإزاءًمسائلًتتصلًبمحيطهمًالمباشرً،الفعل

لىًإًدالتعاملًمعًأبسطًالمسائلًالتيًتمتًإنًكانًالناسًفيًاللحظةًالراهنةًعاجزينًعنف
واقعهمًاليوميًوالعادي،ًفماًعسىًأنًيقولًهؤلءًاألفرادًوهذهًالجماعاتًإزاءًقضاياًكبرىً

يكولوجيً)بيئي(ًوصحي،ً قضاياًتسعىًشيئااًًوومعقدةًذاتًطابعًاقتصاديًوماليًوسياسيًوا 
ً.مًوالتصال"لىًمزيدًمنًالزيفًيعكسً"مجتمعًاإلعالاً لىًالتقننةًًوإفشيئااً
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ً"مجتمع االتصال والمعرفة" ثقافة جديدة، فكر جديد، أم تمّثل جديد للمجتمع؟

ًجديدً ًهًمصطلحًمؤسسًلفكرً تقاربًاليومًعلومًاإلعالمًوالتصالًمفهومًالتصالًعلىًأنً 
ًوالذيًيتموضعًفيًمفترقًاختصاصاتًشتى.ً،ُينعتً"بالفكرًالتصالي"

لىًحقولًتفكيرًإهذاًالفكرًهوًبمثابةًطريقةًأوًرؤيةًجديدةًللكون،ًكماًكانًالشأنًبالنسبةًًإنً 
علميًأخرىًكعلمًالجتماعًعلىًوجهًالخصوص،ًالذيًكانًُينظرًإليهًفيًالماضيًكمقاربةً

ةًيريدًأنًيعيًذاته.ًوتوليًهذهًالعلومً)علومًاإلعالمًوالتصال(ًأهميً ًجديدةًلمجتمعًصناعيً 
ً،اًاوتعطيًمفهومًالعالقةًبالذاتًاهتمامااًأساسيً ً،الثقافيةًة/ىًالسياقاتًالجتماعيً لإخاصةً

ة،ًبينًذواتًإنسانيً Daniel BOUGNOUXًوينبغيًأنًتربطًهذهًالعالقةًحسبًدانيالًبونيوً
ًوليسًبينًكائناتًبشريةًوأشياء.

يًيتأسسًعلىًكذلكًيريدًالفكرًالتصاليًتبيانًعدمًصالحيةًنمطًالمرسلًفيًالتصالًالذ
ًة.للوقائعًالجتماعيً ًةً وسكونيً ًةً وخطيً ًةً تسلسليً ًرؤيةً 

ةًلىًكونهًيتجنبًإدراجًالوقائعًاإلنسانيً إويعتبرًهذاًالنمطًمخفضااًأوًمقلالاًلقيمةًالمتقبل،ًنظرااً

ًة.ًةًوالتاريخيً ةًوالثقافيً ةًفيًسياقاتهاًالجغرافيً والجتماعيً 

عالمًإلةًوعلومًاةًوالجتماعيً قبلًالعلومًاإلنسانيً ًوفضالاًعنًذلكًفاللتجاءًالمكثفًمن
تكشفًعنًتغييرًًهًعالمةً لىًمفهومًالشبكة،ًيبدوًكأنً إوالتصالًمنذًعقدينًمنًالزمنًتقريبااً

ًفعليًفيًطريقةًمقاربةًالواقع.

ًماًيلي:Sylvain ALLEMANDًًوفيًالسياقًذاتهًكتبًسيلفانًاللموندً

للتأكيدًًيوفرًمفهومًالشبكةًفيًالواقعًعنايةًاًورًوالتبادلًوالثقة"ًوبإيحائهًفكرةًالالرسميًوالمًر

لالهتمامًرغمااًعنًأهميتهاًالبالغةًفيًفهمًالتفاعالتًًوفاقدةًاًعلىًحقائقًظلتًطويالاًمغمورةًا

ًوكيفيةًاشتغالًالمنظمات".ً،ةالجتماعيً 

القرنًالماضيًوبدايةًالقرنًاتًيً فيًماًبينًتسعينًلفتةً ًبراديجمااًجديدااًقدًفرضًنفسهًبقوةً ًإنً 
ويتجسمًهذاًالنمطًالجديدًفيًالتفكيرًً،الحاليًفيًمجالتًوحقولًعلومًاإلنسانًوالمجتمع
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إلدراكًًوالتحليلًواإلحاطةًبالظواهرًفيًمفهومًالشبكة،ًالذيًيرىًفيهًالبعضًالمبدأًالمركزيً 
ًوتفسيرًالمجتمعاتًالمعاصرة.

 مانويلًكاستلًًثًالجتماعيً ففيًكتابهً"مجتمعًالشبكات"ًيشرحًالباح
ManuelCastellsً:مسألةًبروزًمجتمعًالشبكاتًعبرًتفاعلًظاهرتينًتاريخيتين 

وعقليةًً،انتشارًروحًالفوضىً:اتًالقرنًالعشرينيً انطلقًفيًستينًتتمثلًاألولىًفيًتحولًثقافيً 
 .ًةًاوتفاعليً ًةًأكثرًمرونةًالىًبناءًعالقاتًاجتماعيً إنصيرةًللحريةًالمطلقة،ًالتوقً

اتًالقرنًالماضي،ًيً لىًالوجودًفيًسبعينإوتتجسدًالظاهرةًالثانيةًفيًثورةًتكنولوجياًبرزتً
ًةًوعلمًالوراثة.فيًمجاليًالتصالتًالالسلكيً ًخاصةًا

وحاولًنفسًالباحثًلفتًالنتباهًبخصوصًالتأثيرًالحاسمًللشبكةًفيًإعادةًتنظيمًالمجالتً

المؤسسة،ًالمدينة...،ًفيعنيًمفهومًالشبكةًإعادةًالنظرًفيًة:ًالعمل،ًوالقطاعاتًالجتماعيً 

قائمةًأساسااًعلىًالتصالًوالتبادلًوالتدفقًعوضااًعنًنظامًالةًتحليلًالعالقاتًالجتماعيً 
ًالتسلسلًوالسلطانًوالنفوذًوالمؤسسة.

عنًتراجعًوتقلصًتأثيرًاألطرًًهذاًالتطورًالحاصلًليسًفيًمعزلً ًوجديرًبالمالحظةًأنً 
ة،ًوالتيًكانتًتدورًوعلىًامتدادًسنينًطويلةًفيًفلكًعامً ًةًبصورةً ةًللتنشئةًالجتماعيً قليديً الت

ًة.ًالدولةًالوطنيً 

واقعًودراسةًالشبكاتًيخصانًفيًذاتًالوقتًالمستويينًاألكثرًمحليةًًأنً ًاًافالًعجبًإذ
ًة.أيًالمستويينًماًفوقًوماًتحتًالدولةًالوطنيً ً،واألكثرًكلية

ةًقائمةًامالاًفيًعلمًالجتماعًركزًفيًأشغالهًوبحوثهًعلىًتطورًعالقاتًاجتماعيً تيارااًكًإنً 

لىًالوجودًإةًأنًتظهرًعلىًمقاييسًالصلةًوالقربى،ًوفيًهذاًالسياقًيمكنًمثالاًلشبكةًعالئقيً 
وتثبتًوتعمرًزمنااًطويالا،ًإذاًكانتًتجمعًأعضاءهاًأذواقًوممارساتًمتجانسةًفيًمجالًمنً

تميزًالمجتمعاتًالمعاصرةًبدأتًًنزعةًاًويبدوًجليااًأنً ً،وسيقا،ًالرياضة،ًالسينما(المجالتً)الم
لىًجيل(،ًإ)نسبةًًةً جيليً ًةًعلىًقاعدةً اجتماعيً ًوتتجسمًفيًبناءًعالقاتً ً،تلوحًفيًاألفق

ةًتكادًلًتحصىًاليومًفيًالبلدانًالمتقدمةًوالمنتجةًةًأوًاألنثروبولوجيً فاألشغالًالسيسيولوجيً 
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ةًالمراهقينًومسألةًنسجًأدقًفيًمسألةًاجتماعيً ًوبصورةً ً،فيًهذاًالموضوعًبالذاتًعلمياًا

ًة.شبكاتًصداقةًتتجاوزًالسياقاتًالمدرسيً 

فتكوينًشبكةًبينًأصدقاءًيمكنًلهاًأنًتتواصلًبانتظامًعبرًالتالقيًفيًالمقاهيًأوًالبيوتً
ةًأوًالهاتفًلكترونيً إلالمراسلةًانًتتوطدًوتتعززًبواسطةًأكماًيمكنًلهاًً،خارجًأوقاتًالعمل

ًالجوال.

فإذاًماًدخلًالفردًً،ةًالمتقاعدينًالجددأخرىًاهتمتًباجتماعيً ًفيًالسياقًنفسهًهناكًأشغالً 
فيًشبكةًفسيجدًفيهاًمنًمصادرًالمعلوماتًماًيضاهيهاًمنًمصادرًالتسليةًوالنشراحً

ةًةًبناءًالعالقاتًالجتماعيً لىًإعادإمنطقًالشبكةًيؤشرًًوهذاًيعنيًأنً ً،والدعمًالشخصيً 
وفيًهذاًالمجالًيرىًالباحثانًً،وبالتاليًأقلًمعياريةًاًوأكثرًمودةًاًعلىًقاعدةًأكثرًشخصنةًا

ة"ًالذيًنشراهًسنةًالجتماعيانًألنًدوغانًوميشيلًفورسيًفيًكتابهماً"الشبكاتًالجتماعيً 
ةًاجتماعيً ًلىًعالقاتً إيسعىًًةًهذهًانعكاسااًلطموحفيًإعادةًبناءًالعالقاتًالجتماعيً ً،4991

ًً.وحريةًوشرعيةًاًأكثرًصدقااًوعفويةًا

 بدايات اإلعالم الجديد: -أوالً 

ًواسعً ظهرتًوسائلًاإلعالمًالجديدًكمصطلح 
النطاقًفيًالجزءًاألخيرًمنًالقرنًالعشرينً
ليشملًدمجًوسائلًاإلعالمًالتقليدي ة،ًمثلً

األفالمًوالصورًوالموسيقىًوالكلمةًالمنطوقةً
ًوالمطبوعة،ًمعًالقدرةًالتفاعلي ةًللكمبيوترً

 
التيًشهدهاًمجالًالتصالًواإلعالم،ًحيثًوتكنولوجياًالتصالت،ًوتطبيقاتًالثورةًالعلمي ةً

ًوالحدودً ساهمتًالثورةًالتكنولوجي ةًفيًمجالًالتصالًفيًالتغلبًعلىًالحيزًالجغرافي 
 السياسي ة،ًوالتيًأحدثتًتغييرًبنيويًفيًنوعيةًالكمًوالكيفًفيًوسائلًاإلعالم.

ة،ًةًالمركزيً لتقليديً ةًوسائلًاإلعالمًالقدًجاءتًوسائلًاإلعالمًالجديدًلتحلًسيطرةًمركزيً 

ًمعقولة.ًوبتكلفةً ًوأصبحًبإمكانًاألفرادًوالمؤسساتًمخاطبةًالجميعًمباشرةًا
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والتيًتسمحًً،قوةًوسائلًاإلعالمًالجديدًلًتقتصرًعلىًمجردًخاصيةًالتفاعلًالتيًتتيحهاًإنً 
أيضااًمنًالمرسلًوالمستقبلًبتبادلًأدوارًالعمليةًالتصالية،ًولكنًتلكًالوسائلًأحدثتًًلكلً 

ةًفيًالمحتوىًالتصاليًمتعددًالوسائطًوالذيًيشتملًعلىًالنصوصًوالصورًثورةًنوعيً 
ًوملفاتًالصوتًولقطاتًالفيديو.ً

طارًدللتًعلومًالتصالًفقط،ًولكنًفيًإويمثلًاإلعالمًالجديدًمظهرااًجديدااًكلياا،ًليسًفيً
كونهًماًزالًفيًمعظمًً،ةمجملًماًيحيطًبهذاًالنوعًالمستحدثًمنًاإلعالمًمنًمفاهيمًخاص

ًةًلمًتتبلورًخصائصهًالكاملةًبعد.جوانبهًحالةًجنينيً 

ً،هاًلمًتلغًوسائلًالتصالًالقديمةوبرغمًالتطورًالذيًشهدتهًتكنولوجياًاإلعالمًالجديدًإلًأنً 
،ًوأدتًإلىًاندماجًوسائلًاإلعالمًالمختلفةًوالتيًكانتًضخمً ًولكنًطورتهاًبلًغيرتهاًبشكلً 

ألغتًمعهًتلكًالحدودًالفاصلةًًبشكلً ً،منهاًباألخرىًوسائلًمستقلةًلًعالقةًلكلً فيًالماضيً

ً.أوًالعالميً ًةًتتسمًبالطابعًالدوليً بينًتلكًالوسائل،ًحيثًأصبحتًوسائلًالتصالًالجماهيريً 

سماتًالعصرًالذيًيولدًفيهًًوحضاريً ًوتاريخيً ًويكتسبًاإلعالمًضمنًإطارًثقافيً 
عنًاألنماطًًااًجديدااًيختلفعصرًالمعلوماتًأفرزًنمطااًإعالميً ًنً خصائصه،ًوفيًالواقعًإًو

ً:فيًاإلعالميةًالسابقة

 .ًمفهومهًوسماتهًوخصائصهًووسائله
  ًةًالواسعةًالنطاقةًوالتربويً ةًوالثقافيً يً ةًوالسياستأثيراتهًاإلعالمي. 

ًجديدةً ًاإلعالمًظاهرةً ًلدرجةًأطلقًبعضهمًعلىًعصرناًهذاًاسمً)عصرًاإلعالم(،ًليسًألنً 

وسائلهًالحديثةًقدًبلغتًغاياتًبعيدةًفيًعمقًاألثرًوقوةًالتوجيهًًة،ًبلًألنً فيًتاريخًالبشريً 
ااًفيًةًفيًدورًاإلعالم،ًوجعلتًمنهًمحورااًأساسيً أدتًإلىًتغييراتًجوهريً ً،وشدةًالخطورة

ًمنظومةًالمجتمع.

ً 
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 مفهوم اإلعالم الجديد: -ثانياً 

 عرف ،بارزتين ظاهرتين وليدااًلتزاوج كان فقد المعلومات، عصر إعالم هو الجديد اإلعالم إنً 
 وظاهرة ""Information Explosionالمعلوماتً تفجر ظاهرة هماًالعصر هذا بهما

ً".Telecommunication"بعدً عن التصالت

 إنتاجًالمعلومات في بعد عن والتصالت الكمبيوتر استخدام على الجديد اإلعالميعتمدً
 لعموم والتسلية مصادرًالمعلومات توفير عملية يه الخاصية هذهًو وتوزيعها، وتخزينها والتسلية
 القديم اإلعالم بين ةًمشتركةخاصيً  الواقع في يهًو،ًمنخفضة وبأسعارً  ميسر بشكلً  الناس

 اإلعالم يوفرها ل جديدة ةإضافةًخاصيً  على قادر الجديد اإلعالم أنً  هو الفرقًو والجديد،
 على الجديدة التصال وسيلة قدرة هو والتفاعلً،"Interactivityالتفاعلً" وهي القديم

وقدًأضافتً ،شخصين بين عمليةًالمحادثة في يحدث كما تماماًا المستخدم لحديث الستجابة
 في تتكون التي ،الحالية الجماهيريً  وسائلًاإلعالم أنماط إلى اًامهمً  جديداًا بعداًا الخاصية هذه

 قناة أو الصحيفة مثل ،مركزيً  مصدر من إصدارهاًيتمً  واحد اتجاه ذات منتجات من العادة
 أرادها متى والتسلية المعلومات مصادر اختيار معًإمكانية ،المستهلك إلى الراديو أو التلفاز

 .ًيريده الذي وبالشكل

 يتمً ًوالمعلوماتً، "Multimediaالوسائط متعدد إعالمً  هبأنً  أيضاًا الجديد اإلعالم كماًيتميز
 هذه وتأثيراا، قوةًا أكثر يجعلًالمعلومة اممً  والفيديو؛ والصورة النص من مزيج شكل في عرضها

 . إلكترونيً  بشكلً  ونقلها وتخزينهاًوتعديلها إعدادها يتمً  ،ةرقميً  معلوماتً  هي المعلومات

 من رتغيً  الخصائص وهذه استخدامها، وسهولة وسائله بتنوع أيضاًا الجديد اإلعالم يتميز
ًً.التصال بوسائل الخاصة السلوك أنماط

هًاندماجًالكمبيوترًويصفهًبأنً ً،مختصرًفًقاموسًالتكنولوجياًالرفيعةًاإلعالمًالجديدًبشكلً يعرً 
مجموعة هوًً،وبحسبًليسترًاإلعالمًالجديدًباختصارً،وشبكاتًالكمبيوترًوالوسائطًالمتعددة

ة لإلعالم الطباعة الكمبيوتر والوسائل التقليدي  تكنولوجيا االتصال التي تولدت من التزاوج بين 
ً.والصوت والفيديو والتصوير الفوتوغرافي  
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تعبير اإلعالم الجديد يشير  فإن   ،aodepobewوبحسب موسوعة الويب المعروفة باسم ويبوديا 
التي أصبحت ممكنة بفضل  لكتروني  إلإلى العديد من األشكال المستحدثة من نظم االتصال ا

 تر.الكمبيو 

بسببًحالتهًً؛واضحًالمعالمًلإلعالمًالجديدًوبالرغمًمنًصعوبةًالتفاقًعلىًتحديدًمفهومً 

منًاألشكالًًاًاكثيًرًالحقيقةًالمؤكدةًأنً ًإلًأنً ً،مستمرًةًالمتغيرةًوالمتطورةًبشكلً الديناميكيً 

وتستقطبً،ًةًالجديدةًبدأتًتفرضًنفسهاًفيًالواقعًاإلعالميً ةًواألنماطًالتصاليً اإلعالميً 
التيًقامتًبدمجًالوسائلًً،متزايدةًمنًمستخدميًالوسيطًالتصاليًالجديدً)اإلنترنت(ًأعداداًا

ةًمنًالمفاهيمًاإلعالميً ًرتًكثيراًاواحد،ًوغيً ًةًالمختلفةًالقديمةًوالمستحدثةًفيًمكانً التصاليً 
دوارًالتيًتقومًطويلةًعندًالباحثينًواألكاديميين،ًكماًأدتًإلىًتغيرًاألًالتيًاستقرتًلسنواتً 

ولمًً،بهاًعناصرًالعمليةًالتصالية،ًكالقائمًبالتصالًوالمتلقيًوالرسالةًوالوسيلةًورجعًالصدى

منًالمرسلًوالمستقبلًبتبادلًأدوارًالعمليةًًةًالجديدةًبالسماحًلكلً تكتفًالوسيلةًاإلعالميً 

ع،ًمنًنصوصًإلىًصور،ًفيًالمحتوىًالتصاليًالمتنًوًنوعيةًاًهاًأحدثتًثورةًاة،ًولكنً التصاليً 

ًة،ًولقطاتًفيديوًمصورة،ًوانتشرتًاألخيرةًخاللًالعامينًالماضيينًبشكلً وملفاتًصوتيً 
يستوجبًالوقوفًأمامًالموقفًالتصاليًلتدبرًأبعادهًودراسةًتأثيراته،ًفقدًانتشرتًالمواقعًالتيً

الجميعًفيًًنةًليراهاتتيحًللمستخدمينًتحميلًملفاتًفيديوًشخصيةًأوًعامةًبضوابطًمعيً 
ً،ةًالجديدةإعالميًبفضلًالتقنياتًالتصاليً ًأنحاءًالمعمورة،ًحيثًتحولًالمستخدمًإلىًمنتجً 

ينتجًويبثًماًيريدًعلىًاإلنترنت،ًوقدًلحظًالباحثًإقبالًً،مثلًكاميراتًالهاتفًالنقالًوغيرها

ًً.كبيرةً ًةًمنًاألشكالًالتصاليةًالمستحدثةًبصورةً الشبابًعلىًهذهًالنوعيً 

ةًمنًةًوالقتصاديً ةًوالسياسيً أبعادهًالعقليً ًاإلعالمًالجديدًهوًعمليةًعرضًالعالمًالجديدًبكلً ًو
ةًوالمجتمعات،ًللكياناتًالجماعيً ًحيويةًاًمثلًأصبحًاإلعالمًحاجةًاً،إلىًعباراتً ًدونًحاجاتً 

ً،واسترجاعهاًتقنياتًبثهًواستيداعهًأمً ً؛اإلعالمًلمًيصبحًكذلك،ًبلًكانًكذلكًأصالًاًذلكًأنً 

الذيًيجعلًكمالياتًاليومًضرورياتًًفهيًتطوراتًماديةًجاءتًضمنًسياقًالتطورًاإلنسانيً 
ًالغد.ً

ً 
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 :تعريفات اإلعالم الجديد -ثالثا"

هيًً،هوًالعمليةًالتصاليةًالناتجةًمنًاندماجًثالثةًعناصراإلعالمًالجديدً .4
 .والوسائطًالمتعددةً،والشبكاتً،الكمبيوتر

وسائلًاإلعالمًالتيًتعتمدًعلىًالحاسبًاآلليًفيًإنتاجًوتخزينًاإلعالمًالجديدًهوً .2
،ًوتصنفًالتفاعلًمنخفضً ًوبسعرً ًميسرً ًوتوزيعًالمعلومات،ًوتقدمًذلكًبأسلوبً 

 ة.،ًوتدمجًوسائطًاإلعالمًالتقليديً اًاالمباشر،ًوتلتزمًمنًالمتلقيًانتباه
 .تفاعليً ًالذيًيقدمًفيًشكلً ًميً أنواعًاإلعالمًالرقًهوًكلً اإلعالمًالجديدً .3
دًمنًالتزاوجًماًبينًتكنولوجياتًالتصالًوالبثًالجديدةًهوًالذيًتولً اإلعالمًالجديدً .1

ً،ةًبعدوالتقليديةًمعًالكمبيوترًوشبكاته،ًتعددتًأسماؤهًولمًتتبلورًخصائصهًالنهائيً 

نشأتًداخلهًحالةًًة،ًفقدهًلًيشبهًوسائطًالتصالًالتقليديً ويأخذًهذاًالسمًباعتبارًأنً 
 .تزامنًفيًإرسالًالنصوصًوالصورًالمتحركةًوالثابتةًواألصوات

5. ً ماًهوًاإلعالمًً،عنًالسؤالًوقاطعةً ًوافيةً ًبعدمًوجودًإجابةً ًلًاأًو Jones جونزيقر 

هذاًاإلعالمًهوًفيًمرحلةًنشوء،ًفيعرفًاإلعالمًًالجديد؟ًويبنيًإجاباتهًعلىًأنً 
أصبحًًلكترونيً إلوصفًأشكالًمنًأنواعًالتصالًاستخدمًل"مصطلحًيًًُالجديدًبأنه:

شملًالصحافةًالمكتوبةًمنًالذيًيًمبيوترًكمقابلًلإلعالمًالقديمباستخدامًالكًممكناًا
 وغيرهاًمنًالوسائلًالساكنة"ً،ماًجرائدًومجالتًوالتلفزيونًوالردايوًإلىًحدً 

 

  تسميات اإلعالم الجديد: -رابعاً 

 اإلعالمًالرقمي: .1
 األساليبًواألنشطةًالرقميةًالجديدةًالتيمجموعةًمنً

منًإنتاجًونشرًالمحتوىًاإلعالميًوتلقيهًبمختلفًًتمكننا
ًالمتصلة( أشكالهًمنًخاللًاألجهزةًاإللكترونية،ًوالوسائط

 ترنت(،ًفيًعمليةًتفاعليةًبينًالمرِسلًوالمستقِبل،ًباإلن
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بحيثًتكونًجميعًالوسائلًواألدواتًالمستخدمةًفيًإنتاجًالمحتوىًاإلعالميًمنًصحافةً
 وأخبارًوغيرهاًمنًاألدواتًومصادرًالمعلوماتًهيًبشكلًرقمي.

المعلوماتًوتتميزًبوجودًنوعًمنًالتحكمًالنتقاليًمنًجانبًأفرادًالجمهورًفيًنوعيةً
،ًمثلًهالتحريرًالمجلةًالتيًيختاًرًالفردًيمكنًأنًيكونًرئيساًاًأيًأنً ً،التيًيختارونها

أيًأصبحًالجمهورًً،تيكسًوالتلفزيونًالرقميًالفيسًبوكًوالمدوناتًبأنواعهاًوالفيديو
  .فيًوسائلًاإلعالمًبدلًمنًأنًيكونًمتلقيًفقطًاًامشارك

 اإلعالمًالتفاعلي: .2

لستجابةًبينًالمستخدمينًلشبكةًاإلنترنتًحالةًمنًالعطاءًوا
والتلفزيونًوالراديوًالتفاعليينًوغيرهمًمنًالنظمًاإلعالميةً

استخدامًالنترنتًللتسليةًأوًالتعلمًالتفاعلية،ًوبصيغةًأخرىً
 .ألغراضًاجتماعيةًوثقافيةًوسياسية

 
 إعالمًالمعلومات: .3

ظهورًنظامًللدللةًعلىًالتزاوجًبينًالكمبيوترًوالتصالًوعلىً
 .إعالميًجديدًيستفيدًمنًتطورًتكنولوجياًالمعلوماتيةًويندمجًفيها

 
 بينًالنصًوالصورةًوالفيديوًًة:ًحالةًالندماجًالتيًتحدثإعالمًالوسائطًالمتعدد .4
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ًتصنيفات اإلعالم الجديد: -خامساً 

المشترك " في كتابهما Diana Owen" وديانا أوين "Richard Davisوضع ريتشارد ديفيس"
 ة( اإلعالم الجديد وفق ثالثة أنواع هي:مريكي  أل)اإلعالم الجديد والسياسة ا

 الجديد بتكنولوجيا قديمة: اإلعالم

من األشكال  الجديد وفق هذا التصنيف يعود إلى مجموعة   اإلعالمنموذج  يرى الباحثان أن  
ويشيران إلى راديو وتلفزيونات الحوار الذي يرجع  ،ة في اإلذاعة والتلفزيون والصحفالصحفي  

فرانكلين روزفيلت يستخدم  فقد كان الرئيس األمريكي   ،ات من القرن الماضيإلى حقبة الثالثيني  
واسع. التلفزيون  بشكل   مسموعة   أحاديثهوكانت  ،ة للحديث إلى الناسسياسي   اإلذاعة كأداة  

مثل  ،ةوالمجالت اإلخباري   wwhs kleaة أيضا  مع الراديو جدد نفسه كثيرا  ببرامج الحوار الحي  
bwwo heao وبرامج الصباح المعروفة. ،ةخبار الحي  ألوبرامج ا 

 جديد بتكنولوجيا جديدة:اللعما  اإل

وهي تشمل شبكات  ،منصة الكمبيوتر ىتمثله جميع الوسائل التي نعايشها اآلن التي تعمل عل
وهي الوسائل التي  ،لكتروني وغيرهماإلوعلى رأسها شبكة اإلنترنت والبريد ا ،الكمبيوتر المختلفة

وحققت  ،ومن التواصل بين الطرفين ،مكنت من إنفاذ حالة التبادل الحي والسريع للمعلومات
لوجيات والوسائل المختلفة مع وتمكنت من دمج التكنو  ،للمواطنين إسماع أصواتهم للعالم

ة والحدود بين الدول التي كانت تعيق حركة ة والزماني  وتجاوزت العوائق المكاني   ،بعضها البعض
وتقديم  ،وهذه الوسائل تتصف بدورها الفعال في تسهيل التفاعل الجماهيري   ،اإلعالم القديم

 ة.تصالي  ومجاال  واسعا  من األشكال والتطبيقات اال ،مصادر ال حد لها

 جديد بتكنولوجيا مختلطة:اللعما  اإل

فقد أصبحت الحدود الفاصلة بين أنواع الوسائل المختلفة  ،هنا تزول الفوارق بين القديم والجديد
وحدثت حالة تماهي وتبادل للمنافع بين اإلعالم القديم والجديد، ويستخدم  ،ةحدودا  اصطناعي  

الوسائل الجديدة ة الذين يعملون على الوسائل التقليدي   اإلعالميً الكثير من الممارسين للعمل 
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هم أصبحوا يستخدمون النوعين معا ، وكما يعترف أي أن   ،المختلفة ةاإلعالميً الستكمال أدوارهم 
وتعمل على اللحاق  ،الجديد اإلعالمة بأهمي   فراد تعترف المؤسسات القديمة أيضا  ألا

فصحف كبيرة مثل واشنطن بوست ونيويورك تايمز لديها  ،بتكنولوجياته وتطبيقاته المختلفة
نترنت، وتتواصل برامج التلفزيون المختلفة ونشرات األخبار مع إلمواقع ضخمة على شبكة ا

وتدير استطالعاتها عبر الوسائل  ،مي  اإلعالوتكمل مشروعها  ،الجمهور بأدوات اإلعالم الجديد
  .المستحدثة

 

 : الجديد رونيّ اإللكت اإلعالم بيئة -سادساً 

 ينتقل الذي الخطي النموذج على يقوم منهجاًا تتبع طويلة لسنواتً  اإلعالميً  العمل بيئة ظلت
 في الجمهور إلى يصل حتى ،محدد مسارً  في نقطةً  إلى نقطةً  من المحتوىًاإلعالمي خالله
 الصحف عبر أو التلفزيون عبر أو األذن تلتقطها ،عبرًاألثير رسالة أو تقرير أو خبر صورة

 .ةالورقيً 

 ،بالتنوع يتسمً  مساراًا ليتخذ اإللكترونيً  اإلعالميً  العمل لبيئة الخطي المسار تغير المقابل في
ً:مراحل أربع وضعت حيث ،والبساطة والسهولة والخيارات التعددًوالبدائل على وقائم

 األولى: المرحلة

 التابعين المحترفين الصحفيين فقط يوجد ل وفيها ،المعلومات ومصادر األحداث ساحة
 ومستقلين هواة صحفيين تضم الساحة أصبحت بل ة،اإلخباريً  ةالفضائيً  القنوات للصحفًأو

 في باألخبار للدفع تماماًا جاهزين ،تماماًا مغايرة وأهداف مختلفةًانتماءاتً  ذوي ،محترفين وغير

 .واللحظة وً التً 

 الثانية: المرحلة

المتعددةً ةاإللكترونيً  والقنوات التفريعات من المزيد وتظهر ،التنوع يزداد وفيها التصال، جهة
 صحفيين، وغير صحفيون جدوًُ فمثلما أسس، أو قواعد لها ليس ومنهجية مختلفة، عمل ونماذج
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 منها الصحيفة، وتنافس التصال جهة بدور تقوم ةصحفيً  غير وهيئات يوجدًمؤسسات أيضاًا
 األمر ختلفا وكذلك ،مدونين أو هواة أو أحزاب أو دولية، منظماتًوجهات أو مستقلين أفراد
 القيام الصحيفة فعلى الواردة، المعلومات مع وطبيعةًالتعامل ةالداخليً  الوظائف ناحية من أيضاًا

 موقعاًا تدير أن عليها ألنً  ؛ىعلىًحد مادةً  كلً  تناسب بطريقةً  الخبر أو المعلومة بتحرير
 وبات ،إعالمًأيضاًا خدمة المحمول الهاتف عبر وتبث ،الوقت ذات في ةًاورقيً  ونسخةًا إلكترونياًا

ً،أيضاًا تحرير بعملية المعلومة مع التعامل التلفزيون أو اإلذاعة سواء ةاإلعالميً  الوسيلة على
 ومراجع مصادر عن والبحث البيانات قواعد وتحديث ،لديها اإللكترونيً  األرشيف ومراجعة

 اممً  المقدمة، ةاإلخباريً  بالقصة العالقة ذات المواقع عن والبحثالمقدمة،ً للمادة ةإضافيً 
 :يتوافرًلديها أن اإلعالم وسائل منًجميع يتطلب

 تقنيً  عمل وفريق جهةً  من الصحفيين بين اإليجابيً  والتداخل التفاعل من نوعاًا 
ً.متكامل

 دارة ويب صفحات تصميم إلىًإخصائي باإلضافة  وتأمينها البيانات وقواعد الموقع، وا 
ً.للمحتوى الدوري الخاصةًبالتحديث البرمجيات وتركيب وتحديثها

 كامل وجودًتنسيق يتطلب اممً  ،التعقيد غاية في اإلعالم لوسائل اإلعالميً  الدور أصبح لذلك
ً.اإلعالميً  العمل في والنسجام التكامل لخلق ةاإلعالميً  والتخصصات الفئات بين

 الثالثة: المرحلة

 ةًعلىاإلعالميً  الوسيلة موقع عن لكن ،مطبوعةً  ورقيةً  نسخةً  بصدد نحن وهنا التصال، وسيلة
 أمام نحن األحوال كل وفي مادي، بمقابل المحتوى تبيعها ةصحفيً  معلومات قناة أو نترنتإلا

 األخرى الوسائل تعمل فيما ،الفقري عمودها المطبوعة ةاإلعالميً  الوسيلة تمثل وسائلًمتنوعة
 .الدخل مصادر وتنويع ،علىًالمنافسة لقدرتها داعمة كأجزاءً 

 الرابعة: المرحلة

ًجمهورً  إلى السابقة الثالث المراحل بنا تصل أن بالطبع المنطقي من وهنا المتلقي، الجمهور
 الفرصة تهيئ المتنوعة والمنتجات فالخدمات الخطي، النموذج جمهور كليااًعن مختلف
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 جمهور لىإ بسلبية يتلقى جمهور من تنقله التي ،واألدوات البدائلمنً بقدرً  مزود لجمهورً 
 فموقع صنعه، من أو الخبر مقدم مع أيضاًا ولكنً،له يقدم ما مع فقط ليس ة،بإيجابيً  يتفاعل
 للكتاب الوصول للجمهور الذيًيتيح السريع البديل أصبح نترنتإلا على ةاإلعالميً  الوسيلة

 ساحةًاألحداث في يجري ما إلى الستماع للجمهور يتيح اآلخر وبعضها ،فوراًا والصحفيين
 .لحظياًا

 ويرى جمهورًيقرأًويسمع إلى يقرأًفقط جمهور من الجديد اإلعالم وسائل جمهور تحول أيضا
 نوع أيضاًا عليها ويمارس وآراء، تعليقاتً  من يبديه ما خالل من مشاركاًا بل ويتفاعل، ويبحث

 صانعاًا يصبح وأحياناًا بل خر،آلا البعض ويتقبل ،المعلومات بعض فيرفض ،منًالسيطرة
ً.لألخبار

 من العالم، في ةاإلعالميً  المؤسسات تملكه ما كل المواطن يملك الجديدة اإلعالم بيئة وفي
 لو العالم مستوى على يوزعها أن ويستطيع النسخ، طبع يستطيع نترنتإلشبكةًا عبر أدوات
 خالل من أو عالية ةتقنيً  بأجهزة سواء ،صوتي وتسجيلًوفيديو تصوير قسم ويملك أراد،

ً.الذكي المحمول الهاتف

 فلم ،مرئي( مسموع، صورهً)مطبوع، بكلً  التقليديً  اإلعالم يواجه الذي التحدي بالضبط وهذا
 فاعالًا حبوأص ة،اإلعالميً  الرسالة صناعة فيًاًاشريك بل به، مفعولًا أو متلقيًفقط المواطن يعد
 .الجتماعيً  التواصل المدوناتًومواقع من الجديدة الوسائط في

ً 
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 ة وراء ظهور اإلعالم الجديد: العوامل الرئيسيّ  -سابعاً 

 يمكنًتلخيصهاًفيماًيأتي:ً،ةةًوسياسيً ةًواقتصاديً وراءًظاهرةًاإلعالمًالجديدًعواملًتقنيً ًإنً 

 :العامل التقنيّ 

تجهيزاتهًالمتمثلًفيًالتقدمًالهائلًفيًتكنولوجياًالكمبيوتر،ً
سيماًماًيتعلقًباألقمارً وبرمجياته،ًوتكنولوجياًالتصالت،ًول

الصناعي ةًوشبكاتًاألليافًالضوئي ة،ًفقدًاندمجتًهذهً
 العناصرًالتكنولوجي ةًفيًتوليفاتًاتصاليةًعد ةًإلىًأنًأفرزتً

 
خرى،ًشبكةًالشابكةً)اإلنترنت(؛ًلكيًتصبحًوسيطااًيطويًبداخلهًجميعًوسائطًالتصالًاأل

ًالمطبوعةًوالمسموعةًوالمرئي ة،ًوكذلكًالجماهيري ةًوالشخصي ة.ً

ذاعةًوتلفاز،ًً،ةًعلىًجميعًقنواتًاإلعالموقدًانعكسًأثرًهذهًالتطوراتًالتكنولوجيً  صحافةًوا 

ةًوانعكسًكذلكًوهوًاألخطرًعلىًطبيعةًالعالقاتًالتيًتربطًبينًمنتجًالرسالةًاإلعالميً 
وسقطتًالحواجزًبينًالبعيدًوالقريب،ًً،انكمشًالعالمًمكانااًوزماناًاوموزعهاًومتلقيها.ًفقدً

وبينًالحاضرًً،وكادتًتكنولوجياًالواقعًالخياليًأنًتسقطًالحاجزًبينًالواقعيًوالوهمي
ةًالتيًتقطنًفضاءًوبينًالتصالًمعًكائناتًالواقعًالفعليًوالكائناتًالرمزيً ً،والغائب

ًالمعلومات.

 :العامل االقتصاديّ 

العاملًالقتصاديًفيًعولمةًالقتصادًوماًيتطلبهًمنًإسراعًًيبرز
فيًحركةًالسلعًورؤوسًاألموال،ًوهوًماًيتطلبًبدورهًاإلسراعًفيً
تدفقًالمعلومات،ًوليسًهذاًلمجردًكونًالمعلوماتًقاسمااًمشتركااً

يدعمًجميعًالنشاطاتًالقتصاديةًدونًاستثناء،ًبلًلكونهاًأيً
فيًحد ًذاتها،ًتتعاظمًأهمي تهاًيومااًبعدًًالمعلوماتًسلعة ًاقتصاديةً 

  يوم.
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ً،ةًلعولمةًاألسواقعولمةًنظمًاإلعالمًوالتصالًهيًوسيلةًالقوىًالقتصاديً ًإنً ً:بقولًآخر

ةًمنًجانب،ًوتوزيعًسلعًصناعةًالثقافةًمنًموسيقىًوألعابًوبرامجًوتنميةًالنزعاتًالستهالكيً 

 آخر.ًةًمنًجانبً تلفازيً 

 :العامل السياسيّ 

يتمثلًالعاملًالسياسيًفيًالستخدامًالمتزايدًلوسائلًاإلعالمًمنًقبلً
القوىًالسياسي ة،ًبهدفًإحكامًقبضتهاًعلىًسيرًاألمورًوالمحافظةً

علىًاستقرارًموازينًالقوىًفيًعالمًشديدًالضطرابًزاخرً
 بالصراعاتًوالتناقضات.

 
منًًغيرًمسبوقة،ًجاعلةًاًةًبصورةً والسياسيً ةًةًوالقتصاديً وقدًتداخلتًهذهًالعواملًالتقنيً 

ًً.ةةًوالمحليً ةًواإلقليميً للصراعاتًالعالميً ًساخنةًاًاإلعالمًالجديدًقضيةًشائكةًجداا،ًوساحةًا

،ًوأحدثتًردودًكبيراًاًومعًتطورًتقنياتًاإلعالمًالجديدًاكتسبتًظاهرةًالمدوناتً"البلوجز"ًزخماًا

،ًكماًأثارتًجدلاًمستمرااًبينًالمعنيينًمنًيً والشعبًفعلًعديدةًعلىًالمستويينًالرسميً 

هاًباعتبارهاً"صحافةًبديلة"ًأوًأنً ً،ينالسياسيينًواإلعالميينًواألكاديميينًوالمختصينًوالمهتمً 
دونًرقابة،ًكماًأثارتًنوعااًمنًالشكًفيًأنًتكونًسببااًفيًالتفتيتًًللتعبيرًالحرً ًجديدً ًمنفذً 

ثارةًالنعراتًالطائفيً   ً.ةوا 

ً

 مميزات اإلعالم الجديد: -ثامناً 

أساسيًمنًأنماطًالسلوكًالخاصةًبوسائلًًرتًأيضااًبشكلً تكنولوجياًاإلعالمًالجديدًغيً  .1
فالمستخدمًيجبًأنًيقومًبعملًً،منًالنتباهًعاليةً ًمنًحيثًتطلبهاًلدرجةً ً،التصال
 (ًيختارًفيهًالمحتوىًالذيًيريدًالحصولًعليه.activeفاعلً)
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والتيًكانتًً،المًالجديدًأدتًأيضااًإلىًاندماجًوسائلًاإلعالمًالمختلفةتكنولوجياًاإلع .2
ألغتًمعهًتلكًالحدودًًبشكلً ً،منهاًباألخرىًفيًالماضيًوسائلًمستقلةًلًعالقةًلكلً 

ًالفاصلةًبينًتلكًالوسائل.
جعلتًًةًمثالًاةًالعالميً فالشبكةًالعنكبوتيً ً،لًمفرًمنهاًجعلتًمنًحريةًاإلعالمًحقيقةًا .3

وأنًيوصلًرسالتهًإلىًً،لديهًارتباطًباإلنترنتًأنًيصبحًناشراًاًبإمكانًأيًشخصً 
ًلًتذكر.ًجميعًأنحاءًالعالمًبتكلفةً 

فيًالمحتوىًًنوعيةًاًهًأحدثًثورةًان ًإحيثًً؛اإلعالمًالجديدًهوًإعالمًمتعددًالوسائط .1
التصاليًالذيًيتضمنًمزيجًمنًالنصوصًوالصورًوملفاتًالصوتًولقطاتً

ً،ةخاللًالسنواتًالماضيً ًهائلً ًيديو.ًهذاًالمحتوىًمتعددًالوسائطًانتشرًبشكلً الف
ةًةًوسياسيً اجتماعيً ًوكانًلهًتأثيراتً ً،عرفًبصحافةًالمواطنخاصًعبرًماًيًًُبشكلً 

ًتستلزمًالتدبرًوالدراسة.ً،ةًكبيرةوتجاريً 
ً،اإلعالمقصدًبذلكًزيادةًوتعددًالخياراتًأمامًمستهلكيًوسائلًويًًُ،تفتيتًالجماهير .5

وشبكاتًً،ةمثلًالمواقعًاإللكترونيً ً،والذينًأصبحًوقتهمًموزعااًبينًالعديدًمنًالوسائل

بجانبًالوسائلًً،ةلكترونيً إلوألعابًالفيديوًاً،والهواتفًالذكيةً،ةالتواصلًالجتماعيً 

ذاعةًوتلفزيون.التقليديً  ًةًمنًصحفًوا 
والمتلقيًفيًنفسًالوقت،ًًقصدًبهًعدمًالحاجةًلوجودًالمرسلويًًُ،ةغيابًالتزامنيً  .6

ًيريده.ًفالمتلقيًبإمكانهًالحصولًعلىًالمحتوىًفيًأيًوقتً 
قصدًبالنتشارًشيوعهًووصولهًإلىًجميعًشرائحًويًًُ،النتشارًوعالميةًالوصول .7

ًة.،ًإضافةًإلىًعالميتهًوقدرتهًعلىًتجاوزًالحدودًالجغرافيً المجتمعًتقريباًا
 ومقاييسًالمنشئًللمحتوى.قابليةًالتواصلًبصرفًالنظرًعنًمواصفاتً .8

ً 
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ًعالم الجديد:إلوظائف اً-تاسعاً 

ةًلإلعالمًفيًالمجتمعات،ًووجدًةًوالفرعيً يحددً"شرام"ًو"لسويل"ًعددااًمنًالوظائفًالرئيس

ًةًلوسائلًالتصالًالجماهيريً ةًأوًفرعيً يً ةًرئيسهناكًأربعًعشرةًوظيفةًأوًمهمً ًولبرًشرامًأنً 
وهي:ًمراقبةًالناسًوالتعلمًمنهم،ًتوسعًآفاقًالتعرفًعلىًالعالم،ًتوسيعًالتركيزًوالهتمام،ً

غيرًمباشرةًعلىًتغييرًًرفعًمعنويةًالناس،ًخلقًاألجواءًالمالئمةًللتنمية،ًيساعدًبصورةً 

ة،ًتوسيعًنطاقًالحوارًالتجاه،ًيغذيًقنواتًالتصالًبينًاألشخاص،ًتدعيمًالحالةًالجتماعيً 

،ًيؤثرًفيًالتجاهاتًواألدبيً ًة،ًتنميةًأشكالًالتذوقًالفنيً ،ًتقويةًالمعاييرًالجتماعيً السياسيً 
ًالضعيفةًويقويها،ًيعملًمدرسااًويساعدًفيًجميعًأنواعًالتعليم.

وظائف ةًللمجتمعاتًالمختلفةًةًوالقتصاديً ةًوالسياسيً دًتطورًالحاجاتًالجتماعيً ل ًًووقدً
ًمنها: لإلعالم الجديد المعاصر

طويلةًًتجاوزًقيودًالعزلةًالتيًيفرضهاًالتصالًالرقمي،ًحيثًيتعاملًالفردًلساعاتً  .4
معًالحاسبًالشخصيًبعيدااًعنًالتصالًباآلخرينًفيًالواقعًالحقيقي،ًوتجاوزًقيودً

طارًإبالتصالًباآلخرينًمنًخاللًبرامجًالحاسوبًأوًالشبكاتًفيًًالعزلةًهذهًيتمً 
التصالًوجهااًلوجه،ًًرسمًأطرافًالتصال،ًحيثًلًيتمً واقعًوهميًأوًافتراضيًي

،ًومعًآخرينًيعرفًبعضهمًلكترونيً إلولكنًمنًخاللًالمحادثاتًوالحواراتًوالبريدًا
ً.البعضًولًتجمعهمًسماتًخاصةًسوىًماًيفرضهًهذاًالواقعًوحاجاته

المواقعًًةًوفوريةًاإلعالم،ًحيثًتتوافرًاآللفًمنخباريً إلسهولةًالتصالًبالمواقعًا .2

ًفيًبقاعً ًة،ًوتنشرًالوقائعًواألحداثًالتيًتتمً خباريً إلةًالتيًتقدمًالوظيفةًااإلعالميً 
ً.منًالعالمًفيًلحظةًوقوعهاًكثيرةً 

ً،القدرةًعلىًالقيامًبالتعبئةًلتأييدًاألفكارًالتيًتناديًبها،ًومناهضةًغيرهاًمنًاألفكار .3
نحوًالمواقفًوالقضاياًًأوًعالميً ًقليميً إثًيمكنًأنًتسهمًفيًتكوينًرأيًعامًيبح

خاصةًًوبصفةً ً،نترنتإلمعين،ًيتكونًمنًفئاتًالمستخدمينًلشبكةًاًواألفرادًفيًوقتً 

ةًالمواقعًالرقميً "اًيجعلناًنطلقًعلىًهذهًالمواقعًةًالمنتشرةًفيها،ًممً المواقعًاإلعالميً 
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لمتاحةًفيًةًاالنظمًواألشكالًالتنظيميً ًعنًكلً ًالتيًتعملًبمعزلً ً"،ةالتعبويً 
ً.ةوبالتاليًتسهمًفيًتنميةًالمشاركةًالديمقراطيً ً،المجتمعات

تسهمًفيًتدعيمًوظيفةًالدعايةًالتيًتسهمًفيًً،غيابًالمصادرًوتحريًالمصداقية .1

ً.ةةًالثقافيً والتبعيً ً،ةوالهيمنةًالثقافيً ً،جانبهاًالسلبيًفيًتحقيقًالغزوًالثقافيً 
نتيجةًً؛غيرًمسبوقًالتيًتتميزًبالضخامةًبشكلً تقديمًالمعلوماتًالمتعددةًوالمتنوعةً .5

ً،هاًسعةًالتخزينالخصائصًالتيًتميزتًبهاًتكنولوجياًالتصالًوالمعلومات،ًوأهمً 
ً.تاحةإلوسهولةًا

هناكًتوسعااًفيًاستخدامًوسائلًاإلعالمًالجديدًفيًالتعليم،ًففيًمجالًالتعليمًًنجدًأنً  .6
نترنتًفيًتقديمًالخدمةًإلتفادةًمنًشبكةًاعنًبعدًحققتًدولًالعالمًتقدمااًملموسااًلالس

ةًالمختلفة،ًوانتشرتًالمفاهيمًوالستراتيجياتًالخاصةًةًللمستوياتًالتعليميً التعليميً 

ةًوالفصولًالفتراضيً ًبالتعليمًعنًبعد،ًوالتعلمًمنًخاللًالشبكاتًوالتعليمًالفتراضيً 
ً.التيًتشيرًإلىًوظيفةًالحواسبًوالشبكاتًفيًالتعليمً،وغيرها

وخصوصااًبالنسبةًً،عالنًتجدًصدىًكبيرااًلدىًالمعلنينإلأصبحتًوظيفةًالتسويقًوا .7
أكبرًفيًالستخدامًوالدخولًعليها،ًشأنهاًفيًذلكًشأنًًللمواقعًالتيًتحققًنسبةًا

وسائلًاإلعالمًاألخرى،ًويعتبرًتحقيقًهذهًالوظيفةًبالنسبةًلجمهورًالمتلقينًدليالاًإلىً

هاًتحققًتمويالاًلهذهًالمواقعًوالشركاتًالتيًتقدمًأنً ًبجانبً ً،ةاتخاذًالقراراتًالشرائيً 
ً.ةًأوًمدفوعةسواءًكانتًمجانيً ً،الخدماتًالمتعددة

نترنتًأوًفيًالبرامجًإلمعًانتشارًبرامجًالمسابقاتًواأللعابًعلىًمواقعًشبكةًا .8
ةًعديدة،ًأسهمًاإلعالمًالتيًتعدًلهذاًالغرضًوتناسبًفئاتًمستوياتًعمريً ً،الرقمية

ةًالجديدًفيًذلكًبتحقيقًوظيفةًالتسليةًوالترفيهًالتيًأصبحتًتجذبًمستوياتًعمريً 

ةًالتيًتسهمًفيًذاعةًللموادًاإلعالميً إةًمنًمختلفة،ًبجانبًماًتقدمهًالمواقعًاإلعالميً 
 .وحاجاتًجمهورًالمستخدمينًمنهاً،تحقيقًهذهًالوظيفة

ً:وهيًعلىًالنحوًالتالي ،الجديدوظائف اإلعالم هناكًالعديدًمنًًوتذكرً"ساقًاهلل"ًأنً 

ًمعًوضوحًذكرًمصدرها.ً،سرعةًنقلًالمعلومةًوعدمًالتأخرًفيهاً-4
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ً،وضوحًالمعلومةًأوًالخبرًالمنويًنقلهًدونًَلبس،ًولكنًبنفسًالوقتًدونًإطالةًمملةً-2
ًفنحنًاآلنًنحياًفيًعصرًالسرعة.

،ًوهذاًمكانً ًفيهًفيًكلً ًداًااحترامًمبدأًوجودًاآلخرًفيًعصرًأصبحًاآلخرًموجًوً-3
األشخاصًوالهيئاتًًداًاأعمىًممجًيشملًالتوقفًعنًأشكالًاإلعالمًالقديمًالمنحازًبشكلً 

ً.داًاجًمنفرةً ًبطريقةً 
ًً.إتاحةًالفرصةًللجمهورًإلبداءًالرأيًفيماًيعرفًبالبثًالمتبادلً-1

 

 خصائص وسائل اإلعالم الجديد: -عاشراً 

ً(analogue)لاًكبيرااًتجعلناًننتقلًمنًآلتًتعتمدًعلىًالتماثلًتشهدًتكنولوجياًالتصالًتحوً 
لىًآلتًمتعددةًالوظائف،ًوهوًماًإ(،ًمنًآلتًلهاًوظيفةًوحيدةً(Digitalةًلىًأخرىًرقميً إ

ومنًفعاليتهاًفيًالقيامًً،تملكًخصائصًترفعًمنًكفاءتهاًيجعلًوسائلًالتصالًالجماهيريً 
ًهذهًالخصائصًيمكنًاإلشارةًالىًماًيلي:ًًمنًبينًأهمً ًوً،باألدوارًالتيًُصنعتًمنًأجلها

 االستعارة وااللتقاء: .4

ًالستعارةًهيًقيامًوسيلةًالتصالًباقتباسًالمواضيعًوالتقنياتًالمستعملةًفيًوسيلةً 
لًيجعلهاًمجردًاستعمالًمماثلًلماًتؤديهًًأخرىًسابقةًلها،ًأوًلحقةًعليها،ًبشكلً 

فمثالاًترتكزًمعالجةًالنصوصًفيًالحاسوبًعلىًتقنياتًاآللةًً،الوسيلةًالمستعارةًمنها

التلفزةًتستعملًًنً أكماًً،اًكانتًتوفرهًهذهًاألخيرةهاًتقدمًإمكاناتًأكثرًممً الكاتبة،ًلكنً 
هذاًيجعلًًنترنت.ًإنً إلالشاشةًالمقتسمةًوالعنوانًلتقدمًاألخبار،ًمثلماًيحصلًفيًا

نها،ًوهوًماًيجعلًتطورهاًأكثرًمنًمجردًوسائلًالتصالًالجماهيريًتتأثرًفيماًبي
ًلىًحلولًالوسائلًالجديدةًمحلًالقديمةًمنها.إتعاقبًيؤديً

المضامينًبينًمختلفًوسائلًالتصال،ًاألمرًتشابهًوتقاطعًلىًإاللتقاءًفيشيرًاًأمً 
ًمتقاربة.ًلىًتأثيراتً إلىًنوعًمنًالتوحدًفيًمعالجتها،ًأوًإالذيًيؤديً
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 وسائل "ذكية": .2

هاًتتوافرًعلىًحواسيبًصغيرةًمدمجةًألنً ً؛وسائلًالتصالًاليومًأكثرًذكاءًاصارتً
ةًة،ًوهوًماًيوفرًللمستعملًإمكانيً لىًالستعمالتًالشخصيً إفيها،ًوذلكًحتىًبالنسبةً

التشفيرًوفكًالتشفير،ًوتخزينًالمعلومات،ًمتجاوزااًالستعمالًالبسيطًالذيًكانًيميزً
الحاليةًلًيقدمًفقطًوظيفةًًةلهاتفًالنقالًفيًنسخفاً،ماًسبقهاًمنًوسائلًالتصال

نً  نترنتًإلماًيمكنًأيضااًاستعمالهًفيًمعالجةًالنصوصًوالربطًبشبكةًاالتصال،ًوا 
ًوبرمجةًالمواعيدًوالمكالمات...الخ

منًًنترنتًتسمحًللمتصفحينًبالتفاعلًمعًماًهوًمعروض ًإلالمدوناتًعلىًاًنً إكماً
انترنت،ًالتيًإلمرًنفسهًينطبقًعلىًالصحافةًعلىًشبكةًاخاللًانتقادهًأوًإغنائه،ًواأل

ةًفحسب،ًبلًتعطيهًأيضااًفرصةًالتعليقًوالدخولًمعًلًتقدمًللمستعملًمقالتًصحفيً 

هاًتشكلًفيًبعضًاألحيانًمناسبةًلنطالقًمؤلفيهاًفيًمحاوراتًونقاشات،ًبلًإنً 
ة،ًمعًالعلمًفةًالورقيً مراسالتًبينًالقراءًوأصحابًالمقالت،ًوهوًماًلًتوفرهًالصحا

 ً.فيًاألولىًاًهوًمكتوبً منهاًممً ًكبيرً ًةًتكونًفيًجزءً الصحافةًاإللكترونيً ًأنً 

ً

ًزة لإلعالم الجديد:السمات المميّ  -حادي عشر

هًيتميزً(ًفيًبعضًجوانبه،ًإلًأنً اإلعالمًالجديدًيتشابهًمعًاإلعالمًالقديمً)التقليديً ًمعًأنً 
ًيمكنًإيجازهاًبماًيأتي:ًعنهًبالعديدًمنًالسماتًالتي

 ":Digital" " إلى النظام الرقميّ Analog" التحول من النظام التماثليّ  -1
ً

 ًهيًصفرًوواحد،ًً،منفصلةًنقلًالمعلوماتًعلىًشكلًأرقامً فيًالنظامًالرقميًيتم
وعندًوصولًالمعلومةًإلىًالمستقبلًيقومًبدورهًبترجمتهاًإلىًصوتًأوًصورةًأوً

ًنقلًالمعلومةًعلىًشكلًموجةً منًناحيةًأخرىًبيقومًالنظامًالتماثليًً،غيرًذلك
 متسلسلة.
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  فإنً ،ًبينهما قيم أي دون واحداًا أو صفراًا اإمً  ؛ةالرقميً  اإلشارات كون إلى ونظراًا 
الصوتً فإنً  األمر واقع وفي التشويش، من وخالياًا نقاءًا أشد يكون الرقمي النظام

 توجد ل هاأنً  أو تماماا، نقية تكون أن اإمً  ،النظام هذا عن الناتجة الصورة أو
 تتراوح جزئيةً  قيمً  على يحتوي أن يمكن الذي التماثليً  النظام بعكس أصالا؛ًوذلك

ًأكبر.ً تكون التشويش إمكانية فإنً ًثمً  ومن ؛صفرًوواحد بين
 ًمكانيةميزةًأخرىًللنظامًالرقميًهي  من أخرى أنواع مع دمجه تطابقهًوا 

 تكمن ،التماثليً  النظام في به القيام ماًيصعب وهو ،الحاسوب مثل التكنولوجيا

 على متزايدً  بشكلً  تعتمد اإلعالمًأصبحت وسائل معظم أنً  في ذلك ةأهميً 
 المعلومات وشبكات والهاتف البث تصبحًأجهزة أن المتوقع ومن الحاسوب،

ً المستقبل. في رقمية جميعها

 عند فهو ،بمرونته (off–on) واإلغالق الفتح مبدأ على المعتمد النظامًالرقميً  إنً 
 معها يتعامل بل ،المعلومات تلك بين يفرق ل الفيديو أو النص أو لنقلًالصوت استخدامه
ًً.بسرعةً  يتمً  واستقبالها ونقلها وتحريرها الرسائل تخزين يجعل اممً  ،واحدً  فيًمجرى جميعها
هاًأنً  هي ،الرقمي النظام إلى التماثلي النظام من التحول عملية تواجهها التي المشكلة
حالل تغيير عملية إجراء تتطلب  من وكاميراتًوغيرها هواتف من الحالية األجهزة لمعظم وا 
 وهذه ة،عشرًالتماثليً  التاسع القرن تكنولوجيا وفق تعمل مازالت التي التصال أنظمة
 نفسها شركاتًالتصالت قبل من سواء ،والوقت والجهد النفقات من كثيراًا تتطلب العملية
 يحتاج الذي نفسه قبلًالمستهلك من أو لديها، المستخدمة األجهزة تغيير إلى تحتاج التي
 الحالة هذه في هأنً  غير التكنولوجياًالجديدة، استيعاب على قادرة راديو أو تلفاز أجهزة إلى

 يمكن التي القنوات لمئات إمكانيةًمشاهدته عن فضالًا ،نقاءًا أكثر وصورة بصوت سيستمتع
ًً.التفاعل ميزة على تحتوي أن

 وماً،الرقمي النظام إلى تدريجياًا جميعها اإلعالم وسائل تتحول أن هو الحالي التجاه إنً 
 انخفاض عنه الذيًنتج الحواسيب أسعار في الكبير النخفاض هو ذلك على يساعد
 سوف ثمً  ومن.؛المقبولًللمستهلك المستوى إلى الرقمية اإللكترونيات أسعار في تدريجي
 والسمعيات الفيديو نظم علىًتحديد تعمل التي العناصر تلك جميع إزالة الممكن من يكون

 الفيديو فإنً  التصالت تطورًتكنولوجيا فمع بعضاا، بعضها عن وفصلها والكمبيوتر
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 وتحديدها تعريفها يتمً  سوف جميعهاالتصالتً بيانات وأشكال والهاتف والتلفاز والراديو
 البيانات معدل تحديد وبمجرد لنقلها، الالزمةً (bits)ةالرقميً  المعلومات مقدار خالل من

(Data Rate) الشكل إلى األشكال هذه من شكلً  من النتقالًفإنً  ،التعريف وبروتوكولت 
 إلى التماثلي النظام من للتحويل المناسبة استخدامًللوسيلة عملية مجرد يصبح اآلخر
 أو لالستقبالً(D\A)ًالتماثلي إلى الرقمي النظام من أو والتسجيل، لإلرسالً(A\D)ًالرقمي

 .الستماع
 

 ":Interactivityالتفاعلية " -2
فيً تأثيرً  التصال عملية في للمشاركين فيها يكون التي الدرجة على السمة هذه وُتطلق
 أو المتبادلة الممارسة ممارستهم على وُيطلق تبادلها، وباستطاعتهم اآلخرين أدوار

 الفردً)أ( يستطيع التي التصالية األفعال من سلسلة هناك بمعنيين، تفاعلية التفاعلية،ًوهي
 في ويرسل يستقبل المرسل التصالية، بأفعاله ويقوم الشخصً)ب( موقع يأخذًفيها أن

 من بدلًا مشاركين لفظ بالتصال القائمين على ويطلق المستقبل، نفسهًوكذلك الوقت
 الثنائي ة، الممارسة مثل التصال، عملية في جديدة مصطلحات وبذلكًتدخل مصادر،
النصوصً بعضًأنظمة في التفاعلية ذلك على ومثال والتحكم،ًوالمشاركين، والتبادل،
 .التلفازي ة

  "Demassification":االتصال تفتيت -3
 ،نةمعيً ًجماعةً  إلى أو واحدً  فردً  إلى تتوجه أن الممكن من التصالية الرسالة وتعنيًأنً 

 فيًنظام تحكم درجة أيضاًا وتعني ،الماضي في كان كما ضخمة جماهير إلى وليس
 .مستهلكها إلى الرسالة منتج من مباشرةًا الرسالة تصل بحيث التصال

 ":Asynchronizationة "الالتزامنيّ  -4
 من ولًتتطلب المستخدم، للفرد مناسب وقتً  في واستقبالها الرسائل إرسال إمكانية وتعني

 نظمًالبريدًاإللكتروني في فمثالًا ،نفسه الوقت في النظام يستخدموا أن ك لهم المشاركين
 لوجود دونًحاجة وقتً  أي في مستقبلها إلى الرسالة منتج من مباشرةًا الرسالة ترسل

 .للرسالة المستقبل
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 "Mobility": الحركية  أو التحرك قابلية -5
 من فيًالتصال منها الستفادة إمكانية مع الحجم صغر إلى الجديدة التصال وسائل تتجه
 الشاشة التلفازًذات أجهزة هذا ومثال مستخدمها، تحرك أثناء في آخر إلى مكانً  أي

 .الطائرة أو مثالًا السيارة في استخدامها يمكن التي الصغيرة
 ":Convertibilityالتحويل " قابلية -6

 يمكنها كالتقنياتًالتي آخر، إلى وسيطً  من المعلومات نقل على التصال وسائل قدرة وهي
 . وبالعكس مطبوعة رسالة إلى المسموعة الرسالة تحويل

 ":Connectivityالتوصيل " قابلية -7
 عن النظروبغضً ،أخرى أجهزةً  من كثيرةً  بأنواعً  التصالية األجهزة توصيل إمكانية وتعني
 التلفاز توصيلًجهاز ذلك على ومثال ،الصنع فيه تمً  الذي البلد أو لها الصانعة الشركة
 .DVDالفيديوً بجهاز

 :"Ubiquity"االنتشار أو الشيوع -8
منً طبقةً  كل داخل وفي العالم حول التصال وسائل لنظام المنهجي النتشار به ويعني
ضرورة،ً إلى تتحول ثمً  ،ترف هاأنً  على البداية في تبدو تظهر وسيلةً  وكل المجتمع، طبقات
 ذو والتلفاز ،الرقمي والتلفاز ،الوضوح عالي التلفاز وبعده ،الفيديو جهاز في ذلك نلمح

ً .المنزلية والسينما ،الشاشةًالبالزمية
 ألفن" رأي وفي ك لها، المعنية النظامًلألطراف قيمة زادت المستخدمة األجهزة عدد زاد وكلما
,ًليشمل الجديد النظام لتوسيع طرائق أنًيجدوا هنا لألثرياء القوية المصلحة من أنً  توفلر"

 لغير المقدمة الخدمة مباشرة غير يدعمونًبطريقةً  حيثً،ثراءًا أقل هم من ليقصي ل
 .تكاليفها على القادرين

 ":Globalizationالكونية " -9
 تستطيعًالمعلومات حتى ،دولية عالمية بيئة هي التصال لوسائل الجديدة األساسية البيئة
 عبر المالًإلكترونياًا رأس عليها يتدفق التي المسالك تعقد ،المعقدة المسارات تتبع أن

 األلف على فيًأجزاءً  أدناه إلى األرض في مكانً  أقصى من وذهاباًا جيئةًا الدولية الحدود
ً.العالمفيً مكانً  أي في الدولية األحداث مسار تتبعها جانب إلى الثانية، من
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 الخالصة

 

 عرف بارزتين ظاهرتين وليدااًلتزاوج كان فقد المعلومات، عصر إعالم هو الجديد اإلعالم إنً 
 عن التصالت وظاهرة "Telecommunicationالمعلوماتً" تفجر ظاهرة العصر هذا بهما
ً.""Information Explosionبعدً

 إنتاجًالمعلومات في بعدً  عن والتصالت الكمبيوتر استخدام على يعتمد الجديد واإلعالم
 لعموم والتسلية مصادرًالمعلومات توفير عملية وهي الخاصية هذه وتوزيعها، وتخزينها والتسلية
 القديم اإلعالم بين خاصيةًمشتركة الواقع في هي ،منخفضة وبأسعارً  ميسر بشكلً  الناس

 ،القديم اإلعالم يوفرها ل جديدة خاصيةً إضافةً على قادر الجديد اإلعالم أنً  هو الفرق والجديد،
 لحديث الستجابة على الجديدة التصال وسيلة قدرة هو والتفاعلً،"Interactivityالتفاعلً" وهي

 جديداًا بعداًا أضافت الخاصية هذه ,شخصين بين عمليةًالمحادثة في يحدث كما تماماًا ،المستخدم

 اتجاهً  ذات منتجات من العادة في تتكون التي ،الحالية الجماهيريً  وسائلًاإلعالم أنماط إلى اًامهمً 
معً ،المستهلك إلى الراديو أو التلفاز قناة أو الصحيفة مثلًمركزي مصدرً  من إصدارهاًيتمً  ،واحدً 

 يريده. الذي وبالشكل أرادها متى والتسلية المعلومات مصادر اختيار إمكانية
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 التمارين

 

  :حدد اإلجابة الصحيحة

ًاإلعالمًالجديدًهو:ً-4

 إعالمًعصرًالمعلوماتًً–التلفزيونًالتفاعليً ً–التلفزيونًالرقميً 

 إعالم عصر المعلومات اإلجابة الصحيحة:

ً

ًمنًتسمياتًاإلعالمًالجديد:ً-2

 ًاإلعالمًالستقصائيً ً–اإلعالمًالرقميً ً–راإلعالمًالحً 

 اإلعالم الرقمي اإلجابة الصحيحة:

ً

ًمنًمرادفاتًاإلعالمًالجديد:ً-3

 ًاإلعالمًالتثقيفيً ً–أعالمًالنخبةً–اإلعالمًالبديل

 اإلعالم البديل اإلجابة الصحيحة:

ً

ًةًوراءًظهورًاإلعالمًالجديدًالعواملًالرئيسيً منًً-1

 ًالعاملًالبشريً ً–العاملًالفنيً ً–العاملًالتقنيً 

 العامل التقني اإلجابة الصحيحة:

ً
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ًوظائفًاإلعالمًالجديدًالمعاصر:-5

 تقديمًالمعلوماتًالمتعددةًوالمتنوعةً–التغطيةًالمباشرةً–مواظبةًاألحداث

ًتقديم المعلومات المتعددة والمتنوعة اإلجابة الصحيحة: 

ً 
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الخامسة التعليمية الوحدة   

 اإلعالم الجديد

االجتماعّي" اإلعالم"  

 

ًالجتماعيً ً-أولًا  مفهومًاإلعالم

ًالجتماعي ًوالتحولتًفيًالمضامينًاإلعالمي ةً-ثانياًا  اإلعالم

ًالجمهورًفيًصناعةًالمضامينًاإلعالمي ةً-ثالثاًا  دور

ًً-رابعاًا ًوأشكال ًمستخدمومظاهر ًينتجها ًالتي ً)اإلعالمًًالمضامين ًالجديد ًاإلعالم وسائل
ًالجتماعي (.

 

 :التعليمية األهداف

 على أن: قادرا   يكون أن الطالبعلى  يجبنهاية هذه الوحدة التعليمّية  في

 ًالجتماعيً ًاإلعالمًمفهومًيحد د
 ًالجتماعيًلإلعالمًاإلعالميةًالمضامينًفيًالتحولتًأبرزًيعد د
 ًاإلعالمي ةًالمضامينًصناعةًفيًالجمهورًدورًيشرح
 ًالجديدًاإلعالمًوسائلًمستخدموًينتجهاًالتيًالمضامينًوأشكالًمظاهرًيعد د
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 ":االجتماعي"اإلعالم  الجديد اإلعالم عن مقدمة -أوال  

تعودًجذورًالمشهدًالتصاليًالذيًنشهدهً
اليومًونعيشًعددااًمنًتجلياتهًإلىًسلسلٍةً
ًمنًالتطوراتًالتقنيةًالمتالحقة،ًبدأتًفي
ًمنً ًالسبعيني ات ًحقبة ًمن ًمبكٍر وقٍت
ًالتيً ًتلك ًمنها ًوخاصة  ًالماضي، القرن

  تمتًعلىًصعيدًشبكةًاإلنترنت،ًففي
(ً ًتقنية2791ًعام ًتطوير ًعلى ًالعمل ًوبدأ ًللجميع، ًالبثًالمتاح ًعالم ًالشبكة ًدخلتًهذه )

ًكحقلًٍ ًلإلعالم ًالتواصلي ًالطابع ًبدأ ًومعها ، ًتجاري  ًنطاق ًعلى ًباستخدامها ًًتسمح معرفي 
ًواجتماعي ًجديد،ًوتطورًحتىًأصبحًاليومًأحدًأهم ًمجالتًالعلومًاإلنساني ة.

ًالتيً ًالمعلومات ًوثورة ًالجديدة ًالتصال ًتكنولوجيات ًعلى ًالجديد ًاإلعالم ًمصطلح وُيطلق
ًالجديدً ًاإلعالم ًوسائط ًلشيوع ًأصبح ًكما ًالعشرين، ًالقرن ًمن ًاألخير ًالجزء ًفي ظهرت

جمهور،ًعالقةًغيرًقابلةًللشكًفيًميالدًعصرًاتصاليًجديد،ًأطلقًواستهالكهاًمنًجانبًال
ًمنً ،.وغيرها ًالرقمي  ًالتصال ، ًالفتراضي  ًالعالم ًمثل: ًالُمسمي ات ًمن ًعدداا ًالبعض عليه
التعبيرات،ًوالتيًتعب رًعنًظاهرةًإنساني ٍةًتقني ٍةًواحدة،ًفاإلعالمًالجديدًساهمًفيًإعادةًتشكيلً

ًالت ًالتواصلي ة ًلوسائطًاألنماط ًوالثقافي ة ًالسياسي ة ًالنخب ًاحتكار ًعلى ًالقائمة ًالقديمة قليدي ة
ًاإلعالمًوباقيًوسائلًالتعبيرًفيًالفضاءًالعام.

ًمتصفحيهاًأن1002ًومنذًأواخرًعامً) (ًدخلتًشبكةًاإلنترنتًمرحلةاًجديدة،ًأمكنًفيهاًلكل 
واحٍد،ًوبفضلًهذاًكل هًأصبحتًيكونواًبمثابةًمرسلينًللمادةًاإلعالمي ةًومستقبلينًلهاًفيًآٍنً

هناكًمواقعًتتيحًلزوارًالشبكةًومتصفحيهاًتكوينًحسابات،ًيمكنهمًمنًخاللهاًتحميلًملفاتً
الصوتًوالصورةًوالنصوص،ًوأنًيتحكمواًفيًعمليةًمشاهدةًهذاًالمحتوى،ًمنًخاللًإتاحتهً

ًعلىًنطاٍقًضيق،ًأوًجعلهًعام ااًللجميع.

لوصولًإلىًالمعلوماتًواألخبارًوالبيانات،ًبلًأتاحًالفرصةًفاإلنترنتًلمًيسهلًفقطًعمليةًا
ًكمنتدياتً ًمختلفة، ًتعبيري ة ًأشكاٍل ًخالل ًوالبياناتًمن ًوالرسائل ًالمضامين ًإلنتاج للمستخدم
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ًمواقعً ًفي ًالخاصة ًوالحسابات ًوالمدونات، ًالدردشة، ًوغرف ًالشخصية، ًوالصفحات الحوار،
ًإ ًأشكال ًمن ًذلك ًوغير ، ًالجتماعي  ًالتعبير،ًالتواصل ًوطرق ًاألخرى، ًالمضامين نتاج

ًوالمشاركاتًالمختلفة.

ًللنقاشً ًجديدة ًمنابر ًويتيح ًوالتواصل، ًلالتصال ًوقنواتًجديدة ًيوفرًوسائل ًالجديد فاإلعالم
والحوار،ًمم اًفتحًالمجالًأمامًأفرادًالمجتمعًلممارسةًمختلفًأنواعًالتصالتًبواسطةًشبكةً

ًاإلنترنتًللخروجًمن:

 ًالتواصلًوعدمًالحوارًإلىًالتواصلًوالحوار.وضعيةًعدم 
 ًًاألفقيًوالتصالًفي ًإلىًاإلعالم ًواحٍد ًفيًاتجاٍه ًالذيًيتم  ًوالتصال ومنًاإلعالم

ًجميعًالتجاهات.ً

ً

ًُيسـم ىً ًللتواصلًمعًاألهـلًواألقاربًواألصدقاءًمنًخاللًما ًاألفـراد بمواقع الشـبكات ويلجأ
ًيدةاًل:التيًُتعدًوسيلةاًجدًاالجتماعّية،

 .ًتبادلًاآلراءًواألفكار
 .وحشدًالمناصرةًوالتأييـدًلقضيـةًمنًالقضايـا 
 ًًالمواد ًمنًخالل ًسـلفاا، ًمنها ًالقائم ًأوًتدعيـم ًالمختلفة، ًالقضايا وتكوينًالوعيًحول

المنتجةًباسـتخدامًالوسائطًالمتعددة،ًوذلكًعوضااًعنًالمنتدياتًاإللكتروني ةًالتيًيقومً
ًلـً"حارسًالبوابة"،ًوالمجموعاتًالبريدي ةًًعلىًإدارتهاًأشخاص ً يقومونًبالدورًالتقليدي 

محدودةًالفاعلية،ًأوًالمواقعًالمجاني ةًالمتخمةًباإلعالناتًالتيًتعرضهاًالمواقعًالموفرةً
ًالفيديو،ً ًومواقع ًاإلنترنت، ًشبكة ًإلى ًطريقها ًالمدونات ًوجدت ًحيث ًالخدمة، لهذه

. ًومجموعاتًالتواصلًالجتماعي 

ً

ًمختلفة،ًًتادو الشبكات االجتماعّيةفمر  ًواحتياجات  ينتمونًإلىًمشاربًمختلفة،ًولهمًاهتمامات 
ًهذهًالهتماماتًوالحتياجاتًلًتجدًمنًوسائلًاإلعالمًوالتصالًالهتمامً وبعضهمًيرىًأن 
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الالئقًلتلبيتهاًبصورٍةًكافية،ًفضالاًعنًعدمًتغطيةًهذهًالوسائلًلجميعًاألنشطةًالتيًيقومونً
ها،ًمم اًدفعًهؤلءًاألفرادًلتقديمًمحتوىًيخصهمًوحدهمًوبماًيمكنهمًمنًنقلهًلغيرهم،ًمعبرينًب

ًاحتياجاتهمً ًبكافة ًيفي ًنحو ًوعلى ًالمتفاوتة، ًومواقفهم ًوآرائهم ًاهتماماتهم ًعن ًخالله من
 ًالتصالية،ًويشبعًرغباتهمًبوجٍهًعام.

ً ًوتزايد ًلالتصال، ًالحديثة ًالتقنيات ًانتشار ًعلىًفمع ًوخاصةا ًاإلعالم، ًمجال ًفي تطبيقاتها
ًبدأتًتتغيرًمعالمًصناعةًالمضامينً اإلنترنت،ًبدأتًتظهرًأنواعًجديدةًمنًالصحافة،ًكما
ًالعتمادً ًيتم  ًالتي ًالوسائل ًأو ًوأشكالها، ًفيها ًالمساهمين ًحيثًطبيعة ًمن ًسواء اإلعالمي ة،

ًعليهاًفيًتوصيلًهذهًالمضامين.

،ًإذًلمًيعدًمتلقيااًوفيًهذاًالسياقًالجديدًأخ ذًالجمهورًيلعبًدورااًمحوريااًفيًالعملًاإلعالمي 
ًالتحولت،ً ًهذه ًمع ًبالتجاوبًالتدريجي  ًاإلعالم ًبدأتًوسائل ًكما ًومشاركاا، ًمنتجاا ًبل فقط،
ًطبيعةً ًمع ًتتالءم ًاإلعالمي  ًمحتواها ًلتبليغ ًجديدٍة ًطرٍق ًعن ًالبحث ًحيث ًمن سواء

ً ًللجمهور ًمجال ًفسح ًأو ًاإلعالمي ،ًمستخدميها، ًمحتواها ًصناعة ًفي ًللمساهمة المستخدم
ًالمعنوي ةً ًمكانتها ًويدعم ًبه، ًالحتفاظ ًعلى ًيساعد ًإعالمي اا ًالجمهور ًتمكين ًأن باعتبار
مكانياتهاًالقتصادي ة،ًويثريًمضامينها؛ًكماًيتالءمًمعًطبيعةًالتطوراتًالحديثةًفيًصناعةً وا 

ًالصحف ًاستيعابًاألنواع ًمن ًويمكنها ًمنافسااًاإلعالم، ًتشكل ًأن ًدون ًإطارها ًفي ًالجديدة ية
ًجديدااًلها.

ًوالصحافةً ًالمشاركة، ًوصحافة ًالمواطن، ًكصحافة ًالصحافة، ًمن ًجديدة ًأنواع ًظهور ومع
التعاوني ة،ًوصحافةًالبلوجرزًالخًأخذتًتلوحًالعديدًمنًالتحدياتًأمامًاألدوارًوالمهامًالتقليدي ةً

،ًمعًظه ًلهًيقومًبذاتًالمهامًالتيًيتولىًالقيامًالتيًيمارسهاًاإلعالمًالعربي  ورًمنافٍسًجديٍد
ًهذهً ًعلى ًكبيٍر ًبنسٍق ًتعتمد ًالبارزة ًالغربية ًاإلعالمي ة ًالمؤسسات ًفيه ًبدأت ًوقت ًفي بها،
األشكالًالجديدةًمنًالصحافة،ًوتحاولًالستفادةًمنًالمضامينًالتيًينتجهاًالمستخدمونًفيً

ًدًمنًالفوائدًعليهاًمادي ااًومعنوي ااًوجماهيري اا.ًأشكاٍلًإعالمي ةًمختلفة،ًوتعودًبالعدي

ً  
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 :االجتماعيّ  اإلعالم مفهوم -ثانيا  

 المتمثلة الكبرى غايته فيًمجموعها تشكل المبادئ من مجموعةًٍ على االجتماعيّ  اإلعالم يقوم
ًإيقاظ على باإلنسان الرقي في القرارات،ً اتخاذ في والمشاركة والعام، الذاتي الوعي مستوى

 بعضهم مع عالقاتًٍ والمجموعاتًفي األفراد وضع خالل من ذلك المصير،ًويتمً  وصناعة
ًإن ه ةالستقالليً  منظور من بعضاًا  لالتصال موضوعاًا باعتباره اإلنسان يخص ً والمسؤولي ة،
 .فيه وفاعالًا

 الحرً  الحوار خالل من مختلفًمكوناته لتقديم المدني المجتمع فرصة هو االجتماعيّ  فاإلعالم
اتصالً عملية في للدخول مجموعةًٍ لكلً  أو شخصًٍ لكلً  اإلمكاني ةًالمفتوحة يشكل المتبادل،ًإن ه

ًً.أوًمجموعات آخرين أفرادًٍ مع متبادل واحترامًٍ وتسامحًٍ بحريةًٍ مسؤول

 معه، حقيقية تفاعلي ة عن الجمهورًوالبحث احترام االجتماعيّ  اإلعالم شروط أهمً  فمن وبالتالي
منً أنماطًٍ في الجتماعي ةً/والسياسي ة الثقافي ة للحياة مختلفة عنًنظرة البحث خالل من وذلك

 شريكً  هو الطرحًوالمعالجةًفالجمهور في التقليدي ة األساليب عن تخرج التي اإلعالمي ة المعالجة
ًلمسؤوليته، مستقل حقيقي ًالنسيج الشراكة فرص تحسين إلى وصولًا وذلك ومتحمل غناء  وا 

. ً الجتماعي 

 مشاركًمحاورًٍ لكلً  يكون وبحيث ،ووسائله إمكاناتًالتعبير صعيد على بالتساوي الحوار يتمً 
 تكون وهنا الوسيلةًالتصالي ة، أو المرسل قبل من سلفاًا مقولبة غير بطريقةًٍ بأنًيجيب الخيار
 والتدجين، القولبة خدمة في استخدامها من راهناًا منًالشائع، بدلًا المتحاورين خدمة في التقنية

 الجتماعيً  عنًالتنشيط ينفصل ل استراتيجي اًا رهاناًا حالياًا الجتماعيً  التصال وبالتاليًيشكل
ً)الشباب، بقضايا يتعلق فيما المشاركة والتنمية  القتصاد السياسة، المرأة، األسرة، المجتمع

 ً.إلخ(...

،ًوالمتناَقلً»ًويعرف اإلعالم االجتماعّي بأّنه: ًالذيًيتميزًبالطابعًالشخصي  المحتوىًاإلعالمي 
ًالرسالةً ًحرية ًمع ًاجتماعي ة، ًشبكة ًوسيلة ًعبر ًمستقِبل، ًواآلخر ًمرِسل ًأحدهما ًطرفين بين

ً«.للمرِسل،ًوحريةًالتجاوبًمعهاًللمستقِبل
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ً ًإلى: ًأيضاا ًالمصطلح ًيشير ًبما»كما ًالرقمي ة ًفيًالبيئة ًفيًالتصال يسمحًًالطرقًالجديدة
ًالمنافعً ًوتبادل ًاإلنترنت ًعلى ًوالتجمع ًاللتقاء ًبإمكانية ًالناس ًمن ًاألصغر للمجموعات
ًإلىً ًمجتمعاتهم ًوصوت ًصوتهم ًبإسماع ًوالمجموعات ًلألفراد ًتسمح ًبيئة  ًوهي والمعلومات،

 «.ًالعالمًأجمع

 

 اإلعالم االجتماعّي والتحوالت في المضامين اإلعالمّية: -ا  لثثا

رصدًأبرزًالتحولتًذاتًالصلةًبصناعةًًيمكن
ًالسنواتً ًوالتيًحدثتًفي ًاإلعالمي ة المضامين

 األخيرةًكالتالي:
ًوالمفاهيمًالمصطلحاتًفيًالتحول -2

ًعنًيتحدثًالبعضًبدأًإذًالمستخدمة،
ًالتقليديً ًالجمهورًمصطلحًنهاية

ًبمصطلحًاستبدالهًإلىًوالدعوة
ً:باعتبارً،Usersًالمستخدمين

 

 لهاًالفعليًوالجمهورًالمواقعًهذهًمعًبالتواصلًالمعنيينًنحوًمباشرةًاًيتجهًأنه.ً
 ًوالتعليقًاألحداثًبتغطيةًبالفعلًيقومونًالذينًباألفرادًمباشرةًاًيتصلًأنه

ً.وتحليلهاًعليها
  ًًبمعناهًالتلقيًعلىًقائمةًتعدًلمًالجديدةًوالوسائلًالجمهورًبينًالعالقةًأن

، ًالستخدامًعلىًبلًوالقراءة،ًوالستماعًالمشاهدةًخاللًمنًأيًالكالسيكي 
ًإرسالًالطباعة،ًالنسخ،)ًالعملياتًمنًمتناهيةًلًسلسلةًًٍعبرًالنشط

ًعليهاًوالتعليقًالجتماعي ةًالشبكاتًعلىًموضوعاتًنشرًإعادةًالمقالت،
Usage/Useًًهناًالستخدامًفمصطلحًبتصفحها،ًاآلخرينًونصحًوتصنيفها
ًبينًاختالفً ًفثم ةً،Receptionًالتلقيًمصطلحًعنًالمعنىًبهذاًيختلف

ًسماتهًفيًيختلفًالجديدةًاإلعالمي ةًالوسائلًفمستخدمًالتلقي،ًوبينًالستخدام
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ًبهذهًالمركبةًعالقتهًناحيةًمنًوالمستمعًوالقارئًالمشاهدًعنًوممارساته
 .الجديدةًالوسائل

ًيعودواًلمًإذًاإللكتروني ة،ًالبيئةًفيًالصحفيونًبهاًيقومًالتيًاألدوارًفيًالتحول -1
ًبينًالمعلوماتًتدفقًبتسهيلًيقومونًماًبقدرًالبوابةًلحارسًالتقليديً ًالدورًيمارسون
ًتفاعلي ةًاًأكثرًاألطرافًبهذهًعالقتهمًأصبحتًكماًإنتاجها،ًفيًالمشاركةًاألطراف
ًرأسيًاتجاهًذاتًعالقةًكونهاًمنًأكثرًالمضمون،ًإنتاجًفيًوديمقراطي ةًاًومشاركةًا
 .عليهًُيملىًماًبتلقيًالجمهورًفيهاًيكتفي

ًماًطرفًًٍعلىًحكراًاًوالرأيًوالخبرًالمعلومةًتعدًلمًحيثًالمعلومات،ًمصادرًتنوع -3
ًحيثًالمختلفة،ًالمضامينًإنتاجًفيًالمساهمةًالجميعًباستطاعةًأصبحًبلًغيره،ًدون

ًتمارسهاًالتيًللسلطةًتقريباًاًمماثلةًاًسلطةًاًتمارسًأنًبمقدورهاًأخرىًأطرافً ًظهرت
ًمنًاإلنترنتًيتيحهاًالتيًالفرصًوتعددًتنوعًمعًالتقليدي ة،ًالبيئةًفيًاإلعالمًوسائل
 .مفتوحةًساحةًًٍفيًومتباينةًومتعددةًمتنوعةًأصواتًًٍسماعًأجل

ًبينًالتفرقةًغموض:ًمالمحهاًأبرزًومنًاإلعالمي ة،ًاإلداري ةًالمفاهيمًفيًتحولًحدوث -4
ًهذاًمنًوالمستهلكًوالمقروءًالمنتجًكمًحولًنقاشاًاًأثارًماًوهوًوالمستهلكين،ًالمنتجين
ًاإلعالمي ة،ًللمؤسساتًماديةًمواردًتوفيرًمنًالمضامينًهذهًتمثلهًماًوحولًالمنتج،
ًوسمعتهاًالمؤسسةًوتسويقًاإلعالني ة،ًرقعتهاًزيادةًفيًمنهاًالستفادةًإمكانيةًومن

ًرغبةًزيادةًمنًتتخوفًوالترفيهي ةًاإلعالمي ةًالمؤسساتًبعضًبدأتًكماًومنتجاتها،
ًجدد،ًمنافسونًفهمًلها،ًتهديداًاًوتعتبرهًبهم،ًالخاصةًالمضامينًإنتاجًفيًالمستخدمين

 .التقليديينًالمنافسينًأوًالمتسارعة،ًالتكنولوجي ةًالتطوراتًتأثيرًعنًتأثيرهمًيقلًول
ًهذهًتساعدًإذًالصحفية،ًالممارساتًفيًسلبيةًوأخرىًإيجابي ةًتحولتًًٍظهور -2

 :فيًالمضامين
 الجماعيً ًوالنقاشًالعامًالحوارًإغناء.ً
 المجتمعاتًفيًالديمقراطي ةًالحياةًوتنشيط.ً
 عادة ً.األخبارًصياغةًوا 
 دراجًاألحداث،ًتغطيةًدائرةًوتوسيعًجديدة،ًصحفيةًتوصيلًفنونًواستحداث ًوا 

نتاجًوتحريرًجمعًفيًالمشاركينًدائرةًوتوسيعًجديدة،ًمصادر ً.ًاألخبارًوا 
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ًمؤسسي،ًغيرًسياقًعنًناتجةًمضامينًبروزًعنًالظاهرةًهذهًأسفرتًالمقابلًوفي
ًالعملًأخالقياتًعنًبعضهاًوبخروجًالتقليدي ة،ًالمهني ةًبالتقاليدًملتزمةًوغير

 .اإلعالمي ةًالمواقعًمنًالكثيرًفيًاإلعالمي ةًبالموادًواختالطهاًالصحفي،
 :الصحفيً ًالعملًإدارةًطبيعةًفيًتحولًحدوث -6

 ًاتجاهًًٍذاًوالمستخدمينًالتصاليةًالمضامينًمنتجيًبينًالتصالًيعدًلمًإذ
ً.وشبكياًاًودائرياًاًتعددياًاًأصبحًبلًواحد،ًخطي

 ًأدواتًًٍعبرًالمواقعًعلىًوالمشرفينًالمستخدمينًبينًالتواصلًمعدلًزادًكما
ً.ومتعددةًمتنوعة

 قبلًعماًوالمساحةًبالوقتًالخاصةًالتقليدي ةًالضغوطًوقل ت.ً
 ًللحوارًومديرًمراقبًهوًماًبقدرًفقطًبوابةًحارسًالصحفيًيعدًلمًوكذلك

ً.المستخدمونًفيهًيساهمًالذي
 :بشأنًجديدةًتساؤلتًًٍعد ةًالتحولتًهذهًطرحت -9

 ًالمواقعًمضامينًإنتاجًفيًالمشاركةًفيًللمستخدمينًبهاًالمسموحًالدرجة
لىًبه،ًالقيامًمنًتمكنهمًالذيًالدورًوطبيعةًاإلعالمي ة، ًيمكنًمدىًأيًوا 
ًًالصحفية؟ًالعمليةًمنًالمختلفةًالمراحلًفيًبهمًالستعانة

 ًالصحفيينًإنتاجًعلىًالمطبقةًالمعاييرًنفسًإنتاجهمًعلىًستطبقًوهل
ًًالمحترفين؟

 ًولءًومدىًالمتواصلة،ًللمشاركةًتحفيزهمًوطرقًالمستخدمين،ًحريةًوحدود
خالص ًتحكمًأنًيجبًالتيًواألسسًوالمبادئًغيره،ًدونًماًلموقعًًٍالمستخدمًوا 
ً.المستخدمينًوبينًاإلعالميً ًالموقعًبينًالعالقة

ًتفسيرًيحاولًجديد،ًإبستمولوجيً ًإطارًفيًاإلعالمًبوسائلًالجمهورًعالقةًقراءةًإعادة -8
ًمقارنةًاًاإلعالميً ًالمجالًفيًالجديدةًالتطوراتًمسايرةًعنًالصحفًبعضًتلكؤًأسباب

ًالنشرًذهني ةًتحكمًهوًالبطءًهذاًوراءًالسببًأنً ًيرىًتصوراًاًاألولىًتتبنىً،ًرؤيتينًبين
ًحمايةًإلىًوسعيهاًاإللكتروني ة،ًالبيئةًإلىًمؤخراًاًانتقلتًالتيًاإلعالمًوسائلًفيًالورقي
ًالوسائلًهذهًتتيحهاًالتيًوالنفتاحًوالتعددًالتنوعًإمكاناتًمنًالتقليدي ةًاإلعالمًوسائل

ًوالجمهور،ًوالسياسي ةًالثقافي ةًولوظائفهًلإلعالمًجديدةًرؤيةًمقابلًفيًوذلكًالجديدة،
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ًتبنيًضرورةًوعلىًاإلعالمي ة،ًالمضامينًصناعةًفيًالمنتجينًتعددًتصورًعلىًتقوم
ً.ًاإلعالميً ًبالعملًالمعني ةًاألطرافًكلً ًبينًوالحوارًوالنفتاحًوالتعددي ةًالتفاعلي ةًقيم

ً

 اإلعالمّية:دور الجمهور في صناعة المضامين  -رابعا  

"ً ً)المستخدم( ًالجمهور ًينتجها ًالتي ًالمضامين ًمفهوم  UGC""User Generatedيعتبر
Contentًًمنًأحدثًالمفاهيمًالمرتبطةًبصحافةًاإلعالمًالجديد،ًوهوًمفهومًيعدًتطورااًلمفاهيم

ًالتفاعليةً ًمفهوم ًمثل ًالماضية، ًالقليلة ًالسنوات ًفي ًالصحفي ة ًالدراسات ًشغلت سابقة
Interactivityً ًالمواطن ًوصحافة ،Citizen Journalism،ًًًالمشاركة وصحافة

Participatory Journalism،ًًومعًانتشارًوتزايدًأهميةًومكانةًوسائلًاإلعالمًالجديدةًبدأًهذا
ًالصحفي ةً ًالمفاهيم ًفي ًجذرياا ًتحو لا ًيعكس ًباعتباره ًالباحثين، ًبعض ًباهتمام ًيحظى المفهوم

.ًالتقليدي ة،ًوطبيعةًالعالقة ًبينًالمشاركينًوالمستهدفينًمنًالعملًالصحفي 

ًوقدًدفعتًعد ةًعواملًباتجاهًانتشارًهذاًالمفهوم،ًمنًبينها:

 إنتاج من المستخدمين تمكن التي السمات من بالعديد لتمتعهاًاإلنترنتًأهمي ةًتصاعد 
ً.وسهولةًبيسرًًٍونشرهاًبأنفسهمًمضامينهم

 ًالعملًفيًالرقمنةًعلىًالمتزايدًالعتمادًوكذلك، ًوالندماجًالتواصلًوسهولةًاإلعالمي 
ً.المضامينًهذهًإنتاجًفيًالمستخدمةًاألجهزةًبين

 ًوالمواقعًوالمدوناتًاإلنترنتًومنتدياتًساحاتًفيًالمستخدمينًمساهماتًوانتشار
ً.المتنوعةًالتفاعلي ةًالوسائلًوعبرًالمختلفة

 ًلمضامينًاستضافةًاًالمواقعًأكثرًلشراءًاإلعالمي ةًالمؤسساتًبينًالتنافسًوتصاعد
ًتضاعفًأنًالمتوقعًمنًمساهماتً ًوهيًيوتيوب،ًموقعًمعًحدثًكماًالمستخدمين،

ًتسمحًالتيًالتفاعلي ةًاألشكالًمنًالعديدًيوفرًظلًماًوهوً،web 2.0ًبتطور
ً.البعضًبعضهمًمعًالمعلوماتًوتشاركًلتقاسمًللمستخدمين
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المستخدمونًفيًأعقابًبعضًاألحداثًالعالميةًًوقدًبرزتًأهمي ةًمفهومًالمضامينًالتيًينتجها
،1002ً،ًوهجماتًلندن1004ًالمهم ةًوالكوارثًالكبرى،ًمثلًكارثةًإعصارًتسوناميًفيًنهايةً

،ًحيثًلعبًالمواطنًالعاديًدورااًمهم ااًفيًتغطيةًهذهًاألحداث،ًسواء1006ًوأحداثًلبنانًسنةً
باستخدامًتقنياتًبسيطةًمكنتهًً،والفيديوكشاهدًعيانًأوًكصحفيًأوًكناشرًللمعلومةًوالصورةً

منًمنافسةًأعتىًالوسائلًاإلعالمي ةًالتقليدي ة،ًوتحقيقًبعضًالنفراداتًالصحفيةًالتيًلمًتتيسرً
لهذهًالوسائل،ًفعلىًسبيلًالمثال،ًبعدًحادثًالهجومًفيًلندنًتلقتًالبيًبيًسيًماًيزيدًعلىً

تًبعضهاًفيًصدارةًنشراتهاًاإلخباري ة،ًصورةًومقطعًفيديوًللحدث،ًبث300ًألفًرسالةًو11ً
ًاهتماٍمً ًمساحة ًالكبرىًإلعطاء ًالتجاربًبعضًالمؤسساتًاإلعالمي ة ًمثلًهذه ًنجاح ًدفع وقد

ًأوسعًللمضامينًالتيًينتجهاًالجمهور،ًوتأمينًتغطيتهاًاإلعالمي ة.

ً

 المضامين التي ينتجها مستخدمو وسائل اإلعالم الجديد -خامسا  

يًينتجهاًمستخدموًوسائلًاإلعالمًالجديدًعلىًالمواقعًاإلعالمي ةًوغيرهاًتوجدًالمضامينًالت
ًفيًعد ةًأشكال،ًمنها:ً

 ًوالملفاتًاإلخباري ةًوالتنبيهاتًاإلخباري ةًوالقصصًالصورًوقصاصاتًالفيديوًمقاطع
ً.بينهمًفيماًتبادلهاًيتمً ًالتيًواألفالمًوالصور

 والبودكاستًوالمدوناتًواألفالمًوالصورًالمقالتًعلىًوالتعقيب.ً
 ًوالويكزًجماعي ةًمشاركاتًًٍعلىًتقومًالتيًالعامةًوالمواقعWikis،ًًوتويترز

Twitters.ً
 ًالدردشةًوحجراتًواليوتيوب،ًالويكبيديا،ًمثلًالمفتوحة،ًالمساهماتًذاتًوالمصادر

ً.األخبارًوجماعاتًوالنقاش
 ًالمستخدمًالجمهورًلحفزًالمؤسساتًهذهًبعضًاستحدثتهاًالتيًالجديدةًاألشكالًومن

ً.والفيديوًوالقصصًبالصورًوتزويدهاًالمضامينًهذهًمثلًإنتاجًفيًالمساهمةًعلى

"ً ًكلمتك ًقل ًمثل ًوممثلًً،Have your Say"ومسمياتًأخرىًمختلفة، فيديوهاتًصحفية،
ًالمواطن،ً ًوصحافة ًعيان، ًاألحداثًكشهود ًوتغطية ًبقصصك"، ً"شارك ًمراسالا"، ً"كن القراء
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"ًوخاصةًفيًحالةًوقوعًأحداثً"News Tipsودعوةًالمستخدمينًإلىًالقيامًبمهم اٍتًصحفيةً
ًتزويدهاً ًفي ًالمستخدمين ًعلى ًأساساا ًتعتمد ًالتي ًالمواقع ًانتشار ًعن ًفضالا ًعادية، غير
ًمثلً ًالمواطنين ًالصحفيين ًعلى ًبالكامل ًتعتمد ًالتي ًالصحفية ًالمواقع ًوكذلك بمضامينها،

"Ohmy News"ًًة.ًالكوري

ًوقدًتنوعتًتعريفاتًالباحثينًلمفهومًالمضمونًالذيًينتجهًالمستخدمون،ًمنها:ً

 ًًاإلعالمًوسائلًمستخدموًينتجهًمضمونًأيًهوالمضمونًالذيًينتجهًالمستخدمون
ًويستهدفًإعالمي ةًغيرًأوًإعالمي ةًًٍمؤسسةًًٍأيةًعنًمستقلًوبشكلًًٍبأنفسهمًالجديدة

ً.آخرينًمستخدمين
 ً ًالمستخدمون ًينتجه ًالذي ًوينشرًللجمهور،ًالجمهورًينتجهًمضمون"ًهوالمضمون

ًالقراءًتصنيفًمجردًمنًيمتدًمتسعًمصطلحًأن هًعلىًالتأكيدًمعً،"إلكترونيً ًبشكلًٍ
ًاليوتيوبًعلىًيبثونهًماًإلىًمعينةًموضوعاتًًٍألهمي ة  األشكالًهذه أصبحت وقد.
 التي اإلعالنات نسبة في أو جمهورها عدد في سواء التقليدي ة، اإلعالم وسائل تنافس

 .تستقطبها

 

ً:يلي ما وسائل نشر هذه المضامين وأهم

 االجتماعّي: التواصل مواقع .1

 ومواقع الجتماعي ة الشبكات كذلك وُتسم ى
ًوهي التشبيك ،  مواقع عن عبارة الجتماعي 
 التواصل أجل من األفراد، طرف من تستعمل

قامة الجتماعي  والتعارفًوتكوين العالقات وا 
 افتراضية جماعات وبناء العالم حول صداقات

 
 وينشر الخاصة، صفحته ينشئ أن عبرها ويمكنًللفرد مشتركة، انتماءات أو لهتمامات وفقاًا
 .فيديو تسجيالت وينشر ونصوص، ويكتبًمقالت الشخصي ة، ومعلوماته وصوره سيرته فيها
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 عن المستخدمين طرف من محتوياتها في المشاركة على الجديدة اإلعالم مواقع تقوم وهكذا
 وتقييم والتعليق الرد لهم تتيح فهي محتواها، زيادة في تسهم التي والردود طريقًاإلضافات

بداء التصويتًطريق عن المحتويات ًوشفافية. حريةًٍ بكلً  المعلومات وكذلكًتبادل الرأي، وا 

 اإللكترونّية: المدونات .2

يتم ً وجماعات، أفرادً)غالباا(ًومؤسسات يمتلكها إلكتروني ة مواقع هي
 الصحفي، لألسلوب معظمها يقترب مختلفة، بأساليب فيها الكتابة
ًوالكتابة سبقًٍ إيجاد دائماًا تحاول فهي  المواضيع في صحفي،

 بشكلًٍ نشرًالمقالتًوالتسجيالت فيها ويتمً ً،للجدل المثيرة والقضايا
 ً.عليها التعليق والمستعملين للقراء ويمكن ترتيبيًكرونولوجي،

 المدونات في النشر حرية أتاحت فقد والرأي، التعبير حرية لممارسة منصةً  هي والمدونة
 وانعدام المطلقة الحرية بفضل وهذا ،ممنوع هو ما كلً  عن الكالم الناس من الفرصةًلكثيرًٍ

 والعامة، الشخصية الهموم عن التعبير في فاعلة أداةًا تعد بهذه وهي نشرًالمعلومة، في الرقابة
ً الخامسة. بالسلطة ُيسمي ها البعض جعل ما وهذا ،عنه كشفًالمسكوت على تعمل ووسيلةًا

 الفيديو: بث مواقع .3

(ً(podcastingمسموعةً فيديو مقاطع بث إمكانية تتيح مواقع وهي
 مشهورةً  مواقع ةعدً  وهناك ومشاهدتها، تحميلها حتى ويمكن أوًمرئية،

 اإلعالم، لوسائل مضامينها مقاطعًمن تبيع أصبحت أن ها لدرجةًٍ جداًا
 .المواقع هذه عبر برامجها ببث تقوم األخيرة هذه وحتى بل

 
 (:Wikiالجماعّي ) التحرير مواقع .4

 برمجيات على تعتمد تعاضدي، محتوى ذات مواقع وهي
"Wiki" بشكلًٍ مضمونها بتحرير للمستخدمين تسمح التي 
 أوًحتى الموجودة المواد تغيير أو مواد بإضافة وذلك جماعي،
 حذفها.
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 الخالصة

 

 المتمثلة الكبرى غايته فيًمجموعها تشكل المبادئ من مجموعةًٍ على االجتماعيّ  اإلعالم يقوم
ًإيقاظ على باإلنسان الرقي في القرارات،ً اتخاذ في والمشاركة ،والعام الذاتي الوعي مستوى

 بعضهم مع عالقاتًٍ والمجموعاتًفي األفراد وضع خالل من ذلك ويتمً ًر،المصي وصناعة
ًإن ه الستقاللي ة منظور من بعضاًا  لالتصال موضوعاًا باعتباره اإلنسان يخص ً والمسؤولي ة،
 .فيه وفاعالًا

 الحر الحوار خالل من مختلفًمكوناته لتقديم المدني المجتمع فرصة هو االجتماعيّ  فاإلعالم
اتصالً عملية في للدخول مجموعةًٍ لكلً  أو شخصًٍ لكلً  اإلمكانيةًالمفتوحة يشكل المتبادل،ًإن ه

ًً.أوًمجموعات آخرين أفرادًٍ مع متبادل واحترامًٍ وتسامحًٍ بحريةًٍ مسؤول

 معه، حقيقية تفاعلية عن الجمهورًوالبحث احترام االجتماعيّ  اإلعالم شروط أهمً  فمن وبالتالي
منً أنماط في الجتماعيةًووالسياسي ةً الثقافي ة للحياة مختلفة عنًنظرة البحث خالل من وذلك

 هو فالجمهور .الطرحًوالمعالجة في التقليدي ة األساليب عن تخرج التي اإلعالمي ة المعالجة
ًلمسؤوليته، مستقلً  حقيقي شريكً  غناءً الشراكة فرص تحسين إلى وصولًا وذلك ومتحمل  وا 
. النسيج  الجتماعي 
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 التمارين

 

 :الصحيحة اإلجابة اختر .2

 :ُيسّمى ما خالل من واألقارب األصدقاء مع للتواصل األفراد يلجأ

A. الجتماعيً ًالتواصلًمواقع.ً
B. الجتماعي ةًالشبكاتًمواقع.ً
C. اإلنترنتًمواقع. 

 Bً:الصحيحة اإلجابة

ً

 اإلجابة الصحيحة  اختر .1

 :هو االجتماعيّ  اإلعالم

A. المتبادلًالحرً ًالحوارًخاللًمنًمكوناتهًمختلفًلتقديمًالمدنيًالمجتمعًفرصة.ً
B. التسليةًمصادرًمنًيضاهيهاًوماًالمعلوماتًمصادر.ً
C. ًواألكاديميينًالباحثينًعندًاإلعالمي ةًالمفاهيم 

 Aً:الصحيحة اإلجابة

ً

 اإلجابة الصحيحة  اختر .3

 :اإلعالمّية المضامين بصناعة التحوالت أبرز هي ما

A. تأثيراتهًودراسةًأبعادهًلتدبرًالتصاليًالموقفًأمامًالتحول. 
B. والقتصادي ةًالسياسي ةًأبعادهًبكلً ًالجديدًالتحول.ً
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C. المستخدمةًوالمفاهيمًالمصطلحاتًفيًالتحول. 

 Cً:الصحيحة اإلجابة

 

 اإلجابة الصحيحة  اختر .4

 :أحدث من الجمهور ينتجها التي المضامين مفهوم يعتبر

A. الجديدًاإلعالمًبصحافةًالمرتبطةًالمفاهيم.ً
B. المتعددةًالوسائطًأعالم.ً
C. التفاعلي ةًالمفاهيم. 

 Aً:الصحيحة اإلجابة

 

 الصحيحة اإلجابة اختر .2

 :هي المدونة

A. والرأيًالتعبيرًحريةًلممارسةًمنصة.ً
B. البديلًاإلعالم.ً
C. الجتماعيً ًاإلعالم. 

 Bً:الصحيحة اإلجابة

ً  
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 المراجع
 

2. (ً ًالسيد. 1022ًبخيت، ًفي ًوواقعه ًالمؤثرة ًوالعوامل ًالمفهوم ًالمستخدم ًإعالم البيئةً(.
ً.46-37(،ًص3ًاإلعالمي ةًاإللكتروني ةًالعربية.ًمجلةًاتحادًاإلذاعاتًالعربية،ً)

إبريل(.ًًنحوًصياغةًمؤشراتًتقييمًاألدوارًالسياسية26ًً-1021ً،22بخيت،ًالسيد.ً) .1
ًالسعوديةً ًللجمعية ًالسادس ًالسنوي ًالمنتدى ًإلى ًقدم ًالجتماعي. ًالتواصل لشبكات

ًاإلعالم ًوالتصال: ًسعود،ًًلإلعالم ًالملك ًجامعة ًوالتطبيقية، ًالنظرية ًالتحديات الجديد
ًالرياض.

ًوتأثيراته اإلعالم (.1022حجازي،ًمصطفى.ً) .3  مجلس دول في الناشئة على الجتماعي 
ًلمجلس63الجتماعي ة،ً) الدراسات التعاون.ًسلسلة  وزراء (،ًالبحرين:ًالمكتبًالتنفيذي 

ًالجتماعي ة. الشؤون

ًبشرى .4 ً)جميل الراوي، ًمدخل في الجتماعي التواصل مواقع دور (،1021.  التغيير،
(ً،  .221-74.ًص1021(،28ًنظري.ًمجلةًالباحثًاإلعالمي 

2. (ً ًسـليم. ًتحفيز1021ًالعالونة، ًفي ًالجتماعي ًالتواصل ًمواقع ًدور ًالثاني(. ًتشرين ،
قابيينًالمواطنينًاألردنيينًعلىًالمشاركةًفيًالحراكًالجماهيري،ًدراسةًميدانيةًعلىًالن

ًفيًإربـد.ًقدمًإلىًالمؤتمرًالعلميًالسابعًعشر:ًثقافةًالتغيير،ًجامعةًفيالدلفيا،ًعمان.

ًالوطني .6 ًاألمن ًوحماية ًالتعبير ًبينًحرية ًالجديد ً.اإلعالم ً)ب.ت( ًرضا. دًً-هميسي،
ًكليةًالحقوقًالعلومًالسياسية.ً-راسةًقانونية.ًالجزائر:ًجامعةًقاصديًمرباح

127 



 

 

 

 السادسة التعليمية الوحدة

 اإلعالم الجديد: الشبكات االجتماعّية
 

 االجتماعّية الشبكات ماهية -أوالا 

 وتطّورها االجتماعّية الشبكات نشأة-ثانياا 

 الشبكات االجتماعّية من منظور النظريات والنماذج اإلعالمّية -ثالثاا 

 خصائص الشبكات االجتماعّية -رابعاا 

 االجتماعّية والنشاط االجتماعّي والسياسيّ  الشبكات -خامساا 

 

 :التعليمية األهداف
 :أن على قادراا  يكون أن الطالب على يجب التعليمية الوحدة هذه نهاية في

 االجتماعّية الشبكات ماهية يشرح 
 وتطّورها االجتماعّية الشبكات نشأة يشرح 
 االجتماعية للشبكات واإلعالمية النظرية النماذج يعّدد 
 االجتماعّية الشبكات خصائص يعّدد 
 والسياسيّ  االجتماعيّ  والنشاط االجتماعّية الشبكات يشرح 
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 مقدمة:
ر أنماطًا كثيرة في حياة التطور الهائل في تكنولوجيا االتصال الحديثة غيّ  فيه أنّ  ا ال شكّ ممّ 

ة. فتكنولوجيا الناس بعد مساهمتها في العديد من القضايا التي ترتبط حتى بالعالقات اإلنسانيّ 
نترنت الذي قلب إلفبرز الجيل الثاني من ا ،من التطور متقدمةً  بلغت مرحلةً  الً اإلنترنت مث

أتي في توأتاح العديد من الخدمات من خالل وسائله المتنوعة التي  ،الكثير من المفاهيم
ت الخمس برزت خالل السنوا وهي ظاهرة   ،ة عبر اإلنترنتمقدمتها مواقع الشبكات االجتماعيّ 

 اً وتطورت منذ بداية ظهورها إلى يومنا هذا لتصبح من أكثر المواقع استخدام ،الماضية
ة الماضية من خالل تفاعل عن مختلف النشاطات التقليديّ  لت إلى بديل  لإلنترنت، حيث تحوّ 

جدًا من المستخدمين، ومع هذا التزايد الملموس في استخدام هذه المواقع من مختلف  كبير   عدد  
المواقع وتنوعت مقدمة بذلك عددًا هائاًل من الخدمات التي تتنوع  هذهتعددت  العمرّية،الفئات 

وغيرها. هذا  ،فظهر موقع "ماي سبيس"، "فايسبوك"، "لينكدن"، "تويتر" ،إلى آخر من موقع  
ن كان يعبر عن صيحة   ها إال أنّ  ،تكنولوجية قدمت العديد من اإليجابيات للمستخدم التطور وا 

 بذلك إلى إثارة عدد   مؤديةً  ،ة منهاسيما المجتمعيّ  والأخرى العديد من المفاهيم  لبت من جهة  ق
لى جانب التأثيرات و  ،والهوية ،ةة، العزلة االجتماعيّ منها موضوع الخصوصيّ  ،من القضايا ا 

 ة.المحتملة على منظومة العالقات االجتماعيّ 

ة عبر التطور المتسارع الذي يشهده مجال الشبكات االجتماعيّ  ه تجدر اإلشارة إلى أنّ غير أنّ 
وهذا ما نلمسه من  ،من عدم االتفاق على حدود هذه الشبكات وخصائصها اً اإلنترنت خلق نوع

أو موقع  ،في تصنيف موقع "اليوتيوب" بين موقع تشبيك اجتماعيّ  خالل اختالف الباحثين مثالً 
 . Video Sharing Sitesمشاركة الفيديو 

 

 : ةاالجتماعيّ  الشبكات ماهية -أوالا 
 على تقوم حديثة   اجتماعية   ظاهرة   التواصل
 بواسطة متزامنة غير أو تفاعلية متزامنة عالقات  
 خاللها يتمّ  ،الرقمي التفاعليّ  االتصال وسائل
 ةأو عدّ  طرفين بين المعلومات واستقبال إرسال
 .أطراف
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 هاأينش ةاجتماعيّ  هويات   : مجموعةهي مشري مرسي حسبالرقمية  االجتماعّية الشبكة .1
 شكل   أو هيكل   ويمثلها ،االجتماعيّ  التفاعل نتيجة لديهم روابط أو منظمات   أفراد  

 أو ةالمهنيّ  وتفعيل العالقات توسيع أجل من تنشأ وهي ة،اجتماعيّ  لجماعة   ديناميكيّ 
: منها ،تسميات ةعدّ  الرقمية ةاالجتماعيّ  على الشبكات طلقت   كما الصداقة، عالقات
 اإلعالم وسائل ة،االجتماعيّ  الشبكات ة،االجتماعيّ  ةالرقميّ  ، الشبكات2.0الويب 

 ة.االجتماعيّ  الشبكات مواقع ة،االجتماعيّ 
 تشير فالقمم قمم وأطراف، من مشّكلة ة  ديناميكيّ  ة  اجتماعيّ  بنية   هي ةالشبكة االجتماعيّ  .2

 وبعد ة،اجتماعيّ  بتفاعالت   ببعض مرتبطة بعضها وهي منظمات، أو أشخاص   إلى
 البعض عبر بعضها عن بالبحث تأخذ اإلنترنت عبر ةالجماعة اإللكترونيّ  َتشكل

 حيث خرى(،أ ، فضاءاتمهنيّ  مجال تسلية، ألعاب، (بهم خاصة مستقلة فضاءات  
 الشبكة، في الرقمية بالفردانية ىسمّ ي   ما الجماعة، وهذا اهتمام مركز هبأنّ  الفرد يحس
 نزعة بالحاسوب الدردشة تولد كما ،ةاالجتماعيّ  األلفة أو شعورًا باألنس تولد التي

إلى  تشبه وهي معهم، الروابط مد في والرغبة اآلخرين عن والبحث دائماً  معًا، الحضور
 ضمن المقاهي األصدقاء في مع مساء   كلّ  التواجد في ةاالجتماعيّ  النزعة كبير   حد  

 ة. االعتياديّ  ةاالجتماعيّ  العالقات إطار
" Maloney Krichmarكريشمار " مالوني حسبالرقمية  االجتماعّية الشبكة .3

 طرف من موجهة وهي ،محددة   ألهداف   الناس فيه يلتقي : "مكان  هي( 2002)
 البرنامج". يقترحها التي والمعايير القواعد من اً عدد تتضمن سياسات

 نترنت،إلا شبكة على المواقع من ها: "مجموعة  ف بأنّ الرقمية تعرّ  االجتماعّية الشبكة .4
 مجتمع   بنية في األفراد بين التواصل تتيح ، 2.0الثاني للويب الجيل مع ظهرت

 -جامعة -مدرسة -بلد (انتماء شبه أو مشترك اهتمام أفرادها بين يجمع ،افتراضيّ 
الملفات  على االطالع أو الرسائل خالل من بينهم التواصل يتمّ  الخ(،...شركة

 فعالة   وسيلة   يوه ،للعرض يتيحوها التي ومعلوماتهمخبارهم أ ومعرفة ةلشخصيّ ا
 أصدقاء أو الواقع، في نعرفهم أصدقاء كانوا األفراد، سواء بين االجتماعيّ  للتواصل
 ة. االفتراضيّ  السياقات خالل من نعرفهم

ليسون بويد الرقمية حسب االجتماعّية الشبكة .2  شبكة عبر ةخدم هي 2007 وا 
 لألفراد بـ: تسمح اإلنترنت

 محدد. ة من خالل نظام  أو شبه عامّ  ة  عامّ  ة  بناء شخصيّ  .1
 خاصة بالمستخدمين الذين يشاركون االتصال. توضيح الئحة   .2
 عرض قائمة االتصاالت والقوائم الخاصة بآخرين خالل نفس النظام. .3
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ة التي تتيح لألفراد التواصل الشبكات االجتماعيّ : "مواقع هي مواقع التواصل االجتماعيّ  -6
فون فيه بأنفسهم ويتبادلون فيه االهتمام، يقوم األفراد من خالل يعرّ  افتراضيّ  في مجتمع  

التي  ،من المواضيع والصور والفيديوهات وغيرها من النشاطات هذه المواقع بنشر عدد  
عليها من طرف المستخدمين الذين ينتمون لهذه الشبكات ويملكون  يستقبلون تعليقات  
 روابط مشتركة. 

 ،والمجتمعيّ  الجانب االجتماعيّ  نتيجة تكاثف جانبين من جهة   هية الشبكات االجتماعيّ  -6
ة حسب فمن وجهة نظر اجتماعيّ  ،واإلنترنت والجانب اآلخر هو الجانب التكنولوجيّ 

ة ة هي مجموع من العالقات بين الكيانات االجتماعيّ اعيّ وازرمان وفروست الشبكة االجتم
ة، صداقة، تعاونيّ  ويمكن أن يقتصر االتصال بين هؤالء األفراد على عالقات   ،)أفراد(

 ة ملموسة وغير ملموسة.ة وغير رسميّ رسميّ  المصادر هذه وتكون ،ةاستشهادات بيلوغرافيّ 

ووازرمان ضرورة التركيز على ة يرى فروست ومن أجل تحليل الشبكات االجتماعيّ 
 ة:ثالثة مفاهيم أساسيّ 

 مستقلة. الفواعل وأفعالهم ككيانات   .1
 بيئة توفر فرصًا لالعبين وتمارس ضغوطًا على أفعالهم الفردية. .2
في طبيعة العالقات بين  ة التي لها تأثير  ة واالقتصاديّ ة والسياسيّ الهياكل االجتماعيّ  .3

 الالعبين.
ة، األشخاص، ة لتعريف الشبكة االجتماعيّ لمفاهيم السوسيولوجيّ ا وبهذا يكون لدينا كلّ 

 أوجه التقارب بينها وبين البيئة المحيطة بهم.و  ،والعالقات الخاصة بهم
من وجهة نظر تكنولوجية تشمل مجموع المعدات الموصولة  الرقمية االجتماعّية الشبكة -7

فيوجد  ،معلوماتمن ال متدفقً  مع بعضها البعض التي تستعمل من أجل نقل كم  
 ،شبكات الكمبيوتر التي نجدها في المؤسسات شبكات الهاتف أو كذلك شبكات الشابكة

نترنت التي تسمح بربط العالقات بين آالف األشخاص حول موضوع إلا شبكةوهي 
أو كذلك المشاركة في  ،و السماح لهم بتبادل المعلوماتأ ،محل اهتمام مشترك

 حقيقي. ومن دون اتصال   هذا يحدث عن بعد   وكلّ  ،التظاهرات

فغريزة االجتماع لدى  ،ةالتفسير السوسيولوجي أقرب إلى تفسير نشأة شبكات التواصل الرقميّ  إنّ 
االستمالة  حيث إنّ  ؛إلى التعرف على اآلخرين من خالل الحديث إليهم الفرد جعلته يسعى دائماً 

ها جانيس نترنت لدى الفرد كما يسميّ إلبالدردشة بالكمبيوتر تساهم في خلق السلوك القبلي عبر ا
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 ة كما يقول بليدل: "ليست تجاور مجموعة أفراد  ة الرقميّ فشبكات التواصل االجتماعيّ  ،بليدل
نّ  ،معزولين  ين:حقيقي يستند إلى تماسك أعضائه عبر مستوي اجتماعيّ  ما هي هيكل  وا 

 داخل الجماعة من خالل المشاركة في استخدام اللغة، الرموز، الحاالت العاطفية. .1
حيث يتواجه النقيضان )هم  ،بالمقابل مع العالم الخارجي من خالل المنطق المانوي .2

 .ونحن(

االستراتيجيات القبلية من أجل البقاء تعتمد على توسيع إقليم نشاطهم من خالل مضاعفة  نّ إإذ 
ة، ة )تعليقات سلبيّ والدفاع عنهم ضد الهجمات الخارجيّ  ،عدد األصدقاء في مواقع كالفيسبوك

 (.التخريب ،التحرش، االستفزاز المعنويّ 

الروابط  دائمًا عن اآلخرين ورغبة في مدّ وتولد الدردشة بالكمبيوتر النزعة بالتواجد معًا والبحث 
الرقمي ميدان تطور هوية الفرد ليصبح محرك تطور  وبالتالي يصبح المجال اإللكترونيّ  ،معهم

 (. هويته وشخصيته. )ثورة شبكات التواصل االجتماعيّ 

 رها:وتطوّ  ةاالجتماعيّ  الشبكات نشأة-ثانياا 
 الشــبكات مفهــوم ظهــور يرجــع

 جـون عـالم االجتمـاع إلـى ةاالجتماعّيـ
عــام  فــي John A.Barnesبــارنز 
 ربـط فـي تسـتخدم كانـت حيـث ،1954
 الـدول مـن مختلـف األفـراد بين عالقات
المكتوبـة،  ةاالعتيادّيـ الرسـائل باسـتخدام

 اإلنترنت في شبكة وساهم ظهور
  

وسـائل  ىسـمّ ت   التـي بشـبكاتها المرتبطـة الممارسـات ، وتطـويراالجتماعيّ  التواصل ظاهرة انتشار
 علـى تركـز التـي ،Applicationsالتطبيقـات  علـى المبنيـة اإلنترنـت عبـر ةاالجتماعّيـ اإلعـالم

 المشـتركة أو االهتمامـات ذوي مـن البشـر بـين ةاجتماعّيـ أو عالقـات   ةاجتماعّيـ شـبكات   بنـاء
 ةالرقميّ  االجتماعيّ  التواصل أو شبكات ةاالجتماعيّ  اإلعالم مواقع وتعتمد المشتركة، النشاطات

 خدمات متعددة وكذلك ، Profileشخصيّ  ملف   مستخدم   لكلّ  بحيث يكون ،التمثيل على اً أساس
 إطـار فـي واالهتمامـات واألحـداث واألفكـار والنشـاطات القـيم بتبـادل للمسـتخدمين تسـمح أخـرى

 ة.شبكاتهم الشخصيّ 
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 في اإلنترنت شبكة على المتحدة في الواليات ظهرت التي االجتماعيّ  التواصل مواقع أول تكان
فـي العـام  Geocitiesموقـع  تـاله ، 1994عـام Theglobe.com موقـع ي،هـ تجمعـات شـكل
 بين لقاءات   ربط على التجمعات هذه رّكزت حيث ذلك، بعد بعام   Tripodوتالهما موقع  ،نفسه
 ةالشخصـيّ واألفكـار  المعلومـات وَتشـارك الدردشة غرف خالل من ،لهم بالتفاعل للسماح األفراد
 الـذي األسـاس يوهـ صـفحات، عبـر شخصـية للنشـر وسـائل باسـتخدام مختلفـة مواضـيع حـول
 عنـاوين بريـدهم خـالل األفراد مـن بربط التجمعات بعض قامت حين المدّونات، في عليه قامت

 بـين االتصـال بـربط يهـتم الـذي  1995عـام Classmates.comموقـع  هـاوأهمّ  ،اإللكترونـيّ 
 غير الروابط على يركز الذي1997عام   SixDegrees.comوموقع السابقين، الدراسة زمالء

 كما ؛أصدقاء قائمة ضمن المدمجة الرسائل المتبادلة للمستخدمين، ةالشخصيّ  الملفات المباشرة،
 الثقـة علـى تقـوم أساسـاً  االجتمـاعيّ  التواصـل شـبكات مـن مختلفـة نمـاذج  1999عـام ظهـرت

 ).واالتصال المضمون في التحكم سلطة منح )المستخدمين التحديثات شملت حيث والصداقة،

 عبـر ةالرقمّيـ االجتمـاعيّ  شـبكات التواصـل شـعبية بلغـت2004 و 2002 بـين مـا الفترة وخالل
 Friendsterموقع  أولها فكان ة،تواصليّ  ةاجتماعيّ  مواقع ثالثة خالل ظهور من ،ذروتها العالم
 Myموقـع  كـان حيـث ، 2005عـام Beboوموقـع  My spaceموقـع  تـاله ثـمّ  ، 2003عـام

space موقـع  بـرز كمـا بينهـا، مـن شـعبيةً  األكثـرFacebook مـارك زوكربيـرج  أنشـأه الـذي
Mark Zuckerberg وأصـبح ة،األمريكّيـ هارفـارد جامعـة فـي زمـالءه ليجمـع 2004 عـام 

  .الواليات المتحدة خارج األفراد على انفتاحه بعد سيما ال ةالمواقع االجتماعيّ  هذه أهمّ  بسرعة  

 ةالتجارّيـ ةاالسـتراتيجيّ  مـن مسـتفيدةً  االجتمـاعيّ  التواصـل لشـبكات الواسـع االنتشـار بـدأ وبهـذا
فـي  ةاالجتماعّيـ الشـبكات مواقـع باسـتغالل المبـادرين أول Yahooموقـع  كـان حيـث ،لإلنترنـت

موقـع  شـراء تـمّ  كمـا ،2002آذار  فـي Yahoo 360موقـع  بـططالق ةالتجارّيـ اسـتراتيجيته
Myspace روبـرت مـردو   مجموعـة قبـل مـنRupert Murdoch  تالهـا 2002فـي تمـوز ،

كـانون األول مـن نفـس العـام،  فـي ةالبريطانّيـ ITVشـركة  إلـى بيـع الـذي Friendsterموقـع 
ــ 2.0وبعــدها عــرف الويــب  ـــ  2009ة قــدر بعضــها عــام ظهــور الكثيــر مــن المواقــع االجتماعّي ب

 قع. مو  200

عـام  يونيـو فـي "Google" غوغـل ةاألمريكّيـ اإلنترنـت خـدمات شـركة أطلقـت الفـت تطـور وفـي
 موقـع ( لمنافسـة (+ Googleبلـس غوغـل باسـم االجتمـاعيّ  التواصـل خدمـة رسـمياً  2011
 مثل ،خدمات ،""+ Google االجتماعيّ  التواصل موقع وتقدم بوك، فيس االجتماعيّ  التواصل
 بهـم، الخاصـة ةالشخصـيّ  العالقـات بتصـنيف للمسـتخدمين تسـمح التـي Circlesالـدوائر خدمـة
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والمعـارف،  للعائلـة وأخـرى الجامعـة، أو العمـل لـزمالء وأخـرى لألصـدقاء، دائـرة فـي وتقسـيمها
مجموعـة  بطضـافة الـتحكم ومرونـة االتصـال جهـات إدارة فـي بالسهولة بلس جوجل خدمة وتتميز
 محادثات   بطجراءات تسمح التي Google hangouts خدمة تقدم هاأنّ  كما ،واألصدقاء األهل
المختلفـة  الـدوائر فـي الموجـودين األشـخاص بـين والصـورة بالصـوت ةوجماعّيـ ةفردّيـ ةنصـيّ 

االهتمامـات  خدمـة مثـل ،أخـرى خـدمات   إلـى باإلضـافة الموقـع، علـى بالمسـتخدم الخاصـة
Sparks روابط لمتابعةRSS  . 

 

 :ةة من منظور النظريات والنماذج اإلعالميّ االجتماعيّ  الشبكات -ثالثاا 
 
 

االسننتناد يليهننا فنني و نن   مننن بننين النمنناذج النظريننة التنني يننتمّ 
 المؤشرات النظرية لتقييم أداء مواق  شبكات التواصل ما يلي:

 

 
 Symbolic Interactions ةمنظننننور التياعليننننة الرم ّيننننن-1

Perspective 

ويركـز علـى المفـاهيم  ،صـغيرة النفسية االجتماعية لتفاعل األفـراد فـي جماعـات   يهتم بالديناميات
Definitions  والمعانيMeaningsالمحافظـة عليهـا مـن خـالل التفاعـل  ت، والتي وجـدت وتمـ

أو إحساســنا بالــذات يتشــكل مــن خــالل   Our identityهويتنــا ويــرى أنّ  ،الرمــزي بــين األفــراد
مـن  Self-Conceptمفهوم الذات  ضاً ويتشكل أي ،Social interaction التفاعل االجتماعيّ 

يعـد مـن بـين اإلطـارات النظريـة المناسـبة لدراسـة  وهو ،خالل كيفية تفاعل اآلخرين وعنونتهم لنا
ة فـاألفراد يتفـاعلون مـن خـالل الشـبكات االجتماعّيـ ،فـي المجتمـع االفتراضـيّ  الوجود االجتمـاعيّ 

وهذه الوسـائل تمثـل معـاني  ،والفيديو أو الشخصيات الرقمية من خالل استخدام النص والصوت
يتصرفون فـي المجتمـع االفتراضـي مـن خـالل مـا تعنيـه األشـياء لهـم،  ونفالمستخدم ،ورموز لهم

 ة من خالل التفاعل مع اآلخرين.لكترونيّ إويتشكل لديهم ذوات 
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 : Media Richness Theoryنظرية ثراء وسائل اإلعالم -2

ــــســــتخدم ت   ــــين الوســــائل اإلعالمّي ــــار ب ــــلدراســــة معــــايير االختي ــــًا لدرجــــة ثرائهــــا ة والتكنولوجّي ة وفق
عتمـد علـى القـدر الـذي تسـتخدم بـه الوسـيلة، وتركـز تفعاليـة االتصـال  تـرى أنّ  يوهـ ،المعلوماتي

ة لالتصــــال فــــي اتجــــاهين بــــين القــــائم باالتصــــال األشــــكال التفاعلّيــــ ىأكبــــر علــــ النظريــــة بشــــكل  
ة التــي الوســائل اإلعالمّيــ مســتقبل للرســالة، وطبقــًا لنظريــة ثــراء وســائل اإلعــالم فــطنّ والجمهــور ال

 كلما كان االتصال الفعال أكثر حدوثًا. ،الغموض ، فكلما قلّ توفر رجع صدى تكون أكثر ثراءً 

 ،حـــل الغمـــوض الـــذي يواجـــه الجمهـــور ىوســـائل اإلعـــالم لـــديها القـــدرة علـــ وتفتـــرض النظريـــة أنّ 
فثراء المعلومات  ،الجمهور المستقبل للرسالة ىوتسهيل عملية الفهم عل ،متنوعة ت  وتقديم تفسيرا

يجــاد مســاحة مــن المعــاني  هــو العمليــة التــي تقــوم فيهــا المعلومــات بتخفــيض درجــة الغمــوض، وا 
  نة.معيّ  اتصالية   المشتركة باستخدام وسيلة  

 :Public Sphereنظرية الشأن العام -3

مـن الشـبكات  اتصـالية   الشأن العام هو شبكة   حيث يرى أنّ  ،1989عام  Habermasوضعها 
ة لألفـراد، ترتبط ارتباطًا عميقـًا بالحيـاة العامـة أو الخبـرات اليومّيـ ،القائمة في المجتمعات المدنية

ويتحقــق مفهــوم الشــأن العــام عنــدما يتوجــه األفــراد نحــو ممارســة حقهــم فــي المجتمــع واالتصــال 
  ة.قضاياهم العامّ واالشتراك في مناقشة 

 وهي:  ،ة تميز االتصالوتفترض نظرية الشأن العام أربع سمات رئيسيّ 

 دائرة االتصال. ىالوصول إل ىالقدرة عل 
 .والحرية التي يتمتع بها األفراد في االتصال داخل هذه الدائرة 
 .وبنية المناقشة 
  محددة.  إقناعّيةوطرح خطاب مبرر بأدلة 

نظــــرًا  ،أشـــكال التواصـــل عبــــر الشـــبكات االجتماعيـــة ةفـــي دراســــويمكـــن توظيـــف هــــذه النظريـــة 
ــ ــ ة التــي تتســمّ للســمات التفاعلّي مــن  ،مــن دمقرطــة المجتمــع مزيــد   ىبهــا، والتــي يمكــن أن تقــود إل

والمشـاركة المتسـاوية فـي المناقشـات مـن خـالل  ،خالل إمكانية الوصول غير المحدد للمعلومات
يــدعم االتصــال التفــاعلي عبــر شــبكات التواصــل  ىإلــى أي مــدة، ومعرفــة ة اإللكترونّيــالديمقراطّيــ
 ة.فكرة ساحات النقاش وتبادل الرأي والمعلومات حول مجمل القضايا السياسيّ  االجتماعيّ 
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 Theory participant:ة الديمقراطيّ  المشاركة نظرية -4
Democratic  

، واالحتكـاريّ  الوجـه التجـاريّ ة جديـدة بعيـدة عـن قصوى لبدائل إعالميّ  تعطي هذه النظرية أهميةً 
وتؤسـس حقـوق المسـتقبل فـي  ،فـي صـناعة مـادة االتصـال دور المسـتقبل اإلعالمـيّ  ىوتؤكد علـ

بـــداء الـــرأي وصـــناعة الموضـــوعات  ،ر عـــن معنـــى التحـــرر مـــن األنظمـــة المســـيطرةعّبـــتو  ،الـــرد وا 
فـي المجتمعـات ة فروض تتواءم مع األدوار والوظائف التي تحققهـا وسـائل اإلعـالم وتفترض عدّ 
 وهي:  ،ةالديمقراطيّ 

 ــ وســائل اإلعــالم واســتخدامها طبقــًا لالحتياجــات  ىحــق المــواطن فــي النفــاذ والوصــول إل
 التي يحددونها.

  ّسبب وجود وسائل اإلعالم في األساس هو خدمة جمهورها. وأن 
  ّــــ وأن ة تنظــــيم وســــائل اإلعــــالم ومحتواهــــا ال يجــــب أن يكــــون خاضــــعًا للســــيطرة المركزّي

 ية.القو 
  ّبالتفاعـــــل والمشـــــاركة بتعـــــاظم دورهـــــا فـــــي المجتمـــــع  وســـــائل اإلعـــــالم التـــــي تتســـــمّ  وأن

  واحد. من الوسائل التي ينساب مضمونها في اتجاه   الديمقراطيّ 

 تيسيريين: نموذجين على الحديثة االتصال وسائل حول ةالعلميّ  البحوث ارتكزت وقد

 التكنولوجية: في الحتمية األول ويتمثل

 ،الواقـع االجتمـاعيّ  فـي التغييـر لقـوة المالكـة وحـدها هـي التكنولوجيـا قوة بأنّ  قناعة   من وينطلق
النظـرة  أنّ  حـين فـي ة،البشـريّ  لتقـدم اً رمـز  وتـراه التغييـر، لهـذا تهلـل للتكنولوجيـا ةالتفاؤلّيـ والنظـرة
 فتقـتحم الفـرد، علـى والسـيطرة المستضـعفة الشـعوب علـى للهيمنـة وسـيلة   للتكنولوجيـا ةالتشـاؤميّ 

 ة.االجتماعيّ  عالقاته وتفكك حياته الشخصية

 االجتماعية: الحتمية في ويتمثل الثاني، النموذج اأمّ 

 أنّ  أي وأشـكالها، التكنولوجيـا محتويـات فـي التـي تـتحكم هـي ةاالجتماعّيـ الب نـى أنّ  تـرى التـي
نّ  ،محتواهـا تحـدد هـي التـي عـالماإل لوسـائل المالكة ةاالجتماعيّ  القوى  التـي ةالنوعّيـ البحـوث وا 
 ال هاألنّ  ،النموذجين من تنطلق ال لتكنولوجيا االتصال االجتماعي االستخدام دراسة في تتعمق
 ةاالجتماعّيـ الب نـى أنّ  كمـا ة،حالتـه النهائّيـ فـي يوجـد قوية بديناميكيةّ  ويتمتع تقنيّ  هو ماب تؤمن
 حركية تعرف التي ةالمجتمعات العربيّ  على أكثر تنطبق الحقيقة هذه ولعلّ  ،البناء منتهية ليست
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 ،ة والسياسـيةّ االجتماعّيـ البنـى فيـه تتمـايز اجتمـاعي صـقل   إلـى ض  قـت لـم متواصـلة اجتماعيـة
 .لشكّ والت الصياغة قيد مازالت العربية المنطقة في المتدافعة ةاالجتماعيّ  فالقوى

 هـو مـا بـين فاصـل   خـط   بوجـود باالعتقـاد تسـمح ال الكميـة للبحـوث ةالفلسـفيّ  المنطلقـات كما أنّ 
 الفكـري البعـد أنّ  بمعنـى ،ةاليومّيـ الحيـاة باستمرار في يتفاعالن هماألنّ  ؛هو اجتماعي وما تقني

 وال ة،االجتماعّيـ الحيـاة فـي تقنـي هـو مـا ولـوج لكيفيـة الدقيقـة يسـمح بالمالحظـة النـوعي للمنهج
 تقنـيّ  هـو مـا بتشـخيص الحديثة االتصال وسائل مع الذين يتعاملون لألشخاص الفرصة يعطي

 اسـتخدامهم يتضـح أساسه على والذي تقني، لما هو تمثلهم بطبراز يسمح بل فقط، اجتماعيّ  أو
 له. 

 

 :ةخصائص الشبكات االجتماعيّ  -رابعاا 
ة، وصـــعوبة منهـــا: الطبيعـــة التفاعلّيـــ ،فعالـــةً  تجعلهـــا وســـيلةً  ة ســـمات  تتميـــز شـــبكة اإلنترنـــت بعـــدّ 

ة المســتخدمة لهــا، ة، واتســاع نطــاق القاعــدة االجتماعّيــلكترونّيــإلالمواقــع ا ىوالرقابــة علــالســيطرة 
 ة، كما تحول الجمهور المتلقي فيها مـن مجـرد مسـتخدم  ة والسياسيّ وعدم تقييدها بالحدود الجغرافيّ 

لى في تشكيل تلك الرسالة، كما تشجع ع فاعل   مشارك   ىة إلللرسالة اإلعالميّ  مجهول   ومستهلك  
ة فى المجتمع، كما أدت إلى انـدماج وسـائل اإلعـالم المختلفـة، من الديموقراطيّ  تحقيق أكبر قدر  

ال مفـــر منهـــا، فضـــاًل عـــن كونهـــا تســـتند إلـــى إعـــالم متعـــدد  وجعلـــت مـــن حريـــة اإلعـــالم حقيقـــةً 
 ة، وبقابليـــةباالنتشـــار وعالميـــة الوصـــول، وبتفتيـــت الجمـــاهير، وبغيـــاب التزامنّيـــ الوســـائط، يتســـمّ 

 التواصل بصرف النظر عن مواصفات ومقاييس المنشئ للمحتوى. 

عملـي مـن اكتشـاف  هـا ت مكـن األفـراد وبشـكل  نّ أة ة للشبكات االجتماعّيـومن بين السمات األساسيّ 
آخـرين مشـابهين لهـم أو مـروا بالتجربـة  لمشـكالتهم مـع أشـخاص   اهتماماتهم، والبحث عن حلـول  
مكانيـة إرسـال الرسـائل اإللكترونّيـ فيقدموا خبرتهم وتجاربهم لهؤالء ة عبـر الشـبكات األشخاص، وا 

ة، وتسـهيل الشـبكة االجتماعّيـ ة، وتقديم معلومات كاملة وفوريـة عـن القضـية التـي تهـمّ االجتماعيّ 
ة عــن القضــية، بــث فــي وســائل اإلعــالم أو علــى المواقــع اإللكترونّيــنشــر أو ي  عمليــة متابعــة مــا ي  
لإلعالميــين عــن الكثيــر مــن القضـايا التــي تطرحهــا، ومســاعدة القــائمين علــى وتـوفير المعلومــات 

 ة التــي تهــتمّ أمــر هــذه الشــبكات فــي تجنيــد المتطــوعين للمشــاركة فــي القضــايا والفعاليــات السياســيّ 
مكانيـــة التعـــارف علـــى  بهـــا، وجمـــع التبرعـــات والحصـــول علـــى الـــدعم المـــالي مـــن المـــواطنين، وا 

كمـا يمكـن  ؛ي الحيـاة العامـة، واكتسـاب المعـارف الجـدد والمتنـوعينيقدمون المساعدة ف أشخاص  
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اعتبارهـا منبـرًا جديـدًا للتعبيـر عـن الــذات، وهـو مـا يزيـد ثقـة الفــرد فـي نفسـه، فضـاًل عـن الرصــيد 
، كما تساعد األفراد على تكيفهم الهائل من حرية التعبير عن الرأي دون الخوف من أي مالحقة  

ما بينهم، وكـذلك تفيـد فـي تحسـين مسـتوى الخطـاب والحـوار بـين أفـراد مع مجتمعهم والتواصل في
بداء اآلراء دون خـوف   ، وكـذلك تفيـد فـي معرفـة طريقـة تفكيـر اآلخـرين حيـال أو وجـل   المجتمع وا 

ا يـؤدي إلـى القضايا المختلفة واكتشاف مواهـب جديـدة، كمـا يمكـن أن تفيـد فـي دعـم القـرارات مّمـ
مع المجتمعات األخـرى  عن مساهمتها في تحقيق التقارب الثقافيّ  نجاحها أو معارضتها، فضالً 

ة مع مختلف أنحاء العـالم والمسـاهمة فـي عولمـة الـرأي في العالم، واختصار المسافات االتصاليّ 
 العام. 

 

  ذاتها: خصائص متعلقة بالشبكة في حدّ  -1

 ه:ها أنّ وأهمّ  ،من المميزات كبير   عدد   2.0للويب 

 ،لتطويرهـا 1.0لو قام أصحاب موسوعة الويكبيديا باستخدام الويب  فمثالً  ،قليل التكلفة .1
علـــــيهم توظيـــــف جميـــــع  ألنّ  ،تكلفـــــة هـــــذه الموســـــوعة ستتضـــــاعف مئـــــات المـــــرات فـــــطنّ 

األشــــخاص الــــذين ســــاهموا فــــي بنائهــــا أو علــــى األقــــل توظيــــف آالف المشــــرفين الــــذين 
قوة الدافعة للتطبيق نفسـه مـزودة ال ، فطنّ 2.0بينما في الويب  ،ينقحون ويراجعون المواد

تسـتطيع القيـام  2.0( للويـب high programming techة العالية )بالتقنيات البرمجيّ 
 آلية. بتنسيق جهود آالف المتطوعين بصورة  

مـن  فـي االسـتخدام وأكثـر إنسـانيةً  أكثـر سـهولةً  2.0مواقـع اإلنترنـت فـي الويـب  كمـا أنّ  .2
فالمســتخدم فــي الويــب  ،ا يكمــن فــي فكــرة المشــاركةة هنــومصــدر اإلنســانيّ  ،1.0الويــب 
مـن دون أي تفاعـل بينـه وبـين  ة  يسـلب بصـورة   يحصل على ما يريـده مـن معلومـات   1.0

ا ممّ  ،مع زواره ة  اجتماعيّ  الموقع يتفاعل بصورة   فطنّ  2.0ا في الويب أمّ  ؛موقع اإلنترنت
بصــــورة كانــــت  اإلنترنــــتة والــــدفء فــــي عالقــــتهم مــــع موقــــع باإلنســــانيّ  يمــــنحهم شــــعوراً 

 .1.0مستحيلة في الويب 
 ،إلـى خـدمات   مـن سـلع   2.0كما تحولت البرمجيات الداعمة لمواقع اإلنترنت في الويب  .3

لهــا  محــددة   ففــي الماضــي كــان البرنــامج الــذي يقــوم عليــه موقــع اإلنترنــت يعامــل كســلعة  
روطها أن تكـون مـن أول شـ فطنّ  2.0أما في الويب  ،شكل وتصميم معّين ولون وخلفية

 ،أصـغر برمجيات الموقع مفتوحة المصدر قابلة للتطوير المستمر مكونـة مـن برمجيـات  
شكل الموقع قابل للتغييـر المسـتمر  وذلك يعني أنّ  ،محدد ال يكون للبرمجيات إصدار  أو 
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 ومشـــتركين يقومـــون بتعـــديل مّكونـــات الموقـــع بصـــورة   هنـــاك زواراً  والمتواصـــل طالمـــا أنّ 
حيـث تظـل المواقـع  ،1.0،والويـب  2.0بين الويب  وواضح   كبير   وفي ذلك فرق   ،دائمة

المواقـع فـي  والسـبب أنّ  ،مـن دون أي تغييـر طويلـة   علـى حالهـا ألزمنـة   1.0في الويـب 
 يتطــوير الســلعة هــ وال يخفــى علــى أحــد أنّ  ،ولــيس كخــدمات   تعامــل كســلع   1.0الويــب 
علـــى ســـبيل المثـــال  يوميـــة   ير الخـــدمات بصـــورة  بينمـــا يمكـــن تطـــو  ،ومكلفـــة   شـــاقة   عمليـــة  

بينما هم مدفوعو األجر  ،هم من المتطوعين 2.0المطورين في حالة الويب  خاصة أنّ 
 .1.0في حالة الويب 

 ،ةلإلنسانيّ  2.0المميزات واإلضافات التي أضافتها الويب  من أهمّ  وغني عن القول إنّ  .4
ة التي أصبحت تضـاف إلـى رصـيد اإلنسـانيّ كمية االكتشافات واالختراعات الجديدة  يه

الماليــــين مــــن المســــتخدمين  2.0فقــــد حفــــزت الطبيعــــة المرنــــة للويــــب  ،بعــــد يــــوم   يومــــاً 
المطـــورين حـــول العـــالم للقيـــام بـــاختراع مكونـــات وبرمجيـــات جديـــدة تضـــاف إلـــى مواقـــع 

إلـــى تســـهيل  2.0وقـــد أدت البنيـــة المرنـــة للويـــب  ،اإلنترنـــت المبينـــة علـــى هـــذا المفهـــوم
فائقـة لـم تكـن متاحـة مـن  شـبه آليـة وبسـرعة   وتبّني هذه التقنيات بصورة   ،عملية استقبال

 من مجاالت المعرفة. قبل في أي مجال  

 

 خصائص متعلقة باليرد المستخدم:-2

 ها:أهمّ  ت  ة مميزاة بعدّ أو اإلنترنت االجتماعيّ  تتميز شبكات التواصل االجتماعيّ 

  ّة: ة والتياعليّ التشاركي 

 سواء: ،المعلومات المتعلقة به بطثراء صفحته في الشبكة بكلّ  عضو   إذ يقوم كلّ 

 موسيقى(. ،رياضة ،مالبس ،بشخصه )أذواق 
 .)أو المتعلقة بثقافته )لغته دينه تقاليده 
  أصــدقائه التــي  ومدينــةأو المتعلقــة بموطنــه مــن خــالل نشــر خــرائط وصــور عــن مدينتــه

ـــ فـــي ذاتيتـــه أو  ه مهـــدد  يرغـــب فـــي إيصـــالها إلـــى الطـــرف اآلخـــر مـــن دون أن يحـــس أّن
ــــــب معلومــــــات عــــــن العضــــــو اآلخــــــر مــــــن دون الغــــــوص فــــــي  ،خصوصــــــيته كمــــــا يطل
 .هو عرض الذات والتعرف إلى اآلخر الهدف دائماً  ألنّ  ؛الخصوصيات

  ّالح ور الدائم غير المادي : 
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إذ يمكن للعضو االتصال بالعضـو اآلخـر مـن  ،الحضور الدائم حيث ال تتطلب عملية االتصال
أو موســيقى أو غيرهــا مــن مجــاالت  ة أو صــور أو معلومــات عــن أفــالم  خــالل تــرك رســالة نصــيّ 
 الــذي يمكــن أن يــرد عليــه بــنفس الطريقــة مــن دون أن يلتقيــا فــي وقــت   ،اهتمــام الشــخص اآلخــر

ة أو مـــن خـــالل مـــن خـــالل الدردشـــة النصـــيّ ســـواء  ،كمـــا يمكـــن لهمـــا االتصـــال مباشـــرةً  ،متـــزامن
وكلتـا الحـالتين تتطلـب أن يكـون أحـد الطـرفين ملّمـًا بلغـة  ،ة باستعمال الميكرفـونالدردشة الشفهيّ 
 لتسهيل عملية التواصل. ونطقاً  اآلخر كتابةً 

  :الو وح الهوياتي 

وهـذا  ،الغاية هي التعرف إلـى اآلخـر وتعريـف باألنـا ألنّ  ؛تلقائي يحدث بين الطرفين وهو شيء  
عمليـــة  كمــا أنّ  ،تامــة لصــراحة   مــن الكــذب والحيــل وخاضـــعةً  اليـــةً خ مــا يجعــل التواصــل عمليــةً 

 ،مــن الشــفافية فــي تــدوين اســم المســتخدم والبريــد اإللكترونــي التســجيل عبــر المواقــع تتطلــب نوعــاً 
ة عـن الفـرد والمسـتخدم يمكـن شخصـيّ  وهـي معلومـات   ،إلى العنوان البريـدي ورقـم الهـاتف إضافةً 

 له أن يشارك فيها مع أصدقائه عبر الشبكة في حالة ما إذا تولدت الثقة بينهم.

  ّة: ة أو المواطنة الرقميّ الهوية الرقمي 

ة يشـترط مـن العضـو اختيـار اسـم مسـتعار ورقـم الرقميّ  ةمن أجل التسجيل في المواقع االجتماعيّ 
كما يتعين على المترشح للعضوية الموافقة على بنـود  ،وهما بمثابة بطاقة تعريف العضو ،سري
وبمجرد استكمال إجراءات التسجيل يحصل العضو  ،ةتحدد بموجبه حقوقه وواجباته الرقميّ  ،عقد

علــى هويــة رقميــة باســم مســتخدم ورقــم ســري وحيــز خــاص بــه يســمح لــه بمباشــرة أعمالــه الرقميــة 
أو تجميــده  ،مثــل حــذف حســابه اإللكترونــيّ  ،مــا يمكــن أن يتعــرض إلــى العقوبــاتك ،حريــة   بكــلّ 

وبالتــالي فمواقــع  ،أن يقــوم بهــا نتيجــة الممارســات غيــر األخالقيــة التــي يمكــن للفــرد اإللكترونــيّ 
ة يتمتــــع عبرهــــا األفــــراد بالحريــــة والحمايــــة مــــن قبــــل تمثــــل دولــــة افتراضــــيّ  التواصــــل االجتمــــاعيّ 
شـريطة االمتثـال إلـى القـوانين التـي وافـق عليهـا الفـرد خـالل عمليـة  ،لمواقـعالمشرفين علـى هـذه ا

 تسجيله.
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 :والسياسيّ  ة والنشاط االجتماعيّ الشبكات االجتماعيّ  -خامساا 
 ي اإللكترونـــيّ شـــبكات التواصـــل االجتمـــاعّ  إنّ 

ة لـم )اإلعالم الجديد( ذات تأثير عالي الفاعليّ 
واالتصـال، يتصوره المحللـون وخبـراء اإلعـالم 

هـــا تفوقـــت علـــى العديـــد مـــن الفضـــائيات بـــل إنّ 
فقد بثـت   النقل المباشر لألحداث والوقائع في

بلحظتها متضمنة صورًا ومقاطع مرئيـة  أخباراً 
 لكترونـــيّ إلمـــن أبنـــاء الجيـــل ا التقطهـــا شـــباب  

مـــــــع القنـــــــوات  إعالمـــــــيّ  الجديـــــــد فـــــــي ســـــــباق  
 ة،الفضائيّ 

  
ة يجابية للمشاركة في أعمال تطوعّيـإلوسيولها، والدعوات امثل ما حدث في تغطية أمطار جدة 

تلــك الشــبكات أســهمت فــي صــناعة ثقافــة التــأثير مــن قبــل بعــض  لمســاندة المتضــررين، بــل إنّ 
كمـــا كـــان فـــي االحتجاجـــات المصـــرية األخيـــرة التـــي بـــدأت  ،نترنـــتإلالمـــؤثرين مـــن مســـتخدمي ا

 أرض الواقع.ة على ة شعبيّ أصبحت ثورة شبابيّ  ثمّ  ،لكترونياً إ

ويوتيوب، وفيس بـوك، وفليكـر، ومـاي سـبيس، وبيبـو، جومـو، ولينـدجين...الخ عـوالم  ،تويتر إنّ 
وباتت وسائل اتصال رئيسة مستخدمة  ،ة وضعت أخيرًا في الحسبانلكترونيّ إة ومدونات افتراضيّ 

 في أنحاء شتى من العالم، استطاعت أن:

  ّرنت.نتإلعبر ا تزيد مهارات التواصل االجتماعي 
  ة بين متصفحي لكترونيّ إوتعزز تواجد قطاع عريض من الناس في محادثات وتجمعات

 ة.الشبكة العنكبوتيّ 
  ّة، واســتقطاب أعــدادًا كبيــرة مــن البشــر بكافــة األعمــار والتوجهــات واالتجاهــات السياســي

 .إيذانًا بانطالقة مرحلة جديدة من التواصل

ة أكثر عمقًا بين المتصفحين، تبادلت لكترونيّ إ لعالقات  ة ة العنقوديّ وأطرت تلك الشبكات التفاعليّ 
، وأصبحت إحدى الوسائل المحورية وحرية   فيها المعلومات والبيانات واألفكار واآلراء في شفافية  

بـين أفـراد وجماعـات مختلفـة  متداخلـةً  لتصنع حراكًا اجتماعيًا واقعيًا، وتركيبةً  ؛للتعبير عن الرأي
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 ،ة مثـل "جوجـلة العالمّيـلكترونّيـإلوذلك هو الـذي خلـق صـراعًا تنافسـيًا بـين المواقـع ا ومتجانسة،
 ة.ومايكرو سوفت" سعيًا المتالك تلك الشبكات التفاعليّ 

مــن التطــور واالنتشــار، كــان فــي  ةً ديناميكّيــ الجديــد الــذي يشــهد حركــةً  هــذا اإلعــالم االجتمــاعيّ 
ما لبث أن ازداد مع الوقت ليتحـول مـن  ، ثمّ ومحدود   يق  ض بداياته مجتمعًا الكترونيًا على نطاق  

ـــــ أداة   ـــــة  ة  نصـــــيّ  ة  إعالمّي ـــــى أداة  إعبـــــر الكتاب ـــــأثرين  ،ة  وبصـــــريّ  ة  ســـــمعيّ  ل ـــــؤثر فـــــي قـــــرارات المت ت
ة للفـــرد التـــي تســـتخدم فـــي تأثيرهـــا األنمـــاط الشخصـــيّ  ،مـــن القـــوة المـــؤثرة واســـتجاباتهم بضـــغوط  

 ًا في عملية التأثير.المتأثر وأنماطه محورًا مهمّ ( كون ، والحسيّ ، والبصريّ )السمعيّ 

 مشـتركة   فئـة   أسـهمت فـي تفعيـل المشـاركة لتحقـق رغبـة كـلّ  مواقـع التواصـل االجتمـاعيّ  وبما أنّ 
في التجييش والتفاعل والتأثير بقيـادات غيـر  اً لها أيضًا دور  في نفس االهتمامات واألنشطة، فطنّ 

 ؛للتنفيـذ جـاهزة   لـى مشـروعات عمـل  إواألفكـار والتوجهـات منظمة، واستطاعت أن تحول األقـوال 
ة موضـة شـبابية سـوف تتغيـر مـع مـرور لذا ال يمكن أن نعد التواصـل عبـر الشـبكات االجتماعّيـ

 الزمن.

التعريـف األمثـل للتواصـل  ة لمصـطلح )التواصـل( نجـد أنّ ة والغربّيـلى التعريفات العربيّ إوبالنظر 
ة قنــوات مباشــرة وغيــر للمعلومــات بــين طــرفين أو أكثــر عبــر عــدّ  واســتقبال   ه: "عمليــة نقــل  هــو أّنــ

، حيـــث يتفاعـــل داخـــل محيطهـــا مباشـــرة، مـــن ضـــمنها شـــبكات التواصـــل االجتمـــاعي اإللكترونـــيّ 
معينة عبر قناة تجمع الطـرفين، فيظهـر أثـر التفاعـل الـداللي  المرسل والمستقبل في إطار رسالة  

ًا أو ا إيجابيّ المؤثر على المتلقي إمّ  بينهما من تبادل وتبليغ وتأثير، ويظهر أيضًا األثر السلوكيّ 
 ة".ة أو إيديولوجيّ تلك العملية سارت وفق انفعاالت وتعابير وميول شخصيّ  ًا، ذلك أنّ سلبيّ 

ــ غيــر  التواصــل االجتمــاعيّ  رآه علمــاء الحيــاة واالجتمــاع والــنفس فــي أنّ  ه يتأكــد مــامــن ذلــك كّل
وتحديـدًا بـين أعضـاء  ،ةتفاعلّيـ تقوم على عالقـات   ة  اجتماعيّ  التواصل ظاهرة   ألنّ  ؛مهدد بالزوال

ولــيس كمــا يعتقــد فــي  ،اجتماعيــاً  ومتفاعــل   ه فاعــل  كمــا يشــعر المشــارك فيهــا أّنــ ،الثقافــة الواحــدة
فــي التــأثير  لكترونــيّ إلا لــذلك نجحــت مواقــع التواصــل االجتمــاعيّ  ؛شــي ال دور لــهنفســه أنــه هام

 على ماليين المتفاعلين مع األحداث ليحصد المؤثرون أهدافهم وما أرادوه من تغيير. 

 كمــا ســاهم ازديــاد اســتعمال وســائل االتصــال الجديــدة فــي تغييــر جــوهر العمليــة السياســية بصــفة  
لى استخدامها في إطار إأكثر مياًل  خاصة، وصار فاعلو الحقل السياسيّ  ، والتعبئة بصفة  عامة  

المهـــام التـــي يضـــطلعون بهـــا، وداخـــل األجنـــدة المتحكمـــة فـــي تحركـــاتهم: االتحـــادات، األحـــزاب 
، التــي عرفــت أيضـًا مؤسســات المجتمــع المــدنيّ  هــذا االتجــاه العميــق مــّس  ة، الحكومــات.السياسـيّ 

142 



ـــيّ عـــرف بالنضـــال اإللظهـــور مـــا ي   ـــذي يشـــير  كترون ـــا االتصـــال، مثـــل إال لـــى اســـتعمال تكنولوجي
من أجل مختلف أشـكال النضـال،  podcastingة والمواقع وال "بودكاستينغ" الرسائل اإللكترونيّ 

وجمع  واسع   لى جمهور  إبين مجموعات المواطنين، وتوزيع الرسائل  سريع   وذلك بضمان تواصل  
 وبناء مجموعات أهلية ومنظمات.نترنت، والضغط إلاألموال على شبكة ا

 200.000حـوالي  نّ ألـى إ new Community Networksأشـار دوغـالس شـيلر فـي كتابـه 
نترنـت فـي الواليـات المتحـدة إلمن األفراد يستعملون بانتظام مئات من شـبكات الجماعـات علـى ا

المــدارس، الجامعــات، هــم يتوحــدون فــي مختلــف المؤسســات المحليــة ) مثــل ة والعــالم. إنّ األمريكّيــ
 ة، المكتبات والمنظمات التي ال تبتغي الربح( في شكل موارد لمجتمع  الوكاالت المحلية الحكوميّ 

توظف من أجل االضطالع بوظائف متعـددة، مـن تمكـين األفـراد مـن التواصـل بيـنهم عبـر  واحد  
ة الفـــرص االقتصـــاديّ لـــى تشـــجيع انخـــراطهم فـــي القـــرارات المحليـــة وتنميـــة إة، الرســـائل اإللكترونّيـــ

 ذلك يحصل من خالل اآلليات التالية: المفتوحة أمامهم. إنّ 

 

 .المشتركة المشاكل وحل النقاش، وتشجيع ينة،معّ  جماعة أعضاء بين الربط .1
 الجماعـــات، لحاجـــات الخاصـــة األهميـــة ذات االتصـــال ووســـائل المعلومـــات تنظـــيم .2

 .زمنيّ  جدول   على بناء مشاكلها ولمواجهة
 والجهـات والقـادة، المجتمع، نشطاء فيهم بمن المواطنين من عريضة قاعدة مشاركة .3

 .مستمر بشكل   وذلك الخدمات، ومقدمو ألنشطتهم، الراعية
 الـــــدخول ذوي الخصـــــوص وعلـــــى الجماعـــــة، أعضـــــاء جميـــــع إدمـــــاج علـــــى العمـــــل .4

 .الحركة في محدودية   أو إعاقات   يعانون والذين المنخفضة،
 .مجاني أساسي على أو ومعقولة، عادلة بتكاليف األساسية الخدمات توفير .2
 .المحلية الثقافة دعم .6

غيـر موجـودة فـي الواقـع،  نترنت هي جماعـات  إلالجماعات على شبكة ا ما سبق ال يعني أنّ  إنّ 
ن تكـن إبل موجـودة وبحاجـة  لـى أن يلتقـي أفرادهـا وجهـًا لوجـه مـن أجـل تمتـين الـروابط بيـنهم، وا 

 ة لذلك.الفضاءات المهمّ نترنت هي أحد إلا شبكة

للنظر للنضال الدولي، الذي يتجاوز حـدود الدولـة الواحـدة  الفت   لقد تميزت الفترة األخيرة بتطور  
ة ووكــاالت مــن قبيــل المظــاهرات الحاشــدة، والحمــالت الدعائيــة المتواصــلة ضــد الشــركات العالمّيــ

وهــي األنشــطة  ،ةات الحكومّيــالتنميــة، وابتكــار نظــم المســاءلة العامــة لســلوك الشــركات والمؤسســ
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فـي تحفيزهـا عبـر  كبيـرة   نترنـت بدرجـة  إلا شـبكةالتي اقترنت بوسائل االتصال الحديثة، وساهمت 
نترنـــت والفيـــديو الرقمـــي والهواتـــف الخلويـــة وغيرهـــا مـــن إلا خفـــض التكلفـــة وضـــمان الســـرعة. إنّ 

وتنظـيم أنشـطة  ،ت والجغرافيـال األفراد إمكانية تجاوز إكراهات الوقوسائل االتصال الحديثة تخوّ 
 ة يصعب تصورها من دون تلك الوسائل.سياسيّ 

وعندما تكـون الجماعـات أو شـبكات النشـطاء غيـر مراقبـة بواسـطة مراكـز منظمـة، تصـير شـبكة 
نسـبية  فيـه تبـادل األفكـار وبـرامج االحتجـاج بسـهولة   يـتمّ  ،عـام مفتـوح نترنت عبارة عـن فضـاء  إلا

ة، وفي مجـال عـالمي، مـن دون أن يرتكـز عمـل النشـطاء علـى قنـوات االتصـال التقليدّيـ وبسرعة  
 من إعالم وتلغراف.

ه عنــدما يتعلــق األمــر بشــبكات غيــر مركزيــة لــى القــول إّنــإفــي هــذا اإلطــار يــذهب أحــد البــاحثين 
فهــي تســمح  ،نترنــتإلا شــبكةمراقبــة األنشــطة علــى  وموزعــة يكــون مــن الصــعب علــى أيــة نخبــة  

لـى إوحتى من المجموعات  ،لى المجموعاتإلى الفرد، ومنه إم من الفرد تملية االتصال بأن تلع
 المجموعــات. فطبيعــة التكنولوجيــا والمظــاهر االقتصــادية تمكــن مــن القيــام بعمليــة النشــر بتكلفــة  

 11يًا ومن دون وساطة دار للنشر. نسب منخفضة  
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 الخالصة
 

 John A. Barnesبارنز جون عالم االجتماع إلى ةاالجتماعيّ  الشبكات مفهوم ظهور يرجع
 باستخدام الدول من مختلف األفراد بين عالقات ربط في تستخدم كانت حيث ،1954عام في

، االجتماعيّ  التواصل ظاهرة انتشار في اإلنترنت وساهم ظهور المكتوبة، االعتيادية الرسائل
 ،اإلنترنت عبر ةاالجتماعيّ  وسائل اإلعالم ىسمّ ت   التي بشبكاتها المرتبطة الممارسات وتطوير
 أو عالقات   اجتماعيةّ  شبكات   بناء على تركز التي Applicationsالتطبيقات  على المبنية

 مواقع وتعتمد المشتركة، النشاطات المشتركة، أو االهتمامات ذوي من البشر بين ةاجتماعيّ 
 بحيث يكون ،التمثيل على اً أساس ةالرقميّ  االجتماعيّ  التواصل أو شبكات ةاالجتماعيّ  اإلعالم

 بتبادل للمستخدمين تسمح أخرى خدمات متعددة وكذلك ، Profileشخصيّ  ملف   مستخدم   لكلّ 
 ة.شبكاتهم الشخصيّ  إطار في واالهتمامات واألحداث واألفكار والنشاطات القيم
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 التمارين

 

 :الصحيحة اإلجابة اختر -1

 :بنالشبكات االجتماعّية تسمح لألفراد  مواق 

A. محدد نظام   خالل من عامة شبه أو عامة شخصّية بناء. 
B. االتصال يشاركون الذين بالمستخدمين خاصة الئحة توضيح 
C. واإلعالم االتصال لدراسات األساسّية المحاور لب في جديدة رؤى عّدة طرح  

 C :الصحيحة اإلجابة

 

 :الصحيحة اإلجابة اختر -2

 :االجتماعيّ  التواصل شبكات ممّي ات من

A. اإللكترونيّ  البريد مثل وأساسية محدودة تطبيقات. 
B. والتفاعل التشاركية. 
C. الرقمّية المواطنة أو الرقمّية الهوية  

 A :الصحيحة اإلجابة
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 :الصحيحة اإلجابة اختر -3

 :العام الشأن نظرية سمات

A. االتصال دائرة إلى الوصول على القدرة. 
B. الحاسب على مخزنة ملفات وتصفح برامج تشغيل. 
C. محددة إقناعّية بأدلة مبرر خطاب طرح  

 B :الصحيحة اإلجابة

 

 :الصحيحة اإلجابة اختر -4

 :تفسيرّية نماذج على الحديثة االتصال وسائل حول العلمّية البحوث ارتكزت

A. التكنولوجية الحتمية في يتمثل. 
B. االجتماعية الحتمية في يتمثل. 
C. السياسية الحتمية في يتمثل. 

 C :الصحيحة اإلجابة

 

 :الصحيحة اإلجابة اختر -5

 :الديمقراطّية المجتمعات في اإلعالم وسائل تحققها التي الوظائف من

A. اإلنترنت طريق عن األجهزة إلى بالدخول للمستخدمين السماح. 
B. واستخدامها اإلعالم وسائل إلى الوصول في المواطن حق. 
C. الديمقراطّية المركزية للسيطرة خاضعةً  تكون أن يجب ال اإلعالم وسائل تنظيم. 

 A :الصحيحة اإلجابة
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السابعة التعليمية الوحدة  

 أنواع الشبكات االجتماعّية

 
 (.Social networks: )االجتماعيّ  التواصل شبكات .1
 Wikis الويكي  .2
 Podcasts  البودكاست .3
 Forums المنتديات  .4
 .Content communities المحتوى مجتمعات .5
 Micro bloggi المصغر  التدوين .6
 . (Klout)التأثير قياس .7
 Blogs المدونات .8

 :التعليمية األهداف

 :أن على قادرا   يكون أن الطالب على يجب التعليمية الوحدة هذه نهاية في

 االجتماعية البرمجيات تصنيفات يعّدد 
 االجتماعي التواصل شبكات يعّرف 
 العام الرأي وتشكيل االجتماعي التواصل شبكات يشرح 
 االجتماعي التواصل شبكات على تؤثر التي االتجاهات يعّدد 
 االجتماعي التواصل شبكات أهم يعّدد 
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 عن أنواع الشبكات االجتماعية مقدمة: أوال  

ة الرقمية حسب يمكن تصنيف البرمجيات االجتماعيّ 
" في كتابه الشبكات Alian Lefebvreآالن لوفيبر "

 الصريحة:و الضمنية  ،صنفينة إلى االجتماعيّ 
  ّالضمنية: تضم ة الرقمية الشبكات االجتماعي

ة المهتمة بالمضمون )مثل المواقع المجتمعيّ 
 قاعدة لتبادل الفيديوهات(.

  ّتضمة الصريحة: الشبكات االجتماعي 
نشئت من أجل المستخدمين أ   التيمواقع ال

 ة.ولتقديم خدمات لهم مثل المواقع المهنيّ 

 

 أو بحث عن عمل  للالمواضيع الممكنة  ة الرقمية أن تتكيف مع كلّ يمكن للشبكات االجتماعيّ 
 اهتمام   ذي موضوع   حول المعلومات وتبادل األشخاص بين للتعارف أو ،األعمال تطويرل

  . مشترك

 

 االجتماعية البرمجيات تصنيف: ثانيا  

 لعدة معايير هي: تصنيف البرمجيات االجتماعية وفقا   يمكن

 :لألهداف وفقا   التصنيف

  ّة للتنشئة االجتماعية: الشبكات االجتماعي 

نشئت من أجل الترفيه والتواصل االجتماعي بين األعضاء، وغالبا  ما تستخدم للعثور التي أ  
 .سبايسوعرض قوائم األصدقاء الموجودة عبر الشبكة مثل فيسبوك، ماي 
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  ّة للتواصل: الشبكات االجتماعي 

حيث تضم هذه الشبكات عددا  كبيرا  من أسماء  ،جديدة   التي تستخدم من أجل إيجاد عالقة  
 .linkedinالمستخدمين غير المعروفة مثل موقع 

 ة لإلبحار: االجتماعيّ  الشبكات 

كما  ،معين من المعلومات أو المصادر لمساعدة المستخدمين على إيجاد نوع   هي وسيلة  
تستخدم من أجل نشر قوائم االتصال وقوائم توفير سبل الوصول إلى المعلومات والموارد 

 وهو موقع روابط إنترنت. ،digالمرتبطة بها مثل موقع 

 

 :المستخدمة للوسائل وفقا   التصنيف

 ( أدوات النشرمثل منصات سكاي بلوغskyblog )Wikipedia اويكبيدي. 
 والصور مثل  ،أدوات التشارك الفيديوهات مثل اليوتيوبflickr،  والموسيقى مثل

deezer. 
 ( أدوات الدردشة مثل المنتدياتphpbb)، ( نظم المراسلة اآلني widows live 

messenger)،  ّة العامة )فيسبوك، ماي سبيس(، كذلك منصات الشبكات االجتماعي
والمواقع  ،ووسائل اإلشهار الصغيرة )تويتر( ،(ning) ةإنشاء الشبكات االجتماعيّ 

إلى غير ذلك من المواقع التي  ،ة( الفضاءات االفتراضيّ twtxrالمشتقة منها مثل) 
 . مشترك   تربط شعوب العالم تحت موضوع  

 

  (Social networks) االجتماعي التواصل شبكات تعريف: ثالثا  

 وتتميز االجتماعّي، والتشبيك للتواصل تستخدم مواقع هيالتواصل االجتماعي  شبكات 
 مدار على األحداث مواكبة وسرعة والمعبرة، الحية بالصورة وتدعيمه الخبر نقل بسرعة
 عن التعبير من الناس مكنت الشبكات وهذه حدوثها، مكان من مباشرة   ونقلها الساعة

 الشبكات هذه تغذية في مشاركتهم خالل من حرة ، حياة   في ومطالبهم طموحاتهم
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المضامين اإلعالمّية،  ٕوادارة صناعة في فعال   بشكل   والمساهمة والمعلومات، باألخبار
 وجعلتهم أكثر تفاعل ومشاركة في مختلف القضايا. 

 وحالة التقليدّية، الماضي ألنشطة الماثل البديل هيالتواصل االجتماعي  شبكات 
 على تسيطر التي وهي المحيط، والمجتمع البيئة مع اليوم مجتمعات بين التفاعل
 .للنظر الفتة   بدرجة   االتصالي النظام

 
نشط جزء  كبير  من شبكات التبادل في  وقد

نقل األفالم القصيرة التي ينتجها أناس  عاديون 
من حول العالم، أو هواة إخراج سينمائي، 

بالحد األدنى من الموارد وهو ما يؤكد حدوث 
  تحول  جذري في أدوات التخاطب والتعبير،

ثّم إرسال األفالم القصيرة فخالل السنوات الماضية بات شائعا  إرسال الصور عبر اإلنترنت، 
عن طريق البريد اإللكترونّي. وهذه الشبكات االجتماعّية يقضي فيها العديد من الشباب 

والمراهقين وقتا  طويال  جدا  في التفاعل مع بعضهم البعض، وعبر هذا التفاعل الثابت مع 
ى، ومن الممكن مجتمعات  كبيرة  يستطيع الشباب تطوير فهم ثقافي أفضل وصفات قيادية أقو 

( أداة للتطوير االجتماعي، وضرورية Myspace) سبيس مايأن تكون المواقع الشهيرة مثل 
للشباب لإلسهام بجدية  في المجاالت السياسّية، واالجتماعّية، والثقافّية، واالقتصادّية لمجتمع 

 اليوم.

 الرأي العامّ  وتشكيل االجتماعيّ  التواصل شبكات: رابعا  

 من الرقمية واإلعالم االتصال وسائل أصبحت
 كلّ  بين الوصل حلقة بمثابة وهي ضرورات الحياة،

 وعلى االجتماعي، البناء ومكونات مؤسسات
 كلّ  لدى ما شرح وتقديم عمليات تقوم عاتقها

وسائل  تؤدي إذ لألخرى، اجتماعية   مؤسسة  
  تشكيل  في والخطورة ةاألهميّ  بالغ دورا   اإلعالم
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 هذه كانت امهمّ  معينة، واتجاهات   وآراء أفكار حول وحشدها الجماعات تعبئة وفيالعامّ  الرأي
 الهائلة التكنولوجية التطورات وزادت .ديموجرافيا   غير متجانسة أو جغرافيا   متباعدة الجماهير

 آراء نحو وتوجيهها على الجماهير، التأثير من المزيد تحقيق في الرقمية االتصال قدرة وسائل
 .نةمعيّ  وأفكار  

 خلق في الرقمية االجتماعي شبكات التواصل خالل من للمعلومات الحرّ  االنتشار وساهم
 ة، وبالتاليالسياسيّ  باألحداث ودقيقة واسعة معرفة أساس على للتحرك الشعبي كبيرة   إمكانية  
 إذ العملية، هذه في فريدا   موقفا   هذه الشبكات وتتخذ للسياسة، المواطن تصور على التأثير
 حلقة االتصال تمثل فوسائل الرأي العام، تشكيل وفي القرار صانعي على قوية   تأثيرات   تمارس
 .رالقرا وصانعي العام الرأي بين وصل

 أشد ببعض   يرتبط بعضهما وجهتين من السياسة في اإلعالم وسائل تؤثر بعض الخبراء: يقول
 :االرتباط

 في بدوره يؤثر الذي العام الرأي على اإلعالم تأثير وسائل على األولى الوجهة ترتكز 
 .صانعي القرار

 بتوفير القرار، صانعي على اإلعالم المباشر وسائل تأثير على الوجهة الثانية ترتكز 
 .للعالم رؤيتهم تشكل التي المختلفة واألفكار والصور المعلومات

 تتمّ  التي االتصالية للبيئات تبعا   الرأي العام اتجاهات تشكيل في اإلعالم وسائل تأثير يختلف
 والمرئية، المقروءة والمسموعة االتصال وسائل باختالف تختلف إذ عمليات التلقي، خاللها من

 األخرى، الوسيلة عن التأثير حيث من تختلف تجعلها التي المزايا من عدد   إعالمية   وسيلة   فلكلّ 
 وقد العام، الرأي اتجاهات تشكيل في تأثيرها قوة من يزيد االتصال لوسائل التعرض وتكرار
 االتصال وسائل مزايا كل جمعت ألّنها التأثير؛ بقوة الرقمية االجتماعي التواصل شبكات تميزت

 .تقدمها التي الرسالة في (والمرئية والمسموعة المقروءة) التقليدّية
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 االجتماعيّ  التواصل شبكات تأثير: خامسا  

  :وسائل االتصال تأثير دارسة في مختلفين اتجاهين هناك

 المستوى على العام في الرأي تحدث التي التغيرات بين يربط :األول االتجاه
 وسائل محتوى في تحدث التي والتغييرات ،Aggregate Level  Changesالجمعي

 قضية   بصدد ومتعارضةمختلفة  اتجاهات تقدم حين االتصال وسائل فإنّ  وبالتالي ؛االتصال
 .الرأي العام في االتجاهات هذه من تأثير كل قياس ممكنا   يكون فقد ،معينة  

 آلخر، فرد   من اإلعالم وسائل اختالف تأثير فيوضح الفردي، المستوى على :الثاني االتجاه
 :وهما مرحلتين، ذات على عملية التأثيرات تعتمد حيث

 التلقي(. مرحلة( وفهمها اإلعالم وسائل التي تقدمها االتصال لرسائل التعرض 
 القبول( )مرحلة الرسائل محتوى هذه وقبول. 

 .األفراد لدى السياسي الوعي تتأثران بمستوى بدورهما العمليتان وهاتان

 الرأي اتجاهات تشكيل في العوامل المؤثرة في الباحثين أحد وهو ،زيللر جون نظر وجهة ومن
، العامّ  الرأي تشكيل في دورا   الصفوة وخطاب السياسي والوعيالسياسية  للميول فإنّ  العام،

 زيللر واعتبرها ة،اإلعالميّ  خاللها الرسائل من تقدم التي ةالمعلوماتيّ  البيئة طبيعة إلى إضافة
 لهذا ؛الرأي اتجاهات تشكيل في اإلعالم وسائل تحدثه الذي التأثير طبيعة في ا  مهمّ  عامال  

 للتحفيز كوسيلة   والتنظيمات ةالتجمعات السياسيّ  قبل من االجتماعيّ  التواصل شبكات ت ستخدم
 األفكار، حتى وطرح المناقشة أو ،المنافسين على والتفوق األنصار والمؤيدين، وخلق ،السياسيّ 

 كالرئيس خاللها، من الناس يتواصلون مع ةشخصيّ  مدونات   لديهم العالم رؤساء بعض إنّ 
  .المثال سبيل مدفيديف على دميتري السابق والرئيس الروسيّ  أوباما، باراك األمريكيّ 

 وسائل في المتدفقة السياسية إلى المعلومات زيللر استخدمه الذي المعلومات مصطلح ويشير
 ةيدلوجيّ إلالتوجهات ا عن الصفوة وأحاديث ،والتعليقات ،ةاإلخباريّ  التقارير :وتشمل االتصال
 الوسيلة نوع تأثير فهم خاللها من يتمّ  متغيرات ةعدّ  وهناك .يةاإلقناعّ  للرسالة والحزبية
االتجاهات،  وتشكيل المعلومات معالجة أسلوب على خاللها الرسالة من تقدم التي ةاإلعالميّ 
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 ،"Comprehensibilityللفهم " الرسالة قابلية :مثل بالرسالة يتعلق ما المتغيرات هذه ومن
 القائم بخصائص متعلقة متغيرات إلى باإلضافة ،وقوة البراهين ،""Vividnessوحيوية الرسالة 

 ا  يّ زمن للخيال وقريبة ومثيرة ملموسة معلومات   األفراد لكونها انتباه على وتحافظ ،باالتصال
 أكثر ت عد والتلفزيون اإلذاعة خالل من المعلومات المقدمة فإنّ  ذلك على وبناء ا ،وحسيّ  ا  ومكانيّ 
 شبكات من خالل المقدمة والمعلومات المطبوعة، الصحافة خالل من المقدمةتلك  من حيوية  

 الصحافة من المقدمة المعلومات من أكثر حيوية   أصبحت الرقمية االجتماعيّ  التواصل
 هي األكثر حيوية   األكثر المعلومات تكون أن المفترض ومن ،واإلذاعة والتلفزيون المطبوعة

 ؛الرقمية االجتماعيّ  التواصل تأثير شبكات ألنّ  ذلك؛،العامّ  الرأي اتجاهات تشكيل في تأثيرا  
هذه  تفوق عن فضال   المطبوعة، والصحيفة اإلذاعة تأثير أكبر من ي عد التلفزيون ثمّ  ومن

 متزامن وغير متزامن اتصال تفاعلي أدوات لكونها األخرى اإلعالم وسائل على الشبكات
 . فائقة   بسرعة   إلى الجمهور رسائلها وصول تضمن

 

 شبكات التواصل االجتماعيّ  أهمّ : سادسا  

 :Facebook بوك فيس موقع

من الناس  كبير   وتجاوب   استأثرت بقبول   ة  اجتماعيّ  هو شبكة  
خصوصا  من الشباب في جميع أنحاء العالم, وهي ال تتعدى حدود 

(, في جامعة 2004في بداية نشأتها في شباط عام ) ة  شخصيّ  مدونة  
من قبل طالب متعثر في ة, )هارفارد( في الواليات المتحدة األمريكيّ 

دعى )مارك زوكربيرج(, وكانت مدونته )الفيس بوك( الدراسة ي  
  في بدايتها في نطاق الجامعة وبحدود أصدقاء )زوكربيرج(,  محصورة  

هذه المدونة  نّ أن له ابرمجة الكمبيوتر، لم يخطر بباله هو وصديق الطالب المهووس في
وانتشرت في  ،جدا , فتخطت شهرتها حدود الجامعة قصيرة   زمنية   بفترة   ستجتاح العالم االفتراضيّ 

ها من الزوار ولو أنّ  ة المختلفة, وظلت مقتصرة على أعداد  مدارس الواليات المتحدة األمريكيّ 
منا يتكلم  والتي قال عنها مؤسسها )مارك زوكربيرج(: "لقد أضحى كل   ،تمرة  مس كانت في زيادة  

ه من السخف أن يستغرق األمر أنّ  الذي تفكر الجامعة في إنشائه, أظنّ  عن الفيس بوك العامّ 
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 بإمكاني تنفيذه أفضل منهم وفي أسبوع   أنّ  من الجامعة سنتين من أجل تنفيذ ذلك. وجدت  
 .واحد  

مثل موقع  ،ة األخرى التي سبقتهاالفيس بوك لم يحقق تميزا  على المواقع االجتماعيّ  إال أنّ 
لهذه  جديدة   ( حيث حقق القائمون على الموقع إمكانيات  2007)ماي سبيس( وغيره, حتى عام )

ا زادت هذه الخاصية من شهرة موقع الفيس بوك, ممّ  ،ومنها إتاحة فرصة للمطورين ،الشبكة
وتجاوز عدد المسجلين في  ة إلى كافة دول العالم,بحيث تجاوز حدود الواليات المتحدة األمريكيّ 

ويتبادلون  ( النصف مليار شخص, يزورونها باستمرار  2000هذه الشبكة في األول من تموز )
نشر في صفحاتهم من آراء فيما بينهم الملفات والصور ومقاطع الفيديو, ويعلقون على ما ي  

وأفكار ومواضيع متنوعة وجديدة, يضاف إلى ذلك المشاركة الفعالة وغالبا  ما تكون في 
 .المحادثات والدردشات

وتحتل شبكة الفيس بوك حاليا  من حيث الشهرة واإلقبال المركز الثالث بعد موقعي )غوغل 
( مليون شخص, وأصبح مؤسس 800ومايكروسوفت(, وبلغ عدد المشتركين فيها أكثر من )

الفيس بوك أصغر ملياردير في العالم, وهو في السادسة والعشرين من عمره, وتقدر قيمة الفيس 
قيمته ارتفعت ارتباطا   شير إلى أنّ ي ة عشر( مليار دوالر, وهناك تقدير  بوك أكثر من )خمس

( اآلن إلى )خمسة وستين( مليار دوالر وخصوصا  ثورات )الربيع العربيّ  ،بأحداث العالم األخيرة
  .أمريكيّ 

 

 :MySpace سبيس ماي موقع

 نترنت للتشبيك االجتماعيّ إلهو أكبر موقع في شبكة ا
من  لتقديم لمحات   خاصة   لألصدقاء، وهو يقدم لهم أركانا  

ة، ومدوناتهم، ومجموعاتهم، وصورهم، حياتهم الشخصيّ 
ومقاطع الفيديو التي يعرضونها في الموقع،  ،وموسيقاهم

خاص ونظام بريد  ويحتوي ماي سبيس على محرك بحث  
 داخلي، ويستطيع الناس من جميع أنحاء العالم  الكترونيّ 
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وتحديد مواعيد لاللتقاء،  ،خاص   ة عن حياتهم، وااللتحاق بمجتمع  لكترونيّ إصنع ملفات 
، والترويج لألعمال، ومشاركة االهتمامات، والعثور على أصدقاء الدراسة والتشابك المهنيّ 

 ،ة واالندماج الثقافيّ للخصوصيّ  الموقع مستخدميه بمساحة   القدامى واألصحاب، كما يمدّ 
ة من ة والثقافيّ يين الشباب مع اإلعالم من خالله، ويعبرون عن قيمهم الشخصيّ ويتحاور مال

 ة.خالل شبكة ماي سبيس االجتماعيّ 

 

 Wikis:الويكي 

بلغة شعب جزر هاواي األصليين تعني:  Wikiكلمة الويكي 
من قواعد  بسيط   ا بلغة التكنولوجيا فهي تعني نوع  أمّ  ؛بسرعة  

م 0995وفي عام  ،نترنتإلالبيانات التي تعمل في شبكة ا
 ،من وارد كننغهام وبوليوف بإنشاء أول موقع ويكي قام كلّ 

والذي شكل مجتمعا  متعاونا  مفتوحا   ،WikiWikiWebوهو 
  أن يشارك في تطوير  شخص   للجميع، حيث يمكن أليّ 

واعتمدت  ،وزيادة محتويات الموقع، منذ ذلك الوقت وحتى اليوم ظهرت برامج ويكي كثيرة
والهدف هو تبسيط عملية المشاركة والتعاون في تطوير  ،الكثير من المواقع على هذه البرامج

 .ممكن   المحتويات إلى أقصى حد  

 
 الموجود وتعديل محتويات بإضافة للمستخدمين تسمح عن مواقع ويب عبارة وهذه المواقع هي

 ،Wikipediaة مشتركة، أشهر هذه المواقع موقع جماعيّ  بيانات قاعدة دور حيث تلعب ،منها
من  المتصفحين مكني   والذي ،وهو الموسوعة التي تضم ماليين المقاالت بمعظم لغات العالم

 كبيرة   موسوعة   يشكل الذي الموقع لمحتويات وٕاضافتها ،جديدة مقاالت   وٕانشاء وتحرير تعديل
 جديدة   مقاالت   ست هناك أنّ Intel إنتل  لشركة إحصائية وحسب ،العالم حول المعلومات من

 .دقيقة خالل ويكيبديا على تنشر
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ه أنّ  إلى يشير وهو ،Wiki newsاإلخباري  الويكي أو نيوز الويكي تطبيق هو منها يهمنا ما إنّ 
العالم  أنحاء جميع من األخبار يقدم وهو أنت، تكتبها أن يمكنك التي لألخبار الحرّ  المصدر

 بالتغطية نيوز ويكي ويسمح االهتمامات، منا  واسع طيفا   لتغطي نترنتإلا في نشرها لحظة
 .باستمرار   عليه والتعديل الخبر قراءة للمستخدم ويتيح ،لألحداث المباشرة

 

 Podcasts: البودكاست

 تتيح الحصول على ملفات الصوت والفيديو من موقع   خدمة  
 ،مرة   لى زيارته في كلّ إن بمجرد أن تدرج فيه دون الحاجة معيّ 

 هفالمستخدم الذي يملك تطبيقا  على جهاز ل المحتوى يدويا ، وتحمّ 
مثال ، يمكنه االشتراك في خدمة  iTunes Appleكتطبيق 

بشرط أن يقدم الموقع هذه الخدمة،  ،يريده البودكاست ألي موقع  
بتحميل الملفات الجديدة أوتوماتيكيا  في حال  iTunesيقوم الــ  ثمّ 

  توفرها.
 

 Forums:المنتديات 

أو أي مواقع أخرى  عبارة عن برامج خاصة تعمل على الموقع اإلعالميّ  المنتديات .0
وتسمح  ،نترنت مثل المواقع المتخصصةإلعلى شبكة ا ذات طابع خاص، أو عامّ 

بعرض األفكار واآلراء في القضايا أو الموضوعات المطروحة للمناقشة على الموقع، 
تاحة الفرصة للمستخدمين أو المشاركين في الرد عليها ومناقشتها فوريا ، سواء كان إ و 

ذلك مع أو ضد اآلراء أو األفكار المطروحة، دون قيود على المشاركين باستثناء القيود 
 لو المنتدى من خالل نظام الضبط والتحكم المقام على البرنامج.التي يضعها مسؤو 

من تطبيقات المشاركة والتفاعل واإلعالم البديل التي جاءت بها  هي واحدة   المنتدياتو  .2
 سماع أصواتهم.إالشبكة بما يحقق للجميع 

من البرامج المختلفة تعمل على تطبيق هذا  هي في الوقت نفسه مجموعة   المنتدياتو  .3
 نترنت.إلع من التواجد الحي للتجمعات على االنو 
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العام الذي بدأت فيه المنتديات في  0995يعود إلى حوالي عام  هي نشاط   المنتدياتو  .4
، ومجموعات BBSة لكترونيّ إلمن النشرات ا أو تطورية   انتقالية   الظهور، وتمثل مرحلة  

ق نوعا  من المجتمعات لتخل ؛اتات وبداية التسعينيّ األخبار التي سادت في الثمانينيّ 
 أو مجموعة من الموضوعات. ن أو بلد  معيّ  ة التي تدور غالبا  حول موضوع  االفتراضيّ 

 

 :Content communities المحتوى مجتمعات

 بتنظيم تسمح ،الشبكة على (مواقع  ) مجتمعات  
 أشهر ومنالمحتويات،  من نة  معيّ  أنواع   ومشاركة

 ،(Flickerموقع ) بالصور تهتمّ  التيالمجتمعات 
 عشرين" هناك Intelلشركة " ةإحصائيّ  وحسب

تعرض في الدقيقة على موقع  مليون صورة  
(Flicker" وحفظ الروابط ،)Bookmark 

Links( كموقع "Del.icio.us)،  والفيديو كموقع
(You tube:) 

 

 

 :يوتيوب موقع

وتقوم فكرة الموقع على إمكانية إرفاق  ،ة على شبكة اإلنترنتهو أحد أشهر المواقع اإللكترونيّ 
مالية، فبمجرد أن يقوم  تتكون من مقاطع الفيديو على شبكة اإلنترنت دون أي تكلفة   أي ملفات  

من هذه الملفات ليراها ماليين  المستخدم بالتسجيل في الموقع يتمكن من إرفاق أي عدد  
حول مقطع الفيديو من  جماعيّ  األشخاص حول العالم، كما يتمكن المشاهدون من إدارة حوار  

 نسبية   عن تقييم ملف الفيديو من خالل إعطائه قيمة   خالل إضافة التعليقات المصاحبة، فضال  
ة ملف الفيديو من وجهة نظر مستخدمي لتعبر عن مدى أهميّ  ؛من خمس درجات مكونة  

 الموقع.
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من حيث أكثر موقع يوتيوب يأتي في المركز الثالث  لتصنيف أليكسا العالمي فإنّ  وطبقا  
 .(Google) ، وجوجلYahoo)، بعد كل من ياهو)ة مشاهدة  المواقع العالميّ 

فبراير سنة  خمسة)يوتيوب( في  انطلق موقع مشاركة الفيديو األول على الصعيد العالميّ 
، Chad Hurley"" وهم تشاد هيرلي ،السابقين "PayPal" من موظفي ، على يد ثالثة  2005

، وهو الذي قام بتصميم PayPal"" ، كان يعمل في شركة0977من مواليد  جامعيّ  وهو شاب  
المولود في تايوان  أيضا   ، الشاب الجامعيّ "Steve Chen" شعارها، والثاني هو ستيف تشين

 ، وصاحب جمعية  0979المولود في ألمانيا عام  "jawed Karim" ، وجواد كريم0978عام 
 عيين لالنطالق في مشاريعهم المميزة، وصاحب أول فيديو تمّ أقامها لدعم الطالب الجام ة  شبابيّ 

 وصور لنفسه وهو في حديقة الحيوانات. ،رفعه على اليوتيوب

المتحدة  الواليات كاليفورنيا، برونو، سان مدينة في يوتيوب موقع إنشاء فكرة نشأت وقد
 وأرادوا أن فيديو، مقاطع والتقطوا األصدقاء، ألحد حفلة   في األصدقاء كان عندما ة،األمريكيّ 
 الكبيرة، الملفات يقبل يكن لم هألنّ  ،اإليميل عبر إرسالها يستطيعوا ولم ،زمالئهم بين ينشروها

 اإلنترنت. شبكة على الفيديو أفالم إلرفاق موقع فكرة تتبلور بدأت هنا ومن

" SequoiaCapitolتال " كابي سيكوي من تمويال   تلقى أن بعد إال ا  فعليّ  ينطلق لم الموقع لكن
 تشاد هيرلي أصبح حيث ، 2005ديسمبر في ةالفعليّ  انطالقته فكانت ، 2005نوفمبر في

""Chad Hurley قسم رئيس تشين ستيف أصبح بينما ،للشركة األول التنفيذيّ  المسؤول 
 وخالل صيف ، 2005فبراير 15 في الدومين تسجيل تمّ  حيث يوتيوب، شركة في التكنولوجيا

 ألف مقطع 65  إليه ويضاف ،يوميا   مشاهدة مليون 100 على يحصل الموقع كان م 2006
 .ساعة 24 كل فيديو

التسجيل  بعد للموقع فيديو مقاطع إضافة كان أي   بإمكان كما ،للجميع محتوياته يوتيوب يتيح
 والتعليق يشاهدونها التي الفيديوهات تقييم من المسجلين مستخدميه يمّكن كما ،الموقع على

 باإلمكان كما ،لألصدقاء إرسالها أو ةالشخصيّ  صفحتهم ضمن للمفضلة إضافتها أو عليها
 أشهر على عرضها يتيح كما ،المنتديات أو ةالشخصيّ  المدونات إلى إرسال الفيديوهات

 .وغيرها ديغ، تويتر، سبيس، ماي بوك، كالفيس ةالشبكات االجتماعيّ 
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 وفي أغسطس فيلم، مليارات 3 من أكثر مستخدم مليون 79 فقط شاهد 2008 يناير شهر وفي
 الموقع ة بأنّ األمريكيّ  Wall Street Journal جورنال ستريت الوول صحيفة ذكرت  2006
 من حجم قدرا   الموقع استهلك 2007 في تيرابايت. 600 بسعة فيلم مليون 6.1 يستضيف

 13 رفع ويتمّ  م، 2000 عام في اإلنترنت مواقع لجميع العالم الستهالك مماثل البيانات تدفق
 .دقيقة   كل في األفالم من تقريبا   ساعة

 .يوميا   أمريكيّ  دوالر مليون بحوالي الموقع كلفة درتق    2008 مارس وفي

 الموقع بين محتوى ويتنوع المتحركة، المقاطع لعرض فالش األدوبي تقنية الموقع ويستخدم
 وغيرها. الهواة، قبل من المنتج الفيديوو  الموسيقى، ومقاطع والتلفزيون، األفالم، مقاطع

مليار  1.65 مقابل الموقع لشراء التفاقية الوصول Google شركة أعلنت 2006 أكتوبر في
 أرباح وعن ، 2.0ويب مواقع من يعتبر وهو ،يورو مليار 1.31 يعادل ما أي ،أمريكي دوالر

 مليون 15كانت  له جوجل شراء قبل اإلعالنات من أرباحه إنّ  يقولون: مؤسسيه فإنّ  الموقع
 شركات من كثير   ولكن معلنة، غير وأرباحه ،قليلة   فيه اإلعالنات فإنّ  اآلن اأمّ  ؛شهريا   دوالر

 هذه أن تأخذ دون األخرى ةالفنيّ  والمواد األغاني من أجزاء لبث يوتيوب مع متعاقدة اإلنتاج
 إعالناتها عليها تبث الجنسيات المتعددة الشركات من كثيرا   أنّ  كما اإلعالن، شكل المواد

 .الموقع عبر اإلعالنات طبيعة عن تساؤال   يطرح بما مرفقة، فيلمية كمقاطع

هذا  في فالمعادلة ضخما ، ا  إعالنيّ  عائدا   يدر بأن يخوله الموقع مستخدمي عدد فإنّ  عام   وبشكل  
 .عليها المعلنين إقبال زاد كلما ،ةاإلعالميّ  الوسيلة مستخدمي عدد زاد كلما هي السياق

 (بلقب ليفوز يوتيوب موقع م 2006عام نهاية في ةاألمريكيّ  Time تايم مجلة اختارت وقد
 شهر نهاية في صدر الذي العدد هذا غالف واحتل المعتاد، خالف على) العام شخصية

 الناظر تجعل ،الكمبيوتر شاشة على عاكسة قصدير ورقة مع كمبيوتر جهاز ديسمبر صورة
أنت  أنت نعم (يقول فرعي بعنوان   الصورة تلك المجلة وأرفقت عليها، صورته انعكاس إليها يرى

الشبكة  مستخدمي أعداد نمو عن لتعبر ؛)عالمك في بك فمرحبا   المعلومات، عصر في تتحكم
 .المعلومات عصر في العام الرأي تشكيل في المتعاظم وتأثيرهم ،ةالعالميّ 
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  موقعFlicker: 

تطبيقات صحافة الجمهور في بعدها المتمثل في  نموذجا  لواحدة من أهمّ  Flickerيعتبر موقع 
 ،ا  لوكاالت األنباءمختلفة في أن يكون بديال  حيّ  توزيع الصور، وقد أسهم الموقع في مناسبات  

 وفي أحداث تسونامي. ،نفاق في لندنألمثلما حدث أيام تفجيرات قطارات ا

 :هوFlicker  موقع

 مشاركة الصور وحفظها وتنظيمها.ل موقع 
 نترنت.إلوهو أيضا  جمعية لهواة التصوير على ا 
  ّاستخدام الموقع  ة، يتمّ باإلضافة إلى كونه موقعا  مشهورا  للتشارك في الصور الشخصي

 عادة استخدام الصور الموجودة فيه.إمن قبل المدونين من خالل 

 ،من قبل الزائرين Commentsضافة التعليقات كإ ،أخذ الموقع شهرته من خالل ابتكاراته
 .Tagsوكلمات المفاتيح 

 

 Micro blogging:المصغر  التدوين

نشاء إتسمح ب ة  اجتماعيّ  تقدمها شبكات   عبارة عن خدمات  
 ة تعتبر بمثابة مدونات، غير أنّ شخصيّ  وصفحات   حسابات  

حرفا   040هي عبارة عن رسائل قصيرة ال تتجاوز  التدوينات
لعرضها ومشاركتها على الويب وعلى أجهزة الهواتف 

عبر الموقع  ا عبر الويب سواء  التدوين إمّ  المحمولة، ويتمّ 
 على  بناء   ،أو عبر مختلف التطبيقات المكتبية المطورة ،نفسه

 
أشهر موقع للتدوين  Twitter(، ويعتبر SMSمنصة تطوير الموقع أو عبر الرسائل القصيرة )

 .Jaikuو Pownceضافة إلى إلبا ،المصغر
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  Twitter:موقع التدوين المصغر "تويتر"

انتشر في السنوات األخيرة, كانت بدايات ميالد هذه  ذيهو أحد شبكات التواصل االجتماعي ال
سمه من مصطلح )تويت( الذي ا(، وأخذ "تويتر" 2006الخدمة المصغرة "تويتر" أوائل عام )

إرسال رسائل بيعني )التغريد(, واتخذ من العصفورة رمزا  له, وهو خدمة مصغرة تسمح للمغردين 
( حرفا  للرسالة الواحدة, ويجوز للمرء أن يسميها نصا  موجزا  040نصية قصيرة ال تتعدى )

تبادل مع أصدقائه تلك مكثفا  لتفاصيل كثيرة، ويمكن لمن لديه حساب في موقع "تويتر" أن ي
ة, أو في حالة دخولهم على التغريدات )التويتات(, من خالل ظهورها على صفحاتهم الشخصيّ 

صفحة المستخدم صاحب الرسالة, وتتيح شبكة "تويتر" خدمة التدوين المصغرة هذه إمكانية 
( عبر RSSاألحداث من خالل خدمة ) , كذلك أهمّ الردود والتحديثات عبر البريد اإللكترونيّ 

 (.SMSة )الرسائل النصيّ 

 

 :التويتر إمكانيات

  عديدة منها: ويوفر "تويتر" لمستخدميه إمكانيات  

   معرفة ما يقوم به أصدقائهم دائما  وفي أي وقت. 
  ّة.ه أسرع وسيلة لطرح التساؤالت على األصدقاء وتلقي اإلجابات الفوريّ كما أن 
  ّة جدا  والسريعة إرسال األخبار الهامّ  ه يتيح للمستخدم إمكانيةباإلضافة إلى أن

 جدا . مهم   أو اإلخبار عن حادث   ،كاالستغاثة ،والمحيطة به
  ّة فور وفي الوقت ذاته يتيح "تويتر" للمستخدمين متابعة كل أحداث العالم الهام

 وقوعها.
 ومتابعة  ،ه أمرهمه ومعارفه الذين يهمّ ؤ ويستطيع المستخدم أيضا  معرفة ما يفعله أصدقا

  أخبارهم وشؤونهم.

ه: "خدمة تساعد األصدقاء وأفراد العائلة وزمالء العمل ويقدم موقع "تويتر" تعريفا  مقتضبا  له بأنّ 
 واحد   ومعتادة لسؤال   سريعة   تصال بعضا  ببعض, عبر تبادل أجوبة  العلى التواصل وٕادامة ا

 ماذا تفعل اآلن؟". ،هو بسيط  
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(, عندما أقدمت شركة 2006الخدمة المصغرة "تويتر" أوائل عام ) كانت بدايات ميالد هذه
(Obvious ّاألمريكي )  أتاحت الشركة  تطويري لخدمة التدوين المصغرة, ثمّ  ة على إجراء بحث

أخذ هذا  ومن ثمّ  ؛ة ذاتها استخدام هذه الخدمة لعامة الناس في أكتوبر من نفس العامالمعنيّ 
الموقع باالنتشار باعتباره خدمة حديثة في مجال التدوينات المصغرة, بعد ذلك أقدمت الشركة 

طلق عليه سما  خاصا  ي  ا, واستحدثت لها ذاتها بفصل هذه الخدمة المصغرة عن الشركة األمّ 
 (.2007"تويتر" وذلك في أبريل عام )

التي كانت الوحيدة المستخدمة في خدمة "تويتر"  اللغة اإلنكليزية ومن األمور الالفتة للنظر أنّ 
 ملفت   ة, وتزايدت بشكل  ( ظهر الموقع باللغة اليابانيّ 2008ه في عام )نّ إحيث  ؛قد تطورت

"تويتر"  ـعلى ال "تويتر" اليابانيّ  ـأعداد المستخدمين من المواطنين اليابانيين, بحيث تفوق ال
سختهم, وذلك من خالل إضافة اإلعالنات إليها, وهذا , واستطاع اليابانيون تطوير ناإلنكليزيّ 

"تويتر" حتى وصلت في نهاية عام  ـتعددت لغات ال ومن ثمّ  ؛ةما لم يكن متوفرا  باللغة اإلنكليزيّ 
ة, ة, األسبانيّ ة, اليابانيّ ة, اإليطاليّ ة, األلمانيّ ة, الفرنسيّ ( إلى سبع لغات هي: )اإلنكليزيّ 2000)

 ة(.والكوريّ 

( 200( وصل عدد المغردون الذين يستخدمون "تويتر" إلى أكثر من )2000ة عام )حتى نهاي
وذلك لسهولة االشتراك في هذه المدونة المصغرة, حيث ال يتطلب األمر سوى  ؛مليون مغرد

في "تويتر", ويصبح للمستخدم بعد ذلك ملف بحسابه  فتح حساب على الموقع الرئيسيّ 
 تتمحور حول سؤال   زمنيّ  ور على صفحته الخاصة بترتيب  , وتبدأ التحديثات بالظهالشخصيّ 

كلما تلقى  ،( حرفا , وكلما حدث المستخدم صفحته040)ماذا تفعل اآلن(, ضمن ) محدد  
 جديدة من األصدقاء. تحديثات  

ة تطرح دائما  العديد من المواقع اإلنترنت واإلعالم الحديث والتطورات التكنولوجيّ  بالرغم من أنّ 
مستخدمي هذه المدونة ارتبطوا بها ارتباطا  وثيقا , بحيث ال يمكنهم  إلى "تويتر", إال أنّ  المنافسة

 االستغناء عن التغريد في "تويتر".

أو عناوين ومواضيع مختلفة,  وفي "تويتر" يستطيع المرء أن يقوم بعملية البحث عن أشخاص  
يمكنهم تبادل األخبار القصيرة فيما باعتباره تجمعا  من مجموعة أصدقاء في كافة أنحاء العالم, 

164 



ن, هذا ما يقوم به الكثير من ين أم بعيديبينهم, وال يهمهم إن كان هؤالء األصدقاء قريب
المستخدمين في البحث عن أصدقاء, بهدف التعارف والصداقة من خالل تبادل الرسائل 

ة تساعدهم في رفد المدونين يرون في "تويتر" أداة تدوين مصغر  ة القصيرة, غير أنّ النصيّ 
 مدوناتهم باألخبار واألحداث الموجزة واآلنية.

ال حدود لها, ويستفيدون من هذه المدونة في  "تويتر" يمتلك إمكانيات   ويعتبر المطورون أنّ 
ة المصغرة مجانا  لكافة "تويتر" يقدم خدماته التدوينيّ  البرمجة والتطبيقات, خصوصا  وٕانّ 

 .األخرى التواصل االجتماعيّ المستخدمين شأنه شأن شبكات 

 ،لمستخدميه جديدة   "تويتر" دأب دائما  على إضافة إمكانيات   ومن األمور الالفتة للنظر أنّ 
(, ولكن ليس Followersة )ومنها مثال  هناك الكثير من يتابعونك على صفحاتك الشخصيّ 

( وال يعني ذلك Followingوالعكس صحيح, فهناك من تتابعهم ) ،بالضرورة أن تقوم بمتابعتهم
 هم سوف يتابعونك.أنّ 

 : (Klout)التأثير قياس

 واألشخاص األكثر ،االجتماعيّ  التواصل شبكات مواقع على الناشطين تأثير مدى يقيس موقع
المرتبطين  األشخاص على ا  اعتماد انتشارها ودرجة المنشورة المواضيع إلى إضافة   بها، ا  تأثر 

Engageنشاطهم.  درجة حسب 000-00 بين ما ترقيم ، ويعطيهم 

  Blogs:المدونات

 أعلى في األحدث التدوينات" "توضع بحيث ترتب مذكرات   عن عبارة
 التعليق تتيح المدونات األقدم، التدوينات تليها للمدونة ةالرئيسيّ  الصفحة

 محتوياتها في التحكم المدونة لصاحب يمكن كما فيها، كتبي   ما على
-Bloggerالتدوين  منصات أشهر ومن بمواق مقارنة كبيرة   بسهولة  

Word press،   نترنتإلا تطبيقات من تطبيق   هابأنّ  المدونة عرفوت   
 شبكة على ويب عن صفحة عبارة صورة أبسط وفي المحتوى، إدارة نظام خالل من يعمل

 محدد   عدد   منها نشري   ،تصاعديا   ترتيبا  زمنيا   ومرتبة مؤرخة تدوينات عليها تظهر نترنتإلا
 ويكون القديمة، المدخالت ألرشفة النظام آلية يتضمن كما المدونة، ناشر أو مدير فيه يتحكم
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 تدوينة   إلى الرجوع من القارئ يمّكن لحظة نشرها منذو  ،يتغير ال دائم   مسار   منها مدخلة لكلّ 
 ثبات يضمن كما ،لمدونة   األولى الصفحة متاحة في تعود ال عندما الحق وقت   في معينة  

 المدونات إنشاء خدمة تقدم التي ةلكترونيّ ل ا المواقع أشهر ومن ،تحللها دون ويحول الروابط
دارتها:  Windowsسبيس اليف ، وويندوزGoogleجوجل  من المقدم Blogger بلوغر  وا 

Live Spaces  مايكروسوفت منMicrosoft  والياهو ،Yahoo، بريس وورد وموقعWorld 
Press،   الويب التقليديّ  في الفصل الالحق(.ع مفصل   )وسيتم الحديث عن المدونات بشكل. 
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 الخالصة
 

وفقا  لألهداف التي تطمح إلى تحقيقها، فنجد الشبكات االجتماعية  الشبكات فيمكن تصني
االجتماعّي بين االجتماعّية للتنشئة االجتماعّية التي أ نشئت من أجل الترفيه والتواصل 

األعضاء، وغالبا  ما تستخدم للعثور وعرض قوائم األصدقاء الموجودة عبر الشبكة، مثل 
أّما الصنف الثاني فهو الشبكات االجتماعّية للتواصل التي ت ستخدم من  ،فيسبوك، ماي سبايس

غير  أجل إيجاد عالقة  جديدة ، حيث تضم هذه الشبكات عددا  كبيرا  من أسماء المستخدمين
كما يوجد صنف  ثالث  وهو الشبكات االجتماعّية لإلبحار، وهي  ،linkedinالمعروفة مثل موقع 

وسيلة  لمساعدة المستخدمين على إيجاد نوع  معّين  من المعلومات أو المصادر، كما تستخدم 
ها، من أجل نشر قوائم االتصال وقوائم توفير سبل الوصول إلى المعلومات والموارد المرتبطة ب

 .إنترنت روابط موقع وهو ،digمثل موقع 
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 التمارين

 

 :الصحيحة الجابة اختر -1

 عام نشأ الفيسبوك موقع

A. 0999. 
B. 2004. 
C. 2005. 

 B .2004 :الصحيحة الجابة

 

 :الصحيحة الجابة اختر -2

 عام نشأ اليوتيوب موقع

A. 2000 
B. 2000 
C. 2005 

 C .2005 :الصحيحة الجابة
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 :الصحيحة الجابة اختر -3

 مشاهدة العالمّية اللكترونّية المواقع ثالث

A. ياهو. 
B. غوغل. 
C. يوتيوب. 

 .يوتيوب. C :الصحيحة الجابة

 

 :الصحيحة الجابة اختر -4

 في عام ظهر( الويكي) موقع

A. 2002 
B. 2000 
C. 0995 

 .C .0995 :الصحيحة الجابة
 

 : الصحيحةالجابة  اختر -5

 :منها إمكانيات لمستخدميه إمكانيات( توتير) يوفر

A. وقت   أي في دائما   األصدقاء به يقوم ما معرفة. 
B. األخرى االجتماعيّ  التواصل مواقع مع المنافسة. 
C. التحكم ومرونة االتصال جهات إدارة في السهولة  

 األصدقاء دائما  في أي وقت. به. معرفة ما يقوم A :الصحيحة الجابة
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 الوحدة التعليمية الثامنة

 (E-Blogsة )لكتروني  المدونات ال 
 

 ةلكتروني  ل مفهوم المدونات ا -أولا 

 ةلكتروني  ل نشأة وتطور المدونات ا -ثانياا 

 E-Blogs ة اللكتروني   المدونات أنواع -ثالثاا 

نات ا -رابعاا   ةلكتروني  ل سمات وخصائص المدو 
 سمات جمهور المدونات -خامساا 
 المدونات في الوطن العربي   -سادساا 

 للمدونات العالمي   الدور -سابعاا 
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 األهداف التعليمية:

 في نهاية هذه الوحدة التعليمية يجب على الطالب أن يكون قادراا على أن:

  ةلكترونيّ إلمفهوم المدونات ايعّرف 
  ةلكترونيّ إلنشأة وتطور المدونات ايشرح 
  ةلكترونيّ إلأنواع المدونات ايعّدد 
  ةلكترونيّ إلسمات وخصائص المدونات ايعّدد 
  سمات جمهور المدوناتيعّدد 
  المدونات في الوطن العربييشرح 
  للمدونات الدور اإلعالميّ يشرح 

 

 عن المدونات اللكترونية أولا: مقدمة

 Society media المجتمع إعالم مفهوم يشير
 ذلك إلى واسع   نطاق   على ينتشر بدأ الذي

   أو المجتمع أفراد يقوم الذي اإلعالمّي، المحتوى
 من النوع هذا انتشار في وساعد الشبكّية، الوسائل االتصالية عبر وبثه بإنتاجه الجمهور
النقالة  الهواتف الرقمية، وأجهزة والكاميرات الفيديو، كاميرات مثل ،هإنتاج أدوات انتشار اإلعالم

 الذي النوع ذلك وهو المرئي، المسموع اإلعالم وهو ،اإلعالميّ  اإلنتاج أعقد أنواع حالة في
 تسمح التي ةاإللكترونيّ  المواقع انتشار بعد) الفيديو صحافة(عليه  نطلق مكن أني   ما إليه ينتمي
 . يوتيوب((هي  المواقع هذه وأشهر اإلنترنت، على هذه المقاطع وبث بإرفاق

 والجمهور، فاألمر اإلعالم وسائل بين العالقة حول التساؤالت من الكثير المجتمع إعالم ويثير
 ما متجهة نحو ،تغير بمرحلة تمرّ  والجمهور ةالتقليديّ  اإلعالم وسائل بين العالقة أنّ  المؤكد
الصحفية  العملية هذه تتيح حيث ،we media"النحن " إعالم وسائل اإلعالم محترفو يدعوه
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 األخبار إنتاج لإلنترنت المستخدمة ةاالجتماعيّ  للشبكة الوجود إلى البروز في اآلخذة
 . ةجغرافيّ  حدود تحدها وال ،تكنولوجيا   مترابطة جماهير على وتوزيعها المعلومات وتحليلهاو 

فرجينيا  في اإلعالم وسائل مركز ومدير المشارك المدير ناتشسن وآندرو بسكين دايل ويرى
إلى  اإلنسانيّ  بالمجتمع دفعت قد المعلومات تكنولوجيا في االبتكارات أنّ  المتحدة بالواليات

األنباء  على فورا   يحصل أن تقريبا   فرد   لكلّ  فيها يمكن ،ةالديمقراطيّ  اإلعالم وسائل من حقبة  
أمست  لذلك ونتيجة ؛فيه والمساهمين الصحفي المشروع مؤسسي من يصبح وأن والمعلومات،

 . بها التنبؤ يمكن ال نتائج وتفرز ،معتادة غير بطرق   اليوم تنتقل األخبار

 ،إلى القمة القاعدة من منطلقة   ناشئة   عملية   فهي ،مميزة   بسمة  ) النحن إعالم وسائل (وتتسم
 عمليا   ما يعني وهو تماما ، غيابه باألحرى أو التحريريّ  اإلشراف من جدا   ضئيل   قدر   فيها يملى
 يقوم بانتقاء كان الذي Gate keeper ةعالميّ وابة اإلالب بحارس عرفي   كان ما انتهاء

 . ةاإلعالميّ  الوسيلة في أهميتها وتقييم ،األخبار

 األخبار تدفق في ا  هامّ  دورا   تلعب المدونات التي المجتمع( إعالم (أو (الشعبيّ  اإلعالم (ومن
 .اإلنترنت شبكة على واآلراء والمعلومات

لذلك  فإنّ  التعليمّية، المنظومة في اليوم الفاعلة العلمّية العشائر بظهور التدوين فلك اتسمو 
 رز هذهوأب ،تغيًّرت قد المعرفة مع العالقة أنّ  بما لها العميق النظر تقتضي موضوعّية   أسبابا  

سمّيه ن   ما تحقيق إلى والّدارسين والمفكرين والباحثين العلماء سعي في األسباب تتمّثل
 وجود   هوّ  فالوجود المعرفة، ومنتجي العلم ألرباب الفعلي " الذي يؤّكد الوجودالّرقميّ  بالحضور"

 النظام معجم في البشر وينقسم ،رمزّيا   له وجود ال الشبكة على اليوم له ال حضور ومن رقمي،
 الفئات وقسم ، (les etres analogiques)التناظرّية الفئات قسم :قسمين الجديد إلى الّرقمي
 ما حضورا   تملك ال التي فهي التناظرّية الفئاتا فأمّ ؛ (Lesetres numeriques)الّرقمّية 

يعبَّر  التي فهي الّرقمّية الفئات وأّما ؛التقليديّ  التواصل أنماط تكريس في الشبكة، وتستمر على
 حضورها من الفعلي حضورها تحّقق التي المندمجة بالفئات السياق غير هذا في عنها

 للتفكير جديدة   منظومة   في العالم انخراط التقسيم هذا ويفيد ،الشبكة وجودها على في االفتراضيّ 
 .عام   بشكل   للوجود األولى الخاصّية الّرقمي الوجود من تجعل ،والتواصل واإلنتاج
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ال  مساحات   وهي ،واالقتصاديّ  الّسياسيّ  التسويق مدّونات توجد العلمّية المدّونات جانب إلى
وقد  .القرار وصناعة الّرأي توجيه في وتأثيرا   تغلغال   أكثر نجدها بل سابقتها، عن أهمّية   تقلّ 

 االجتماعّية على الشبكات فعالّية ) 2008نوفمبر(األمريكّية  الّرئاسّية االنتخابات كشفت
العالم  في الكبرى البث شبكات أنّ  وبّينت أوباما، باراك شعبّية من المدّ  في والمدّونات اإلنترنت

 CNNآن آن وسي،  Time Warnerوارنر، تايم مثل ،الجماهير باهتمام تحظى تزال ال التي
 على مستوى جماهيرّيا   تعبوّيا   منحى اتخاذ من التدوين فعل تمنع لم ABC سي بي أي أو، 

الشبكات  من اتخذ أوباما باراك إنّ  بل االجتماعّية، الفئات مختلف اهتمام استقطاب
 المدّونات ومن،  "myspace"سبايس ماي و (Facebook) بوك، فايس مثل ،االجتماعّية
في  التأثير بأنّ  منه إيمانا   بالّرئاسة، والفوز االنتخابّية حملته إلنجاح الخفي" "الّسالح اتخذ منها
حيث  األمريكيّ  المجتمع مثل مجتمع في خصوصا   ،اإلنترنت شبكة عبر يتحّقق ماإنّ  الجماهير

 ـل مستخدم مليون 7 ،22 إحصاء  2007في تمّ  وقد لإلنترنت، المستخدمين نسب عاارتف
، عام   بشكل   الناس حياة في اإلنترنت أهمّية تزايد عن يعرب رقم وهذا ، " Facebook"فايسبوك

 هذه األهمّية يومّيا . وأمام العالم في مدّونة ألف 120.000 إنشاء يتمّ  أّنه الدراسات بعض وتفيد
 فئاتها والمؤّسسات بمختلف واألحزاب والجمعيات الضغط قوى بعض شرعت للمدّونات البالغة

 المحيط، مع من التفاعل مستويات لتحقيق ؛المدّونات تجربة في المجتمعات من العديد في
 مستوى في ما يحدث غرار على أنسنة، أكثر اجتماعّية تواصلّية بروح مشحونة مستويات
 صورة وخارجّيا ، وصيانة داخلّيا   العمل سير حسن لضمان وكذلك الشخصّية، المدّونات
 ، (IBM)بي آم إي مثل كبرى مؤّسسات أنّ  ونجد .تطّورها يضمن الذي بالقدر المؤّسسة
 بدأت قد ،(General Motorsموتورز ) ، وجنرال (Boeing)وبوينغ ،(Google)وغوغل
 يبدو المتمّيز الحضور تحقيق في وجدوى ،التواصل في فعالّية من ذلك في لما التدوين تجربة
 المدّونات ركيزة يعتبر الذي الّسائد الفكر من تخّلص قد التدوين فعل إنّ  تقّدم، ما ضوء في جلّيا  

التعبئة والتأثير،  على القدرة لها كأداة   ليتجلى ،سياسّيا   والمضطهدين المجتمع في المهّمشين
 األهمية منح التدوين في األصل هوّ  سوسيولوجّية نظر وجهة من الّسائد الفكر هذا أنّ  على
 في والمتمّثل النشاط التدوينيّ  في النتوء موطن إلى الحدّ  هذا عند ونصل ،اليوم بها يحظى التي

 .الشخصّية المدّونات
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 وأن ،افتراضيّ  مجتمع   في ينخرط أن المدّون غاية أنّ  في الّشخصيّ  التدوين منطلقات تتمّثل
 اليوم، تحّققه الذي بالنفاذ عنها يعبر أن له كان ما وآراء   مواقف   أو أحاسيس   أو أفكار   عن يعبر

 الهندسة التي وهي ،Web 2.0)اسم ) تحت الواردة "Web" ويبال : لـ الجديدة لوال الهندسة
، العالئقيّ  االجتماعيّ  مداره إلى المضامين في الغارق الّسيميائيّ  مداره من ويبال حّولت

وهي  لها، حصر ال وخدمات مضامين من استثماره يتمّ  ما مع واالنفعاالت بالتفاعالت المزدهر
يستقبله،  الذي والمضمون يبثّه الذي المضمون في التحّكم قّوة الفرد منحت التي الهندسة كذلك
هذه  في والمهمّ  واألحاسيس، األفكار زراعة عبر واالندماج للتواصل الّصالحة التربة له وهّيأت
 المدّون في ألنّ  ؛والقيود القواعد من وخلّوها الّرقابة، من تحّررها تبيانه، أسلفنا وكما الزراعة
 إجراء لغوّيا   كلّ  عن نظره يصرف مانّ إ ،أسلوب   وبأيّ  يدّون كيف يبحث ال للتدوين مباشرته
 كّل ما أنّ  اعتبار حدّ  إلى متكاثرة أنسجة في المدّونات ترد وبذلك ،فنّيا   أو ،منهجّيا   أو كان،
 على النطاق فالتدوين ،والتبادل للتواصل وبالتالي ،"للتدوين "صالحة مادة هوّ  الفرد ببال يخطر

 فنجد المدّونات واألطروحات، األفكار من معين جنس   على يستقرّ  ال بالخصوص الشخصيّ 
 مّمن يجيدون واالقتصاد والدين الّسياسة شؤون في الغارقة والمدّونات األدب، بألوان المهتّمة
 ألحوال الناس الناقدة الواصفة اإلخبارّية والمدّونات يجيدون، ال ومّمن والتحرير التحليل

 للتجارب الشخصّية الّناقلة والمدّونات يدركون، ال ومّمن اإلخبار ماهية يدركون مّمن والمجتمع
 .للفرد والحّسية، والثقافّية المادّية، التجارب محّصلة ذكرنا كما وهي ،كثيرة   واألصناف

 متعّددة المواقع اجتماعّية جغرافيا وسط المتزايد والتفاعل للتعبير فضاء التدوين مشهد غدا هكذا
 والباحث العالم والمفكر حدوده في يلتقي ،النفوذ وبسط األرباح لتحقيق نشطا   ومجاال   والثقافات،
 رز، وأبوالتكوينّيةالتعليمّية  مراتبهم بمختلف الناس وعاّمة ،العلم وطالب والّسياسيّ  والخبير

 شبكة على األخرى الجارية الّرقمّية األنشطة كسائر التدوين أنّ  المضمار هذا في المستخلصات
 بالّصدق، بالّصحة، واالفتراء الكذب فيه يمتزج المثيرة، المفارقات فضاء أيضا   هو اإلنترنت،
 على مفروض نسقمفارقات  من يحدث بما وكأنّ  ،بالنصيحة والغّش  ،واببالصّ  والتحريف
  .الشبكة
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 ةلكتروني  ل مفهوم المدونات اثانياا: 

 التي االجتماعية الشبكات برامجو  المشاركة برامج أسرع اإللكترونية هي المدونات .1
 والوصول التفاعلية، من به تتميز لما وذلك ،وانتشارا   الويب شهرة مع مقترنة   ظهرت
محرريها  بين ةاإللكترونيّ  التجمعات وتشكيل إليها، المستفيدين قبل من المباشر

 يسهل اممّ  بها، المتاحة للمواد أرشيفي لسجل توفيرها عن فضال   هذا منها، والمستفيدين
 .المطلوبة للمعلومة الوصول

تظهر عليها  ،Websitesة عنكبوتيّ  مواقع عن عبارةهي  أشكالها أبسط في المدونات .2
 آلية تصاحبها ،األقدم إلى األحدث من زمنيا   ترتيبا   ومرتبة   مؤرخة   postsتدوينات 
 يتغير ال دائم URL إلكترونيّ  عنوان منها مدخل   لكل ويكون ،القديمة المداخل ألرشفة

 وقت   في نة  معيّ  تدوينة   ىإل الرجوع للمستفيد ي مكن بحيث ،الشبكة على نشره لحظة منذ
 الوصول على يساعد اممّ  ،للمدونة األولى الصفحة على متاحة   تكون عندما ال الحق

 الفيديو ولقطات والصور، على النصوص، وتشتمل إليها، المستفيدين ِقبل من المباشر
 صلة على ذات أخرى إلكترونية مصادر إلى الفائقة طبالرواو  السمعية والمواد القصيرة،
 من ألي يمكن حيث ،وقارئيها محرريها بين بالتفاعل المدونات وتسمح الشبكة،

 عليها. التعليق والتعقيب أو قراءتها نترنتإلا متصفحي
 تبعا   زمنيا   تتغير ةديناميكيّ  نترنتإ صفحة عن عبارة هي المدونة بالمعنى االصطالحي .3

 حسب المدونة بداية في تعرض المواضيع حيث فيها، المطروحة المواضيع حسب
 ما بين تتراوح مدوناتهم في الناشرون يتناولها التي والموضوعات ،نشرها تاريخ

 األدبي. واإلنتاج األفكار عن المسترسل والتعبير اليوميات والخواطر
 يحررها والتحديث، اإلنشاء سهلة ةديناميكيّ  ويب المدونات من حيث المفهوم هي صفحة .4

 زمنيا   ترتيبا   التدوينات وترتب غالبا ، موضوع  محدد   على وتحتوي أكثر، أو واحد   مدون  
 متصفح لإلنترنت ألي يمكن حتى وقارئيها محرريها بين بالتفاعل تسمح كما معكوسا ،
المأخوذ من اللغة  weblogالمدونات ويتكون مصطلح سهولة .  بكل عليها التعليق

( وتشير إلى الشبكة الدولّية للمعلومات، ولوغ webاإلنجليزية من كلمتين هما: ويب )
(log وتعني تسجيال  أو دفترا ، لتصبح الكلمة )سجال  لتدوين المالحظات على الويب .
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المدونة هي صفحة إنترنت تظهر عليها تدوينات صاحبها أو أصحابها مؤرخة ومرتبة و 
القديمة، ويكون لكل  ترتيبا  زمنيا  تصاعديا  أو تنازليا ، تصاحبها آلية ألرشفة التدوينات

 الحق.  في وقت   دائم  مّما ي مكن القارئ من الرجوع إليها تدوينة  عنوان  
 

 يتمّ  ،ةها "صحف ويب شخصيّ ف شركة مايكروسوفت المدونات بأنّ فمن مدخل تجاري بحت ت عرّ 
ويمكن أن تساعد كال من الشركات الصغيرة والكبيرة على نشر رسائلها  ،تحديثها باستمرار  

 ىها تزيد من قدرة الناس على التشارك في األفكار والمعلومات على المستو كما أنّ  ،ةالتسويقيّ 
 يتضمن شكال   نترنت شخصيّ إها "موقع . وي عرف وينظر البعض إلى المدونة على أنّ العالميّ 

 مدونات   هناك أيضا   ، رغم أنّ واحد   ما ينشئها ويديرها شخص   من أشكال اليوميات العامة، غالبا  
ومدونات لجماعات ومؤسسات وشركات، وتتضمن قائمة  مشتركة بين أكثر من شخص  

 . وابطباألفكار واآلراء والر 

ة تسمح لمالكها بنشر األفكار مواقع ويب تفاعليّ  :هاالمدونات بأنّ  Accenture يعّرف موقع
ضافة مضامين جديدة مع  ،والمعلومات، وتمكن المستخدمين من قراءة وتقييم هذه المضامين وا 

 يتخطى حدود الزمان والمكان.ولها إثارة نقاش ح

صحيفة "ها:" المتخصصة في محركات البحث بأنّ Technoratiتعّرف شركة "تكنوراتي، 
شخصية على الويب، تسمح لماليين الناس بالنشر السهل ألفكارهم والتعليق على ذلك، وهي 

 ."أقرب إلى المحادثة من األرشيف ة  وديناميكيّ  مرنة   سهلة  

من النصوص والصور والعناصر  مرتبة   ة  هرميّ  ها:"سلسلة  ف المدونة بأنّ عرّ ت   كلية هارفارد للقانون
منها  ولكلّ  ،ويمكن قراءتها على الويب، والترتيب متتابع ،ة والبيانات المرتبة زمنيا  اإلعالميّ 
 ". لها مختصر   ووصف   ورابط   منفرد   عنوان  

ة، يديرها من أشكال اليوميات العامّ  يتضمن شكال   نترنت شخصيّ إموقع هي المدونة  -5
 ، وشركات  ، ومؤسسات  لجماعات   أو أكثر، وهناك مدونات   واحد   في الغالب شخص  

 .طوابتتضمن قائمة باألفكار والر 
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نجليزية إلمن ا (Blog) عام فقد استقر غالبية المدونين العرب على تعريب المصطلح بوجه  
انترنت التي ينشئها إلالتي تعبر عن التدوين أو التسجيل على صفحات ا ،على مفرد )مدونة(

  .أو مذكرات   أصحابها لتسجيل يومياتهم ومالحظاتهم وآرائهم وخواطرهم على شكل يوميات  

ة تظهر عليها )مدخالت( مؤرخة عبارة عن مواقع على الشبكة العنكبوتيّ  هي المدونات -6
ألرشفة المدخالت القديمة، ويكون لكل  تصاحبها آلية  ومرتبة ترتيبا  زمنيا  تصاعديا ، 

ى للقارئ الرجوع إلى ال يتغير منذ ميالده ونشره، حتى يتسنّ  دائم   منها عنوان   مدخل  
 .في الصفحة األولى عندما ال تكون متاحة   سابق   نشرت في وقت   نة  معيّ  تدوينة  

بهذا النوع من  ة المرتبطة عادة  يّ وهذه اآللية تساعد على عزل المستخدم عن التعقيدات التقن
بالغة. وفكرة المدونات في األساس  يريد أن ينشر كتاباته بسهولة   فرد   النشر، بحيث تتيح لكلّ 

ة، حيث يستطيع المدون معالجة القصور الموجود في المنتديات من ناحية عدم الخصوصيّ 
الله إضافة مقاالته به على شبكة اإلنترنت، يستطيع من خ الحصول على اسم نطاق خاّص 

، ويمكنه التحكم في التعليقات التي تصدر من اآلخرين على مقاالته، وقد والتعديل فيها بحرية  
، ويتيح موفرو الخدمة آليات جديدة   أو أن يبدأ مدونة   سابقة   يرغب المدون في حذف مدونة  

أن يحتفظ بمدونة ينشر من  يمكن ألي شخص   ،على )الويب( إلكترونيّ  أشبه بوجهات بريد  
خاللها ما يريد بمجرد ملء نماذج وضغط أزرار، كما يتيحون أيضا  خصائص مكملة تقوم 

( لنشر التحديثات وخدمات أخرى للربط بين المدونات،  ( (rss atom mxl،على تقنيات
ت. لقد واألهّم من ذلك كله هو التفاعل بين المدونين والقراء من خالل التعليق على المدخال

وقد بدأت ،  "blog"م، واختصر ليصبح1991في أواخر عام  ظهر هذا المصطلح ألول مرة  
هذه المدونات على شكل يوميات  يقوم األشخاص بالكتابة فيها عن حياتهم واهتماماتهم 

 الشخصّية، ويقصد بها الغربيون دفتر اليوميات اإللكترونّي. 

 أدت إلى التي ،للعامة النشر وسيلةهو  تاإلنترن اجتماع علم نظر وجهة من التدوين -1
باإلضافة  مضى، وقت   أي من أكثر والتواصل للتعبير وسيلة باعتباره بيالو  دور زيادة
 ويمكن ،المختلفة والحمالت للمشروعات والترويج والدعاية للنشر وسيلة كونه إلى

 إنترنت على ظهرتا خدمتين أهم اإللكترونيّ  البريد جانب إلى كذلك اعتبار التدوين
 . وجه اإلطالق على
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 القليلة السنوات في ملحوظا   انتشارا   ةالشخصيّ  المدونات ظاهرة وتشهد شهدت العالم وفي
 حرية فيها حيث تتقلص ،بالذات المنطقة هذه في وهي باآلالف تعد أصبحت حتى ،الماضية
 اإلعالم لوسائل بديال  تشكل  كونها ،األهمية من عالية   درجة   على الرأي عن والتعبير اإلعالم

 مشاكلهم عن التعبير يرغبون في الذين أولئك أمام النقد لممارسة ومتنفسا   ،للرقابة الخاضعة
 الرقيب، على للتحايل ومضمونة   سهلة   طريقة   أصبحت هانّ أ كما ،المكبوتة ومشاعرهم الشخصية

 وتكوين للتعارف أفضل ووسيلة   ،االجتماعيّ  أو األمنيّ  أو السياسيّ  الرقيب كان سواء
  .كانت أيا   الحدود وتجاوز الصداقات

لكتروني التي بدأت في تغيير إلجديدا  ومختلفا  من أنشطة النشر ا نوعا  هي المدونات  -8
 ،فيما يتعلق بإنتاج وتوزيع المعلومات خاصة   ،ة القائمة في العالمالمعادالت اإلعالميّ 

 جديدة   المدونات تمثل بداية ثورة   نّ أهذا ما دفع بعض الباحثين إلى القول ب ولعلّ 
قدرة األفراد على إنتاج  خر أنّ آلكما يؤكد البعض ا ،في صناعة النشر وواسعة  

دون الحاجة إلى الحصول على  ،في مدوناتهم نمجابالو  النصوص ونشرها بسهولة  
وتجعل بيئة  ،جديدة   ربما تنقل الصحافة إلى آفاق   ،أو ناشر   تصريح بالنشر من محرر  

 . ة  ة أكثر ديمقراطيّ العمل في وسائل اإلعالم التقليديّ 

 من اإلصالح المعرفيّ  ة باعتبارها نوعا  كترونيّ إللوينظر بعض الباحثين إلى المدونات ا
 تمثل اليوم المدونات الذي يشهده العالم بفضل تطور تكنولوجيا االتصال. وأضحت والمعلوماتيّ 

 القضية أو الرأي عن للتعبير األقرب والوسيلة ،القيود من الخالي اإلعالميّ  العمل وسائل أهمّ 
 المعلومات على الحصول في أساسيّ  اجزء تمثل ها أصبحتأنّ  كما متابعات، أو رقيب   دون

 من كبير   عدد   بين شعبية   وسيلة   أصبح التدوين أنّ  إلى باإلضافة ،أو الخفيفة الجادة واألخبار
  .المكاتب أو المنازل في الجديدة الوسيلة لهذه المتحمسينفراد ألا
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 ةلكتروني  ل نشأة وتطور المدونات اثالثاا: 

 داخلية اتصالّية شبكة حدود في 1989 مطلع مع فرنسا في ظهرت األولى التدوين أشكال
لمستخدميها  تتيح ،بالمعلوماتّية موصولة   اتصالية   تقنية   وهي ، Minitelالمينيتال: عرفت باسم

التي  بالخدمات قياسها تمّ  ما إذا محدودة محّلّية، وثقافّية ةواقتصاديّ  ةبريديّ  خدمات   المحّليين
النصوص  تحميل فيه يتمّ  نحو وعلى أوسع، نطاق   على التدوين ولكن ،اليوم اإلنترنت توّفرها

 القرن من اتيّ التسعين أواخر األمريكّية المتحدة الواليات في ظهر الفيديو، وصور والّصور
للمدّونات  الناشرة الشركات ونمو اإلنترنت شبكة استخدام دائرة باتساع مجاله الماضي، وتطّور

 "Overblo"وأوفربلوغ ،  "Sky Blogger"وسكايبلوغ ،"Bloggerبلوغر" مثل ،اإللكترونّية
ذات  قوالب المدّونات، الحتضان جاهزة قوالب توفير أتاحت والتي "Sixapart" أبارت وسيكس،

التحّكم  على المستخدم تساعد ،األدوات من بحزمة   مرفوقة االستخدام مرنة متنّوعة، تصاميم
التفاعل  من للمدّونة ونالمتصّفح المقابل في وتمّكن ومضمونها، مدونته شكل في يشاء كيفما
 .المضامين مع الفوري

ذاته  المجال في األخرى الشركات من وغيرها الشركات هذه توّفرها التي الخدمات لقيت لقد
 متطّورة، وممّيزات بخصائص مصحوبة جديدة تصاميم طرح إلى أدى مّما ،للمدّونين كبيرا   إقباال  
مكانّية األرشفة، إمكانّية مثل التدوين، أهمّية من ضاعفت فّعالة  التصنيف، وتعديل وا 

دراج الموضوعات، دراج التعليقات، وا  حصاء المباشرة، اإللكترونّية طوابالرّ  وا  مكانّية وا   الّزوار، وا 
 .للجميع قراءتها إتاحة أو النصوص حجب

تنّبهنا  المدّونات، إلحداث المعّدة البرامج استخدام وسهولة النطاق، هذا في الخدمات مجانّية إنّ 
بعض  وتشير ،وجيزة زمنّية حدود في ملحوظا   ارتفاعا   المدّونين عدد ارتفاع تنامي ظاهرة إلى

،  2006 عام حدّ  إلى العالم في شخصّية مدّونة مليون 27 يقارب ما وجود إلى الّسوق دراسات
 التي تعنى المؤسسّية المدّونات نجد إذ المدّونين، أصناف كلّ  يجمع ال العتباره كبير   عدد   وهذا

 المؤّسسة على صورة وصيانة القريب، والمحيط المباشر المحيط مع العالقات مستوى بتطوير
 ، والمدّوناتالبيداغوجيّ  الطابع ذات التعليمّية المدّونات وكذلك والخارجي، الداخلي المستويين
 مع تفاعل منتج وتحقيق الجمعيات بأنشطة والمباشر الفوري التعريف إلى الهادفة الجمعياتّية
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 ولو بجميع أطيافها، المجتمعات كلّ  يخترق اتصالّيا   فكرّيا   نشاطا   التدوين يظلّ  وهكذا ،المحيط
 الشبان عدد المدّونين بلغ وقد الشباب، فئات عند نجدها الشخصيّ  التدوين في األهمّ  النسبة أنّ 
 مدّون. ماليين سبعة 2007 سنة فرنسا في

 لكونها متحّررة أهمّيتها وتزايدت حجمها اتسع اجتماعّية   حقيقة   ذلك كلّ  عن فضال   التدوين ولّكن
 داخل واقع الفوضى عن الكشف في يسهم هامّ  معطى وهذا ،كبير   حد   إلى والمراقبة الضبط من
ذا ،النظام هذا  الفوضى، رصد مستويات بغاية التدوين حقيقة الحقيقة، هذه تعريف إلى سعينا وا 
 تعريفها إنّ  .مرّكب للغاية فعلها ألنّ  ؛شأنها عن يكشف واحد   قول   يستوعبه ال التعريف أنّ  نجد
 هذه وحتى نتجاوز ،االتصال تعريف في أو الثقافة تعريف في الحالو كما ه مزعج   أمر  

 المتراصة الفكرّية المعّقدة العملّيات من جزء   إّنه :نقول للتدوين دقيق   تعريف   تقديم في الّصعوبة
 المحيط االجتماعيّ  في الّسارية األحداث إزاء وانفعاالته فعله ردود من وجزء   اإلنسان، لدى

 مّما والجماعات، وجزء   األفراد بين التواصل حلقات في يجري مّما جزء   كذلك وهو ،والطبيعيّ 
 التي الضوضاء الثقافّية من وجزء   ،التقليديّ  االتصال وسائل عبر وآراء   أفكار   من تبادله يتمّ 

 من جزء   أيضا   هو ،الكذب من وجزء   الحقيقة من جزء   وه المجتمع، في الحقائق تصيب
نهاية  في فالتدوين ،المجتمع في وتأثيرها اإلعالم وسائل عمل حول يدور الذي الخطاب
الحديث  في شديدة   رغبة   أحيانا   تغذيها بعض، مع بعضها مجتمعة األجزاء هذه كلّ  هوّ  المطاف

يكون  وقد الّرقابة، أشكال كلّ  من متحّررة   رغبة   اآلخرين، عن الحديث في وأخرى الذات عن
يحّقق  فكرّيا   ونشاطا   الذات، تحقيق أشكال من شكال   األفراد من الكثير إلى بالنسبة التدوين
 .لالتصال الخطّية النماذج على الفرد انتصار

 كبيرا   ثراء   ذلك في أنّ  شكّ  ال الشبكة؟ على ببعض بعضها العناصر هذه كلّ  التقاء يعني ماذا
 االقتصادّية والعلمّية العمليات عصرنا في ارتبطت وقد للمعرفة، متزايدا   وتراكما   للمعلومات
دارة والّسياسّية،  بوصفها الطاقة بالمعلومة منه فكاك ال ارتباطا   ارتبطت والعمل، النشاط وا 

 المدّونات المتخّصصة، مثل المدّونات الشبكة على تزدهر بدأت ولقد.،للتنمية المحّركة الجديدة
 والدينّية، واللسانّية، واإلعالمّية، والبيئّية، صادّية،واالقت ،والّرياضّية ،والهندسّية ،الطبّية

 في كّليا   محصورة   مدّونات   وهي المعرفة، فروع شتى لتشمل تطول والقائمة والقضائّية،
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 عشائريا   نظاما   بذلك وشّكلت ،العلميّ  البحث تطّور لنسق ومواكبة أصحابها، تخّصصات
  .المدارس الجامعات في للطالب وكذلك والباحثين، للدارسين مرجعّيا   إطارا   يمّثل بات ،مندمجا  

 عن األشخاص بالكتابة يقوم حيث ،يوميات   شكل على المدونات بدأت ٦٩٩١ عام ومنذ
 بصورة   واشتهرت المدونات انتشرت بعده وما ٦٩٩٩ عام وفي ة،واهتماماتهم الشخصيّ  حياتهم
نشاء آليات التدوين وتطورت ،واسعة    تستضيف التي التدوين خدمات بظهور المدونات وا 

 ,ELive Journal)مثل،  المدونات إنشاء وظهور برامجيات ،"Dreamhostمثل " المدونات
Word Press)، التي البحث آليات استخدام باستطاعة المدونين أصبح التطورات وبهذه 

 بسرعة   اإلنترنت علىالتدوين  انتشر بطيئة   بداية   االهتمامات. وبعد نفس لهم آخرين مع تربطهم
 إلى فيه التدوينات عدد وصل م٦٩٩١ عام نشئأ   الذي  (Xanga)الموقع نّ إ فمثال   ، كبيرة  
 ،م٥٠٠٢ عام في تدوينة مليون عشرين إلى وصلت هاأنّ  إال ،م٦٩٩١عام  في تدوينة مائة
 وبدأت ،بسرعة   التدوين مجتمع أهمية وازدادت ،ظاهرة   المدونات أصبحت م٥٠٠٦ سنة وفي

 التدوين في والدراسات البحوث بإجراء ةاألمريكيّ  المتحدة في الواليات المعروفة مدارس الصحافة
 المدونات أصبحت م٥٠٠٥ عام في. والمدونات بين الصحافة الفرق ومالحظة وتقنياته، وفنونه
 للتعبير االنتخابات ومرشحو الساسة لألخبار يستخدمها ومصدرا   األخبار، لنشر معتمدة   وسيلة  
 للدعاية وسيلة   المدونات كما استخدمت ،الناس بحياة مساس ذات عديدة قضايا حول اآلراء عن

 ة.التجاريّ 

 أصحابها فيها يتحدث التي ةالشخصيّ  المواقع انتشرت ذإ ،المدونات ذاع صيت م٥٠٠٢ وفي
 ،واحد   متخصص   موضوع   في وأحيانا   الموضوعات، مختلف في وآرائهم الشخصية عن تجاربهم

 األحداث على سريعة   بتعليقات   الجمهور بتزويد بدأت عندما جديدا   منحى   وأخذت المدونات
 الحي التلفزيونيّ  النقل نمط يشبه الذي "الحيّ  سمى بـ "التدويني   ما بذلك مكونة   ،المتلفزة

 وأصبحت ،Webster في قاموس (blog)كلمة  دخلت م٥٠٠٢ سنة في. واألخبار لألحداث
 مستخدمي من العديد بانضمام ة  عامّ  ظاهرة   المدونات وأصبحت اإلنكليزية، اللغة مفردات من

عندما خصصت  ،المدونات عام ٥٠٠٢ عام وأصبح ه،ئوقرا إلى صفوف المدونين اإلنترنت
 عام وفي المدونات، عن يوميات   لنشر منها الثانية الصفحة البريطانية الكارديان صحيفة
 لمحرريها. مدونات  (BBC)الـ ةالبريطانيّ  اإلذاعة هيئة أنشأت ٥٠٠١
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وبالنسبة للوضع الراهن للمدونات على الصعيد العالمي فقد بلغ عدد المدونات في كل أنحاء 
, والذي Technoratiللحصر الذي أجراه محرك البحث تكنوراتي  وفقا   ،مليون مدونة 17العالم 

. 2776ما كان عليه الحال في نوفمبر عام ع %22,8بزيادة قدرها  2771في أبريل عام  تمّ 
فقد تزايد عدد  ،واضحة   في مجال التدوين بصورة   ومتواصال   مستمرا   ا  وتوضح البيانات تزايد
بزيادة بلغت عشر  2771في أبريل عام  ألف مدونة يوميا   12من  المدونات الجديدة يوميا  

مدونة في الدقيقة الواحدة، أي بما  84إطالق  العالم يشهد يوميا   ا يعني أنّ ممّ  ،أضعاف تقريبا  
 ثانية.  مدونة كلّ  1.2يعادل إنشاء 

، أو الشخصي، أو المدونات تنشأ ألجل النشر المهنيّ  ومن وجهة نظر معدي المدونات فإنّ 
اإلفادة من المدونات على  ه تتمّ ا من وجهة نظر المستفيدين، فإنّ أمّ  ؛لمجرد توفير المعلومات

التي يمكن أن تتسلل  spam، وكذلك لخلوها من الرسائل المزعجة تها باستمرار  حداثة معلوما
 إلى أساليب االتصال األخرى. 

ال يكاد نصيب المدونات العربية  ،مليون مدونة تضمها شبكة اإلنترنت 31وضمن ما يزيد عن 
وشهرة  تأثير ، إال أنّ 2776نشئ أغلبها في عام ألف مدونة، أ   47يزيد في أفضل تقدير عن 

ة في رأس العديد من الحكومات العربيّ  وباتت تمثل صداعا   ،هذه المدونات قد فاقت التوقعات
ة أن يمتلك المواطنين وسائل تتيح لهم فضح الممارسات الغير قانونيّ  التي تخشى بشدة  

نهج هذه الحكومات، السيما بعد النشاط البارز للمدونين  بها تسمية التي والالديمقراطيّ 
حتى ولو دفع  ،ن العربو يمكن أن يسلكه المدون جديد   المصريين، الذين كانوا كمن أشار لطريق  

في سجن العديد مثال ذلك مكوث ، غاليا   ن لنشاطهم وكشفهم هذا ثمنا  و ن المصريو هؤالء المدون
الرغم من حداثة ظهور  ىفعل ،رة وتحقيقات غير محايدةمنهم لشهور عديدة عقب اتهامات جائ

أجاد المدونون العرب استخدامها،  فعالة   ها أصبحت أداة  إال أنّ  ،عام   المدونات العربية بشكل  
  .ة أو العامةسواء في التعبير عن همومهم وهموم مجتمعاتهم بما فيها همومهم الشخصيّ 

 بعد اإلنترنت في ثورة ثاني هاتوصف بأنّ  المدونات أصبحت الواسعة وشهرتها انتشارها وبعد
 :انتشارها وسرعة شهرتها أسباب من ولعلّ ، البريد اإللكترونيّ 

 منها قبل المستفيدين من إليها المباشر والوصول ة،بالتفاعليّ  تميزها. 
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 محرريها بين الثقافية والمنتديات الحوار وساحات ة،اإللكترونيّ  المجموعات وتشكيل 
 كالبريد األخرى االتصال وسائل من غيرها من فعالية   أكثر بصورة   وذلك ها،ئوقرا

 .اإللكترونيّ 
 أكثر بصورة   إليه الوصول يتمّ  فيها المتاحة للمواد أرشيفي توفر سجل عن فضال   هذا 

 .األساليب من غيره من ا  ويسر  سهولة  
 على المنشورة والمواد األخبار على والمداخلة التعليق على القدرة للقارئ ها تتيحأنّ  كما 

 القارئ ثقة مع ،الرأي عن التعبير حرية من للحدّ  دون عوائق إيجابا   أم سلبا   المدونات
ن ،وحذف   تحريف   أي دون بالكامل ت نشر سوف مداخلته أو تعليقه بأنّ   بإمكانكان  وا 

 يقوله. ما على االطالع المدونات موقع زوار جميع

 إنشائها لسهولة اإلنترنت على الحديثة الخدمات كإحدى وجدواها وجودها المدونات أثبتت لقد
 المواد من مادة   كلّ  في وقرائها معديها مع لفرص التفاعل إتاحتها عن فضال   ونشرها وتحديثها،

 الشخصي أو المهني النشر ألجل تنشأ المدونات فإنّ  المدونين نظر ومن وجهة. بها المنشورة
 المدونات من اإلفادة تتمّ  اهفإنّ  منها المستفيدين نظر من وجهة اأمّ  ؛المعلومات توفير لمجرد أو

 المجاالت بين المدونات وتتنوع موضوعات ،ةالمهنيّ  أو ةالشخصيّ  الحاجات سد ألجل
 الخ. .،ةوالتكنولوجيّ  ،ةواألدبيّ  ،ةواإلعالميّ  ،ةوالعسكريّ  ،ةالسياسيّ 

 

 E-Blogsة اللكتروني   المدونات أنواعرابعاا: 

 ة، ولعلّ التعليميّ  العملية في منها االستفادة يمكن والتي ة،اإللكترونيّ  للمدونات أنواع ةعدّ  هناك
 أبرزها: من

  Link blogs:ة التشعبيّ  طوابالر  على تحتوي التي ةاإللكترونيّ  المدونات -1

 أنواع أول web link logs ةالتشعبيّ  الوصالت على تحتوي التي ةالمدونات اإللكترونيّ  تعتبر
 اسم جاء هنا ومن اإلنترنت، شبكة على تدوينها تمّ  التي ةاإللكترونيّ  web link logs المدونات
 لمواقع طوابالر  من العديد على المدونات من النوع هذا ويحتوي ،weblog ةاإللكترونيّ  المدونة
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 للموقع مختصر   وصف   إلى إضافة ،الزيارة تستحق هاأنّ  المدونة صاحب التي يرى ،اإلنترنت
 .إليه بالرابط المشار

 : Online diary blogsة اليوميّ  المذكرات على تحتوي التي ةاإللكترونيّ  المدونات -2

ط وابر  على بالضرورة المدونات هذه تحتوي وال لمالكها، ةاليوميّ  الحياة المدونات تتناول هذه
 خرى.األ ةلكترونيّ اإل المواقع

   Article blogs:المقاالت على تحتوي ة التياإللكترونيّ  المدونات -3

 واألحداث األخبار على وتعليقات عرض على المدونات من هذا النوع يحتوي أن يمكن
 ةاإللكترونيّ  المدونات من لكاتبها ةاليوميّ  الحياة عن أقل قدرا   ما تكشف عادة وهي ،والتقارير

 .على المذكرات تحتوي التي

 Photo blogs: الصور  على تحتوي التي ةاإللكترونيّ  المدونات -4

 .وغيرها "اليوم صورة" مثل الصور، على من المدونات النوع هذا يحتوي

 : Podcast blogsإذاعي  بث مقاطع على تحتوي التي ةاإللكترونيّ  المدونات -5

 بواسطة مسجلة   قصيرة   إذاعية   برامج   هاأنّ  على Podcasts اإلذاعيّ  البث اعتبار مقاطع يمكن
المصطلح  بأنّ  علما  ، إليها االستماع يريد عندما تحميلها المستمع وبإمكان صاحب المدونة،

Podcast أجهزة  من مأخوذiPod، بصيغة  ةالصوتيّ  الملفات مشغالت عن عبارة وهيmp3 
  podcast.ملفات  تشغيل بإمكانها التي

  Videocast blogs:مرئي  بث مقاطع على تحتوي التي ةاإللكترونيّ  المدونات -6

 وهي ،ةاإللكترونيّ  المدونات أوساط في اتجاه أحدث هي Videocastالمرئي  البث مقاطع
 الفيديو. بواسطة تعد هاأنّ  غير ،Podcast اإلذاعيّ  البث لمقاطع مماثلة  

 ة المنوعة: المدونات اإللكترونيّ  -7

 من أنواع المدونات المذكورة أعاله. ة مزيجا  تعتبر معظم المدونات اإللكترونيّ 
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 ة: ة الجماعيّ اإللكترونيّ المدونات  -8

 . كتابة هذا النوع من المدونات بواسطة مجموعة من األشخاص يتمّ 

 

نات اخامساا:   ةلكتروني  ل سمات وخصائص المدو 

 .لكترونيّ إلمن أنشطة النشر ا جديد   المدونات نوع   .1
 في صناعة النشر. جديدة   المدونات بداية ثورة   .2
 مجان.بالونشرها بسهولة و قدرة األفراد على إنتاج النصوص  .3
 للنشر. ال تحتاج المدونات إلى تصريح   .4
 .واسعة   جديدة   تنقل الصحافة واإلعالم إلى آفاق   .5
 .عام   ة في وسائل اإلعالم بوجه  تسهم في تنمية الممارسة الديمقراطيّ  .6
 .والتكنولوجيّ  والمعلوماتيّ  من اإلصالح المعرفيّ  المدونات نوع   .1
طلق عليهم تعزيز الموجة الجديدة من الصحفيين الجدد الذين ي  ساهمت المدونات في  .8

 ". Citizen Journalists"الصحفيون المواطنون
ويعبر  ،وينشرها ،يجمع األخبار ،إلى صحفي مواطن   تدعم المدونات إمكانية تحول كلّ  .9

 عن رأيه في مختلف قضايا المجتمع.
لين في االتصال المدونات تفسح المجال لألفراد ليكونوا مشاركين فاع .17

 اإلنساني.
السائد والقائم  من اإلعالم البديل المختلف عن اإلعالم التقليديّ  المدونات نوع   .11

 ة.على المؤسسات اإلعالميّ 
تختلف المدونات في بعض األحيان عن وسائل اإلعالم األخرى على شبكة  .12
ها ألنّ  ؛رونيوالبريد االلكت ،وجماعات األخبار ،والمنتديات ،كمواقع الويب ،نترنتإلا

 تهتم بالتاريخ والتوثيق.
ها تحول األفراد من مجرد ألنّ  ؛كبر من المنتديات وساحات الحوارأالمدونات  .13

 لألخبار والمعلومات. وصانع   متلقي للخبر والمعلومة إلى منتج  
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 في اإلعالم الدوليّ  مهم   وهو رقم   ،لذلك أصبح المدونون صناع اإلعالم الجديد .14
  .نترنتإلوعالم ا

 

 سمات جمهور المدوناتسادساا: 

 

 .أو صاحب المدونة ،غير محدد وغير معروف القائم باالتصال جمهور   .1
على المشاركة والتفاعل بالرأي والتحليل والمعلومات مع صاحب المدونة  قادر   جمهور   .2

 .مفتوحة   في مساحة  
 افتراضية   هذه العالقة بين الجمهور وأصحاب المدونات تساعد على تشكيل مجتمعات   .3

 .في الفكر والرأي متوافقة  
المستخدمين األوائل لشبكة  كبير   جمهور المدونات يشبه إلى حد   أنّ  " Kaye " يرى .4

معظم الجمهور من الذكور ومن العرق : "وهي ،نترنت في السمات األساسيةإلا
 العالي". األبيض، ومن ذوي الدخل المرتفع، ومن المستوى التعليميّ 

وال يجعلها  ،في النظام االتصالي عبر المدونات ذلك ضعف   أنّ  "Kaye" ولذلك يرى .5
 .ةجماهيريّ  وسيلة إعالم  

أخرى غير المدونات وغير خاضعة لوسائل  له قنوات   ومن سمات هذا الجمهور أنّ  .6
 .ةاإلعالم التقليديّ 

 :جمهور المدونات وفقا  لمعرفتهم بالمدون نوعان وهما يرى "ناردي" أنّ  .1
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 ون الخاص: ويشمل معارف وأصدقاء وعائلة المدونجمهور المد. 
  جمهور المدون العاّم: وهو الذي يستطيع الوصول إلى المدونة من خارج

 .العائلة واألصدقاء

 

 المدونات في الوطن العربي  سابعاا: 

 

من  ،لدولة العراق مع الغزو األمريكيّ  2773في مطلع عام  عام   بدأت المدونات العربية بوجه  
 :ذلك

حوليات صاحب األشجار، وسردال، وطي المتصل، وطق حنك وغيرها من المدونات  -1
 .التي تبث من داخل وخارج الوطن العربي

وأصبحت تمثل  ،عام انفجار النشر على المدونات في الوطن العربي 2776يعد عام  -2
 .لحرّ بالرغم من نسبتها القليلة بسبب ظاهرة الخوف من التعبير ا جديدة   إعالمية   ظاهرة  

ة، وتأتي مصر في المرتبة على الدول العربيّ  غير متساو   تتوزع المدونات بشكل   -3
 .والمغرب ،الكويت ثمّ  ،األولى، يليها السعودية

المدونات بدأت في دول  بالرغم من أنّ  ة الطابع السياسيّ غلب على المدونات العربيّ  -4
 .وبخاصة في الكويت والبحرين ،الخليج

 وذلك بسبب المستوى المعيشيّ  ؛الوطن العربي )كويت، بلوغ(أول موقع تدوين في  -5
 .ورغبة في التعبير الحرّ  ،المرتفع
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المدونين المصريين هم الذين  إال أنّ  ،ة للمدونات العربيةبالرغم من النشأة الخليجيّ  -6
 .في الوطن العربي وحيوية   أعطوا للمدونات زخما  

وحسب جهاد الخازن في  ،قطار العربيةيتناسب مع األ اتخذت المدونات العربية طابعا   -7
في  للعنف الرسميّ  ومثيرة   حية   المدونات المصرية صورة   نّ إف ،زاويته في الحياة الدولية

ة تهتم وفي العراق تعكس حالة المجتمع، وفي األراضي الفلسطينيّ  ،مواجهة المتظاهرين
وهي مقص  احدة  و  بالمواجهة مع سلطات االحتالل، وفي السعودية إجماع على مشكلة  

  .نترنتإلالرقيب ووحدة خدمات ا
 

 للمدونات العالمي   الدورثامناا: 

 للمجتمعات العامة الحياة في أثرا   حدثت   بدأت المدونات البعض أنّ  يرى باإلعالم يتصل فيما
عالميّ  ةوثقافيّ  ةواجتماعيّ  ةة أصعدة سياسيّ عدّ  على  :خالل من وذلك ،ةوا 

 السياسيين. أخطاء حول لتقارير نشرها 
 تقاريرهم بكتابة المراسلون بها يقوم التي اختالف الطريقة بسبب جهة أخرى ومن. 
 النظر يتمّ  هأنّ  لدرجة   ،متزايد   نحو   على أصبحوا مؤثرين المدونات محرري فإنّ  ثمّ  ومن 

 .ةالرئيسيّ  اإلعالم وسائل من جزء   همأنّ  على اآلن إليهم
 التلفاز جنب إلى يقف جنبا   إعالميا   شكال   وباتت المدونات حضور من ثمّ  وازداد 

كونهم  المدونين بمعاملة المدونات طالب خبراء فقد هذا وفي ،والصحف واإلذاعة
 .صحفيين

 والمؤسسات الشركات منها تستفيد فعالة   وسيلة   المدونات أصبحت ةالتجاريّ  األعمال وفي
 عالم تدخل المدونات وبهذا لها، والدعاية وأفكارها وخدماتها منتجاتها عن للترويج واألفراد
هذا  وفي ،والمسموعة ةوالمرئيّ  المقروءة األخرى اإلعالم وسائل شأن شأنها ،واإلعالن الدعاية
 بين لها بالنسبة األكبر التأثير لها كان المدونات نبأّ  الشركات إحدى أوردت صاحبة المجال
 الكتب. مبيعات على التأثير من المطبوعة ةالتقليديّ  اإلعالن وسائل
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 أو ،والمعلومات واآلراء والخبرات األحداث لنقل أو األخبار، لنشر وسيلة   المدونات تكون
 تلتقي فهي المجال هذا وفي ،نمعيّ  بمشروع   ذات صلة لنشاطات   تقارير أو ،اإلعالنات التجارية

 تشتمل أن يمكن كما .منها واحدة   وتكون والتلفاز ،الراديو الصحافة، اإلعالم األخرى وسائل مع
 إلى المتعددة طوابالقصيرة، والر  الفيديو ولقطات النصوص والصور على الواحدة التدوينة
 ة فياالعتياديّ  الصحافة على المدونات تتفوق هذا وفي الويب، على أخرى ةإلكترونيّ  مصادر
 ة )راديو،التقليديّ  األخرى اإلعالم لوسائل يمكن ال التي األخرى المصادر إلى طوابالر  مجال
 .بها صحف( القيام تلفاز،

خالل  المحافظين وحزب الجمهوري الحزب قام المدونات، به تقوم الذي اإلعالميّ  للدور ونظرا  
 .المدونات في ةصحفيّ  مواد   بنشر ٥٠٠٢ عام ةاألمريكيّ  االنتخابات

 المدونين من العديد أنّ  كما ،للمدونات والمصداقية التأثير من جديد   مستوى إلى يؤشر هذا إنّ 
 في ذلك ونشر الدقة وعدم االنحياز جوانب في التقليديين الصحفيين عمل وايراقب ؤوابد

بعض  في تقود التي المشاكل من تخلو ال المدونات كله فإنّ  ذلك من وبالرغم ،المدونات
 سبيل على بريطانيا ففي ،التشهير أو عمليات خاصة معلومات نشر جراء القضاء إلى األحيان
 السياسيّ  ذلك نازي، واستطاع هبأنّ  ووصفته معين سياسيّ  إلى المدونات إحدى أشارت المثال

 .الدعوة مصاريف مع غرامة   على وحصل ،دعوى ضده ورفع ،المدونة يعرف صاحب أن
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 الخالصة
 

 مع مقترنة   ظهرت التي ةاالجتماعيّ  الشبكات برامجو  المشاركة برامج أسرع المدونات تعتبر
 المستفيدين قبل من المباشر والوصول التفاعلية، من به تتميز لما وذلك ،وانتشارا   الويب شهرة  

 توفيرها عن فضال   هذا منها، محرريها والمستفيدين بين ةاإللكترونيّ  التجمعات وتشكيل إليها،
 .المطلوبة للمعلومة الوصول يسهل اممّ  بها، المتاحة للمواد أرشيفي لسجل  

تظهر عليها تدوينات  ،Websitesة عنكبوتيّ  مواقع عن عبارة أشكالها أبسط في والمدونات
posts   المداخل ألرشفة آلية   تصاحبها ،األقدم إلى األحدث من زمنيا   ترتيبا   ومرتبة   مؤرخة 
 على نشره لحظة منذ يتغير ال دائم URL إلكترونيّ  عنوان منها مدخل   لكلّ  ويكون ،القديمة
 متاحة   تكون عندما ال ،الحق وقت   في معينة   تدوينة   إلى الرجوع للمستفيد ي مكن بحيث ،الشبكة
 إليها، المستفيدين ِقبل من المباشر الوصول على يساعد اممّ  ،للمدونة األولى الصفحة على

 الفائقة والروابط ،ةالسمعيّ  والمواد القصيرة، الفيديو ولقطات والصور، على النصوص، وتشتمل
 محرريها بين بالتفاعل المدونات وتسمح الشبكة، صلة على ذات أخرى ةإلكترونيّ  مصادر إلى

 عليها. التعليق والتعقيب أو قراءتها نترنتاإل متصفحي من ألي يمكن حيث ،وقارئيها
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 التمارين

 

 اختر الجابة الصحيحة: -1

 ة في:لكتروني  ل ظهرت المدونات ا

A. بريطانيا 
B. فرنسا 
C. الواليات المتحدة 

 B :الصحيحةالجابة 

 

 اختر الجابة الصحيحة: -2

 ة:لكتروني  ل من أنواع المدونات ا

A. ةبيّ ط التشعوابلكترونية التي تحتوي على الر إلالمدونات ا. 
B. لكترونيّ إلالتي تحتوي على التطورات الحاصلة في تقنيات النشر ا. 
C. نترنت إلالتي تحتوي على مضامين شبكة ا 

  Aالجابة الصحيحة:
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 الصحيحة:اختر الجابة  -3

 ة:لكتروني  ل من سمات المدونات ا

A.   للنشر ال تحتاج إلى تصريح. 
B. سريعة التأثير. 
C.  رجع الصدى 

 A الجابة الصحيحة:

 

 اختر الجابة الصحيحة: -4

 من سمات جمهور المدونات:

A. جمهور نخبوي واعي ومثقف. 
B. جمهور متعدد وجهات النظر السياسي. 
C.  ليل والمعلومات مع صاحب المدونة والتحجمهور قادر على المشاركة والتفاعل بالرأي 

 C الجابة الصحيحة:

 

 اختر الجابة الصحيحة:  -5

 :بداية المدونات العربية

A. 2773 
B. 2772 
C. 2771 

 A :الجابة الصحيحة

 

193 



 المراجع
 

المدونات االلكترونية والتعددية اإلعالمية، محاضرات في أبو شنب، حسين. )ب.ت(.  -1
من  2715شباط  1اإلعــالم التفاعلــي. استرجعت في تاريخ 

emag.mans.edu.eg/media/upload/27/logo_790101129.doc. 

استخدامات الشباب الجامعي لموقع  (.ابريل 9 -1، 2779). رضا عبد الواجد،أمين -2
. قدم إلى المؤتمر الدولي اإلعالم الجديد: تكنولوجيا جديدة يوتيوب على شبكة اإلنترنت
 لعالم جديد، جامعة البحرين.

مارس(. ظاهرة المدونات في الشبكة العنكبوتية،   11ـ  15، 2779حسين، أحمد. ) -3
دراسة للمضمون والقائم باالتصال. قدم إلى مؤتمر تقنيات االتصال والتغير 

 لرياض.، ا االجتماعي، جامعة الملك سعود

قدم  والفوضى. الجديد النظام اإلعالم (.ابريل 9 -1، 2779) الزين. الحيدري، عبداهلل -4
 إلى المؤتمر الدولي اإلعالم الجديد: تكنولوجيا جديدة لعالم جديد، جامعة البحرين.

 المدونات استخدام نحو طيبة جامعة طالبات اتجاهات (.2714)الرحيلي، تغريد. -5
 النجاح جامعة الجامعية. مجلة الحياة مقرر مهارات تعلم في اإللكترونية التعليمية
 .1194-1165(، ص 8، )28االنسانية، مجلد العلوم لألبحاث

مارس(. المدونات اإللكترونية وحرية  11ـ  15، 2779القحطاني، دشن بن محمد. ) -6
الرأي والتعبير. قدم إلى مؤتمر تقنيات االتصال والتغير االجتماعي، جامعة الملك 

 سعود، الرياض. 

 على مقترحة إلكترونية مدونة (، أثر2713أبوبكر. ) محمد بنت المحضار، عبير -1
ية. قدم إلى المؤتمر الدولي الثانو  المرحلة طالبات لدى الكتابة اإلبداعية مهارات تنمية

 الثالث للتعلم االلكتروني والتعليم عن بعد، الرياض.

194 



 للمضمون الجامعي السعودي الشباب استخدامات (.٥٠٠٩غازي. ) المدني، أسامة -8
 كلية ميدانية. مجلة منها، دراسة المتحققة واإلشباعات اإللكترونية السياسي للمدونات

 .628، 595(، 26حلوان، ) بجامعة اآلداب
أبريل(. المدونات اإللكترونية ودعم التعبير عن  15، 2714حسني محمد. ) ،نصر -9

من:  2715كانون الثاني 29استرجعت في تاريخ التعددية في العالم العربي. 
http://jamelzran.arabblogs.com/archive/2007/7/280497.html. 

اإلنترنت،  على اإللكترونية المدونات صحافة (.2771حسين) الوردي، زكي -17
 .18-11(، ص 3مجلة الباحث اإلعالمي، )

195 

http://jamelzran.arabblogs.com/archive/2007/7/280497.html
http://jamelzran.arabblogs.com/archive/2007/7/280497.html


 

 

 

 التاسعة التعليمية الوحدة

 الشبكات االجتماعّية وصحافة المواطن

 
 النشأة والتطور -أوالا 

 مفهوم صحافة المواطن -ثانياا 

 المدونات وصحافة المواطن -ثالثاا 

 الصحفي المواطن -رابعاا 

 عوامل ظهور صحافة المواطن -خامساا 

 االجتماعية صحافة المواطن والتفاعلية -سادساا 

 حافة المواطن والديمقراطية االفتراضّيةص -سابعاا 

 نماذج وأشكال صحافة المواطن -ثامناا 

 صحافة المواطن كسلطٍة خامسة -تاسعاا 
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 :التعليمية األهداف

 :أن على قادراا  يكون أن الطالب على يجب التعليمية الوحدة هذه نهاية في

 صحافة المواطن وتطور نشأة يشرح 
 المواطن صحافة مفهوم يعّرف 
 المواطن وصحافة المدونات رحيش 
 المواطن الصحفي يشرح 
 المواطن صحافة ظهور عوامل يشرح 
 االجتماعّية والتفاعلّية المواطن صحافة يشرح 
 االفتراضّية والديمقراطّية المواطن صحافة يشرح 
 المواطن صحافة وأشكال نماذج يعّدد 
 خامسة كسلطة   المواطن صحافة يشرح 

 

 :المواطن وصحافة االجتماعية الشبكات عن مقدمة
ة المترتبة على التطورات الحديثة في تكنولوجيات االتصال هو من بين الجوانب الهامّ  إنّ 

أال وهما المرسل أو ما  ،عنصرين من عناصر العملية االتصالية التحول الحاصل في أهمّ 
وأصبح  ،منهم واحد   كلّ  في مهامّ  جذري   ى القائم باالتصال والمستقبل، فقد حدث تغير  سمّ ي  

وفعال في  أساسيّ  ة يشارك بشكل  الجمهور الذي كان يستقبل الرسائل والمضامين اإلعالميّ 
بل تعدى  ،فلم يعد فقط يستعمل وسائل اإلعالم الستهالك مضامينها ورسائلها ،صناعتها وبثها

يميز هذا ما  ولذلك فإنّ  ؛األمر إلى المشاركة الفعلية في بناء هذا المضمون وبكل حرية  
ه يستعمل وسائل اإلعالم ويتعرض لها في ذات الوقت الذي يساهم في محتواه، كما الجمهور أنّ 

فكم من األفراد )سياسيين،  ،من الحرية أكبر بكثير من الصحفيين التقليديين ه يملك هامشا  أنّ 
شبكة مثقفين، معارضين( قاموا بنشر مذكرات ومقاالت وكتب وأفالم وريبورتاجات وصور على 

وحتى الصحفيون أنفسهم أصبح  ،من النشر في الوسائل األخرى نترنت كانت ممنوعة  إلا
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ن لم يكن يملك فإنّ  ،ةمعظمهم يملك منتدى أو مدونة إلكترونيّ  ه يكتب ويساهم في المدونات وا 
 إلى ما توفره من حرية تعبير قد ال يجدونها في وسائل اإلعالم األخرى. نظرا   ،األخرى

تقنيات االتصال الحديثة لدى شرائح واسعة من المجتم  وسهولة لنتشار الواس  وقد أدى اال
استعمالها من قبل األشخاص إلى قيام المواطنين وأفراد الجمهور بصناعة مواد ومضامين 

كانت في الكثير من األحيان و  ،دون أن يكونوا متخصصين منو  ،تامة إعالمية بسهولة  
هؤالء الهواة ال يملكون  إلعالمية التقليدية، فرغم أنّ تضاهي وتنافس مضامين الوسائل ا

سواء بالممارسة أو  ،هم يملكون مهارات وقدرات اكتسبوهاإال أنّ  ،شهادات في الميدان الصحفيّ 
 تسمح لهم بمنافسة صحفيين محترفين. ،التعلم الذاتي

ي إلى قارئ منتج خبار، وتحول المتلقإلوعليه فقد انتهى دور الكاتب مرسال ، كما انتهى دور ا
سلبي  ة بشكل  للنص في الوقت نفسه، ولم يعد الجمهور يستقبل الرسائل والمضامين اإلعالميّ 

 دون أن يضفي مساهمته وتعليقه وانطباعه.

ة من دون من الصناعة الكتابيّ  يقول الكاتب نسيم الخوري: يتالقى الكاتب والقارئ في فضاء  
لها بينهما من أرقى األدوار التي تلعبها الصحافة ويعتبر انقالب السلطات أو تباد ،حدود

ة ها وسيلته اإلعالميّ ة وكأنّ يتعامل م  الطبعة اإلعالميّ  حيا   ة، إذ يغدو المتلقي ساكنا  اإللكترونيّ 
يستطي  أن يمارسها عن طريق اشتراكه في التحرير أو باالنتقاد  ،الخاصة تمنحه سلطات جديدة

يقلق المرسل األساسي ويكمله أو  جديدا   ومرسال   ومنفعال   عال  أي يصبح فا ،أو بإضافة األفكار
 يدحضه.

التي تمكن  ،ةنترنت التفاعليّ إلوهذا ما يحدث بالفعل م  وسائل اإلعالم الجديدة وم  تطبيقات ا
بل حتى امتالك وسيلته  ،الفرد ليس فقط من التفاعل م  مضامين وسائل اإلعالم السائدة

فانقلبت بذلك  ،و صفحة شخصية أو صحيفة إلكترونية خاصةالخاصة ممثلة في مدونة أ
باالتصال، ويضيف نسيم خوري  والجمهور قائما   والقارئ كاتبا   إذ أصبح المتلقي مرسال   ،القاعدة

ة وتفاعلية ة للسلطات التقليديّ : نكاد نخرج من هذه المفاهيم التقليديّ في هذا المضمار قائال  
حيث انقلبت اآلية وبات العالم أسير  ،تصال المعاصرةوذلك بفضل تقنيات اال ،عناصرها

 نموا   وندرك من ناحية   ،عالقات جديدة بين اإلرسال والتلقي وتجليات السلطة المعرفية واللغوية
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للتفاعل بين المرسل والمتلقي إلى حدود قد تسمح لنا بالتعديل من مصطلح المتلقي  ملحوظا  
 ،والناشر ،والقارئ ،ه الصحفي، إنّ واحد   ل والمتلقي في آن  ه المرسإنّ  ،وتسميته بالمرسل الثاني

 وحتى حارس البوابة الجديد. ،والمعلن ،والموزع

 ة في ظلّ ": "لقد تغيرت العالقات االجتماعيّ "Colleen Mihalيقول الكاتب كولن ميهال 
مون مض ،ة المتعلقة بمن هو مستهلكسقاط المفاهيم التقليديّ إممارسة صحافة المواطن عبر 

، ومكنت من لم يكونوا جديدة   كما عززت قدرة الفرد في القيام بأدوار   ،اإلعالم ومن هو منتجه
 من المشاركة بآرائهم وتعبيرهم الخالق". من عملية اإلنتاج اإلعالميّ  جزءا  

حيث يستفيد  ،ةإلى طاب  التشاركيّ  وعليه تتحول طبيعة الجمهور الحالي من التلقي السلبيّ 
وبالتالي تطور المضمون المنتج من قبل  ؛لخلق محتوى 2نترنتإلتطبيقات ااألفراد من 

وهذا  ،ة بتوفير مواق  وتطبيقات للجمهور ليساهم فيهاكما قامت المؤسسات اإلعالميّ  ،الجمهور
من  يحفظ لها ولو قليال   بهدف تبني هذه األنماط الصحفية الجديدة والتعايش معها بشكل  

 ح جمهورها النشط.سلطتها التي فقدتها لصال

وأدى تطور تقنيات االتصال هذه إلى قيام الجمهور بدور الناشر والمذي  والمحرر ومنتج 
المحتوى ككاتب ومصور ومنتج فيديو ورسومات ومعلق وموثق ومسير للمعرفة أو مكتبي 

هذه  نترنت جعلت من اليسير القيام بكلّ إلومعلن، فوسائل اإلعالم الجديدة وال سيما شبكة ا
لكتروني التي يمكن إلوظيفة الصحفي ا خاصة   ،كبيرة   وبتكاليف   كبيرة   الوظائف بسهولة  

ومواق  وسائل  ،والمواق  الشخصية ،كالمدونات ،ة تطبيقات على الشبكةممارستها عبر عدّ 
لكترونية التي إلإلى غير ذلك من الخدمات ا ،ةومواق  الشبكة االجتماعيّ  ،اإلعالم التفاعلية

 ووظائف في ذات الوقت.  ة مهامّ د المتلقي يتبنى عدّ جعلت الفر 

وسائل اإلعالم   أنّ إالّ  للمضامين، المستخدمين صناعة مجال في الكبير التطور من وبالرغم
وبين هذه المؤسسات في  ،مماثلة من التعاون بين الجمهور ة قد شهدت من قبل حاالت  التقليديّ 

هذه  القراء والرد على استفسارات الجمهور، بيد أنّ  إنتاج مثل هذه المضامين، ومن أشهرها بريد
 في السنوات القليلة الماضية في عالم اإلعالم والصحافة، وخاصة   كثيرة   الظاهرة شهدت تحوالت  

سواء من قبل الجمهور أو من قبل وسائل اإلعالم، لتمتعها  ،م  تزايد االعتماد على اإلنترنت
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ة، وهي ة، وعلى رأسها خاصية التفاعليّ ة التقليديّ عالميّ وخصائص ال توفر في البيئة اإل بسمات  
 الخاصية التي مثلت البداية الحقيقية لمفهوم المضامين التي ينتجها المستخدمون.

 Citizenعرف بصحافة المواطن ا ي  لى الحديث عمّ إوقد تحول االهتمام في السنوات الماضية 
journalism و الصحافة القاعدية أGrassroots Journalism،  ليه إوهو المفهوم الذي دعا

 ة تيارات  وعلى أثر هذه الدعوة ظهرت عدّ  م،2002في عام Dan Gillmor "دان جيلمور" 
 لى إحداث تغييرات  ا  و  ،لى االهتمام بهذه األنواع الجديدة من األشكال الصحفيةإتدعو  بحثية  

ة وبما يساعد عالم التقليديّ جذرية في الممارسات الصحفية واإلعالمية المتبعة في وسائل اإل
على االستفادة من هذه النوعية الجديدة من الصحافة، وضرورة تخلي الصحفيين عن سلطتهم 

والسماح بمشاركة  ،مراحل إنتاج المضامين الصحفية واإلعالمية المطلقة في التعامل م  كلّ 
وأن تتخلى  ،تهاسواء في عملية إنتاجها أو إدار  ،المستخدمين في بعض مراحل هذه العملية

لى إوأن تتبنى توجها  أفقيا  من أسفل  ،ة لتدفق األخبار والمعلوماتالصحافة عن الصورة التقليديّ 
لزيادة  جديدة   الستيعاب المضامين التي يوفرها اإلعالم الجديد، م  البحث عن سبل   ؛أعلى

، وتعزيز التعاون بين ةلكترونيّ إلمساحة االستفادة المتبادلة بين وسائل اإلعالم التقليدية وا
الثورة التكنولوجية الحاصلة في وسائل االتصاالت, الصحفيين المحترفين والمستخدمين الهواة. ف

ها ال تعرف التوقف, قد ساعدت ومكنت الجمهور من تأسيس إعالمه الخاص به, والتي يبدو أنّ 
رئية وينشرها ويذيعها حتى بات المواطن المتلقي نفسه إعالميا  يكتب ويذي  وينتج البرامج الم

ة والنتاجات من على اإلنترنت لمواطنين مثله مثلهم, وأصبحوا يتبادلون المعلومات اإلخباريّ 
ة ة من دون الحاجة إلى صرف المبالغ الطائلة التي تصرفها الوسائل اإلعالميّ اإلعالميّ 
 journalistمثل "المواطن الصحفي" ) ،جديدة   ة. وهكذا أصبحنا نسم  بمصطلحات  التقليديّ 

citizenوذلك بسبب الدور الفاعل  ؛( في مجال اإلعالم واالتصاالت لم نكن نسمعها من قبل
ة, وبمساعدة وسائل وتقنيات وسائل اإلعالم واالتصاالت للمتلقي/الجمهور في العملية اإلعالميّ 

 الجديدة.

لكبير والمتسارع عدة ة الجديدة التي تتسم بالديناميكية والتطور اوقد أفرزت البيئة اإلعالميّ 
 التي تبلورت في دورها في عدة أنواع   ،ةعلى غرار الصحافة اإللكترونيّ  حديثة   ة  إعالميّ  أشكال  
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والصحف  ،ةوالبوابات اإلعالميّ  ،كالمواق  المملوكة من قبل وسائل اإلعالم ،ةصحفيّ  وأنماط  
 والمدونات. ،لكترونيإلومنتديات النقاش ا ،ة المستقلةلكترونيّ إلا

على  للتطورات الحاصلة في تقنيات النشر اإللكترونيّ  لكترونية كنتيجة  إلوقد جاءت الصحافة ا
نترنت بمختلف األشكال والتطبيقات والمواق  وتقنيات البث اإلذاعي أو التلفزيوني على إلشبكة ا
ذا كانت هذه األشكال من النشر والبث في البدايات األولى لشبكة ا ،الشبكة تبط نترنت تر إلوا 

الجيل الثاني لإلنترنت يتيح  فإنّ  ،أو علمية   أو ثقافية   سواء كانت إعالمية   ،بالمؤسسات والهيئات
األفراد  أي أنّ  ،مستقل عن المؤسسات والبث بشكل   إمكانية القيام بعملية النشر اإللكترونيّ 

كالمدونات  ،عديدة ت  عبر تقنيا المستعملين العاديين بإمكانهم القيام بالكتابة والنشر اإللكترونيّ 
وكذلك القيام ببث  ،ةة، مواق  الويكي، المواق  التساهميّ ة، الصفحات الشخصيّ اإللكترونيّ 

بصرية عبر مواق  بث الفيديو، تقنية البود كاست، المدونات  -تسجيالت فيديو سمعية
 فقط للمشاركة تفالمستعمل أصبحت لديه إمكانية ليس ،البصرية -ة السمعيةلكترونيّ إلا

ولكن حتى اإلنتاج الفردي لهذه المضامين والتحكم فيها  ،ة في تقنيات لخلق المحتوىالجماعيّ 
 .فردية   وفي بثها بصفة  

مثل  ،ة مصطلحات  ة بعدّ ة واإلعالميّ التعبير عنها في األوساط األكاديميّ  وهذه الظواهر قد تمّ 
ة، تعملون، الصحافة التشاركيّ الفردي أو الشخصي، المحتوى الذي ينتجه المس النشر اإللكترونيّ 

وغيرها من التسميات التي تتعدد في مصطلحاتها وتتفق  ،الصحافة البديلة، صحافة المواطن
لتشير إلى تلك التقنيات التي تتيح للمستعمل القدرة على المشاركة أو صناعة  ؛في مفاهيمها

 ة.عالميّ ونشرها عبر مختلف الوسائل اإل ،ة بمختلف أشكالهاالمضامين اإلعالميّ 

للقارئ أو  التي تعطي فرصة   ،ةى بالصحافة التفاعليّ سمّ وبذلك ساهمت التطورات في نشوء ما ي  
ة على العموم إلبداء رأيه واقتراحاته ومالحظاته المتعلقة بمحتوى جمهور الوسيلة اإلعالميّ 

م   ة  نترنت يمكن للقارئ أن يتواصل مباشر إلفمن خالل شبكة ا ،الوسيلة وبمختلف األحداث
مكن الصحف الصحيفة ويناقش القائمين عليها من محررين وصحفيين، فأصبح رج  الصدى ي  

عكس ما كان عليه الحال في الصحافة  ،آنية من التعرف على آراء وتوجهات القراء بصفة  
ة في مضمونها( )تدخل جمهور الوسيلة اإلعالميّ  وقد شكل هذا بداية مرحلة   ،ةة الورقيّ التقليديّ 
بداء المالحظات  ،غير مباشر مته في محتواها بشكل  ومساه أي من خالل اإليحاء واالقتراح وا 
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والذين يقومون بدورهم بإحداث التغييرات التي تلبي احتياجات  ،والتعليقات لمسيري الصحيفة
  ورغبات القراء والجمهور.

فحتى القنوات  ،رنتالطاب  التفاعلي لم تعد تتسم به فقط مضامين شبكة اإلنت وفي الحقيقة فإنّ 
في ذلك خطى شبكة اإلنترنت التي  متبعة   ،كبير   ة أصبحت تفاعلية إلى حد  ة واإلذاعيّ التلفزيونيّ 

العصر الحالي  والتي أدركت أنّ  ،عالية من المستعملين والمتعرضين لمضامينها حققت نسبا  
ل اإلعالم األولى ينبغي فيه رد االعتبار إلى المستعمل الذي بقي منذ ظهور وسائ هو عصر  

أكبر لمساهمته الفعالة في إعداد  وينبغي تخصيص هامش   ،سلبي يتلقى المضامين بشكل  
 مثال   من األحيان يقوم أشخاص   كلي، ففي كثير   جزئي أو بشكل   سواء بشكل   ،المضامين

رسالها إلى  بتصوير بعض األحداث باستعمال تقنيات   مختلفة )كاميرا رقمية، هاتف محمول( وا 
ويحدث هذا بالخصوص م  القنوات المعارضة التي منعت من  ،تلفزيونية لتقوم بنشرها قنوات  

ا يجعل )الصحفيين ممّ  ،والتي تضيق على المراسلين والصحفيين ،فتح مكاتب في بعض البلدان
المواطنين( من أنج  السبل في الحصول على المعلومة والخبر الصحفي، وما يحدث في إيران 

تضييق السلطات على الصحفيين المحترفين  حيث إنّ  ؛على ذلك دليل   والصين أكبر
وحتى وسائل اإلعالم  ،بديل واضطهادهم أدى إلى اللجوء إلى تقنيات صحافة المواطن كإعالم  

ة إعالميّ  على ما يرسله إليها المواطنون من مواد   ملحوظ   ة أصبحت تعتمد بشكل  األجنبيّ 
على سبيل المثال  ،المعنيين بهذه األحداث أو األقرب إليها )تسجيالت فيديو، صور( باعتبارهم

ها لم تقدر على نشر صحفييها في جمي  مواق  أثناء حرب العراق أدركت قناة البي بي سي أنّ 
وهو ما جعلها تطلب من القراء أو المشاهدين أن يرسلوا صورهم التي  ،األحداث لتغطيتها

 يلتقطونها لتنشر على موقعها.

مثل  ،ة التي تفتح المجال المشاركات الجمهور في محتواهابعض الحصص اإلذاعيّ  ونجد كذلك
وهي عبارة  ،التي تبث حصة المشاركة اإلعالمية rfiما هو عليه الحال في إذاعة فرنسا الدولية 

 عاديون ليسوا صحفيين محترفين  يساهم في محتواها أفراد   ،تشاركية تبث على الويب عن حصة  

للقراء المناهضين للحروب لبعث صورهم التي  سي نيوز فقد أطلقت مبادرة   بيبي ا قناة ال أمّ 
 ،بتقديم برنامج )مراسلون( وآخر بعنوان )مراقبة( 22كما قامت قناة فرانس  ،التقطوها ونشرها
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مواق  مشهورة لبث الفيديو  كما أنّ  ،تبث عبره تقارير وتحقيقات وريبورتاجات أعدها المشاهدون
 مثل موق  يوتيوب. ،ةتلفزيونيّ  مواد ووثائقيات أعدها مستعملون هواة لقنوات  أصبحت تبي  

 وبأنّ  ،عصر التلقي السلبي لمحتويات وسائل اإلعالم قد ولى ن أنّ تبيّ  ة  هذه األمثلة وغيرها كثير 
وهو ما دفعه إلى  ،المستعمل أو المتلقي أصبح يرفض أن يكون كاإلسفنجة التي تمتص فقط

يصاله إلى اآلخرين وتقنيات   د طرق  العمل على إيجا وهذا ليس فقط  ،جديدة لخلق المحتوى وا 
ولكن حتى عبر وسائل اإلعالم  ،عبر تطبيقات شبكة اإلنترنت كما كان األمر في البداية

ة. فظهرت العديد من الفضاءات والتقنيات الحديثة التي تتيح إمكانية نشر وبث هذه التقليديّ 
 اليوتيوبة، مواق  الفيديو مثل على غرار المواق  التفاعليّ  أو ضغط   المضامين دون أي رقابة  
ة، منتديات لكترونيّ إلة، المدونات اة الجماعيّ لكترونيّ إلالموسوعات ا ،النشر الجماعي التشاركي

 ،ة مثل موق  فيسبوكة، نشر تسجيالت مسموعة، مواق  الشبكة االجتماعيّ لكترونيّ إلالمحادثة ا
فهم  ،كل هذه األشكال والتقنيات يقوم المستعملون بصناعة محتواها ملفات لومواق  تباد

ويشاركون  ،الصحفيون والمحررون والناشرون، وبذلك فهم متعاونون هواة من كل أنحاء العالم
 من األحيان يتولى أشخاص   وفي كثير   ،في محتوى هذه الوسائل بدون مقابل في الغالب

رسالها إلى )كاميرا رقميّ  مختلفة   تصوير بعض األحداث باستعمال تقنيات   ة، هاتف محمول( وا 
وما يحدث اليوم في  ،مثلما حدث أثناء عاصفة كاترينا في أميركا ،ة لتقوم بنشرهاتلفزيزنيّ  قنوات  

مثل العراق وفلسطين، ومن أحسن األمثلة هي الصور  عدة مناطق من العالم التي تشهد حروبا  
ة التي لم تكن لتنشر للرأي العام وللصحافة العالميّ و ّ  ،ام حسينالتقاطها أثناء إعدام صد التي تمّ 

لوال ذلك الشخص الذي صورها بهاتفه النقال. ويحدث هذا كذلك م  بعض القنوات الخاصة 
التضييق على مراسليها  المعارضة التي منعت من فتح مكاتب في بعض البلدان وتمّ 

فتح المجال لمشاركات الجمهور في ة التي تكما نجد بعض الحصص اإلذاعيّ  ،وصحفييها
للمواطنين بأن ينشروا مضامين  مثال ذلك مبادرة قناة الجزيرة التي تعطي فرصة   ،محتواها
 بنفس الشيء. عديدة   وتقوم قنوات   ،ة متعلقة بمختلف األحداث العالمية والوقائ إعالميّ 

أو  ugcالظاهرة بعبارةولهذا ظهرت في السنوات األخيرة بعض األدبيات التي تشير إلى هذه 
الذي يصنعه الصحفيون  والذي يقابل المضمون اإلعالميّ  ،المحتوى الذي صنعه المستعملون

 .ى كذلك بالنشر الفرديّ سمّ وظهر ما ي   ،ةالمحترفون الذين يشتغلون في وسائل اإلعالم التقليديّ 
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 جديد   إلى بروز نوع  وقد أدت مشاركة األفراد المستعملين لوسائل اإلعالم في صناعة محتواها 
ولهذا  ،إمكانية المشاركة في بناء هذا المحتوى من الصحافة تتميز بكونها تتيح ألي شخص  

 ،ة(ي بعض الكتّاب واإلعالميين هذا النمط من الصحافة الجديدة )بالصحافة التشاركيّ سمّ ي  
هم عبارة عن و  ،ي هذه التقنيات بوسائل إعالم المواطن الذين يبثون محتواهاسمّ وهناك من ي  

المحتوى الذي ينشئه المستعملون هو محتوى خارج عن نطاق  أي أنّ  ،صحفيين غير مهنيين
 ة.المهام واألنشطة المهنيّ 

طلق عليه الكتّاب باإلضافة إلى ي   ،جديدان من أنواع الصحافة ونمط   نوع   لقد تشكل إذا  
وهو ذلك  ،citizen journalismالتسميات السابقة تسمية صحافة المواطن أو إعالم الجمهور 

 إلنتاج الحديثة االتصالية التطبيقاتعاديون بتوظيف التقنيات و  النشاط الذي يقوم بموجبه أفراد  
وبثه ونشره  ،ة أو مسموعة أو سمعية بصرية أو متعددة الوسائطسواء نصيّ  ،ةإعالميّ  مضامين

 .ة  تقليديّ  ة  إعالميّ  ر قنوات  ، أو عبأو جماعيّ  فرديّ  نترنت بشكل  إلسواء عبر تقنيات شبكة ا

أي إتاحة  ،ولذلك فقد جاء هذا النوع من الصحافة ليعمل على دمقرطة وسائل اإلعالم
 راءاالستعمال الديمقراطي والتداولي لوسائل اإلعالم دون رقابة وضغط الناشر والمدير 

تاحة الفرصة للمستعمل إليصال صوته والتعبير ع ن آرائه والمسيرين لوسائل اإلعالم، وا 
وبعيدا  عن الخط السياسي  ،لوجهة نظره الخاصة وفقا   ،ة لقضاياه وشؤونهوالتغطية اإلعالميّ 

 ة.ة التقليديّ اإلعالميّ  الوسيلة على تؤثر أن يمكن التي االنتماءاتو 

في نقل العديد من األحداث والوقائ  التي غيبتها وسائل  كبير   وبشكل   لقد ساهم المواطن إذا  
ما تعلق منها باألحداث  خاصة   ،أو عن غير قصد ة إلى العالم عن قصد  قليديّ اإلعالم الت

عمدي من قبل القائم باالتصال بفعل  ا بشكل  إمّ  ؛المحلية التي ال تحظى في الغالب بالتغطية
ة لمراسلين إلى عدم امتالك الوسيلة االعالميّ  غير عمدي نظرا   أو بشكل   ،ضغوط السلطة

استخدام المواطنين لتقنيات  يعتقد الكثير من المختصين أنّ  ا، ولهذمحليين في تلك المنطقة
مكن وسائل اإلعالم من أن االتصال المحمولة لنقل الصور واألفالم حول مختلف األحداث ي  

هذا ما جعل العديد  ولعلّ  ،بذلك خاصية الوجود الكلي االفتراضيّ  محققة   ،توجد في كل مكان  
خبار م  مواق  ومدونات أللتبادل المعلومات وا تعقد اتفاقيات   ةمن وسائل اإلعالم التقليديّ 

في أيار  مثلما حصل م  الصحيفة األميركية الدولية التي أمضت عقدا   ،ة للمستعملينشخصيّ 
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إلى  وهذا نظرا   ،ةم  موق  لصحافة المواطن لتزويدها بالمعلومات واألخبار اإلعالميّ  م2002
 2خباري إلحيث يستقطب هذا الموق  ا ،من عدة أماكنامتالك الموق  آلالف المساهمين 

 صحفي مواطن من كل أنحاء العالم. 22000ويشارك فيه حوالي  ،مليون زائر يوميا  

التطور  ، إال أنّ الصحفيين ال يتقاضون أجرا   أي أنّ  ،ورغم كون صحافة الموطن غير نفعية
صحابها من خالل أدر أرباحا  على الكبير لهذه المواق  والمدونات قد جعلها م  مرور الوقت ت

ألحسن  فأصبحت بعض المواق  مثل أجرو فوكس وأومي نيوز تعرض مقابال  ماديا   ،شهاراتإلا
وكذلك تقوم بعض مواق  الفيديو مثل يوتيوب وماي فيديو ببي  صور  ،المقاالت والمضامين

لى مواق  الشبكة باإلضافة إ ،ة وغير اإلعالميةوأفالم فيديو لبعض المؤسسات اإلعالميّ 
للمؤسسات  خصبا   استثماريا   ها أصبحت تشكل مجاال  ة التي تبين العديد من األرقام أنّ االجتماعيّ 
قامت مؤسسة روبرت مردوخ بشراء  2002على سبيل المثال في عام  ،ةة والتجاريّ اإلعالميّ 

 6.2سيسه ببي  موق  يوتيوب بعد عام من تأ كما تمّ  ،مليون دوالر 280موق  ماي سبيس ب 
 مليار دوالر لمؤسسة غوغل.

نفاق على اإلعالنات التي تنشر عبر هذه المواق  والتطبيقات إلهذا باإلضافة إلى حجم ا
على  2002مليار دوالر عام  2المعلنين أنفقوا  ة، فتشير اإلحصاءات إلى أنّ لكترونيّ إلا

مليون دوالر  200ودفعت مؤسسة غوغل  ،ةإشهارات عبر مواق  على الشبكة االجتماعيّ 
ن دلت هذه  ،لها في موق  ماي سبيس لمؤسسة نيوز كوربوريشن من أجل بث إعالنات   وا 

ة الجديدة في ة هذه المواق  والتطبيقات االتصاليّ ها تدل على تعاظم أهميّ فإنّ  ،األرقام على شيء  
 ة.ة واالقتصاديّ الساحة اإلعالميّ 

ما  وهو من دون شك   ،مفرط في عدد مستعمليهاا يزيد من أهمية هذه المواق  االرتفاع الوممّ 
، فازدياد عدد المتلقين والمستعملين يؤدي إلى ة  إعالميّ  يشكل سبب النجاح الفعلي ألي مؤسسة  

في شباط  فمثال   ،زيادة اإلعالنات وزيادة الشهرة سواء في األوساط التجارية أو اإلعالمية
 ،ألف فرد 200 نضم إليه يوميا  وي ،مليون 000وصل عدد مستخدمي ماي سبيس  م2008

في سنة و  ،مليون فرد 620كان عدد أعضاء موق  فيسبوك حوالي  م2002وفي كانون الثاني 
 ا  هناك أعداد كما أنّ  ،مليون مستعمل 200كان عدد مستعملي الفيس بوك حوالي  2060
تديات المحادثة ة ومواق  بث الفيديو والبود كاست ومنلكترونيّ إلمن مستعملي المدونات ا هائلة  
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 تشكل ظاهرة   وما جادت به من خدمات   2هذا ما جعل ظاهرة الويب ولعلّ  ،ةاإللكترونيّ 
عالمية في ذات الوقت.   اقتصادية وا 

 

 النشأة والتطور: :أوالا 

م، إال أّنه 6222بدأ التدوين على اإلنترنت في 
م م  بدء 2000بدأ ينتشر ويظهر تأثيره منذ 

  لى العراق؛ أّما المدونات الحرب األميركّية ع
م، ويستخدم 2002م وزاد انتشارها وتأثيرها بدءا  من 2002العربّية فبدأت بالظهور في 
ويقومون بربط مدوناتهم بمواق  مختلفة مثل ، «Web 2.0»2المدونون العرب تقنية الويب 

ة تأتي ومواق  إخباريّ  ، Facebookوفيسبوك ، YouTubeويوتيوب ، Wikipediaويكيبيديا
  .AlArabiaوالعربية  ، BBCفي مقدمتها، تليها بي بي سي Aljazeera.net نت الجزيرة

ساهم هذا النمط الجديد من اإلعالم في ظهور الصحافي المواطن المشارك الفعال في العملية 
والمساهم في تغيير الكثير من المفاهيم االتصالية الحالية، وقد كثرت التسميات  ،ةاالتصاليّ 

صحافة »، وآخرون «صحافة التطوع»سميها البعض التي ي   حول صحافة المواطن
الصحافة القائمة على »، و We Media«إعالم النحن»و ، Amateur Journalism«الهواة
 Open Source «صحافة المصدر المفتوح»أو  ، Conversation Journalism«النقاش

Journalism ،  ةالصحافة التشاركيّ »أو»Participatory Journalism . 

الذي يقوم به المواطن والمضمون  ،ما يجم  كل هذه التسميات هو النشاط الصحافي إال أنّ 
من  كبير   اإلعالمي المبني على الرسائل الموجهة إلى الجمهور، وبالرغم من وجود عدد  

الصحافيين المحترفين في عالم المدونات والذين يعملون في مواق  متخصصة لصحافة 
لبية الممارسين لهذا النمط من الصحافة هم المواطنون الهواة الذين غا المواطن، إال أنّ 

، وأن يصبحوا مراسلين حقيقيين للقنوات واحد   استطاعوا أن يكونوا الخبر وصناعته في آن  
 .واقعي ولحظي ومالمس للحدث وناقلين للمعلومات بشكل   ،ةوالمؤسسات اإلعالميّ 
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ة التي كانت تهيمن على الخبر حطة اإلعالميّ ميز الصحافي المواطن عدم خضوعه للموما ي  
 في التعبير وفي نقل الخبر بالصوت والصورة وبشكل مباشر   ونقله إلى الجمهور، فهو طليق  

وقد حاولت  وآني وسري ، ما يجعل التحكم والسيطرة على الخبر من قبل السلطات أمرا  صعبا .
واق  أو المدونات ومنعها من النشر، ة في الكثير من البلدان حجب بعض المالسلطات الرسميّ 

آخر،  آخر، أو من موق  إلكترونيّ  إال أّن التقنيات الحديثة تتيح إمكانية بث الموق  من بلد  
ويفرضوا  ،ويسارعوا في نشرها ،بأن يتناقلوا األخبار Netizens وتسمح للمواطنيين االفتراضيين
ائلهم اإلعالمية المتداولة والمتنقلة وبثها واضطراره إلى نقل رس ،حضورهم على اإلعالم التقليدي

فقد سمحت تكنولوجيا االتصال بالربط بين الحاكم والمحكوم وبتطوير  لكضمن فضائها، وكذ
أو زيارة  ،العملية الديمقراطية، من خالل تمكن األفراد من االطالع على وثائق حكومية

 ،ةة عبر مختلف التطبيقات اإللكترونيّ جماعي ة، أو إجراء نقاشات  المؤسسات السياسية واالنتخابيّ 
أو التواصل م  صانعي القرار من السياسيين واإلداريين، وهو ما يجعلها الوسيلة اإلعالمية 
الوحيدة حتى اآلن التي تجعل أفراد الجمهور يتخاطبون م  صناع القرار، وم  السياسيين 

  .مباشرة بصورة  

 

 مفهوم صحافة المواطن: :ثانياا 

 فة المواطن هي مصطلح  إعالمي صحا
واتصالي في نفس الوقت، وهو على المستوى 
التاريخّي حديث النشأة، وهو مصطلح  غير 
مستقر على المستوى المفاهيمي. وتشخص 
صحافة المواطن عند البعض على أّنها إعالم 
المواطن، وعند مجموعة  أخرى اإلعالم التشاركي 

ند آخرين أو التفاعلي أو أيضا  التعاضدي، وع
  اإلعالم البديل أو الصحافة المدنية. إذا  فنحن 
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أمام انفجار مصطلحي يصعب حصر تمثالته ورواده، وتحديد أدبياته، لكن أمام هذه التداخل 
ت مصطلح "صحافة المواطن"، وهو في المصطلحات فإّننا نالحظ إجماعا  على تبنى مرجعيا

المصطلح األكثر حضورا  في أدبيات األطراف النشطة في هذا المجال، وتوافق ضمني على 
داللة هذه المفردة الجديدة في قاموس اإلعالم واالتصال، والتي يمكن حصرها في اعتمادها 

 على:
 .الرأي عن والتعبير للنشر كفضاء اإلنترنت شبكة -1
 .الديمقراطّية الممارسة ودعم العام، الشأن قضايا في المواطن حضور تأكيد -2
 . لةالبدي والصحافة البديل اإلعالم لمرجعيات امتدادا   المواطن صحافة مخرجات اعتبار -3
 يلعبون للمواطنين نشاط   هي ويليس وكريس برومان شاين حسبالمواطن  صحافة 

 مد بنية تتمّ  المشاركة وهذه األخبار، وتحليل وتحرير جم  عملية في حيا   دورا   خالله
 لمتطلبات تستجيب ومستقلة ، بها وموثوق   دقيقة   بمعلومات   اإلعالمّية الوسائل

 ( We The Media) اإلعالم، نحن موق  في ديباجة ثانالباح ويقدم". الديمقراطّية
 الذهبية الحقبة بداية في نحن: "هكذا http://www.hypergene.net: على

 مجال في الخبراء من الكثير تنبأ وقد قبل، من نعهدها لم صحافة هي للصحافة،
 حلولب المواطنين بواسطة سيتمّ  الصحفي اإلنتاج من بالمائة خمسين أنّ  المستقبليات

 ". 2026 عام
 جديد صحفيّ  أسلوب   وهي ،المواطنون يصنعها التي الصحافة المواطنة هي صحافة، 

 ويتميز الغربي؛ النموذج في وخاصة الصحفية الممارسة في شائعا   اتس  وأصبح
 انتماءات   أو إعالنية   ضغوط   أي من وحر   مستقل   صحفي   هبأنّ  الصحفي المواطن
 في أسهم الذي األمر مستقال ، صوتا   بوصفه للناس يقدَّم يثح ،مؤسسية   أو تنظيمية  
 متحركة.  أنباء وكاالت إلى الناس من اآلالف مئات تحويل

حميمة  بها صلتهم وكانت األمريكيين على مرت ة  هامّ  أحداث   ثالثة بين غيلمور دان ويقارن
وكان  روزفلت ينفرانكل الرئيس مات 1945 عام مختلفة: "ففي بتطورات   اإلعالم خالل من

وكان  داالس في مقتوال   كيندي جون الرئيس مات 1963 عام وفي ،حينها الوقت سيد الراديو
التلفزيون  يكن ولم نيويورك في البرجين انهار سبتمبر 11 وفي ،الراديو م  حاضرا   التلفزيون
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 ياتالتغط سوق في المحترفون الصحفيون يكن ولم معه، نترنتلإلا شبكة كانت وحده، فقد
 ،لكترونيإلا البريد في ورسائلهم بكاميراتهم األحداث يغطون أيضا   المواطنون كان لوحدهم، بل

 . المدونات" في المختلفة وكتاباتهم ،المنتديات وتعليقاتهم في

 

 المدونات وصحافة المواطن: :ثالثاا 

رنت, واتخذ التدوين للنظر على شبكة اإلنت وملفت   ملحوظ   ة بشكل  انتشرت المدونات اإللكترونيّ 
ة, ويقول الدكتور هشام عطية عبد المقصود: اإللكتروني خطا  مميزا  له بين المواق  اإللكترونيّ 

ودعم مشاركة  المدونات أعادت تنشيط المجال السياسيّ  "وفي هذا السياق يرى الباحثون أنّ 
بر الروابط والنصوص تفاعلية ع وتتيح قدرات   ،مؤثرة نتيجة كونها تنمو بمعدالت   ؛المواطنين

  الفائقة واإلحاالت لمختلف المصادر.

 , تعيد دمج مجموعات  مكثفة   المدونات السياسية ترتبط ببعضها بصورة   كما وجد الباحثون أنّ 
ولذلك )فهي من  ؛ا يجعل منها مجاال  عاما  ممّ  ،أوس  منفصلة متنوعة التوجهات في سياق  

ن مجاال  عاما  مثاليا  من حيث سهولة التصميم وانتشار في بنيتها تكوّ  هيكلية   خالل مواصفات  
برامجها, ومن حيث محدودية التكلفة وسهولة التشغيل وتضمين التعليقات والروابط وملفات 

ها تمنح فرصا  متساوية كما أنّ  ،في دقائق معدودة وكل ذلك يتمّ  ،الصوت والفيديو والنصوص
  (".وتتس  لتشمل الجمي  ،في التواجد والمشاركة

ة هي صحافة اإلنترنت, ّن صحافة المدونات اإللكترونيّ أويرى الدكتور مصطفى عباس صادق 
ويقول:  ،المدونات العربية هي صحافة المواطن العادي وبالحديث عن التدوين العربي يرى أنّ 

الذي بات يعرفه عالم اإلنترنت، باإلضافة إلى  صحافة اإلنترنت م  التطور التكنولوجيّ  "تمرّ 
في مجال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال، بالمرحلة أو الموجة الثالثة التي  لتطور الملحوظ أيضا  ا

  (.Multi Mediaنعيشها اآلن، تلك التي تتميز أساسا  باستعمالها للوسائط المتعددة االتصال )

ن ها من تحرير مواطنين عادييكما تتميز صحافة اإلنترنت التي تشتهر تحت اسم المدونات أنّ 
من طرف صحافيين يحاولون استغالل فضاء الحرية المطلق للتعبير عن  بالدرجة األولى، ثمّ 
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آرائهم التي تواجه في الغالب بمقص الرقيب في الدول العربية، األمر الذي أدى بالعديد من 
هذه الصحافة التي اعتبرها  تصبح صحافة المواطن. ة في اإلنترنت ألنّ التجارب الصحافيّ 

للمواطنين يلعبون خالله دورا  حيا  في عملية جم  وتحرير وتحليل  ها: )نشاط  البعض بأنّ 
بها  وموثوق   دقيقة   ة بمعلومات  بنية مد الوسائل اإلعالميّ  هذه المشاركة تتمّ  األخبار، وبأنّ 

 تستجيب لمتطلبات الديمقراطية". ،ومستقلة  

الصحافة التي ستخلف الصحافة  فصحافة اإلنترنت أو صحافة المواطن المتمثلة بالمدونات هي
الورقية صاحبة الجاللة, وهي الصحافة الجديدة الوافدة, كما يراها ياسر بكر في كتابه اإلعالم 

الصحافة الورقية في  "تشير الدالئل كلها وأغلب الدراسات المتخصصة إلى أنّ البديل بالقول: 
ميلة التي أسعدت البشرية, طريقها لتحتل مكانها في متحف التاريخ, شأن كل األشياء الج

سعاد  قادر   جديد   وبانتهاء دورها انسحبت في جالل لتمنح الفرصة لوافد   على العطاء وا 
 اإلنسان". 

 

 الصحفي المواطن: :رابعاا 

ها تتميز بالذاتية والتصاقها لكنّ  ،كانت المدونة في بداية ظهورها عبارة عن صحيفة
بلور وشيوع الوسائط المتعددة )الصورة، الفيديو، بالخصوصية )الحياة الخاصة(، لكن م  ت

 ،الصوت( تحول اهتمام المدونة إلى نقل الوقائ  وبروز البعد اإلعالمي الصحفي في مخرجاتها
 من أي جهاز   ين أية مدونة  سإمكانية تح ة. إنّ وهو ما أدى إلى بروز المدونات اإلخباريّ 

ن وفر فرصة التفاعل لمتصفحي اإلنترنت في العالم ونشر أي مضمو  كومبيوتر ومن أي بقعة  
هو بالضرورة  في حلهم وترحالهم. وقد عبر عن هذه الحالة دى روسني بقوله: "كل مواطن  

صحفي صاعد، يتحكم في زمن األحداث ووقعها، فال تستطي  أية وكاالت أنباء أن تنشر 
للتجاهل، فقد غير قابلة  صحفيين في كل الشوارع، فظهور الصحفي المواطن أصبح ظاهرة  

عصار كاترينا في الواليات  أظهرت أحداث التسونامي في جنوب شرق آسيا وتفجيرات لندن وا 
  المتحدة حقيقة قوة وفاعلية هذه الظاهرة".
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ين المدونات في تحويل هذا الصنف الجديد من سوقد ساهمت البساطة التقنية في تأسيس وتح
وأن يعرض  ،ن لصاحب المدونة أن ينشر األخبارة، إذ يمكجماهيريّ  االتصال إلى وسيلة إعالم  

ضافات الزوار وبصفة   ،مسائل في مدونته حينية. لقد تزامن ظهور  وأن يتلقى ردود القراء وا 
والذين  ،م  بروز حركة دعاة المصادر المفتوحة على شبكة اإلنترنت التدوين وتطوره كوسيط  

والتشارك في المعرفة  ،شبكة اإلنترنت لى حرية التعبير علىعتحدوهم رغبة التأسيس والدعوة 
ة البساطة واإلضافة والمعلومة من قبل الجمي . وقد استغلت هذه الحركة التحررية االفتراضيّ 

فهي تتيح للمساهمين في شبكة اإلنترنت فرصة نشر آرائهم  ،التقنية التي جاءت بها المدونات
للتطور المذهل للبرمجيات  ا  ونظر  ،ومجاني وناج  سري    وعرض مصادر معلوماتهم بشكل  

ه من المنطقي االتجاه نحو تبادل المعلومة ة والتي تنحو نحو المزيد من التعقيد، فإنّ اإللكترونيّ 
 ، هكذا لعبت المدونات دورا  من خالل برامج مبسطة عوض االتجاه لتطوير برامج أكثر تعقيدا  

 بكة اإلنترنت. في تبلور وشيوع االتجاه التحرري في التفاعل م  ش محوريا  

 حركة التدوين، فليس للمواطن حاجة   يالسهولة التقنية هي التي مكنت عامة الناس من تبن إنّ 
 في البرمجيات أو علم الحواسيب حتى يمكنه نشر أفكاره، فبإمكان كل فرد   معمقة   لمعرفة  

ومن نموذج تصالي اوذلك من خالل ما يوفره التدوين من فضاء  ،التعبير عن رأيه وبكل سهولة  
خلفية المدونة القائمة على شرعية  . إنّ ستعمال الجماهيريّ الل مسبق تقنيا   معد وجاهز بشكل  

التشارك في المعرفة والمصدر والمعلومة ال يمكن لها تحقيق هذه القيم الجديدة إذا كانت أسيرة 
 ،لوجيو شتغل على ظاهرة التدوين إلى التبسيط التكنالذلك دأب من  ؛ثقافة تكنولوجية عالية

  لتحررية التدوين وديمقراطيته. تكاد تكون حتمية   وعدم تعقيد برمجياته كمقدمة  

 

 عوامل ظهور صحافة المواطن: :خامساا 

بدور  إيمانها عن تتزحزح لم الغربية المجتمعات فإنّ  اإلعالم لوسائل الموجه النقد ذلك كل رغم
صحافة  لتوتحوّ  ،العام الصالح وخدمة للديمقراطية السليم المناخ توفير في واإلعالم ةالصحاف
االلتفاف  حالة من رابعة سلطة بوصفها الصحافة تحرير هدفها ،خامسة سلطة   إلى المواطن
 دق الصحفي السياق هذا تعيشه. في الذي والمصلحي الفئوي والتوظيف واالقتصادي السياسي
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 تغطية الشؤون عن شهيرة   مقالة   في 1990 سنة منذ الخطر ناقوس رودرب دافيد األمريكي
 صخّ ش بل ،المواطن صحافة مصطلح المقال صاحب يستعمل لم ،الصحفيين لزمالئه السياسية

 الصحفي في يعتبر وأخالقيا   فمهنيا   ،المواطنين هموم من اقترابه وضرورة الصحفي دور
 يفترض ما وهو المواطنين، مصالح عن المدافعين رأكث بين من الغربي الديمقراطي النموذج

 والصراعات االختالفات إظهار في والمتمثلة ةالمبدئيّ  المحددات من جملة ا  إذ الصحافة من
 الديمقراطي النظام داخل والحوار الجدل ونوعية ثراء إنّ  ة.التنفيذيّ  للمؤسسات ومضاعفة النقد

 قضايا حول الجدل إثارة في رئيسيا   طرفا   ورالجمه يكن لم فإذا ،الصحفيّ  أساس العمل هو
 لتوفير ضرورة ال وأنّ  ،خطر   في والديمقراطية الصحافة من كل أنّ  ييعن ذلك فإنّ  ،العام الشأن
 قد التي التصحر حالة فإنّ  المواطن صحافة عن المدافعين لدىو  والمعلومة للجمهور. الخبر

 والعكس الصحفي العمل بمستقبل ومضرة   مؤذية   إال تكون أن ال يمكن الديمقراطية تشهدها
 .صحيح

 الدعوة إلى الغربية الصحافة ورائها ومن ةاألمريكيّ  الصحافة اتجهت التشخيص هذا خالل من
 الروحي األب يعتبر " والذي "Jay Rosenروسن جاي عند .ومختلفة   بديلة   جديدة   إلى صحافة  

 الذي هو المتعثر الحكومة أداء أو وريةالجمه لرئيس التسلطي السلوك ليس ،لصحافة المواطن
 الحياة من تجعل التي هي االجتماعية الثقافة في العميقة التحوالت ماإنّ  ،يضعف الديمقراطية

 هو من عن مسحية   دراسة   المؤسسات إحدى أجرت 1991 سنة . ففيومفخخة   العامة مهتزة  
 ثالث إلى باالتهام الدراسة ئجنتا وأشارت السياسية، الممارسة عن المواطن عزل ول عنؤ المس

 واإلعالم.  الصحافة وأهل اللوبيات، السياسة، رجال ة:رئيسيّ  جهات  
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 شرعية مكان تحلّ  وخادعة   جديدة   بشرعية   سلطة منصبة اعتبرت والجهات التجمعات هذه
 الحقيقة نفس نتائجه أكدت 1994 سنةTimes Mirrorبه  قامت لآلراء سبر وفي الديمقراطية.

 المساعدة أمام عائق إلى تحول الصحفي أنّ  فكرة يؤيدون األمريكيين من % 71 بأنّ  ،قائلةال
 Jayروسن  جاي يعتبر السياق هذا في .للمواطن ةاالجتماعيّ  المشاكل حل في والمساهمة
Rosen" " ّمنها: تحدياٍت  دةلعّ  تلبية   هي المواطن صحافة أن 

 االقتصاديّ  العامل: 

 مبيعات نحساربا وثيقة   صلة   ذو وهو 
  1965سنة ففي ،القراء عدد ةوقلّ  الصحف

 يقرؤون األمريكيين من % 71 نسبة كانت
 في النسبة هذه لتنخفض يوم، كل صحيفة  

 1995 سنة ثمّ  ، % 58إلى 1994سنة
 ثقة تقلص يؤكد ما وهو ،% 45إلى

 .الصحافة أداء في المواطن

 

 تغطياته في االنتخابيّ  السباق حمى على المقن  غير تركيزه الصحفي على عابي   كما
 لحوّ  ما وهو ة،اليوميّ  المواطن بحياة الصلة ذات ةالرئيسيّ  الرهانات اإلخبارية، وتجاهل

 .العامة المصلحة ذي السياسيّ  الخطاب أمام تفعيل عثرة   إلى الصحافة

 التكنولوجيّ  العامل: 

 التي التقنية المتغيرات في التكنولوجيّ  العامل يتبلور
 ةالتقليديّ  المنظومة أنّ  وكيف المشهد االتصالي، يعيشها

االتصال  فمن التشكل، إعادة بصدد هي االتصال يف
 وجماعي فردي اتصال   إلى تحول   يوجد الجماهيريّ 
 تفاعلي.
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 الرقمية التكنولوجيا له توفره ما خالل ومن الحديث وأصبح المتلقي ،السلبي المتلقي نجم أفل قدل
 ملفت   بشكل   ذلك ويبدو اإلنترنت، شبكة بفضل الوقت، وخاصة   نفس في ومتقبال   ا  باثّ  الحديثة

 .ة والمدوناتاإللكترونيّ  الصحافة ظاهرة في

 السياسيّ  العامل: 

 االنتخابّية الحملة خالل اسّيةالسي الهزة عالمات جاءت
 من أشكاال  وأنماطا   أظهرت والتي، 1988لسنة  الرئاسّية
 في ومشكوك ةأخالقيّ  غير بدت بالجماهير االتصال

 هذا وفي المقترعين. عدد قّلة ي فسر ما مصداقيتها، وهو
؛ بسبب  احترازات   للصحفي وجهت السياق وانتقادات 
  في االنتخابات الفوز والجنوني نح السباق لحمى مسايرته

 
، وبأي  المواطن هموم عن ومنعزلين مغيبين تحولوا إلى الصحفيين من فالعديد ثمن 

 أحداث   تغطية أسلوب في االنحراف أخرى من محطات   ذلك بعد تبعتها.ومشاكله الحقيقية
 وجهت التي وجملة الشكوك ،العراق على والحرب اإلرهاب، على الحرب مثل كبرى،

 .والغربية األمريكية للصحافة

 

 المهنيّ  العامل 

 أهل يعيشها التي التشاؤم حالة في تلخيصه يمكن
 المهني وضعه الصحفي عن رضا فنسبة المهنة،

 رغبة خالل من ذلك تفسير ويمكن ،تقلص في
 ومعنوي اديبوض   م التشبث المحترفين الصحفيين

 وجه   أحسن على مهنتهم ألداء أفضل

 

214 



 المعنويّ  العامل: 

 للصحفيين وجودية تساؤالت   في يتمثل 
 عن معنى والباحثين التجربة في المتقدمين

 يعيشون فهم ،وظيفتهم لماهية روحي حقيقي
 في الرغبة بين وتناقض صراع حالة

 واالجتماعية المادية اإليمان باالمتيازات
 التي التردي وحالة ،مهنتهم لهم توفرها التي

  .القطاع الصحفي يعيشها
 

 الثقافيّ  النخبويّ  العامل: 

 والمبسطة ةالسطحيّ  الطريقة إلى العامل هذا يعود
 والمعلومة، الخبر م  الصحفيّ  يتفاعل معها التي
 على وذلك الصحفّية، المؤسسات إمالءات من وهي

 معرفة   أجل من الخبر وتفسير وتحليل حساب شرح
 الصحافة وظائف أولويات بين من إنّ  .للواق  أسلم

 وليس واالستقصاء، والتفسير والتثقيف هي التوعية
  خام، ويمكن إخبارّية   مواد  متواتر ل عرض مجرد فقط

 

لى اريخالت إلى بالعودة الصحافة تجاه المريبة النظرة وهذه التردي هذا تفسير التضليل  وا 
 والحرب ،وترغيت وفضيحة ،فيتنام حرب منذ السياسية السلطة تمارسه الذي ،اإلعالمي

 للتقليل وتتدخل تساهم لم الصحافة أنّ  وكيف غريب، وأبو غوانتنامو العراق، وسجني على
شعار تلك الظواهر اندالع من  إذ حصل الذي هو العكس بل ،بمخاطرها مسبقا   الناس وا 

 المعلومة عرض نمطية أنّ  كما ،عواقبها من التحذير في قبل الصحافة لمواطنا ساهم
 التي الجزر حالة تشخيص في البارزة األسباب من الواق  تعتبر عن الصحفي وانفصال
 المشاكل هذه يتجاوز أن الصحفي على هأنّ  صحافة المواطن ترى لذلك ؛الصحافة تعيشها
 حر   بشكل   عليها الحكم فرصة من وتمكينه ،مشكالتهمعرفة  على المواطن لمساعدة الهيكلية
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 الموضوعية ومبدأ األخالقية المواثيق ومن خالل الصحفي فعلى ا  إذ ،وواع   ومستقل  
 ،السليم القرار اتخاذ على ة ومشج   الديمقراطيّ  للعملية محرك   إلى يتحول أن والمصداقية

 وسائل ألداء تقييمه اطن فيالمو  ذهن في عششت التي والريبة الشك حالة عن بعيدا  
  .خاصة   والصحافة ة  عامّ  اإلعالم

 

 ة:االجتماعيّ  صحافة المواطن والتفاعلية :سادساا 

 عالقتها هي الجديدة هيئتها في المواطن صحافة في للجدل المثيرة الخصائص بين من
 اجتماعي اعل  تف إلى الوصول أجل من ،اإللكترونيّ  التفاعل على واعتمادها بالوسائط الجديدة

 الصحافة داخل من كانت المواطن صحافة بدايات فإلنّ .الناس حياة لتطوير وناج    فعال  
 مستخدمو ليعتمدها وبسرعة   انتشرت هافإنّ  ،...(،اإلذاعة الصحيفة، التلفزيون،( التقليدية
 تقليديةال للصحافة التصحيحية النقدية وفلسفتها خلفيتها باالعتماد على ويؤسسوا لها اإلنترنت

 المدونات وخاصة اإلنترنت شبكة في التداخل الظاهر المدونات. رغم مواق 
ذا نافإنّ  المواطن، لصحافة ةة والتجاريّ الفكريّ  العالمة بوصفها Bloggers))البلوغرز  ما وا 
 المدونات من هائل   كم   على فسننتهي بالعثور السطحية، المدونات من اآلالف مئات استثنينا

 واالتصالي اإلعالميّ  في المشهد فعلي تأثير   ولها وأخالقياتها، المهنة شروط هايف تتوفر التي
 فتحولت ،واالقتصاديّ  السياسيّ  القرار صناع على التأثير هذا عالمات تجلت وقد ،الحديث

 وتؤخذ ،وتحلل صباح   كل تقرأ المدونات إلى مدونات ألصحاب ةالنقديّ  والمقاالت االفتتاحيات
 ،وتصريحاتهم ولينؤ المس بعض قرارات تصحح األحيان بعض وفي االعتبار، بعين مقترحاتهم

 المواطن.  ذاك أو هذا مدونة على شرن   ما قراءة بعد وذلك

موق   م  وخصوصا   كا،يأمير  في الماضي القرن اتيّ تسعين منتصف في المدونات انطلقت
 وراء كان من وهو ،للمدونات الروحي األب عتبري   الذي ،"Drudge Report"درادج يبورت 

 كلنتون. بيل السابق األمريكي للرئيس الخاصة السكرتيرة مونيكا لوينسكي فضيحة نشر

 : كبرى مراحل ثالث المواطن شهدت صحافة
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 :داخلية تصحيحيةٍ  حركةٍ  .1

 يتحدث نأ الصحافي تلزم وهي صحافة ،ة"بـ "الصحافة المدنيّ  رفتع   ،ميريتي بها قام التي كتلك
 ليس والجمهور ،بالضبط يريد ما يعرف نأو  عنه، ويبحث الجمهور يعرف نوأ الجمهور م 

 ،األخبار غرفة خارج باآلراء بذلك معرفته ليدعي الصحافي يختاره الذي المتوق  الجمهور بوصفه
 وهذه ،ختياراو  تقصد الخارج دون من النشر دار أو الصحيفة تختاره عشوائي، جمهور   هو بل

 التقاء على األمريكّية الصحف تعكف لذا المدني؛ الصحافي اءبن مقومات أهم من الجزئية
 .ودورّية أسبوعّية جلسات   في الناس عامة م  صحافييها

 :خارجّية حركة .2

 نشأتها المدونات منذ ظاهرة مثلت وقد ،ةلكترونيّ إلا المدونات ظاهرة خالل من 1999 سنة منذ
 يمكن المستوى التقني على المعلوماتي اراالنفج فبعد ،المواطن صحافة انتشار في البارزة السمة
 ،ةة والسياسيّ أبعادها االجتماعيّ  في اإلنترنت شبكة عن الناتج االنفجار هي المدونات أنّ  القول
 الثورة لمسيرة ومنطقية   حتمية   نتيجة   تبدو اتصالية   كظاهرة   فإّنها المدونات، ثقافة تتب  وفي

 من والمعلومة الخبر اقتناص كان الماضي في ،اإلنترنت شبكة عرفتها التي التكنولوجية
 التقنّية الوسائل من هائلة   بمجموعة   تتمت  الناس عامة فإنّ  اليوم أّما وحده؛ الصحفي اختصاص

 النشر المحمول، الكومبيوتر الرقمّية، الكاميرا اإلنترنت، الجوال، الهاتف( االستعمال سهلة
 .الصحفي مثل مثلها ونشرها ،المعلومة إلى والوصول الحصول من تمكنها ،)اإللكترونيّ 

 : االجتماعيّ  التواصل شبكات .3

 المتتب  دور تلعب أن االجتماعي من التواصل شبكات الحديثة االتصال تكنولوجيات مكنت
 النوعية هذه أنّ  من تخوف   يوجد هأنّ  غير ،التقليديّ  للصحفيّ  الوظيفيّ  للدور الناقد والمصحح

 الصحافة تحول يمكنها أن االجتماعيّ  التواصل شبكات بها اءتج التي الصحفي النشاط من
 محترما   الصحفي يكون أن في يكمن ال اإلشكال إنّ  شعبوي. نشاط   إلى فكري نخبوي عمل   من

 وطبيعة والخبر، المعلومة على الحصول مسار هو األهمّ  بل مواطن، صحفي أو ومحترفا  
 وما األخبار، غربلة عملية تق  كيف وخاصة   والمصداقّية، الموضوعّية توفر ومدى المصدر،
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 في ومعاييرها تقاليدها إعالم   وسيلة   لكل .عدمه من للنشر صالح هو ما انتقاء مرجعيات هي
 وعلى االجتماعيّ  التواصل صفحات في ي نشر ما أن القول يمكن فهل والخبر، المعلومة نشر
 داخل التحرير هيئات في الحال هو كما ةومحدد واضحة معايير إلى يخض  اإلنترنت شبكة
 االفتراضيّ  الفضاء في ينشر ما كل أنّ  القول يصعب الحقيقة في التقليدّية؟ اإلعالم وسائل
 المهنّية المعايير من مجموعة   إلى بالعودة المعلومة تمرر تحرير هيئات إشراف إلى يخض 
 كسبت االجتماعيّ  اصلالتو  صفحات من العديد فإنّ  اآلخر االتجاه في. األخالقية والقواعد
 الدقة في تنافسها التقليدّية للصحافة مرجعا   وباتت وحرفية، مهنّية وكفاءة مصداقية

 في للجدل إثارة   األكثر قرون إلى تعود رمزية وسلطة   هيبة   من لها ما في وتشكك ،والموضوعية
 .الذاتّية السيرة طرافة ليست إذا   المدونات، ت نشره ما كل

 

 ة:ة االفتراضيّ فة المواطن والديمقراطيّ صحا :سابعاا 

ة من خالل نقد أداء وسائل اإلعالم فكرة إمكانية المدونات على ترسيخ الممارسة الديمقراطيّ  إنّ 
أي على التمثالت  ،لتؤثر في الواق  التقليدية تستمد مشروعيتها من الفضاء االفتراضيّ 

ويمكن ترجمة هذا المعطى الجديد من فراد من خالل الخطاب الذي تؤسس له. ألة لاالجتماعيّ 
ففي  ،بالمدونين، من خالل تجمعهم واستضافتهم إلى المجال السياسي خالل االعتراف الرسميّ 

 ومنهم الرئيس الفرنسيّ  ،الواليات المتحدة وفي فرنسا أصبح للقادة السياسيين مدوناتهم الخاصة
ة في متابعة ودراسة ظاهرة نيكوال ساركوزي وهاورد دين، كما صدرت مجلة شهرية متخصص

ة. أصبحت المدونات تعمق من حدودها م  وخاصة منها المدونات السياسيّ  ،المدونات
 ة لتتميز، وهو ما نستشعره في اتجاه الصحفيين التقليديين إلى تأسيس مدونات  الصحافة التقليديّ 

لذي أصبح يفرد وا ،في التدريس والبحث خاصة بهم، هذا باإلضافة إلى االهتمام األكاديميّ 
من التشري  واالعتراف المؤسسي باإلضافات  دالالت  ها وهي كلّ  ،اهتماما  متزايدا  لظاهرة التدوين

  االتصالية واالجتماعية للمدونات.

في فضاءات التعبير  جديدة   في ظهور فرص   إذا كان لتبسيط التقنية في شبكة اإلنترنت  دور  
كل ذلك ال يفهم في غياب مساءلة السياق  فإنّ  ،عريضةعن الرأي وحرية التعبير للجماهير ال

218 



 تواصلية   الذي فيه تبلورت ظاهرة صحافة المواطن. وتعتبر صحافة المواطن ظاهرة   االجتماعيّ 
يمكن  اجتماعية   اتصالية   ها ظاهرة  العام. إنّ  ال يمكن تجاهله من المجال االجتماعيّ  ا  وجزء

للتبادل والتفاعلية بين الجمهور المتعدد.  فضاء  مكثفة ضمن  تأطيرها في سياق تفاعالت  
تمكن الفرد من  ،ة عبر الوسيلة اإلنترنتة والتفاعليّ من أشكال الوسائطيّ  وصحافة المواطن شكل  
جماعية، فهي توفر فرصة التجاذب بين بعد فردي للموضوع وعمق  التملك المنفرد لرموز  

يوفر للفرد  ي فلسفة صحافة المواطن فضاء  جماعي الرتداداته. فشبكة اإلنترنت والمدونات ف
المتلقي في عملية  . إنّ ظاهرة   جماعية   فرصة التعبير عن الرأي من خالل الحفاظ على رمزية  

يستدعي مجموعة القواعد والبنى الجماعية التي  موازي وعند قراءته ألية رسالة   التدوين وبشكل  
 على أساسها وقعت صياغة مضمون الرسالة. 

من التمثالت المشتركة لمجموعة  في صحافة المواطن تعتمد على مجموعة   ةتفاعليّ ال إنّ 
لذكاء جمعي. ففي  وحاملة   ومتناسقة   وذلك من أجل أن تكون عملية االتصال منسجمة   ،األفراد
وذلك من  ،ات كان األمل في ديمقراطية تفاعلية أساسها المواطن يجسدها التلفزيونيّ السبعين

ويطلق عليه  ،على شبكة اإلنترنت أصبح هذا الحلم اليوم معلقا  و ديو والصورة، خالل شيوع الفي
وليس المقصود بالديمقراطية االفتراضية كما يذهب إلى ذلك البعض  ،ةة االفتراضيّ الديمقراطيّ 

مكانية التصويت عن بعد وعبر شبكة اإلنترنت، بل المقصود هو  بالديمقراطية اإللكترونية وا 
 في هذا السياق االجتماعي المستحدث فإنّ  والتفاعلي. من التواصل الحرّ  الحديث عن فضاء  

ة فعال في دف  التمثالت االجتماعيّ  صحافة المواطن ومن خالل المدونات تساهم وبشكل  
ة )صحيفة، لوسائل اإلعالم التقليديّ صحافة المواطن  ة. فقد وجهتالجديدة للممارسة الديمقراطيّ 

ينطلق من الجزء في اتجاه  ،أحادي البث اال ، فهي بالنسبة لها وسيط  تلفزيون إذاعة( نقدا  فع
الكل. لقد مكنت شبكة اإلنترنت عبر المدونات فرصة تجاوز هذا النقد، فالمدونة تمنح إمكانية 

بذلك المجال لتبلور صحافة المواطن أين  التواصل األفقي، فالجمي  يتجه نحو الجمي ، فاسحة  
 . اإلبداع التشاركي في تجسيد المشروع الديمقراطيّ يكون للذكاء الجماعي و 
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 نماذج وأشكال صحافة المواطن:: ثامناا 

 : نماذج خالل من المواطن صحافة السيكا يوضح

 Audience Participationأدوات مشاركة الجمهور: وتتمثل أطر مشاركة الجمهور  .6
أو لقطات  ،والصور في تعليقات القراء المرتبطة باألخبار، والمدونات الشخصية،

 ة.الفيديو المصورة بالكاميرات الشخصيّ 
 .Consumer Reportsمثل  ،مواق  األخبار المستقلة .2
 ،Full-fledged Participatory News Sitesة التامة: مواق  األخبار التشاركيّ  .0

 ".OhMyNewsأو ماي نيوز " ،ونموذج لها الموق  الكوري الجنوبي
مثل موق   ،Collaborative and Contributory Siteمواق  المساهمة العامة:  .2

 "..Slashdot/سالشدوت "
 . KenRadioمثل  ،Personal Broadcasting Sitesة: مواق  البث الشخصيّ  .2

والتي  ،هناك العديد من أنماط وأشكال صحافة المواطن الموجودة حاليا   ويذكر "بعزيز" أنّ 
بل وتنافس حتى  ،كال التي سبقتها إلى الظهورجعلها تنافس األش كبير   تتبلور وتتطور بنسق  
وفي  ،سواء في عدد جمهورها أو في نسبة اإلعالنات التي تستقطبها ،ةوسائل اإلعالم التقليديّ 
 هذه األشكال:  ما يلي سنعرض أهمّ 

 ة:المدونات اإللكترونيّ  -1

هي مواق  إلكترونّية يمتلكها أفراد ومؤسسات وجماعات، يتّم 
ليب مختلفة، يقترب معظمها لألسلوب الكتابة فيها بأسا

الصحفّي، فهي تحاول دائما  إيجاد سبق  صحفي، والكتابة في 
 المواضي  والقضايا المثيرة للجدل، وهذا بفضل الحرية المطلقة 

 
وانعدام الرقابة، وهذا ما جعل البعض ي سّميها بالسلطة الخامسة، ويتّم فيها نشر المقاالت 

 بي كرونولوجّي، ويمكن للقراء والمستعملين التعليق عليها.والتسجيالت بشكل  ترتي
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 ة: وسائل اإلعالم االجتماعيّ  -2

وتسمى كذلك الشبكات االجتماعّية ومواق  التشبيك االجتماعي، وهي 
ل التواصل االجتماعّي عبارة عن مواق  تستعمل من قبل األفراد من أج

قامة العالقات وبناء جماعات افتراضية ذات اهتمامات  والتعارف وا 
  مختلفة، ويمكن للمستعمل عبرها أن ي نشئ صفحته الخاصة، وي نشر 

، وينشر تسجيالت  فيها سيرته وصورته ومعلوماته الخاصة، ويكتب مقاالت  ونصوص 
 my space،facebook  ، twittreفيديو، ومن أشهر هذه المواق  

 

 مواقع بث الفيديو: -3

ويمكن  ،وهي مواق  تتيح إمكانية بث مقاط  فيديو مسموعة أو مرئية
 لدرجة   جدا   ة مواق  مشهورة  وهناك عدّ  ،حتى تحميلها أو مشاهدتها

بل حتى  ،ل اإلعالمها أصبحت تبي  مقاط  من مضامينها لوسائأنّ 
ونذكر منها  ،هذه األخيرة تقوم ببث برامجها عبر هذه المواق 

  وماي فيديو ،يوتيوب

 

 ة:ة التساهميّ المواقع اإلخباريّ 

وهي مواق  شبيهة  جدا  بالصحف اإلخبارّية، 
لكن يشارك في محتواها ويحرر مضمونها 
مواطنون عاديون من مختلف األماكن، وهم 

الغالب متطوعون وناشطون حقوقيون في 
وهواة لمهنة الصحافة، ومن أشهرها موق  

ohmy news .الكوري 
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 :ر االجتماعيّ مواقع التحري -4

التي تسمح بتحرير  wikisوهي مواق  تعتمد على برمجيات 
وأشهرها  ،يتيح إمكانية التعديل والتنقيح ،جماعي مضمونها بشكل  

وهناك العديد من األشكال األخرى الجديدة التي  موسوعة ويكبيديا.
 ة.ها وأبرزها على الساحة اإلعالميّ ولكن هذه أهمّ  ،تظهر

 
 

 خامسة: صحافة المواطن كسلطةٍ  :تاسعاا 

عامة قد شّكلت في الماضي ما سّمي بالسلطة الرابعة، بفضل  إذا كانت الصحافة بصفة  
يعتبرون  العديد من الكتّاب حاليا   تأثيراتها في مختلف المجاالت وال سيما السياسية منها، فإنّ 

 إلى: نظرا   ،خامسة صحافة المواطن كسلطة  

  ّمختلف البلدان.ة لة واإلداريّ تأثيرها المتعاظم على الشؤون السياسي 
 وما قد يضايق السلطة  ،وألنها تتيح ليس فقط للصحفيين فرصة نشر ما هو ممنوع

لألفراد والمواطنين العاديين بمن فيهم أولئك الذين يمثلون  والنظام القائم، بل تتيح أيضا  
عن انشغاالتهم  الشرائح المهمشة وغير الممثلة في المجتم  إمكانية التعبير بحرية  

يصال  آرائهم واقتراحاتهم للحكام، وهو الشيء الذي أثار تخوف األنظمة الشمولية وا 
 المستبدة.

 ،ةة ومدونات إلكترونيّ ة أحيان بحجب مواق  إلكترونيّ فقامت األنظمة الشمولية المستبدة في عدّ 
التعرف على هوياتهم والزج بهم في السجون  بل قامت حتى باعتقال بعض المدونين الذين تمّ 

صحافة المواطن ال يمكن  ولكن رغم ذلك فإنّ  ،مثل ما حدث في إيران والصين ،اباتهمبسبب كت
ن تمّ ألنّ  ؛ةالتحكم بها ومراقبتها كما هو عليه األمر م  الصحافة التقليديّ  حجب موق   ه حتى وا 

 التقنيات الحديثة تتيح إمكانية بث الموق  من بلد   فإنّ  ،معّين ومنعه من النشر أو مدونة في بلد  
رقابة السلطة على وسائل اإلعالم قد  ولذلك يمكن القول إنّ  ؛آخر آخر أو في موق  إلكترونيّ 

زالت وتالشت، وال سيما م  التطبيقات والتقنيات االتصالية التي تتطور وستحدث باستمرار، 
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 وربما ،من المستحيل ضربا   جديدة   ا يجعل التنبؤ بما يمكن أن يحدث في المستقبل من أشياء  ممّ 
ة قد تكون هذه الحرية الالمتناهية للتعبير عبر شبكة اإلنترنت من بين األسباب التي جعلت عدّ 

بلدان وأنظمة ديكتاتورية تتماطل في إيصال الربط بالشبكة في أقطارها، وحرمان مواطنيها من 
 استعمالها.

ط لألدوار بين ة أدى إلى تبادل ليس فقالجديد وفضاءاته التعبيريّ  اإلنترنتضاء ف وعليه فإنّ 
رابعة م   بل وحتى السلطة التي كان يعتبرها البعض سلطة   ،القارئ والكاتب أو الصحفي

فهل تخّلى  ،ونها السلطة الخامسةسمّ وهذا ما جعل بعض الكتّاب ي   ،السلطات األخرى
أم أن هذا األخير هو من اكتسب  ،اإلعالميون المحترفون عن سلطتهم الرابعة لصالح المواطن

 السلطة الخامسة وانتزعها من اإلعالميين المحترفين؟؟هذه 

الجمهور هو من انتزع هذه السلطة وقلب الموازين لصالحه، وهذا بفضل  أنّ  واإلجابة بدون شك  
نترنت التي مكنت من زيادة قوة وسلطة المواطن إلتكنولوجيات االتصال الحديثة وتقنيات ا

فقط  تليس ،ة المتداولة والمتناقلةالرسالة اإلعالميّ وزادت من هيمنته على المادة و  ،االفتراضيّ 
ة التي رضخت وأرغمت على بل وحتى في وسائل اإلعالم التقليديّ  ،وسائل اإلعالم الجديدة

 التعامل م  المضامين التي ينتجها المواطنون وتبنيها وبثها.

ني األفراد لثقافة التغير الحاصل في اإلعالم الرقمي وتب : إنّ Yochai Benkler"يقول الكاتب "
ولصالح  ،من طرف من ،قد أّثر على سلطة اإلعالم وعلى كيفية غربلة المضامين ،المشاركة

 أي أنّ  ،وعلى طريقة تشكل المواقف وبلورتها ،وعلى كيفية تقديم القضايا ومعالجتها ،من
 وكثيرا   ،تعدلمن المفاهيم  وكثيرا   ،من األشياء تتغير ية جعلت كثيرا  تطبيقات الصحافة التفاعلّ 

 من األدوار تتبادل.

هذه القضايا والمفاهيم التي تناولناها فيما سبق قد أفرزتها التطورات  أنّ  ومن دون شك  
إدماج العديد من الوسائل  وال سيما بعد أن تمّ  ،الالمتناهية في تقنيات وتكنولوجيات االتصال

حيث فاق  ،غير مسبوق فراد بشكل  أقبل عليها األ ،هجينة وتفاعلية االتصالية لتشكل تطبيقات  
وهو ما  ،ة األخرىة التقليديّ عدد المستعملين للوسائل اإلعالميّ  وجيزة   عدد مستعمليها في فترة  

ها سلبت باعتبار أنّ  ،دف  بعض الكتاب والباحثين لتسميتها بالوسائل البديلة أو الصحافة البديلة
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بجمهورها وبعض العاملين فيها من صحفيين  ءا  بد ،من األمور ة كثيرا  وسائل اإلعالم التقليديّ 
عالناتها  ة.ة واإلعالميّ وحتى سلطتها وهيمنتها على الساحة السياسيّ  ،وا 

من قبل وسائل  اتناوله ها تناقش قضايا وتغطي وقائ  لم يتمّ ألنّ  ؛وتعتبر وسائل بديلة كذلك
ة البديلة لجلب االنتباه إلى من األفراد أصبحوا يلجؤون إلى الصحاف فكثير   ،ةاإلعالم التقليديّ 
لمن ال  ها تمنح صوتا  كما أنّ  ،متعددة ة والجدلية التي تم تهميشها وتغييبها ألسباب  القضايا الهامّ 

 وال ضغوطات. والتعليق والنقد بدون رقابة   ،لمن ال منبر له للتعبير ومنبرا   ،صوت له

الذي يتجسد  ،ةي المضامين اإلعالميّ والمشاركة ف التعطش الكبير للمستعملين للتعبير الحرّ  إنّ 
 أو تقنيات   ،ة سواء عبر اإلنترنتفي إقبالهم الملحوظ على الخدمات والتطبيقات التفاعليّ 

 لما يمكن أن يكون لهذا النمط الصحفي من انعكاسات   كون مؤشرا  تاتصالية أخرى يمكن أن 
 . ة  عامّ  بصفة   واالجتماعيّ  ،بالخصوص على المجال اإلعالميّ 
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 الخالصة

 

ي على للتطورات الحاصلة في تقنيات النشر اإللكترونّ  ة كنتيجة  لكترونيّ إلجاءت الصحافة ا
نترنت بمختلف األشكال والتطبيقات والمواق  وتقنيات البث اإلذاعي أو التلفزيوني على إلشبكة ا
ذا كانت هذه األشكال من النشر والبث في البدايات األولى لشبكة ا ،الشبكة نترنت ترتبط إلوا 

الجيل الثاني لإلنترنت يتيح  فإنّ  ،أو علمية   أو ثقافية   سواء كانت إعالمية   ،بالمؤسسات والهيئات
األفراد  أي أنّ  ،عن المؤسسات مستقل   إمكانية القيام بعملية النشر اإللكتروني والبث بشكل  

كالمدونات  ،عبر تقنيات عديدةالمستعملين العاديين بإمكانهم القيام بالكتابة والنشر اإللكتروني 
ة. وكذلك القيام ببث اإللكترونية، الصفحات الشخصية، مواق  الويكي، المواق  التساهميّ 

بصرية عبر مواق  بث الفيديو، تقنية البود كاست، المدونات  -تسجيالت فيديو سمعية
شاركة فقط للم تفالمستعمل أصبحت لديه إمكانية ليس ،البصرية -لكترونية السمعيةاإل

لهذه المضامين والتحكم فيها  ولكن حتى اإلنتاج الفرديّ  ،الجماعية في تقنيات لخلق المحتوى
 .فردية   وفي بثها بصفة  
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 التمارين

 

 :الصحيحة اإلجابة اختر-1

 اإلنترنت على التدوين بدأ

A.  6222 عام أمريكافي 
B.  2000في فرنسا 
C. 2002 بريطانيا في 

 .6222 عام مريكاأ في. A :الصحيحة اإلجابة

 

 :الصحيحة اإلجابة اختر -2

 عن عبارة ظهورها بداية في المدونة كانت

A. مجلة 
B. صحيفة 
C. يومية نشرة 

 .صحيفة. B :الصحيحة اإلجابة
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 :الصحيحة اإلجابة اختر -3

 فيها تحدياتٍ  لعّدة تلبية المواطن صحافة

A. االقتصاديّ  العامل 
B. الفنيّ  العامل 
C. الجغرافيّ  العامل 

 .االقتصادي العامل .A :الصحيحة اإلجابة

 

 :الصحيحة اإلجابة اختر -4

 منها كبرى مراحل ثالث المواطن صحافة شهدت

A.  اإللكترونّية المدونات خالل من 6222 عاممنذ 
B. واإلنتاج للتفكير جديدة منظومة خالل من 2002 عام منذ 
C. الرقمي الحضور خالل من 2060 عام منذ 

 .اإللكترونية وناتالمد خالل من 6222 عام منذ. A :الصحيحة اإلجابة

 

 :الصحيحة اإلجابة اختر -5

 المواطن صحافة نماذج من

A. التنظيرّية الفئة 
B. الجمهور مشاركة أدوات 
C. الرقمية الفئة 

 .الجمهور مشاركة أدوات. B :الصحيحة اإلجابة
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