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أتقدم بالشكر الجزيل إلى آل من ساعدني من قريب 
  :أو من بعيد في إنجاز هذا العمل وأخص بالذآر 
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  .تواضعه وصبره طيلة فترة اإلشراف
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 العمل ومراجعة آتابة في صدره سعة على القبة
  .بحرف حرفا

 معهد من روان بن وبلقاسم حليمة بن عمور األستاذ 
 .القيمة مساعدتهما على واالتصال اإلعالم علوم

 بالنقد مساهمتهم على مناقشةال لجنة أعضاء إلى 
 النور المتواضع العمل هذا يرى أن أجل من البّناء
 .تعالى اهللا بإذن
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  "اًريِغي َصانَِيبَّا َرَما كََمُهْمَحاْر بِّل رَّقَُو"
  لدّي الكريمين أطال اهللا في عمرهماإلى وا

  أهدي ثمرة جهدي وعملي،
ا وإّياي بمناقشة الدآتوراه إنشاء اهللاَدَعْسوأملي أن َي
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العصر الذي يمر به العالم اآلن، بأنه عصر المعلومات، أو مجتمع ما بعد  يوصف  
عالم اليوم، الصناعة، ويتمادى البعض في تقدير التطورات التكنولوجية التي تحدث في ال

خاصة في االتصال والمعلومات، حيث يعرف العصر الحالي من قبل البعض باسم مجتمع 
ما بعد المعلومات، فقد تطور المجتمع في موارده ونظرياته إلى ترتيب احتياجاته، 
وأولوياته، في البداية كان الطعام، أو الغذاء هو المورد أكثر أهمية، باعتباره العنصر 

ء، ومع نمو الحضارة اإلنسانية وتطورها، ظهرت أهمية الطاقة، وازدادت األساسي للبقا
تلك األهمية باعتبارها القوة المحركة لالقتصاد الزراعي، والصناعي لكل المجتمعات، 

الغذاء والطاقة، ومع اقتراب القرن الحادي : حتى أصبح الموردين األساسيين للمجتمع هما 
من هذين الموردين المهمين وهو مورد المعلومات،  والعشرين نلحظ موردا ثالثا يقترب

  .والتحدي القادم أمام المجتمع اإلنساني هو كيفية إدارة هذه الموارد الثالثة بشكل فعال
وقد لعبت المعلومات من خالل تكنولوجياتها، وأساليب نقلها المختلفة، أدواًرا مهمة   

ا، والواليات المتحدة األمريكية، في مجتمعات المعلومات، خاصة في اليابان، وغرب أورب
بحيث غيرت من شكل هذه المجتمعات، وأثرت على كل مناحي الحياة فيها، حيث نجد 
مجموعة من الظواهر والسمات واآلثار التي تراوحت بين التغييرات الجذرية، واآلثار 
 البسيطة على كل جوانب المجتمع، االقتصادية، والسياسية، واالجتماعية، والنفسية،

  .والتكنولوجية
 بثورة تأثرت التي القطاعات طليعة في واالتصال اإلعالم قطاع ويصنف  

المعلومات، وبمختلف التغيرات التي اجتاحت العالم ، وكان التطور التكنولوجي الهائل 
الذي شهدته الصحافة المقروءة، والمسموعة والمرئية بمثابة ثورة حقيقية في مجال 

فيلة بتغيير شكل الحياة على األرض، أي أن البلدان أو الدول التي المعلومات، واألفكار الك
ستعجز عن مواكبة هذا االنقالب الحضاري، ستجد نفسها ملقاة خارج إطار العصر بين 
أحراش الماضي المتخلف، فالصحافة المكتوبة مثال شهدت انقالبا خالل العقدين األخيرين 

ال تجد نفسها في ذيل الموكب خلف الشبكات من القرن العشرين في الدول المتقدمة، كي 
  .الفضائية، والتلفزيون والراديو

هذا االنقالب تجلى، في إجراءات العمل في قاعات التحرير، حيث يتم جمع األخبار   
والمقاالت، والمواضيع لتبويبها، وتحريرها، وإخراجها، وتنسيق الصفحات وإعدادها 
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شاشات متصلة بالحاسب اإللكتروني المركزي، للطبع، بل أصبح المحررون يجلسون أمام 
ويكتبون على هذه الشاشات كل ما يريدون توصيله إلى القراء، بعد أن يمارسوا كل 
عمليات التصحيح المتمثلة في الحذف، واإلضافة، التقديم، والتأخير للجمل والكلمات، 

سب المطلوبة، وكذلك عمليات تنسيق الصفحات، وإضافة الرسوم والصور، والعناوين بالن
ليتم جمعها وتخزينها أو إرسال المطلوب منها عن طريق الحاسب إلى أقسام الطباعة، في 
دقائق معدودة، وانصهرت كل أجهزة العمل الصحفي المقروء والمسموع والمرئي في 
بوتقة الثورة التكنولوجية، واإللكترونية المعاصرة، بحيث لم تعد هناك حواجز بين 

والتلفزيون، بل تحولت جميعها إلى كتيبة صحفية وإعالمية، استطاعت  الصحيفة والراديو
أن تزحف لتغزو كل العقول البشرية، سواء باإليجاب أو السلب، لذلك أصبح من 
الضروري على كل شخص سواء أكان فردا، أو مؤسسة، أو دولة أن يلحق بركب هذه 

ينتظرها، وقدمت له طائفة  الموجة التكنولوجية التي قفزت باإلنسان إلى آفاق لم يكن
واسعة من المعلومات، والخدمات التي أزاحت من طريق حياته كثيرا من العوائق 
والعقبات الكفيلة بإهدار الوقت والجهد والمال، فقد أصبح من السهل على الماليين من 
األشخاص في جميع أنحاء العالم االطالع على عدد كبير من الصحف والمجالت المختلفة 

وم مجانا عن طريق استخدام شبكة األنترنت، وازداد تحمس أصحاب المؤسسات كل ي
لالشتراك في الشبكة العالمية، بعد التأكد من إمكانية الحصول على أرباح هائلة  الصحفية

من اإلعالنات في الشبكة، كما يؤكد الخبراء بأن الصحف والمجالت التي تظهر على 
ة، وهي في تحسن مستمر من أجل جلب المزيد األنترنت قد طرأت عليها تطورات هام

 وبذلك التقليدية، والمطبوعات الكتاب وتوزيع انتشار من القراء، وهذا دون التأثير على
المعلومات المعاصرة أن تستوعب الصحيفة، والكتاب، والراديو،  ثورة استطاعت

قرية  والتلفزيون، وشبكة المعلومات السريعة في منظومة واحدة، وفي عالم أصبح
  .إلكترونية صغيرة

وتحتل المؤسسات الصحفية للدول المتقدمة الريادة في االلتحاق بركب الثورة   
التكنولوجية، وذلك باإلقدام على إدخال تغييرات جذرية على العمل الصحفي، كالحوسبة 
الكاملة للعملية الصحفية، وإجراءات أخرى كثيرة، جعلت صحيفة عصر المعلومات جديرة 

الضوء عليها، ومعرفة أهم خصوصياتها في العالم المتقدم وفي الجزائر، ومن هنا بتسليط 
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نشأت لدينا فكرة تخصيص دراسة تهدف إلى الكشف عن أثر الموجة التكنولوجية 
المعاصرة، وعلى رأسها شبكة األنترنت العالمية على العمل الصحفي في الجزائر، وذلك 

أهم المستجدات التي طرأت على العمل الصحفي بإجراء دراسة ميدانية تصبو إلى معرفة 
  :وتندرج إشكالية الدراسة ضمن التساؤل التالي . إثر استخدام األنترنت

  ما دور األنترنت في تطوير العمل الصحفي المكتوب بالجزائر؟ -
  :وتتفرع اإلشكالية الرئيسية للبحث إلى مجموعة من التساؤالت هي   

  في الصحافة الجزائرية؟ما درجة استخدام األنترنت  – 1
  ما أثر استخدام األنترنت على العمل الصحفي؟ – 2

  :وهو تساؤل يتفرع بدوره إلى تساؤلين هما   
  ما هو أثر األنترنت على الصحفي ونشاطه اليومي؟ –أ 

  ما أثر استخدام األنترنت على سحب الصحيفة وتوزيعها؟ –ب 
  لة صحفية جديدة؟ما موقف الصحفي الجزائري من األنترنت كوسي – 3
  ما هي تطلعات وآفاق الصحفي الجزائري في مجال استخدام األنترنت صحفيا؟ – 4

وقبل الشروع في تنفيذ أولى خطوات الدراسة الميدانية، ارتأينا أن ندعم دراستنا   
وقد استهلنا هذه الخلفية . بخلفية نظرية من شأنها أن توضح معالم وأسس البحث أكثر

ة المكتوبة وذلك بتعريفها، وإعطاء نبذة عن تطورها، وإبراز وضعيتها بمدخل إلى الصحاف
في جميع بلدان العالم، وفي الجزائر، أما المحور الثاني من الدراسة النظرية، فقد خصص 
لإللمام بأهم ما يتعلق بشبكة األنترنت العالمية، كالتعريف بها، واإلحاطة بظروف نشأتها، 

ستخدامات الصحفية لها، والمكانة التي تحتلها هذه الشبكة وذكر أهم خدماتها، ومختلف اال
  . في الجزائر

الصحافة المكتوبة في : أما المحور الثالث من الدراسة النظرية فكان تحت عنوان 
عصر المعلومات، ومن خالله تم التعريف بمجتمع المعلومات، وذكر أهم سماته ومعاييره، 

ات، والتطرق إلى أهم األوعية التي تبلورت ثم وصف أهم مميزات صحافة عصر المعلوم
فيها الصحافة في هذا العصر، وهي الصحافة اإللكترونية، وذلك بتعريفها، وذكر أهم 
المميزات التي تنفرد بها، وتميزها عن الصحافة المطبوعة، وعن مختلف وسائل اإلعالم 

  .األخرى، ورصد واقع الصحافة اإللكترونية في الجزائر
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ألخير المتعلق بالجانب التطبيقي، فقد خصص لمحاولة الكشف عن أما المحور ا
طبيعة العالقة التي تربط الصحافة المكتوبة الجزائرية باألنترنت، وذلك بتحليل بيانات 

أي الجداول البسيطة، ثم تحليل بيانات الدراسة الميدانية (الدراسة الميدانية حسب العينة 
، لنخلص في النهاية إلى النتائج المتوصل إليها من )أي الجداول المركبة(حسب المتغيرات 

  .خالل الدراسة والتي تشكل الخاتمة
  : وتكمن أهمية هذه الدراسة في 

قلة الدراسات التي تستكشف اآلفاق الصحفية لألنترنت، والتي تعني برصد واقع  -
  .استخدامها في الصحافة الجزائرية

ألنترنت، وتزايد استخداماتها المتنوعة، مرور مدة طويلة على تصاعد تطور تقنيات ا -
وكان لإلعالم والصحافة نصيًبا هاًما منها، وهو ما يدعو للتعرف عليها، وعلى طبيعة 

  .استخدامها في الصحافة الجزائرية
  .التنظير لالستخدامات الصحفية لألنترنت في ظل ندرة الكتابات التي تتناول هذا المجال -
في البحث  )1(منهجوتعني كلمة دده طبيعة الموضوع المعالج، أما المنهج المستخدم فيح -

الطريق المؤدي إلى الهدف المطلوب أو مجموعة من القواعد المصاغة من أجل "العلمي 
  ".الوصول إلى الحقيقة في العلم

الذي يستعمل لإلحاطة  الوصفي االستطالعيوهذه الدراسة تقتضي استخدام المنهج   
المها، بيان قيمتها، وحقيقتها، ويركز هذا المنهج على وصف بالظاهرة، بيان جميع مع

دقيق وتفصيلي لظاهرة أو موضوع محدد على صورة نوعية أو كمية رقمية، وقد يقتصر 
  . هذا المنهج على وضع قائم في فترة زمنية محددة، أو يشمل عدة فترات زمنية

التحليل المرتكز أسلوب من أساليب : "وبشكل عام يمكن تعريف هذا المنهج بأنه 
على معلومات كافية ودقيقة عن ظاهرة أو موضوع محدد، ومن خالل فترة أو فترات 
زمنية معلومة، وذلك من أجل الحصول على نتائج عملية، ثم توزيعه بطريقة موضوعية، 

  .)2(وبما ينسجم مع المعطيات الفعلية للظاهرة

                                           
 .32، ص1986، بغداد، 2، مطبعة الجامعة صالح الدين، طأصول البحث العلميمحمد أزهر سعيد السماك وآخرون،  - 1

 .176، ص1982، ي، مفهومه، أدواته وأساليبهالبحث العلمذوقان عبيدات وآخرون،  - 2
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موجودة في جماعة  هو عبارة عن دراسة عامة لظاهرة: ")1(والمنهج الوصفي
، كما أنه ال يتوقف عند وصف البيانات "معينة، وفي مكان معين، وفي الوقت الحاضر

ويعتبر منهج المسح واحد من المناهج . وتبويبها، وإنما يهتم بدراسة العالقة بين المتغيرات
يهتم بدراسة الظروف االجتماعية والسياسية "األساسية في البحوث الوصفية حيث 

ادية، وغيرها في مجتمع معين بقصد تجميع الحقائق واستخالص النتائج الالزمة واالقتص
  .)2(لحل مشاكل هذا المجتمع

كما تستعين هذه الدراسة أيضا بالمنهج اإلحصائي الذي هو عبارة عن استخدام 
الوسائل الحسابية والرياضية في تجميع البيانات والمعلومات المختلفة، ومن ثم تنظيم 

البيانات والمعلومات عن طريق األرقام والحسابات المرتبطة بها، وكذلك  وتبويب تلك
تحليل وتفسير تلك األرقام ووظفها بشكل يقدم النتائج ويوصل إلى األهداف المنشودة في 

  .)3(البحث والدراسة
أما بالنسبة ألدوات البحث المستعملة في الدراسة فقد تم االعتماد على المالحظة، 

مشاهدة الظاهرة : "فالمالحظة في البحث العلمي هي . ستبيان على حد سواءوالمقابلة، واال
محل الدراسة عن كثب في إطارها المتميز، ووفق ظروفها الطبيعية، حيث يتمكن الباحث 

واستخدامي للمالحظة كان عن طريق  )4(...من مراقبة تصرفات وتفاعالت المبحوثين
ومالحظة كيفية التعامل مع االنترنت مشاركة المؤسسات الصحفية عملها اليومي، 

  .وتقنياتها
أما المقابلة فقد استخدمت من أجل تدعيم البحث بكل ما لم أستطع الحصول عليه 
. باألدوات األخرى، وتلقي شروحات، وتفاصيل أثرت باإليجاب على نتائج الدراسة

بين الباحث  اللقاء المباشر الذي يجرى: "وتعرف المقابلة في البحث العلمي على أنها 
والمبحوث الواحد أو أكثر من ذلك، في شكل مناقشة حول موضوع معين، قصد الحصول 

، فهي التواصل اللفظي مع المبحوثين )5("على حقائق معينة أو آراء أو مواقف محدودة

                                           
 .117، ص1986، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، البحث العلمي، مناهجه وتقنياتهمحمد زيان عمر،  - 1
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بين ) tête à tête(للحصول على البيانات المستهدفة وبالتالي فهي تبادل لفظي وجها لوجه 
ر، حيث يقوم أحد الطرفين لنقل معلومات للطرف اآلخر تكون موجهة شخصين أو أكث
  .)1(نحو هدف محدد

فإن المقابلة تبادل لفظي منظم بين ) "Madeleine Gravitz(وحسب الباحثة 
شخصين، هما الباحث والمبحوث، حيث يالحظ فيها الباحث ما يطرأ على المبحوث من 

  .)2(تغيرات وانفعاالت
، الموجه إلى عينة من "االستبيان"ة المستعملة في الدراسة هي أما األداة المحوري
صحفي، من مجتمع بحث متكون من جل الصحافيين العاملين  140الصحافيين المقدرة بـ 

هي جزء من المجتمع "والعينة في تعريفها العلمي . بقطاع الصحافة المكتوبة بالجزائر
 اإلحصائية، للمعايير طبقا تم حسابهاالكلي المراد تحديد سماته ممثلة بنسبة مئوية، ي

  .)3("وطبيعة مشكلة البحث ومصادر بياناته
تلك العينة التي يختارها الباحث اختياًرا "وهي " العينة القصدية"وقد تم اختيار 

مقصوًدا من بين وحدات المجتمع األصلي، وذلك تبعا لما يراه الباحث من سمات أو 
أو المفردات، وتخدم أهداف البحث، بحيث تكون  صفات أو خصائص تتوفر بهذه الوحدات

الوحدات قريبة الشبه من المجتمع األصلي، وتترك للباحث في الميدان حرية اختيار 
  .)4(وحداتها

 110صحفي، وتم استرجاع  140وعلى هذا األساس، تم تصميم استبيان وزع على 
  .صحفي 100 استمارات، ليصبح الحجم النهائي للعينة 10استمارة، وتم إلغاء 

واألسئلة المغلقة هي التي . سؤال، معظمها أسئلة مغلقة 28ويتكون االستبيان من 
يحدد فيها الباحث مجموعة من اإلجابات البديلة، ويدونها في استمارة االستقصاء بعد 

  .)5(السؤال مباشرة على أساس أن يقوم المبحوث باختيار إجابة معينة
  :يلي واألسئلة المطروحة تدور حول ما 

                                           
1 - Helen Chanchat, l’enquête en psychosociologie, puf, Paris, 1985, p143. 

2 - Madeleine Gravitz, Les méthodes en sociologie, colle que sais je , Paris, 1989, p45. 
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المحور األول من االستمارة خصص للبيانات الشخصية، والتي تمثل متغيرات الدراسة 
وهي السن، الخبرة المهنية، وطبيعة الجريدة، وهذا قصد ربطها بأسئلة الدراسة ومعرفة 

أما المحور الثاني من . إلى أي مدى ترتبط إجابات المبحوثين بالمتغيرات، وهل تتأثر بها
 6ر أسئلته حول درجة استخدام األنترنت في الصحف الجزائرية، ويضم االستمارة فتدو

أسئلة، أما المحور الثالث فتندرج أسئلته ضمن آثار استعمال األنترنت على العمل 
سؤاال، أما المحور الرابع، فهو يحمل أسئلة حول موقف  12الصحفي، ويضم بدوره 

والمحور الخامس واألخير فأسئلته  أسئلة، 5الصحفي الجزائري اتجاه األنترنت، وعددها 
تدور حول تطلعات وآفاق الصحفي الجزائري في مجال استخدام األنترنت في مجال 

  .أسئلة 5الصحافة، ويضم 
أما المجال الزمني للدراسة فيتمثل في الفترة الزمنية التي أنجز فيها هذا البحث،   

إلى  2006علمي في فيفري وتمتد من تاريخ الموافقة على المشروع من قبل المجلس ال
  .2007غاية تاريخ إنهاء مرحلة البحث وعرض المذكرة على المجلس العلمي في نوفمبر 

وألن كل بحث ال يخلو من الصعوبات، فقد تلقيت بعض العراقيل خالل مراحل   
  :البحث الميداني منها 

ثين، إضاعة عدد ال بأس به من االستمارات بسبب إهمال والمباالة بعض المبحو -
  .والمسؤولين

مخالفة بعض المبحوثين للمواعيد المحددة إلنجاز المقابالت الخاصة بالبحث، وهذا ما  -
  .سبب لي إرهاقا شديدا وتضييعا للوقت

ولكنها في الغالب عراقيل لم تكن بالحجم الذي يسمح لها بعرقلة مسار البحث، بقدر 
  .ما كانت حافزا يقوي اإلرادة والمثابرة
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صحافة المكتوبة شكل بارز من أشكال وسائل اإلعالم التقليدية، ومنذ تعتبر ال  
ظهورها إلى يومنا هذا، اتخذت مساًرا جعل منها وسيلة تتأقلم مع جميع الظروف، ولم 
يمنع التطور التكنولوجي، وال ظهور وسائل اإلعالم المختلفة التي تلتها من اهتزاز 

في كل فترة التطورات الحاصلة، لتصنع  وتزعزع مكانتها، وتراجع صيتها، بل استغلت
  .لنفسها مكانة تشهد بقوتها وقدرتها على االستحواذ على فئات معتبرة من الجماهير

ومن خالل هذا المدخل، سيتم التطرق إلى أهم ما يتعلق بالصحافة المكتوبة،   
، وفي كتعريفها، وذكر أنواعها، وظروف نشأتها، وتبيان المكانة التي تحتلها في العالم

  .الجزائر
  

1.I – الصحافة المكتوبة تعريف :  
  

تجدر اإلشارة إلى أنه ال يوجد تعريف واحد للصحافة المكتوبة، وذلك ألن مفهوم   
الصحافة اتخذ أبعاًدا جديدة مع تطور الممارسة الصحفية، ونمو الدراسات الصحفية، ولهذا 

وعلى هذا . تخذ أكثر من تعريففأية محاولة لتحديد المفهوم الحديث للصحافة ال بد أن ت
التعريف اللغوي، التعريف القانوني، : األساس، يمكن رصد أربعة تعاريف للصحافة 

  .التعريف اإليديولوجي، والتعريف التكنولوجي
  

1.1.I –  التعريف اللغوي للصحافة:  
  

، وهي شيء مرتبط )Oxford")1"، في قاموس "Press"تم اإلشارة إلى كلمة صحافة   
، ويقصد بها "Journal"ع والطباعة، ونشر األخبار والمعلومات، وهي تعني أيضا بالطب

فكلمة . بمعنى الصحفي" Journalist"وتعني الصحافة، و " Journalism"الصحيفة، و 
  .الصحافة تشمل الصحيفة والصحفي في ذات الوقت

ف، للفيروز بادي، يقصد بالصحيفة الكتاب، وجمعها صحائ" المحيط"وفي قاموس   
وفي المصباح المنير ألحمد بن علي المقري الفيومي، تعني الصحيفة قطعة جلد، أو 

                                           
 .3، ص1999، مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، مصر، مقدمة في علم الصحافةفاروق أبو زيد،  - 1
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قرطاس كتب فيه، والصحيفة في المعجم الوسيط تعني مجموعة من الصفحات تصدر 
 .)1(يوميا أو في مواعيد منتظمة، وجمعها صحف، وصحائف

  

2.1.I –  التعريف القانوني للصحافة:  
  

 ي للصحافة، هو التعريف الذي تأخذ به قوانينويقصد بالتعريف القانون  
المطبوعات، والذي على أساسه تعامل الصحافة من قبل الحكومات، مثل ما نجده مثال في 

: ، الذي يعرف في مادته العاشرة الصحف 1990قانون اإلعالم الجزائري الصادر في 
در على فترات تعد بمثابة نشرة دورية كل الصحف والمجالت بكل أنواعها، والتي تص«

الصحف اإلخبارية العامة، والنشرات : منتظمة، وتصنف النشرات الدورية إلى صنفين 
     .»الدورية المتخصصة

3.1.I –  التعريف اإليديولوجي للصحافة:  
  

 )2(يختلف تعريف الصحافة باختالف اإليديولوجية التي يتبناها النظام الصحفي القائم  
الصحافة، وهذه اإليديولوجية ترتبط بالفلسفة السياسية في المجتمع الذي تصدر فيه هذه 

وفي هذا المجال نجد تعريفين للصحافة . واالجتماعية، التي يقوم عليها هذا المجتمع
  :يسودان واقعنا المعاصر 

  

1.3.1.I –  التعريف الليبرالي للصحافة:  
  

 ارسةمم في حقه خالل من الفرد، حرية وهو يعتبر الصحافة أداة للتعبير عن  
حرياته السياسية والمدنية، وفي مقدمتها حقه في التعبير عن أفكاره وآراءه، وهو األمر 

  .الذي يلخصه مبدأ الحرية
  

2.3.1.I –  التعريف االشتراكي للصحافة:  
  

نشاط اجتماعي يقوم على  –تاريخًيا  –يقوم هذا التعريف على أساس أن الصحافة   
م، والصحافة تحتاج إلى وسائل إعالمية مناسبة لنشر نشر المعلومات التي تهم الرأي العا

المعلومات، وهذه الوسائل هي الصحف، والصحفيين يقومون بنشاطاتهم على أنهم جزء 
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من طبقة معينة، أو أنهم يمثلون هذه الطبقة، وهي ظاهرة إنسانية تخدم فقط أهداف طبقة 
وظيفي للصحافة أكثر من أي معينة، والتعريف اإليديولوجي للصحافة يركز على الجانب ال

  .جانب
  

4.1.I –  التعريف التكنولوجي للصحافة:  
  

ارتبط ظهور الصحف تاريخيا بظهور المطبعة، والطباعة تعد مرحلة متميزة في   
تاريخ التطور التكنولوجي لوسائل اإلعالم، وال شك أن الصحافة استفادت كثيًرا من 

مراحل تطور وسائل اإلعالم، وهي المرحلة  اإلنجازات التكنولوجية للمرحلة الرابعة من
اإللكترونية، أي ظهور الراديو والتلفزيون، والفيديو، واستخدامات الكمبيوتر واألقمار 

  .الصناعية في اإلعالم
والتطور في تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في العقد األخير من القرن العشرين،   

ة للصحافة في مختلف مجاالت العمل أدى إلى تطور متعاظم في المعالجة اإللكتروني
الصحفي، وهو يكاد يقلب أوضاع الصحافة، ويهدد في مستقبل األسس الجوهرية التي يقوم 

دوريات مطبوعة تصدر بشكل منتظم، وفي مواعيد «عليها مفهوم الصحف باعتبارها 
عد يوم ، فالتطور الحاصل في اإلعالم اإللكتروني يقدم يوما ب»ثابتة متقاربة أو متباعدة

بدائل عملية للصحف، سواء فيما يتعلق بخاصية الدورية، أو الطباعة، أو اإلصدار 
  :المنتظم، ومن هذه البدائل 

  

وهو يقوم على نقل وتوصيل األخبار إلى داخل  : Videotextنظام الفيديوتكست  •
هاز المكاتب، والمنازل بتكاليف معقولة، وذلك عن طريق استخدام جهاز تلفزيون أو أي ج

آخر، ويقوم المشترك باستدعاء األخبار، والمعلومات المطلوبة من خالل بعض األنظمة، 
  .وبالضرب على لوحة المفاتيح تظهر الصفحات المطلوبة مطبوعة على الشاشة فوًرا

  

وهو يقوم على توصيل األخبار والمعلومات إلى المشترك من خالل جهاز : الكابل  نظام •
  .تبه، أو منزله، يمكن من الحصول على المعلومات في أي وقتالفيديو الموجود في مك

  

  .استخدام أقمار االتصال الصناعية في البث التلفزيوني المباشر •
  

  .استخدام تكنولوجيا الكمبيوتر في مجال االتصال، مثل المؤتمرات الصحفية عن بعد •
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ذريا، قد وكل التطورات التكنولوجية سوف تدخل على مفهوم الصحافة تغييرا ج  
يفقده عناصره األساسية، كمطبوعة دورية منتظمة الصدور، ليصبح مفهوم الصحافة أو 

  .الصحيفة ال صلة له بمفهومه الحالي، وهذا بظهور الصحيفة اإللكترونية
  

2.I – الصحافة المكتوبة نشأة وتطور :  
1.2.I –  اختراع الطباعة وانتشارها:  

  

حافة، بدأت في الرسوخ في الوجود البشري يمكن القول بأن الجذور األولى للص  
منذ أحس اإلنسان بضرورة التواصل مع القبيلة، أو الجماعة التي ينتمي إليها، وكان أول 
من سجلت أسماؤهم في التاريخ هم الشعراء البدائيون، ابتداء من هوميروس، ألنهم لم 

ًرا مهًما للتأريخ يكتبوا الشعر فقط للتعبير عن األحاسيس، وإنما كانت أشعارهم مصد
  . للمرحلة التي عايشوها

وكان اختراع الطباعة، حدثا هاما ومنعرجا حاسما في تاريخ البشرية، إذ تعد بمثابة 
  .االنطالقة األولى لتاريخ ومسيرة حافلة للصحافة

والطباعة هي فن قديم عرفه اإلنسان قبل استخدامه في إنتاج الحروف األبجدية 
قرن الثامن قبل الميالد، كان الفنانون اليابانيون يقومون بحفر بزمن طويل، ولكن في ال

شبه " وانج"الكتل الخشبية، وتحبيرها، ثم طبعها على الورق، وفي الصين طبع رجل يدعى 
، ويقال 868كتاب لتخليد ذكرى أبويه وأرخه بالصينية خالل الحادي عشر من ماي عام 

متحرك للطباعة، وذلك باستخدام كتل أن الصينيين كانوا أول من اخترع أول نموذج 
خشبية صغيرة منفصلة بعضها عن بعض، وتحمل كل منها حرفا أو مجموعة حروف 
يمكن تبادلها، وتغيير مواقعها، لكن األشكال المعقدة لألبجدية الصينية، وتعدد صورها 

  .ورموزها، جعل العملية بطيئة ومملة إلى حد كبير
نتصف القرن الخامس عشر، عندما عرفت وظل الحال على ما هي عليه حتى م

الذي ابتكر مطبعته " يوحنا ڤوتنبرغ"أوروبا ألول مرة النموذج المتحرك للطباعة على يد 
بألمانيا، وشرع في طبع صكوك " ماينز"في مدينة  1455و  1454الخاصة بين عامي 

نسخة  300، ومساعدوه بطباعة )1(وتنبرغڤقام  1456وفي عام . الغفران للخطاة والعصاة

                                           
 .16، ص1999، الشركة المصرية العالمية للنشر، القاهرة، العمل الصحفينبيل راغب،  - 1



  مدخل إلى الصحافة المكتوبة
  
  

من اإلنجيل، وذلك بالحروف القوطية السوداء التي تميل إلى الزخرفة كي توحي بأن 
لم يشأ أن يفشي سره، لكن  وتنبرغڤالنسخ قد كتبها الناسخون بأيديهم كالمعتاد، وذلك ألن 

سرعان ما انكشف السر عندما أرسل عددا من النسخ المطبوعة إلى باريس ليبيعها هناك، 
 وتنبرغڤسيون أن النسخ متطابقة تطابقا مذهال، وكان تفسيرهم لذلك أن فالحظ الفرن

. إبعاد التهمة عليه حتى ال يفشي سره وتنبرغڤاستخدم قوى سحرية شريرة، ولم يستطع 
، ولكن سرعان ما انكشف سر المطبعة الخفية، "المزامير"بطبع كتاب  1457وقام في عام 

تراع الجديد إيطاليا، خاصة البندقية، وفيها ولم تمض سوى سنوات قليلة حتى بلغ االخ
أن يبتكر الحروف الصغيرة، باإلضافة إلى الحروف الكبيرة، " نيكوالس جينسوف"استطاع 

" Italic"الحروف المائلة التي عرفت باسم " الدوس رومانسون"وبعد ذلك بسنوات ابتكر 
  .نسبة إلى إيطاليا

في فرنسا، وكذلك سويسرا، حيث  وقبل نهاية القرن الخامس عشر بدأت الطباعة
وليام "عمل فيلسوف اإلنسانيات إيرازموس على جمع الحروف لفترة من الزمن، ثم جلب 

الطباعة إلى انجلترا، بعد أن تعلم فنها في ألمانيا، وجعل منها مشروعا مربًحا، " كاكستون
انتشرت كتاب، وتتلمذ على يده ناشرون عديدون، و 100عاما فقط نشر حوالي  15ففي 

" خيوفاني"الطباعة في شتى أنحاء العالم، ففي القرن السادس عشر أقام إيطالي يدعى 
بأمريكا، وبذلك انتقلت الطباعة إلى العالم الجديد، " مكسيكو سيتي"مشروعا للطباعة في 

  .أمريكا
وهكذا أصبحت الطباعة وسيلة لنشر وتعميق االتصال بين الناس الذين وجدوا في 

وع أداة فعالة لنقل المعارف والمعلومات، ولكن شعر أرباب السلطة بخطورة الكتاب المطب
  .هذا االختراع في تكوين الرأي العام، فظهر دور الرقابة التي واكبت الصحافة منذ نشأتها

  

2.2.I –  ظهور وتطور الصحف والدوريات المنتظمة:  
  

ارتها الحروب لقد أدى التعطش إلى المعلومات الجديدة، والسريعة، كالتي أث  
والثورات االجتماعية، واكتشاف البلدان البعيدة، إلى ظهور وسيلة جديدة لتسجيل ونقل 

  .المعلومات، وهي اإلصدارات الدورية في أوروبا
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ويمكن القول أن القرن الثالث عشر هو االنطالق األول لمثل هذه اإلصدارات، التي   
د من القول أنه كانت في العصور تطورت شكال ومضمونًا مع اختراع الطباعة، وال ب

أو صحف مخطوطة، ومنسوخة تقدم أخبار الحياة السياسية واالقتصادية " جرائد"الوسطى 
كتيبا من هذا النوع بين  450الخ، ففي انجلترا مثال صدرت فيها ...واالجتماعية، كالزالزل

ن اللتان ولكن هذه اإلصدارات كانت تنقصها السمتان األساسيتا. 1610و  1590عامي 
  .تميزان اإلصدارات الدورية، وهما الوقت المحدد للصدور، وتنوع المضمون

، 1597من لوكسمبورغ بإصدار مجلة شهرية منذ عام " صامويل ديلباوم"لذلك، قام   
تنشر أخباًرا من هولندا، وفرنسا، وانجلترا، وغيرها، وفي نفس السنة أصدر السويسري 

بلده، إالّ أن هاتين المحاولتين لم تدوما طويال، لكنهما مجلة شهرية في " ليونارد سترو"
 1609افتتحتا عصر الصحافة الدورية المنتظمة، فبعد فترة قصيرة صدرت في عام 

وكانت تطبع في ألمانيا، والثانية في " براغ"جريدتان يوميتان، األولى أصدرها يوليوس من 
ذ بداية القرن السابع عشر ، وهكذا صدرت من"جوهان كارلوس"الطابع " ستراسبورغ"

  .الكثير من الصحف في البالد األوروبية المختلفة بشكل أسبوعي
تيموثيوس "فكان أول من أصدرها رجل الطباعة وناشر الكتب الصحف اليومية  أما  
  .، إال أن هذه الجريدة لم تدم طويال)1(1660عام " ريتش

حف يومية، استطاعت وفي بداية القرن الثامن عشر، صدرت في أوروبا عدة ص  
  .أن تتجنب أخطاء الصحف السابقة

أما في فرنسا، فنظًرا لصرامة الرقابة، فقد تأخر صدور أول صحيفة يومية فيها،   
وقد شهد القرن الثامن عشر ازدياًدا ". Journal du Paris"حين صدرت  1777حتى عام 

 1789و  1631مي لدرجة أنه بين عا) علمية خاصة(كبيًرا في عدد الصحف والمجالت 
  .دورية بدون انقطاع 350كانت تصدر في فرنسا 

وقد واكب فن الطباعة هذه التطورات بهدف اإلسراع بالعملية الطباعية اختصاًرا   
في تطوير آلة الطباعة الخشبية " وليم جانوس بالو"للوقت، فقد نجح الطابع الهولندي 
مع فجر الثورة الصناعية، استطاع  1800وفي عام . القديمة في أوائل القرن السابع عشر

وليم "قام االنجليزي  1790ابتكار المطبعة الجديدة في انجلترا، وفي سنة " االيرل ستانهوب"
                                           

1 - Chronologie sur l’histoire de la presse : «www.wikipedia.org», page vue le 20/06/2006.  
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بتسجيل براءة اختراع المطبعة األسطوانية، لكنه لم يواصل مشروعه، وفي عام " نيكلسون
مطبعة تدار بالبخار،  بألمانيا أول" ساكسوتيا"في إقليم " فريدريك كونيج"اختراع  1811

اللندنية المطبعة البخارية، لترتفع " التايمز"وبعد ذلك بثالث سنوات استخدمت صحيفة 
بإنتاجها إلى أربعة أضعاف ما كانت المطبعة اليدوية تنتجه، وهكذا ازداد سحب الصحف 

  .1830وساعد على توزيعها انتشار خطوط السكك الحديدية ابتداء من 
افة تستحوذ على جماهير واسعة، خاصة الطبقة العاملة في وهكذا أصبحت الصح  

  .المصانع والمناجم
ومع اكتشاف األمريكي روبرت للمطبعة الدوارة السريعة في أواخر القرن الثامن   

للفائف الورق الطويلة، وتمكن األمريكي  1803سنة " فورد رينيه"عشر، واختراع اإلخوة 
ن شأنه أن يجعل بكرات الورق جزء ال يتجزأ من نظاما م 1865من ابتكار سنة " بالوك"

  .المطبعة، هذا ما أدى إلى إنتاج الصحف بسرعة وبكميات كبيرة
إن الفترة الممتدة ما بين «:  )1("تبسيط الصحافة"ويقول دايفيد وينرايت في كتابه   

شهدت انتشارا لتأسيس الصحف في شتى أنحاء العالم، ومعظمها ال يزال  1880و  1860
مرا حتى اليوم، وذلك لحرصها على اتباع التطورات التكنولوجية المستحدثة باستمرار مست

ورصد وينرايت أهم » وترسيخ التقاليد الصحفية في مجال صياغة األخبار والتحرير
  :الصحف الرائدة في هذا المجال ومنها 

  )النرويج -أوسلو " (Often Posten"صحيفة  1860عام  -
  )السويد –استوكهلم " (Dayens Nyheter"صحيفة  1861عام  -
  )إيطاليا –تورينو " (La stampa"صحيفة  1967عام  -
  الكندية" Manitoba"صحيفة  1974عام  -
  صحيفة األهرام المصرية 1976عام  -
  اليابانية Asahi shimbunصحيفة  1979عام  -
  األمريكية Los angeles timesصحيفة  1981عام  -
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ول من القرن العشرين انتشار واسع، ونجاح باهر للصحافة، وقد شهد الربع األ  
حتى لقبت بصاحبة الجاللة، ولكن مع نهاية هذا الربع، ظهر منافس جديد لها وهو 

، وفي بداية األمر وجدت الصحافة صعوبات للتأقلم، والمنافسة، وكان لزاما عليها "الراديو"
  .األفضل في األخير أن تعمل على تطوير نفسها من أجل تقديم

ومع ظهور الراديو، لم تشعر الصحافة بزعزعة في مكانتها، ألن التلفزيون كان   
نخبويا عند ظهوره بسبب ارتفاع تكلفة األجهزة، ومع انطالق الحرب العالمية الثانية 
استعادت الصحافة عصرها الذهبي، ولكن بتقسيم المكانة باإلنصاف مع الراديو، وأصبحت 

يكة متضامنة مع الصحافة المطبوعة لخدمة مختلف الجماهير، الصحافة المسموعة شر
ومع انتشار التلفزيون أصبح لكل وسيلة وظيفتها الخاصة والمتميزة، بحيث تتكامل فيما 

  .بينها في أداء إعالم نزيه بعيدا عن المنافسة
وهكذا حاولت الصحافة المكتوبة منذ ظهورها إلى يومنا هذا أن تحافظ على   

سسها مهما كانت األوضاع، ومهما طرأ على العالم من تغيرات تكنولوجية، خصائصها، وأ
وظهور وسائل إعالمية تتسم بالسرعة في نقل المعلومة، وذلك في محاولة كل مرة إيجاد 

  .بدائل جديدة من أجل التأقلم
  

3.I – أنواع الصحف :  
  

ا لعدة من اجل التوصل إلى ذكر األنواع المختلفة للصحف، يجب تقسميها وفق  
  :معايير، وهذه المعايير تخضع لها جميع الصحف، سواء كانت جرائد أو مجالت، وهي 

معيار دورية الصدور، معيار التغطية الجغرافية، معيار المضمون وطبيعة  -
الجمهور، معيار االتجاه السياسي للصحيفة، معيار حجم التوزيع، معيار الشكل 

المادي الذي تنشر عليه الصحيفة، وهو الفني للصحيفة، ثم أخيرا معيار الوسيط 
  .معيار جديد نتج عن تطور تكنولوجيا الصحافة

  

1.3.I –  معيار دورية الصحف:  
  

  :على هذا األساس يمكن تقسيم الصحف إلى   
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وهي الصحف التي تصدر بصفة دورية يوميا، ومنها ما يصدر : الصحف اليومية  •
سبوعية، والصحف النصف صباحا، ومنها ما يصدر في المساء، والصحف األ

  .شهرية والصحف الشهرية، والصحف الربع سنوية، أو الفصلية
  

2.3.I –  معيار التغطية الجغرافية:  
  

ويقصد بالتغطية الجغرافية مدى وصول الصحيفة إلى القراء في الدولة التي تصدر   
  :)1(فيها، أو مختلف الدول والمناطق التي تشملها، وفي هذا التقسيم نجد

وهي التي تصدر ليغطي توزيعها محافظة أو منطقة معينة، : ف المحلية الصح •
والصحف القومية، وهي الصحف التي تصدر لتوزع على جميع األفـراد في 
الدولة دون انتماء إلقليم أو محافظة معينة، وتهتم بتغطية األخبار التي تمت في 

وهي " الصحف الدولية"و الدولة ككل، كما لها اهتمام باألخبار العالمية والدولية، 
الصحف التي تصدر لتوزع في الدولة نفسها أو خارجها، وأحيانا تصدر طبعات 
خاصة من الصحف المحلية، وسميت بهذا االسم ألنها تعبر حدود وطنها، ويتم 

جريدة : قراءتها خارج حدود بلدها، ومن أبرز األمثلة عن هذه الصحف 
"International Herald Tribune "دة وجري"USA today" و ،"New York Times "

أما المجالت . الخ...البريطانية" Times"الفرنسية، و " Le monde"األمريكية، و 
  .األمريكيتين News weekو  Timesمجلة ذات الطابع الدولي فنذكر منها 

  

3.3.I –  معيار المضمون وطبيعة الجمهور:  
  

ص مضمونها، كالسياسة، يركز هذا المعيار على تقسيم الصحف حسب تخص  
، الخ، وتخصص الجمهور المستهدف من إصدارها، وعلى هذا ...االقتصاد، المرأة، الدين

  :األساس تنقسم الصحف إلى 
وهي تجمع بين جميع التخصصات، كالسياسة، االقتصاد، : الصحف العامة  •

  .، الخ، وتوجه إلى جمهور عام وغير متجانس...والرياضة

                                           
 .19، مرجع سبق ذكره، صالصحافة في عصر المعلوماتمحمود علم الدين،  - 1



  مدخل إلى الصحافة المكتوبة
  
  

وهي صحف جمهورها عام وغير متجانس من حيث  :صة الصحف العامة المتخص •
من حيث اهتماماته واحتياجاته، ولكنها تركز على  خصائصه، وسماته، ومتنوع

 .مضمون معين تعالجه بأسلوب يتسم بالبساطة والوضوح
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4.3.I –  معيار االتجاه السياسي للصحيفة:  
  

  :ويقسم الصحف إلى   
ي التي ال تعبر عن أي اتجاه سياسي معين، أ: الصحف المستقلة أو شبه المستقلة  •

  .أو تتبنى إيديولوجية بعينها، أو تعبر عزب سياسي معين
أحزاب لتعبر عن اتجاهات الحزب،  وهي التي تصدر عن :الصحف الحزبية  •

 .وأفكاره، وتدافع عن مواقفه، وتطرح رؤيته الخاصة لكافة األحداث والقضايا
  

5.3.I – اسة التحريرية معيار حجم التوزيع والسي:  
  

  :وعلى أساس هذا المعيار، تنقسم الصحف إلى   
وهي ذات التوزيع الضخم، وعادة ما تكون : الصحف الجماهيرية أو الشعبية  •

  .رخيصة الثمن، وتركز على المواضيع التي تهم القارئ العادي
صحافة التي تتحرى الدقة وهي ال :الصحف النخبوية أو الصحافة المحافظة  •

ية، وتميل إلى االتزان في معالجة المواضيع، وتركز على المقاالت والموضوع
 .الجادة، وال تنشر الفضائح إال نادًرا، وتكون مرتفعة الثمن نسبًيا

 والمضمون العريضة التوجه إلى الجماهير وتجمع بين :الصحف المعتدلة  •
 .المتوازن على حد سواء، وتوجه إلى كافة الجماهير

  

6.3.I – الفني للصحيفة  معيار الشكل:  
  

  :على إثره تنقسم الصحف إلى   
وتتفق كل من الجريدة والمجلة في أنهما تصدران دوريا، أو : الجرائد والمجالت  •

في مواعيد منتظمة، إال أن هناك مجموعة من االختالفات تميزهما عن بعضهما 
  :البعـض، منها 

الف، تأخذ إما عن عدد من الصفحات دون غ فالجريدة عبارة :الشكل والحجم  •
، وهناك حجم وسط غير "Tabloid"أو الحجم النصفي  "Standard"الحجم الكبير 

، أما المجلة فتصدر في عدد أكبر من "Le monde"شائع االستخدام كحجم صحيفة 
 .الصفحات ذات غالف، وتتنوع أحجامها بين صغير ومتوسط وكبير
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أسبوع، أما المجلة فال تقل  فالجريدة ال تزيد دورية صدورها عن :دورية الصدور  •
دورية صدورها عن أسبوع، وكل من الجريدة والمجلة تستخدمان األشكال 
الصحفية المختلفة، والجرائد تركز على ماذا حدث، أما المجلة فتركز على ماذا 
حدث وكيف، أي العمق والتحليل، وتسمح دورية الصدور األطول نسبيا بالنسبة 

 في وتنوع مختلفة، وألوان رفيع، ورق بتقديم لالشك في للمجلة إلى الجودة
 .المضمون أيًضا

  

7.3.I –  معيار الوسيط االتصالي الذي يحمل الصحيفة:  
  

فالصحيفة لم تعد تعتمد فقط على الورق المطبوع التقليدي في نقل محتوياتها، وعلى   
  :هذا تنقسم الصحف إلى 

  .الصحافة الورقية المطبوعة التقليدية •
والتي تتخذ وسائط إلكترونية تعتمد أساسا على الحاسبات : لكترونية الصحافة اإل •

اإللكترونية في عملية اإلرسال واالستقبال، وتتخذ هذه الصحافة أشكاال مختلفة، 
 .نعود إليها بالتفصيل في قسم الحق من المذكرة

  

4.I – الصحافة عبر العالم :  
  

بفهم كيفية انتشار الصحافة إن محاولة رصد ألوضاع الصحافة العالمية، ستسمح   
عبر كل أقطار المعمورة، وطريقة تأقلمها مع مختلف األوضاع، سواء السياسية، أو 

  .االقتصادية، أو االجتماعية السائدة في كل بلد، حتى أصبحت مرآة عاكسة له
  

1.4.I –  الصحافة في الواليات المتحدة األمريكية:  
  

متحدة انهيار وسقوط الصحف الكبرى، خالل فترة الستينات شهدت الواليات ال  
مثال " لوس أنجلس"وانخفاض توزيعها، وتم غلق العديد من الصحف المحلية، ففي مدينة 

ولكن بعد ذلك بعشر سنوات لم يتبق منها  1957كانت هناك أربعة صحف كبرى في عام 
طق ، ولكن في الوقت ذاته ازدهرت الصحف اليومية المحلية في المنا)1(سوى صحيفتين

صحيفة، ونفس األجواء عاشتها مدينة  28المجاورة للمدن األمريكية الكبرى، ليبلغ عددها 
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الذي أدى إلى غلق صحيفة  1966نيويورك، خاصة بعد إضراب الصحف الشهير سنة 
New York Herald Tribune  أبوابها، ولكن واصلت نسختها في اإلصدار في مدينة

: ، ولم يبق في نيويورك إال صحيفتين هما "بوستواشنطن "باريس، وهذا بالتضامن مع 
"New York times " و"Daily News " ومسائية واحدة"New York post ." ولكن بحلول

، "New York American"بدأت صحيفة مسائية جديدة في الصدور تحت اسم  1971عام 
تصاد من المتخصصة في شؤون المال واالق" Wall street journal"كما اتخذت صحيفة 

نيويورك مركزا رئيسًيا لنشرها، وفي نفس الوقت شهدت المناطق المجاورة لنيويورك 
  .صحيفة محلية تهتم في ذات الوقت باألخبار المحلية والعالمية 40صدور حوالي 

وبما أن الصحافة في الواليات المتحدة تعبر عن الممارسة الديمقراطية، فإن   
ن صباحيتان في معظم المدن الصغيرة، إحداهما مظاهر ذلك تكمن في تواجد صحيفتا

تنتمي للحزب الديمقراطي، واألخرى للحزب الجمهوري، وكل منهما تعبر عن توجهات 
  . الحزب الذي تنتمي إليه

ومن عوامل صمود الصحافة األمريكية، هو اعتمادها األول على رأس المال 
  .ها إلى تقديم مضمون ذو نوعيةكعامل أساسي، إلى جانب الفكر والثقافة، وهذا ما أدى ب

  

2.4.I –  الصحافة في بريطانيا:  
  

إن الصحافة في بريطانيا تعرف نوعا من االستقرار، ذلك ألن الصحف اليومية   
الكبرى ما تزال تفرض نفسها على الساحة اإلعالمية، بسبب اعتماد بريطانيا على سياسة 

لبريطانية، وارتباط أطرافها محكمة للتوزيع، وساعد على ذلك صغر مساحة الجزر ا
بشبكة مترابطة من السكك الحديدية التي تتيح للصحف إمكانية التوزيع السريع، ومع 
التطورات التكنولوجية الجديدة، أصبحت الصحف البريطانية تطبع حتى في المدن 
المتطرفة، عن طريق النقل واالتصال االلكتروني بالمركز الرئيسي لطبعها، وهكذا أصبح 

وزيع ال يشكل عائقا في بريطانيا، وقد احتلت بريطانيا الريادة في هذا المجال بالموازاة الت
، وكذلك الصحف السوفييتية مثل صحيفة "Asahi"مع الصحف اليابانية، مثل صحيفة 

وتعتبر مانشستر مركزا رئيسيا لطباعة عدد كبير من الصحف القومية، باستعمال ". برافدا"
باإلضافة إلى مراكز أخرى عديدة منتشرة في كل أرجاء بريطانيا،  التكنولوجيا الحديثة،
  .في بلفاست في نفس وقت طبعها في لندن" Daily Mirror"فمثال تطبع صحيفة 
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وتبقى بريطانيا تحتل المراتب األولى عالميا من حيث التوزيع وعدد القراء، وهذا   
األمور، لذلك فهي ال بسبب قدرة الصحف الكبرى في فرض سيطرتها، واألخذ بزمام 

تعاني كثيرا من التحديات التي تواجه الصحافة في بالد أخرى، خاصة تلك التي تتعلق 
  .بارتفاع أسعار الورق ومستلزمات الطباعة

  

3.4.I –  الصحافة في فرنسا:  
  

تعاني الصحف الباريسية من مأزق مالي، وهذا بالرغم من الدعم الذي تقدمه   
صحيفة  28، فقد تناقص عدد الصحف اليومية في باريس من )1(رالحومة بين الحين واآلخ

، ويوحي األمر بأن باريس شانها شأن 1990صحيفة فقط في عام  13إلى  1945في عام 
العواصم األخرى في طريقها إلى االعتماد على صحيفتين صباحيتين وأخريين مسائيتين 

مقدمة، ألنها اتخذت سياسة المسائية ستظل في ال" Le monde"وال شك أن صحيفة . فقط
فريدة من نوعها بين كل صحف العالم، وهي رفضها لنشر الصور التي تجد فيها إهداًرا 
لمساحات يمكن أن تستغل في نشر مقاالت جادة، وهذا النجاح لم يأت من فراغ، وإنما 

 Le"بدأت مسيرتها بالعمل على مطابـع صحيفـة  Le mondeلسبب تاريخي وهو أن 

temps "لقديمة التي ورثتها عنها، ولم تكن قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية ا
لطبع الصور، وعندما حازت على شهرتها، واحترام القراء دون نشر الصور، اعتبرت 

  .هذا من تقاليدها العريقة التي ميزتها عن الصحف األخرى
  

4.4.I –  الصحافة في إيطاليا:  
  

ها يختلف نسبيا، فهي خاضعة لنفوذ رجال األعمال، أما إيطاليا فحال الصحافة في  
 هامشيا، دورا تلعب المثقفين فئة تكاد بحيث الضخمة، والمؤسسات الشركات، وأصحاب

، و "تورينو"التي تصدر في " Stampa"فيما ينطبق هذا على الصحف القومية، مثل 
ذات الشعبية " ابيزي سير"التي تصدر في ميالنو صباحا، وصحيفة " كورييري ديلالسيرا"

القومية التي يصدرها الفاتكان فتعبر ) أوزير قاتوري رومانو(الكبيرة مساء، أما صحيفة 
وعموما فإن الصحافة في إيطاليا تتميز بضعف . عن الصوت المباشر والصريح للبابا
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إصداراتها، والتفاوت في جمهورها حسب المناطق، تفاوت واضح في مستويات عدة، 
  .ق الشمالية والجنوبية إليطالياخاصة بين المناط

  

5.4.I –  الصحافة في ألمانيا:  
  

إن وضع الصحافة في ألمانيا المعاصرة، وبعد سقوط جدار برلين، أصبح يشبه إلى   
حد كبير الصحافة اإليطالية، ألنها أصبحت تحت وطأة رجال األعمال، ومعظم الصحف 

، "هامبورغ"ته كناشر صغير في الذي بدأ حيا" أكسل سبرنجر"يحكمها رجل واحد يدعى 
نشر مجلة شهرية، ومجلة  1945وفي عام . وكان قد رفض أي تعاون مع الحكم النازي

وهي مجلة مصورة، وهي " كريستال" 1948، ثم أطلق عام 1946أسبوعية للراديو سنة 
" Bild zeitung" 1952، وفي عام "Humburger abend blatt"وجريدته اليومية األولى الـ 

، وهي صحيفة إخبارية، وكذلك أنشأ في أهم المدن األلمانية )Die welt")1"، 1953ي عام وف
، أما في مدينة فرانكفورت فتصدر صحيفة 1966مطابع حديثة منها واحدة في برلين عام 

، بعد أن وقع الحلفاء الحظر 1949والتي تأسست عام " فرانكفورت الجرمانية تسايتونغ"
األلمانية منذ هزيمة القوات النازية، وهي صحيفة تتميز الذي فرضوه على الصحف 

وبعد توحيد ألمانيا بدأ ". شيرن"، و "دير سبيغل"بالرزانة، وأيضا المجالت األسبوعية مثل 
  .اإلقبال على شراء الصحف الكبرى الواردة من الشطر الغربي أللمانيا

  

6.4.I –  الصحافة في باقي أوروبا:  
  

الدول األوروبية دعم الحكومات لها، خاصة تلك الصحف  سجلت الصحافة في باقي  
المهددة بالتوقف عن الصدور، مثلما حدث في النرويج، عندما قامت الحكومة النرويجية 
بدعم أسعار الورق، وخفض االشتراكات في المكالمات الهاتفية الخاصة بالصحفيين، شأنها 

  .خل فيهاشأن الدانمرك التي تشجع المشاريع الصحفية دون التد
ولكن الحال يختلف في دول الكتلة الشرقية، خاصة في فترة سيطرة االتحاد   

السوفييتي سابقا، أين كانت السيطرة الكلية للدولة على الصحافة، ومع ذلك لم تكن أوروبا 
الغربية كلها مثاال للحرية والديمقراطية، فقد عاشت كل من إسبانيا والبرتغال أكثر من 

والبرتغال " فرانكو"وطأة الحكم الفاشي الديكتاتوري، إسبانيا تحت حكم  أربعين عاما تحت
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اللذان وضعا كل العراقيل أمام حرية الصحافة، أدت إلى غلق أقدم " ساالزار"تحت حكم 
، واليونان هي "Oseculo"، و )Journal do comercio")1"صحيفتين في البرتغال هما 

عندما قام الجنرال  1967توري في عام األخرى وقعت تحت حكم عسكري فاشي ديكتا
بانقالب خططت له المخابرات األمريكية، وأدى إلى كبت حرية الصحافة " بابا دوبلو"

ومصادرة الصحفيين، فاضطر الصحفيون إلى مغادرة البالد، على أمل العودة بعد عودة 
الملك قسطنطين إلى عرشه، ولكن الشعب اليوناني فضل الحكم الجمهوري، وكان 

  .للصحافة اليونانية دور كبير في إزالة الحكم الفاشي
، )إسبانيا والبرتغال واليونان(نفس األجواء عاشتها الصحافة في أوروبا الغربية   

، وهذا يعني بأن الديمقراطية ليست )في المجر وتشيكوسلوفاكيا(نجدها في أوروبا الشرقية 
  .حكرا على الغرب كله، وال على الشرق كله

، قام الشعب بثورة ضد الحكم العميل لالتحاد 1956مثال، وفي عام  في المجر  
  .السوفييتي، أيدتها أمريكا بهدف القضاء على االتحاد السوفييتي

" رودي براجـو"أما في تشيكوسلوفاكيا فقـد سانـدت صحيفـة بـراغ الكبـرى   
"Rude Prago" الذي أطلق " بتشيكدو"، ومعها الراديو والتلفزيون ثورة التحرير التي قادها

، لكن االتحاد 1968و  1967المجال لحرية الصحافة بنظامه الديمقراطي بين عامي 
ليقضي على هذه الثورة، وعلى كل من نادى " وارسو"السوفييتي عاد مجدًدا تحت ستار 

  .بالحريات
بالرغم من كل ما فعله االتحاد السوفييتي، فإنه توصل إلى تأسيس صحيفتين  ولكن  
، وال شك أن )Pravda(وبرافدا ) Izvestia(ازفستيا : ن ذات صدى عالمي وهما قوميتي

نجاحهما هو انعكاس للقوة التي كان يتمتع بها االتحاد السوفييتي قبل انهياره، ولكن بعد 
انهياره انعكست مظاهر الفوضى والفساد على الصحافة الروسية إلى درجة توقف 

صدور أكثر من مرة، وبهذا تراجعت الصحافة عن ال Pravdaو  Izvestiaالصحيفتين 
  .الروسية، وفقدت قوتها في التأثير على الرأي العام
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7.4.I –  الصحافة في باقي دول العالم:  
  

اليومية التي تصدر في بكين اللسان الرسمي للحزب " الشعب"صحيفة  تعد: في الصين  •
المسؤولون والمواطنون على الشيوعي الصيني، والحكومة الصينية، ومن خاللها يتعرف 

  .التوجهات التي يجب أن يسيروا على نهجها
  

إلى ارتفاع  )1(حقق اليابان أرقاما قياسية في توزيع الصحف، ذلك يعود: في اليابان  •
التي تصدر مرتين " Asahi"المقروئية في هذا البلد، ومن أشهر الصحف اليابانية صحيفة 

في خمس مدن، وتملك شبكة ضخمة للراديو والتلفزيون،  في اليوم، ويتم طباعتها إلكترونيا
في  1879كما قامت هذه الصحيفة بإصدار مجالت مختلفة، ويعود تأسيسها إلى سنة 

ويعود نجاحها إلى حرصها . ليزيد توزيعها" طوكيو"، ثم انتقل مقرها إلى العاصمة "أوزاكا"
ا الطبع اإللكتروني في مدن على استخدام أحدث وسائل تكنولوجيا الصحافة، وفي مقدمته

صحيفة : ومن الصحف اليابانية األخرى التي لها صدى واسع . عديدة في وقت واحد
"Mainichi " و"Yomiuri."  
  

يعرف توزيع الصحف الهندية تذبذبا، بالنظر إلى عدد سكان البلد، فمثال : في الهند  •
توزيع ضئيلة جًدا،  نسبة" Times of India"و " Statesman"و " Hindo"تعرف صحف 

  .بالرغم من أنها أولى الصحف في البالد، وتعود أسباب هذا التذبذب إلى مشاكل مالية
  

إذا عرجنا إلى أستراليا فإننا نالحظ بروز صحيفة قوميـة رئيسيـة : في أستراليا  •
" األسترالي"باسم  1964عام " روبرت ميردوخ"والتي أسسها إمبراطور الصحافة الشهير 

)Australian( وقد تم نقدها في البداية على كونها تقليد حرفي "ميلبورن"، ومركزها ،
البريطانية، ولكن مع مرور الوقت تعّود األستراليون عليها، " Daily express"لصحيفة 
 أستراليا، في أخرى صحف وجود يعني ال وهذا البالد، في األولى الصحيفة وأصبحت

قوتها أن تتجاوز حدود اإلقليمية، وتفرض نفسها  فهناك صحف إقليمية استطاعت بفضل
وكذلـك صحيفـة  1854المؤسسة سنة " The age"على كل أرجاء أستراليا، منها صحيفة 

"Sydney morning herald " والصحافة عموما في أستراليا . 1830التي تأسست سنة
  ".ميردوخ"مزدهرة، ولها تاريخ عريق صنعه 
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على إثر االنقالبات السياسية والعسكرية الواقعة في دول أمريكا : في أمريكا الالتينية  •
الالتينية، عانت الصحافة الكثير، مثل التوقيف عن الصدور، اعتقال الصحفيين، أو 

  .في الشيلي" El mercurio"في البيرو، وصحيفة " Expreso"اغتيالهم، مثلما حدث لصحف 
تاريخ عريق، وهي عبارة عن  ولها" اكسيلسيور"وأشهر صحيفة في المكسيك هي   

  .شركة مساهمة يشترك فيها العديد من المواطنين، وتحض بارتياح من طرف السلطات
  

تعاني الصحافة في الدول اإلفريقية، باستثناء مصر، ودول المغرب : في إفريقيا  •
 العربي، وجنوب إفريقيا من تدهور أوضاعها، وهذا انعكاسا لما تعيشه الدول اإلفريقية من

مشاكل ونزاعات وحروب أهلية، انعكست كلها على الصحافة، وجعلتها تتخبط دائما في 
  .الحضيض

  

8.4.I –  الصحافة في الدول العربية :  
  

يعود إنشاء الصحف في مصر إلى الحملة الفرنسية، ولكن البداية الحقيقية : في مصر  •
لتقارير المسماة للصحافة المصرية هي بداية حكومية عند قيام محمد علي بطبع ا

أشهر وأعرق الصحف المصرية، حيث تأسست في " األهرام"، وتعتبر جريدة "بالجرنال"
، وما زالت لحد اليوم تحتل الريادة بنسب عالية في التوزيع، وصدى 1876ديسمبر  27

  .مصري وعربي
  

ي ، فقد عملت الصحافة إبان االستعمار الفرنسي، في المساهمة فأما في تونس والمغرب •
  .تحرير البالد، وبعد االستقالل على تشييد البالد

  

5.I – الصحافة المكتوبة في الجزائر :  
  

تعتبر الجزائر أول بلد في المغرب العربي عرف اإلعالم المكتوب، وكان ذلك مع   
" بريد الجزائر"بداية االحتالل الفرنسي الذي أصدر أول جريدة له في الجزائر 

)L’estafette d’Alger (1830جوان  في)صدر منها ثالثة أعداد ثم توقفت، وتلتها )1 ،
، حيث بادرت سلطات 1832إصدارات أخرى في شكل منشورات ومعلقات إلى غاية بداية 

بلغة عربية دارجة، ركيكة وفي نطاق " المرشد الجزائري"االحتالل إلى إصدار أسبوعية 
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الرأي العام الجزائري في  ضيق ال يتجاوز مقاطعة الجزائر العاصمة، عملت على تشويش
غير الحكومية التي عمرت " األخبار"جريدة  1839فترة المقاومة الوطنية، دعمتها سنة 

  .حتى نهاية القرن
وعرفت فترة نهاية القرن التاسع عشر نشاطا إعالميا كثيفا للمستوطنين، حيث   

تذكر بعض صحيفة، أما عن النشاط الصحفي الخاص بالجزائريين، ف 150أصدروا حوالي 
، بينما تؤكد 1907عام " كوكب إفريقيا"كانت " جزائري"المصادر أن أول صحيفة يصدرها 

الحق، النصيح، فريضة الحج، المنتخب : مراجع أخرى على أسبقية صحف أخرى مثل 
  .في صالح العرب، األخبار، المغرب، الجزائر، ذو الفقار، اإلسالم، الصديق

صدرت صحف أخرى بأسلوب جديد، وأهمها صحف وبعد الحرب العالمية األولى،   
الشهاب، (أعضاء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بقيادة الشيخ عبد الحميد بن باديس 

، باإلضافة إلى صحف بعض األحزاب )السنة النبوية، الشريعة، الصراط، البصائر
ستعماري ، ولكنها واجهت جميعها صعوبات كثيرة نتيجة الوضع اال)األمة(السياسية 
  .الصعب
وظل أمر الصحافة في الجزائر كذلك، إلى غاية اندالع الثورة التحريرية عام   

في طبعتين، بالعربية والفرنسية،  1956عام " المجاهد"، وأصدرت قيادتها جريدة 1954
وكانت بداية تصدر في الخارج، لتستقر بالجزائر بعد االستقالل، وتتحول إلى أسبوعية 

عربية فقط، أما طبعتها الصادرة بالفرنسية فقد حولت إلى يومية تحمل نفس تصدر باللغة ال
  ).El-Moudjahid(االسم بالفرنسية 

أما بعد االستقالل فقد عرفت الصحافة الجزائرية نقلة نوعية، لكنها لم تكن شاملة   
بسبب ما خلفه االستعمار الفرنسي من أهمية حالت دون تطور الصحافة المكتوبة، ويمكن 

  :لخيص تاريخ الصحافة المكتوبة في الجزائر المستقلة كما يلي ت
  

1.5.I –  1988إلى  1962من (مرحلة ما قبل التعددية السياسية: (  
  

، تاريخ فتح المجال أمام 1988تبدأ هذه المرحلة من استقالل الجزائر إلى غاية   
  .التعددية السياسية

ة مراقبة السلطات السياسية للعملية وأهم ما ميز الصحافة المكتوبة في هذه المرحل  
اإلعالمية، من خالل إصدار التشريعات والقوانين المعرقلة للعمل اإلعالمي، ومن خالل 
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قيام األجهزة الحكومية بممارسة الوصاية على ما ينشر أو يبث من موضوعات ورسائل 
، وهذا ما إعالمية، إلى جانب تواجد الصحف األجنبية في الساحة اإلعالمية الجزائرية

  .شكل منافسة حقيقية وعقبة أمام تطور الصحافة الجزائرية
  :ويمكن تقسيم هذه المرحلة إلى ثالث فترات هي   
، وهو تاريخ عرف تغييرا في )1(1965جوان  19من االستقالل إلى : الفترة األولى  •

  .النظام السياسي في الجزائر، وهو تنحية الرئيس أحمد بن بلة من الحكم
، وهو تاريخ وفاة الرئيس 1978إلى غاية  1965وتنطلق من سنة  :لثانية الفترة ا •

 .هواري بومدين، واستالم الرئيس الشاذلي بن جديد السلطة

؛ وهي السنة التي عرفت فيها الجزائر 1988إلى  1978وتمتد من  :الفترة الثالثة  •
أّدى إلى أكتوبر، والتي تعد منعرجا هاما أفرز واقعا سياسيا جديًدا،  5أحداث 

 .إحداث تغيير جذري في المجال اإلعالمي
  

1.1.5.I –  1965إلى  1962الفترة األولى من :  
  

  :وأهم ما ميز هذه المرحلة   
  

وهذا قصد استرجاع السيادة الوطنية وأمالك الدولة الجزائرية، : تأميم الصحف الوطنية  •
الصحف األجنبية  والصحف جزء منها، كما يهدف التأميم كذلك إلى تحطيم منافسة

، من خالل 1963سبتمبر  17للصحف الجزائرية، ولقد انطلقت عملية تأميم الصحف في 
مكتب جبهة التحرير الوطني الذي قام بمجموعة من اإلجراءات، تمثلت في تأميم ثالث 

  :جرائد استعمارية وهي 
- La dépêche d’Algérie.  
- La dépêche de Constantine.  
- L’Echo d’Oran.  

يوميات بقدرة  06صحيفة، منها  11فقد وصل عدد الصحف المؤممة إلى حوالي   
نسخة، وكانت هذه الصحف مستمرة في الصدور تطبيقا  300.000سحب إجمالية تقدر بـ 

                                           
 .151إلى  121، ص من 1992، مجلة عالم االتصال، ديوان المطبوعات الجامعية، فة الجزائرية بعد االستقالل الصحازهير إحدادن،  - 1
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، ولكنها غيرت من رسالتها االستعمارية، وعوضتها برسالة أخرى تعترف "إيفيان"التفاقية 
  .)1(نشاط الحكومة ونشاط الجزائريينباستقالل الجزائر، وتقوم بتغطية 

  

عرفت هذه الفترة أيضا استعادة : عودة الصحف إلى الصدور وإنشاء صحف جديدة  •
بعض الصحف نشاطها من جديد، بعد توقيفها إبان سنوات االستعمار، ومثال على ذلك 

  .1962/07/18في " Alger Republicain"عودة 
  :ية صحف جديدة منها ومن جهة أخرى أنشأت السلطات الجزائر  

  .1962سبتمبر  19في " Le peuple"يومية  -
  .1963مارس  29جريدة الشعب باللغة العربية في طبعة مستقلة في  -
  .في وهران" La république"جريدة  -
  .)2(1963في " Révolution Africaine"مجلة الجيش و  -

الوضع القانوني لإلعالم،  ومن الناحية التشريعية، لم تشهد هذه الفترة تغييرا في  
ذلك ألن الحكومة الجزائرية لم تصدر قانونا تشريعيا جديدا خاصا باإلعالم، بل صدر 

أنه يبقى العمل جاريا حسب التشريع الفرنسي في "ينص على  1962ديسمبر  31قانون في 
نص وكان القانون الفرنسي ي". جميع الميادين التي ليس فيها تعارض مع السيادة الوطنية

على الحرية المطلقة في النشاط الصحف، وعل الملكية الخاصة للصحف، وهو ما سمح 
لعدد من الجزائريين بالمبادرة إلى إصدار صحف تتمتع بالملكية الخاصة، واستمر الوضع 
كذلك إلى غاية إصدار قرار التأميم السابق الذكر الذي ألغى الملكية الخاصة للصحافة 

) حزب جبهة التحرير الوطني(د احتكار وسيطرة الحزب الواحد المكتوبة، وبذلك بدأ عه
  .على النشاط اإلعالمي في الجزائر

  

2.1.5.I –  1978إلى  1965الفترة الثانية من :  
  

عرفت الجزائر منعرجا جديدا في حياتها السياسية، بتولي  1965/06/19في تاريخ   
ضد الرئيس األسبق، وهو ما  الرئيس هواري بومدين قيادة البالد بعد قيامه بانقالب

                                           
، مذكرة لنيل شهادة ماجستير، معهد علوم اإلعالم 2000إلى  1991األخبار االجتماعية في الصحافة المكتوبة الجزائرية من نسيمة مقبل،  - 1

 .25ص، 2003واالتصال، جامعة الجزائر، 
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، وفي هذه الفترة انتهجت الجزائر النظام االشتراكي "بالتصحيح الثوري"اصطلح عليه بعد 
  :بحذافره، وتميزت الحياة اإلعالمية في هذه المرحلة بما يلي 

  

وهي الشركة المكلفة بتوزيع الصحافة، خاصة :  1966سنة " Hachette"تأميم شركة  •
وحلت محلها الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، التي احتكرت ميدان التوزيع األجنبية منها، 

  .بصفة كلية
  

قبل إصدار هذا القانون، كـان القانـون الخـاص :  1968سبتمبر  9إصدار مرسوم  •
"Le Statut particulier " 16المنظم الوحيد لقطاع الصحافة المكتوبة، والذي صدر في 

للصحافة المكتوبة اإلمكانيات البشرية والتقنية والمادية من  ، وهو ال يمنح1967نوفمبر 
أجل تطورها، فهو يستند إلى إطار قانوني وإداري ال يتالءم مع طبيعة نشاطها، األمر 
الذي في الكثير من األحيان أدى إلى فشلها حتى كادت تفقد دورها في إعالم وتكوين أفراد 

  .المجتمع
المتعلق بالصحفي المحترف، تم اإلشارة من ، 1968سبتمبر  9وبصدور مرسوم   

، تعريف )1968(وتم في هذه السنة . خالله إلى الشروط العامة لممارسة مهنة الصحافة
ماي  15المؤسسة اإلعالمية، وتحديد دور الصحفيين، ومن خالل تصريح الرئيس في 

عرف بنفسه تأكد أن دور الصحفي هو حماية فكرة معينة والدفاع عنها، وعليه أن ي 1968
إذا كان مع أو ضد الثورة، وال بد أن يكون ثوري أو مناضل، ألنه الناطق الرسمي 

  .والمدافع عن صوت الثورة
  

، تم التطرق إلى حرية التعبير في إطار 56ادته ومن خالل م:  1976صدور دستور  •
  .المبادئ االشتراكية

  

، كما "الحق في اإلعالم"لى مبدأ اإلشارة في هذا الميثاق إ وتم:  1976الميثاق الوطني  •
أنه اعتبر أن من حق الدولة ممارسة الرقابة في كل أشكالها، وفي جميع المجاالت، ولكن 
نظرا لما احتواه هذا الميثاق من ثغرات، جعلت ما أتى به من مبادئ حول الحق في 

  .اإلعالم مجرد حبر على ورق
ئرية في هذه الفترة، هو مجرد ومن خالل ما سبق، نستنتج أن دور الصحافة الجزا  

  .دعامة لإلعالم الرسمي، والصحفي مهمته األساسية والوحيدة هو التغني بمبادئ الثورة
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وهذه السياسة جمدت إلى حد كبير عملية إنشاء الصحف، وعرقلت حرية الصحافة،   
يومية  إال جريدة 1981و  1965فعلى سبيل المثال لم يتم إنشاء خالل الفترة الممتدة ما بين 

دورية شهرية، وهذا إنتاج ضئيل جدا بالمقارنة مع طوال  17أسبوعيات و  10واحدة و 
  ).سنة 17(المدة 

ويمكن أن نفسر هذا الظهور المحتشم للصحافة المكتوبة في هذه الفترة، بإهمال   
السلطات لهذا القطاع، وتكثيف جهودها في تعزيز اإلذاعة والتلفزيون، فقد كانت اإلعانة 

، بينما نسبة اإلعانة 89,91%تقدر بنسبة  1978خصصة لهذين القطاعين سنة الم
  .فقط 04,16%المخصصة للصحافة المكتوبة قدرت بـ 

األسبوعية الفرنسية : ومن بين الصحف الجديدة التي ظهرت في هذه الفترة   
)Algérie actualité ( األسبوعية الرياضية 1965في أكتوبر ،"El Hadef "كما  .بالفرنسية

، وعدة مجالت )? que sais je de l’Islam(شهدت تأسيس أول مجلة دينية بالفرنسية 
، األصالة، ألوان، الوحدة، منبر )1970عام (الثقافة : وزارية، وقطاعية بالعربية مثل 

كما عرفت هذه . االقتصاد، الفالح، الجزائرية، الشرطة، أول نوفمبر، الثورة والعمل
) 1972ابتداء من (بالشرق الجزائري " النصر"دريجي لكل من يوميتي المرحلة التعريب الت

  ).1976ابتداء من (بالغرب الجزائري " الجمهورية"و 
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3.1.5.I –  1988إلى  1979الفترة الثالثة من :  
  

تعد هذه المرحلة أكثر توضيحا للوضع القانوني لإلعالم، وتنويعا في الصحافة   
السياسية نصوصا تعد بمثابة قاعدة أساسية للنشاط المكتوبة، حيث أصدرت السلطات 

، وافق وألول مرة المؤتمر الرابع لحزب جبهة 1979اإلعالمي الجزائري، ففي جانفي 
التحرير الوطني على الئحة خاصة باإلعالم، وبعده وفي بداية الثمانينات تم تحديد مفهوم 

وم على أساس الملكية الجماعية الجزائر لإلعالم باعتبارها بلد اشتراكي، يقوم هذا المفه
  .لوسائل اإلعالم

وكما عبرت عن ذلك أيضا، من خالل الالئحة الخاصة بالسياسة اإلعالمية للدورة   
، فالسلطة رسمت 1982السابعة للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني المنعقدة عام 

أنها لم تقم بوضع سياستها اإلعالمية وفق النصوص، والمواثيق الرسمية للحزب، إذ 
، وهو ما جعل الصحافة تعاني من جميع 1982تصور واضح للسياسة اإلعالمية قبل سنة 

  .أنواع الضغوط
  

، ظهر قانون لإلعالم لكنه لم 1982فيفري  06 في:  1982صدور قانون اإلعالم سنة  •
عالم، يأت بالتغيير الذي كان منتظرا منه، حيث عجز عن إعطاء الدفع الحقيقي لحركة اإل

 اإلعالم وزير يكون من طرف) للداللة على الرقابة" (التوجيه"كما نص على أن 
والمسؤول المكلف باإلعالم في الحزب، ومدراء المؤسسات اإلعالمية الذين هم منخرطون 
في الحزب، فوزارة اإلعالم تشرف على النشر والرقابة، أما سلطة تسيير المؤسسة 

  .ديراإلعالمية فهي من اختصاص الم
ولكن رغم العيوب التي أسندت إلى هذا القانون، إال أنه يعد دعامة قانونية هامة 
للصحافة الجزائرية، بعد معاناتها لوقت طويل من فراغ قانوني، فقد أكد من جهة أخرى 
إلى ضرورة إصدار صحف جهوية، وصحف متخصصة لخلق حركية في الوضع 

، بعض المجالت اإلسالمية "العصر"رسمية الجديدة المجلة الدينية ال: اإلعالمي، ومن بينها 
، واإلرشاد، ")?que sais je de l’Islam"البديل المعرب لمجلة " (التذكير"الخاصة مثل 

 1985ويوميتين مسائيتين عام ... المنتخب، أضواء، المسار المغربي باللغتين،: أسبوعيات 
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، ومثلت هذه الصحف نوع من )1(بالفرنسية) Horizons(المساء بالعربية، وآفاق : هما 
االنفتاح اإلعالمي، والتحول المحتشم في المسار السياسي للبالد، كما دعم هذا القطاع في 
هذه الفترة بتجهيزات عصرية، وإمكانيات مادية، مما ساعد على تنشيطه ونشوء نوع من 

  .التنافس بين اليوميات الصباحية، األسبوعيات واليوميات المسائية
يزت هذه الفترة بزيادة سحب الصحف الوطنية، كمؤشر إيجابي لتطور كما تم

  .الصحف
ويمكن أن نستنتج من خالل هذه الفترة، أن الصحافة لم تعرف تحسن كبير، وذلك 
بسبب خضوعها في أغلب األحيان لوصايا متعددة من طرف الحكومة والحزب، وهذا ما 

األسفل، وهو وعاء لتمرير الفكر جعل اإلعالم يتخذ اتجاها واحًدا من األعلى إلى 
  .االشتراكي

  

2.5.I –  مرحلة ما بعد التعددية السياسية:  
  

  .إلى يومنا هذا 1989وتمتد هذه المرحلة من   
تغيرات جذرية في المجاالت الثقافية،  1988لقد عرفت الجزائر بعد أحداث أكتوبر   

دية السياسية واإلعالمية، وفتح واالقتصادية، والسياسية بعد إقرار دستور جديد، أجاز التعد
  .عهد جديد للصحافة الجزائرية، وهو عهد التعددية اإلعالمية واالنفتاح

  :ويمكن تقسيم هذه المرحلة إلى أربعة مراحل   
  

، وهو تاريخ صدور قانون إعالم 1990أفريل  03إلى غاية  1968من : المرحلة األولى  •
بإنشاء المؤسسات الصحفية المستقلة في  جديد، نص ألول مرة على الحرية اإلعالمية

  .شكل شركات مساهمة
  

وهو تاريخ استقالة  1992جانفي  11فتبدأ منذ إقرار التعددية إلى غاية : المرحلة الثانية  •
  ".الشاذلي بن جديد"الرئيس 
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، وهو 1994جوان  07تبدأ من استقالة الشاذلي بن جديد إلى غاية : المرحلة الثالثة  •
دار القرار الوزاري الذي يعد من أهم اإلجراءات التي كان لها األثر على تاريخ إص

  .مستقبل العديد من الصحف
  

  .وتنطلق من إصدار القرار الوزاري إلى يومنا هذا: المرحلة الرابعة  •
  

1.2.5.I –  التمهيد للتعددية :  1990إلى  1988الفترة األولى من:  
  

ختلف في إطاره العام عن مجموع الدساتير ، الذي ي1989فيفري  23بفضل دستور   
السابقة التي عرفتها الجزائر منذ االستقالل، وضعت األسس األولى للتعددية، حيث فتح 
المجال للحريات الديمقراطية، كحرية الرأي، وحرية تأسيس األحزاب، ومختلف 

ة، منه، فظهرت إلى الوجود عدة أحزاب سياسي 39الجمعيات، وذلك من خالل المادة 
وصحف حزبية التي تعد أولى الصحف غير الحكومية في الجزائر المستقلة، وأول 

الناطقة باسم حزب الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ، " المنقذ"صحيفة حزبية ظهرت هي صحيفة 
  .)1(وتبعتها عدة صحف حزبية أخرى

أشار إلى حرية اتخاذ المبادرات، إالّ أنه لم يكن  1989وبالرغم من أن دستور   
لسبب المباشر واالنطالقة األولى لحرية الصحافة، هذه األخيرة التي لم تظهر معالمها إال ا

، حيث كان الدستور يحتاج إلى قوانين، ونصوص تفسر األحكام العامة 1990في سنة 
  .)2(وتحدد الضوابط العامة التي يسير عليها اإلعالم

مارس  19منشور  إصدار: ويتمثل أول وأهم هذه اإلجراءات التنظيمية في   
، الذي سمح بتشكيل رؤوس أموال جماعية، واستثمارها في مجال اإلعالم، وهو )3(1990

ما ترك حرية االختيار للصحفيين العاملين في المؤسسات اإلعالمية العمومية، إما البقاء 
في القطاع العمومي، أو تأسيس مؤسسات صحفية مستقلة في شكل شركات مساهمة، أو 

  ).الصحافة الحزبية(حف الجمعيات ذات الطابع السياسي االلتحاق بص
  

                                           
، مذكرة ماجستير، معهد علوم اإلعالم واالتصال، جامعة دور الثقافة السياسية في الممارسة اإلعالمية في الجزائرحياة قزادري،  - 1

 .56، ص2001الجزائر، 

2 - Djamel Bouadjimi, Du pluralisme politique au pluralisme médiatique, l’expérience algérienne, Faculté des sciences 
politique et de l’information, université d’Alger, p04. 

واالتصال،  ، مذكرة ماجستير، معهد علوم اإلعالمالصحافة اإللكترونية في الجزائر بين تحدي الواقع والتطلع نحو المستقبليمينة بلعاليا،  - 3
 .122، ص2006جامعة الجزائر، 
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األول : الذي يعد ثمرة لمشروعين :  1990أفريل  03صدور قانون إعالم جديد في  •
  .شارك في إعداده صحفيين، أما الثاني، فكان تحت إشراف رئاسة الجمهورية

مية، من وقد نص هذا القانون، وألول مرة على حرية اإلعالم، والتعددية اإلعال  
  .خالل فتح المجال أمام القطاع الخاص

  

2.2.5.I –  عصر التعددية :  1992 جانفي 11إلى  1990 أفريل من الثانيةالفترة:  
  

  :، هو 1990أهم ما ميز الساحة اإلعالمية بعد ظهور قانون   
  

سجلت الجزائر حيث : ارتفاع عدد العناوين الصحفية والسحب اليومي للصحف  -
عنوان، بينما كان عددها  119إلى  2006عدد العناوين الجديدة، وصلت سنة تصاعًدا في 

نسخة سنة  745847عنوانا فقط، كما قفز السحب اليومي للصحف من  14، 1989سنة 
، )عهد التعددية(، وبالرجوع إلى بداية هذه الفترة 2006نسخة سنة  1708373إلى  1989

، كجريدة مسائية لتفتح بذلك "Le soir d’Algérie"فقد انطلقت من خالل إيداع ملف جريدة 
  .)*(1990سبتمبر  03عهد الصحافة الخاصة، وتم إنشاؤها في 

والخبر، من أقوى وأولى اليوميات الجزائرية " El Watan"وتعتبر كل من جريدتي   
  .الخاصة، واستطاعتا بفضل سياسة محكمة أن تحافظا على شعبيتهما، وجمهورهما

الفترة، وبعد تولي سيد أحمد غزالي رئاسة الحكومة، بدأ  ولكن في أواخر هذه  
يظهر احتجاب عدد من الصحف عن الصدور، كما ظهر نوع من الصراع بين الصحافة 

تتمثل مظاهره في امتثال عدد كبير من الصحفيين أمام . الخاصة والسلطات السياسية
  .المحاكم والمجالس القضائية

يود واضحة تحكم عملية إصدار الكثير من وبما أنه لم تكن هنالك ضوابط وق  
الصحف، وكذا عدم توفر شروط الممارسة المهنية فيها، هذا ما أّدى إلى اختفاء عدد هام 
من هذه الصحف لحظات قليلة فقط بعد إنشائها، وذلك لعدم قدرتها على المنافسة، أو 

  .الرتفاع تكاليف اإلنتاج
  

                                           
 .1990مارس  28في " Le jeune indépendant"، ظهرت على الساحة اإلعالمية الجزائرية األسبوعية الخاصة "Le soir d’Algérie"قبل  *
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3.2.5.I –  مرحلة الضعف:  1994جوان  07إلى  1992 جانفي 11 من الثالثةالفترة:  
  

تميزت هذه المرحلة سياسيا، باستقالة الرئيس الشاذلي بن جديد، وظهور المجلس   
، وإلغاء نتائج الدور األول لالنتخابات التشريعية التي )1(1992جانفي  14األعلى للدولة يوم 

، وإصدار 1992جوان  09، وإعالن حالة الطوارئ يوم 1991ديسمبر  26جرت يوم 
. المتضمن قرار السلطات الحتكار األخبار األمنية 1994جوان  07القرار المؤرخ في 

وتعد هذه المرحلة فترة غير مستقرة في تاريخ الجزائر المعاصر، فبعد إلغاء نتائج الدور 
األول من أول انتخابات تشريعية تعددية، وإقرار حالة الطوارئ، جمد العمل بدستور 

  .1990ن اإلعالم الذي كرس حرية الصحافة في ، وقانو1989
  

  : أثر إعالن حالة الطوارئ على الصحافة  •
  

حل المجلس األعلى لإلعالم من طرف رئيس الحكومة آنذاك، وفتح المجال أمام  -
  .مضايقات واسعة على الممارسة اإلعالمية

ولة، وذلك عن هيمنة السلطة السياسية على الصحافة الخاصة بحجة استرجاع هيبة الد -
طريق اقتحام عناصر األمن إلى المقرات الصحفية، واعتقال الصحفيين، وتوقيف الصحف 

  .عن الصدور بقرار من وزارة الداخلية
اختفاء الكثير من عناوين الصحافة الحزبية بسبب تعليق نشاط أغلب األحزاب إلى حين  -

  .توفر الظروف المناسبة
جوان  29رئيس المجلس األعلى للدولة يوم ولكن، بعد اغتيال محمد بوضياف،   

، لوحظ أن غالبية الصحف 1993، وتولي رضا مالك رئاسة الحكومة في جويلية 1992
انسجمت مع خطاب السلطة، نظرا لعالقة رضا مالك الوطيدة بالصحفيين، ونظرتهم له 

  .باعتباره أحد الوجوه الصحفية القديمة
التي " Liberté"عض األحزاب، مثل وأصبحت بعض الصحف المستقلة منابر لب  

كانت تدافع عن القضايا التي يطرحها حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وجريدة 
"La tribune "التي كانت تدافع عن مصالح حزب جبهة التحرير الوطني.  

                                           
معهد علوم اإلعالم واالتصال، ، مذكرة ماجستير، االتصال السياسي في الجزائر في ظل التعددية السياسية واإلعالميةإسماعيل مرازقة،  - 1

 .257، ص1998جامعة الجزائر، 
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وسيلة في يد السلطات للضغط على الصحف الخاصة، التي " اإلشهار"وأصبح   
  .نسبة لشركات الطباعة، ومؤسسات التوزيعأصبحت رهينة بال

  

4.2.5.I –  تعددية مقيدة : إلى يومنا هذا  1994جوان  من الرابعةالفترة:  
  

يعد القرار الوزاري المشترك بين وزارتي الثقافة واالتصال، والداخلية والجماعات   
في مستقبل ، أحد أهم اإلجراءات التي كان لها األثر 1994جوان  07المحلية والمؤرخ في 

العديد من الصحف، إذ بموجبه قررت السلطات احتكار األخبار األمنية، ومنع نشر كل 
خبر ال يأتي من القنوات الرسمية، وكان هذا القرار متبوعا بجملة من التوصيات المتعلقة 
بكيفية معالجة األخبار األمنية من قبل وسائل اإلعالم، وبعض تقنيات توجيه الرأي العام، 

  :ما أدى إلى وهذا 
  .اعتقاالت تعسفية، ومضايقات قضائية للصحفيين -
  .حجز الصحف، والمراقبة الوقائية لألخبار األمنية -

فهذه المرحلة عرفت تدهوًرا في العالقة بين السلطة السياسية والصحافة، بسبب 
الرقابة على نشر وتوزيع األخبار، وتدهور حرية التعبير، والركود التام لنشاطات 

، 1997حزاب السياسية، مما أثر على النشاط اإلعالمي للصحف، حيث سجلت سنة األ
اختفاء الصحافة الحزبية بصفة شبه كلية من الساحة اإلعالمية، وهذا بعد صدور التعليمة 

  .)1(17الرئاسية رقم 
كما تميزت هذه المرحلة بضغط المطابع على الصحافة بتقليص عدد الصفحات، أو 

  .وقف السحب، أو رفع ثمن طباعة الجرائد تخفيض السحب، أو
فالتراجع الرسمي عن القوانين التي أقرت حرية الصحافة فيما سبق، كان بحجة 

 1993صعوبة المرحلة وخطورة الوضع األمني آنذاك، حيث عرفـت الفتـرة مـا بيـن 
  .اغتيال العشرات من الصحفيين، وعمال قطاع اإلعالم 1997و 

عقب استقالة  1995أويحي لرئاسة الحكومة في ديسمبر  وبعد تولي السيد أحمد
، عرفت الصحافة بالجزائر نوعا من االستقرار، حيث 2001، وإلى غاية سنة )2(مقداد سيفي

                                           
 .43، ص2003، مذكرة ماجستير، معهد علوم اإلعالم واالتصال، جامعة الجزائر، الصحافة المستقلة بين السلطة واإلرهابجميلة قادم،  - 1

 .41جميلة قادم، نفس المرجع السابق، ص - 2
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، الوصول إلى درجة من المحافظة على 1996استطاعت بعض العناوين ابتداء من 
  .قراءها

ين، ويعود ذلك إلى حدة ، فقد شهدت انخفاضا كبيرا في عدد العناو1998أما سنة 
المنافسة، ودخول الصحافة إلى اقتصاد السوق، حيث شهدت نفس السنة حل العديد من 

الذي تولى منذ سنة " Holding"العناوين اإلعالمية التي أثبتت فشلها اقتصاديا من قبل 
  .عملية الرقابة على المطابع 1997

رنة بالسنوات السابقة، كما بدأت الصحافة تعرف تراجعا مقا 2001وابتداء من سنة 
فشلت السلطات في وضع قانون إعالم جديد يتماشى والتغيرات التي فرضت نفسها على 
الساحة اإلعالمية، كما واصلت الدولة تشديد قبضتها على القطاع وذلك بفرض الرقابة، 
وعدم فتح القطاع السمعي البصري، كما أن قرار تعديل قانون العقوبات بحجة الحفاظ 

ى المؤسسات، والهيئات النظامية، من اإلهانات، والشتم، والقذف، أدى إلى تكميم عل
  .الصحافة، وتشديد الخناق عليها

ومن خالل العرض الموجز لتاريخ الصحافة المكتوبة الجزائرية، يمكن استنتاج ما 
  :يلي 
ئد، مما يؤكد االرتباط الوثيق للصحافة المكتوبة في الجزائر، بطبيعة النظام السياسي السا •

  :مقولة تبعية النظام اإلعالمي للنظام السياسي، وهذا ما أدى إلى 
وهذا ما لمسناه مؤخرا من خالل، تقارير المنظمات الدولية : تراجع حرية التعبير  -

، وفي تقرير لها )RSF(لحماية الصحفيين وحقوق اإلنسان، مثل منظمة مراسلين بال حدود 
رتيب العالمي 1في الت 129ت أن الجزائر احتلت المكانة ، أوضح2005/10/20نشرته في 

  .)1(2005لحرية الصحافة لسنة 
إن الصراع القائم بين السلطات السياسية، : الضغوطات على الصحافة المكتوبة  -

والصحافة المكتوبة، حال دون قدرة الصحفيين على التصدي، وعلى المطالبة بحقوقهم، 

                                           
 .26يمينة بلعاليا، مرجع سبق ذكره، ص - 1
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، بقيت سارية المفعول رغم 1990من قانون اإلعالم لسنة  )*(14وعلى الرغم من أن المادة 
  :تجميدها، إال أن الضغوطات االقتصادية تشكل عبئا ال يمكن مقاومته، وتتمثل في 

التي أدت في أحيان كثيرة إلى تعليق عدد من الصحف، ألسباب مالية : مشاكل الطباعة  -
  .لمطابعبين الناشر والمطبعة، وإلى تراكم ديون الصحف تجاه ا

والمتمثلة في غياب تنظيم قانوني خاص بقطاع التوزيع، وغياب : مشاكل التوزيع  -
خريطة وطنية للتوزيع، وتفاقم ديون مؤسسات التوزيع للصحف الوطنية، وهذا ما كان له 

  .أثر سلبي على تطور الصحافة المكتوبة في الجزائر
ة اإلشهار، مما نجم عنه نوع وذلك في ظل غياب قانون ينظم عملي: مشاكل اإلشهار  -

من الفوضى، بسبب تزايد طلبات المعلنين على إلغاء احتكار الدولة لهذا القطاع، وهذا 
  .1997رغم دخول اإلشهار التجاري عالم الصحافة سنة 

والمالحظ أيضا، أّن سحب صحف القطاع الخاص، أهم بكثير من سحب القطاع   
  .)1(ارات موضوعية، نفسية، وتاريخيةالعمومي في ظل المنافسة بينهما، العتب

                                           
تنص على حرية أي مواطن أو حزب في إنشاء جريدة، وذلك بتقديم ملف لوكيل الجمهورية، الذي له أمر منح الموافقة أو :  14المادة  *

 .يوما على اإليداع إن لم يتحصل على رد 30الرفض، والطالب له الحق في مبادرة نشاطه اإلعالمي بعد مرور 

 .115فضيل دليو، مرجع سبق ذكره، ص - 1
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يهدف هذا الجزء من الدراسة إلى الكشف عن بعض الجوانب المتعلقة بشبكة   
األنترنت العالمية، كتعريفها، واإللمام بظروف نشأتها وتطورها، وإبراز خدماتها 
ووظائفها، كما يسعى من جهة أخرى إلى شرح مختلف االستخدامات الصحفية لألنترنت، 

  .تبيان المكانة التي تحتلها هذه الشبكة في الجزائر وكذا
  

1.II – األنترنت  تعريف:  
  

، وإذا بحثنا عن معناها، فلن نجد )International network(األنترنت مشتقة من   
 الصدد تعريفًا محّدًدا وموّحًدا، ذلك ألن كل عالم يعرفها من زاوية خاصة، وفي هذا

 Glee Hara Cady & Pat( ماكروجر وبات كادي هارا ليڤ األمريكيان العالمان )1(يقول

Mcregoer(في اإلجابة على السؤال حول ما هي األنترنت؟ ،  
ليست هناك إجابة موحدة متفق عليها على هذا السؤال، ألن األنترنت شيء مختلف   

  .بالنسبة ألي منا
  :وانطالقًا من هذا، يمكن أن نرصد بعض التعاريف الخاصة باألنترنت   

تقدم األنترنت في العادة كأنها حقيقة، على ) "Henri Jousselin(يعرفها هنري جوسلين  •
ألف شبكة، ) 50(ترتبط فيها " جرةم"إنها فقط . الرغم من كونها ال تتمتع بوجود فيزيائي

  .)2("وتسير بطريقة المركزية )Server(وخمسة ماليين مزود 
عبر األلياف الضوئية، وخطوط التلفون، إنها مجموعة من الحاسبات اآللية، تتحدث  •

  .)3(ووصالت األقمار الصناعية، وغيرها من الوسائل
: بأنها، ظاهرة تعددت العبارات في وصفها ) Arnaud Dufour(ويصفها أرنود ديفور  •

سبايس ت العنكبوت اإللكترونية، والسيبرشبكة الشبكات، بيت العنكبوت العالمية، بي
)Cyberspace()4(.  

، بأنها بخالف ما تروج له وسائل )Yann Boutin(ى الباحث يان بوتان وير  
اإلعالم، وخاصة بعد ظهور الشبكة، األنترنت ليست شبكة عالمية للدعارة، وليست جمعية 

                                           
 .227، ص1999، 1، الشركة السعودية لألبحاث والنشر، طاالتصال الدولي والتكنولوجيا الحديثةعلي محمد شمو،  - 1

 .66، ص1996، 76، عدد األنترنت شبكة المعلومات العالمية في الثقافة العالميةإبراهيم كامل بالل،  - 2

 .227على محمد شمو، مرجع سبق ذكره، ص - 3

، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه دولة، جامعة دراسة استكشافية لألنترناتيين الجزائريين –والمعلومات  ع اإلعالممجتممحمد لعڤاب،  - 4
 .105، ص2001الجزائر، كلية العلوم السياسية واإلعالم، معهد علوم اإلعالم واالتصال، 
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بل هي شبكة اتصال مثل الشبكات ... للتجارة، وليست آخر فروع من فروع الفاشية
وهي اختزال " ماركة"وليست " شبكة"، فهي الهاتفية، أو الشبكة الرقمية لتبادل الخدمات

" شبكة ما بعد الشبكة"، وهي عبارة عن )Interconnections of networks: (لعبارة 
)Meta – Réseau ( فهي مجموع األجهزة اإللكترونية المرتبطة فيما بينها والمتناثرة عبر

ية، من نقطة إلى كامل الكرة األرضية، تسمح بتمرير المعطيات بسهولة وبطريقة اقتصاد
  .)1(أخرى عبر الكرة األرضية

أن األنترنت هي ثمرة اندماج " "األنترنت الشبكة الدولية للمعلومات"وجاء في كتاب   
وعن طريق هذه الشبكة يمكن الحصـول على مزايـا " بين الحاسبات اآللية واالتصاالت

  .)2(ال حصر لها
ولوجيا االتصال الجماهيري التي نظام األنترنت أو شبكة المعلومات من أحدث تكن  

تختتم بها البشرية القرن العشرين، ليضيف إلى محصلة اإلنتاج االتصالي المتطور 
  .)3(والمستمر لتكنولوجيا متطورة

والتي أصبحت واقعا ال مفر  –وهي األنترنت  –وتختلف التعاريف لوسيلة واحدة   
ف شامل وموحد لشبكة األنترنت، منه في حياتنا اليومية، ولم يعد مهما البحث عن تعري

بالنظر إلى ما قّدمته ومازالت تقدمه هذه الشبكة من خدمات وبروتوكوالت وبرامج، 
  .تتطور يوما بعد يوما، والمهم أن نتعامل مع هذه األداة، ونسعى إلى التأقلم مع كل أبعادها

  

                                           
 .106محمد لعڤاب، مرجع سبق ذكره، ص - 1

 .228على محمد شمو، مرجع سبق ذكره، ص - 2
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2.II – األنترنت  خلفية تاريخية عن تطور:  
1.2.II –  بداية األنترنت:  

  

كانت بداية األنترنت، بضرورة إنشاء وكالة تسمى وكالة األبحاث والمشاريع   
، وهذا بعد أن أطلق "أيزنهاور"، ودعا إلى إنشائها، الرئيس األمريكي )ARPA(المتقدمة 

تركز في البداية على ) ARPA(، وقد بدأت )Sputnik(االتحاد السوفياتي قمًرا صناعيا 
، اختير 1962اآللي وتكنولوجيا االتصاالت، وفي عام أنظمة تشبيك أجهزة الحاسب 

لتحسين استعمال الجيش لتقنية الحاسبات،  ARPA لرئاسة أبحاث" ليكلدير"الدكتور 
الحاجة الماسة إلى االستفادة من " ليكلدير"ولتوسيع التكنولوجيا بشكل سريع، لقد عرف 

  .ARPANETبكة العقود مع الجماعات األمريكية مّما أدى إلى وضع األسس لش
سنة ميالد األربانت، أول شبكة نقل عبر الحزم والتي تربط  1969وتعتبر سنة   

، والجامعات الكاليفورنية في لوس أنجلس وسانتا "Stanford"أربعة جامعات ستنفورد 
  .)Salt Lake City")1"باربارا، وأخيًرا جامعة لوتان في 

بتسليم ) BBN(رنك ونيومان ، قامت شركة بولت وب1969وفي يوم العمال عام   
، وعندما قاموا )UCLA(إلى جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلس ) IMP(معالج رسائل 

كيلوبيت في الثانية إلى موقعين  56بتشغيله، بدأ بالعمل مباشرة حيث ربط بدائرة سرعتها 
وفي جامعة كاليفورنيا في سانتا باربارا ) SRI(آخرين في معهد أبحاث ستانفورد 

)UCSB ( في شبكة من أربعة عقد تضع الجامعات السابقة الذكر، وكان بإمكان الحاسبات
األربع أن تحول بيانات على خطوط اإلرسال السريعة، وبإمكانها كذلك أن تبرمج من 
أماكن بعيدة من العقد األخرى، كما باستطاعة العلماء المشاركة باستعمال حاسباتهم اآللية 

، )2(عقدة 15، 1971د الحزم في االرتفاع، حيث بلغ عددها سنة من أماكن بعيدة، وبدأ عد
، بدأت الشبكات تتضاعف على مستوى الواليات المتحدة األمريكية، 1972ومنذ سنة 

، وهو عملية ناجحة في ربط مراكز )Cyclades(وبريطانيا، وفي فرنسا مع مشروع 
من الحاسبات في بربط شبكة مشاركة  ARPANET، بعد ذلك قام مستعملو )3(البحث

                                           
1 - Francis BALLE, Medias et sociétés, ed. Montchrestien, 10ème édition, Paris, 2001, p229. 

، الدار العربية للعلوم، طهران، مدخل إلى األنترنت وتكنولوجيا الحاسب الشخصيالرحمن العلي، نزار راضي مبروكة،  خالد الطويل، عبد -  2
 .63، ص2000، 1ط

3 - Francis BALLE , op.cit, p229. 
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خطوط سريعة، ومكرسة إلى مكتب للبريد اإللكتروني، المدعوم بشكل اتحادي يستخدم 
من طرف الباحثين في إطار  ARPANETلألخبار والرسائل الشخصية، إذ كانت تستخدم 

، وبعد مدة قصيرة تم اختراع القائمة )Chatting(التعاون على المشاريع، والثرثرة المفيدة 
  .، حيث تذاع رسائل واحدة إلى أعداد كبيرة من مشتركي الشبكة)Mailing list(البريدية 

  

2.2.II –  العرض األول العام منARPANET :  
  

الري "مؤتمر دولي عن اتصاالت الحاسبات اآللية، ومن خالله دعا  1972أقيم سنة   
، ومن خالله ARPANETإلى ضرورة تنظيم عرضا عاما من  BBNمن شركة " روبرتس

، العرض كان ناجًحا ARPANETم التعرف على التطبيقات المختلفة التي توصلت إليها يت
األمريكية، وكانت ) AT & T(ومثيًرا لالهتمام، خاصة من طرف شركة االتصاالت 

ARPANET  في البداية تستعمل بروتوكول السيطرة على الشبكة)NCP( ولكن مع ،
 )*(TCPروتوكول السيطرة على اإلرسال مرور الوقت، تم استبداله بمقياس أفضل وهو ب

الذي يقوم بتحويل الرسائل إلى الحزم المصدرية ويعيد تجميعها عند المستقبل، أما 
فهو المسؤول عن مرور الحزم عبر عقد شبكات متعددة،  IPبروتوكول شبكة األنترنت 

، إالّ أنها كانت تحت السيطرة ARPANETوتزايدت عدد الشركات المرتبطة بـ 
  .سكرية الكلّيةالع

  

3.2.II – األنترنت من االستعمال العسكري إلى االستعمال الجماهيري :  
  

في مجال األنترنت، وشكلت ) NSF(دخلت مؤسسة العلوم الوطنية  1984في سنة   
"NSFNET " كخطوة للتقدم التقني، كما تم ربط أسرع وأحدث الحاسبات المتقدمة من خالل

، إضافة إلى دخول وكاالت حكومية 1990، و 1988، 1986خطوط عالية السرعة في عام 
وبعض المعاهد الوطنية للصحة، وهيئة الطاقة، وكان كل منهم " NASA"أخرى مثل 

  .)1(مسؤوال عن جزء رقمي في اتحاد شبكة األنترنت
الجيل األول هو االستعمال من طرف (وبهذا أصبحت األنترنت تعيش جيلها الثاني   

باستعمال األنترنت من طرف شبكات " NSF"، بعد أن سمحت )الباحثين والعسكريين
                                           

* TCP )Transmission control protocol ( تم اختراعه إلى جانب بروتوكولIP )Internet protocol ( طرف الباحثين  من 1973سنة
 ".Robert Kahn"و " Vinton Cerf"األمريكيين 

 .65خالد الطويل، عبد الرحمن العلي، نزار راضي مبروكة، مرجع سبق ذكره، ص - 1
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، وبهذا خرجت األنترنت من نطاق الباحثين )1(1991خاصة ألغراض تجارية في مارس 
المسماة " World Wide Web"والعسكريين، وهذا ما سمح بميالد الشبكة العنكبوتية العالمية 

لدخول عن طريق النقر على كلمة ، وهي التي تسمح لمستعملي األنترنت با"Web"بالواب 
وتطوره " الواب"في الشبكة، وبنجاح ) Serveur(أو أيقونة إلى وثيقة موجودة في أي عامل 

، ومحركات )*("Browser"بفضل عدة عوامل وأدوات، كاختراع برمجيات اإلبحار مثل 
رنت الخ، دخلت االنترنت جيالً ثالثا وهو أنت)...Les moteurs de recherche(البحث 

  ). Internet multi media(متعددة الوسائط 
تم إحصاء عائلة من بين أربعة عائالت أمريكية تتوفر على  1997في سنة 

األنترنت، كما أن الخدمات التي تقدمها لقيت نجاًحا كبيًرا في العالم كله، من البريد 
مد األنترنت على وبدخولها عالم الميلتي ميديا، تعت. الخ...اإللكتروني، إلى قوائم البث

مروًرا بالصورة، وهذا االنتقال  الفيديو إلى المكتوب من المزج بين مختلف وسائل اإلعالم
  :إلى الجيل الجديد راجع إلى عاملين 

  .، بفضل تطوير الشبكات، وتوفير األجهزة األكثر تطوًرا"سرعة النقل"العامل األول  -
  .لصور المتحركةالعامل الثاني هو رقمنة الوثائق، النصوص وا -

وبدخولها الجيل الثالث لها، األنترنت ليس فقط عالمية، وغير مركزية، فهي أيًضا   
  .متعددة الوسائط

وبالرغم من انتشارها على مستوى فئات عديدة، إالّ أن األنترنت وخالل سنة   
 وسهلة العريض الجمهور على منتشرة جماهيرية اتصال وسيلة بعد تعد لم ،2000

باإلذاعة والتلفزيون، وحتى تتمكن األنترنت من كسب الزبون النهائي، ال بّد من  االستعمال
  :استعمال تقنيات جديدة، من بينها تم تطبيق 

  

، وبالتوصل إلى )Modem" (المودم"الذي بدأ بتطوير أجهزة : الدخول السريع لألنترنت  •
ال يتم إال باختيار  ، والدخول السريع لألنترنت"GPRS"جيل جديد للهواتف المسمى بـ 

  :إحدى الحلول الثالثة اآلتية 

                                           
1 - Francis BALLE, op.cit, p215. 

* "Browser " من طرف المركز األوروبي للبحث النووي  1991هو اسم ألول برمجية إبحار اخترعت سنة)CERN.( 
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، وفي هذا اإلطار "Digital subscriber time"المقر الصناعي والحلول الرقمية 
ميڤابيتس، أما الكابل فقد شرع  2األنترنت بـ  Eutelsatشركة ) Easy save(اقترحت مع 

إلى  2002وتم التوصل سنـة  1997التعامل به في فرنسا، وقبله في الواليات المتحدة سنة 
  .)1(مليون مشترك باألنترنت السريع عبر الكابل 4

وهكذا انتقلت األنترنت إلى شبكة رقمية متعددة الوسائط وتفاعلية بفضل المزج بين   
الرقمي ألنه يناسب كل اإلشارات الكيفية الضوئية، والكابل الذي : التكنولوجيات الثالث 
  .سبب قدراته في النقل السريعب" DSL"طور بفضل تقنية الـ 

  

3.II – األنترنت ب طرق االتصال:  
  

يمكن االتصال باألنترنت من خالل أربعة وسائل تختلف فيما بينها في مدى سرعة   
نقل البيانات، سواء كان االتصال دائًما أو مؤقتًا، وفي نوع البيانات التي يتم التعامل معها، 

  :ذه الوسائل هي والبروتوكول المستخدم في النقل، وه
  

1.3.II –  االتصال الدائم المباشر :  
  

وهذا النوع من االتصال بالشبكة يقتصر على الجامعات والشركات الكبرى، ويتاح 
  .)Service providers(من خالل مانحي خدمة األنترنت 

  

2.3.II –  االتصال المباشر عند الطلب :  
  

ا، ويتيح الحصول على خدمة وهذا النوع من االتصال بالشبكة يكون اقتصادًي
المستخدم فائق السرعة، أي ال تقل سرعته ) Modem" (المودم"ممتازة، شريطة أن يكون 

  .ثا/بت 9600 عن
  

                                           
1 - Francis BALLE, op.cit, p206. 
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3.3.II –  الطرفي الهاتفي االتصال :  
  

باستخدام هذا األسلوب، يتم الربط بأحد مقدمي الخدمة، ومن خالله يمكن استخدام 
  .أدواتها وبرامجها، مثل نقل الملفاتكافة خدمات األنترنت وجميع 

  

4.3.II –  البريدي فقطاالتصال  :  
  

البريد اإللكتروني فقط، ويعتبر هذا النوع من  )1(ويمكن من خالله إرسال واستقبال
  .أنواع االتصال باألنترنت األقل تكلفة من حيث تكاليف االشتراك واالستخدام

عالميا عبر شبكة متصلة من الحواسيب  ومن الناحية الفنية، يتم إرسال المعلومات  
والتي تعمل وفق بروتوكوالت، ويتم ) Routers(الموجهة، تسمى الموجهات أو الممرات 

الدخول لألنترنت بواسطة مزود محلي بخدمة النفاذ، وتكون بحوزته مجموعة حواسيب 
د مرتبطة مباشرة، أو بشكل غير مباشر عبر عقدة أنترنت في بل) Serveurs(مخدمة 

، وذلك عبر قناة اتصال رئيسية، ويقوم المزود "Usenet"مجاور أو عن طريق الـ 
  .بتجزئتها وإعادة بيع أجزاء لطالبي الدخول لألنترنت

  

4.II – األنترنت  خدمات:  
  

تقدم األنترنت عدة خدمات للمشتركين فيها، ويعتبر البريد اإللكتروني الخدمة   
ألنترنت، وهذا لما يقدمه هذا األخير من مزايا تجعله األكثر استعماالً من قبل مستعملي ا

ومن . الخ...السرعة في الوصول، الخفة: ، منها )العادي(مفّضال على البريد التقليدي 
، )World Wide Web(أو الشبكة العنكبوتية العالمية " الواب"خدمات األنترنت األكثر إقباالً 

ي األنترنت قصد البحث عن أي شيء، فهو أداة ضرورية لكل مستعمل يريد اإلبحار ف
عالوة على خدمات أخرى كثيرة تقدمها األنترنت تختلف باختالف الطلبات وأذواق 

، )IRC(، الدردشة في الزمن الحقيقي )Newsgroups(جماعات النقاش : المستعمل، منها 
  .االتصال الهاتفي المباشر، إلى جانب خدمات أخرى

  

                                           
 .45، ص2001، بيروت، 1، دار الراتب الجامعية، طالوظيفة اإلعالمية لشبكة األنترنتعبد المالك ردمان الدناني،  - 1
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1.4.II –  البريد اإللكتروني)E-mail : (  
  

، ويستعمل لالتصال بين األشخاص عبر العالم )1(1972ظهر البريد اإللكتروني عام 
، ويعمل البريد اإللكتروني تقريًبا مثل طريقة عمل البريد )2(بسعر المكالمة الهاتفية المحلية

وهو في البريد (كتابة الرسالة على شاشة الحاسوب، وضعها في ظرف بريدي : العادي 
، خاصة تتكفل بالعملية، ثم إرسال الرسالة ))Logiciel(روني عبارة عن برمجية اإللكت

، ))FAI(وفي البريد اإللكتروني بعث الرسالة المكتوبة إلى مانح الدخول إلى األنترنت (
وبعدها تقوم إدارة البريد العادي بتسليم الرسالة إلى المرسل إليه، ونفس الشيء يقوم به 

، فهو يحول الرسالة اإللكترونية إلى نظيره الخاص بالمرسل إليه، مانح الدخول لألنترنت
ويستبدل صندوق البريد العادي بصندوق بريد افتراضي يخزن الرسائل المستقبلة ليطلع 

  .عليها فور فتح العلبة البريدية االفتراضية
، أي يمكن للمتلقي أن يقرأ البريد "تفاعليا"ويمكن للبريد اإللكتروني أن يكون   

لمرسل إليه مباشرة، أي أثناء إرساله، كما يمكن للبريد اإللكتروني أن يكون غير تفاعلي، ا
وهنا يمكن للمرسل أن يأخذ كامل وقته لكتابة الرسالة، ثم تُنقل الرسالة آلًيا ليجدها المتلقي 

  .ويطلع عليها متى أراد ذلك
، بينما يكون االتصال ويكون االتصال غير التفاعلي مالئًما أكثر للبريد اإللكتروني  

التفاعلي مالئًما أكثر في حالة الندوة اإللكترونية التي تحتاج إلى االتصال التفاعلي أكثر 
  .من غيره
ومن أجل استعمال البريد اإللكتروني، ال بد من عنوان مشكل بالكيفية اآلتية   

client@fournisseur.com ،)client : (احب يعّبر ويكشف عن هوية المستعمل أو ص
باإلنجليزيـة،  Atأو ) arobase(وينطـق ) chez" (لدى"ويعني " @"البريد اإللكتروني، و 

  .الذي يعّبر عن هوية الموزع المستعمل" Fournisseur"و 
  

  : خصائص البريد اإللكتروني  •
  

رسائل البريد اإللكتروني تكتب وترسل مثلها مثل الرسائل العادية، ولكنها ترسل  -
  .)3(طوط الهاتفيةباستعمال الخ

                                           
 .115محمد لعڤاب، مرجع سبق ذكره، ص - 1

2 - KAMESHNEE Naidoo, Internet à l’usage des journalistes africains, Institut Panos, ed. Karthala, France, 1999, p13. 

 .117محمد لعڤاب، مرجع سبق ذكره، ص - 3
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إن كيفية إرسال البريد اإللكتروني تشبه الفاكس ومغايرة عن المكالمة الهاتفية، بحيث  -
  .يمكن إرسالها في الوقت المالئم للمرسل لقراءتها في الوقت المناسب للمتلقي

 يمكن إرسال البريد اإللكتروني إلى مجموعة من األشخاص في عنوان مشترك، -
  .لمجموعات اإلخبارية أو فرق النقاشويعرف هذا باسم ا

إن رسالة البريد اإللكتروني مثل الفاكس من حيث أنها ترسل من نقطة إلى أخرى، مع  -
  .االحتفاظ بنسخة أصلية

  

  : مزايا البريد اإللكتروني  •
  

للبريد اإللكتروني مجموعة من المزايا تجعل كل من يستعمله ال يستطيع االستغناء 
  :عنه، ونذكر منها 

  .يسمح بإرسال واستقبال الرسائل متى أراد المستعمل ذلك، وفي أي وقت ليالً أو نهاًرا -
  .يقتصد في المال، حيث يمكّننا من االتصال بالعالم كله بسعر مكالمة محلية -
  .يمكن إرسال رسائل لعدة مستقبلين في نفس الوقت بثمن قليل -
  .يها عبر الطرق األخرىيسمح بالوصول إلى مصادر من الصعب التوصل إل -
  .يمكن بواسطته استقبال وإرسال مطبوعات وتيلكس -
  .يمكّن من إرسال واستقبال رسائل من أية نقطة عبر العالم -
يوفر الوقت والمال والجهد، وبهذه الميزة الثالثية، يحتل البريد اإللكتروني الصدارة في  -

خدمات األخرى رغم انتشارها استقطاب جمهور األنترنت، وينفرد في طليعة جميع ال
  .ونجاحها

  

2.4.II –  القوائم البريدية)Mailing lists : (  
  

تعد من أشهر خدمات األنترنت التي  )Les listes de diffusion( القوائم البريدية
تعتمد على البريد اإللكتروني، وتسمح للعديد من المشتركين باستقبال سلسلة مشتركة من 

بإمكان أي شخص (اإللكتروني، ولكن لهذه القوائم قد تكون مفتوحة الرسائل عبر البريد 
ولكن في معظم ) ويتطلب االشتراك فيها اتخاذ إجراءات معينة(، أو مغلقة )االشتراك فيها

  .)1(األحيان االشتراك في القوائم البريدية يتم مجانًا

                                           
1 - KAMESHNEE Naidoo, op.cit, p21. 
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سل إلى المستقبل التي تعمل باتجاه أفقي من المر: هناك نوعين من القوائم البريدية   
، والتركيبة األولى تخص النشريات )بنقاش(، والتي تعمل باتجاه مزدوج )بدون نقاش(

والدوريات التي ترسل إلى البريد اإللكتروني، أما التركيبة الثانية فتتمثل في مؤتمرات 
  .النقاش التي يستطيع كل مشترك إرسال اقتراحاته وآرائه إلى جميع المشتركين في القائمة

وتتكون القوائم البريدية من األعضاء الذين تطوعوا لمناقشة موضوع معين،   
يستحوذ على اهتمامهم جميًعا، ومن ثم ال تكون حاجة لفرض أية قيود على توزيع 

، ويالحظ أنه يتم تعديل أو باألحرى تخفيف حدة مواضيع بعض القوائم البريدية )1(الرسائل
، حيث يقوم )مثل القضايا الدينية أو السياسية(للجدل المخصصة لمناقشة المواضيع المثيرة 

شخص معين بقراءة كل رسالة توجه إلى القائمة والتأكد من أن مضمون هذه الرسائل ال 
فإذا كان مضمون . يتعارض مع الخطوط العامة التوجيهية التي تتفق وأغراض هذه القائمة

ل إلى أعضاء القائمة، بينما يتم أية رسالة يتفق وهذه القواعد المسموح بها، فإنها ترس
  .حذف كل رسالة تتعارض وهذه اللوائح

ولكل قائمة بريدية شخصيتها، ومستعمليها، ومن أجل اكتشاف خصوصيتها،   
واستعمالها بكيفية قانونية، ال بّد من اتباع مجموعة من النصائح الخاصة بحسن استخدام 

  :)2(واحترام القوائم البريدية منها
  . ميثاق أو القانون الخاص بكل قائمة، وتفادي إرسال رسالة تتناقض والميثاققراءة أوال -
  .االستعالم حول المواضيع المعرضة للنقاش، والتشدد بها عبر اإلجابات -
  .يجب إعادة قراءة المواضيع قبل إرسالها -
  .يجب التأكد من إرسال الرسائل إلى العناوين المناسبة -
نات عبر القوائم، ومن األفضل إرسالها بصفة فردية يجب عدم إرسال االستبيا -

  .وخصوصية
  .التأكد من أن الموضوع المقترح على المشتركين في القائمة لم يتم التطرق إليه عبرها -
طلب المساعدة يكون بدافع الحاجة وليس بدافع الكسل، ألن معظم المشتركين، ال  -

  .يتفرغون لإلجابة في أي وقت
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، فهو )Cross-posting(لرسائل لقوائم مختلفة وهذا ما يسّمى بـ منع إرسال نفس ا -
  .يعتبر خطأ يجب تجنبه

  

3.4.II –  المجموعات اإلخبارية)Newsgroups : (  
  

بأنها مجموعة ) Les forums de discussion(يمكن تعريف المجموعات اإلخبارية 
نت، العديد من المواضيع نقاش، تناقش من خالل الرسائل المتبادلة إلكترونيا عبر األنتر

وال بّد أن يكون مستخدمو هذه المجموعات على وعي تام ببعض األمور . المختلفة
  .)1(االجتماعية المرتبطة بالمشاركة في نشاط هذه المجموعات

والمجموعات اإلخبارية هي أماكن لاللتقاء الدولي، مثلها مثل القوائم البريدية، 
ليس من الضروري (موعات اإلخبارية مفتوحة للكل وتختلفان عن بعضهما في كون المج

، إذ يكفي على المشترك في األنترنت القيام )القيام باالشتراك من أجل المشاركة فيها
بخطوة تتمثل في استعمال برمجية خاصة التي ال تستعمل نفس بروتوكول النقل المستعمل 

رسال الرسائل للمجموعات في البريد اإللكتروني، وبهذا يستطيع أي مستعمل لألنترنت إ
  .)2(اإلخبارية

وهي اختصاًرا " (Usnet"وتتكون المجموعات اإلخبارية والتي تعرف أحيانًا بـ 
من جميع أجهزة الكمبيوتر التي تتلقى المعلومات والرسائل التي ) لعبارة شبكة المستخدمين

  .ات إلكترونيةتبث عبر شبكة المجموعات اإلخبارية، وهي تعد بمثابة مجموعات أو منتدي
هي الشبكة التي ترسل )) Netnews(التي يشار إليها عادة بكلمة (وشبكة األخبار 

األفراد المشاركين من أجهزتهم الشخصية المحلية ) أو باألحرى مقاالت(عبرها رسائل 
  .إلى جميع أجهزة الكمبيوتر المشاركة في الشبكة الكبرى األساسية

على أساس أنه حينما نضع مقاالً أو رسالة  Usnetوتقوم الفكرة األساسية لعمل 
، فإن هذه الرسالة أو المقال يخزن )بهدف إرسالها إلى اآلخرين بالطبع(داخل جهاز محلي 

الموجود داخل الجهاز ثم يرسل بعد ذلك إلى سائر أجهزة  )3(داخل القرص الصلب
ا من مقاالت الكمبيوتر األخرى التي وقعت بموجب بروتوكول خاص على تبادل ما لديه
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وتقوم هذه األجهزة الكمبيوترية بدورها بإرسال . أو رسائل مع الجهاز الخاص بالمرسل
المقاالت والرسائل إلى أجهزة أخرى، وهكذا حتى تصل المقاالت المرسلة إلى جميع 

  .Usnetاألجهزة المشتركة في الـ 
ما هي من المجموعات اإلخبارية عبر العالم، منها  )1(عشرات اآلالف هناك

الخ، وتختلف مواضيعها وتتعدد ...معروفة ومنها غير المعروفة، الجادة وغير الجادة
  .لغاتها

ومن أجل فهم كيفية إجراء المناقشات بين أفراد المجموعات اإلخبارية، يمكن تخيل 
عبارة عن مبنى ضخم، وأن كل مجموعة إخبارية تعد بمثابة غرفة منفصلة  Usnetأن الـ 

ي هذا المبنى، ويوجد على باب كل غرفة اسم خاص لهذه الغرفة، وبجانبه قائمة بذاتها ف
وصف موجز لموضوع المناقشة الذي يتم داخل هذه الغرفة، ويوجد في بعض الغرف عدد 
محدود من الناس يناقشون أحد المواضيع، ويمكن االنضمام إليهم دون استئذان، بطرح 

مامك إليها بطريقة سليمة، وهناك البعض سؤاالً ما، وهناك من المجموعات من يقبل انض
اآلخر يوجهون إهانات لمجرد طلب االنضمام والمشاركة، نظًرا لعدم جدية المواضيع التي 

  .)2(تناقشها مجموعاتهم، وكذا الصخب والفوضى السائدين فيها
  

4.4.II –  نقل الملفات)File Transfer Protocol FTP –(  :  
  

هو وسيلة سريعة إلرسال  )Transferts de fichiers(إن بروتوكول نقل الملفات 
واستقبال المعطيات الرقمية بين جهازي حاسوب موضوعين عن بعد، وباإلمكان تمرير 

الخ، ...العديد من أنواع المعطيات والبيانات المرقمة؛ نصوص، أصوات، صور، ملفات
الخاص، مثل برمجية ونقلها إلى الحاسوب  )3(وتسمح خدمة نقل الملفات بتحميل البرمجيات

Shareware  باإلنجليزية وPartagiciels  بالفرنسية، والبرمجيات المجانية)Graticiels 
  ).باإلنجليزية Freewareبالفرنسية و 

وتعتبر خدمة بروتوكول نقل الملفات من أولى الخدمات التي تم تطويرها على 
العميل وجهاز الخدمة شبكة األنترنت، وهو عبارة عن نظام من أنظمة التفاعل بين 
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Client/Serveur يستخدم في هذا النظام برنامج خاص في الجهاز الخاص بالمستخدم ،
الذي (للتحدث إلى برنامج مماثل في الكمبيوتر اآلخر البعيد " Client"يطلق عليه العميل 

  ".Serveur"يطلق عليه اسم جهاز الخدمة أو الخادم 
م الكمبيوتر التي تستخدم بروتوكول نقل ومن أجل التمكن من االتصال بأحد نظ

الملفات، ال بد أن يكون لدى هذا النظام البعيد جهاز خدمة لنقل الملفات، حيث يقوم 
المشرفون على جهاز الخدمة بإعداده وضبطه، ويحددون نوعية المعلومات والملفات التي 

ملفات التي تعتمد يمكن التعامل معها من خالل نظام الخدمة، وتنطوي معظم برامج نقل ال
على أدوات تصفح متفاعلة تتيح للمستخدم تغيير الفهارس  Windowsعلى نظام التشغيل 

  .)1(واختيار الملفات المراد نقلها
، ال بد من FTPوحين إرادة االتصال بجهاز بعيد باستخدام بروتوكول نقل الملفات   

ا الحساب متوفر لدى استخدام رقم حساب خاص للدخول على هذا الجهاز، وإذا كان هذ
المستعمل، فباستطاعته بسهولة الوصول إلى المعلومات ونقل الملفات المراد نقلها، وهناك 
نوع آخر من أجهزة خدمة نقل الملفات ال يحتاج استخدام رقم حساب خاص ويعرف باسم 

  .أجهزة خدمة نقل الملفات مجهولة الهوية، ويكفي استخدام كلمة سر لالتصال بها
، )Download(تنزيل الملفات : ا فإن خدمة نقل الملفات تنقسم إلى قسمين وعموًم  

وإرسال ) Local(إلى الجهاز المحلي ) Host(وهو جلب الملفات من الكمبيوتر المضيف 
إلى الكمبيوتر ) Local(وهو إرسال الملفات من الكمبيوتر المحلي ) Upload(الملفات 

نقل مؤمن، وكما : ة هناك نوعان من نقل الملفات ، ومن الناحية األمني)Host()2(المضيف 
سبق الذكر فإن هذا النوع يحتاج إلى اسم مستخدم وكلمة مرور من أجل الدخول إلى 

  .النظام، ونقل مجهول، وال يحتاج إلى اسم مستخدم وكلمة مرور
  

يجب أن نعلم أوال وقبل كل شيء أن الملفات والبرامج : نقل الملفات والفيروسات  •
  :رع إلى نوعين تتف
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• ASCII  وهو اختصاًرا لـ)American Standard Code for Information Interchange (
، 127و  0تتراوح قيمتها بين " Bits"جزيئات  7والملفات من هذا النوع تحتوي على 

ويستخدم هذا المصطلح للتعبير عن المعيار الذي يقوم بتحويل األحرف إلى أرقام في 
  .تستخدم الملفات النصية هذا النوع من الصيغالكمبيوتر، و

• BINARY)1( : جزيئات  8وهي الملفات ذات الطابع الثنائي وتحتوي على)Bits ( تتراوح
  .وتندرج الصور والبرامج والملفات المضغوطة تحت هذا النوع 255و  0بين 

ر ، كما ال يمكن أن تنتقل عبASCIIوالفيروسات ال يمكن أن تنتقل عبر ملفات   
وغيرها من امتدادات الصور وال عبر ملفات الفيديو  JPG & GIF & BMPالصور كصيغ 
الخ، بمعنى آخر فإنها تنتقل عبر البرامج ...AVIRAM – MPG – MP3والصوت مثل 

وملفات النظام والتشغيل والبرامج المضغوطة، كما يمكن أن تنتقل الفيروسات دائما قبل 
  .الملفات وفحصها تشغيلها، لذا يجب الحذر من هذه

أما بالنسبة لطرق نقل الملفات، فجدير بالذكر أنه هناك عدة طرق، نكتفي بذكر   
  :بعضها 

 ASCIIتتطلب هذه العملية عادة استخدام أوامر منهـا :  UNIXنقل الملفات باستخدام  -
  ).الخ...BINARY أو ASCII نوع من هو هل ويعرف الملف يفحص( BINARY، Status و
  .Shellلملفات باستخدام حساب نقل ا -
  .Browserنقل الملفات باستخدام  -
  .Slip/pppنقل الملفات باستخدام حساب  -
 ).Telnet(نقل الملفات باستخدام االتصال الشبكي البعيد  -

  

5.4.II –  الشبكة العنكبوتية العالمية)World Wide Web : (  
  

دمات األنترنت التي تعتمد على هي من أحدث خ" www"الشبكة العنكبوتية العالمية 
تفاعل العميل مع جهاز الخدمة، وكان المعمل األوروبي المتخصص في فيزياء الجزيئات 

أول من قام بإجراء تجارب لتقديم خدمة تتيح ألي شخص الدخول  CERNالمعروف باسم 
بسهولة في أي جهاز خدمة متصل باألنترنت واستعراض الوثائق المخزنة داخله من أي 
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 للوثائق ثابت شكل بتطوير المعمل ومن أجل تحقيق ذلك، قام العاملون في هذا. كانم
بحيث يمكن استعراضها بسهولة باستخدام أية أداة من أدوات العرض، وبهذا تم تطوير 

  .الشبكة العنكبوتية حتى أصبحت مستعملة على نطاق واسع بعد تطبيقها
التي تضم  )ASCII)1ية في وثائق وتتمثل الوثائق الموجودة في الشبكة العنكبوت

للمستعمل وضع عناوين قصد  HTML، وتتيح لغة الـ HTMLأوامر لغة النص المرجعي 
تصفح الشبكة العنكبوتية بفضل ما تحتويه هذه اللغة من روابط ووصالت داخل كل وثيقة، 

  .ويكفي مجرد النقر على وصلة حتى نتحصل على ما طلبناه من وثائق
ن المعلومات والوثائق المتداولة عبر األنترنت، وبفضل الشبكة ومن ثمة يالحظ أ

العنكبوتية بكل مكوناتها، تفضي إلى حرية وسهولة الوصول إلى المعلومة دون أية رقابة، 
السعودية، الصين، : لذلك عملت العديد من الدول على فرض الرقابة على األنترنت مثل 

مستعمل األنترنت مراقبا من طرف غيره إذا  الخ، كما يمكن أن يكون...سوريا، أوكرانيا
  .)2(بحثة) Historique(لم يقم بمحو ذاكرة 

ومن أجل تسهيل البحث في الشبكة العنكبوتية، وضعت تحت تصرف المستعمل 
" Google"و " Yahoo"برامج وأدوات تسمح بتنظيم المعلومات، منها محركات البحث مثل 

  .الخ"...Altavista"و 
، هي من أهم خدمات wwwقول أن الشبكة العنكبوتية العالمية أو وبهذا يمكن ال

األنترنت وأكثرها استعماالً، خاصة من قبل الشركات الكبرى التي تسعى من خالل 
استغالل الشبكة إلى الترويج لسلعها وخدماتها، حتى أصبحت في وقتنا الحالي تتحكم بصفة 

  .شبه كلية على هذه الشبكة
  

6.4.II – فر خدمة الجو)Gopher : (  
  

ويقوم . خدمة الجوفر تعد من خدمات توزيع المعلومات واسترجاعها عبر األنترنت
نظام الجوفر من خالل توزيع مواقع األنترنت للمعلومات بإعداد وتشغيل أجهزة خدمة 

                                           
 .46، صبهاء شاهين، مرجع سبق ذكره - 1

2 - VAHÉ Zartarian, Emile Noél, Cybermondes où tu nous mènes grand frère, éditions Médecine, Genève, 1ére édition, 
Février 2000, p24. 



  مدخل إلى شبكة األنترنت
  
  

الجوفر، ويتمكن من لديه نظام الجوفر من استعراض ما يريده من ملفات دون الحاجة إلى 
  .امر، أيقونات ورموزاالستعانة بأو

ويشبه الجوفر في وظيفته نظام برتوكول نقل الملفات، ولكنه يمكن أيًضا من 
  .)1(الوصول إلى خدمات أخرى غير الملفات وهذا بطريقة أسهل

، وظهر في الثمانينات من القرن الماضي، وتم "الواب"وتتمثل جذور الجوفر في 
، وهو يقدم إمكانية "Minnesota"رف جامعة تطويره في الواليات المتحدة األمريكية من ط

تفحص المعلومات فقط عبر نصوص، وخدمة الجوفر بسهولتها واحتوائها على نظام 
يصنف المعلومات حسب الموضوع، حسب المناطق، أو حسب الدول، أصبحت وسيلة في 

  .)2(يد المبتدئين والمستعملين الجدد لألنترنت
، "الواب"حالي أصبح ضيقًا مقارنة باستعمال في الوقت ال" الجوفر"ولكن استعمال 

نظًرا لكون الجوفر ال يتوفر إال على نصوص على خالف الواب، الذي أثبتت خصائصه 
، ولكن هذا ال يعني )الخ...، الرمز، الوصالت)Hypertext(النص المترابط (نجاحه الفعلي 

جز أحيانًا عن أنه يمكن االستغناء تماًما عن خدمات الجوفر، ذلك لكون الواب يع
  .)3(استعراض ملفات تعود إلى سنوات مضت، لذلك يتم استعراضها عبر الجوفر

  

7.4.II –  خدمات االتصال المتفاعل :  
  

  :ومن أهم أنواع االتصال المتفاعل عبر األنترنت 
  

دردشة عبر تمثل خدمة ال:  IRC (Internet Relay Chat(المحادثة عبر األنترنت  – 1
في أواخر الثمانينات،  Unixتشات بديال لبرنامج المحادثة الخاصة بنظام األنترنت أو ال

وتسمح خدمة المحادثة عبر األنترنت بالدردشة في الزمن الحقيقي مع العديد من مستعملي 
األنترنت، باستعمال نصوص، وكل مستعمل للمحادثة يظهر باسمه، أو باسم مستعار، أو 

  ".Avatarأو  Clone"بأيقونة المسماة بـ 

                                           
 .54، صبهاء شاهين، مرجع سبق ذكره - 1

2 - KAMESHNEE Naidoo, op.cit, p27. 

3 - KAMESHNEE Naidoo, Ibid, p28. 
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، وقد لعبت دوًرا هاًما في رصد الشهود 1988ظهرت خدمة التشات في فنلندا سنة   
  .)1(في حالة األحداث الخطيرة، كحرب الخليج، وفي حالة انفجار أوكالهوما سيتي

وتعمل خدمة المحادثة انطالقًا من مجموعة من القنوات التي تنطوي تحت مواضيع   
  .متفرعة

  

نظًرا لتطوير أجهزة النقل، وجعلها أكثر سرعة، ونظًرا : د عقد المؤتمرات عن بع – 2
لدمج عالم االتصاالت بعالم اإلعالم اآللي وبقطاع السمعي البصري، فإنه أصبح ممكنًا من 
خالل هذه الثالثية التي جعلت األنترنت شكال من أشكال الميلتي ميديا ذو وظائف متعددة، 

وتدخل هذه . اركة فيها دون أن يبرح غرفتهيسمح للمبحر بعقد مؤتمرات عن بعد والمش
، هذه األخيرة )*(Telnetالخدمة ضمن خدمة تسيير الحواسيب عن بعد أو ما يسمى بـ 

تطورت تطبيقاتها وشملت كل ميادين الحياة، كالطب والجراحة، التجارة، التعليم، الشغل، 
  .الخ...الترفيه

  

8.4.II –  خدمات متنوعة :  
  

 يمكن حصرها في مجموعة من نقاط، وهذا بفعل التطورات إن خدمات األنترنت ال
التي تعرفها هذه الشبكة، والتي تكشف كل يوم عن خدمات جديدة، أكثر سرعة وفعالية، 

  :ومن بين خدمات األنترنت المتجددة، نذكر 
  

وهذه الخدمة تمكن من إرسال الرسائل النصية القصيرة " : Email 2 SMS"خدمة  – 1
SMS وإلرسال رسالة يكفي . نقالة من حساب البريد اإللكتروني للمرسل إلى هواتف

 Email 2 SMSإدخال رقم الهاتف النقال الذي تريد توجيه الرسالة إليه متبوعا باسم موقع 
  .في عنوان بريدك اإللكتروني

  

الخدمة تسمح باستقبال الرسائل اإللكترونية التي تصل إلى  هذه" : Pushmail"خدمة  – 2
  .اإللكتروني على الهاتف النقال البريد

  

                                           
1 - KAMESHNEE Naidoo, Ibid, p26-27. 

* Telnet حاسوب بعيد انطالقا من جهازه الخاص، وتسمح هذه الخدمة بالتوصل إلى  هو بروتوكول اتصال يسمح للمبحر باالتصال بجهاز
 .الخ...قواعد بيانات عالمية وبتفحص البريد اإللكتروني
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تمنح هذه الخدمة من اتصاالت :  GSMخدمة الفاكس والبيانات عبر نظام  – 3
بنظام الفاتورة الشهرية حرية إرسال واستالم  GSMالمشتركين في خدمة الهواتف النقالة 
  .رسائل الفاكس والبيانات أثناء تنقلهم

  

حالًّ السلكيا  )Black Berry)1توفر " : Black Berry Entreprise Solution"خدمة  – 4
متكامالً لرجال األعمال أثناء سفرهم، وتنقلهم، وتتيح هذه الخدمة تحقيق االنسجام بين 

  .الحياة العملية والشخصية
  

تمكن هذه الخدمة من إرسال رسائل الفاكس عبر االنترنت،  : Web faxخدمة  – 5
  .واستالمها في الوقت والمكان المالئمين

  

توفر حسابات متعددة الستخدام األنترنت إلجراء : خدمة حسابات األنترنت المتعددة  – 6
االتصال الهاتفي باألنترنت وحسابات البريد اإللكتروني ومزايا أخرى مصممة خصيًصا 

  .الحتياجات الشركات
  

م تمكن هذه الخدمة للموظفين الدخول إلى شبكة شركاته: خدمة المنافذ االفتراضية  – 7
  .من خارج المكتب أو من منازلهم

  

هي خدمة األنترنت العالية " المورود"خدمة  :خدمة مقاهي األنترنت  –المورد  – 8
  .السرعة التي تمكن الشركات من القيام بإنشاء وتشغيل مقاهي األنترنت

  

 "Internet leased line":  خط األنترنت السريع لألعمال: " بزنس وان"خدمة  – 9
تتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من االستفادة " البزنس وان"في خدمة  اكوباالشتر

  .من مزايا خط األنترنت السريع في مقابل إيجار شهري ثابت
 

بنظام الفاتورة الشهرية، احتساب  GSMتتيح للمشتركين في خدمة :  )2(خدمة توأم – 10
هذه الخدمة مثالية للمشتركين رسوم المكالمات لكلتا البطاقتين في فاتورة واحدة، تعتبر 

الذين يملكون هاتفا مثبتًا في السيارة، إذ يمكنهم بسهولة استعمال هاتفين واستالم فاتورة 
  .واحدة لكليهما

  

5.II – األخالقيات والضوابط على األنترنت :  
  

                                           
 .2007/04/20، تم االطالع عليه بتاريخ «www.kayma.com/yousef/service.html»:  خدمات في األنترنت - 1

 .المرجع نفسه - 2
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 ترتكب التي فالجرائم تداركها، يمكن ال مخاطر األنترنت ينتج عن استخدام  
ألنترنت، تسمح للمجرمين باإلقدام على جريمتهم، وهم على يقين بأنهم ال باستعمال شبكة ا

وتعتبر مسألة . يمكن كشفهم، وتبقى السرية مضمونة لهم، فال تعطي أي دليل حسي عليهم
  .إشكال يطرح نفسه" أمن الشبكة"

ولمحاولة الحد من التجاوزات التي ترتكب على شبكة األنترنت، ال بّد من رصد   
هذه المخاطر قصد معرفتها ودراسة عواملها، وبالتالي التوصل إلى حلول تحد  أهم أنواع

  .من انتشارها، وتضع توازنًا بين إيجابيات وسلبيات هذه الوسيلة
  

1.5.II –  مخاطر األنترنت :  
1.1.5.II –  والتي تنشر وتشتهر بفضل المواقع السيئة التي تعرض : الصور الخالعية

لة باآلداب العامة، مما يشكل خطورة على األطفال والمراهقين، صوًرا إباحية فاضحة، مخ
وعلى كافة األعمار والشرائح، وال تروج هذه الصور عبر المواقع الجنسية فقط، بل 
أصبحت تصل وبطريقة غير مباشرة إلى المبحر عبر مواقع التجارة اإللكترونية لجلب 

ن نسبة انتشار هذه الصور على الزبائن بعرض مثل هذه الصور، إلى حد تقدير البعض أ
  .)1(80%األنترنت تمثل 

  

2.1.5.II –  ويتم عبر طرق مختلفة، مثالً أن تعرض بضاعة عبر بعض : االحتيال
المواقع، فيطلبها أحد المشتركين بالبريد اإللكتروني، ويطلب منه تحويل ثمنه إلى حساب 

تم سحبها، وال ترسل مصرفي يحدد رقمه، فيقدم الطالب على إرسال المبالغ حيث ي
بالمقابل البضاعة، كما يمكن أن يتم االحتيال عبر األنترنت بإجراء مزادات علنية، 
وعوض الحصول على البضائع يتم االحتيال على صاحب المزاد العلني، يتم االحتيال 

  .عليه وعلى عدة مشاركين
، وذلك بتدميرها )2(ويمكن أن تكون اإلساءة عبر األنترنت للمواقع اإللكترونية نفسها  

بكل أفعال التخريب، وزرع الفيروسات في أنظمة أجهزة الكمبيوتر، مما يسبب خلالً في 
  .برامج نظام التشغيل أو المعالجة

  

                                           
 .101، ص1999، دار هومة للطباعـة والنشـر والتوزيع، الجزائر، عصر ثورة المعلوماتاألنترنت ومحمد لعڤاب،  - 1
، مذكرة ماجستير، معهد علوم اإلعالم واالتصال، كلية العلوم السياسية اإلعالن عبر األنترنت، دراسة وصفية مقارنةفندوشي ربيعة،  - 2

 .126، ص2005واإلعالم، جامعة الجزائر، 
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3.1.5.II –  يمكن بواسطة شبكة األنترنت بث : التعدي على الحقوق األدبية والفكرية
جمهور، ويستطيع أي شخص الحصول ونشر األعمال األدبية والفنية واألفالم السينمائية لل

  .على نسخ من هذه األعمال، وهذا يشكل تعدًيا على حقوق المؤلف
  

4.1.5.II –  وهو عملية استعمال الطرق الملتوية قصد الحصول على : اختراق المواقع
معلومات خاصة بخصوصيات اآلخرين، وهذا ما يعتبر قرصنة حقيقية، إذ ينتج عنها 

ين، وخسائر مالية ضخمة، ويعتبر االختراق نوع جديد من أنواع اإلفشاء بأسرار اآلخر
ومن . الجرائم المنظمة يستهدف المعلومة الرسمية أكثر من العادية، والمؤسسات الحساسة

تقريًرا  )1(1997أجل الحد من هذه الظاهرة، أصدرت وزارة الدفاع األمريكية في جانفي 
ه إلى حادث الهجوم المفاجئ لسالح الجو في تشبي" (بيرل هاربور إلكترونية"يحذر من 

ميناء بيرل "الياباني خالل الحرب العالمية الثانية على األسطول األمريكي في ميناء 
ومن خالل هذا التقرير اعترفت وزارة الدفاع األمريكية أن أنظمتها الكمبيوترية ") هاربور

  .1995هجوم عام ) 250.000(تعرضت ألكثر من 
  

5.1.5.II – ويمكن ذكر بعضها في : أخرى متفرقة  مخاطر:  
  .ممارسة ألعاب القمار -
  .الخ...استعمال الحيلة لكسب األموال مثل الهبات الخيرية -
األنترنت وسيلة لترويج ثقافة الشمال على حساب الثقافات الوطنية وتعمق تبعية الجنوب  -

  .)2(للمركز
  .خلق تكنولوجيا فكرية تعتمد على األجهزة -
  .العالقات االجتماعية، وزيادة عزلة األفراد تقطيع -
غياب عالقات الوجه للوجه وسيطرة العالقات اإللكترونية، وموت العواطف وزيادة  -

  .تفكك المجتمع
  .زيادة قوة وسيطرة الشركات المتعددة الجنسيات على العالقات الدولية -
  .طنينصعوبة سيطرة الدولة على نوع وكم المعلومات التي تصل للموا -
  .ضعف والء الشعوب للدولة، وانهيار سيادة الدولة اإلعالمية -

                                           
 .131المرجع نفسه، ص - 1
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2.5.II –  الحلول التقنية والقانونية :  
  

من أجل تأمين شبكة األنترنت، والحد من المخاطر، نجد العديد من المحاوالت 
  :ومنها 

  

  : وذلك باستعمال: الحماية التقنية  – 1
  

على الشبكة من المواقع السيئة، وفي هذا اإلطار  طفالقصد حماية األ: برامج الحماية  -
  :استعملت عدة برامج مثل 

  

، وهو "http://www.cyberpatrol.com: "على العنوان : )Cyber Patrol")1"برنامج  •
عالوة على تقنية " Cyber Not"برنامج مزود بقائمة من المواقع الممنوعة المسماة بـ 

"Chat Gard "ال من إرسال معلومات شخصية أثناء المحادثةوهي ميزة تمنع األطف.  
  

، وهو برنامج "http://www.surfwatch.com: "ى العنوان عل" : Surf Watch"برنامج  •
  ".Blocked"يتولى مهمة حجب المواقع بعرض صفحة الحجب 

 جدار الناروالشركات بدورها وضعت برامج المنطوية في إطار الحماية، منها   
"Fire Wall Software " وهو برنامج يراقب كل المعلومات الداخلة والخارجة من وإلى

  .الشركة، ويقوم بتصفيتها وحمايتها
  

 الفيروس، وجود عن مسبقا تكشف برامج وذلك بإنشاء: الحماية من الفيروسات  •
   .وبالتالي تعطل نشاطه

فتاح وهو عملية تحويل المعلومات إلى رموز يصعب فكها إال بمعرفة م: التشفير  •
التشفير، وهناك عدة طرق للتشفير، منهـا التشفيـر االتفاقـي على مفتـاح متماثـل 

)La cryptographie conventionnelle à clé symétrique( وسمي بهذه التسمية ألن ،
تعتمد على نفس المفتاح ) المرسل والمستقبل(إجراءات التشفير من طرف طرفي االتصال 

وأنظمة التشفير المعتمدة على المفتاح العمومـي . الطرفينالسري، المعروف عند كال 
)Les systèmes à clé publique ( عام ويكون : وتعتمد أساليب التشفير فيها على مفتاحين

والمطبقة ) RSA(معروفا لدى بعض الجهات، وخاص ويتميز بالسرية، وأشهرها استخداًما 
  .ايةوما زالت تثبت فعاليتها في مجال الحم 1976سنة 

                                           
 .141فندوشي ربيعة، مرجع سبق ذكره، ص - 1
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وتعمل المؤسسات المختصة في مجال برمجيات اإلعالم اآللي، جاهدة من أجل 
  .إيجاد برمجيات حماية، واختراع بروتوكوالت من شأنها التقليص من شدة مخاطر الشبكة

  

لكون الحلول التقنية غير كفيلة بتأمين الشبكة، وردع المخاطر : الحماية القانونية  – 1
وُيعتبر . التفكير في وضع قواعد قانونية تنظم عمل األنترنتعنها بصفة كلية، استوجب 

من أولى الخطوات لوضع إطار قانوني لألنترنت في العالم، لكنها  )*(Netiquetteنظام الـ 
لم تنجح في مهمة القضاء على الجريمة وسير عمل األنترنت، لذلك ظهرت تنظيمات 

  :عديدة منها 
  

ن النصوص التي ظهرت في هذا المجال، ما نص عليه ومن بي: حماية الفكرية الملكية  •
: من قانون العقوبات المعـروف بـ  )1(1997ديسمبر  16الكونجرس األمريكي بتاريخ 

)No Electronic Theft Act( وتتم بموجبه تسليط عقوبات تتراوح بين الغرامة والسجن ،
النسخ من أعمال محمية  على من يقوم بإعادة اإلنتاج والتوزيع االلكتروني لتسجيالت أو

  .بقوانين حقوق المؤلف
  

-Communication Decency Act" (عقد أخالقيات االتصال"من خالل : حماية األطفال •

CDA ( وهو عبارة عن مراجعة لقانون االتصاالت السلكية والالسلكية األمريكي عام
حياء، عبر ، وهو يعاقب كل من يتسبب في التلميح للقاصرين بأفعال مخلة بال1996

  .دوالر وسنتين سجن 250.000األنترنت بغرامة مالية تفوق 
: بـ  1998لكنه قانون لقي رفضا واستنكاًرا في الوسط األمريكي، واستبدل سنة   

، ولكن هذا القانون )Child on line protection Act(قانون عقد حماية األطفال على الخط 
البرلمان ومجلس وزراء االتحاد األوروبي ، أعلن 1999كان مصيره الرفض، وفي جانفي 

وافق الرئيس  2002تبني لمخطط يأخذ بعين االعتبار حماية القصر، وفي ديسمبر 
موجه لألطفال، ويحتوي على " دومين"على إنشاء اسم " جورج ولكر بوش"األمريكي 

اصة مجموعة مواقع خاصة باألطفال، ومن خاللها يستطيع األطفال اإلبحار في حلقتهم الخ
  .بكل طمأنينة

  

                                           
* Netiquette : تسّير عمل األنترنت منذ بدايتها –غير كتابية  –هي مجموعة من القوانين. 
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قصد حماية األموال وسيرها في إطار التجارة اإللكترونية، : حماية المبادالت التجارية  •
صدرت عدة قوانين في هذا الغرض، مثل القانون النموذجي لألمم المتحدة حول التجارة 

تم عن لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، و )1(1996جوان  12اإللكترونية في 
في ) 162/51(إقراره بناء على التوصية الصادرة عن الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 

باقتراح تعليمة  1998، وقامت اللجنة األوروبية بدورها في نوفمبر 1996ديسمبر  16
تهدف إلى وضع إطار قانوني موحد ومتماسك من أجل تطوير التجارة اإللكترونية في 

  .السوق الموحدة
المختصون كذلك في هذا اإلطار إلى إبرام عقود وفقا لضوابط معينة، من  كما لجأ  

خالل التوقيع اإللكتروني كشرط قانوني إلضفاء الشرعية على مختلف النشاطات المتعلقة 
بتقديم مشروع تعليمة تلزم الدول  1998بالتجارة اإللكترونية، وقامت اللجنة األوروبية سنة 

ة التوقيعة اإللكترونية، ومن ثمة ظهرت قوانين في الدول األعضاء على االعتراف بشرعي
  .في فرنسا 2000مارس  13األوروبية تصب في هذا الغرض، مثل قانون 

وتبقى هذه بعض النماذج الهادفة إلى تنظيم عمل األنترنت ومختلف المبادالت   
لى إرساء والبروتوكوالت التي تقدمها هذه الشبكة، وتسعى الجهود في كل بلدان العالم إ

  .قوانين صارمة تحد من جرائم الشبكة
  

6.II – استعمال األنترنت في مجال الصحافة :  
  

أصبحت األنترنت وسيلة ال غنى عنها في مجال الصحافة، وتصاعدت مكانة   
الصحف والصحفيين الذين يعتمدون عليها، وبرزت مفاهيم جديدة، كالصحفي الرقمي، 

أحدثت األنترنت تغييًرا كبيًرا في مفهوم العمل و. والصحافة اإللكترونية وغيرهما
الصحفي، بحيث لم تعد الصحف تهتم فقط بإصدار صحف مطبوعة، بل أصبحت تسعى 
إلى ارتياد أسلوب جديد يسمح بنقل األخبار والمعلومات بطريقة أكثر جذًبا وعمقًا، 

  .تها ومفاهيمهاوشموالً، وهو ما جعل األنترنت بمثابة تحدًيا جديًدا للصحافة في ممارس
ومع تزايد أعداد الصحف المتواجدة على األنترنت من جهة، وتصاعد عدد   

المستخدمين لألنترنت، وشيوع تصور مفاده أن استخدام األنترنت يفيد العمل الصحفي 
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ويثريه، بدأ العديد من الصحفيين في دمج األنترنت ضمن مصادرهم الصحفية 
ا في أداء أعمالهم الصحفية، يصبح من األهمية معرفة والمعلوماتية، التي ال غنى لهم عنه

موقع وطبيعة استخدامات الصحفيين لألنترنت ودرجة استفادتهم بها، وكيفية تطويع هذه 
األداة في أداء مهامهم الصحفية، بهدف كشف خفايا العالقة التي تربط بين الصحفي 

  .واألنترنت
  

1.6.II – حافة تطور استخدام األنترنت في مجال الص :  
  

في استخدامها للوسائل التكنولوجية  )1(لقد مرت الصحافة الحديثة بعدة مراحل
الجديدة، ومن بينها األنترنت، حيث بدأت الصحف في الستينات من القرن الماضي في 
استخدام أنظمة الجمع اإللكتروني، لتمثل بذلك بداية تحول الصحف إلى استخدام األنظمة 

  .الرقمية
إلى استخدام الكمبيوتر في جمع " Philip Meyer"ت أيًضا، دعا وفي هذا الوق
) Precision journalism( الصحافة االستقصائيةأو  التدقيق بصحافةاألخبار، فيما عرف 

كوسيلة تساعد في تطبيق أساليب العلوم االجتماعية، والنفسية في التغطية الصحفية، ولكن 
حفيون هذه الرؤية بشكل متكامل في معالجة إلى غاية منتصف الثمانينات، لم يطبق الص

، ولكن )*(مواضيعهم الصحفية، ألنها كانت تقتضي استخدام أنظمة حاسبات كبيرة ومعقدة
بالتدريج بدأت تقنيات معالجة المعلومات القائمة على استعمال الكمبيوتر تدخل في مجال 

لى نطاق ضيق، وفي وفي الوقت ذاته، بدأ استخدام األنترنت ع. األخبار في الصحافة
أغراض عسكرية، واستمرت محاوالت تطويرها حتى بداية التسعينات، حيث بدأت أجهزة 
الكمبيوتر واألنترنت تدخل بشكل مكثف إلى غرف األخبار في الصحف األمريكية 
 )2(والكندية، وفي بلدان أخرى عديدة، الستخدامها في الكتابة والتحرير، وجمع المعلومات

  . صحفية، والصف والجمع اإللكترونيواالتصاالت ال
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وبدأت بعض الصحف تتحول إلى اآللية الكاملة في عملية اإلنتاج، من خالل إدخال 
الحاسب اإللكتروني، ووسائل االتصال السلكية والالسلكية في معظم مراحل اإلنتاج، وهو 

حصائيات، اإل وتحليل المتن، جمع أجل من الصحف في يستخدم "الكمبيوتر" األمر الذي جعل
كما زادت عمليات التشبيك . وتصميم الصفحات، وعرض الجرافيكس كشيء أساسي

اإللكتروني ما بين قواعد البيانات والمعلومات المتاحة أمام الصحف، وتم ربط بنوك 
المعلومات الصحفية، وبنوك المعلومات المحلية والدولية، كما انتشرت قوا البيانات 

لصحف، وتم ربط بنوك المعلومات الصحفية، وبنوك المعلومات والمعلومات المتاحة أمام ا
المحلية والدولية، كما انتشرت قواعد المعلومات التجارية، وتنوعت خدماتها المعلوماتية 

  .والصحفية
ومع تطور خطوط االتصال وتقنياتها، وانخفاض تكلفة أجهزة الكمبيوتر، وتنوع 

أصبح المندوبون قادرين على االتصال  أحجامها، وتطور برامج االتصاالت والتشبيك،
بالنشرات اإللكترونية المحلية واألنترنت، حتى أصبح استخدام األنترنت وسيلة أساسية في 
جمع المعلومات واألخبار واالتصال، وهو ما أسفر عن تحول كبير في األداء والممارسات 

ر في المفهوم الصحفية، وفي تحسين نوعية أداء األعمال الصحفية، وكذلك عن تغيي
  .التقليدي لدور الصحفي ليصبح متخصًصا أكثر

، كما )1(وقد شهدت نهاية التسعينات تطوًرا كبيًرا في تقنيات وبرامج األنترنت
تزايدت أعداد مستخدميها، وبدأ عدد كبير من شركات خدمات المعلومات وقواعد البيانات 

ما أصبحت وكاالت األنباء تعتبر تتخذ من األنترنت وسيلة جديدة لالتصال بمستخدميها، ك
عمليات االستثمار في األنترنت، من بين مشاريعها المستقبلية األساسية، وتزايدت أعداد 
هذه الوكاالت على األنترنت، وبدأت األنترنت تدخل إلى دور المؤسسات الصحفية 
كمصدر أساسي لألخبار والمعلومات، كما بدأت الجامعات والكليات المتخصصة تعني 
بتدريسها من الزاوية اإلعالمية والصحفية، وأصبح استخدام األنترنت يعد أحد المعايير 

  .األساسية في تقييم مؤهالت ومعارف الصحفي، والحكم على مهاراته الصحفية
وبدأت الصحافة مع منتصف التسعينات تتطلب مستوى معين من التخصص الفني 

 أمام وسيلة جديدة، تفرض عليهموالصحفي والمعلوماتي، ووجد الصحفيون أنفسهم 
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تحديات صحفية من نوع مختلف عن الممارسات التقليدية، وتتعلق إما بكيفية تطويعها 
وتفاوتت مراحل . لخدمة الصحيفة المطبوعة، أو ارتيادها كمجال صحفي إلكتروني جديد

األنترنت وبدأ يتزايد إدراك الصحفيين ألهمية وقيمة الكمبيوتر و. تبنيهم للوسائل الجديدة
وقواعد المعلومات والوسائل التكنولوجية واالتصالية الحديثة في حياتهم اليومية كصحفيين، 
وبدءوا تدريجيا يتكيفون مع هذا العالم الرقمي الجديد، وقد انعكس هذا التطور على نمو 
استخدام الصحفيين لألنترنت لفوائدها المتعددة، فمثالً زادت عدد الصحف األمريكية التي 

، حتى أصبحت األنترنت جزًءا 1997إلى فيفري  1996تعتمد على هذه الخدمات من جوان 
  .أساسًيا من صناعة الصحافة األمريكية

وبالرغم من تزايد استخدام الصحفيين األمريكيين لألنترنت عن نظرائهم، فإن ثمة 
فضل مؤشرات على بدء تزايد هذه االستخدامات من قبل صحفيين ينتمون لدول أخرى، ب

تقدم برامج األنترنت والترجمة وتنوع اللغات المستخدمة، وزيادة الدورات التدريبية التي 
  .تعني بتأهيل الصحفيين تكنولوجًيا

فاألنترنت تسمح للصحفيين بالوصول إلى كم كبير من المعلومات بسرعة، ومن 
ها، كما مصادر متعددة، تعمق أبعاد الموضوعات الصحفية التي يكلف الصحفيون بتغطيت

تساعد في تعلم فنون وأساليب صحفية جديدة، واستخدام طرق جديدة في جمع المادة 
الصحفية، وإجراء الحوارات والتحقيقات، والتعامل مع وكاالت األنباء، ومصادر األخبار 

الخ، كما توفر للصحفيين فرصا عدة لتطوير مهاراتهم في البحث والتحليل ...والمعلومات
لديهم تعلم مهارة البحث الذاتي عن المعلومات والبيانات، واإلحصائيات، والتغطية، وتنمي 

والتحقق من مصداقيتها، وتقييمها مقارنة بالمعلومات األخرى المتوفرة، كما تساعد 
األدوات المتعددة المتوفرة على األنترنت على القيام بتغطية صحفية فورية وسريعة 

اث وإجراء حوارات فردية وجماعية مكتوبة، لألحداث، واالتصال المباشر بصناع األحد
ومرئية ومسموعة، وتنفيذ تحقيقات صحفية حول أحداث وموضوعات في مجاالت 

المؤتمرات  عقد مثل جديدة، صحفية أشكاال استحداث عن فضالً متعددة، أماكن ومن متنوعة،
توفير عن بعد، والجماعات اإلخبارية، وجلسات الدردشة والبريد اإللكتروني، وكذلك 

إمكانيات كبيرة الستعمال معلومات الموضوعات الصحفية والوصول إلى مصادرها 
  .األساسية، وهي مهارات أساسية في العمل الصحفي الحديث وممارساتها
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وقد أفرزت هذه التطورات ظواهر متناقضة في عالم الصحافة، فبينما يقوم بعض 
وتحريرها، وتوضيبها باستخدام  الصحفيين اآلن بجمع األخبار، وكتابتها، وتحليلها،

األنترنت، وهو ما ينعكس أثره على مضمون وشكل الصحيفة، فإن هناك صحفيين آخرين 
إّما لم يستخدموا هذه التقنيات بالمرة، أو ما زالوا يستخدمونها ألداء مهام تقليدية، ويتبعون 

  .نفس الوسائل التقليدية في جمع المادة وحفظها وتحريرها واسترجاعها
ومن جهة أخرى، فقد أفرزت األنترنت ضغطًا من نوع آخر على الصحفيين الذين 
أصبح يتحتم عليهم معرفة كيفية البحث عن المعلومات والتعامل مع الكاميرا الرقمية، 
وكاميرا الفيديو الرقمية، وبرامج الكمبيوتر، وكيفية تحرير المواد النصية، والسمعية، 

وبدت الساحة الصحفية، وكأن . الصحفي الذي يقوم به والمرئية ضمن محتويات الموضوع
والذين يجمعون بين مهارات  )Technojournalistes)1فريق يسمى : هناك بها فريقين 

التعامل مع األنترنت، والوسائل التكنولوجية الحديثة، وأدوات التعامل مع المعلومات 
مازال يستخدم  Traditionjournalistesالجديدة، وتكنيكات إدارة المعلومات، وفريق يسمى 

  .الوسائل التقليدية في أداء العمل الصحفي في بيئة تقوم على التكنولوجيا واألنترنت
  

2.6.II – ألنترنت السمات والخصائص الصحفية ل :  
  

  :من الناحية الصحفية تتميز األنترنت بعدة خصائص منها 
  

مصادر والمواقع الصحفية التي حيث تتوفر العديد من ال: التغطية الصحفية الفورية  •
تبث أخبارها بشكل فوري ومتجدد على األنترنت، كما تتيح هذه الفرصة للصحفي 

، كما توفر بعض المصادر خدمة الـ " In real time"الحصول على المعلومات في حينها 
"Breaking news "التي توفر معلومات عن األخبار المفاجئة.  

  

حيث توفر األنترنت تغطية حية لألحداث، من موقع حدوثها،  :التغطية الصحفية الحية  •
وفي لحظة وقوعها، فضالً عن إمكانية تغطية مؤتمرات صحفية حية عن بعد، وتعمل 

  .العديد من الشركات المتخصصة على تطوير تقنيات البث الصحفي الحي على األنترنت
  

ديد من المصادر الصحفية حيث تتوفر على األنترنت الع: التغطية الصحفية المعمقة  •
التي تتناول ذات الموضوعات بطرق متنوعة، مما يسمح بالتعرف على أبعادها المتعددة، 
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كما يوجد العديد من الروابط، والتي تصل بالصحفي إلى مصادر، ووثائق، وإحصائيات، 
وبيانات تعمق معرفته، ومعلوماته حول الموضوع الذي يكتب عنه، فضالً عن وجود 

الخ ...من المصادر المساعدة من قواعد معلومات، وموسوعات، ومراجع، وقواميسالعديد 
  .والتي تساعد في تثرية الموضوع الصحفي

  
  

إذ تتيح األنترنت إمكانيات التفاعل بين القراء والصحفيين، : التغطية الصحفية التفاعلية  •
لممكن على قارئ وتزيد من مشاركة القراء في أداء األعمال الصحفية، حيث أصبح من ا

الصحافة اإللكترونية الرد على كل اآلراء والمعلومات المنشورة، والتعليق عليها متى وأين 
  .أراد ذلك

  

حيث توفر االنترنت العديد من المواد الصحفية، والصور،  :التغطية الصحفية الرقمية  •
ى إعادة إنتاجه، والبيانات بشكل رقمي قابل للمعالجة واالستخدام الفوري بدون الحاجة إل

كما يمكن تخزينها واسترجاعها في أي وقت، وهو أمر مهم في العمل الصحفي، حيث 
يوفر الجهد والوقت، كما يفتح آفاقًا رحبة ألداء العمل الصحفي بطرق أكثر سرعة، 

  .وسهولة، وتنظيم
  

علية حيث توفر األنترنت العديد من الوسائل التفا: التغطية الصحفية متعددة الوسائط  •
التي تجعل التواجد الصحفي عليها مميًزا، مثل الصوت، والصورة، واأللوان، 
والجرافيكس، واللقطات المرئية المتحركة، وهي أمور تفّعل عملية االتصال الصحفي بين 
الصحيفة وقرائها، وتنقل القارئ إلى موقع الحدث وتقربه من مصادره، كما تيسر أداء 

شرح وتفسير، فضالً عن القدرة على التحكم في طريقة الوظائف الصحفية من إخبار و
  .العرض واألحجام والخلفيات والمساحات

  

ألنترنت بين أكثر من عنصر من عناصر حيث تجمع ا: التغطية الصحفية المتكاملة  •
الممارسة الصحفية، فهي من جهة تمثل مصدًرا مهًما للمعلومات واألخبار، وأداة اتصال 

بريد اإللكتروني مثال، كما تعتبر األنترنت وسيلة كتابة ومعالجة بالمصدر من خالل ال
وتوفر كل هذه العناصر في األنترنت، . الخ...المعلومات، وهي مكتبة وأرشيف ضخم

يخلق جو للممارسة الصحفية المتماثلة، أي بإمكان الصحفي أن يغطي حدثًا وينجح في 
  .تغطية كل جوانبه دون أن يغادر مكتبه

  



  مدخل إلى شبكة األنترنت
  
  

تتيح األنترنت الفرصة للصحفي بالقيام بكل عناصر كتابة : الصحفية الذاتية  التغطية •
الخ، دون االستعانة بأشخاص ...تحقيقًا، أو روبورتاجا: المقال الصحفي مهما كان نوعه 

  .آخرين كما تجري العادة بالطريقة التقليدية، وهذا ما نسميه بالتغطية الصحفية الذاتية
  

حيث يمكن توليف وتوفيـق التغطيـة الصحفيـة التي : لفة التغطية الصحفية المو •
توفرها األنترنت، وفقًا الحتياجات القراء من األخبار والمعلومات، وتفضيالتهم الصحفية 

  .واهتماماتهم، وأوقاتهم وتنقالتهم
  

إذ تتوفر على األنترنت عدة مصادر تتناول نفس : التغطية الصحفية الموضوعية  •
طالع عليها يمكن تكوين وبناء موضوع آخر يتسم بنوع من الموضوعية الحدث، وبعد اال

  .الناتجة عن قراءة واستنتاج كل اآلراء، والتوجهات التي تدور حول الموضوع نفسه
  

فالعمل الصحفي على األنترنت يتميز بالتجديد، بشكل : التغطية الصحفية المستمرة  •
العمل الصحفي يسير مع األحداث  مستمر، وذلك حسب ما تقتضيه األحداث، إذ أصبح

  .دون تأخر
  

األنترنت على خالف الصحافة المطبوعة، توفـر : التغطية الصحفية الالمحدودة  •
مساحة واسعة يستغلها الصحفي في التعمق أكثر في التغطية، وهذا باستعمال روابط 

)Liens hypertextes(تحيل إلى تفاصيل عدة وغير محدودة ،.  
  

3.6.II – يات استفادة الصحف من األنترنتمستو  :  
  

  :تستفيد الصحافة من شبكة األنترنت من خالل عّدة زوايا منها 
  

منها كأداة مساعدة للتغطية  )1(وذلك من خالل االستفادة: األنترنت كمصدر للمعلومات  •
العاجلة، وذلك من خالل المواقع اإلخبارية الكثيرة، سواء للجرائد أو المجالت المحلية 

العالمية، وكذلك النشرات، إلى جانب مواقع وكاالت األنباء، وقواعد البيانات، ومحطات و
الراديو والتلفزيون، التي تقدم خدمات معلوماتية على الشبكة معظمها تفاعلي، ومواقع 

  .بعض الهيئات الرسمية الحكومية
  

  :وذلك من خالل : األنترنت كوسيلة اتصال  •

                                           
 .251، ص2005، القاهرة، 1، السحاب للنشر والتوزيع، طاالتصال ومستقبل صناعة الصحافةتكنولوجيا المعلومات ومحمود علم الدين،  - 1
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تصال خارجية بالمندوبين والمراسلين، يتم عبرها من خالل االستفادة منها كوسيلة ا -
البريد اإللكتروني تلقي الرسائل اإللكترونية المكتوبة، والمصورة، واالتصال بمصادر 
الصحيفة المختلفة وتلقي موادهم الصحفية، كما يمكن عبرها عقد االجتماعات التحريرية 

كما يمكن للمحررين االستفادة منها في  مع فريق المراسلين المحليين والخارجيين يومًيا،
إجراء الحوارات عن بعد مع مختلف الشخصيات في مختلف بالد العالم، من خالل البريد 

  .اإللكتروني، وكذلك االتصال بمختلف الجهات الرسمية والخاصة
االستفادة من تقنية األنترنت كنظام لالتصال الداخلي للمؤسسة، وذلك بربط جميع أقسام  -

  ).Intranet(حيفة بشبكة أنترنت داخلية الص
  

االستفادة منها كوسيلة لالتصال التفاعلي مع الجمهور وتوسيع فرص المشاركة لقراء  •
من خالل توفير قنوات التصال الجمهور، وصوالً إلى األنظمة التفاعلية : الصحيفة 

  .الكاملة
  

من الجريدة نفسها، قد  من خالل إصدار نسخ: االستفادة منها كوسيط للنشر الصحفي  •
تكون نصا ثابتا، أو متحركا، قد تكون الجريدة نفسها أو ملخًصا لها، وقواعد للبيانات، 

 شبكة على كاملة ومجالت جرائد إصدار وأرشيف الصحيفة، وأعدادها السابقة، أو
  .األنترنت أو ما يعرف بالصحافة اإللكترونية المحضة

  

يضيف دخال جديًدا إلى المؤسسة من خالل نشر : االستفادة منها كوسيط إعالني  •
  .إعالنات على موقع المؤسسة، أو إصداراتها الصحفية المباشرة

  

من خالل إنشاء موقع أو أكثر لها : االستفادة منها كأداة لتسويق خدمات المؤسسة  •
  .بهدف تقديم معلومات أساسية عنها وعن تاريخها وتطورها، وإنجازاتها

  

من خالل تحول المؤسسة الصحفية إلى : ا في تقديم خدمات معلوماتية االستفادة منه •
مزود بخدماتها ألي مشترك، وتقديم خدمات تصميم المواقع، وإصدار الصحف والنشرات 

  .عليها لحساب الغير
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4.6.II – االستخدامات الصحفية لألنترنت  :  
  

ى أدواته الهامة في كل صحفي يحاول التعامل مع األنترنت، سيجعل منها قريًبا إحد
ممارسته المهنية، وسيلة مذهلة يطمح كل يوم أن يحسن استعمالها، ولكن أن يعرف أيًضا 
حدودها، ألن األنترنت، كما يمكن أن تقود الصحفي لتحرير أحسن الروبورتاجات، يمكنها 

فاألنترنت . أيًضا أن تتسبب في تضييع الوقت، وارتكاب الخطأ أو فقدان بعض المعارف
رت حياة العديد من الصحف وحياة الصحفيين أيًضا، فبعد تجريب البريد اإللكتروني، لم غي

يعد من السهل االستغناء عنه، ذلك ألنّه فعال وسريع، وغير مكلف، كما ال يوجد أفضل 
التي تسمح  FTPمن موقع أنترنت لتغطية العجز الذي تشهده مصلحة التوثيق، أو خدمة 

  .بالتسجيل والتحميل
  :ستخدامات الصحفية لألنترنت كثيرة ومتنوعة، يمكن إجمالها كاآلتي فاال

  

يجد تحت  )1(فالصحفي: الحصول على فيض متدفق ومتجدد من األخبار الصحفية  •
تصرفه وباستعمال محركات البحث، وكلمات دالة كما هائال من المعلومات واألخبار، 

ي الصحفي، وكل خدمات األنترنت فبمجرد النقر على الفأرة، العالم كله يصبح بين يد
تحت تصرفه، من البريد اإللكتروني إلى الواب خالل عملية بحثه عن المعلومة، مروًرا 

الخ، فاألنترنت إذن تتيح للصحفي إمكانية الدخول إلى ...بجماعات النقاش والقوائم البريدية
هذه الشبكة قضت فيض من المعلومات واألخبار بأية لغة يختارها، وفي أي مجال يريده، ف

  .نهائًيا على مشكلة ندرة المعلومة ونقصها
التي تتوفر على األنترنت : الحصول على كم كبير من البيانات واألرقام واإلحصائيات  •

من العديد من الجهات والمنظمات والدول، واألفراد، فهي فرصة أمام الصحفي لتثرية 
ية معلوماته، وبإمكانها أيًضا أن مقاالته، والتعليل والبرهنة على مدى صحة ومصداق

تستكمل المواضيع الناقصة، والتي هي بحاجة إلى توضيحات، وإضافات، وال يتم ذلك إالّ 
  .عن طريق األرقام والبيانات التي تعطي لهذه المواضيع قيمة أكبر

  

بفضـل خدمـة : استطالع وجهات نظر المصادر الصحفية في المواضيع الصحفيـة  •
تسمح األنترنت باالتصال المباشر بالمصادر الصحفية، وبالتالي  – متفاعلاالتصال ال -

                                           
1 - Serge Courrier, Internet pour les journalistes, éditions Victoires, Paris 2004, p16. 
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معرفة آرائهم، وأفكارهم وحتى ردود أفعالهم حو القضايا التي يطرحها الصحفي عليهم، 
  .وهذا دون جهد وعناء التنقل إليهم

  

وكذا بأرشيف العديد من المنظمات : االتصال بقواعد البيانات ومحركات البحث  •
ركـات، ووسائـل اإلعـالم والمكتبـات والجامعـات، والمنظمـات والدوريـات والش

الصحفية واالستفادة منها مـن عـدة نواحـي صحفيـة، وتعـد محركـات البحـث 
)Les moteurs de recherches ( إحدى األدوات الهامة للصحفي، من أجل الوصول إلى

، Excite ،Wanadoo ،Lycos ،Altavista ،Yahoo: المعلومات عبر الشبكة ومنها 
Ecila ،Google ،Webcrawler ،Info-seek ،Lokace ،Hotbot ،Voilà...الخ.  

، وأن يدقق في استخدامه )1(ويستحسن أن ال يعتمد الصحفي على محرك بحث واحد  
  .للكلمات الدالة

  

دية، وذلك بكسر حاجز المهارات الصحفية التقلي: تطوير المهارات الصحفية للصحفيين  •
واالنطالق بها إلى آفاق رحبة من التغطية والتحليل، وجمع المعلومات، وصياغتها، 
وتطوير أساليب الكتابة الصحفية واستخدام تقنيات حديثة في المعالجة الصحفية وتقديم 

  .منتوج صحفي متنوع
  

كل صحفي يستطيع أن يستعمل األنترنت : استخدام األنترنت كأرشيف خاص للصحفي  •
جميع مواضيعه الصحفية، ومواعيده، وعناوينـه الخاصـة، واهتماماتـه، وكتبـه لجمع 

حيث تتوفر العديد من البرامج والخدمات التي تساعد على استخدام . الخ...وقراءاته
  .األنترنت كذاكرة متنقلة، وأرشيف متحرك

  

در والتي تحتوي على المصا: استخدام األنترنت في بناء صحيفة الصحفي الخاصة  •
الصحفية المفضلة لديه، والتي تجلب له األخبار التي يهتم بها ويتابعها، كما تساعده على 
تصميم صحيفته المفضلة بالشكل الذي يريده، والقيام نيابة عنه بمهمة السكرتير الخاص 
الذي يتولّى جمع األخبار والمعلومات الجديدة والمتنوعة، ويصنفها بشكل منظم ومرتب 

  .وله واهتماماتهومتوافق مع مي
  

                                           
1 - Jean Luc Martin Lagardette, Le guide de l’écriture journalistique, la découverte, 6ème édition, France, 2005, p161. 
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ومن خالله يطلع اآلخرون على شخصيته، وميوله : بناء موقع الصحفي الخاص به  •
 وأعماله وإنجازاته وقراءاته واهتماماته، وسيرة حياته وكتاباته وآرائه، ومقاالته،

  .الصحفية
  

معظم الصحفيين منعزلين بطبيعة عملهم الميداني، ولكن : التحاور ما بين الزمالء  •
، وقوائم البث، والبريد اإللكتروني، باستطاعتهم التحاور فيما )1(ضل جماعات النقاشبف

بينهم، لمقارنة ما بين أعمالهم، وتحسين العمل الصحفي، وتبادل األفكار، والنصح 
واإلرشاد في إطار عمل جماعي دون حدود، فاألنترنت تحطم القيود، وتتيح فرصة خلق 

، أراد صحفي )2(يين، ففي الواليات المتحدة األمريكيةفضاء للعمل الجماعي بين الصحف
إنجاز تحقيق فيما يخص الخالفات في إحدى الواليات، فقام بطلب مشاركين في حوارات 
النقاش، وكل صحفي قام بإمداده بوثائق خاصة بالوالية التي ينتمي إليها، وهكذا بمساعدة 

  .ن إنجاز تحقيق ناجحزمالء له من جميع الواليات المعنية، تمكن الصحفي م
  

فاالنترنت هي وسيلة لالطالع على البالغات الصحفية : توفير بالغات صحفية مختلفة  •
)Les communiqués de presse(وسيلة عبر ، التي غالبا ما يصعب االطالع عليها 

  :أخرى، لعدة أسباب منها 
، خاصة غير المكلفون باإلعالم أحيانا ينسون إرسال البالغات لبعض الصحفيين -

  .المرغوب فيهم
بعض الشركات تفتقر إلى نظام قوي يسير العالقات مع الصحافة، خاصة في الدول  -

  .النامية
 البلد من( األصلي البالغ على االطالع األفضل في حالة البالغات الدولية، من -

  .، أفضل من البالغ الصحفي الذي يأتي محلًيا)األصلي
الّ القليل من البالغات الصحفية، وبالتالي األنترنت تحطم هذا وكاالت األنباء ال تعطي إ -

التقشف عن طريق توفير مواقع تحتوي على صفحات مخصصة للصحفيين، تحتوي على 
 عن بالغات صحفية، واحتياجات صحفية أخرى، وبفضل اشتراك بسيط، يتم إرسال

                                           
1 - Serge Courrier, op.cit, p424. 

2 - KAMESHNEE Naidoo, op.cit, p48. 
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لء استمارة طريق البريد اإللكتروني، البالغات الصحفية المطلوبة، عن طريق م
  .إلكترونية

  

وذلك دون أية تكلفة، ومن أي : إرسال واستقبال المواد الصحفية من وإلى الصحيفة  •
نجاحه في مجال الصحافة، وأصبح  )1(مكان، وفي أي وقت، وقد أثبت البريد اإللكتروني

ضرورة تخدم المؤسسة الصحفية في استقبال المواضيع عبر كل المعمورة، بكل سرعة، 
  .وآنية

  

: االستفادة من القواميس والمراجع والموسوعات والدوريات المتوفرة على األنترنت  •
والتي تصنف معلوماتها بشكل يسهل االطالع عليها، وهي ضرورية بالنسبة للصحفي في 

  .إنجاز واستكمال مواضيعه، وتحقيق معارفه الصحفية، وتطويرها بشكل مستمر
  

مثل أرقام الهواتف، والعناوين، والبريد :  الحصول على أدوات صحفية مساعدة •
اإللكتروني للمصادر والشخصيات، والجهات التي يسعى الصحفي إلى االتصال بها، 

  .فاألنترنت وسيلة لتثرية دفتر العناوين الخاص بالصحفي
  

األنترنت تتيح للصحفي إمكانية عقد مؤتمرات : تطوير وسائل جمع المادة الصحفية  •
واالتصال بالمصادر عبر البريد اإللكتروني، كذلك إجراء مقابالت صحفية عن بعد، 

افتراضية مع شخصيات مهمة، قد يستحيل في بعض األحيان مقابلتها وجًها لوجه ألسباب 
صحفي في يومية  )Dean Naidoo)2جغرافية، ومهنية، مثل المقابلة االفتراضية التي قام بها 

بأستراليا،  Valles de sudهو متواجد في مقاطعة و Ros Brennanمن إفريقيا الجنوبية مع 
  .دقيقة 40وكانت مدتها 

  

بواسطة الوسائل التفاعلية التي توفرها األنترنت، بإمكان : تطوير طرق االتصال بالقراء  •
  .القارئ االتصال بالصحفي كاتب المقال عبر األنترنت، لطرح وجهة نظره على المقال

  

فاألنترنت تفتح للصحفي أبواب : ارية لصحف أخرى المشاركة في األقسام اإلخب •
المشاركة بمقاالته مع صحف أخرى غير الجريدة التي يعمل بها، وذلك بعد االطالع على 

  .اختياراتها، ومعاييرها الصحفية، وأدائها الصحفي، ومعرفة خطها االفتتاحي

                                           
1 - Serge Courrier, op.cit, p348. 

2 - KAMESHNEE Naidoo, op.cit, p50. 
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ي المجال وتظل األنترنت بخدماتها المتعددة وسيلة ال يمكن االستغناء عنها ف  
الصحفي، إذ تمكن الصحفي المتخصص أن يجد ضالته في المجموعات اإلخبارية، وقوائم 
البث، وحوارات الدردشة، والبريد اإللكتروني، وكونها تفيد الميدان الصحفي في أكثر من 

  .مستوى، أصبحت من بديهيات العمل الصحفي اليومي
  

5.6.II – األنترنت الظواهر والقضايا الصحفية التي تثيرها  :  
  

  :تثير األنترنت في عالقتها بالصحافة العديد من القضايا المهمة منها 
  

وتهديد  )1(أو الكونية وتخطي الحدود الوطنية، أو السيادة القومية: ظاهرة العولمة  •
  .هويات العديد من المجتمعات الصغيرة لصالح اكتساح ثقافة وتقاليد المجتمعات الغربية

  

بالنسبة لمصادر المعلومات الغربية، وكذلك طبيعة توظيفها، : اإلعالمية  قضية التبعية •
وهل يتم ذلك لخدمة المجتمع أم في غير صالحه؟ وهل اختراقها للحدود جاء على حساب 
انتهاك خصوصية األفراد؟ وهل ينظر الجمهور إلى الصحافة عبر األنترنت باعتبارها 

 على تركز المجاالت تستخدم؟ وهل وسيلة موازية للصحيفة المطبوعة؟ وفي أي
المعلومات أم الترفيه؟ وهل هناك تأثيرات سلبية الستخدامها، وهل يؤدي غياب وجود 
حراس البوابة على الشبكة، إلى معاناة مستخدميها من خطر التزاحم، ومن وجود 

  معلومات ليست ذات قيمة، أو معلومات مضللة أو غير مصنفة بدقة؟
عدة تساؤالت حول تأثير األنترنت على الوظائف التقليدية للعمل كما تثير األنترنت   

في الصحافة، حيث األخبار تتولد من وظيفة المراقبة الصحفي، حيث قللت من أهمية 
حراس "طرف أناس قريبين منها أو لهم مصلحة في نشرها، وليس فقط من قبل صحفيين، 

  .يقررون ما يستحق أن ينشر وما ال يستحق" البوابة
في الصحافة، حيث تكتظ باآلراء التفسير ما قللت األنترنت من أهمية وظيفة ك  

  .والتحليالت في قطاعات مختلفة
  

وتثير األنترنت أيًضا ظاهرة التفاعلية في العملية الصحفية، أي بين : التفاعلية  •
عد الصحفي وقراءه، حيث لم يعد االتصال عملية أحادية االتجاه، بل عملية تفاعلية، ولم ي

المستقبل متلقًيا سلبيا، بل يلعب دوًرا إيجابًيا ومؤثًرا في العمل الصحفي، كما أصبح 
                                           

 .17أحمد محمد صالح، مرجع سبق ذكره، ص - 1
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بمقدوره التحكم في المضمون الصحفي، من خالل عملية االنتقاء، واالختيار، والتوليف، 
مما يعطيه سيطرة أكبر على األداء الصحفي، وهو األمر الذي يمكنه من التكيف مع 

  .لسيطرة عليهانفجار المعلومات وا
  

ومدى االلتزام باآلداب من حيث التزام الدقة، وتحري : قضية أخالقيات العمل الصحفي  •
الصحة، واتباع الموضوعية، واحترام المواثيق المهنية، وحقوق اآلخرين، وطبيعة القوانين 
الصحفية التي ينبغي أن تحكم العمل الصحفي الذي يمتد مجاله عبر الفضاء، متخطيا 

د الجغرافية والسياسية، وقد فرضت الثورة المعلوماتية في مجال الصحافة تساؤالت الحدو
عديدة، ليس فحسب فيما يتعلق بأثرها على أسس ومبادئ وأخالقيات مباشرة مهنة 

  .)1(الصحافة، بل كذلك فيما يتعلق بالمشكالت القانونية التي أفرزتها
  

6.6.II – سلبيات استخدام األنترنت صحفيا  :  
  

الرغم من المزايا العديدة لألنترنت في المجال الصحفي، إال أن هناك مخاطر ب
  :يجب تجنبها منها 

  

التي يتم الحصول عليها من األنترنت لضمان القيام : التأكد من مصداقية المعلومات  •
فإن المعلومات على األنترنت يمكن أن «) : Kettrer(بتغطية موضوعية، فكما يقول 

التأكد من دقتها وال معرفة مصدرها، كما أن مصادرها يمكن أن تزيف  تضلل، وال يمكن
المعلومات، أو تستخدم االدعاءات، أو يكتفي بها بديال عن المصادر األساسية، كما تختلط 

  .»بها الحقائق باإلعالنات والدعاية
  

عبر األنترنت يمكن أن تستهلك وقتا ) La navigation(إن المالحة : تضييع الوقت  •
، بدون معرفة وقت ومكان التوقف عن البحث، فالبحث عن المعلومات )2(كبيًرا دون جدوى

على األنترنت يقتضي تطوير المهارات البحثية لدى الصحفيين، إذ يجب التحضير جّيًدا 
  .والتكوين في مجال البحث، والتقيد بالوقت

ات التي ال يتم فمن السهل جًدا قضاء وقتا طويال أمام الواب، للبحث عن المعلوم  
العثور عليها في بعض األحيان، فوقت الصحفي يضيع في تنقله من موقع آلخر، دون أن 

                                           
 .6، ص2003، دار النهضة العربية، القاهرة، ق المؤلفالصحافة عبر األنترنت وحقوأشرف جابر السيد،  - 1

2 - Serge Courrier, op.cit, p24. 
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يشعر بذلك، وأحيانا يلجأ إلى طرح السؤال إلى شخص آخر أو االتجاه إلى مصدر آخر 
للمعلومات بعد أن يفشل في إيجاد ما يبحثه في األنترنت، كاالستعانة بالكتاب مثال، أو 

لماذا «" : Poynter"من معهد " Nor Paul"حيفة العادي، كما عبرت عن ذلك أرشيف الص
في طرح األسئلة خارج الخـط ) On line(ال تستغلوا الوقت الذي تقضونه على الخط 

)Off line (لتلقي إجابات على تلك األسئلة«.  
  

حفيين بأن الص"من جامعة نيويورك، " Neil Portman"لقد صّرح : التضخم المعلوماتي  •
  .)1("لم يستطيعوا التأقلم مع العالم الذي ساهموا في صنعه

ففي القرن الحادي والعشرين قضى الصحفيون على مشكلة نقص المعلومة،   
والمشكل أصبح تضخًما في مجال المعلومات، واإلشكال ليس في الحصول على أكبر كم 

فالصحفي معرض أمام . من المعلومات بسرعة، ولكن في تنظيم المعومة، وتبيان أهميتها
، إذ يستقبل مئات الرسائل اإللكترونية يوميا، مئات "لالختناق"الكم الهائل من المعلومات 

الصفحات المتعلقة بوثائق مرجعية عن الموضوع الذي ينصب فيه مقاله، لذا يجب أن 
يطرح دوًما الصحفي أثناء تعامله مع األنترنت عدة أسئلة تجنبه الوقوع في الغرق 

  هل هذه الوسيلة تفيدني حقا؟: ختناق مثل واال
  

 الهواة تقليد بسبب وهذا: صعوبة التمييز بين الصحفيين المحترفين وغيرهم  •
  .للمحترفين، وتغيير األسلوب الصحفي كلما اقتضى األمر ذلك

  

إن سهولة الوصول إلى مصادر المعلومات في : الوقوع في الحتمية االفتراضية  •
، ألن )2(ها أن تفقد الصحفي عقوده واتصاالته مع الناس وجها لوجهاألنترنت، بإمكان

الصحفي يجب أن يتعامل مع الناس أكثر من تعامله مع المعلومات، والتكنولوجيا الجديدة 
تسهل كل شيء، لدرجة أنه أصبح من الصعب على الصحفي النزول إلى الشارع وإجراء 

  .مقابالت من الناس وجها لوجه
نترنت في تنشيط ذاكرة الصحفي، وتعميق تخصصه، فإنها تضيف وكما تزيد األ  

أيضا إلى كاهله مسؤوليات جديدة تتمثل في الفحص والتدقيق، وحسن االختيار وذلك من 
  .أجل التغلب على إشكاالت التالعب والتحايل والتحريف

                                           
1 - KAMESHNEE Naidoo, op.cit, p51. 

2 - Serge Courrier, op.cit, p24. 
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ومن ناحية أخرى، يفرض االستخدام المتزايد لتقنيات متعددة لجمع األخبار،   
ة أنواع جديدة من مشكالت أخالقيات العمل الصحفي، مثل حق الملكية الفكرية، مواجه

والرسائل الصحفية المفخخة، فضال عن القضايا التقليدية المتعلقة بتوفر الدقة والعدالة 
  .والصحة، والموضوعية في المواد الصحفية المنشورة

معلومات المتوفرة عالوة على كل ما سبق، فإن أكبر نسبة من المواد الصحفية وال
على األنترنت مكتوبة باللغة اإلنجليزية، باعتبارها اللغة التي تحتل الصدارة في كل ما 
ينشر على األنترنت، فهي مواد معدة لمناهج الفكر الغربي، وهو أمر يضع قيوًدا على 

  .انتشار استخدام األنترنت من قبل الصحفيين الذين ال يجيدون هذه اللغة
ت سالح ذو حدين، يجب على الصحفي أن يتأقلم مع هذه الوسيلة، وألن األنترن  

  .ويوظفها في إطار عمله، دون أن يقع في مخاطرها التي ال ينجو منها في غالب األحيان
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7.II – األنترنت في الجزائر :  
1.7.II – االنطالق والتجربة  :  

  

عن طريق الخط  dial up، من نوع )1(1993ارتبطت الجزائر بشبكة األنترنت سنة 
تم ربط الجزائر بشبكة األنترنت بخط متخصص عن  1994الهاتفي، ومع حلول سنة 

طريق إيطاليا، وبعد ذلك بسنة تم السماح للباحثين العلميين باالستعمال المجاني للشبكة، 
، وذلك في حدود 1995وبعدها تم فتح أول مصلحة لالشتراك يستفيد منها المستعملون سنة 

مخولة لهذا االرتباط المتخصص، مما جعل االشتراك مفتوحا فقط أمام األشخاص الطاقة ال
  .الذين يمتلكون سجال تجاريا أو أي محل عرض اجتماعي آخر

 1997وبالتعاون مع مصالح البريد والمواصالت، تم تدعيم شبكة األنترنت سنة 
لثاني فتقدر ثا، أما ا/كيلوبايت 64بخطين هاتفيين متخصصين، تصل سرعة األول إلى 

  .ثا/كيلوبايت 256سرعته بـ 
 )M.A.A( الساتل طريق عن بواشنطن الجزائر ربط تم 1998وفي أكتوبر 

أقام المركز  2000/1999ثا، وخالل سنة /كيلوبايت 256ثا و /ميڤابايت 1األمريكي بقدرة 
صبحت ارتباطا بالشبكة عن طريق القمر الصناعي الرابط بالواليات المتحدة األمريكية، وأ

ثا لإلرسال، /كيلوبايت 256ثا لالستقبال، و /ميڤابايت 2قدرة األنترنت في الجزائر بقوة 
 30ثا، كما تم إنشاء /ميڤابايت 3ثا لالستقبال و /ميڤابايت 8وصل إلى  2000وفي جويلية 

خط هاتفي جديد من خالل نقاط الوصول التابعة للمركز والمتواجدة عبر مختلف واليات 
  .الوطن

  

2.7.II – بداية االنتشار  :  
  

بالربط ) CERIST(من أجل االستفادة من األنترنت على كل التراب الوطني، قام 
عن طريق المواقع الجهوية، قصد السماح للباحثين العلميين المنتشرين عبر كامل الوطن 

  .من الوصول إلى خدمات األنترنت
  :طرق  4وقد استعمل المركز لهذا الغرض 

                                           
   «http://www.openarab.net/reports/net2006/algeria.html»:  ، األنترنت في الجزائر المبادرة العربية لالنترنت حر، - 1
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جم الخط الهاتفي المتخصص، وهذا قصد رفع عـدد المستخدميـن الرفع من ح – 1
  .والمشتركين، ومن جهة ثانية لتخفيض تكاليف االشتراك

ربط الهيئات والمؤسسات الوطنية بمختلف القطاعات الجامعية، الطبية، واالقتصادية،  – 2
  .اصبارتباط متخصص يسمح لها أن تصبح بحد ذاتها مزودة بالشبكة كل في قطاعه الخ

  .تقريب الشبكة من المستعملين والمستفيدين عن طريق المواقع الجهوية – 3
  .إنشاء موضع شبكات معلومات متخصصة – 4

  

حساب  11126تم إحصاء حوالي  2000في عام  : )االشتراكات(فتح الحسابات  – 1
) EPAD(هيئة من قطاعات النشاط المختلفة، فقد أحصى مزود الشبكة  1500موزعة على 

 .مشترك في مناطق قسنطينة، تبسة، وعنابة 1000و  500ا بين م
  

  )*(عدد الحسابات المفتوحة حسب القطاعات : 01جدول رقم ال
  

 النسبة العدد القطاع

 10,12 1126 الجامعي

 62,92 7000 االقتصادي

 4,49 500 الطبي

 22,47 2500 أخرى

 100 11126 المجموع
  

  .)*(ت حسب القطاعاتارتباط الهيئا:  02جدول رقم ال
  

 النسبة عدد االرتباطات القطاع

 16,67 250 الجامعي

 60 900 االقتصادي

 4,66 70 الطبي

 18,67 280 أخرى

 100 1500 المجموع
  

                                           
 .2000، وثائق مصلحة االشتراكات، سنة "CERIST"مركز البحث في اإلعالم العلمي والتقني  *



  مدخل إلى شبكة األنترنت
  
  

ويدل الجدوالن السابقان على أن النسبة التي تستحوذ على حصة األسد في االرتباط  
ادي إلى خدمات األنترنت أكثر من هي اقتصادية، مما يدل على حاجة القطاع االقتص

  .القطاعات األخرى
  

ويتعلق األمر بارتباط بعض الهيئات بشبكة األنترنت عن  :االرتباطات المتخصصة  – 2
طريق روابط متخصصة، والميزة التي يتميز بها هذا االرتباط أنه يسمح لكل مشترك أن 

  .ي تنشط في قطاعهللمؤسسات والتنظيمات الت) provider(يكون بدوره مزّوًدا 
  

بربط مواقعه الجهوية بشبكة األنترنت والتي " CERIST"يقوم : المواقع الجهوية  – 3
بدورها تلعب دور المزود بشبكة األنترنت، وهذه الطريقة سمحت من جهة من إخراج 

  .األنترنت من مركزيته، ومن جهة ثانية السماح للمناطق النائية باالستفادة من خدماته
  

بوضع عدة مشاريع من أجل " CERIST" قام: شبكات معلومات متخصصة  وضع – 4
إطالق شبكات المعلومات المتخصصة، وكان من أهمها مشروع الشبكة األكاديمية للبحث 

"ARN " ويتعلق األمر بإنشاء شبكة خاصة بالهيئات األكاديمية وهيئات البحث العلمي على
مردودية استعمال األنترنت في الجزائر المستوى الوطني، وكان الهدف من ذلك تعظيم 

من خالل إنشاء أرضية تستوعب كل الدراسات التطبيقية المشتركة من قبل الجامعات 
  .ومراكز البحث

  

3.7.II – تقديم خدمات جديدة  :  
  

 مناطق مختلف إلى ودفعه بعد االرتباط بالشبكة، وتحطيم مركزية األنترنت،
  :م خدمات جديدة وأهمها الوطن، ال بّد من التفكير في تقدي

  .توطين وتطوير مواقع الواب -
  .إعطاء أسماء المجاالت والميادين المختلفة -

  

1.3.7.II – توطين وتطوير مواقع الواب  :  
  

من بين أحدث خدمات المعلومات المتوفرة في األنترنت، ) www(تعتبر الواب أو 
واقع، وفي الجزائر دعت ويعرف الواب تطورات ملحوظة، وزيادات معتبرة لعدد الم

، وتم ذلك فعالً من )Serveurs(الضرورة إلى إنشاء مواقع واب وتنظيمها حسب موزعات 
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المواقع في ) Hébergement(طرف متعاملين جزائريين عموميين وخواص، وتم توطين 
  .موزعات متواجدة في الجزائر وفي الخارج

المواقع، وفي هذا الصدد وبهذا ظهرت في الجزائر سوقا جديدة لتوطين وإيواء 
  .مزايا تنافسية ناتجة عن تحكمه في هذه التكنولوجيا"  CERIST"يوفر مركز 

  

2.3.7.II – إعطاء أسماء الميادين  :  
  

اسم الميدان هي وسيلة إليجاد الموقع على الشبكة في أسرع وقت، ويتعلق هذا 
ر أنه يمكن أن تدل التسمية االسم عادة، باسم التنظيم أو الهيئة الحائزة على الموقع، غي

  .على اسم سلعة معينة، أو عالمة أو اسم تجاري
وهو يعرف الشخص " اسم رئيسي"ويتكون اسم الميدان من جزئين، الجزء األول 

والذي يحدد طبيعة " Extension"أو الهيئة أو التنظيم الذي يمتلكه، والجزء الثاني البعد 
  .االسم

س شرطا للتواجد على الشبكة، ولكنه ضروري من إن الحيازة على اسم الميدان لي
أجل التجارة االلكترونية، وكذلك بالنسبة للهيئات، والمنظمـات، ومراكـز البحـث 

ومن مزايا اسم الميدان أنه يسمح بالدخول إلى موقع المؤسسة دون . ، الخ...والمؤسسات
  .صعوبة

 ISOهو إطار دولي و( dz" الميدان"المسؤول عن " CERIST"وفي الجزائر يعتبر 
، ومع ذلك، فمن الممكن توطين المواقع الخاصة 1999سلّم إليها سنة ) خاص بالجزائر

: بالمؤسسات الجزائرية في موزعات أجنبية وبالتالي تحمل أسماء ميادين أخرى مثل 
com ،org...الخ.  

  

4.7.II – مساهمة المتعاملين الخواص  :  
  

مزود الوحيد باالتصال بشبكة األنترنت ال 1999إلى غاية " CERIST"ظل مركز 
الذي يحدد شروط وكيفيات وضع  )1(بالجزائر، ولكن بعد إصدار المرسوم التنفيذي

واستغالل خدمة األنترنت، ظهر مزودون جدد خواص وعموميون، مما زاد في عدد 
  .مستخدمي الشبكة

                                           
 .5، ص1998أوت  24، الجريدة الرسميةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  - 1
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ستغالل ، رخص اال1996وهذا بعد منح اللجنة الوزارية الخاصة باألنترنت سنة 
عدة  1999نوفمبر  3مزودي خدمات الوصول إلى األنترنت، إذ منحت في ) 6(لست 

 EEPAD ،ACINET ،DJAZAIR.COM ،PROCOM: رخص الستخدام األنترنت منها 

INTERNATIONAL ،GECOS.  
- EEPAD :  تتواجد في المدن الكبرى، ومهمتها األساسية التعليم عن بعد، باستعمال

وبحصولها . ثة، مثل الطب عن بعد، والمحاضرات والملتقيات عن بعدالتكنولوجيا الحدي
بربط خط متخصص مع  EEPADللتزويد باألنترنت، قامت  1999على االعتماد سنة 

)France Télécom ( ثا، باإلضافة إلى ارتباطات أخرى مع مختلف /كيلوبايت 64قدرته
  .واليات ومناطق الوطن

سسة لبيع وصيانة تجهيزات اإلعالم اآللي، ثم والتي كانت مؤ" : GECOS"مؤسسة  -
إلى إنشاء مواقع الواب، وتكفلت في البداية بإنجاز مواقع للصحافة  1997انتقلت سنة 

 1999الجزائرية، ثم مواقع المؤسسات، والقرارات، وبعد حصولها على االعتماد سنة 
ثا مع المؤسسة /يتميڤابا 305مزوًدا لألنترنت من خالل ارتباط بقدرة " GECOS"أصبحت 

  ).Interpacket(األمريكية 
  

5.7.II – تحفيزات أخرى  :  
  

تزايد عدد المؤسسات المتحصلة على االعتماد للتزود باألنترنت، إذ وصلت سنة 
 مؤسسة متحصلة على رخصة في ميدان توزيع خدمات 80إلى ما يقارب  2004

  .األنترنت
من األلياف  Back Boneنترنت وتسعى الجزائر إلى توفير خط اتصال أساسي لأل

ثا، وهذا قصد تمكين /ميڤابايت 144ثا قابل لاللتحاق بـ /ميڤابايت 34الضوئية قدرته 
  .مؤسسات االتصاالت والموزعين من االرتباط بصورة أحسن بالشبكة

ومن جهتها بادرت مؤسسة البريد والمواصالت إلى إنشاء شبكة لتقديم خدمات   
  .واألفراد األنترنت كموزع للمؤسسات
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في  )1(نقطة االنطالق لمجموعة المشاريع التي رسمتها الجزائر 2000وتعتبر سنة   
قطاع التكنولوجيا، استعداًدا النضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة، ولهذا الغرض سعت 

 مليار 6,4 بـ تقدر ميزانية من استفاد الذي الجزائر إلى تطوير قطاع تكنولوجيا اإلعالم
  .مليار دج الموجهة لإلنعاش االقتصادي 24,7مجموع  دج من
والوزارة المعنية بقطاع االتصاالت تطمح لفتح هذا المجال أمام  2001ومنذ   

 1998المستثمرين الخواص من دول العالم، والذي سهل األمر كثيرا، تعديل مرسوم أوت 
مام االستثمارات ، والذي من خالله فتح المجال أ2000/10/14بمرسوم ثاني الصادر في 

بالشراكة مع " Wanadoo"األجنبية في قطاع األنترنت، فكانت أول عملية جمعت مجموعة 
  .2000في مارس  EEPADالموزع 
كسنة يتم فيها تحرير قطاع الهاتف الثابت،  2005وعلى صعيد آخر، تم تحديد سنة   

تصل سنة  نسمة، وأن 10هاتف ثابت لكل  20، إلى تحقيق نسبة 2010وأن تصل سنة 
إلى حصول كل جزائري على هاتف نقال، ثم التغطية الكاملة والشاملة الحتياجات  2015

  .السكان في عملية التزود باألنترنت
يملك إمكانياته  )2(مستخدم 200.000إلى  2004لقد وصل عدد المستخدمين في سنة   

في تزايد مستمر  الخاصة للدخول لألنترنت، ولكن عدد المستخدمين لألنترنت في الجزائر
مقارنة بعدد العائالت المرتبطة باألنترنت، ألن معظم االتصاالت باألنترنت تتم انطالقا من 

 سنة مقهى 3600 من عددها المؤسسات، أو من مقاهي األنترنت، هذه األخيرة ارتفع

  .)3(2005مقهى لألنترنت سنة  5000، إلى 2003
م فيما يخص مؤشرها العالمي في التمتع في العال 110وبهذا تحتل الجزائر المرتبة   

بالنظام الرقمي، والذي تبلغ نسبته حسب التصنيف الذي أجراه االتحاد الدولي للمواصالت 
، ومما حفز على الحياز على هذه المرتبة هو قانون المالية 0,37%السلكية والالسلكية بـ 

إلى  17%ك باألنترنت من الذي خفض قيمة الضريبة المتعلقة بالمشتر 2001التكميلي لسنة 
واستفاد قطاع البحث . ، في محاولة لتشجيع االستثمار والعمل في الميدان وتحسينه%7

                                           
1 - Mohamed Meziane, «L’Internet : un vrai défi que pour l’Algérie» : http://www.actudz.com/article1078.html,  
       page vue le 10/04/2007.  
2 - Myriam Berber, L’accès à Internet reste difficile en Algérie  : «http://www.rfi.fr/fichiers/mfi/culturesociété,786.asp,  

page vue le 05/06/2007. 
3 - Zineb Maiche, Internet : 5000 cybercafé en Algérie, El Watan 26.04.2005.  
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مليـار دج  6,4مليـار دج، خصـص منهـا  124العلمي من هذه الميزانية بنسبة 
  :لدعـم تكنولوجيا اإلعالم على الشكل التالي 

تلف المؤسسات التعليمية المكلفة مليار دج إلنجاز مشروع يرمي إلى ربط مخ 1,2 •
  .بالبحث العلمي بشبكة األنترانات واألنترنت

مليار دج خصص كغالف مالي لتمويل مشروع الطب عن بعد، بتوفير المعدات  1,1 •
  .هيئة استشفائية 15الالزمة لـ 

  .مليار دج كميزانية للتعليم عن بعد 1,3 •
  .مليار دج لتكنولوجيا الفضاء 2,5 •

خطوات، شهدت الجزائر تطوًرا ملحوظا في مجال االستفادة باألنترنت، بهذه ال  
وهذا ما مكّنها من احتالل مكانة هامة في الوطن العربي في هذا المجال، إال أن جميع 
الخطوات المتبعة لم تكن كافية لتغطية العجز الذي تعرفه الجزائر في مجال التكنولوجيات 

  .الحديثة وعلى رأسها األنترنت
  

6.7.II – عوائق األنترنت في الجزائر  :  
1.6.7.II – ارتفاع سعر الخدمات  :  

  

وهذا أمام تدني القدرة الشرائية لدى الجزائريين، مع العلم أن تكلفة حاسوب مزود 
دج، وهذا االرتفاع في تكاليف الحصول على األنترنت يرجع  60.000بمودم تصل إلى 

  :إلى 
مزودين  108بالجزائر بالرغم من حصول أزيد من موزعين فقط لألنترنت  10وجود  -

موزعا، ثم بدأ العدد يتناقص  37على رخص بدء العمل، إال أنه لم يستهل العمل فعال إال 
وهذا يعود من جهة إلى صعوبة االستثمار في مجال االتصال من جهة، وغالء تكلفة 

  .الهاتف الثابت، رغم الجهود الرامية إلى تخفيضها من جهة ثانية
وإذا قارنا الجزائر بأوروبا من حيث أسعار الخدمات الخاصة بمجال األنترنت، فإننا  -

  .)1(مرات 10نجد األسعار في الجزائر تفوق أسعار أوروبا بـ 
  

2.6.7.II – االفتقار إلى بنية تحتية متينة في مجال االتصاالت  :  
                                           

  ،العائالت الجزائرية التي تملك حاسوبا قليلة جدامحمد سعيدي،  - 1
   «http://elkhabar.key.4net.com/dossierso/?dc=91&date-insert=20070601»  2007/05/04: ، تم االطالع على الموقع في. 
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لهاتف الثابت، فقد ومن مظاهر ذلك، التدهور الذي تعرفه الجزائر في مجال شبكة ا
ألف طلب غير ملبي، ويبلغ عدد الخطوط الهاتفية للهاتف  900و  800تم تسجيل ما بين 

مليون خط مشترك فقط، وأكثر من يستفيد منها هو القطاع االقتصادي  2,6الثابت حوالي 
  .70%بنسبة ...) مؤسسات، إدارات(

ة الخدمة المقدمة من طرف وبهذا تبقى الجزائر بعيدة من المقاييس الدولية في نوعي
بلغ  2000الهاتف، فهي تسجل أضعف النسب في مجال التغطية الهاتفية، حيث أن في سنة 

 5ألف في تونس و  800ألف مشترك مقابل أكثر من  250عدد المشتركين بالهاتف النقال 
  .ماليين في المملكة المغربية

  :ومن أجل القضاء على هذه الصعوبات ال بد من   
 )1(الحكومة خلق تسهيل بغرض األنترنت مجال في المحلية الجماعات مةمساه -

اإللكترونية، ووجود االتصال مع المواطنين كخطوة نحو وجود شفافية بين المسؤولين 
  .موقع إلكتروني، ومناصب شغل 1500والفئات الشعبية، مما يسمح بخلق أكثر من 

، وضرورة التفكير "Housting"ضرورة منح تسهيالت للخواص، إلنشاء مؤسسات الـ  -
في حل مشكلة اإليواء، وتسيير المواقع اإللكترونية على المستوى المحلي، بغرض تفادي 
اإليواء لدى المواقع األجنبية التي تقدم تكاليف أكبر ووقتا أطول، واستعمال أقل ومحدودا 

  .لألنترنت

                                           
 . ، مرجع سبق ذكرهمحمد سعيدي - 1



  الصحافة المكتوبة في عصر المعلومات
  
  

 

لومات، ال بد أوال قبل التطرق إلى رصد مميزات الصحافة المكتوبة في عصر المع  
  .من التعريف بمجتمع المعلومات، وذكر سماته وخصائصه، ومعاييره

  

1.III – ماهية مجتمع المعلومات :  
1.1.III –  تعريفه:  

  

تطورت المجتمعات اإلنسانية من مرحلة اإلنسان القديم إلى إنسان الزراعة، ثم   
هذه المراحل أدواتها الخاصة وكان لكل مرحلة من . إنسان الصناعة، ثم إنسان المعلومات

بها، وطرق العمل والتفكير، وانعكس ذلك كله على فعالية المجتمع آنذاك، فقد بدأت مرحلة 
الزراعة قبل حوالي عشرة آالف سنة، وكان اإلنسان يستخدم فيها ذراعيه وقدميه كأدوات 

سان الماكنة، لإلنتاج، ثم جاءت المرحلة الصناعية قبل حوالي قرنين، فاستخدم فيها اإلن
وأصبح المال مركز سلطته واقتصاده، ثم دخل اإلنسان قبل عقدين ونصف في عصر 

 العقل مستخدما الجديدة، للقوة كسمة بالمعلومات والمتمثلة والمعرفة، االتصاالت
واألعصاب كأدوات للعمل، معتمدا االقتصاد الحديث القائم على التعامل اإللكتروني 

  .األنترنت والتقنية الرقمية وبنوك
، وهو يعتمد على اقتصاد )1(فمجتمع المعلومات هو البديل الجديد للمجتمع الصناعي  

المعلومات، وعلى نظام هائل ومعقد داخل الدول الصناعية فيما بينها، وهو يقوم على 
التسهيالت التي أتاحتها التكنولوجيا، وتكمن طاقته في القدرة على جمع المعلومات، 

ها، واسترجاعها، وبثها بأكبر كميات ممكنة، وألكبر عدد من األفراد في وتصنيفها وتخزين
  .أقل وقت ممكن مهما كانت المسافة

  

2.1.III –  معايير مجتمع المعلومات:  
  

تتمثل معايير المجتمع المعلوماتي في قياسات يمكن من خاللها التنبؤ بدخول   
كن النظر إلى تكوين البنية التحتية المجتمع أو تحوله، أو تطوره إلى مجتمع معلوماتي، ويم

المعلوماتية للمجتمع ومدى نضوج هذه البنية كمؤشر على كون المجتمع مجتمع معلوماتي، 
ومن أساليب قياس معلومات المجتمع، عدد الحاسبات، أو عدد خادمات األنترنت، أو عدد 

                                           
 .108، ص2003، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، تكنولوجيا المعلومات –االتصال واإلعالم سامية محمد جابر، نعمات أحمد عثمان،  - 1
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لعمالة على المشتركين، ونسبة مساهمة المعلومات في إجمال الدخل القومي، وتوزيع ا
  .الخ، وقد بدأ اعتماد البعد التقني كأساس لقياس التنمية...القطاعات االقتصادية الرئيسية

مارتين خمسة  )1(وبناء على دراسات لباحثين أمريكيين ويابانيين، استخلص ويليام  
المعيار التقني والمعيار االقتصادي، والمعيار السياسي، : معايير للمجتمع المعلوماتي هي 

  .المعيار الثقافيو
  

ويتمثل المعيار التقني االعتماد المتزايد على المعلومات، كمصدر : المعيار التقني  •
للعمل، والثروة والبنية التحتية، واالعتماد المتزايد والكبير على التقنية، وخاصة تقنيات 

  .المعلومات
  

اة، ونشر استخدام تبرز أهمية المعلومات في تحسين شروط الحي: المعيار االجتماعي  •
الحاسب، واالستفادة من المعلومات وتوظيفها في شتى النشاطات اإلنسانية، وتلعب 

التعليم، الصحة، الغذاء، محاربة (المعلومات دوًرا مهًما في التنمية البشرية الشاملة 
  .الخ...المرض

  

القتصاد، ويركز على دور المعلومات في االقتصاد، بحيث يصبح ا: المعيار االقتصادي  •
 المعلومات وتصبح ذلك، على كمؤشر اقتصاد معلومات، وتزداد التجارة اإللكترونية

مصدر ثروة وسلعة، ومصدر اقتصاد مهم، وتكوين فرص عمل جديدة، حيـث بـرز 
االقتصـاد اإللكتروني، والعملة اإللكترونية، والتحويل اإللكتروني، واألعمال اإللكترونية، 

  .لمعلومات، أي االقتصاد المتجددأنه باختصار اقتصاد ا
  

اتخاذ  في المعلومات بأهمية الناس وعي ويركز على زيادة: المعيار السياسي  •
القرارات، ومشاركتهم في صنع القرار السياسي، واستخدام المعلومات في االقتراع 
والتصويت، واالنتخاب، وزيادة الوعي االجتماعي من خالل جماعات النقاش التي تتجاوز 

  .الحدود الوطنية، وتكوين جماعات ضغط سياسي
  

ويتمثل في االعتراف بالقيم الثقافية للمعلومات، مثل احترام الملكية : المعيار الثقافي  •
الذهنية، والحرص على حرمة البيانات الشخصية، وترويج هذه القيم للصالح القومي 

  .وصالح األفراد
  

                                           
 .53، ص2002، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، األمن وحرب المعلوماتذياب البداينة،  - 1
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3.1.III –  خصائص مجتمع المعلومات:  
  

نمط من المجتمعات خصائصه االجتماعية، واالقتصادية، والسياسية التي  لكل  
تميزه، ومجتمع المعلومات على غرار كل المجتمع، ينفرد بمجموعة من الخصائص التي 

  :)1(يمكن تحديد أهمها فيما يلي
من الناتج  26%عصر المعلومات عصر أمريكي، حيث يساهم االقتصاد األمريكي بـ  -

لي العالمي، وأن غالبية أدوات المعلومات هي أدوات أمريكيـة مثـل المحلي اإلجما
الحاسب واألنترنت، واألجهزة الرقمية الشخصية، ولغة عصر المعلومات هي اإلنجليزية 

)Microsoft Windows( ويتسم عصر المعلومات في سمات هي ،:  
  .تغيرات كمية في مقدار المعلومات المتدفقة ونوعيتها – 1
  .المعلومات للعديد من األطراف إرسال – 2
في مجال تراكم المعرفة الكمي والنوعي، وهذه الشبكات توفر : إنشاء الشبكات  – 3

، ومن خاللها يتم تبادل المعلومات ...التواصل من خالل البريد اإللكتروني، واالتصاالت
  .بين األطراف بشكل سريع جًدا دون المرور بالبيروقراطية

ائص مجتمع المعلومات في الخصائص التقنية، الخصائص ويمكن أن نجمل خص  
 االقتصادية، الخصائص السياسية، الخصائص الثقافية، االجتماعية، الخصائص

  .والخصائص األمنية
  

1.3.1.III – 2(الخصائص التقنية(:  
تعرف البنية التحتية المعلوماتية بأنها الهيكل : البنية التحتية المعلوماتية الوطنية  –أ 
  :يزيقي والتخيلي للمجتمع المعلوماتي، وتشمل الحد األدنى من العناصر التالية الف
  
  .الشبكات المالية والمستخدمة في نقل المعلومات بين المؤسسات المالية – 1
شبكات المؤسسات والشركات الخاصة والمستخدمة في تبادل المعلومات بين مثيالتها  – 2

  .الدولية
  .كالتليفونات ووسائل االتصاالت األخرى شبكات الخدمة العامة، – 3

                                           
 .59ذكره، صذياب البداينة، مرجع سبق  - 1

 .60المرجع نفسه، ص - 2
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الشبكات المتعاونة مثل شبكات المنظمات التعليمية المتبادلة المنافع، كما هو الحال في  – 4
  .األنترنت

شبكات االشتراك، وهي مؤسسات قطاع خاص خدماتية في مجال المعلومات، مثل  – 5
  .معلوماتيةالشبكات المحلية ومتصلة مع بعضها البعض لتقديم خدمات 

الشبكات الحكومية والدفاعية، وتستخدم ألغراض االتصاالت الحكومية والعسكرية،  – 6
  .مثل شبكات وزارات الدفاع

شبكات وحدات الخدمات العامة التي تعتمد على الحاسب، مثل التحكم بالبيئة واألمن  – 7
  .في المباني الكبيرة

  :فئات رئيسية للمعلومات  3ويحدد ديفوست   
وهي المعلومات التي تتعامل مع التطورات العسكرية،  : المعلومات العسكرية – 1

وأسرار العمليات العسكرية، واالستخبارات، ونظم التحكم، والمراسالت بين كبار الضباط، 
  .وملفات العسكر، والنشاطات العسكرية عامة

  

يات البنكية، سجالت الخاصة باألعمال، والعملوالتي تشمل ال: معلومات األعمال  – 2
  .وسجالت األفراد المالية، ونظم األعمال، والعمليات المالية األخرى

  

وتشمل معلومات عن األفراد في مجاالت االئتمان، والنظم : المعلومات الشخصية  – 3
  .، الملفات واالتصاالت بين األفراد)األحوال المدنية(الشخصية 

  

بأنه يركز على العمليات التي تعالج فيها  متاز المجتمع المعلوماتيي: المعلوماتية  –ب 
المعلومات، وأن المادة الخام األساسية هي المعلومة وبالتالي فإن المعرفة تؤدي إلى تولد 

المعلومات موجودة، وهي ليست بحاجة إلى «" : Stonier"معرفة جديدة، يقول ستونر 
رها، وليس بالضرورة أن إدراكها أو فهمها لكي يثبت وجودها، إنها ال تتطلب ذكاء لتفسي

  .»يكون لها معنى لكي تكون موجودة، إنها موجودة
  

يمكن تصور مجتمع المعلومات اليوم كمجتمع تخيلي يرتبط ) : االفتراضية(التخيلية  –ج 
بطريق المعلومات السريع، أو كما وصفه بيل جايتس بأنه طريق المعلومات فائق 

المعرفية والمعلوماتية واالجتماعية، والسلوكيات السرعة، كما تخيله جايتس فيه التفاعالت 
تأخذ أنماطا مختلفة تماًما عما اعتدنا عليه، وقد بدأ هذا العصر فعال، إذ يمكنك التسوق أو 
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البحث أو السفر وأنت في مزرعتك، أو في رحلة صيد أو في سيارة، أو حتى في غرفة 
المكتب والعمليات المالية أو نوم، أو أي مكان في العالم، فلم يعد الهاتف متنقال و

المراسالت، بل أصبح اإلنسان محموال متنقال، فبجهاز واحد بحجم كف اليد، مثل أجهزة 
، يمكن للشخص )PALM(أو األجهزة التي تعمل بنظام بالم ) PDA(المفكرة الشخصية 

نسان الخ، لقد أصبح اإل...التواصل مع األنترنت، وإرسال واستقبال المكالمات، والفاكسات
  .رقميا متجول

إن المعلومات تؤثر في الطريقة التي يتواصل فيها الناس والتي عبر عنها نائب   
، وقال بأنها ستربط بالواليات المتحدة طريق المعلوماتب آل جورالرئيس األمريكي السابق 

طريق المعلومات األمريكية مثلما ربطتها الطرق السريعة للمواصالت، ووصفها جايتس 
يربط العالم ليصبح مجتمعا واحًدا، ويصبح العالم ليس  والطريق فائق السرعةالسريع 

قرية كونية، وإنما قرية عنكبوتية عير منتظمة الخطوط، مثلما حلت الرقائق الصغيرة 
  .والتي وفرت ماليين نقاط االتصال الكهربائي وحل محل التواصل نقطة بنقطة

، أن "War of the words"المين في كتابه حرب الع" Slouka"لقد حدد سلوكا   
، والحديث مركز على المجتمع المعلوماتي، أن الطريق "Cyberspace"التخيلية أو ما أسماه 

إلى المجتمع المعلوماتي سيؤدي إلى الالواقعية، وأن اإلنسان في هذا المجتمع سيعاني من 
الهوية، التعدي على  نهاية الواقعية، أي أن الواقعية لن تكون موجودة، وكذلك التعدي على

  .المكان، التعدي على المحلية والتعدي على الواقع
  

إن توظيف األرقام أو الرقمنة في التقنيات الحديثة أدى إلى ثورة جديدة في : الرقمنة  –د 
، إلى الحاسب ...هذا المجال، كالكاميرا الرقمية، والموسيقى الرقمية، والكالم الرقمي

قام، والقياس أرقام، وتحويل األمواج الصوتية في الهاتف إلى الرقمي، والبحث العلمي أر
وعملية الرقمنة . أرقام، مكّن ماليين األفراد من استخدام خطوط الهاتف في ربط الحاسبات

" Simplification"والتبسيط " Codification"تقوم على أساليب منها التكويد أو التشفير 
من خصائص المجتمع المعلوماتي، وذلك ألنها  ، وتعد الرقمنةوالتوظيف بداللة السمات

  .اإلدخال وحدات تشكل األساس في عمل الحاسب، خاصة
  

ن أهم خصائص المجتمع المعلوماتي االعتماد على الجانب التقني في م: التقنية  –ك 
تسيير الحياة االقتصادية، واالجتماعية، أكثر من غيره من أنواع المجتمعات األخرى، 
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لومات، ومعالجتها، وتخزينها، ونقلها، أساسا لنشاط المجتمع، وتقود إلى حيث تشكل المع
استخدام تقنيات المعلومات، وساهم في سرعة انتشار هذه التقنيات، وخاصة الحاسبات 

  .االنخفاض الحاد في أسعار كلفتها
  

ل على األرض إلى لقد انتقل الناس من العم:  Cyberspaceالفضائية السبرانية  –هـ 
افس على الفضاء، فالخيال العلمي بخصوص الزيارات المدنية للفضاء، قد أصبح التن

واقعا، ولم تتسابق الحكومات على الفضاء لوحدها، بل انتقل اإلرهاب إلى الفضاء لتسهيل 
األعمال اإلرهابية التقليدية، وظهرت بعض المفاهيم الجديـدة، كالجهـاد اإللكترونـي 

)e-jihad...(الخ.  
  

لقد أدى استخدام األنترنت على نطاق واسع في :  "Communication"صاالت االت –و 
االتصاالت والمراسالت الشخصية والرسمية، إلى االبتعاد عن الرقمنة في التخاطب، 
والتركيز على المعلومة المرسلة، ولقد نجم عن هذا االستخدام توفير أطنان من الورق، 

التي  المجانية الفاكسميليي مثال وسرعته، وخدمة وذلك بسهولة استعمال البريد اإللكترون
  .تمكن الشخص من استقبال جميع الفاكسات على البريد اإللكتروني

  

 كثير من في نسانحلت التقنيات الحديثة محل اإل لقد" : Automation"التلقائية  –ي 
والطيار األعمال، فمنذ دخول اآللة حياة اإلنسان، بدأت تتطور لتحل محله، فمن الطيران 

اآللي، إلى اإلنسان اآللي في المختبرات، وفي المصانع، إلى األتممة الصناعية بصفة 
عامة، وإلى المكتب التلقائي، وهذه التقنيات جميعها تشترك في خاصية التلقائية، أو 

  .اإلحالل محل اإلنسان في تنفيذ األعمال، وبطريقة تلقائية
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2.3.1.III –  الخصائص االجتماعية:  
 على التقنيات آثار تتوقف ال : )Social informatics( االجتماعية المعلوماتية –أ 

الجوانب العملية، وهي معرفة أثر تصميم المعلومات واستخداماتها وكتاباتها وتقنيات 
مثل شبكات الحاسبات، واالتصاالت العلمية، من خالل الدوريات اإللكترونية، (االتصاالت 

على الحياة اإلنسانية، وإنما  )1(ت، كلها أمثلة للمعلوماتية االجتماعيةواتصال العامة باألنترن
  .تفاعالتها مع المؤسسات االجتماعية، وما تحدثه من تغيرات في سلوكيات الناس

  

هناك تساؤالت حول نوعية التغيرات االجتماعية المصاحبة : التغير االجتماعي  – ب
تجارة اإللكترونية محل المتاجر المادية؟ وهل لالنتشار والتفجر المعلوماتي، فهل ستحل ال

سيوفر التعليم عن بعد فرصا للفقراء للتعليم بكلفة أقل من التعليم العادي؟ وهل سيحل 
الخ؟ ولقد وصف نائب الرئيس األمريكي األسبق ...الكتاب اإللكتروني محل الكتاب العادي

متجذرة كالتغير في االقتصاد،  إننا في عتبة ثورة«: التغير العام بقوله ) GORE(آل جور 
وقريبا فإن الشبكات اإللكترونية ستمكن الناس من تجاوز حواجز الزمن، والمسافة، 
واالستفادة من السوق الكونية، وفرصا للعمل، والتي ال يمكن تخيلها اآلن، وقد حدد توفلر 

والتي بدأت  موجات، هي الموجة األولى المتمثلة في الثورة الزراعية 3موجات التغير في 
على األقل في الواليات المتحدة األمريكية، الموجة الثانية والتي أسماها  1745منذ حوالي 

ظهور الحضارة الصناعية، والموجة الثالثة وهو عصر التقنيات والمعلومات والمعرفة، 
  .»وهي متقدمة أكثر من الموجة األولى والثانية

  

بتغير اجتماعي واقتصادي رئيسي، وثورة  إن العالم يمر: الشبكات االجتماعية  –ج 
فإن ثورة المعلومات أدت إلى تغير كل مجاالت «:Peltonصناعية ثانية، وكما يقول بلتون 

، إن تقنيات المعلومات واالتصاالت عمليا تمثل شبكات اجتماعية »عالمنا المعاصر
  .الخ...المظهر

  

فة والسلوك والجريمة أصبحت الثقا لقد:  Cybermobilityالحراك الفضائي  – د
الخ عابرة للحدود الوطنية، توفر خاصية نهاية الحدود الجغرافية ...واالقتصاد والسياسة
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بين المجتمعات والدول، إمكانية الحراك بال قيود، مما يتيح إمكانية التفاعل االجتماعي عن 
  .بعد بين الشعوب، فهذا حراك فضائي

  

الالمتناهـي من  )1(ومات هو عصر االستنساخمجتمع المعل: تغير المعلوماتي ال – هـ
المعرفة، والمعلومات اقتصاد، وسالح، والمعلومات تفاعل، وهي واقع وتخيل، وهو عصر 

على الصفة االجتماعية لتكوين ) Castelles(نهاية الواقع وبداية التخيل، ويؤكد كاسلتلز 
معات كافة بتغيرات المعلومات، وأن المعلومات عنصر أساسي في عملية انتقال المجت

في كتابه الموجة ) Tofler(هائلة في تغيير نمط أبنيتها االجتماعية والفكرية، ويرى توفلر 
الثالثة أن المعلومات هي الموجة الثالثة، وأن التطور االجتماعي يتبع سلسلة من الموجات، 

  .كل واحدة ذات دورة حياة أقل من التي تسبقها
  

أصبح التخيل من المواضيع المرغوبة إلى حد يصعب فيه لقد : تفاعل الفضائي ال – و
الفصل بين الواقع والخيال، حتى سمي بالواقع التخيلي، وقد ساعدت األنترنت في توسيع 

  .نطاق التخيلية عند اإلنسان في جميع المجاالت
  

لم توفر تقنيات عصر المعلومات من معدات وبرمجيات خاصة : تفاعل عن بعد ال – ز
لمجتمع، وإنما قربت المسافات واختزلتها إلى حد إلغائها من الناحية العلمية، التخيلية ل

وأصبحت المسافة بين الشاشة والعين، هي المسافة بين الفرد، وأي شيء فيتفاعل معه عبر 
  .الشبكة

  

مع ظهور مجتمع المعلومات، ظهرت عدة : مشكالت االجتماعية والمعلوماتية ال – ح
اإلنسان اآللي، والحواالت اإللكترونية، واألنترنت، والذكاء  مشكالت مصاحبة، فموضوع

الصناعي، وهما تطبيقات مفيدة لإلنسان، ولكن صاحبتها مشكالت اجتماعية أخرى غاية 
باألهمية، ففي مجال العمل ظهرت البطالة، وجرائم الحاسب، وخرق الخصوصية، وضياع 

مشكالت تتعلق بترويج الصور المسؤولية، وتهديد حرية التفكير، إضافة إلى ظهور 
  .الخ...واألفالم، والخياالت واألصوات
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3.3.1.III –  الخصائص الثقافية:  
إن إمكانية توحد المكان، وذوبان الفوارق بين الدول في مجتمع : )1(الثقافة الكونية –أ 

بادل المعلومات، تشكلت ثقافة كونية ناتجة عن االنتشار الثقافي لكل مجتمع، والتثاقف المت
  .بين الثقافات، لتتشكل في النهاية ثقافة اجتماعية عالمية

  

العولمة ليست ظاهرة جديدة، فانتقال العلم بين الشعوب وتأثرها المتبادل، : عولمة ال – ب
ظاهرة معروفة عبر التاريخ، إن التطورات في وسائل المواصالت واالتصاالت، وشبكات 

ائر التقنية والمعنوية والثقافية بين الشعوب الحاسب، لها تأثير رئيسي في كافة الذخ
والمجتمعات، وال يتوقف األمر عند عولمة التكنولوجيا والحاسب، والثقافية، وإنما رافقتها 
عولمة في ربط الدول النامية مع الدول المتقدمة الذي أدى إلى حراك فعلي وإلكتروني 

لمجتمعات النامية وزيادة الفوارق للمجتمعات، مما أدى إلى عولمة السوق الدولية، فديون ا
في الدخل بين الدول، أسهمت في رفع الجريمة الدولية، وخاصة المخدرات، كل هذه 

  .الظروف جعلت من الجريمة عابرة للحدود الوطنية
  

إن التغيرات التقنية الكبيرة التي أصابت العالم، شملت جميع : تعليم اإللكتروني ال – ج
يها التعليم، وهناك مؤشرات على عولمة التعليم، وانبعاث الجامعة النظم االجتماعية، بما ف

الفضائية، أو االلكترونية، وبدأ طرح شعارات جديدة للتعليم، كشعار التعليم لجميع العالم، 
وتكون فرق البحث الدولية والربط اإللكتروني بمكتبات العالم، وكذلك أبحاث الموسوعة 

  .الخ...ب العلميالعالمية، والحقل الدولي، والطال
  

4.3.1.III –  برز استخدام الحاسب في المجال الحكومي، فالحكومة : الخصائص السياسية
الخدمة،  هذه الحاسبات وفرت وقد معلومات، دون خدماتها تخطط أن تستطيع ال

الخ، عنصر مهم في التخطيط ...فالمعلومات عن السكان والصحة والدفاع والطاقة
  .اتالحكومي في هذه القطاع

استخدام الحاسب في بيان رأي المواطن في الناخب، وتحليل بيانات الناخبين،   
ومعرفة طلباتهم واتجاهاتهم، وتستخدم برامج استطالع الرأي العام، التي تمكن من خالل 
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الحاسب والهاتف من سحب عينات عشوائية، واستطالع آراء الناس، وهذه البرامج يمكنها 
  .ةأن تعلن عن النتائج بسرع

  :ومن ضمن الخصائص السياسية لمجتمع المعلومات   
  

  .ففي مجتمع المعلومات تتالشى الحدود السياسية والجغرافية بين الدول: الالحدود  •
  

نظرا لما جلبه المجتمع المعلوماتي من تغيرات في المجاالت : الحكومة اإللكترونية  •
 هذه لتواكب إلكترونية، اتحكوم إلى حكوماتها تحويل إلى عامة، فقد تنبهت الدول

التغيرات، فقد قدمت الحكومة البريطانية أكثر من مبادرة لالهتمام بتحويل المجتمع إلى 
مجتمع معلوماتي، وقد وضعت االستراتيجيات الالزمة لهذا التحول، ولقد ركزت على 

كومية، تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بطريقة فعالة في استخدام المصادر المعلوماتية الح
مبادئ حددتها وحدة المعلومات المركزية اإلنجليزية  4وتقوم الحكومة اإللكترونية على 

  :باآلتي 
  .بناء الخدمة المتمركزة حول اختيارات المواطنين –أ   
  .جعل الحكومة وخدماتها متاحة للمواطنين –ب   
  فرة شمولية الشبكات االجتماعية يجب أن تتطور الخدمات، بحيث تكون متو –ج   

  .للجميع وسهلة االستخدام على المستوى الفردي والجماعي      
  .إدارة المعلومات بشكل أفضل –د   

  

5.3.1.III –  الخصائص االقتصادية :  
هناك الكثير من المصطلحات االقتصادية التي تربط االقتصاد : االقتصاد االلكتروني  – 1

 المالية والتحويالت إلكترونية،بالمعلومات، فالنقود تحولت من ورقة إلى بطاقات 
والعمليات المصرفية المتناقلة داخل المجتمع، وبين الدول كلها إلكترونية، لقد حلت 

  .الخ...المعلومات مكان النقود والعمليات المالية رقم الحساب، ورقم المبلغ
ي هو ديد ظهور المجتمع المعلوماتمن المقاييس الشائعة في تح: )1(المهن اإللكترونية – 2

فبظهور . مقياس التغير المهني، ويرتبط تحديد التغير المهني مع المقياس االقتصادي
  .مجتمع المعلومات ظهرت مهن جديدة، وزاد الطلب على مهن لم يكن لها وجود
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6.3.1.III –  الخصائص األمنية :  
شاطات نظرا لزيادة االعتمادية على المعلومات في تسيير كافة الن: أمن المعلومات  – 1

اإلنسانية، فقد أصبحت المعلومات وسيلة وهدفا، وقيمة غالية في تحقيق األهداف 
االجتماعية والسياسية، وألن الحصول على المعلومة قد أصبح أسهل وأرخص من أي 
وقت مضى، وألن للمعلومة قيمة أمنية وسياسية وإدارية هامة، فقد أصبح الحصول عليها 

لة عملية هامة، نجم عنها التفكير في حمايتها، خاصة إذا بالطرق المقبولة وغير المقبو
  .كانت ذات أهمية أمنية

ولهذا بدأ الحديث عن حماية البناء التحتي المعلوماتي، فقد بدأ االهتمام بحماية   
االقتصاد اإللكتروني، والحماية ضد التجسس اإللكتروني، وضد خرق الدخالء لنظم 

كإمطار البريد اإللكتروني بالرسائل غير المرغوب  المعلومات، والحرمان من الخدمات،
  .فيها

 لقد تبدلت المفاهيم األمنية، وحلت مفاهيم أمنية معلوماتية تتماشى مع البناء التحتي  
والدخالء  المعلومات، جرائم أو الفضائي، أو اإللكتروني اإلرهاب فظهر المعلوماتي،

علت األمن في المجتمع المعلوماتي كل هذه التغيرات ج. الخ...المتسللون والمتطفلون
  .مختلفا عما كان فيه من قبل

  

مجتمع اإلعالم والمعلومات تكثر الجرائم  في:  Cybercrimesالجرائم الفضائية  – 2
، كالجريمة عن بعد، واإلرهاب الفضائي، وسرقة المعدات المتصلة )اإللكترونية(الفضائية 

  .ر القانوني للبياناتبالمعلومات، وتخزين البيانات، والدخول غي
  

2.III – سمات صحافة عصر المعلومات :  
  

التحليل المتعمق لما يحدث في صناعة الصحافة في بعض دول العالم المتقدم،  إن  
  .يحدد لنا الخصائص والسمات التالية لصحافة عصر المعلومات

  

1.2.III –  الحوسبة الكاملة للعملية الصحفية:  
  

درجة التي جعل البعض يطلق على صحافة التسعينات الحوسبة إلى ال هذه وصلت  
 )1(دخلت فقد :اإللكترونية  بالحاسبات المستعينة الصحافة أو الصحافة اإللكترونية،
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الحاسبات اإللكترونية متزاوجة مع تكنولوجيا االتصاالت المتمثلة في التليكس والفاكسميل، 
ح الصحفي يعتمد عليها في واألقمار الصناعية، كل مراحل العمل الصحفي بحيث أصب

عمليات جمع المعلومات من الميدان واستكمالها، وتوصيلها إلى مقر الصحيفة، وفي صفها 
وإخراجها، وفي تجهيز الصفحات، لقد تحول المحرر الصحفي إلى معالج للمعلومات عبر 
ت الوسائل اإللكترونية، كما أصبحت الصحف تنتج اآلن ليتم قراءتها على شاشات الحاسبا

اإللكترونية المرتبطة بشبكات المعلومات وقواعد البيانات، وسهل ذلك العملية الصحفية 
وسرعها، فالصحفي يستطيع اآلن من خالل الحاسب اإللكتروني المحمول أن يكتب 
الموضوع الصحفي في أي مكان داخل البلد الذي تصدر منه الصحيفة، أو خارجها، 

ط هاتفي، وكذلك بالنسبة للصور التي يمكن اآلن ويرسله إلى الصحيفة من خالل أقرب خ
بفضل تكنولوجيا التصوير الرقمية أن تلتقط وترسل مباشرة عبر الحاسبات اإللكترونية، 
من خالل خط هاتفي مزود بمودم، أو تلتقط بواسطة كاميرا الفيديو، أو تؤخذ من التلفزيون 

دت الحاسبات االلكترونية وتنقل إلى الحاسب اإللكتروني لكي تدمج بالنص، كما ساع
  .عملية التحرير الصحفي وطورتها

  

2.2.III –  االهتمام بالتفسير والتحليل:  
  

ففي ظل منافسة القنوات الفضائية التلفزيونية، إضافة إلى الشبكات اإلذاعية، لم يعد   
الحصول على الخبر هو الهدف األول للصحيفة، بل الوصول إلى الخلفيات والتفاصيل 

  .ب التي يمكن من خاللها فهم الخبر واستيعابه ووضعه في إطاره األشملواألسبا
  

3.2.III –  العمق المعلوماتي:  
  

وتأسيًسا على ما سبق، أصبح هناك اهتمام أكثر بعنصر المعلومات في العمل   
الصحفي وضرورة وجود خلفيات وتفاصيل لكل موضوع صحفي، سواء كان إخباريا، أو 

، أو كان مقال رأي، ولم يعد هناك مكان في صحافة عصر تفسيريا أو استقصائيا
المعلومات للتحرير الصحفي التأملي، أو االنطباعي المعتمد على الرأي الشخصي أو 
الرؤية غير المستندة إلى ما يدعمها من المعلومات، وذلك بسبب االنفجار الضخم في 

عد على ذلك تطوير أقسام المعلومات الذي يشهده العالم وما يتعرض القارئ يوميا، وسا
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المعلومات بالصحف وتحويلها إلى بنوك معلومات مرتبطة بشبكات وبنوك المعلومات 
  .المحلية والدولية

  

4.2.III –  الميل للتخصص:  
  

ونتيجة الزدهار صناعة الصحافة وتعدد قنواتها، وتنوع أشكالها ومضامينها، أصبح   
حث عن جمهور أكثر تحديًدا يسعى إلى مضمون أحد البدائل الرئيسية أمام الصحافة هو الب

معين يرضي اهتماماته، فظهرت الجرائد والمجالت المتخصصة التي تغطي اآلن كل 
االهتمامات اإلنسانية بدًءا من االقتصاد والسياسة وشؤون الطهي، حتى الكلمات المتقاطعة، 

ما بين الركن  أما الجرائد فقد زادت مساحة المواد المتخصصة بها وتنوعت أشكالها
المتخصص، والصفحة المتخصصة والقسم المتخصص والملحق المتخصص الذي قد 
يتطور فيصبح في شكل جريدة مستقلة متخصصة اقتصادية، أو رياضية، أو غير ذلك من 

  .االهتمامات اإلنسانية أو تفضيالت القراء
  

5.2.III – 1(الميل لإلقليمية(:  
  

ون، سعت الجرائد والمجالت إلى مزيد من تحديد نتيجة للمنافسة الشديدة للتلفزي  
الجمهور المستهدف، فاتجهت إلى إصدار الطبعات اإلقليمية أو المحلية من صحفها ذات 
الطابع القومي، مستفيدة في ذلك من تطور تكنولوجيات المعلومات واالتصال، وموفرة 

  .نفقات النقل والشحن بالسيارات والقطارات والطائرات
  

6.2.III –  الميل للدولية:  
  

 -من بلد،  أكثر في الجريدة بطبع الدولي االنتشار أيضا وصاحب الميل لإلقليمية  
في الوقت نفسه من خالل إصدار الطبعات الدولية، واإلقليمية، خاصة  -في أكثر من قارة 

بالنسبة للصحف ذات الطابع الدولي أو اإلقليمي في التغطية، خاصة الصحف ذات 
  .قتصادية والتكنولوجية العاليةاإلمكانات اال
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7.2.III –  المحرر المؤهل للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة:  
  

حيث يتطلب التطور التكنولوجي في عملية إصدار الصحف، والتطور في أسلوب   
التغطية الصحفية، والتحرير واإلخراج، توافر المحرر الصحفي والمتخرج المؤهل للتعامل 

ا، ومن خالل األساليب التحريرية واإلخراجية المتطورة، فأصبح مع هذه التكنولوجي
المحرر الصحفي مطالب باستيعاب أساليب استخدام الحاسبات اإللكترونية بكل تجهيزاتها، 
وبرامجها المستخدمة في العمل الصحفي، وكذلك أجهزة الفاكسيميل، وكاميرات التصوير 

د الصحفية وللمعلومات من وكاالت األنباء الرقمية، وأساليب اإلرسال واالستقبال للموا
 .والخدمات الصحفية المختلفة وبنوك المعلومات، وشبكاتها المختلفة

  

8.2.III –  المعالجة العلمية لبعض القضايا الجماهيرية:  
  

تتجه بعض الصحف اآلن إلى معالجة بعض المواد الصحفية، من خالل توظيف   
 وفي صحفي، بموضوع لومات الخاصةبعض أدوات البحث العلمي في جمع المع

معالجتها، وفي تحليلها والوصول إلى خالصات منها، مثل أداة تحليل المضمون، وأداة 
االستقصاء، والمالحظة بالمشاركة، والتجارب الميدانية، وكذلك قياسات الرأي العام، وذلك 

نهجية، مما من أجل الوصول إلى نتائج أكثر دقة وموضوعية، تستند إلى محكات علمية م
يعطي المضمون الصحفي مصداقية أكبر، ويتضمن ما سبق أيًضا توظيف الحاسبات 
اإللكترونية في تصنيف البيانات وتحليلها، ويصف البعض ذلك بأنه التغطية الصحفية 

  .المستعينة بالحاسبات اإللكترونية
  

9.2.III –  الدراسة المستمرة التجاهات القراء:  
  

لتعرف المستمر على اتجاهات القراء نحو األداء الصحفي هناك اهتمام كبير با  
للجرائد والمجالت، من خالل دراسات القراء الميدانية، وكذلك من خالل تحليل مضمون 
رسائل القراء، وعقد حلقات نقاش مع عينات ممثلة لجمهور الصحيفة والتعرف على 

تحريريا وإعالنيا في استخدامات القراء للصحف ومدى إشباعها لرغباتهم، وهذا مفيد 
  .الوقت نفسه

  



  الصحافة المكتوبة في عصر المعلومات
  
  

 

10.2.III –  التصحيح الذاتي لسلبيات الممارسة الصحفية:  
  

نتيجة للتعددية والتنوع النسبي الذي وفرته تكنولوجيا االتصال داخل مجتمع   
المعلومات، وإتاحة الحصول على المعلومة، والتحري عن صدقها، من خالل أكثر من 

درة على التحكم في المعلومات أو حجبها، فما ال تنشره جريدة وسيلة، وفي ظل انهيار الق
ما قد تنشره وسيلة أخرى، وما قد ينشر محرفا، أو مختلفا في وسيلة معينة قد ينشر 
صحيحا أو يكذب في وسيلة أخرى، أصبح لزاما على الصحف تحّري الدقة والموضوعية 

الصحيفة بتصحيحه أو بنشر في نشر أخبارها وموضوعاتها، وإذا حدث خطأ ما، تسارع 
الرد، كما تقوم بعض الصحف اآلن بتعيين بعض كبار محرريها المخضرمين في وظيفة 

أو محكم، يكون بمثابة المقوم اليومي ألداء الصحيفة، إضافة  Ombudsmanيطلق عليها 
إلى األدوار التي تقوم بها المجالس الصحفية التي تفصل في الممارسات الصحفية، 

كامها المعنوية باإلدانة، أو البراءة في بعض القضايا الصحفية الخالفية، هذا وتصدر أح
إلى جانب الحق القانوني التقليدي للصحيفة أو للمحرر أو للقارئ في مقاضاة أي صحيفة 

  .وطلب التعويض
المعلومات،  عصر صحافة بها تتحلى التي اإليجابية الخصائص مجموعة سبق ما كان  

  :لسلبيات ال بد من التعرض لها، منها وتبقى مجموعة من ا
الميل إلى اإلثارة في المادة الصحفية من أجل كسب القارئ الذي أصبح مخدًرا  – 1

بالتلفزيون بقنواته العديدة، وخدماته المتنوعة، إلى جانب أشكال الجرائد والمجالت 
اشة حاسبه اإللكترونية األخرى التي تأتي للقارئ على شاشته التلفزيونية، أو على ش

  .اإللكتروني
لتكنولوجيا الحديثة، خاصة التكنولوجيا الرقمية في مجال التصوير استغالل ا – 2

الفوتوغرافي، واإلخراج الصحفي في تشويه مالمح بعض الصور الفوتوغرافية، وإعادة 
بنائها من أجل تحقيق غرض معين قد يكون زيادة التوزيع، أو تحطيم شخصية سياسية أو 

  .معينة اقتصادية
إهمال البعد االقتصادي االجتماعي للتكنولوجيا االتصالية الحديثة في مجال الصحافة،  – 3

حيث ترتب على إدخال التكنولوجيا الصحفية الجديدة، التي تتسم بكثافة رأس المال وقلة 
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العمالة، الستغناء عن عدد كبير من العمال والمحررين نتيجة إللغاء العديد من الوظائف، 
  .ج البعض اآلخرودم

أدت التكلفة العالية للتجهيزات التكنولوجية الحديثة، إلى جانب المنافسة الحادة من  – 4
وسائل االتصال األخرى غير الصحافة المطبوعة على الجمهور، وعلى المعلنين، إلى 
عجز عدد كبير من الصحف عن تطوير نفسها، بل وحتى عن االستمرار في المنافسة بعد 

ها، مما أدى إلى إغالق العديد من الصحف الكبرى خاصة اليومية، وبعض تطوير نفس
المجالت العامة المصورة، واضطر العديد إلى االندماج في إطار مجموعات إعالمية 
ضخمة، تضم محطات التلفزيون، وشبكات التلفزيون السلكي، وأجهزة وبرامج الحاسبات 

وعات إعالمية قليلة العدد، األمر الذي قد اإللكترونية، مما أدى إلى حصر الملكية في مجم
يعيد مرة أخرى عملية احتكار صناعة اإلعالم في أيدي قلة من الممولين، الذين يقومون 
بتوجيه الرأي العام في إطار مصالحهم، مما قد يشكل في الوقت نفسه قيد على حرية 

  .اإلعالم والتعددية
دة، خاصة الحاسبات اإللكترونية، حيث لصحية لتكنولوجيا االتصال الجدياألضرار ا – 5

انتشر بين عدد من المحررين الذين يقومون اآلن بتنفيذ معظم مراحل إنتاج الجريدة 
بأنفسهم على شاشات الحاسبات اإللكترونية، تحريًرا وإخراًجا وتجهيًزا، مثـل مـرض 

لعدم  الذي يصيب مفاصل وأطراف مستخدمي الحاسبات اإللكترونية، نتيجة R.S.Iالـ 
مراعاة الشروط الصحية في عملية تجهيز وتأثيث األماكن التي يتم فيها استخدام الحاسبات 

  .اإللكترونية
  

3.III – مدخل إلى الصحافة اإللكترونية :  
  

 الشكل غير مختلفة، عرفت الصحافة المكتوبة في عصر المعلومات، أشكاال  
ة، ومختلف التكنولوجيات المتوفرة في التقليدي المطبوع المعتاد، كنتيجة الستعمال الحوسب

  . مجال صناعة الصحافة
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وظهور الصحافة على وسائط متعددة، تبلور على المستوى اإلنتاجي في ظهور 
، وهي الصحف التي يتم إصدارها ونشرها على )On line journalism(الصحافة المباشرة 

  .اسم الصحافة اإللكترونية ، أو ما يطلق عليها عادة)1(شبكة األنترنت، وقواعد البيانات
  

1.3.III –  مفهوم الصحافة اإللكترونية:  
  

الصحافة اإللكترونية التي تلك الصحافة التي تستعين : تعريف محمود علم الدين  •
  .)2(بالحاسبات في عمليات اإلنتاج والنشر اإللكترونية

  

جارية، هي منشور إلكتروني دوري يحتوي على األحداث ال: تعريف نجوى فهمي  •
سواء المرتبطة بموضوعات عامة، أو بموضوعات ذات طبيعة خاصة، ويتم قراءتها من 

  .)3(خالل جهاز الكمبيوتر، وغالبا ما تكون متاحة عبر األنترنت
  

الصحافة اإللكترونية هي وضع الصحيفة اليومية الكبيرة : تعريف مي عبد اهللا سنو  •
  .)4(ر كمبيوتر مجهز بمودمأي جعلها في متناول القراء عب" على الخط"

  

يمكن تعريف الصحافة اإللكترونية من  :)5(تعريف بلقاسم بن روان وجمال بوعجيمي •
  :حيث النوع 

التي يعاد نشرها في األنترنت، أي هي مجرد نسخ للصحف : الصحف على الخط  -
  .المكتوبة، وهي تابعة لها اقتصاديا، مهنيا، من حيث الشكل والمضمون

لها مقابل  وهي غير تابعة للصحف المكتوبة وليس: لكترونية المستقلة الصحف اإل -
  .ورقي

من خالل التعاريف السابقة، نستخلص أن كل محاولة لتعريف الصحافة اإللكترونية   
تأخذ في الحسبان أنواع الصحف اإللكترونية ووظائفها، وبعض خصائصها، فهي تلك 

نترنت، والتي قد ترتبط بالصحف الورقية الصحافة التي يمكن االطالع عليها عبر األ
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المطبوعة، فتكون نسخة لما يصدر فيها، أو تكون منشور إلكتروني محض، ليس له نظير 
  .ورقي مطبوع

  

2.3.III –  خلفية تاريخية لتطور الصحافة اإللكترونية:  
1.2.3.III –  نشأتها:  

  

إلى بداية السبعينات  –حسب العديد من الباحثين  –تعود نشأة الصحافة اإللكترونية 
، كثمرة تعاون بين 1976سنة " Teletext"، بظهور خدمة التلتكست )1(من القرن الماضي

 األول ظهوره في بالمؤسسة ، وسمي النظام الخاص"IBA"و " BBC"مؤسستي 
CEEFAX في حين عرف نظام المؤسسة الثانية بـ ،"Oracle."  

األكثر نفاعلية، وكان أول " Vidiotext"، ولدت خدمة الفيديوتكس 1979وفي سنة 
وبناء على النجاح الذي ". BTA"على يد مؤسسة " Prestel"ظهورها في بريطانيا مع نظام 

أحرزته المؤسسات المذكورة في توفير خدمة النصوص التفاعلية للمستفيدين، شرع عدد 
 توفير على العمل في ،1980 عام منتصف من المؤسسات الصحفية األمريكية في

نصوص الصحافية التي تنتجها بشكل إلكتروني إلى المستفيدين عبر االتصال الفوري ال
  .Mirror, Times, Knight Riders Viewtron: ومن بين هذه المؤسسات . المباشر
أن محاوالت هذه المؤسسات لم تلق النجاح المطلوب، وتكبدت خسائر مالية  إال  

نتيجة لذلك، توقفت المشاريع الخاصة بهذه مليون دوالر أمريكي، وك 200قدرت حينها بـ 
ويرجع المختصون البداية غير الموفقة للصحيفة . المؤسسات الصحفية بعد عام واحد

  :اإللكترونية إلى عدة أسباب منها 
عدم توفر تقنيات متطورة بالكيفية التي تسمح بوصول غير مكلف، وسهل إلى المحتوى  -

  .اإللكتروني
لنوع من الخدمات اإلعالمية من قبل المعلنين والمستفيدين على حد نقص االهتمام بهذا ا -

  .سواء

                                           
-http://www.ijnet_article/newarticle.org-trms»: ، من خالل الموقعالواقع والتحديات: لصحافة اإللكترونية  أحمد عبد الهادي، - 1

html» .  
 .2007/04/14تم االطالع عليه يوم       
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ومع بداية التسعينات تغّير األمر كليا، حيث حدثت تطورات هائلة على مستوى   
تقنيات النشر اإللكتروني، والتخزين والمعالجة واالسترجاع، إضافة إلى تغير موقف 

ات اإللكترونية، إذ ارتبط نجاح خدمة مختلف المستفيدين من ناحية الحاجة إلى الخدم
التلتكست باعتمادها على جهاز التلفزيون، ونجاح الصحيفة اإللكترونية في تجربتها الثانية 
مرتبط بتوفر أجهزة الحاسوب، وتطور برامج اإلعالم اآللي التي تسهل هذه العملية بفضل 

 بالنشر يعرف ما أو الشبكة، تلك عبر النشر وتقنية العالمية، الشبكة العنكبوتية
  .، ومن هنا بدأ يتبلور المفهوم الحديث للصحافة اإللكترونية)*(اإللكتروني

 صحيفة تعتبر بحيث ،1992 وقد بدأ ظهور الصحف على األنترنت في ماي
 America on"، أول صحيفة إلكترونية على شبكة "Chicago on line"شيكاغو أون الين 

line."  
امل على شبكة األنترنت فقد كانت الصحيفة السويدية أما أول صحيفة تنشر بالك

، ثم أعقبتها الصحف األمريكية التي بدأ معظمها يتحول إلى صحف )هيلز نبورج اجبالد(
 مواقع لها ، حيث زاد عدد الصحف اليومية التي1995و  1994إلكترونية خالل عامي 

صحيفة  368ثم إلى ، 1995صحيفة عام  150إلى  1994صحيفة عام  60على الشبكة من 
، وكانت صحيفة الواشنطن بوست أولى الصحف األمريكية التي تواجدت 1996في أواسط 

  .1994على شبكة األنترنت، وكان ذلك سنة 
  

2.2.3.III –  عوامل تطورها:  
  

  :يعود ظهور وتطور الصحافة اإللكترونية إلى امتزاج عّدة عوامل أهمها   
  

  :العامل التقني  – 1
  

  :في التقدم الهائل في تكنولوجيا الكمبيوتر، ببرمجياته المختلفة ومنها  والمتمثل  

                                           
شير هذا المصطلح إلى استخدام األجهزة اإللكترونية في مختلف مجاالت اإلنتاج واإلدارة، وتوزيع البيانات والمعلومات، ي: النشر اإللكتروني  *

وما ينشر من مواد معلوماتية ال يتم إخراجها ورقيا، بل يتم توزيعها على وسائط إلكترونية، وعليه فإن النشر اإللكتروني مفهوم واسع 
، وينشر المحتوى اإللكتروني في إطار ما يعرف بالنشر خارج )Desktop publishing(مليات النشر المكتبي وشامل، حيث يتسع ليشمل ع

 ).On line(الخ، أو على شبكة األنترنت ...عن طريق األقراص المدمجة) Off line(الخط 
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في هيئة اإلذاعة البريطانية، والتجارب " الفيديوتكس"و  )1("التيلكس"تطور تجارب  -
  .التفاعلية األخرى في مجاالت نقل النصوص شبكيا

  .تطور قواعد البيانات الصحفية الشبكية -
  .ليات ما قبل الطباعة مع بداية السبعيناتاستخدام الكمبيوتر في عم -
تجارب تقديم خدمات صحفية بالهاتف مع بداية الثمانينات، وميزت هذه الخدمات شركة  -

  .كمبيوسرف
  

  :العامل االقتصادي  – 2
  

والمتجسد حاليا فيما يعرف بالعولمة االقتصادية وما تتطلبه من سرعة في حركة   
تطلب بدوره في نفس الوقت اإلسراع في تدفق رؤوس األموال، والسلع، وهو ما ي

  .المعلومات، وذلك لكون المعلومة سلعة اقتصادية في حد ذاتها، تتنامى أهميتها يوميا
  

  :العامل السياسي  – 3
  

والمتمثل في االستخدام المتزايد لوسائل اإلعالم من طرف السلطات السياسية،   
  .ة على استقرار موازين القوىبهدف إحكام قبضتها على سير األمور، والمحافظ

  :هذا إلى جانب عوامل أخرى منها   
رغبة الصحف في االشتراك في شبكة األنترنت بهدف الحصول على عائدات هائلة من  -

  .اإلعالنات على هذه الشبكة
، وهي ضغوطات في المساحة، إذ )2(الضغوطات التي تعاني منها الصحيفة المطبوعة -

 تكفي المساحة المخصصة لرصد كل التفاصيل المتعلقة بالمقال، في الكثير من األحيان ال
مما يؤدي في العديد من األحيان إلى حذف أجزاء مهمة منه، وضغوطات في الوقت 

الثابت، إذ ال يمكن التأخر  )Bouclage(المدة الزمنية بين تسليم المقال ونشره، واإلقفال (
  .ة خاصة بتكلفة العملية الطباعيةوتجاوز المدة المحددة، وضغوطات كذلك اقتصادي

  

                                           
 .81، مرجع سبق ذكره، ص...الصحافة اإللكترونية في الجزائريمينة بلعاليا،  - 1

2 - Cristina Marino, De lapresse écrite à la presse électronique, vers un nouveau média? édition ADBS, Paris 1996, p12. 
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3.3.III –  أنواع الصحافة اإللكترونية:  
  

  :)1(هناك شكلين من الصحافة اإللكترونية
  

1.3.3.III –  ظهور الصحيفة الورقية بنسخة إلكترونية:  
  

، أو الصحافة اإللكترونية "الصحافة على الخط"هذا النوع من الصحافة يطلق عليه   
 شبكة على الصحيفة مضمون وضع عن عبارة وهي لمطبوعة،ا للصحيفة المكملة

، ASIIقرص مضغوط، قرص مرن، ملف (االنترنت، أو على أي حامل آخر 
 الصحيفة عليها تقوم التي ، وذلك باحترام نفس الشروط والمبادئ)الخ...فيديوتاكست
، والمحافظة على نفس )الخ...االفتتاحي، الصدور المنتظم الخط( المطبوعة

  .الخ...مونالمض
النشر بدال من التوزيع، كما أن طبيعة العالقة بين : وبذلك تتغير عدة مفاهيم   

التي تخلق حيوية دائمة " الهيبرتاكست"بفضل روابط " تفاعلية"القارئ والصحيفة تصبح 
وقد لقي هذا النوع من الصحافة انتشارا على المدى . بين المستعمل وصحيفته المفضلة

ا يحمله من مزايا تنعكس باإليجاب على تطور الصحيفة الورقية، إذ العالمي، وهذا لم
  .تتخلص من مشاكل التوزيع، وتزداد شهرة وشعبية بأقل التكاليف

صحف فقط على األنترنت عالميا، ثم تزايد هذا  10، لم يكن سوى 1991ففي سنة   
 4000دد فقد وصل الع 2000صحيفة، أما سنة  1600حوالي  1996العدد، حتى بلغ سنة 

  .)2(صحيفة عالميا
  

2.3.3.III –  الصحافة اإللكترونية المحضة:  
  

وتتمثل في الصحف اإللكترونية التي ال تملك دعامة ورقية، فهي مستقلة بكل   
أجهزتها، وإدارتها، وكل مراحل عملية إنتاجها تتم إلكترونيا، وهذا النوع يطلق عليه اسم 

تستغني كليا عن عمليات الطبع، والنشر، والتوزيع،  الصحافة اإللكترونية الحقيقية، ألنها
  .وتستبدل ذلك بالنشر اإللكتروني

  

  
                                           

1 - Cristina Marino, Ibid, p05. 

 .89يمينة بلعاليا، مرجع سبق ذكره، ص - 2
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4.3.III –  خصائص الصحافة اإللكترونية:  
  

حتى نتوصل إلى معرفة الخصائص، والمميزات التي تحظى بها الصحافة 
لى اإللكترونية، ال بد من إجراء مقارنة بينها وبين الصحافة المطبوعة قصد التعرف ع

  .إيجابياتها وحتى سلبياتها
  

1.4.3.III – للصحافة اإللكترونية  الخصائص اإليجابية:  
  

من جانب تقديم المعلومة، تستعمل الصحافة اإللكترونية تقنية جذابة وممتعة، تسمح  •
، التي أدوات اإلبحار المتطورةللقارئ باإلبحار كما يشاء داخل المقاالت الصحفية، بفضل 

عبارة عن سيالن يمكن للقارئ تحريكه حسب رغباتـه، بفضـل لغـة  تجعل المعلومة
، وهذا ما ال توفره الصحيفة )Netscape, Mosaicمثل (، وبرمجيات اإلبحار HTMLالـ 

  .الورقية
، يمكن خلق عالقة مباشرة بين نصين، بين نص "Hypertext" الهيبرتاكستبفضل لغة  •

الضغط على الكلمات التي وضعت عليها الخ، وبجرد ...وصورة، أو بين نص ووثيقة
الخ، يمكن للمبحر ...الهيبرتاكست والمشار إليها عادة بواسطة ألوان، تسطير روابط

  ).الخ...ملف، برنامج(الحصول على كل ما يرغب فيه 
نصوص، أصوات، (وتسمح باشتراك وثائق من طبيعة مختلفة  :تقنية الميلتي ميديا  •

الصحافة اإللكترونية، فهي بذلك تجمع بين ثالثة وسائل، ، في )صور ثابتة أو متحركة
  .)1(صحافة، راديو، وتلفزيون

تعد ضيق المساحة، إحدى المشاكل العويصة التي : )2(التحرر من ضغوطات المساحة •
تعاني منها الصحيفة المطبوعة يوميا، إذ ينزعج الصحفيون كثيرا عند رؤية مقاالتهم تقص 

ر، على عكس الصحف اإللكترونية التي حاجز المساحة، وخلقت من قبل سكرتارية التحري
فضاء واسعا، يمكن استغالله في إصدار مالحق تابعة للمقال، لتوضحه أكثر، ويمكن أن 
تكون هذه المالحق عبارة على وثائق مرجعية، إحصائيات، جداول، معطيات بأرقام، 

  .ه الصحيفة المطبوعةالخ، تتحدث عن نفس الموضوع، وهذا ما ال توفر...مخطوطات

                                           
1 - Cristina Marino, opcit, p69. 

2 - Marie Claude Vettraino Soulard, Les enjeux culturels d’Internet, éditions Hachette éducation, 2ème édition, Paris 
1998, p53. 
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في عدة مستويات للقراءة، واألمثل أن  كما تسمح تقنية الهيبرتكست بتنظيم المعلومة  
  :يكون هناك ثالثة مستويات للقراءة 

  .ويحمل صفحة واحدة، ويتكون من فهرس التقديم: المستوى األول  -
  .الذي يناسب النص الكلي للمقال: المستوى الثاني  -
وهو يمنح الدخول إلى " من أجل معرفة المزيد"والذي يمكن تسميته : ث المستوى الثال -

  .المعلومة الخام، وإلى الوثائق األصلية المستعملة في تحرير المقال
أما من حيث زيارة المواقع اإللكترونية للصحف، توفر الصحافة اإللكترونية عدة مزايا  •

ومات، وإمكانية البحث عن أعداد للزائر، كالدخول السريع والسهل لكم هائل من المعل
كثيرة سابقة، وإمكانية تصفح أرشيف الجريدة على الخط أو خارج الخط منذ نشأته، كما 
بإمكان الزائر الحصول على كل النسخ المنشورة دون التخوف من إضاعة عدد معين، أو 

  ).وهذا ما ال يمكن أن توفره في بعض األحيان الصحف الورقية(إتالفه 
متع الصحافة اإللكترونية بسهولة االستعمال، وتمنح حرية تامة للزائر، إذ كما تت •

باستطاعته تحميل ما يشاء واسترجاعه متى أراد، بشكل جميل وبعرض رائع ال يتعب 
  .)1(العين

، فالصحافة "Bouclage" )2(تسهيل العمل اإلعالمي من خالل التخلص من عملية الغلق •
الخ، عكس ...ل تصحيح أخطاء، إضافة مستجدات، تفاصيلاإللكترونية توفر وقتا من أج

الصحيفة المطبوعة التي تتقيد بفترة زمنية، وبالتالي تخلق ضغطا على الصحفي وعلى 
  .الصحيفة
ولكن بالرغم من كل ما تقدمه الصحافة اإللكترونية من تقنيات رائعة، تعجز عن   

  .ا لمستقبل الصحيفة الورقية، بل تكملهاتقديمها الصحافة التقليدية، إال أنها ال تشكل تهديًد
  

                                           
1 - Cristina Marino, Ibid, p71. 

 .11بلقاسم بن روان، جمال بوعجيمي، مرجع سبق ذكره، ص - 2
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2.4.3.III – للصحافة اإللكترونية  الخصائص السلبية:  
  

  :من بين المساوئ التقنية التي تعاني منها الصحافة اإللكترونية 
 الـ إن التقنيات المستعملة في الصحافة اإللكترونية في تطور مستمر، مثل لغة •

HTMLولهذا يجب على قارئ الصحف اإللكترونية . الخ...، وبرمجيات معالجة النصوص
أن يجدد الوسائل المستعملة في هذا الغرض قصد مواكبة تلك التطورات، فهذه الوسائل 

الحاسوب، (معرضة للتلف، ويمكن أن يتجاوزها الزمن، لذا يجب تجديد المعّدات 
ن، نظرا لغالء عند الحاجة، وهذا ليس في متناول أيدي جميع المستعملي) الخ...المودام
  .األجهزة

بالرغم من التطور الهائل في مجال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال، فإن هناك الكثير من  •
زوار الصحف اإللكترونية من يفضلون تحميل وطبع المقال، ثم إعادة قراءته بالطريقة 
 المطبوعة، وهذا يدخل في عادات القراءة الورقية التي بقيت راسخة في ذهن القراء،

فالعديد من قراء الصحف اإللكترونية يميلون إلى المطبوع، وما زالت القيمة القانونية 
للوثيقة اإللكترونية غير معروفة لحد اليوم، والفكرة السائدة هي ما هو غير مطبوع ليس 

  .)1(له قيمة
ولكن مع التطورات التقنية الخاصة بالصحافة اإللكترونية، وانتشار الحواسيب   

  .أصبح قراءة المقال على الشاشة أجمل وأسهل من تصفح الجريدة الورقيةالمحمولة، 
ومن إحدى السلبيات األخرى المتعلقة بقراءة الصحف اإللكترونية على الشاشة هي كون  •

، لذلك فهي ال تمنح قراءة )La mise en page(، تفتقد لتركيب الصفحات )*("PDF"تقنية الـ 
  .ء في نقل الصورجيدة على الشاشة، وتتميز بالبط

  

5.3.III –  رهانات الصحافة اإللكترونية:  
1.5.3.III –  الرهانات االقتصادية:  

  

إن الصحافة اإللكترونية قطاع مربح، فإحدى الرهانات األساسية للصحافة 
  .اإللكترونية يتمثل في كونها تدخل أمواال

                                           
1 - Cristina Marino, opcit, p79. 

* PDF ة وهي تقدم نفس النسخة الورقية في شكل إلكتروني، وهذه التركيبة تسهل للقراء الذين هي تقنية مستعملة من طرف الصحيفة اإللكتروني
 ".Acrobat Reader"تعودوا على النسخة الورقية االطالع عليها بصورة إلكترونية شرط توفر برامج 
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لمحاولة تلبية  إن ظهور الصحافة اإللكترونية، يعتبر فرصة أمام الصحف الورقية،
 من ليس ألنه بتحفظ، أخذه يجب الحل هذا لكن الورق، أسعار ارتفاع عن الناتج العجز

إلكترونية واالستغناء تماًما عن المطبوع نظًرا لضخامة  100%السهل إنشاء صحيفة 
  .تكاليفها
داخل (داخلية  )1(قصد وضع الصحيفة على الخط، ال بد أوال من خلق قاعدة بيانات  
موزعين (، ثم بثها خارجا عن طريق اختيار إحدى وسائل البث اإللكتروني )فةالصحي

وهذا ما يتطلب تكاليف، لذلك تطمح العديد من الجرائد إلى إنشاء قواعد بيانات ) محترفين
  .داخلية دون اللجوء إلى متعاملين أجانب

  .اإلشهار واالشتراك: هناك مصدرين لتمويل الصحف اإللكترونية   
  .عن طريق فتح موزع خاص في الواب لأليقونات اإلشهارية للمعلنين: ر اإلشها -
العديد من الجرائد اإللكترونية تتجه إلى الحل الذي بدأت به الصحف : االشتراك  -

  :األنجلوسكسونية، والمتمثل في تنظيم الجريدة اإللكترونية عبر قسمين 
 إلى يفتقر لكنه جذاب قسم وهو القراء، قصد جلب أكبر عدد من: قسم مجاني  -

  .المعلومات القّيمة
  ).عبر شفرة دخول، أو رقم المشترك(وال يمكن دخوله إال باالشتراك : قسم بالدفع  -

  

2.5.3.III –  الرهانات التقنية:  
  

إن مستقبل الصحف اإللكترونية متوقف على قدرة المنتجين في قطاع اإلعالم اآللي 
  .إنجاح الصحافة اإللكترونيةعلى تقديم معّدات وبرمجيات كفيلة ب

، وهذا ما "المودم"، بتطوير أجهزة )les débits(ضرورة الرفع في سرعة النقل 
، إذ ستقضي على إحدى المساوئ الكبرى "الطرق السيارة للمعلومات"سيتحقق بفضل 

وهذا يعتبر  مشكلة سرعة نقل الصور الثابتة، والمتحركة،: للصحافة اإللكترونية وهي 
  .رهان تقني مهم لمستقبل الصحافة اإللكترونية

  

3.5.3.III –  الرهانات القانونية:  
  

                                           
1 - Cristina Marino, Ibid, p84-97. 
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إن ظهور وتطور الجرائد اإللكترونية، أّدى إلى ضرورة خلق إطار قانوني، أكثر 
تأقلما مع التطورات الحاصلة، مقارنة باإلطار القانوني الحالي الخاص بالصحافة التقليدية، 

عد القانونية الموجودة حاليا تخص الصحافة المكتوبة فقط، فاالنقالب المذهل وكل القوا
الحاصل في مجال وسائل اإلعالم الرقمية يجب أن يعادله انقالبا آخر في الجانب القانوني 

  .والتنظيمي
  

6.3.III –  تجربة الصحافة اإللكترونية في الجزائر:  
  

يات الصحافة اإللكترونية بنوعيها، عرفت الجزائر منذ منتصف التسعينات أولى بدا
، وقد حققت المواقع اإللكترونية )الصحافة اإللكترونية الحقيقية، والصحافة على الخط(

لبعض الصحف الجزائرية نقلة نوعية، وتحسنا ملحوظا منذ نشأتها إلى يومنا هذا، في حين 
همية الحضور في تسعى الصحف األخرى إلى تحسين مواقعها اإللكترونية بعد التأكد من أ

  .الواب في تطورها
  

1.6.3.III –  تجربة الصحافة على الخط:  
  

، وكانت أولى 1997بدأت تجربة الصحافة الجزائرية مع األنترنت في نهاية سنة 
  :الصحف التي ظهرت على الخط 

  

الصادرة باللغة الفرنسية، والتي لجأت إلى إصدار نسخة إلكترونية " : الوطن"جريدة  •
، وهي أول صحيفة جزائرية دخلت عالم األنترنت، )1(1997الورقية في نوفمبر  لطبعتها

، ومن 1993من خالل استغالل خدمات هذه الشبكة مباشرة بعد دخولها إلى الجزائر سنة 
، يحمل نفس مضمون 1997نوفمبر  30خالل إنشاء موقع إلكتروني على الشبكة في 

إلى وضع تصور للموقع، ثم عملت  "GECOS"الجريدة الورقية، وقد عمدت مؤسسة 
صحيفة الوطن على تكوين الموظفين من الصحفيين، والعمال في مجال اإلعالم اآللي، 
والتزود باألنترنت داخل الجريدة، ثم توصلت الصحيفة إلى تحميل الموقع وتحديثه 
ح بالمعلومات اليومية، بعد مرور ثالث سنوات من إنجازه، استطاعت يومية الوطن أن تنج

  .)2(ومصلحة لألرشيف" HTML"و " PDF"في تقديم األخبار يوميا، باستعمال التركيبتين 

                                           
على  2007/03/18بمقر عمله دار الصحافة ساحة أول ماي الجزائر في " طنالو"مقابلة مع السيد زين شرفاوي، رئيس تحرير يومية  - 1

 .الساعة الثانية زواال
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، ثم تلتها 1998في جانفي " Liberté"وبعد جريدة الوطن، ظهرت على الخط يومية   
  :صحف أخرى، كما يوضح ذلك الجدول اآلتي 

  
  
  

  .)1(لجزائريةتتابع إنشاء المواقع اإللكترونية األولى للصحف ا:  03الجدول رقم 
 العنوان اإللكترونيتاريخ إنشاء الموقع الصحيفة

El Watan 1997نوفمبر http://www.elwatan.com 

Liberté 1998جانفي http://www.liberté-algérie.com 

 /http://www.el-youm.com 1998فيفري اليوم

 http://www.elkhabar.com 1998أفريل الخبر

 http://www.ech-chaab.com 1998جوان الشعب

El Moudjahid 1998جويلية http://www.el-moudjahid-dz.com 

Le Matin يومية موقفة 1998أكتوبر 

Le Soir d’Algérie 1998نوفمبر http://lesoirdalgérie.com 

 http://www.elacil.com 2000مارس األصيل
  

  ) :على الخط(بعض مواقع الصحف الجزائرية  •
  :الصحف العربية  -

  .)2(مواقع الصحف الجزائرية بالعربية بعض:  04الجدول رقم 
  

 الموقع عنوان الصحيفة
 http://www.elkhabar.com/hebdo الخبر األسبوعي

 http://www.akhersaa-dz.com آخر ساعة

 http://www.el-bilad.com البالد

 http://www.al-fadjr.com الفجر
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 http://www.an-nasr.com النصر

 http://www.djazairnews.net الجزائر نيوز

 http://www.elkhabar.com/hawadeth حوادث األخبار

 http://www.sawtalahara.net صوت األحرار

 http://www.el-massa.com المساء

 :الصحف الفرنسية  -

  .)1(مواقع الصحف الجزائرية بالفرنسية بعض:  05الجدول رقم 
  

 الموقع ان الصحيفةعنو
Horizons http://www.horizons-dz.com 

Infosoir http://www..infosoir.com 

ITMAG http://www.itmag-dz.com 

L’Authentique http://www.lauthentique-dz.com 

L’Echo d’Oran http://www.echo-oran.com 

L’expression http://www.lexpression-dz.com 

La dépêche de Kabylie http://www.depechedekabylie.com 

La Nouvelle Républiquehttp://www.lanouvellerepublique.com 

La Tribune http://www.latribune-online.com  

Le Buteur http://www.lebuteur.com 

Le Courrier d’Algérie http://www.lecourrierdalgerie.com 

Le Jeune Indépendant http://www.jeune-independant.com 

Le Jour d’Algérie http://www.lejourdalgerie.com 

Le Maghreb http://www.lamaghreb-dz.com 

Le Quotidien d’Oran http://www.lequotidien-oran.com 

Les Débats http://www.lesdebats.com 
  

  : وهكذا، خاضت معظم الصحف الجزائرية تجربة النشر اإللكتروني من أجل   
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كسب قّراء جدد، داخل الجزائر وخارجها، خاصة في المناطق التي ال تصل إليها  -
  .الصحف الورقية بسبب سوء التوزيع

لحسن الهروب من الضغوطات السياسية، واالقتصادية التي كثيًرا ما تعرقل السير ا -
  .للصحيفة

كسب نوع من الحرية في نشر المقاالت، وتفادي الرقابة التي من شأنها منع نشر المقال  -
  .)1(أو توقيف إصدار الجريدة

خلق نوع من الحركية في معالجة األخبار، والسعي إلى تطوير المواقع اإللكترونية  -
لعديد من الصحف بأحدث ما يمكن أن توفره التكنولوجيا، وفي هذا اإلطار سجلت ا

الجزائرية تحسنا في شكل ومضمون مواقعها اإللكترونية، فلم تعد صورة طبق األصل 
للنسخة الورقية، بل منبرا يحتوي على أهم المستجدات، وعددا ال يحصى من الخدمات 

  .)2(التي تجعل القارئ يتعلق بالموقع في بعض الحاالت أكثر من تعلقه بالصحيفة الورقية
 يعني بأن تواجد الصحف وحضورها على الواب قد يقلل من شأن ولكن هذا ال  

الصحف المطبوعة، بل العكس، فالمالحظ دائما أن الطبعة اإللكترونية تعزز من مكانة 
  .الصحف المطبوعة

  

2.6.3.III –  تجربة الصحافة اإللكترونية المحضة:  
  

  :عرفت الجزائر هذا النوع من الصحافة، وكانت أولى الجرائد 
  .)3(أهم مواقع صحافة األنترنت في الجزائر:  06جدول رقم ال

  

 موقعها اإللكتروني عنوان الجريدة
Algeria interface http://www.algeria-interface.com 

Algeria Watch http://www.algeria-watch.com 

Le Souk http://www.lesouk.org 

Auto Algérie http://www.auto-algerie.com 

La Grande Kechfa http://www.planet-dz.com 
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El Diwane http://www.diwane.com 
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  :بعض النماذج من صحافة األنترنت في الجزائر  •
نشأت هذه الصحيفة بسبب تأزم األوضاع األمنية :  Algeria interfaceصحيفة  -

شاء جريدة تتناول ، بداية مشروع إن1996بالجزائر خالل العشرية السوداء، وكانت سنة 
كل القضايا التي تعيشها الجزائر، وقد كان المشروع تحت إشراف دبلوماسي سويدي 

، )وهو صحفي زار الجزائر عدة مرات ويعرف أجواء العمل بها( )G. Auffin")1"يدعى 
وكان في البداية هدفه إنشاء صحيفة مطبوعة، ولكن غّير فكرته إلى إصدار جريدة 

، تحت شعار نقل األخبار بكل حياد، مع 1999فعليا على الخط سنة  إلكترونية، وانطلقت
وقد تم . المحافظة على المبادئ األساسية لحرية التعبير، والدفاع عن حقوق اإلنسان

االفتتاح بباريس، وبعد أن لقيت نجاحا، تحولت هذه الصحيفة من شهرية إلى أسبوعية، 
  .ولكنها توقفت عن الصدور لظروف مالية

  

، وهي تابعة لجمعية من الطلبة في كلية 1995التي انطلقت سنة " : Le Souk"فة صحي -
الطب، وتهدف إلى تحسين االتصال بين طلبة الطب من جهة، ومختلف شرائح المجتمع 

  .من جهة أخرى
والمالحظ أن الصحافة االلكترونية المحضة ظهرت في الجزائر بظهور محتشم،   

  :دون قيامها وتطورها، منها وهذا يعود إلى عدة مشاكل حالت 
  

  :مثل : صعوبات متعلقة بمهنة الصحافة االلكترونية بالجزائر  •
عدم وجود قاعدة مستخدمين واسعة لألنترنت في الجزائر التي مازالت تعاني من نقص  -

  .في التزود بالشبكة
  .المضامين االلكترونية في ظل ضعف التكوين المعلوماتي قلة -
معظم المواقع الجزائرية غير مؤمنة ومعرضة : مواقع االلكترونية تنامي قرصنة ال -

  .للقرصنة االلكترونية
غياب الثقافة اإلعالمية لدى الفرد الجزائري بسبب حداثة التجربة اإلعالمية بصفة عامة 

  .في الجزائر
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  :)1(مثل: صعوبات متعلقة ببناء الصحافة اإللكترونية في الجزائر  •
  .انوني للصحافة اإللكترونية في الجزائرغياب اإلطار الق -
هشاشة النظام المصرفي، والبنكي في الجزائر، وضعف االستثمار في الصحافة  -

  .اإللكترونية
يركز هذا الجزء من الدراسة، الذي ُيعنى بقسمها التطبيقي، على دراسة دور شبكة   

ل كشف طبيعة العالقة األنترنت العالمية في تطوير الصحافة المكتوبة الجزائرية، من خال
التي تربط الصحفي الجزائري باألنترنت، وذلك بتفريغ إجابات الصحفيين، على األسئلة 
المطروحة في االستمارة، وتحليل النتائج، وفقا للجداول البسيطة، ثم ربط األجوبة 

 عمومية أو(السن، الخبرة المهنية، وطبيعة المؤسسة اإلعالمية : بمتغيرات الدراسة، وهي 
  .، ومن ثمة الخروج بنتائج نهائية للبحث)خاصة

  

1.IV – دراسة إسهامات األنترنت في تطوير الصحافة المكتوبة في الجزائر  
  : )الجداول البسيطة(  

  

  :يهدف هذا القسم إلى الخروج بنتائج، عبر تحليل الجداول البسيطة حول   
  .معرفة درجة استخدام األنترنت في الصحافة الجزائرية – 1
  :التعرف على مدى تأثر الصحافة باألنترنت في الجزائر، وذلك بمحاولة الكشف على – 2

  .أثر استخدام األنترنت على الصحفي ونشاطه اليومي -   
  .أثر استخدام األنترنت على سحب الصحيفة وتوزيعها -  

  .معرفة موقف الصحفي الجزائري من استخدام األنترنت صحفيا – 3
ات وآفاق الصحفي الجزائري في مجال استخدام األنترنت في التعرف على تطلع – 4

  .الصحافة
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1.1.IV –  درجة استخدام األنترنت في الصحافة الجزائرية:  
  .مدى استخدام األنترنت في مجال العمل:  07الجدول رقم 

  

العينة
 اإلجابة

 النسبة التكرار

 100% 100 نعم

 00% 00 ال

 00% 00 بدون إجابة

 100% 100 المجموع
  

يبرز هذا الجدول، مدى استعمال أفراد العينة لألنترنت، في المجال الصحفي، حيث   
من الصحفيين، بمعنى جل أفراد عينة الدراسة،  100%تؤكد نتائج الجدول، أن نسبة 

تستعمل األنترنت في مجال العمل، وهذا يعكس أهمية هذه الوسيلة في مجال الصحافة، 
، إذ أصبح من عير الممكن االستغناء عنها، ومن الغريب جًدا إيجاد وتزايد أهميتها يوميا

  .)1(صحفي ال يتعامل إطالقا مع األنترنت
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 .مساًءا 14:00، على الساعة 2007/06/20



  الصحافة المكتوبة في عصر المعلومات
  
  

 

  .بداية التعامل مع األنترنت:  08الجدول رقم 
  

العينة
 اإلجابة

 النسبة التكرار

 45% 45منذ إدخال هذه الوسيلة إلى الجزائر

 35% 35 منذ إدخالها إلى الجريدة

 20% 20 أن أصبحت كثيرة االستعمالمنذ 

 00% 00 بدون إجابة

 100% 100 المجموع
  
  

45%

35%

20%
منذ إدخالها إلى الجزائر
منذ إدخالها إلى الجريدة

منذ أن أصبحت كثيرة االستعمال

  
  بداية التعامل مع األنترنت:  01شكل رقم 

 

يمثل هذا الجدول بداية تعامل الصحفيين المبحوثين مع األنترنت، حيث توضح   
املها من المبحوثين، وهي أعلى نسبة في الجدول، قد بدأت في تع 45%نتائجه بأن نسبة 

من الصحفيين فقد  35%مع األنترنت منذ إدخال هذه الوسيلة إلى الجزائر، أما نسبة 
شرعوا في استخدام األنترنت منذ إدخالها إلى المؤسسات اإلعالمية التي يعملون بها، في 

من المبحوثين بأن بداية احتكاكها باألنترنت كانت  20%حين أجابت النسبة المتبقية، وهي 
ت هذه الوسيلة كثيرة االستعمال، أي منذ أن شاع استعمالها في الجزائر، منذ أن أصبح

 .بتطور ملحوظ للشبكة
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  .تلقي تكوين خاص قصد التمكن من استعمال األنترنت:  09الجدول رقم 
  

العينة
 اإلجابة

 النسبة التكرار

 23% 23 نعم

 76% 76 ال

 01% 01 بدون إجابة

 100% 100 المجموع
  

23%

76%

1%

نعم ال بدون إجابة

 
  تلقي تكوين خاص قصد التمكن من استعمال األنترنت:  02شكل رقم 

  

يمثل هذا الجدول إجابات الصحفيين، حول ما إذا سبق وأن تلقوا تكوينا خاصا في   
. مجال اإلعالم اآللي بتخصصاته المختلفة، قصد التمرن على االستخدام المتقن لألنترنت

ا أي تكوين في هذا المجال، أما من الصحفيين لم يتلقو 76%وأكدت نتائج الجدول أن نسبة 
من الصحفيين فقد تلقوا تكوينا خاصا خارج المؤسسات الصحفية التي يعملون  23%نسبة 

بها، وهذا قصد التغلب على جميع العراقيل التي يمكن أن تصادفهم أثناء تعاملهم مع هذه 
  .الشبكة
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كوين، كشرط وبهذا يمكن استخالص أن معظم أفراد العينة لم يهتموا بمجال الت  
أساسي للتمكن من األنترنت، ومختلف التكنولوجيات، وإنما اكتفوا بالتدرب على الوسيلة 

  .بصفة ذاتية، والتعود عليها على مر الوقت
  .األنترنت صعوبات أثناء استخدام مواجهة:  10الجدول رقم 

  

العينة
 النسبة التكرار اإلجابة

 18% 18 نعم
 82% 82 ال

 00% 00 بدون إجابة
 100% 100 المجموع

  

18%

82%

نعم ال

 
  مواجهة صعوبات أثناء استخدام األنترنت:  03شكل رقم 

  

يمثل هذا الجدول إجابات الصحفيين حول تلقيهم صعوبات، أثناء استخدامهم   
نسبة الصحفيين الذين يواجهون صعوبات أثناء استخدامهم  18%لألنترنت، تمثل 

فتمثل الصحفيين الذين ال يواجهون  82%ـ لألنترنت، أما النسبة المتبقية، والمقدرة ب
  .صعوبات أثناء استعمالهم لهذه الوسيلة

غلبية الساحقة للصحفيين المستجوبين، ال ونستنتج من قراءة هذا الجدول أن األ  
يتلقون صعوبات أثناء استعمالهم لألنترنت، بالرغم من كون معظمهم لم يتلقون تكوينا في 

، إما لكون األنترنت وسيلة سهلة االستعمال، وال يكلف هذا المجال، ويمكن تفسير ذلك
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استخدامها مجهوًدا، أو كون االستخدامات الصحفية الجزائرية استخدامات سطحية غير 
معمقة، لذلك، ال يجد العديد من الصحفيين صعوبة في التعامل معها، وهذا ما سيتم الكشف 

  .عليه في التحاليل الالحقة
  .الصعوباتطبيعة :  11الجدول رقم 

  

العينة
 اإلجابة

 النسبة التكرار

 73,91% 17 تقنية

 13,04% 03 مالية

 13,04% 03 لغوية
  

13.04%

13.04%

73.91%

تقنية مالية لغوية

 
  طبيعة الصعوبات:  04شكل رقم 

  

 73,91%الصعوبات التي يواجهها الصحفيون، وتمثل نسبة  يمثل هذا الجدول نوعية  
 13,04%نترنت، ونسبة أثناء استخدامهم لأل" تقنية"الصحفيين الذين يتعرضون لمشاكل 
أثناء استخدامهم لهذه الوسيلة، ونفس النسبة " مالية"تمثل الصحفيين الذين يتلقون مشاكل 

  .أثناء تعاملهم مع األنترنت" لغوية"نجدها لدى الصحفيين الذين يصادفون مشاكل 
وتكشف نتائج هذا الجدول، على أن معظم العراقيل التي تواجه الصحفيين اتجاه   
، راجعة إلى نقص التكوين، وعدم وجود إرادة مسبقة "تقنية"نت، في غالبها عراقيل األنتر

  .من قبل الصحفيين، الستغالل الوسيلة أحسن استغالل
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  .الحجم الساعي لالستعمال اليومي لألنترنت:  12الجدول رقم 
  

العينة
 اإلجابة

 النسبة التكرار

 10% 10 أقل من نصف ساعة

 30% 30 عةمن نصف ساعة إلى سا

 42% 42 من ساعة إلى ساعتين

 18% 18 من ساعتين فأكثر

 00% 00 بدون إجابة

 100% 100 المجموع
  

10%

30%

42%

18% أقل من نصف ساعة
من نصف ساعة إلى ساعة
من ساعة إلى ساعتين
من ساعتين فأكثر

  
  الحجم الساعي لالستعمال اليومي لألنترنت:  05شكل رقم 

 

هذا الجدول نتائج إجابات الصحفيين المبحوثين، حول الحجم الساعي  يمثل  
در نسبة الصحفيين الذين يستعملون األنترنت، في الستخدامهم اليومي لألنترنت، حيث تق

من الصحفيين، فهم  30%، أما نسبة 10%مدة تقل عن نصف ساعة في اليوم بـ 
يستعملون األنترنت من نصف ساعة إلى ساعة يوميا، أما الصحفيون الذين يستخدمون 

  .18%األنترنت لمدة تتعدى ساعتين في اليوم، تتمثل نسبتهم 
ن أعلى نسبة للمدة التي يقضيها الصحفي يوميا، أمام األنترنت، هي وهكذا نستنتج أ  

  .من ساعة إلى ساعتين، ثم تليها مدة من نصف ساعة إلى ساعة
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  .دوافع استعمال األنترنت:  13الجدول رقم 
  

العينة
 اإلجابة

 النسبة التكرار

 28,31% 75 قراءة الصحف والمجالت

 34,34% 91 البحث عن أخبار ومعلومات

 27,17% 72 استعمال البريد اإللكتروني

 10,18% 27 الترفيه والتسلية

 00% 00 بدون إجابة

 100% 265 المجموع
  

28.31%

34.34%

27.17%

10.18% قراءة الصحف والمجالت
البحث عن أخبار ومعلومات
استعمال البريد اإللكتروني
الترفيه والتسلية

  
  دوافع استعمال األنترنت:  06شكل رقم 

 

يمثل هذا الجدول الدوافع التي تؤدي بالصحفي إلى استخدام األنترنت، في مجال   
من الصحفيين، يستعملون  34,34%بة عمله، حيث أظهرت نتائج هذا الجدول بأن نس

هذا  في للصحفيين األنترنت للبحث عن أخبار ومعلومات مختلفة، فهي مكسب مهم
الميدان، إذ توفر األنترنت مواقع إخبارية، ومعلومات تدعم العمل الصحفي وتثريه، 

 بشتى معلومات من فيه يرغب ما كل على الصحفي يتحصل الفأرة، وبمجرد النقر على
  ).الخ...نصوص، أرقام، صور،( الاألشك
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من الصحفيين يستخدمون األنترنت من  28,31%كما أظهر الجدول كذلك، أن نسبة   
فاألنترنت فرصة أمام الصحفي الجزائري . أجل قراءة الصحف، والمجالت اإللكترونية

لتصفح وقراءة ما ينشر على الساحة الوطنية، والدولية، من صحف ومجالت، وهذا ما 
  .على دراية تامة بكل ما يحدث في العالم من مستجدات يبقيه

من الصحفيين، فإنهم يستعملون األنترنت قصد االستفادة من  27,17%أما نسبة   
خدمات البريد اإللكتروني، الذي أثبت فعاليته ونجاحه في مجال الصحافة، خاصة من 

حفيين، وهي أقل من الص 10,18%أما نسبة . جانب إرسال واستقبال المقاالت الصحفية
  .نسبة في الجدول، فتمثل الصحفيين الذين يستعملون األنترنت من أجل الترفيه والتسلية
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2.1.IV –  أثر استخدام األنترنت على العمل الصحفي:  
1.2.1.IV –  أثر استخدام األنترنت على الصحفي ونشاطه اليومي:  

  .ت الصحفية وجها لوجهأثر استخدام األنترنت على حجم المقابال:  14الجدول رقم 
العينة

 النسبة التكرار اإلجابة

 22% 22 نعم
 77% 77 ال

 01% 01 بدون إجابة
 100% 100 المجموع

22%

77%

1%

نعم ال بدون إجابة

  
  أثر استخدام األنترنت على حجم المقابالت الصحفية وجها لوجه:  07شكل رقم 

لم من الصحفيين، أجابوا بأن األنترنت  77%أثبتت نتائج هذا الجدول أن نسبة   
من الصحفيين  22%أما نسبة . تساهم في تقليص حجم المقابالت الصحفية وجها لوجه

ومن ذلك . فإنهم أجابوا بأن األنترنت ساهمت في تقليص حجم مقابالتهم وجها لوجه
نستنتج أن أغلبية الصحفيين المستجوبين، ال يستعملون األنترنت إلجراء مقابالت صحفية 

من  22%أما نسبة . حجم المقابالت العادية وجها لوجهافتراضية، قد تؤدي إلى خفض 
المبحوثين، فقد أثرت األنترنت على طبيعة نشاطهم الميداني، والمتمثل في النزول إلى 
الميدان، ومحاورة المعنيين وجها لوجه، وهذا بعد أن مكنتهم األنترنت من توفير الجهد، 

 مع األنترنت عبر مقابالت راءإج من تمكنهم بعد بعيدة، أماكن إلى التنقل وتفادي
ولكن هذه النسبة من الصحفيين تبقى . شخصيات، قد يستحيل مقابلتها شخصا لشخص

  .ضئيلة مقارنة بالصحفيين الذين ال يستخدمون األنترنت لتأدية هذا الغرض
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  .التحاور مع الزمالء الصحفيين عبر األنترنت:  15الجدول رقم 
  

العينة
 اإلجابة

 ةالنسب التكرار

 53% 53 نعم

 46% 46 ال

 01% 01 بدون إجابة

 100% 100 المجموع
  

53%
46%

1%

نعم ال بدون إجابة

 
  التحاور مع الزمالء الصحفيين عبر األنترنت:  08شكل رقم 

  

يمثل هذا الجدول أعاله نتائج إجابات الصحفيين المبحوثين، حول التحاور ما بين   
نهم يتحاورون فيما من الصحفيين المستجوبين بأ 53%الزمالء عبر األنترنت، حيث أجاب 
منهم فإنهم ال يتحاورون فيما بينهم باستخدام هذه  46%بينهم باستعمال األنترنت، أما نسبة 

  .الوسيلة
ونستنتج أن فئة معتبرة من أفراد العينة، تستعمل التحاور ما بين الزمالء في إطار   

ي، إذ تقضي على العمل، وهذه الميزة من أهم الميزات التي تقدمها األنترنت للعمل الصحف
العزلة، وتجعل الصحفيين أكثر معرفة بالميدان، عن طريق االحتكاك بآخرين، وتبادل 
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وتبقى فئة معتبرة كذلك من الصحفيين المبحوثين الذين يجهلون فوائد الحوار مع . الخبرات
  .زمالئهم عبر األنترنت

  .موضوع التحاور ما بين الزمالء عبر األنترنت:  16الجدول رقم 
  

العينة
 اإلجابة

 النسبة التكرار

تبادل األفكار حول مواضيع
 34% 34 صحيفة مختلفة

االطالع على مجريات الساحة
 35% 35 اإلعالمية

التشاور وطلب المساعدة في إطار
 31% 31 العمل

 00% 00 بدون إجابة

 100% 100 المجموع
  
  

34%

35%

31%

  
  نترنتموضوع التحاور ما بين الزمالء عبر األ:  09شكل رقم 

 

يمثل هذا الجدول المواضيع التي يناقشها الصحفيون، أثناء اتصالهم فيما بينهم على   
من الصحفيين بأنهم يتصلون بزمالئهم عبر االنترنت، من  34%األنترنت، حيث أجاب 

أجل تبادل األفكار حول مواضيع صحفية مختلفة، فاألنترنت توفر للصحفي فرصة طرح 

   تبادل األفكار حول مواضيع صحيفة مختلفة
  االطالع على مجريات الساحة اإلعالمية
التشاور وطلب المساعدة في إطار العمل
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وهذا عبر البريد (على ما بحوزة زمالئه من معلومات  آرائه ومعارفه، والتعرف
من الصحفيين  35%كما أجاب ). اإللكتروني، وجماعات النقاش، والدردشة على الواب

بأنهم يتحاورون عبر األنترنت بهدف االطالع على مجريات الساحة اإلعالمية، فبمجرد 
لى أهم ما تحمله الساحة االتصال بزميل له عبر األنترنت، يتمكن الصحفي من االطالع ع

  .الخ...اإلعالمية من أخبار، ندوات صحفية، ملتقيات،
من الصحفيين بأنهم يتصلون بزمالئهم عبر األنترنت، من أجل  31%كما أجاب   

التشاور وطلب المساعدة في إطار العمل، فبفضل األنترنت يمكن للصحفي أن يلتمس 
رفة بالميدان، أو يكونون أكثر اختصاًصا المساعدة من زمالءه، قد يفوتونه خبرة، أو مع

  .في الموضوع المطلوب
فاألنترنت وسيلة للظفر بأحسن المقاالت الصحفية، بعد أن يتم تحريرها بدعم   

الزمالء، وبالتحقق من مدى صدقها، والتشاور على مدى صحة ومصداقية مضمونها 
  .وشكلها
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  .لمعرفية والثقافية لدى الصحفيأثر األنترنت على تنمية القدرات ا:  17الجدول رقم 
  

العينة
 اإلجابة

 النسبة التكرار

 95% 95 نعم

 03% 03 ال

 02% 02 بدون إجابة

 100% 100 المجموع
  

95%

3% 2%

نعم ال بدون إجابة

 
  أثر األنترنت على تنمية القدرات المعرفية والثقافية لدى الصحفي:  10شكل رقم 

  

ات المعرفية، والثقافية يمثل هذا الجدول أثر استخدام األنترنت، على تنمية القدر  
من الصحفيين بأن األنترنت زادت من  95%لدى الصحفي الجزائري، حيث أجاب 

، 03%قدراتهم المعرفية، والثقافية، أما النسبة المتبقية فهي مقسمة بين من أجابوا بال نسبة 
ى فاألنترنت تساهم كأية وسيلة إعالمية أخر. 02%ومن لم يجيبوا تماما عن السؤال بنسبة 

  .في تنمية ثقافة الصحفي، وتحسين مزاده المعرفي والعلمي
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  .تلقي الصحفي لردود أفعال على مقاالته عبر األنترنت:  18الجدول رقم 
  

العينة
 النسبة التكرار اإلجابة

 49% 49 نعم
 51% 51 ال

 00% 00 بدون إجابة
 100% 100 المجموع

  

49%51%

نعم ال

 
  على مقاالته عبر األنترنتتلقي الصحفي لردود أفعال :  11شكل رقم 

  

من الصحفيين المستجوبين، بأنهم يتلقون ردوًدا عبر األنترنت من  49%أجاب   
  .منهم فإنهم ال يتلقون أية ردود 51%طرف القراء، أما 

ومن هنا نستنتج أن نصف أفراد العينة تقريبا، يحتكون بالقراء عبر البريد   
ناميكية متبادلة بين الصحفي والقارئ، أما الفئة اإللكتروني، وبالتالي خلق جو تفاعلي، ودي

التي تفوق نصف أفراد العينة، والتي لم تحتك بالقراء عبر األنترنت، فيمكن تفسير إجابتها 
بعدم مقدرة الجرائد، بفضل الطبعة اإللكترونية للجريدة الورقية على خلق جو التفاعل بين 

ب المقال وبريده اإللكتروني، حتى القارئ، والصحفي، بوضع أسفل كل مقال، اسم كات
يتسنى للقارئ االتصال بالصحفي كاتب المقال، مباشرة بعد قراءته، وهذا األمر ال يتوفر 

  .لدى غالب المؤسسات الصحفية الجزائرية
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استعمال الصحفي لألنترنت إلجراء أو المشاركة في مؤتمرات صحفية :  19الجدول رقم 
  .عن بعد

  

العينة
 اإلجابة

 النسبة رارالتك

 15% 15 نعم

 84% 84 ال

 01% 01 بدون إجابة

 100% 100 المجموع
  

15%

84%

1%

نعم ال بدون إجابة

 
  استعمال الصحفي لألنترنت إلجراء أو المشاركة في مؤتمرات صحفية عن بعد:  12شكل رقم 

يمثل هذا الجدول نتائج إجابات الصحفيين حول مدى إجراءهم، أو مشاركتهم في   
فقط من الصحفيين من سبق وأن  15%كدت النتائج أن إذ أ. المؤتمرات الصحفية عن بعد

استعملوا األنترنت، من أجل إجراء أو المشاركة في مؤتمرات صحفية عن بعد، أما نسبة 
  .من الصحفيين، فإنها لم تجر، ولم تشارك في مؤتمرات صحفية عن بعد %84

ى درجة وبذلك يمكن استنتاج أن أغلبية الصحفيين المستجوبين، لم يصلوا بعد إل  
استعمال األنترنت، من أجل عقد مؤتمرات أو ملتقيات عن بعد، وهذا بسبب افتقار 
المؤسسات الصحفية الجزائرية لبنية تحتية متينة، في مجال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال، 
ولصحفيين متمكنين من تسيير التكنولوجيا الحديثة، وفق ما يخدم مصالح مؤسستهم 

  .إتقان المشاركة في المؤتمرات الصحفية عن بعد اإلعالمية، بما في ذلك
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  .االستفادة من األنترنت ببناء موقع خاص بالصحفي:  20الجدول رقم 
  

العينة
 النسبة التكرار اإلجابة

 14% 14 نعم
 86% 86 ال

 00% 00 بدون إجابة
 100% 100 المجموع

  

14%

86%

نعم ال

 
  لصحفياالستفادة من األنترنت ببناء موقع خاص با:  13شكل رقم 

  

يمثل هذا الجدول نتائج إجابات الصحفيين، حول االستفادة من األنترنت، ببناء موقع   
من الصحفيين بأنهم  14%خاص بالصحفي في شبكة األنترنت العالمية، حيث أجاب 

من الصحفيين فإنهم ال  86%استفادوا من األنترنت، ببناء موقع خاص بهم، أما نسبة 
  . نترنتيملكون مواقع خاصة على األ

ونستنتج من خالل هذه القراءة، احتشام المحاوالت لدى الصحفيين الجزائريين، 
لخلق مواقع لهم، تعرفهم على جمهور األنترنت العريض، وتبرز مهارتهم، وتعرف 
إنجازاتهم، وأعمالهم، وهذا ما يمكن تفسيره بضعف التكوين، وغياب التأهيل، واالقتصار 

  .ستخداما سطحًيافقط على استخدام األنترنت ا
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  .أثر األنترنت على االهتمام أكثر بمجريات الساحة األجنبية:  21الجدول رقم 
  

العينة
 النسبة التكرار اإلجابة

 92% 92 نعم
 08% 08 ال

 00% 00 بدون إجابة
 100% 100 المجموع

  

92%

8%

نعم ال

 
  أثر األنترنت على االهتمام أكثر بمجريات الساحة األجنبية:  14شكل رقم 

  

من الصحفيين أجابوا بأن األنترنت جعلتهم  92%أظهرت نتائج هذا الجدول، بأن   
منهم فلم  08%يهتمون أكثر بما يجري في الساحة الدولية، من أحداث وأخبار، أما نسبة 

وبما أن األنترنت نافذة على العالم، فهي . تؤثر األنترنت على مدى تتبعهم لألحداث الدولية
جزائريين لجعل العالم في قبضة يد، وتعزيز ميولهم، لكل ما فرصة أمام الصحفيين ال

  .)1(يحدث بالقرية اإللكترونية الصغيرة، بكل سهولة ودون مشقة

                                           
، على 2007/04/18شارع باستور، الجزائر العاصمة، يوم  01، مقابلة مع السيد أسامة إفراح، صحفي بيومية الشعب، بمقر جريدة الشعب - 1

 .صباًحا 10:00الساعة 
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دور األنترنت في تحرير وإرسال المواد الصحفية، من مصادر الخبر :  22الجدول رقم 
  .إلى الصحيفة مباشرة، دون انتظار العودة إلى مقر الصحيفة لتحريرها

  

العينة
 اإلجابة

 النسبة التكرار

 81% 81 نعم
 18% 18 ال

 01% 01 بدون إجابة
 100% 100 المجموع

  

81%

18%

1%

نعم ال بدون إجابة

 
دور األنترنت في تحرير وإرسال المواد الصحفية، من مصادر الخبر إلى :  15شكل رقم 

  الصحيفة مباشرة، دون انتظار العودة إلى مقر الصحيفة لتحريرها
  

من الصحفيين المستجوبين،  81%ل، نالحظ أن نسبة من خالل قراءة هذا الجدو  
أكدوا بأن األنترنت قدمت لهم فرصة توفير الجهد والوقت، في عملية تغطية الحدث، وذلك 

 البريد عبر بتحرير المقال مباشرة من عين المكان، وإرساله إلى مقر الصحيفة
األنترنت تبقيهم على اإللكتروني، مهما كان المراسل أو المبعوث بعيدا عن مقر عمله، ف

اتصال دائم مع طاقم الصحيفة، ويمكن تعديل المقال بين لحظة وأخرى حسب المستجدات، 
وهذه الميزة حققت نجاحا باهًرا في مجال السرعة، في إيصال األخبار والمقاالت إلى 
مقرات الجرائد، وذلك بإرسالها جاهزة، ال تحتاج إلى إعادة تحريرها، ومدعمة أحيانا 

  .من الصحفيين فإنهم لم يستفيدوا من األنترنت في هذه العملية 18%أما نسبة . بصور
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  .تغيير الصحفي للقسم الذي ينتمي إليه في الجريدة نتيجة استخدام األنترنت:  23الجدول رقم 
  

العينة
 النسبة التكرار اإلجابة

 92% 92 نعم
 08% 08 ال

 00% 00 بدون إجابة
 100% 100 المجموع

14%

84%

2%

نعم ال بدون إجابة

 
  تغيير الصحفي للقسم الذي ينتمي إليه في الجريدة نتيجة استخدام األنترنت:  16كل رقم ش

  

 األنترنت بأن من الصحفيين أجابوا 14%خالل قراءة نتائج الجدول، نجد أن   
منهم  84%جعلتهم يغّيرون األقسام الصحفية، التي كانوا يعملون بها في الجريدة، أما نسبة 

استخدام األنترنت، إلى تغيير أسلوب الكتابة، والتخصص الذي فإنهم لم يلجئوا جراء 
  .اعتادوا عليه سابقا

 التكنولوجيا مجال في الحاصل إن استخدام األنترنت بشكل مكثف، والتطور  
الحديثة، قد يفرز تخصصات جديدة في الجريدة، مثل تخصيص صفحة لعالم التكنولوجيا 

ت الدولية بكل ما توفره األنترنت من أرقام الرقمية، والميلتي ميديا، وإثراء الصفحا
 تلك لتأطير صحفي طاقم إقحام إلى الحاالت وهذا ما يؤدي في بعض. الخ...وتحاليل

التخصصات، وبالتالي إحداث تغيير في األقسام الصحفية بالجريدة، وهذا ما لم نلحظه لدى 
م تؤثر بشكل كبير في معظم الصحفيين المستجوبين، وبالتالي يمكن القول بأن األنترنت ل

  .تغيير الصحفي للقسم الذي ينتمي إليه في الجريدة، والعمل في تخصص آخر
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2.2.1.IV –  أثر استخدام األنترنت على سحب الصحيفة وتوزيعها:  
  .أثر األنترنت على مبيعات الصحيفة الورقية:  24الجدول رقم 

  

العينة
 النسبة التكرار اإلجابة

 40% 40 نعم
 36% 36 ال

 24% 24 بدون إجابة
 100% 100 المجموع

  
  

40%

36%

24%
نعم ال بدون إجابة

  
  أثر األنترنت على مبيعات الصحيفة الورقية:  17شكل رقم 

  
  

 على يمثل هذا الجدول نتائج إجابات الصحفيين، حول أثر استخدام األنترنت  
من الصحفيين، بأن استخدام األنترنت في  40%مبيعات الصحيفة الورقية، حيث أجاب 

كمصدر للمعلومة، أو كوسيط للنشر، أّدى إلى زيادة عدد مبيعات  صحيفتهم، سواء
من الصحفيين المستجوبين بأن  36%ويرى . الصحيفة الورقية، وبالتالي ارتفاع سحبها

استخدام األنترنت في صحيفتهم، لم يؤثر على ارتفاع مبيعات الصحيفة الورقية، أما نسبة 
ويمكن تفسير كل هذا، بأن . لموضوعمنهم، فإنهم ال يملكون أدنى فكرة عن ا %24

الصحافة الجزائرية لم تصل بعد إلى مرحلة الحديث عن تأثير الصحافة اإللكترونية على 
الصحافة المطبوعة، سواء باإليجاب أو بالسلب، فتجربة الصحافة الجزائرية مع األنترنت 

  .لم ترق بعد إلى مستوى إصدار األحكام عليها وتقييمها
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  .تحقيق سبق صحفي إثر استعمال األنترنت:  25الجدول رقم 
  

العينة
 اإلجابة

 النسبة التكرار

 15% 15 نعم

 84% 84 ال

 01% 01 بدون إجابة

 100% 100 المجموع
  

58%
29%

13%

نعم ال بدون إجابة

 
  تحقيق سبق صحفي إثر استعمال األنترنت:  18شكل رقم 

  

ن من الصحفيين المستجوبين، أكّدوا بأ 58%أوضحت نتائج هذا الجدول بأن نسبة   
منهم فقد نفوا تحقيق ذلك، في  29%صحيفتهم حققت سبقا صحفيا باستخدام األنترنت، أما 

من المستجوبين لم يجيبوا على السؤال، وذلك بسبب عدم درايتهم  13%حين نجد 
  .بالموضوع

وبما أن استعمال األنترنت قد يؤدي بالصحفي إلى الوصول إلى معلومة، لم يتفطن   
راء لقاء عبر األنترنت مع شخصية من الشخصيات، التي يتعسر إليها صحفي آخر، أو إج

على الصحفي مقابلتها وجها لوجه، فهذا قد يؤدي بالصحيفة إلى تحقيق سبق صحفي، 
  .ترفع به عدد المبيعات، وتجلب به عدًدا معتبًرا من القّراء



  الصحافة المكتوبة في عصر المعلومات
  
  

 

  .موضوع السبق الصحفي المحقق:  26الجدول رقم 
  

العينة
 اإلجابة

 لنسبةا التكرار

 36,36% 36 سياسي

 07,07% 07 اجتماعي

 16,16% 16 اقتصادي

 17,17% 17 ثقافي

 19,19% 19 دولي

 02,02% 02 ديني

 02,02% 02 رياضي

 100% 99 المجموع
  

سياسي
اجتماعي
اقتصادي
ثقافي
دولي
ديني
رياضي

 
  موضوع السبق الصحفي المحقق:  19شكل رقم 

  

لتي تم أظهرت نتائج الجدول تباين إجابات الصحفيين، حول المواضيع المختلفة، ا  
من الصحفيين بأن  36,36%فيها تحقيق السبق الصحفي في جرائدهم، حيث أجابت نسبة 

موضوع السبق المحقق في صحيفتهم، كان في المجال السياسي، أما الميدان االجتماعي 
، 16,16%، والمجال االقتصادي قدرت نسبته بـ 07,07%فقد تم به تحقيق السبق بنسبة 

36.36% 

7.07% 

16.16% 

17.17% 

19.19% 

2.02% 2.02% 
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المواضيع الدولية فقد حققت فيها الصحف الجزائرية سبقا  ، أما17,17%والثقافي بـ 
، أما الجانبين الديني والرياضي فقد تم فيهما تحقيق 19,19%صحفيا وصلت نسبتها إلى 

  .لكل منهما 02,02%السبق الصحفي بنسبة 
وبهذا يمكن ترتيب المجاالت التي تم فيها تحقيق السبق الصحفي في الجزائر، التي   

المجال السياسي، فالدولي، ثم الثقافي، يليه : ك باستخدام األنترنت كما يلي توصلت إلى ذل
  .الجانب االقتصادي، ثم االجتماعي، وأخيرا الجانب الرياضي والديني
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3.1.IV –  موقف الصحفي الجزائري إزاء األنترنت كوسيلة صحفية جديدة:  
  .تموقف الصحفي الجزائري من مصداقية األنترن:  27الجدول رقم 

  

العينة
 اإلجابة

 النسبة التكرار

 55% 55 نعم

 33% 33 ال

 12% 12 بدون إجابة

 100% 100 المجموع
  

55%
33%

12%

نعم ال بدون إجابة

 
  موقف الصحفي الجزائري من مصداقية األنترنت:  20شكل رقم 

  

يمثل هذا الجدول المواقف التي اتخذها الصحفيون أفراد العينة، حول مدى   
الصحفيين بأن األنترنت مصدر موثوق فيه، أما  من 55%مصداقية األنترنت، حيث أجاب 

منهم فيعتقدون بأن األنترنت مصدر غير موثوق فيه، والنسبة المتبقيـة  33%نسبة 
، فهي خاصة بالمستجوبين الذين لم يجيبوا ال باإليجاب وال بالسلب 12%والمقـّدرة بـ 
ما ينشر ويظهر على بالنسبة بالمجيبين بنعم، فإنهم وضعوا الثقة في كل . على السؤال

األنترنت، أما المجيبون بال، فإنهم غير واثقين فيما ينشر على الواب، والتزمت النسبة 
المتبقية الحياد أثناء إجابتها على السؤال، ويمكن تفسير ذلك بأن وضع الثقة في األنترنت 
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، )هي مواقع موقعة ومعروفة، واكتسبت مصداقية(تكون فقط في حالة المواقع الرسمية 
  .كما يجب تجنب الوثوق في المواقع التي ال تحمل توقيعا، وال يتم ذكر مصدرها

فالحرية المتاحة عبر االنترنت، يجب على الصحفي توخي الحذر منها أثناء   
اعتماده على إحدى المواقع، إذ يجب التحقق أوال من المصدر، وعدم وضع الثقة في كل 

  .ما ينشر على األنترنت
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موافقة الصحفي في اعتماده تقنية القص واللصق من األنترنت عند :  28الجدول رقم 
  .تحرير مادته

  

العينة
 اإلجابة

 النسبة التكرار

 14% 14 موافق

 86% 86 غير موافق

 00% 00 بدون إجابة

 100% 100 المجموع
  

14%

86%

موافق غير موافق

 
ير موافقة الصحفي في اعتماده تقنية القص واللصق من األنترنت عند تحر:  21شكل رقم 

  مادته
  

من الصحفيين المستجوبين ، أجابوا بالموافقة  14%توضح نتائج هذا الجدول بأن   
منهم فإنهم غير موافقون على  86%على اعتماد هذه التقنية في العمل الصحفي، أما نسبة 

فمعظم الصحفيين غير موافقون على استعمال هذه التقنية، التي كثيرا ما تدفع . اعتمادها
الكسل، وقتل اإلبداع، والقضاء على المهارات الفردية، واالعتماد على ما بالصحفي إلى 

إن استعمال هذه التقنية في الصحافة، هو «: )1(كتبه الغير، وعلى حد تعبير أحد الصحفيين
                                           

، على 2007/04/18شارع باستور، الجزائر العاصمة، يوم  01، مقابلة مع السيد أسامة إفراح، صحفي بيومية الشعب، بمقر جريدة الشعب - 1
 .صباًحا 10:00الساعة 



  الصحافة المكتوبة في عصر المعلومات
  
  

 

ابتعاد الصحفي عن عمله المعتاد، وهو اإلجابة على األسئلة الخمس، وتعلقه بنقرة الفأرة، 
، ولعل من أهم األسباب التي »قي هو تحرير المقال بأسلوبهفي حين عمل الصحفي الحقي

، ولعدم وجود اإلمكانيات )1(أدت إلى تفشي هذه الظاهرة، هي قلة مصادر الخبر من جهة
ليكون هناك مراسلون في كل نقطة من العالم، وكذا لدفع مبالغ االشتراك مع وكاالت 

في فخ النسخ واللصق، وهنا يظهر  كل هذا يؤدي بالصحفي إلى الوقوع. األنباء العالمية
  .انعدام عنصر التأهيل، كعامل مهم في معالجة، وتحليل كل ما يؤخذ من األنترنت

                                           
 ، فيما تهدد الصحافة اإللكترونية عرش صاحبة الجاللة، الصحافة المكتوبة في الجزائر تراوح مكانها، .وهيبة ب - 1

     «http://www.ilamtic.com» 2007/04/17، تم االطالع على الموقع يوم. 
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  .االعتقاد بأن األنترنت وسيلة لضمان حق الصحفي المؤلف:  29الجدول رقم 
  

العينة
 اإلجابة

 النسبة التكرار

 14% 14 موافق

 86% 86 غير موافق

 00% 00 بدون إجابة

 100% 100 المجموع
  

20%

69%

11%

نعم ال بدون إجابة

 
  االعتقاد بأن األنترنت وسيلة لضمان حق الصحفي المؤلف:  22شكل رقم 

  

من الصحفيين المستجوبين، يعتقدون بأن  20%أظهرت نتائج هذا الجدول بأن   
منهم فإنهم يرون  69%األنترنت وسيلة تضمن حقوق التأليف بالنسبة للصحفي، أما نسبة 

فهي خاصة بالصحفيين  11%وق التأليف للصحفيين، أما نسبة أن األنترنت ال تضمن حق
  .الذين لم يقّدموا إجابات على السؤال

  :يمكن تفسير كل موقف من المواقف السابقة كما يلي   
بالنسبة للفئة المعتقدة بأن األنترنت وسيلة تضمن حقوق التأليف للصحفيين، فهذا بسبب 

حقوق الصحفيين عبر األنترنت، وبتواجد  اطالع هذه الفئة على المؤسسات التي تحمي
  .قوانين تحمي األعمال المنشورة عبر األنترنت، منها األعمال الصحفية
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أما الموقف الثاني، والذي يشكل رأي األغلبية من أفراد العينة المستجوبة، والذي   
يرى بان حقوق الصحفيين غير محمية عبر الشبكة، فحجته في ذلك النظر إلى حجم 

ر الناجمة عن استخدام األنترنت، بما في ذلك القرصنة اإللكترونية للمواقع، والعمل المخاط
الصحفي معرض كذلك لتلك المخاطر، وليس هناك قاعدة قانونية صارمة تضبط العمل 

  .)1(الصحفي عبر االنترنت في الجزائر
مع بين وبالنسبة للموقف الذي اتخذ اتجاها محايدا لهذا السؤال، فيمكن تفسيره بالج  

الموقف األول والثاني، أي القول بأن ال إنكار بوجود قوانين، تنظم عمل األنترنت، والعمل 
الصحفي عبر األنترنت، ولكن أمام ضخامة هذه الشبكة، أصبح من الصعب تحقيق حماية 

  .كلية لحقوق الصحفيين عبر األنترنت

                                           
، على الساعة 2007/03/18، الجزائر، يوم بمقر الجريدة بساحة أول ماي" El Watan"ة مقابلة مع السيد زين شرفاوي، رئيس تحرير يومي - 1

 .ظهًرا 14:00



  الصحافة المكتوبة في عصر المعلومات
  
  

 

  .خاصة لعملية تداول األخباراالعتقاد بأن األنترنت حطمت احتكار جهات :  30الجدول رقم 
العينة

 النسبة التكرار اإلجابة

 78% 78 نعم
 22% 22 ال

 00% 00 بدون إجابة
 100% 100 المجموع

78%

22%
نعم ال

 
  االعتقاد بأن األنترنت حطمت احتكار جهات خاصة لعملية تداول األخبار:  23شكل رقم 

ار الذي فرضته من الصحفيين المستجوبين بأن األنترنت حطمت االحتك 78%يرى   
، أما نسبة )سواء على المستوى العالمي، أو المحلي(بعض الجهات، لعملية تدفق األخبار 

وبهذا يمكن أن نستنتج . منهم فإنهم يرون بأن األنترنت لم تقض على هذا االحتكار %22
اتفاق معظم الصحفيين المستجوبين، على أن األنترنت قضت على جميع الحواجز التي 

منع تسرب، وتدفق األخبار والمعلومات، إذ أصبحت المعلومات بفضل هذه يمكن أن ت
نشر وبث " المدونات"الشبكة العالمية ملك للجميع، حتى القارئ البسيط بإمكانه، باستعمال 

معلومات عبر األنترنت، دون أن يمنعه أحد عن ذلك، فهو يستطيع أن يفضح سرا ما، أو 
ون على دراية بها، وحتى الصحفي نفسه، قد يلجأ ينشر معلومة معينة، لم يكن الصحفي

باستعمال األنترنت، إلى استعمال المدونات للتعبير عما لم يستطع البوح به في صحيفته، 
  .)1(بسبب احترام خطها االفتتاحي
                                           

، على 2007/04/18شارع باستور، الجزائر العاصمة، يوم  01، مقابلة مع السيد أسامة إفراح، صحفي بيومية الشعب، بمقر جريدة الشعب - 1
 .صباًحا 10:00الساعة 



  الصحافة المكتوبة في عصر المعلومات
  
  

 

  .مدى تأثير األنترنت على واقع الصحافة في الجزائر:  31الجدول رقم 
  

العينة
 النسبة التكرار اإلجابة

 85% 85 منع
 15% 15 ال

 00% 00 بدون إجابة
 100% 100 المجموع

  

85%

15%

نعم ال

 
  مدى تأثير األنترنت على واقع الصحافة في الجزائر:  24شكل رقم 

  

من الصحفيين بأن األنترنت أثرت على  85%كما هو واضح في الجدول، أجاب   
تؤثر على منهم فإنهم أجابوا بأن األنترنت لم  15%واقع الصحافة في الجزائر، أما 

الصحافة الجزائرية، فهي في رأيهم ما زالت تقليدية، وبهذا فإن أغلبية الصحفيين 
المستجوبين يصّرون على أن األنترنت فرضت نفسها على الصحافة الجزائرية على جميع 
مستويات العمل الصحفي، فالجزائر على غرار جميع البلدان دخلت عالم األنترنت من بابه 

ألنترنت وسيلة مألوفة لدى الجزائريين، والصحافة الجزائرية تأثرت الواسع، وأصبحت ا
بموجة األنترنت، وشهدت تغييرات عّدة، فمن جهة األنترنت، سهلت عملية الحصول على 
المادة الخام في العمل الصحفي، وهي المعلومة، ومن ناحية أخرى، األنترنت حسنت من 



  الصحافة المكتوبة في عصر المعلومات
  
  

 

، كما أن التحول )1(لمنتقاة من األنترنتشكل وتصميم الجريدة بفضل الصور الرائعة، وا
الكبير الذي أحدثته األنترنت على الصحافة الجزائرية، هو وضع الصحيفة الورقية على 
الخط، فهذه العملية أتت بنتائج إيجابية، منها وصول الجريدة إلى أبعد الحدود في العالم، 

التي طرأت على عالم ويعتبر البريد اإللكتروني من أهم التحوالت . وكسب قراء جدد
الصحافة، فبتعويضه للبريد لعادي والفاكس، أصبح وسيلة أكثر فعالية وسرعة في المجال 

  .)2(الصحفي

                                           
، 2007/03/19، الجزائر العاصمة، يوم ، بمقر الصحيفة بشارع الحرية"El Moudjahid"ال كعوان، رئيس تحرير يومية مقابلة مع السيد جم -  1

 .مساًءا 15:00على الساعة 

، على الساعة 2007/03/18، الجزائر، يوم بمقر الجريدة بساحة أول ماي" El Watan"مقابلة مع السيد زين شرفاوي، رئيس تحرير يومية  - 2
 .زواال 14:00



  الصحافة المكتوبة في عصر المعلومات
  
  

 

4.1.IV –  تطلعات وآفاق الصحفي الجزائري في مجال استعمال األنترنت صحفيا:  
  .الرغبة في تعميم استخدام األنترنت في مجال الصحافة:  32الجدول رقم 

  

العينة
 اإلجابة

 النسبة التكرار

 94% 94 نعم

 04% 04 ال

 02% 02 بدون إجابة

 100% 100 المجموع
  

94%

4% 2%

نعم ال بدون إجابة

 
  الرغبة في تعميم استخدام األنترنت في مجال الصحافة:  25شكل رقم 

  

من الصحفيين برغبتهم على مواصلة استخدام األنترنت صحفيا، أما  94%أجاب   
  .تعمال هذه الوسيلةمنهم فإنهم ال يرغبون في تعميم اس %04

وتدل هذه النتائج على رغبة معظم أفراد العينة، على مواصلة االستفادة من خدمات   
هذه الشبكة، في العمل الصحفي مستقبال، والتطلع نحو تعميم إفادة جميع المؤسسات 
الصحفية، بإمكانيات الدخول السريع لألنترنت، وهذا بالنظر إلى النتائج اإليجابية التي 

  .)1(ها األنترنت على العمل الصحفي على جميع أصعدتهأضفت

                                           
 .، مرجع سبق ذكرهفيما تهدد الصحافة اإللكترونية عرض صاحبة الجاللة، الصحافة المكتوبة في الجزائر تراوح مكانها، .وهيبة ب - 1



  الصحافة المكتوبة في عصر المعلومات
  
  

 

ومن جهة ثانية، عّبرت نسبة ضئيلة من الصحفيين عن عدم موافقتها على مواصلة   
االستفادة من خدمات األنترنت، وذلك يعود إلى عدم رضى هذه الفئة باالستخدامات 

الصحفي، واستعمالها الصحفية لألنترنت، فهي في نظرها استخدامات سلبية ال تخدم العمل 
في الجزائر مقتصر على استخدام البريد اإللكتروني، وقص المقاالت وإنسابها إلى 
الصحفي، دون إجراء أي تعديل عليها، وبهذا، فاألنترنت وسيلة استهالكية بالدرجة 

  .)1(األولى، وليست وسيلة إنتاجية

                                           
، الجزائر، يوم مقابلة مع السيد محمد إيوانوغان، رئيس تحرير جريدة الخبر األسبوعي، بمقر عمله بدار الصحافة بساحة أول ماي - 1

 .زواال  14:00، على الساعة 2007/06/24



  الصحافة المكتوبة في عصر المعلومات
  
  

 

  .مستوى الصحف الجزائرية المتوفرة على الخط:  33الجدول رقم 
العينة

 اإلجابة
 النسبة التكرار

 18% 18 جيد
 67% 67 متوسط
 15% 15 رديء
 100% 100 المجموع

18%

67%

15%

جيد متوسط رديء

 
  مستوى الصحف الجزائرية المتوفرة على الخط:  26شكل رقم 

يظهر جليا من خالل الجدول، تباين إجابات الصحفيين حول تقييمهم لمستوى   
من الصحفيين على أن  18%ث أجاب الصحف الجزائرية المتوفرة على األنترنت، حي

، وهي أعلى نسبة في الجدول، فتمثل مجموع الصحفيين 67%، أما نسبة "جيد"المستوى 
الذين أكّدوا على أن المواقع اإللكترونية للصحف الجزائرية متوسطة المستوى، في حين 

  .من الصحفيين إلى تقييم الصحافة على الخط في الجزائر برداءة المستوى 15%ذهب 
ومما سبق، نستنبط تفضيل معظم الصحفيين المستجوبين، تصنيف الصحافة عبر   

األنترنت في الجزائر في وضع متوسط، وهذا بالنظر إلى المجهودات التي بذلتها العديد 
من المؤسسات الصحفية، من أجل تطوير مواقعها على الواب، ومن جهة ثانية بدأت 

، تلقى استحسانا، وإقباال متزايدين من قبل جمهور المواقع اإللكترونية للصحف الجزائرية
  .)1(األنترنت بصفة عامة، وجمهور الصحافة اإللكترونية بصفة خاصة

                                           
شارع العربي بن مهيدي، الجزائر العاصمة، يوم  51، مقابلة مع السيد علي سالم، رئيس تحرير جريدة يومية المساء، بمقر الجريدة - 1

 .مساًءا  15:00، على الساعة 2007/03/18
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  .الحل األنسب لتعميم إفادة الصحف الجزائرية باألنترنت:  34الجدول رقم 
  

العينة
 اإلجابة

 النسبة التكرار

تجهيز المؤسسات اإلعالمية
لإلعالم  بالتكنولوجيات الحديثة
 واالتصال

36 %36 

تكوين الصحفي وتعويده على
 27% 27 األنترنت

توفير جهاز حاسوب محمول لكل
 37% 37 صحفي

 100% 100 المجموع
  
  

27%

37%

  
  الحل األنسب لتعميم إفادة الصحف الجزائرية باألنترنت : 27شكل رقم 

 

نسب من بين يجسد هذا الجدول إجابات أفراد العينة، حول الحل الذي يرونه األ  
الحلول المقترحة، والهادفة إلى تطوير وتفعيل عالقة الصحافة الجزائرية باألنترنت، إذ 

من الصحفيين على ضرورة تجهيز المؤسسات اإلعالمية الجزائرية، ودعمها  36%ركز 
بمختلف التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال، وذلك بتكثيف جهود المؤسسة اإلعالمية 

  .الجهات المشرفة على دعمها من جهة ثانية، قصد تحقيق ذلكمن جهة، و

تجهيز المؤسسات اإلعالمية بالتكنولوجيات
  حديثة لإلعالم واالتصال      ال

  تـتكوين الصحفي وتعويده على األنترن
 توفير جهاز حاسوب محمول لكل صحفي

36% 



  الصحافة المكتوبة في عصر المعلومات
  
  

 

من المبحوثين على أهمية تكوين الصحفي، وتعويده على األنترنت،  27%كما ركز   
ويعد التكوين بمثابة إحدى الركائز األساسية المستعملة في تمتين، وتطوير عالقة الصحافة 

ة المساعدة في العمل الصحفي، وهذا الجزائرية باألنترنت، ومختلف التكنولوجيات الحديث
، يهدف إلى تخرج دفعات )على مستوى الجامعة الجزائرية(في ظل غياب دعم أكاديمي 

  .من الصحفيين، متمكنين من استخدام التكنولوجيات الحديثة
، وهي أعلى نسبة في الجدول، فهي تمثل مجموع الصحفيين الذين 37%أما نسبة   

محمول لكل الصحفيين، كحل أنسب للرفع من مستوى اختاروا توفير جهاز حاسوب 
الصحف الجزائرية، من حيث الدعم التكنولوجي، وبتركيزها على هذا الحل، رأت هذه 
الفئة ضرورة حصول كل صحفي على كمبيوتر محمول، مزود بجميع إمكانيات الدخول 

في الدول ( السريع لألنترنت، كما هو معمول به لدى معظم المؤسسات الصحفية األجنبية
من بابه " الرقمية"، وبهذه الخطوة يتمكن الصحفي الجزائري أن يدخل عالم )المتطورة

  .)1(الواسع، دون أن يشعر بتواجد فجوة رقمية بينه وبين أي صحفي آخر أجنبي
  

                                           
الجزائر، يوم  -، بدار الصحافة عبد القادر سفير، القبة ريدةمقابلة مع السيد رمضان بلعمري، صحفي بيومية الشروق اليومي، بمقر الج -  1

 .مساًءا 14:00، على الساعة 2007/06/20
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  .السعي باستعمال األنترنت إلى التعامل بالقطعة مع صحف أجنبية معروفة:  35الجدول رقم 
  

العينة
 ابةاإلج

 النسبة التكرار

 64% 64 نعم

 31% 31 ال

 05% 05 بدون إجابة

 100% 100 المجموع
  

64%

31%

5%

نعم ال بدون إجابة

 
  السعي باستعمال األنترنت إلى التعامل بالقطعة مع صحف أجنبية معروفة:  28شكل رقم 

  

من الصحفيين، أجابوا بنعم حول تطلعهم  64%تظهر نتائج هذا الجدول بأن نسبة   
منهم فإنهم  31%ع صحف أجنبية معروفة عبر األنترنت، أما نسبة نحو التعامل بالقطعة، م

من أفراد  05%ال يرغبون في خوض تجارب مع صحف أجنبية، في حين امتنعت نسبة 
  .العينة عن اإلجابة عن هذا السؤال

ومن كل هذا، نستنتج رغبة معظم الصحفيين المستجوبين في المساهمة بمقاالتهم،   
فية أخرى غير صحيفتهم، وبهذا فهم يتطلعون إلى الحصول وأعمالهم، في مؤسسات صح

على الشهرة، من جهة، ومن جهة ثانية ربح أجر إضافي، غير الذي يتقاضونه في 
  .جرائدهم
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  .إلكترونية 100%إمكانية إضافة إصدار صحف جزائرية :  36الجدول رقم 
  

العينة
 اإلجابة

 النسبة التكرار

 85% 85 نعم

 13% 13 ال

 02% 02 إجابةبدون

 100% 100 المجموع
  

85%

13%
2%

نعم ال بدون إجابة

 
  إلكترونية 100%إمكانية إضافة إصدار صحف جزائرية :  29شكل رقم 

  

من الصحفيين، بأن هناك أمل في الرفع من عدد عناوين الصحف  85%أجاب   
اإللكترونية المحضة، وبذلك يحملون نظرة تفاؤلية حول مستقبل الصحافة اإللكترونية في 

  .الجزائر
منهم، فإنهم يرون أن ليس هناك أمل في إمكانية إصدار صحف  13%نسبة أما   

إلكترونية، وذلك بسبب المشاكل التي تحول دون تطور هذا النوع من  100%جزائرية 
الصحافة في الجزائر، وعلى رأسها المشاكل المالية، وما ينجر عنها من تدهور في البنية 

  .التحتية التكنولوجية في الجزائر



  األنترنت في تطوير الصحافة المكتوبة في الجزائر اتإسهام
    

  

 

2.IV –  دراسة عالقة المتغيرات بإسهامات األنترنت في تطوير الصحافة المكتوبة  
  : )الجداول المركبة(في الجزائر   

  

يهدف هذا القسم من الدراسة إلى الخروج بنتائج عبر تحليل الجداول المركبة،   
ومعرفة مدى تأثر إجابات المبحوثين بمتغيرات الدراسة، وهي السن، الخبرة المهنية، 

  :عة المؤسسة اإلعالمية، من خالل العناصر التالية وطبي
  .عالقة المتغيرات بدرجة استخدام األنترنت في الصحافة الجزائرية – 1
  :عالقة المتغيرات بأثر استخدام األنترنت على العمل الصحفي من خالل  – 2

  .عالقة المتغيرات بأثر استخدام األنترنت على الصحفي ونشاطه اليومي –أ   
  .عالقة المتغيرات بأثر استخدام األنترنت على سحب الصحيفة وتوزيعها –ب   

عالقة المتغيرات بموقف الصحفي الجزائري إزاء استخدام األنترنت في مجال  – 3
  .الصحافة

عالقة المتغيرات بتطلعات وآفاق الصحفي الجزائري في مجال استخدام األنترنت  – 4
  .صحفيا



  األنترنت في تطوير الصحافة المكتوبة في الجزائر اتإسهام
    

  

 

  .رات بمدى استخدام األنترنت في الصحافة الجزائريةعالقة المتغي:  37الجدول رقم 
  

)1(السؤال 
 

 المتغيرات

 هل تستعمل األنترنت في مجال عملك؟

 المجموع بدون إجابة ال نعم

 ن تك ن تك ن تك ن تك

ـن
ــ

ّسـ
ال

 

30-2051 %1000 %0 0 %0 51 %100
40-3130 %1000 %0 0 %0 30 %100
50-4119 %1000 %0 0 %0 19 %100
50 < 0 %0 0 %0 - - - - 

نية
لمه
رة ا

لخب
ا

 

5-1 50 %100- - - - 50 %100
10-6 25 %100- - - - 25 %100
15-1110 %100- - - - 10 %100
16 < 15 %100- - - - 15 %100

سة 
ؤس
 الم
يعة
طب

مية
عال
اإل

 

100% 34 - - - -100% 34عمومية

100% 66 - - - -100% 66 خاصة
  

على " بنعم"المالحظ من خالل هذا الجدول، هو إجابة جميع أفراد عينة الدراسة   
اختالف سنهم، وخبرتهم، وطبيعة المؤسسة اإلعالمية التي ينتمون إليها، على استعمالهم 

  .لألنترنت في مجال عملهم
والمالحظ كذلك عند تقسيم عينة الدراسة إلى فئات حسب المتغيرات، هو انتماء   

 20فردا في الفئة من  51كثر من نصف أفراد العينة إلى الفئة العمرية األولى بمجموع أ
فردا إلى  19فردا، في حين ينتمي  30سنة، أما الفئة العمرية الثانية، فهي تضم  30إلى 

  .سنة فما فوق 51الفئة الثالثة، ولم نسجل انتماء أي مبحوث إلى الفئة من 
مبحوث، وتحتوي  50الخبرة المهنية على مجموع  كما تستحوذ الفئة األولى من  

مبحوث، أما في الفئة الثالثة يتواجد عشر مبحوثين، وفي الفئة  25الفئة الثانية على 
وقد أفرز تقسيم استمارات العينة حسب طبيعة . مبحوثا 15األخيرة من الخبرة المهنية 

منتمي إلى القطاع مبحوث  34المؤسسة اإلعالمية، كما يوضح ذلك الجدول عن وجود 



  األنترنت في تطوير الصحافة المكتوبة في الجزائر اتإسهام
    

  

 

مبحوث منتمي إلى القطاع الخاص، وهذا يمكن تفسيره بعدد عناوين  66العمومي، و 
  .الجزائرية اإلعالمية الساحة في العمومية الصحف عناوين عدد يغلب الذي الخاصة الصحف

  

  .عالقة المتغيرات ببداية تعامل الصحفيين مع األنترنت:  38الجدول رقم 
  

)2(سؤال ال
 
 
 تغيراتالم

 متى بدأت تتعامل مع األنترنت؟
منذ إدخالها إلى

 الجزائر
منذ إدخالها إلى 

 الجريدة
منذ أن 

أصبحت كثيرة 
 االستعمال

 المجموع

 ن تك ن تك ن تك ن تك

ـن
ــ

ّسـ
 100% 51 26,56% 11 25,49% 13 52,94% 27 20-30ال

40-31 14 %46,66 9 %30 7 %23,33 30 %100 

50-41 5 %26,31 13 %68,42 1 %5,26 19 %100 

51 < - - - - - - - - 

رة 
لخب
ا

نة
ال

5-1 24 %48 14 %28 12 %24 50 %100 

10-6 13 %52 7 %28 5 %20 25 %100 

15-11 4 %40 5 %50 1 %10 10 %100 

16 < 4 %26,66 9 %60 2 %13,33 15 %100 

عة 
طبي

سة 
ؤس
 100% 34 - - - - 100% 34عموميةالم

 100% 66 - - - - 100% 66 خاصة

  

المالحظ من خالل قراءة الجدول، أن متغير السن يؤثر على بداية تعامل : السن  -
المبحوثين مع األنترنت، بحيث بدأ اإلقبال على األنترنت منذ إدخال هذه الوسيلة إلى 

التعامل مع األنترنت الجزائر بالفئات العمرية األولى، وكلما ارتفع سن المبحوث، نجد أن 
يكون سواء منذ إدخال هذه الوسيلة إلى المؤسسات اإلعالمية، أو منذ أن أصبحت كثيرة 

فعلى سبيل المثال قدرت نسبة بداية تعامل الفئة العمرية األولى مع األنترنت . االستعمال
هـا ، أما الفئـة العمريـة األخيـرة فقـدرت نسبت52,94%منذ إدخالها إلى الجزائر بـ 

فقط، وهذا دليل على أن اإلرادة في اإلقبال على الشبكة، تزداد كلما كان سن  26,31%بـ 
  .المبحوث صغيًرا، وتضعف كلما ارتفع سن المبحوث

  
  
  
  
  
  
  



  األنترنت في تطوير الصحافة المكتوبة في الجزائر اتإسهام
    

  

 

يؤثر متغير الخبرة المهنية على بداية تعامل المبحوث مع األنترنت : الخبرة المهنية  -
ع األنترنت بنسب كبيرة في حالة الخبرة المهنية تقريبا كمتغير السن، حيث يبدأ التعامل م

القصيرة والمتوسطة، أما في حالة الخبرة المهنية الطويلة، فإن التعامل مع األنترنت يبدأ 
خالل إقحام هذه الوسيلة في المؤسسات اإلعالمية، وبنسب أقل منذ أن أصبحت الوسيلة 

سنوات مع األنترنت،  10إلى  6ن بداية تعامل الفئة م 52%تمثل نسبة (مشاعة االستعمال 
سنة فما فوق مع  16بداية تعامل الفئة من  60%منذ إدخالها إلى الجزائر، وتمثل نسبة 

  ).األنترنت، منذ إدخالها إلى الجريدة التي تعمل بها
  

يبدأ التعامل مع األنترنت منذ إدخال هذه الوسيلة إلى : طبيعة المؤسسة اإلعالمية  -
، وبنسب أقل منها في حالة 50%، في حالة الصحف العمومية بنسبة الجزائر بنسب أكبر

، وبهذا نستنتج أن المبحوث العامل بالصحف العمومية، 42,42%الصحف الخاصة بـ 
  .أكثر إقباال في التعامل مع األنترنت، في بداياته األولى في الجزائر

  

  .استخدام األنترنت قصد التمكن من عالقة المتغيرات بتلقي الصحفيين تكوينا خاصا:  39الجدول رقم 
   

)3(سؤال ال
 
 

 المتغيرات

هل سبق وأن تلقيت تكوينا خاصا قصد التمكن من استعمال 
 األنترنت؟

 المجموع بدون إجابة ال نعم

 ن تك ن تك ن تك ن تك
ـن
ــ

ّسـ
 100% 51 - - 68,62% 35 31,37% 16 20-30ال

40-31 6 %20 22 %73 2 %7 30 %100 

50-41 4 %21,05 15 %78,94 - - 19 %100 

51 < - - - - - - - - 

رة 
لخب
ا

نة
ال

5-1 11 %22 39 %78 - - 50 %100 

10-6 8 %32 16 %64 1 %4 25 %100 

15-11 - - 10 %100 - - 10 %100 

16 < 3 %20 12 %80 - - 15 %100 

عة 
طبي

سة 
ؤس
 100% 34 - - 79,41% 27 20,58% 7عموميةالم

 100% 66 1,51% 1 72,72% 48 25,75% 17 خاصة

  



  األنترنت في تطوير الصحافة المكتوبة في الجزائر اتإسهام
    

  

 

إن المالحظ عند قراءة نتائج الجدول، أن تلقي الصحفي لتكوين خاص، قصد : السن  -
التمكن من استخدام األنترنت، تقل نسبه كلما ارتفع سن المبحوث، وبهذا السن له عالقة 

المتوسطة إلى التكوين، أكثر من بالتكوين، حيث يميل المبحوثون ذوو السن الصغيرة و
  .ميل الكبار إلى ذلك

  

تتأثر الخبرة المهنية للمبحوثين بتلقيهم التكوين، حيث يرتفع عدد : الخبرة المهنية  -
 6سنوات، ومن  5من سنة إلى (المبحوثين الذين تلقوا تكوينا لدى الخبرة المهنية القصيرة 

لدى المبحوثين ذوي الخبرة المهنية المتوسطة، ، بينما ينعدم التكوين تماما )سنوات 10إلى 
  .ويقل لدى المبحوثين ذوي الخبرة المهنية الطويلة

  

العمومية،  اإلعالمية ال تتفاوت النسب الخاصة بالمؤسسات: طبيعة المؤسسة اإلعالمية  -
عن النسب الخاصة بالمؤسسات التابعة للقطاع الخاص، من جانب تلقي تكوين في مجال 

آللي واألنترنت، حيث تتقارب النسب بين القطاعين، وبهذا نستنتج أن متغير اإلعالم ا
طبيعة المؤسسة اإلعالمية، ال يؤثر على تلقي الصحفي لتكوين خاص في مجال استخدام 

  .األنترنت
  

  .عالقة المتغيرات بمواجهة المبحوثين للصعوبات أثناء استخدامهم لألنترنت:  40الجدول رقم 
)4(ؤال الس 

 
 
 لمتغيراتا

 هل تواجه صعوبات أثناء استخدام األنترنت؟

 المجموع بدون إجابة ال نعم

 ن تك ن تك ن تك ن تك

ـن
ــ

ّسـ
 100% 51 - - 88% 45 12% 6 20-30ال

40-31 5 %6,66 25 %83,33 - - 30 %100 

50-41 8 %42,10 11 %57,89 - - 19 %100 

51 < - - - - - - - - 

رة 
لخب
ا

ن
ال

ة

5-1 8 %16 42 %84 - - 50 %100 

10-6 3 %12 22 %88 - - 25 %100 

15-11 1 %10 9 %90 - - 10 %100 

16 < 7 %46,66 8 %53,33 - - 15 %100 

عة 
طبي

سة 
ؤس
 100% 34 - - 82,35% 28 17,65% 6عموميةالم

 100% 66 - - 80,30% 53 19,69% 13 خاصة



  األنترنت في تطوير الصحافة المكتوبة في الجزائر اتإسهام
    

  

 

  

السن بإجابات المبحوثين، حول مواجهتهم للصعوبات أثناء  يرتبط متغير: السن  -
استخدامهم لألنترنت، إذ يؤكد الجدول أن مواجهة المبحوثين للصعوبات، ترتفع كلما ارتفع 

مثال نسبة تلقي الصعوبات  12%سن المبحوث، وتقل كلما انخفض السن، حيث تمثل نسبة 
في الفئة العمرية الثانية، و  16,66%لى، و في التعامل مع األنترنت، في الفئة العمرية األو

في الفئة العمرية الثالثة، وتفسر سهولة تعامل صغار السن مع األنترنت أكثر من  %42,10
  .غيرهم، بإقبالهم على هذه الوسيلة وتعودهم عليها بسرعة

  

أما متغير الخبرة المهنية، فإنه ال يؤثر بشكل كبير على إجابات : الخبرة المهنية  -
لصحفيين على هذا السؤال، إال في حالة الفئات الثالثة األولى من الخبرة، حيث مواجهة ا

المبحوثين للصعوبات أثناء استخدامهم لألنترنت، تقل كلما ارتفعت الخبرة المهنية، إال في 
سنة فما فوق، فإن النسبة ترتفع، وبهذا نستنتج أن كلما زاد المبحوث خبرة،  16الحالة من 
سنة فما  16نسبة تلقيه للصعوبات أثناء استخدامه لألنترنت، إال في الفئة من كلما قلت 

فوق، ففيها تتقارب النسب بين من يواجه، ومن ال يواجه صعوبات أثناء استعمال 
األنترنت، ويمكن تفسير هذا بسبب صعوبة تأقلم هذه الفئة مع األنترنت بسبب الخبرة 

ملة في العمل الصحفي، وصعوبة اقتحام عالم الرقمية الطويلة مع الوسائل التقليدية المستع
  .والتكنولوجيا الحديثة

  

أما متغير طبيعة المؤسسة اإلعالمية فإنه ال يؤثر بشكل : طبيعة المؤسسة اإلعالمية  -
فعال على إجابات المبحوثين، وهذا ما نالحظه عند تقارب النسب بينهما، إذ نجد بأن عدم 

ت أثناء استخدامهم لألنترنت، وصلت نسبتها في المؤسسات مواجهة المبحوثين للصعوبا
، وهي تقل عن ذلك بقليل في حالة المؤسسات الخاصة بنسبة 82,35%العمومية إلى 

%80,30. 



  األنترنت في تطوير الصحافة المكتوبة في الجزائر اتإسهام
    

  

 

  

  عالقة المتغيرات بنوعية الصعوبات التي يتلقاها الصحفيون أثناء :  41الجدول رقم 
  .استخدامهم لألنترنت    

  

)4(سؤال ال
 
 

 اتالمتغير

 فما هي نوعية الصعوبات؟"بنعم"إذا كان الجواب

 المجموع لغوية مالية تقنية

 ن تك ن تك ن تك ن تك

ـن
ــ

ّسـ
 100% 9 33,33% 3 11,11% 1 55,55% 5 20-30ال

40-31 5 %100 - - - - 5 %100 

50-41 7 %87,50 1 %12,50 - - 8 %100 

51 < - - - - - - - - 

رة 
لخب
ا

نة
ال

5-1 6 %60 1 %10 3 %30 10 %100 

10-6 3 %100 - - - - 3 %100 

15-11 1 %100 - - - - 1 %100 

16 < 7 %77,77 2 %22,22 - - 9 %100 

عة 
طبي

سة 
ؤس
 100% 6 - - - - 100% 6عموميةالم

 100% 14 14,28% 2 14,28% 2 71,42% 10 خاصة

  

هو تنوع الصعوبات التي يتلقاها المبحوث، أثناء المالحظ عند متغير السن : السن  -
استخدامه لألنترنت عند الفئة العمرية األولى والثالثة، بين صعوبات تقنية، ومالية، 
ولغوية، ولكن الصعوبات التقنية هي التي تحتل الصدارة بأكبر النسب، بينما الفئة العمرية 

  .وبات التقنيةفهي ال تتلقى إال الصع) سنة 40إلى  41من (الثانية 
  

بالنسبة لهذا المتغير، هناك تنوع الصعوبات في الفئة األولى من : الخبرة المهنية  -
، بينما في الفئة الثانية والثالثة من )لغوية 30%مالية،  10%تقنية،  60%(الخبرة المهنية 

الخبرة، ال يتلقى المبحوثون إال الصعوبات التقنية، أما الفئة الرابعة فهي تتعرض 
للصعوبات التقنية، والمالية، وبهذا نالحظ أن الصعوبات تزداد عند الخبرة المهنية القصيرة 

، وتقل في )سنة فما فوق 16من (، ولدى الخبرة المهنية الطويلة )سنوات 5إلى  1من (
  .حالة الخبرة المهنية المتوسطة

  



  األنترنت في تطوير الصحافة المكتوبة في الجزائر اتإسهام
    

  

 

مومية إال ال يتعرض الصحفي المنتمي للمؤسسة الع: طبيعة المؤسسة اإلعالمية  -
للصعوبات التقنية، بينما نالحظ تنوع الصعوبات لدى الصحفي المنتمي للمؤسسات 

  .الخاصة، وبنسب أكبر للصعوبات التقنية
  

  .عالقة المتغيرات بالحجم الساعي لالستخدام اليومي لألنترنت:  42الجدول رقم 
  

)5(سؤال ال
 
 

 المتغيرات

 نترنت؟ما هو الحجم الساعي الستعمالك اليومي لأل
أقل من نصف

 ساعة
من نصف ساعة
 إلى ساعة

من ساعة إلى 
 المجموع أكثر ساعتين

 نتك ن تك ن تك ن تك ن تك

ـن
ــ

ّسـ
ال

 

30-20 4 %7,84 17 %33,33 25 %49,01 5 %9,80 51 %100 

40-31 2 %6,66 8 %26,26 12 %40 8 %26,26 30 %100 

50-41 3 %15,78 6 %31,57 6 %31,57 4 %21,05 19 %100 

51 < - - - - - - - - - - 

نية
لمه
رة ا

لخب
ا

 

5-1 4 %8 18 %36 23 %46 5 %10 50 %100 

10-6 2 %8,33 5 %20,83 10 %41,66 7 %29,16 24 %100 

15-11 1 %10 3 %30 3 %30 3 %30 10 %100 

16 < 2 %13,33 6 %40 4 %26,66 3 %20 15 %100 

مية
عال
 اإل
سة
ؤس
 الم
يعة
طب

 
معمو
 ية

6 %17,64 12 %35,29 11 %32,35 5 %14,71 34 %100 

 100% 67 19,40% 13 46,26% 31 28,35% 19 5,97% 4خاصة

  

في جميع الفئات العمرية، نالحظ أن أكبر نسبة لالستخدام اليومي لألنترنت هي : السن  -
كل فئة من ساعة إلى ساعتين، بنسب متقاربة بين جميع هذه الفئات، بفروق طفيفة بين 

  .عمرية، وأخرى، حيث تنخفض النسب كلما زاد سن المبحوث
  

في جميع الفئات الخاصة بالخبرة، نالحظ أن أكبر نسبة لالستخدام : الخبرة المهنية  -
من سنة (اليومي لألنترنت هي من ساعة إلى ساعتين في اليوم، وتمثل في الفئة األولى 

  .ارتفعت الخبرة المهنية للمبحوث وتنخفض هذه النسبة كلما 46%، )سنوات 5إلى 
  



  األنترنت في تطوير الصحافة المكتوبة في الجزائر اتإسهام
    

  

 

تستخدم كل من المؤسسات العمومية والخاصة األنترنت، : طبيعة المؤسسة اإلعالمية  -
بحجم ساعي متقارب، وبالتالي ال يؤثر متغير طبيعة المؤسسة اإلعالمية، على الحجم 

  .الساعي لالستخدام اليومي لألنترنت
  .فع استخدام الصحفي لألنترنتعالقة المتغيرات بدوا:  43الجدول رقم 

  

)6(سؤال ال
 
 

 المتغيرات

 ما هي دوافع استعمالك لألنترنت؟
قراءة الصحف
 والمجالت

البحث عن أخبار
 ومعلومات مختلفة

استعمال البريد 
 اإللكتروني

 المجموع الترفيه والتسلية

 نتك ن تك ن تك ن تك ن تك

ـن
ــ

ّسـ
ال

 

30-20 44 %29,72 49 %33,10 38 %25,67 17 %11,48 48 %100 

40-31 21 %27,63 27 %35,52 21 %27,63 7 %9,21 76 %100 

50-41 12 %28,57 16 %38,09 11 %26,19 3 %7,14 42 %100 

51 < - - - - - - - - - - 

نية
لمه
رة ا

لخب
ا

 

5-1 39 %29,77 45 %34,35 35 %27,56 12 %9,23 131 %100 

10-6 18 %27,27 24 %36,36 17 %25,77 6 %9,09 66 %100 

15-11 7 %30,43 9 %39,13 6 %26,08 1 %4,34 23 %100 

16 < 8 %24,24 13 %39,39 9 %27,27 3 %9,09 33 %100 

مية
عال
 اإل
سة
ؤس
 الم
يعة
طب

 
عموم
 ية

26 %26,53 32 %32,65 25 %25,51 15 %15,31 98 %100 

 100% 168 4,76% 8 27,97% 47 37,50% 63 29,76% 50خاصة

  

إن المالحظ من خالل قراءة نتائج الجدول، أن البحث عن أخبار ومعلومات، : السن  -
تحتل صدارة ترتيب دوافع استعمال األنترنت عند جميع الفئات العمرية، وهي تنخفض 

، وفي الفئة العمرية الثالثة 33,10%كلما ارتفع السن، بحيث بلغت في الفئة العمرية األولى 
حظ كذلك أن الترفيه والتسلية تقل نسبته كلما زاد السن كذلك، بحيث بلغ والمال. %38,09

أما بالنسبة للدوافع األخرى . 7,14%، وفي الفئة العمرية الثالثة 11,48%في الفئة العمرية 
  .الستخدام األنترنت، فنسبها متقاربة بين جميع الفئات العمرية

  

المهنية، على تقارب النسب الخاصة  يدل الجدول الخاص بالخبرة: الخبرة المهنية  -
بدوافع استخدام األنترنت عند جميع الفئات الخاصة بالخبرة المهنية، إال في حالة البحث 



  األنترنت في تطوير الصحافة المكتوبة في الجزائر اتإسهام
    

  

 

عن أخبار، حيث ترتفع نسبة البحث عن أخبار ومعلومات، كلما ارتفعت الخبرة المهنية 
، 39,39%لت إلى ، أما في الفئة األخيرة وص34,35%للمبحوث، إذ بلغت في الفئة األولى 

أما بالنسبة للترفيه والتسلية، فإن الحاجة إليهما تقل كلما ارتفعت الخبرة المهنية للمبحوث، 
  .إال في الفئة األخيرة من الخبرة، فالنسبة ترتفع نسبيا

  

ترتفع النسب الخاصة بالمؤسسات الخاصة، عن مثيالتها : طبيعة المؤسسة اإلعالمية  -
ي جميع الحاالت الخاصة بدوافع استخدام األنترنت، إال في حالة في المؤسسات العمومية ف

الترفيه والتسلية، حيث تستعمل المؤسسات العمومية الترفيه، أكثر بقليل من المؤسسات 
 .الخاصة
2.2.IV –  عالقة المتغيرات بأثر استخدام األنترنت على العمل الصحفي:  

1.2.2.IV – ترنت على الصحفي ونشاطه اليومي عالقة المتغيرات بأثر استخدام األن:  
  .عالقة المتغيرات بتقليص حجم المقابالت الصحفية وجها لوجه:  44الجدول رقم 

  

)7(سؤال ال
 
 

 المتغيرات

 هل األنترنت قلصت من حجم مقابالتك الصحفية وجها لوجه؟

 المجموع بدون إجابة ال نعم

 ن تك ن تك ن تك ن تك

ـن
ــ

ّسـ
 100% 51 - - 80,39% 41 19,60% 10 20-30ال

40-31 7 %23,33 23 %76,66 - - 30 %100 

50-41 5 %26,31 14 %73,68 - - 19 %100 

51 < - - - - - - - - 

رة 
لخب
ا

نية
لمه
ا

 

5-1 11 %22 39 %78 - - 50 %100 

10-6 13 %52 12 %48 - - 25 %100 

15-11 4 %40 6 %48 - - 10 %100 

16 < 6 %40 9 %60 - - 15 %100 

عة 
طبي

سة 
ؤس
الم

مية
عال
اإل

 

 100% 34 - - 85,29% 29 14,70% 5عمومية

 100% 66 - - 74,24% 49 25,75% 17 خاصة

تدل نتائج هذا الجدول، بأن متغير السن يؤثر بشكل كبير على مساهمة : السن  -
فئة األنترنت في تقليص حجم المقابالت الصحفية وجها لوجه، حيث ترتفع النسب من 

 31، وفي الفئة من 19,60%سنة،  30و  20عمرية إلى أخرى، حيث تمثل في الفئة بين 
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وبهذا . 26,31%سنة وصلت إلى  50إلى  41، وفي الفئة من 23,33%سنة،  40إلى 
نستنتج بأن كلما ارتفع سن المبحوث، كلما ساهمت األنترنت أكثر في تقليص حجم 

أخرى كلما ارتفع سن المبحوث كلما زاد احتمال  المقابالت الصحفية وجها لوجه، بعبارة
  .إجراء مقابالت صحفية افتراضية

  

في الفئتين األولى والثانية من الخبرة، نالحظ ارتفاع نسبة مساهمة : الخبرة المهنية  -
في الفئة األولى، إلى  22%األنترنت في تقليص حجم المقابالت الصحفية وجها لوجه، من 

، ثم تنخفض النسبة في الفئة الثالثة والرابعة، ويمكن القول أن ارتفاع في الفئة الثانية %52
نسب تقليص حجم المقابالت الصحفية وجها لوجه، تتم في حالة الخبرة المهنية المتوسطة 

  ).سنوات 10إلى  6من (
  

ترتفع نسبة إسهامات األنترنت في تقليص حجم المقابالت : طبيعة المؤسسة اإلعالمية  -
وجها لوجه في المؤسسات اإلعالمية التابعة للقطاع الخاص، أكثر منها في الصحفية، 

في  14,70%في األول، مقابل  25,75%المؤسسات التابعة للقطاع العمومي، وهذا بنسبة 
  .القطاع الثاني على التوالي

  .عالقة المتغيرات بالتحاور مع الزمالء الصحفيين عبر األنترنت:  45الجدول رقم 
)8(سؤال ال

 
 

 المتغيرات

 هل تتحاور مع الزمالء الصحفيين عبر األنترنت؟

 المجموع بدون إجابة ال نعم

 ن تك ن تك ن تك ن تك

ـن
ــ

ّسـ
 100% 51 - - 41,17% 21 58,82% 30 20-30ال

40-31 16 %53,33 13 %43,33 1 %3,33 30 %100 

50-41 7 %36,84 12 %63,15 - - 19 %100 

51 < - - - - - - - - 

رة 
لخب
ا

نية
لمه
ا

 

5-1 30 %60 20 %40 - - 50 %100 

10-6 13 %52 12 %48 - - 25 %100 

15-11 4 %40 6 %60 - - 10 %100 

16 < 6 %40 9 %60 - - 15 %100 

عة 
طبي

سة 
ؤس
الم

مية
عال
اإل

 

 100% 34 - - 55,88% 19 44,12% 15عمومية

 100% 66 1,51% 1 40,90% 27 57,57% 38 خاصة
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يؤثر متغير السن على مدى تحاور الصحفيين فيما بينهم عبر األنترنت، حيث : السن  -
في الفئة  58,82%تنخفض نسبة التحاور كلما ارتفع سن المبحوث، إذ انخفضت النسبة من 

في الفئة العمرية  36,84%في الفئة العمرية الثانية، وإلى  53,33%العمرية األولى إلى 
على أن التحاور مع الزمالء الصحفيين عبر األنترنت، يزداد كلما كان  الثالثة، وهذا دليل

  .سن المبحوث صغيرا، ويضعف كلما كان السن كبيًرا
  

إن احتمال ارتفاع نسب إسهامات األنترنت في تحاور الصحفيين فيما : الخبرة المهنية  -
النسب تدريجيا  بينهم عبر األنترنت، نجدها في حالة الخبرة المهنية القصيرة، وتنخفض

في الفئة األولى من  60%كلما ارتفعت الخبرة المهنية للمبحوث، حيث تمثل النسبة 
في الفئة األخيرة من الخبرة المهنية، وهذا مؤشر على أن متغير الخبرة  40%الخبرة، و 

  .يؤثر على دور األنترنت في الرفع من نسب تحاور الصحفيين عبر الشبكة
  

ترتفع نسبة تحاور الصحفيين عبر األنترنت، لدى : المية طبيعة المؤسسة اإلع -
، أكثر منها لدى الصحفيين التابعين للقطاع 57,57%الصحفيين التابعين للقطاع الخاص بـ 

، وبهذا يمكن القول أن تحاور الصحفيين فيما بينهم عبر األنترنت، 44,12%العام بنسبة 
  .ثر من المؤسسات التابعة للقطاع العاميرتفع لدى المؤسسات التابعة للقطاع الخاص، أك

  

  .عالقة المتغيرات بمواضيع التحاور مع عبر األنترنت:  46الجدول رقم 
)8(سؤال ال

 
 

 المتغيرات

 إذا كان الجواب بنعم فما هو موضوع الحوار؟
تبادل األفكار حول

 المواضيع
مجريات  على االطالع

 الساحة اإلعالمية
التشاور وطلب 

 المساعدة
 لمجموعا

 ن تك ن تك ن تك ن تك

ـن
ــ

ّسـ
 100% 55 29,09% 16 40% 22 30,90% 17 20-30ال

40-31 14 %46,66 8 %26,66 8 %26,66 30 %100 

50-41 3 %23,07 6 %46,15 4 %30,76 13 %100 

51 < - - - - - - - - 

رة 
لخب
ا

نة
ال

5-1 17 %31,48 21 %38,88 16 %29,63 54 %100 

10-6 12 %41,77 9 %31,03 8 %27,58 29 %100 

15-11 2 %33,33 2 %33,33 2 %33,33 6 %100 

16 < 3 %30 4 %40 3 %30 10 %100 

بيع
ط  100% 29 31,03% 9 34,48% 10 34,48% 10عموميةة 
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 100% 70 28,57% 20 37,14% 26 34,28% 24 خاصة

يتضح أن أكبر نسبة من بين المواضيع، في الفئة  من خالل نتائج الجدول،: السن  -
في  40%العمرية األولى والثالثة، هي االطالع على مجريات الساحة اإلعالمية بنسبة 

في الفئة الثالثة، أما الفئة العمرية الثانية فهي تحتل أكبر نسبة في  46,15%الفئة األولى، و 
  .46,60%تبادل األفكار حول مواضيع صحفية مختلفة بنسبة 

  

أكثر ما تتحاور عليه الفئة األولى والرابعة من الخبرة المهنية، هو : الخبرة المهنية  -
بالنسبة  40%بالنسبة لألولى، و  38,88%االطالع على مجريات الساحة اإلعالمية بنسبة 

للرابعة، أما الفئة الثانية من الخبرة، فهي تركز على تبادل األفكار حول مواضيع صحفية 
، أما الفئة الثالثة من الخبرة، فهي تستعمل جميع األهداف بصفة 41,37%فة بنسبة مختل

  .لكل هدف 33,33%متساوية وبنسبة 
  

تصيب المؤسسات اإلعالمية العمومية، جميع األهداف : طبيعة المؤسسة اإلعالمية  -
ت المستعملة في التحاور ما بين الزمالء عبر األنترنت بنسب متفاوتة، أما المؤسسا

اإلعالمية الخاصة، فهي تركز أوال على االطالع على مجريات الساحة اإلعالمية، ثم 
  .تأتي بعدها المواضيع األخرى

  

عالقة المتغيرات بأثر األنترنت على تنمية القدرات المعرفية والثقافية :  47الجدول رقم 
  .لدى الصحفي

)9(ؤال الس 
 
 

 المتغيرات

 اتك المعرفية والثقافية؟هل األنترنت زادت من تنمية قدر

 المجموع بدون إجابة ال نعم

 ن تك ن تك ن تك ن تك

ـن
ــ

ّسـ
 100% 51 - - - - 100% 51 20-30ال

40-31 28 %93,33 1 %3,33 1 %3,33 30 %100 

50-41 16 %84,21 2 %10,52 1 %5,26 19 %100 

51 < - - - - - - - - 

رة 
لخب
ا

نة
ال

5-1 50 %100 - - - - 50 %100 

10-6 24 %96 - - 1 4 25 %100 

15-11 9 %90 1 %10 - - 10 %100 

16 < 12 %80 2 %13,33 1 %6,66 15 %100 
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عة 
طبي

سة 
ؤس
 100% 34 5,88% 2 5,88% 2 88,24% 30عموميةالم

 100% 66 - - 3,03% 2 96,96% 64 خاصة

  

يؤثر على إجابات المبحوثين حول تأثير  يبرز هذا الجدول أن متغير السن،: السن  -
األنترنت في تنمية القدرات المعرفية والثقافية لديهم، حيث يقل دور األنترنت في التأثير 
إيجابا على القدرات الثقافية للصحفي، كلما ارتفع السن، إذ شكلت النسبة في الفئة العمرية 

، وبهذا نستنتج أنه كلما ارتفع 84,21%، وفي الثالثة 93,33%، وفي الثانية 100%األولى 
  .السن، كلما انخفض دور األنترنت في تنمية ثقافة الصحفي المبحوث

  

تؤثر الخبرة المهنية على إجابات المبحوثين تقريبا بنفس درجة تأثير : الخبرة المهنية  -
السن عليها، حيث يتبين من خالل نتائج الجدول أن النسب الخاصة بمساهمة األنترنت في 

حيث سجلت . نمية ثقافة الصحفي، تعرف انخفاضا تدريجيا، كلما ارتفعت الخبرة المهنيةت
، وبهذا 80%، أما في الفئة األخيرة من الخبرة نسبة 100%في الفئة األولى من الخبرة 

نصل إلى القول أنه كلما كان الصحفي المبحوث أكثر خبرة، كلما قل دور األنترنت في 
  .عرفيتنمية ثقافته وزاده الم

  

إن االنتماء إلى مؤسسة إعالمية عمومية أو خاصة، لم : طبيعة المؤسسة اإلعالمية  -
يشكل اختالفا في إجابات المبحوثين، حول دور األنترنت في تنمية قدراتهم المعرفية، إال 
أن نسبة المجيبين بنعم بالمؤسسات الخاصة، تفوق نسبيا مثيلتها في المؤسسات اإلعالمية 

  .ولكن ليس بالشيء الذي يشكل تأثيًرا واضًحا العمومية،
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  .عالقة المتغيرات بتلقي الصحفي لردود أفعال من القراء عبر األنترنت:  48الجدول رقم 
  

)10(ؤال الس 
 
 

 المتغيرات

 هل تلقيت ردود أفعال من القراء على مقاالتك عبر األنترنت؟

 المجموع بدون إجابة ال نعم

 ن تك ن تك ن تك ن تك

ـن
ــ

ّسـ
 100% 51 - - 70,58% 36 29,41% 15 20-30ال

40-31 20 %66,66 10 %33,33 - - 30 %100 

50-41 9 %47,36 10 %52,63 - - 19 %100 

51 < - - - - - - - - 

رة 
لخب
ا

نة
ال

5-1 17 %34 33 %66 - - 50 %100 

10-6 15 %60 10 %40 - - 25 %100 

15-11 4 %40 6 %60 - - 10 %100 

16 < 9 %60 6 %40 - - 15 %100 

عة 
طبي

سة 
ؤس
 100% 34 - - 64,70% 22 35,29% 12عموميةالم

 100% 66 - - 53,03% 35 46,96% 31 خاصة

  

إن المالحظ من خالل الجدول، اختالف إجابات الصحفيين المبحوثين حول تلقي : السن  -
ترنت، باختالف الفئات العمرية التي ينتمون إليها، ردود أفعال من قبل القراء عبر األن

من الصحفيين المبحوثين، لم يتلقوا  70,58%حيث يتضح من خالل الفئة األولى بأن نسبة 
 66,60%ردود أفعال عبر األنترنت من قبل القراء، أّما في الفئة العمرية الثانية فإن نسبة 

لفئة الثالثة من السن، تمثل نسبة الصحفيين من الصحفيين، تلقت ردوًدا من القراء، أما في ا
، وبهذا يمكن استنتاج أن سن 47,36%، أما الذين يتلقوها 52,63%الذين لم يتلقوا ردوًدا 

  .الصحفي يلعب دور في إمكانية خلق جو تفاعلي بين الصحفي والقارئ عبر األنترنت
  

حوثين من الفئة األولى من الصحفيين المب 66%يبين هذا الجدول أن : الخبرة المهنية  -
من الخبرة المهنية، لم يتلقوا ردود أفعال من القراء على مقاالتهم، أما ذوو الخبرة المهنية 

، 60%سنة فما فوق، فإنهم يتلقون ردود أفعال بنسبة  16سنوات، ومن  10إلى  6من 
لف وبهذا يمكن استنتاج أن تلقي الصحفي لردود أفعال من القارئ عبر األنترنت، تخت

  .درجته حسب اختالف الخبرة المهنية للمبحوثين
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تفوق المؤسسات العمومية المؤسسات التابعة للقطاع : طبيعة المؤسسة اإلعالمية  -
  .الخاص بشكل طفيف، في تلقيها للردود من قبل القراء عبر األنترنت

  

  مؤتمرات  عالقة المتغيرات باستعمال األنترنت إلجراء أو المشاركة في:  49الجدول رقم 
  .صحفية عن بعد    

  

)11(ؤال الس 
 
 

 المتغيرات

هل سبق لك أن استعملت األنترنت إلجراء مؤتمرات صحفية عن 
 بعد؟

 المجموع بدون إجابة ال نعم

 ن تك ن تك ن تك ن تك

ـن
ــ

ّسـ
 100% 51 - - 86,27% 44 13,72% 7 20-30ال

40-31 4 %13,33 26 %86,66 - - 30 %100 

50-41 2 %10,52 16 %84,21 1 %5,26 19 %100 

51 < - - - - - - - - 

رة 
لخب
ا

نة
ال

5-1 9 %18 41 %82 - - 50 %100 

10-6 5 %20 20 %80 - - 25 %100 

15-11 - - 9 %90 1 %10 10 %100 

16 < 2 %13,33 - - 13 %86,66 15 %100 

عة 
طبي

سة 
ؤس
 100% 34 - - 82,35% 28 17,65% 6عموميةالم

 100% 66 1,51% 1 84,84% 56 13,63% 9 خاصة

  

يتضح من خالل الجدول أن نسبة ضئيلة من الصحفيين المبحوثين، على : السن  -
اختالف جميع الفئات العمرية، تستخدم األنترنت إلجراء، أو المشاركة في مؤتمرات 

، وهي أعلى نسبة 13,72%صحفية عن بعد، وهي تمثل في الفئة األولى من السن نسبة 
في جميع المراحل العمرية، حيث تعرف انخفاضا تدريجيا، وكلما كان سن المبحوث أكبر، 

  .كلما قلت نسبة استعمال األنترنت إلجراء أو المشاركة في مؤتمرات صحفية عن بعد
  

سبيا في في الفئتين األولى والثانية من الخبرة المهنية، نالحظ ارتفاعا ن: الخبرة المهنية  -
نسبة استخدام األنترنت، للمشاركة في مؤتمرات صحفية عن بعد، حيث انتقلت النسبة من 

في الفئة الثانية، أما في الفئة الثالثة من الخبرة، فإن  20%في الفئة األولى، إلى  %18
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وبهذا نستنتج أنه كلما كانت الخبرة . في الفئة الرابعة 13,33%إلى  00%النسبة تنتقل من 
ة، ومتوسطة، كلما زادت الفرصة في إجراء أو المشاركة في مؤتمرات صحفية عن قصير
  .بعد

  

ترتفع نسبة استعمال األنترنت إلجراء، أو المشاركة في : طبيعة المؤسسة اإلعالمية  -
مقارنة بالمؤسسات  17,65%مؤتمرات صحفية عن بعد، لدى المؤسسات العمومية بنسبة 

  .فقط 13,63%التابعة للقطاع الخاص بنسبة 
  

  .عالقة المتغيرات باالستفادة من األنترنت ببناء موقع خاص بالصحفي:  50الجدول رقم 
  

)12(ؤال الس 
 
 

 المتغيرات

 هل استفدت من األنترنت ببناء موقع خاص بك؟

 المجموع بدون إجابة ال نعم

 ن تك ن تك ن تك ن تك

ـن
ــ

ّسـ
 100% 51 - - 86,27% 44 13,72% 7 20-30ال

40-31 4 %13,33 26 %86,66 - - 30 %100 

50-41 4 %21,05 15 %78,94 - - 19 %100 

51 < - - - - - - - - 

رة 
لخب
ا

نة
ال

5-1 6 %12 44 %88 - - 50 %100 

10-6 4 %16 21 %84 - - 25 %100 

15-11 1 %10 9 %90 - - 10 %100 

16 < 4 %26,66 - - 11 %73,33 15 %100 

يعة
طب

سة  
ؤس
 100% 34 - - 88,24% 30 11,76% 4عموميةالم

 100% 66 - - 84,84% 56 15,15% 10 خاصة

  

تمثل االستفادة من األنترنت ببناء موقع خاص بالصحفي، نسبا ضئيلة في جميع : السن  -
سنة، تعرف أعلى النسب  50إلى  41الفئات الخاصة بالسن، ولكن الفئة العمرية من 

، وبهذا نستنتج أن السن المتقدمة للمبحوث ترفع 21,05%ة بالفئات األخرى، وهي مقارن
  .من احتمال قيام الصحفي، ببناء موقع خاص به على الشبكة

  

تختلف درجة استفادة المبحوثين من األنترنت، ببناء موقع خاص بهم، : الخبرة المهنية  -
) في الفئة األولى من الخبرة(صحفيين فقط من ال 12%باختالف الخبرة المهنية، فقد استفاد 
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من األنترنت، ببناء موقع خاص بهم على الواب، أما الفئة األخيرة من الخبرة فكانت 
، وبهذا نصل إلى القول أن الخبرة المهنية تؤثر على استفادة الصحفيين 26,66%نسبتها 

  .من األنترنت، ببناء موقع خاص بهم على شبكة األنترنت
  

تتقارب النسب الخاصة بالمؤسسات العمومية، مع النسب : سة اإلعالمية طبيعة المؤس -
الخاصة بالمؤسسات التابعة للقطاع الخاص، في درجة استفادتها من األنترنت، ببناء موقع 

 11,76%لصالح المؤسسات الخاصة و  15,15%خاص بالصحفي على الشبكة، وهي تمثل 
  .لصالح المؤسسات اإلعالمية العمومية

  .عالقة المتغيرات باالهتمام أكثر بمجريات الساحة األجنبية:  51ل رقم الجدو
)13(ؤال الس 

 
 

 المتغيرات

هل األنترنت جعلتك تهتم بمجريات الساحة األجنبية أكثر من 
 السابق؟

 المجموع بدون إجابة ال نعم

 ن تك ن تك ن تك ن تك

ـن
ــ

ّسـ
 100% 51 - - 7,84% 4 92,15% 47 20-30ال

40-31 27 %90 3 %10 - - 30 %100 

50-41 18 %94,73 1 %5,26 - - 19 %100 

51 < - - - - - - - - 

رة 
لخب
ا

نية
لمه
ا

 
5-1 46 %92 4 %8 - - 50 %100 

10-6 22 %88 3 %12 - - 25 %100 

15-11 10 %100 - - - - 10 %100 

16 < 14 %93,33 1 %6,66 - - 15 %100 

عة 
طبي

سة 
ؤس
الم

عال
اإل

مية

 100% 34 - - 11,76% 4 88,24% 30عمومية

 100% 66 - - 7,57% 5 92,42% 61 خاصة

تدل نتائج هذا الجدول، على اختالف إجابات المبحوثين باختالف الفئات : السن  -
العمرية، التي ينتمون إليها، حول مدى تأثير األنترنت على اهتماماتهم بمجريات الساحة 

الفئة العمرية الثالثة، أكثر الفئات اهتماما باألحداث األجنبية، إثر األجنبية، حيث تعتبر 
، وأخيرا الفئة 92,15%، ثم تليها الفئة األولى بنسبة 94,73%استخدام األنترنت بنسبة 

وبهذا يمكن االستنتاج أن السن يؤثر على مدى ميول المبحوثين . 90%الثانية بنسبة 
  .رنتلألحداث الدولية، إثر استعمال األنت
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تميل الفئة الثالثة من فئات الخبرة المهنية بصفة كلية، إلى االهتمام : الخبرة المهنية  -
أكثر بمجريات الساحة الدولية على فعل استخدام األنترنت، ثم تليها الفئة األخيرة بنسبة 

وهكذا نستخلص . 92%، وأخيرا الفئة األولى بنسبة 88%، ثم الفئة الثانية بنسبة %93,33
معظم أفراد العينة، زادوا من ميولهم باستخدام األنترنت إلى األحداث الدولية، ولكن  بأن

  .درجة ذلك تختلف باختالف الخبرة المهنية للمبحوثين
 الجدول ذلك يبين كما -  وواضح كبير اختالف هناك ليس :اإلعالمية  المؤسسة طبيعة -

حداث األجنبية، إثر استعمال بين المؤسسات العمومية، والخاصة في درجة الميول لأل –
، أما في 92,42%األنترنت، إال أن المؤسسات الخاصة تحظى بأعلى نسبة، وتقدر بـ 

  .88,24%المؤسسات العمومية فإنها تمثل 
  عالقة المتغيرات بتحرير وإرسال المواد الصحفية من مصادر الخبر :  52الجدول رقم 

  .مباشرة إثر استخدام األنترنت    
)14( ؤالالس 

 
 

 المتغيرات

هل األنترنت سمحت لك بتحرير وإرسال مـوادك مـن مصـادر 
الخبـر إلى الصحيفة مباشرة دون انتظار العودة إلى مقر 

 الصحيفة؟
 المجموع بدون إجابة ال نعم

 ن تك ن تك ن تك ن تك
ـن
ــ

ّسـ
ال

 
30-20 38 %47,50 11 %21,56 2 %3,93 51 %100 

40-31 28 %93,33 2 %6,66 - - 30 %100 

50-41 14 %73,68 5 %26,31 - - 19 %100 

51 < - - - - - - - - 

نية
لمه
رة ا

لخب
ا

 

5-1 37 %74 11 %22 2 %4 50 %100 

10-6 23 %92 2 %8 - - 25 %100 

15-11 9 %90 1 %10 - - 10 %100 

16 < 11 %73,33 4 %26,66 - - 15 %100 

سة 
ؤس
 الم
يعة
طب

مية
عال
اإل

 

 100% 34 - - 20,59% 7 79,41% 27يةعموم

 100% 66 1,51% 1 16,66% 11 81,81% 54 خاصة
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نالحظ في متغير السن أن الفئة العمرية الثانية، هي األكثر استفادة من األنترنت : السن  -
من جانب تحرير وإرسال المقاالت الصحفية مباشرة من مصادر الخبر، دون انتظار 

، ثم تليها الفئة األولى بنسبة 93,33%يفة لكتابتها، وهذا بنسبة العودة إلى مقر الصح
  .73,68%، وأخيًرا الفئة الثالثة بنسبة %74,50

  

توضح نتائج الجدول أن المبحوثين ذوي الخبرة المهنية المتوسطة : الخبرة المهنية  -
نت، هم األكثر استفادة من خدمات األنتر) سنة 15إلى  11سنوات، ومن  10إلى  6من (

 90%للفئة األولى، و  92%من جانب إرسال المواد الصحفية، إلى مقر الصحيفة بنسبة 
من (، والطويلة )سنوات 5إلى  1من (للفئة الثانية، أما فيما يخص الخبرة المهنية القصيرة 

، فنسبة االستفادة من خدمات األنترنت من هذا الجانب، تنخفض مقارنة )سنة فما فوق 16
وبهذا يمكن استنتاج بأن االستفادة من األنترنت، من جانب إرسال . ىبالفئات األخر

واستقبال المقاالت الصحفية، من وإلى مقّرات الصحف، تكثر كلما كانت الخبرة المهنية 
  .متوسطة، وتقل في حالة الخبرة المهنية القصيرة والطويلة

  

المؤسسة اإلعالمية، إن المالحظ من خالل متغير طبيعة  :اإلعالمية  المؤسسة طبيعة -
التي ينتمي إليها المبحوث، أن المؤسسات التابعة للقطاع الخاص، هي األكثر استعماال 

، في حين 81,81%لألنترنت، قصد إرسال المواد الصحفية من مصادر الخبر بنسبة 
، ولكن الفرق ليس 79,41%تستخدم المؤسسات العمومية األنترنت في هذا الغرض بنسبة 

  .لمؤسستينعميقا بين ا
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  عالقة المتغيرات بتغيير الصحفي للقسم الذي ينتمي إليه في الجريدة إثر:  53الجدول رقم 
  .استخدام األنترنت    

  

)15(ؤال الس 
 
 

 المتغيرات

هل سبق وأن غّيرت القسم الصحفي الذي تنتمي إليه فـي 
 الجريـدة نتيجـة استعمالك لألنترنت؟

 المجموع بدون إجابة ال نعم

 ن تك ن تك ن تك ن تك

ـن
ــ

ّسـ
 100% 51 1,96% 1 80,39% 41 17,64% 9 20-30ال

40-31 5 %16,66 25 %83,33 - - 30 %100 

50-41 2 %10,52 17 %89,47 - - 19 %100 

51 < - - - - - - - - 

رة 
لخب
ا

نة
ال

5-1 13 %26 37 %74 - - 50 %100 

10-6 5 %20 20 %80 - - 25 %100 

15-11 1 %10 9 %90 - - 10 %100 

16 < 2 %13,33 13 %86,66 - - 15 %100 

عة 
طبي

سة 
ؤس
 100% 34 - - 94,12% 32 5,88% 2عموميةالم

 100% 66 - - 80,30% 53 19,69% 13 خاصة

  

، أقل الفئات نسبة من حيث )سنة 50إلى  41من (تعتبر الفئة العمرية الثالثة : السن  -
 10,52%ها لألقسام الصحفية التي تشتغل بها، إثر استخدام األنترنت، وهذا بنسبة تغيير

وبهذا . 17,64%، وأخيرا الفئة األولى بنسبة 16,66%فقط، ثم تليها الفئة الثانية بنسبة 
يمكن القول بأن سن المبحوث يؤثر على إحداث تغيير في األقسام الصحفية في الجريدة، 

وعلى الرغم من تسجيل نسب ضعيفة لدى جميع الفئات، إال أنها  إثر استخدام األنترنت،
  .تختلف من فئة إلى أخرى

  

إن المالحظ من خالل هذا المتغير، أن الفئة األولى من فئات الخبرة : الخبرة المهنية  -
المهنية، هي األكثر عرضة لتغيير األقسام الصحفية في الجريدة، إثر استعمال األنترنت 

، أما باقي الفئتين فإن النسب تنخفض إلى 20%تليها الفئة الثانية بنسبة  ، ثم26%بنسبة 
وبهذا يمكن القول أن في الخبرة . في الفئة الرابعة 13,33%في الفئة الثالثة، و  %10
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المهنية القصيرة والمتوسطة، يرتفع احتمال تغيير الصحفي للقسم الذي ينتمي إليه في 
  .ترنت، مقارنة بالخبرة المهنية الطويلةالجريدة، كنتيجة الستعماله لألن

  

المالحظ من خالل هذا المتغير، أن المؤسسات التابعة  :اإلعالمية  المؤسسة طبيعة -
للقطاع العام، هي األقل عرضة لتغيير األقسام الصحفية المنتمي إليها في الجريدة، إثر 

طاع الخاص، فإن نسبتها فقط، أّما المؤسسات التابعة للق 5,88%استعمال األنترنت بنسبة 
  .19,69%ترتفع لتصل إلى 

 

2.2.2.IV –  عالقة المتغيرات بأثر استخدام األنترنت على سحب الصحيفة وتوزيعها:  
  عالقة المتغيرات بارتفاع عدد مبيعات الصحف الورقية إثر استخدام :  54الجدول رقم 

  .األنترنت    
  

)16(سؤال ال
 
 

 المتغيرات

 عات صحيفتكم الورقية بعد استخدامها لألنترنت؟عدد مبيهل ازداد

 المجموع بدون إجابة ال نعم

 ن تك ن تك ن تك ن تك

ـن
ــ

ّسـ
 100% 51 19,60% 10 35,29% 18 45,09% 23 20-30ال

40-31 10 %33,33 10 %33,33 10 %33,33 30 %100 

50-41 7 %36,84 8 %42,10 4 %21,05 19 %100 

51 < - - - - - - - - 
رة 
لخب
ا

نة
ال

5-1 23 %46 15 %30 12 %24 50 %100 

10-6 11 %44 10 %40 4 16 25 %100 

15-11 3 %30 3 %30 4 %40 10 %100 

16 < 5 %33,33 7 %46,66 3 %20 15 %100 

عة 
طبي

سة 
ؤس
 100% 34 29,41% 10 35,29% 12 35,29% 12عموميةالم

 100% 66 19,69% 13 36,36% 24 43,93% 29 خاصة

  

تدل نتائج هذا الجدول، أن متغير السن يؤثر على إجابات المبحوثين حول : السن  -
ارتفاع عدد مبيعات الصحيفة الورقية، بعد استخدام األنترنت، حيث أكدت الفئة العمرية 

ا ، أم45,09%األولى أّن عدد المبيعات شهد ارتفاعا بعد استعمال األنترنت، وذلك بنسبة 
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، في حين تبقى النسبة المتبقية 35,29%فتقدر نسبتهم في هذه الفئة بـ " بال"المجيبون 
  .للذين لم يجيبوا على السؤال 19,60%والمقدرة بـ 

أما في الفئة العمرية الثانية، فإن النسبة هي نفسها في جميع االحتماالت وهي   
من مبحوثي هذه  36,84%أن ، أما النتائج الخاصة بالفئة الثالثة، فهي توضح ب%33,33

فتقدر " بال"الفئة أقروا بأن نسبة المبيعات ارتفعت إثر استعمال األنترنت، أما المجيبون 
للذين لم يجيبوا على  21,05%، وتنسب النسبة المتبقية والمقدرة بـ 42,10%نسبتهم بـ 

  .السؤال
  

ن ذوي الخبرة المهنية من المبحوثي 46%تؤكد نتائج الجدول أن نسبة : الخبرة المهنية  -
سنوات، أجابوا بأن عدد المبيعات ارتفع إثر استخدام األنترنت في  5من سنة إلى 

، وتقل عن ذلك 44%الصحف، وهذه النسبة تقل في الفئة الثانية من الخبرة، إذ تقدر بـ 
  .في الفئة األخيرة 33,33%، و 30%في الفئة الثالثة من الخبرة، حيث تنزل إلى 

كن القول أن متغير الخبرة المهنية، يؤثر على إجابات المبحوثين، حول وبهذا يم  
ارتفاع عدد مبيعات الصحف الورقية، إثر استخدام األنترنت، حيث يميل المبحوثون ذوو 
الخبرة المهنية القصيرة والمتوسطة، إلى القول بأن المبيعات ارتفعت إثر استعمال 

خبرة المهنية الطويلة عدم اإلجابة على السؤال، األنترنت، في حين يفضل المبحوثون في ال
  .أو اإلقرار بعدم ارتفاع المبيعات

  

إن المالحظ بعد قراءة هذا الجدول، في خانة طبيعة : طبيعة المؤسسة اإلعالمية  -
المؤسسة اإلعالمية، هو تساوي نسب المجيبين بنعم، مع نسب المجيبين بال حول ارتفاع 

، أما في حالة المؤسسات 35,29%العمومية، والمقدرة بـ عدد المبيعات، لدى الصحف 
  .36,36%ة المجيبين بنعم تمثل نسبة المجيبين بال الخاصة فإن نسب

استنتاج أن إجابات الصحفيين حول ارتفاع عدد المبيعات، إثر استخدام  وبهذا يمكن  
  .بحوثاألنترنت، تختلف باختالف طبيعة المؤسسة اإلعالمية التي ينتمي إليها الم
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  .عالقة المتغيرات بتحقيق سبق صحفي في موضوع ما إثر استعمال األنترنت:  55الجدول رقم 
  

)17(ؤال الس 
 
 

 المتغيرات

هل سبق لصحيفتكم وأن حققت سبقا صحفيا في موضوع ما إثر 
 استعمالهـا لألنترنت؟

 المجموع بدون إجابة ال نعم

 ن تك ن تك ن تك ن تك

ـن
ــ

ّسـ
 100% 51 7,84% 4 23,52% 13 66,66% 34 20-30ال

40-31 17 %56,66 7 %23,33 6 %20 30 %100 

50-41 6 %31,57 11 %57,88 2 %10,52 19 %100 

51 < - - - - - - - - 

رة 
لخب
ا

نة
ال

5-1 32 %64 11 %22 7 %14 50 %100 

10-6 15 %60 6 %24 4 %16 25 %100 

15-11 6 %60 4 %40 - - 10 %100 

16 < 4 %26,66 9 %60 2 %13,33 15 %100 

عة 
طبي

سة 
ؤس
 100% 34 20,57% 7 55,88% 19 23,53% 8عموميةالم

 100% 66 9,09% 6 16,66% 11 74,24% 49 خاصة

  

يدل الجدول أن متغير السن يؤثر على الصحفيين حول تحقيق سبق صحفي، : السن  -
حظ أنه كلما انخفض سن المبحوث، كلما ارتفعت نسبة جّراء استعمال األنترنت، حيث نال

، وفي الثانية 66,66%المجيبين بنعم حول تحقيق السبق، حيث تقدر في الفئة األولى بـ 
  .31,57%، وفي الفئة الثالثة تنخفض إلى 56,66%بـ 

  

يؤثر متغير الخبرة المهنية على إجابات الصحفيين، حول إمكانية : الخبرة المهنية  -
تمثل إجابة  64%يق سبق صحفي إثر استعمال األنترنت، حيث تؤكد النتائج أن نسبة تحق

الفئة األولى من الخبرة المهنية، والتي أقرت بأن الصحف التي تنتمي إليها حققت سبقا 
صحفيا، والمالحظ أن هذه النسبة تقل كلما ارتفعت الخبرة المهنية للمبحوثين، إذ تمثل في 

  . 26,66%، أما في الفئة األخيرة فهي تمثل 60%لثة من الخبرة الفئة الثانية والثا
ومن هنا نستنبط أنه كلما ارتفعت الخبرة المهنية للمبحوثين، كلما قل اعتقادهم 

  .بتحقيق صحفهم لسبق صحفي إثر استعمال األنترنت
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تظهر نتائج الجدول، استنادا إلى هذا المتغير، بأن : طبيعة المؤسسة اإلعالمية  -
مؤسسات التابعة للقطاع الخاص تحتل الريادة في تحقيق السبق الصحفي باستخدام ال

، مقارنة بالمؤسسات التابعة للقطاع العام، والتي تمثل نسبة 74,24%األنترنت، وهذا بنسبة 
ويمكن تفسير هذا، وحسب تحاليل الجداول السابقة بكون . فقط 23,53%تحقيق السبق بها 

اصة، هي األكثر استخداما لألنترنت بكل خدماته، وفي جميع المؤسسات اإلعالمية الخ
مستويات العمل اإلعالمي مقارنة بالمؤسسات التابعة للقطاع العمومي، التي ال تضع الثقة 

  .)153(التامة في المعلومات المنشورة عبر األنترنت
  .بالمجاالت التي تم فيها تحقيق السبق الصحفيعالقة المتغيرات :  56الجدول رقم 

  

 )17(السؤال 

  
  

 المتغيرات

 إذا كان الجواب بنعم فما هو موضوع السبق الصحفي المحقق؟

المجموع ديني رياضي دولي ثقافي اقتصادي اجتماعي سياسي
 نتك نتك نتك نتك نتك نتك نتك نتك

ـن
ــ

ّسـ
ال

 

30-20 19 35,84 3 5,66 8 15,09 9 16,98 12 22,64 1 1,88 1 1,88 53 100 

40-31 12 35,29 4 11,76 6 17,64 5 14,70 6 17,64 1 2,94 - - 34 100 

50-41 1 %10 - - 1 %10 3 %30 3 %30 2 %20 - - 10 100 

51 < - - - - - - - - - - - - - - - - 

نية
لمه
رة ا

لخب
ا

 

5-1 17 32,69 4 7,69 7 13,46 9 17,30 15 28,84 - - - - 52 100 

10-6 12 42,85 2 7,14 4 14,28 3 10,71 5 17,85 2 7,14 - - 28 100 

15-11 - - 1 11,11 3 33,33 3 33,33 1 11,11 1 11,11 - - 9 100 

16 < - - - - - - - - - - 1 %25 3 %75 4 100 
سة 

ؤس
 الم
يعة
طب

مية
عال
اإل

 

 100 11 - - 9,09 1 - - 54,55 6 9,09 1 - - 27,27 3 عمومية

 100 88 - - 3,4 3 21,59 19 15,9 14 15,90 14 7,95 7 35,22 31 خاصة

  

يبدو من خالل الجدول المبين أعاله، تقارب إجابات المبحوثين باختالف سنهم، : السن  -
حول المواضيع المختلفة التي تم فيها تحقيق السبق الصحفي، إال في حالة الفئة العمرية 

ئتين السابقتين، حيث أكدت الفئة األولى الثالثة، فإن اإلجابة فيها اتخذت شكال مخالفا عن الف
بالنسبة للفئة األولى،  35,84%والثانية بأن صحفها حققت سبقا في المجال السياسي بنسبة 

وتركز الفئة . 10%بالنسبة للفئة الثانية، أما نسبة الفئة الثالثة فال تتجاوز  35,29%و 
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، على المجال الدولي بنسبة األولى والثانية في المرتبة الثانية بعد المجال السياسي
في الفئة الثانية، أما نسبته في الفئة الثالثة فتقدر بـ  17,64%في الفئة األولى، و  %22,64

، ونفس النسبة نجدها في المجال الثقافي في هذه الفئة، وبهذا يمكن القول أن متغير %30
ختلفة التي تم فيها السن ال يؤثر بشكل ملحوظ على إجابات المبحوثين، حول المجاالت الم

  .تحقيق السبق الصحفي
  

تركز الفئة األولى والثانية من الخبرة المهنية، على السبق السياسي : الخبرة المهنية  -
في الفئة الثانية، أما في الفئة الثالثة والرابعة  42,85%في الفئة األولى، و  32,69%بنسبة 

ويحتل المجال الدولي الرتبة الثانية بعد من الخبرة، فال وجود ألية إجابة في هذا المجال، 
، أما الفئة 17,85%، وفي الفئة الثانية بنسبة 28,84%السياسي في الفئة األولى بنسبة 

لكل منهما، في حين ذهبت  33,33%الثالثة فتركز على المجال االقتصادي، والثقافي بنسبة 
، 75%سبق الديني بنسبة الفئة األخيرة من الخبرة المهنية إلى ترجيح الكفة لصالح ال

  .25%والرياضي بنسبة 
وبهذا يمكن استخالص تقارب إجابات المبحوثين، في الفئتين األولى والثانية من   

  .الخبرة، واختالفها في الفئتين الثالثة والرابعة، كما يبدو واضح من خالل الجدول
بين الصحف التابعة يدل هذا الجدول على تباين اإلجابات، : طبيعة المؤسسة اإلعالمية  -

للقطاع العام، والصحف التابعة للقطاع الخاص، حول المواضيع المختلفة التي تم فيها 
تحقيق السبق الصحفي، بحيث ركزت المؤسسات اإلعالمية العمومية على المجال الثقافي 

، وأعلى 15,9%، أما نصيب هذا المجال في المؤسسات الخاصة فال يتعدى 54,55%بنسبة 
، أما 35,22%جلها لدى المؤسسات الخاصة تتبلور في المجال السياسي بنسبة نسبة نس

، والمالحظ كذلك من خالل الجدول أن 27,27%نسبته في المؤسسات العمومية تقدر بـ 
المؤسسات العمومية لم تسجل سبقا، ال في المجال االجتماعي، وال في المجال الدولي، في 

  .لكل منهما على التوالي 21,59%، و 7,95%صة حين تمثل نسبتها في المؤسسات الخا
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3.2.IV –  عالقة المتغيرات بموقف الصحفي الجزائري من األنترنت كوسيلة صحفية  
  :جديدة     

  .عالقة المتغيرات باالعتقاد بأن األنترنت مصدر موثوق فيه:  57الجدول رقم 
  

)19(سؤال ال
 
 

 المتغيرات

 وق فيه؟هل تعتقد بأن األنترنت مصدر موث

 المجموع بدون إجابة ال نعم

 ن تك ن تك ن تك ن تك

ـن
ــ

ّسـ
 100% 51 13,72% 7 31,37% 16 54,90% 28 20-30ال

40-31 14 %46,66 10 %33,33 6 %20 30 %100 

50-41 12 %63,15 7 %36,84 - - 19 %100 

51 < - - - - - - - - 

رة 
لخب
ا

نة
ال

5-1 26 %52 16 %32 8 %16 50 %100 

10-6 12 %48 9 %36 4 %16 25 %100 

15-11 8 %80 1 %10 1 %10 10 %100 

16 < 9 %60 6 %40 - - 15 %100 

عة 
طبي

سة 
ؤس
 100% 34 8,82% 3 47,05% 16 44,11% 15عموميةالم

 100% 66 18,18% 12 24,24% 16 57,57% 38 خاصة

  

ب الجدول، بتباين الفئات العمرية للمبحوثين، إذ تتباين إجابات الصحفيين حس: السن  -
، وتليها 63,15%توضح النتائج أن الفئة األكثر وثوقا في األنترنت، هي الفئة الثالثة بنسبة 

، وبهذا يمكن القول أن السن 46,66%، ثم الفئة الثانية بنسبة 54,90%الفئة األولى بنسبة 
  .األنترنتيؤثر على إجابات الصحفيين حول مدى مصداقية 

  

تثق الفئة الثالثة من فئات الخبرة في األنترنت، كمصدر للمعلومات : الخبرة المهنية  -
سنة فما  16من (، وهي أعلى نسبة في جميع الفئات، ثم تليها الفئة الرابعة 80%بنسبة 
  .48%، ثم الفئة الثانية بنسبة 52%، وبعدها تأتي الفئة األولى بنسبة 60%بنسبة ) فوق

ك نقول أن الخبرة المهنية تؤثر على إجابات المبحوثين، حول مدى مصداقية وبذل  
األنترنت، حيث يتضح من خالل الجدول، أن الفئة الثانية هي األقل ثقة في األنترنت، بينما 

  .نعتقد الفئة الثالثة اعتقادا شبه كلي بمصداقية األنترنت
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اختالف النسب الخاصة يدل الجدول على وجود : طبيعة المؤسسة اإلعالمية  -
بالمؤسسات العمومية، عن النسب الخاصة بالمؤسسات التابعة للقطاع الخاص، حول مدى 
مصداقية األنترنت، حيث سجلت نتائج هذا الجدول أن المؤسسات اإلعالمية الخاصة، 

، بينما تقل هذه النسبة عند المؤسسات 57,77%تعتقد بأن األنترنت مصدر موثوق بنسبة 
، وهذا دليل على أن الصحفيين العاملين بالقطاع الخاص، هو 44,11%فهي تمثل  العمومية

  .األكثر وثوقا في مصادر األنترنت عن زمالئهم في القطاع العمومي
  

  عالقة المتغيرات بالموافقة على االعتماد على تقنية القص واللصق من :  58الجدول رقم 
  .األنترنت    

  

)20(ؤال الس 
 
 

 المتغيرات

ل توافق في اعتماد الصحفي على تقنية القص واللصق من ه
 األنترنت عنـد تحرير مادته الصحفية؟

 المجموع بدون إجابة ال نعم

 ن تك ن تك ن تك ن تك

ـن
ــ

ّسـ
 100% 51 1,96% 1 80,39% 41 17,64% 9 20-30ال

40-31 3 %10 26 %86,66 1 %3,33 30 %100 

50-41 2 %10,52 16 %84,21 1 %5,26 19 %100 

51 < - - - - - - - - 
رة 
لخب
ا

نة
ال

5-1 7 %14 43 %86 - - 50 %100 

10-6 5 %20 20 %80 - - 25 %100 

15-11 - - 9 %90 1 %10 10 %100 

16 < 2 %13,33 12 %80 1 %6,66 15 %100 

عة 
طبي

سة 
ؤس
 100% 34 5,88% 2 85,29% 29 8,82% 3عموميةالم

 100% 66 - - 83,33% 55 16,66% 11 ةخاص

  

تدل نتائج الجدول أن كل الفئات العمرية، عبرت عن عدم موافقتها على اعتماد : السن  -
هذه التقنية في العمل الصحفي، ولكن درجة عدم الموافقة تختلف من فئة عمرية إلى 

عمالها في المجال أخرى، حيث تعتبر الفئة األولى أكثر الفئات تقبال لهذه التقنية، واست
، في حين تقل درجة الموافقة على اعتمادها في الفئة 17,64%الصحفي، وذلك بنسبة 

  .10%، وفي الفئة الثانية بنسبة 10,52%الثالثة بنسبة 
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وبهذا نستنتج أن متغير السن يؤثر على إجابات المبحوثين، حول اعتماد تقنية   
وافقة لدى الفئات العمرية األولى، القص واللصق من األنترنت، حيث ترتفع نسب الم

  .وتضعف لدى الفئات األخرى
  

تبرز نتائج الجدول عدم تقبل مختلف الفئات الخاصة بالخبرة المهنية، : الخبرة المهنية  -
اعتماد هذه التقنية أثناء تحرير المقال الصحفي، ولكن درجة عدم التقبل تختلف من فئة إلى 

سنة، لم تسجل موافقتها تماما على اعتماد  15إلى  11أخرى، بحيث نالحظ أن الفئة من 
، في حين 13,33%سنة فما فوق على اعتمادها  16هذه التقنية، بينما وافقت الفئة من 

. 20%، وفي الثانية 14%ترتفع هذه النسبة في الفئة األولى والثانية، إذ سجلت في األولى 
موافقة اعتماد الصحفي على هذه وبهذا يمكن استنتاج أن متغير الخبرة يؤثر على مدى 

التقنية، بحيث سجلت أعلى نسب الموافقة لدى الصحفيين األقل خبرة، وهذا ما يمكن 
تفسيره بتمسك الصحفي المحترف ذو الخبرة المهنية الطويلة، بأسس العمل الصحفي القائم 

  .على إظهار المهارات الفردية، دون االعتماد على ما هو منشور في األنترنت
  

يظهر هذا الجدول اختالفا واضحا بين المؤسسات التابعة : طبيعة المؤسسة اإلعالمية  -
للقطاع العام، والمؤسسات التابعة للقطاع الخاص، في إجابات الصحفيين حول موافقتهم 
على اعتماد تقنية القص، واللصق من األنترنت خالل كتابة المقال الصحفي، إذ عبرت 

، أما 8,82%مية عن موافقتها على اعتماد هذه التقنية بنسبة المؤسسات اإلعالمية العمو
، وبهذا يمكن استنتاج 16,66%نسبة موافقة المؤسسات التابعة للقطاع الخاص، فتقدر بـ 

أن الصحفيين التابعين للقطاع الخاص هم األكثر استخداما لهذه التقنية، عند تحرير المقال 
  .وميالصحفي، مقارنة بالعاملين بالقطاع العم
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  باالعتقاد بأن األنترنت وسيلة لضمان حق الصحفي عالقة المتغيرات :  59الجدول رقم 
   .المؤلف    

  

)21(سؤال ال
 
 

 المتغيرات

 هل ترى بأن األنترنت وسيلة لضمان حق الصحفي المؤلف؟

 المجموع بدون إجابة ال نعم

 ن تك ن تك ن تك ن تك

ـن
ــ

ّسـ
 100% 51 8% 4 80% 41 12% 6 20-30ال

40-31 6 %20 21 %70 3 %10 30 %100 

50-41 5 %26,31 9 %47,36 5 %26,31 19 %100 

51 < - - - - - - - - 

رة 
لخب
ا

نة
ال

5-1 4 %8 43 %86 3 %6 50 %100 

10-6 5 %20 17 %68 3 %12 25 %100 

15-11 4 %40 4 %40 2 %20 10 %100 

16 < 4 %26,66 8 %53,33 3 %20 15 %100 

عة 
طبي

سة 
ؤس
 100% 34 17,65% 6 64,70% 22 17,64% 6عموميةالم

 100% 66 7,57% 5 72,72% 48 19,69% 13 خاصة

  

يبرز هذا الجدول اختالف إجابات المبحوثين باختالف سنهم، حول اعتقادهم : السن  -
أن كل الفئات ترى  بأن األنترنت تضمن حقوق التأليف بالنسبة للصحفيين، وبالرغم من

بأن حقوق الصحفيين غير محفوظة عبر األنترنت، إال أن درجة ذلك تختلف من فئة 
ويبدو واضحا أن الفئة العمرية الثالثة، هي األكثر اعتقادا بأن حقوق . عمرية إلى أخرى

، 20%، ثم تليها الفئة الثانية بنسبة 26,31%الصحفي محفوظة عبر الشبكة، وذلك بنسبة 
، وبهذا نقول أن السن يؤثر على درجة االعتقاد بأن 10%بة الفئة األولى فال تتجاوز أما نس

األنترنت تحفظ وتضمن حقوق الصحفيين، إذ يميل الصحفيون األكبر سنا إلى التأكيد بأن 
األنترنت تضمن حقوق الصحفيين، أكثر من غيرهم من الصحفيين األصغر سنا، وهذا 

  .صة، تسهر على حماية حقوق الصحفيين على الشبكةنظرا لوعيهم بوجود مؤسسات خا
  

بعد التمعن في نتائج الجدول، حسب الخبرة المهنية للمبحوثين، يتضح : الخبرة المهنية  -
بأن هناك فروقات واضحة في إجاباتهم، حول االعتقاد بأن األنترنت وسيلة لضمان حق 
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ية للمبحوث، كلما زاد اعتقاده والمالحظ أنه كلما ارتفعت الخبرة المهن. الصحفي المؤلف
بأن األنترنت تضمن حقوق التأليف بالنسبة للصحفيين، حيث ترى الفئة األولى من الخبرة 

فقط، أما في الفئة الثانية، فإن النسبة ترتفع إلى  8%بأن حقوق الصحفيين محفوظة بنسبة 
النسبة تنخفض نسبيا في الفئة الثالثة، أما في الفئة الرابعة فإن هذه  40%، وهي تمثل %20
  .26,60%لتمثل 

  

بالنظر إلى هذا المتغير، ليس هناك فروقات واضحة بين : طبيعة المؤسسة اإلعالمية  -
المؤسسات العمومية، والخاصة في درجة االعتقاد بأن األنترنت وسيلة لضمان حق 

، 17,64%الصحفي المؤلف، إذ بلغت في هذا الشأن نسبة الصحفيين التابعين للقطاع العام 
، وهذا ما يؤدي إلى االستنتاج بأن ليس هناك 19,69%أما نسبة القطاع الخاص فقدرت بـ 

اختالف بين صحفي تابع للقطاع العمومي، وآخر تابع للقطاع الخاص في درجة االعتقاد 
  .بأن األنترنت وسيلة لضمان حق الصحفي المؤلف

  

  نترنت حطمت احتكار جهات خاصة عالقة المتغيرات باالعتقاد بأن األ:  60الجدول رقم 
   .لعملية تداول األخبار    

  

)22(سؤال ال
 
 

 المتغيرات

 هل األنترنت حطمت احتكار جهة خاصة لعملية تداول األخبار؟

 المجموع بدون إجابة ال نعم

 ن تك ن تك ن تك ن تك
ـن
ــ

ّسـ
 100% 51 - - 29,41% 15 70,58% 36 20-30ال

40-31 24 %80 5 %16,66 1 %3,33 30 %100 

50-41 17 %89,47 2 %10,52 - - 19 %100 

51 < - - - - - - - - 

رة 
لخب
ا

نة
ال

5-1 30 %60 20 %40 - - 50 %100 

10-6 21 %84 4 %16 - - 25 %100 

15-11 7 %70 2 %20 1 %10 10 %100 

16 < 14 %93,33 1 %6,66 - - 15 %100 

عة 
طبي

سة 
ؤس
 100% 34 - - 20,59% 7 79,41% 27عموميةالم

 100% 66 1,51% 1 22,72% 15 75,75% 50 خاصة
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تؤكد جميع الفئات العمرية، وبنسب مرتفعة، أن األنترنت حطمت االحتكار : السن  -
الذي كان مفروضا من طرف بعض الجهات لعملية تدفق األخبار، إذ عبرت الفئة األولى 

، في حين سجلت الفئة 80%أما الفئة الثانية فقد أكّدت ذلك بنسبة  ،70,58%عن ذلك بنسبة 
والمالحظ أن هذه النسب ورغم ارتفاعها في كل . 89,47%الثالثة في هذا الصدد نسبة 

  .الحاالت، إال أنها تعرف ارتفاعا تدريجيا كلما ارتفع السن
  

عبيرا عن نهاية االحتكار تعتبر الفئة األولى من الخبرة، أقل الفئات ت: الخبرة المهنية  -
، أما أعلى نسبة نجدها 60%المفروض على عملية انتقال األخبار بقدوم األنترنت، وهذا بنسبة 

، وعموًما يمكن القول أن كل أفراد العينة، عّبروا عن 93,33%لدى الفئة األخيرة، وتقدر بـ 
  .ة المهنيةنهاية االحتكار على عملية تداول وتدفق األخبار، على اختالف الخبر

  
بالنظر إلى ما أتى به الجدول من نتائج حسب هذا المتغير، فإننا : طبيعة المؤسسة اإلعالمية  -

ال نجد اختالفا واضحا بين المؤسستين، إذ تقدر نسبة التأكيد على رفع االحتكار في المؤسسات 
  .75,75%، أما في المؤسسـات الخاصـة فتقـدر بـ 79,41%العمومية بـ 

  

   .عالقة المتغيرات باالعتقاد بمدى تأثير األنترنت على واقع الصحافة في الجزائر:  61رقم  الجدول
  

)23(ؤال الس 
 
 

 المتغيرات

في رأيك هل األنترنت أثرت فعال على واقع الصحافة في الجزائر أم 
 ما زالت تقليدية؟

 المجموع بدون إجابة ال نعم

 ن تك ن تك ن تك ن تك

ـن
ــ

ّسـ
 100% 51 - - 7,84% 4 92,15% 47 20-30ال

40-31 22 %73,33 8 %26,66 - - 30 %100 

50-41 15 %78,94 4 %21,05 - - 19 %100 

51 < - - - - - - - - 

رة 
لخب
ا

نة
ال

5-1 44 %88 6 %12 - - 50 %100 

10-6 20 %80 5 %20 - - 25 %100 

15-11 9 %90 1 %10 - - 10 %100 

16 < 11 %73,33 4 %26,66 - - 15 %100 

عة 
طبي

سة 
ؤس
 100% 34 - - 20,59% 7 79,41% 27عموميةالم

 100% 66 - - 12,12% 8 87,87% 58 خاصة

  



  األنترنت في تطوير الصحافة المكتوبة في الجزائر اتإسهام
    

  

 

يتبين من خالل الجدول، أن أغلبية الصحفيين المبحوثين، قد أكّدوا بشدة أن : السن  -
رجة التأكيد على ذلك من فئة األنترنت أثرت على واقع الصحافة الجزائرية، وتختلف د

عمرية إلى أخرى، إذ تعتبر الفئة األولى أكثر الفئات اقتناعا بهذا التأثير، وذلك بنسبة 
سنة  40إلى  31، ثم الفئة من 78,94%سنة بنسبة  50إلى  41، ثم تليها الفئة من %92,15
أن األنترنت ، والمالحظ أن المبحوثين األصغر سنا هم األكثر تأكيدا، ب73,33%بنسبة 

  .أحدثت تغييرا على واقع الصحافة في الجزائر
  

يتبين من خالل نتائج الجدول، أن معظم المبحوثين على اختالف : الخبرة المهنية  -
خبرتهم، قد اتفقوا على أن األنترنت أثرت فعال على واقع الصحافة في الجزائر، وتختلف 

من الخبرة أكثر الفئات تأكيًدا على هذا  النسب من فئة إلى أخرى، إذ تعتبر الفئة الثالثة
سنة فما فوق،  16، أما أقل الفئات التي أكدت ذلك هي الفئة من 90%التغيير، وذلك بنسبة 

، وبهذا نصل إلى القول أن متغير الخبرة المهنية له دور في الحكم على 73,33%بنسبة 
ت الثالثة األولى من الخبرة، مدى تأثير األنترنت، على الصحافة في الجزائر، إذ تميل الفئا

إلى التأكيد الشبه الكامل على أن األنترنت فرضت نفسها على الصحافة في الجزائر، 
وأحدثت تغييًرا في كل مراحل العمل الصحفي، ومن جهة أخرى تؤكد الفئة األخيرة ذلك 

  .بنسبة أقل
  

طاع الخاص، هم يدل الجدول أن الصحفيين التابعين للق: طبيعة المؤسسة اإلعالمية  -
األكثر تأكيدا أن األنترنت أحدثت تغييًرا على واقع الصحافة في الجزائر، وهذا بنسبة 

مقارنة بالنسبة المسجلة لدى الصحفيين العاملين بالقطاع العمومي، والتي تقدر  %87,87
، ويمكن القول أن االنتماء إلى مؤسسة عمومية، أو خاصة يؤثر بنسبة ضئيلة 79,41%بـ 

  .الحكم على واقع الصحافة في الجزائر تجاه األنترنتعلى 



  األنترنت في تطوير الصحافة المكتوبة في الجزائر اتإسهام
    

  

 

4.2.IV –  عالقة المتغيرات بتطلعات وآفاق الصحفي الجزائـري في مجـال استعمـال  
  .األنترنت    
  .عالقة المتغيرات في الرغبة في تعميم استخدام األنترنت في مجال الصحافة:  62الجدول رقم 

  

)24(سؤال ال
 
 

 المتغيرات

 ب في تعميم استخدام األنترنت في مجال الصحافة؟هل ترغ

 المجموع بدون إجابة ال نعم

 ن تك ن تك ن تك ن تك

ـن
ــ

ّسـ
 100% 51 1,96% 1 5,88% 3 92,15% 47 20-30ال

40-31 28 %93,33 1 %3,33 1 %3,33 30 %100 

50-41 3 %15,78 12 %63,15 4 %21,05 19 %100 

51 < - - - - - - - - 

رة 
لخب
ا

نة
ال

5-1 47 %94 3 %6 - - 50 %100 

10-6 23 %92 1 %4 1 %4 25 %100 

15-11 9 %90 - - 1 %10 10 %100 

16 < 14 %93,33 1 %6,66 - - 15 %100 

عة 
طبي

سة 
ؤس
 100% 34 2,94% 1 2,94% 1 94,12% 32عموميةالم

 100% 66 1,51% 1 4,54% 3 93,33% 62 خاصة

  

من خالل قراءة نتائج الجدول، نالحظ أن الفئة العمرية األولى، والثانية ترغب : لسن ا -
بالنسبة للفئة  92,15%بصفة شبه تامة بتعميم استعمال األنترنت صحفيا، وهذا بنسبة 

بالنسبة للفئة الثانية، أما الفئة الثالثة فهي ترغب في مواصلة االستفادة  93,33%األولى، و 
، وبهذا يمكن القول أن متغير السن يؤثر على 63,15%كة بنسبة تقدر بـ من خدمات الشب

إجابات الصحفيين، حول الرغبة في مواصلة االستفادة من خدمات األنترنت في مجال 
الصحافة، حيث تتطلع الفئة األولى والثانية إلى تعميم األنترنت في جميع مستويات العمل 

ذه الوسيلة من خدمات ال يمكن االستغناء عنها في الصحفي، وهذا بالنظر إلى ما أتت به ه
سنة فهي أصّرت على عدم موافقتها على  50سنة إلى  41مجال الصحافة، أما الفئة من 

، وهذا يمكن تفسيره بكل ما تراه 63,15%مواصلة االستفادة من خدمات األنترنت بنسبة 



  األنترنت في تطوير الصحافة المكتوبة في الجزائر اتإسهام
    

  

 

الصحفي، كاالعتماد على  هذه الفئة من حجم السلبيات التي أضفتها األنترنت على العمل
  .الخ...الغير من خالل القص واللصق، والقضاء على اإلبداعات الفردية، وإهدار الوقت

يتضح من خالل الجدول أن متغير الخبرة المهنية، ال يؤثر على : الخبرة المهنية  -
إجابات المبحوثين، حول الرغبة في تعميم خدمات األنترنت في المجال الصحفي، حيث 

  .رب نتائج الجدول على اختالف وتفاوت الخبرة المهنية بين المبحوثينتتقا
  

بالنظر إلى متغير طبيعة المؤسسة اإلعالمية، ال نالحظ : طبيعة المؤسسة اإلعالمية  -
وجود اختالف بين صحفي تابع للقطاع العمومي، وصحفي تابع للقطاع الخاص في مجال 

نترنت مستقبال، فكل صحفي مهما كان انتماؤه الرغبة في مواصلة االستفادة من خدمات األ
  .المؤسساتي، عّبر عن رغبته في تزويد جميع المؤسسات الصحفية، والصحفيين باألنترنت

  

  . عالقة المتغيرات بمستوى الصحف الجزائرية المتوفرة على الخط:  63الجدول رقم 
  

)25(سؤال ال
 
 

 المتغيرات

 لمتوفرة على الخط؟ما رأيك في مستوى الصحف الجزائرية ا

 المجموع رديء متوسط جّيـد

 ن تك ن تك ن تك ن تك

ـن
ــ

ّسـ
 100% 51 11,76% 6 70,58% 36 15,68% 8 20-30ال

40-31 7 %23,33 17 %56,66 6 %20 30 %100 

50-41 3 %15,78 12 %63,15 4 %21,05 19 %100 

51 < - - - - - - - - 

رة 
لخب
ا

نة
ال

5-1 8 %16 37 %74 5 %10 50 %100 

10-6 2 %8 18 %72 5 %20 25 %100 

15-11 4 %40 4 %40 2 %20 10 %100 

16 < 3 %20 10 %66,66 2 %13,33 15 %100 

عة 
طبي

سة 
ؤس
 100% 34 14,70% 5 70,59% 24 14,70% 5عموميةالم

 100% 66 15,15% 10 63,64% 42 21,21% 14 خاصة

  

ل أفراد العينة، على الحكم على مستوى الصحف الجزائرية المتوفرة اتفق ج: السن  -
على الخط، على أنه متوسط، وتعتبر الفئة العمرية األولى أكثر الفئات تأكيًدا على أن 

، ثم تليها الفئة الثالثة بنسبة "متوسط"مستوى الصحف الجزائرية المتوفرة على الخط 



  األنترنت في تطوير الصحافة المكتوبة في الجزائر اتإسهام
    

  

 

وهكذا يمكن استنتاج أن متغير السن ال . 56,66%، وأخيًرا الفئة الثانية بنسبة %63,15
يؤثر كثيًرا على إجابات الصحفيين، فيما يخص تقييمهم لمستوى الصحف الجزائرية 
المتوفرة على الخط، حيث تتقارب النتائج بين الفئات العمرية الثالث، وتجمع كلها على 

  .تقييم المستوى بالمتوسط
  

ة نتائج الجدول، أن أعلى نسبة لدى جميع الفئات المالحظ بعد قراء: الخبرة المهنية  -
الخاصة بالخبرة المهنية، تتركز لدى المبحوثين الذين حكموا على مستوى الصحف 
الجزائرية المتوفرة على الخط، على أنه متوسط، وأعلى نسبة في ذلك تعود إلى الفئة 

، ثم الفئة 72%بنسبة  ، وتليها الفئة الثانية74%األولى من الخبرة المهنية، وهذا بنسبة 
ورغم االختالفات الطفيفة في التقييم . 40%، ثم الفئة الثالثة بنسبة 66,66%األخيرة بنسبة 

بين الفئات، إال أن الكل يجمع على توسط المستوى، وبهذا يمكن القول أن الخبرة المهنية 
  .لجزائرال تؤثر على إجابات المبحوثين، حول تقييمهم لمستوى صحافة األنترنت في ا

  

اتفق المبحوثون، سواء المنتمون للقطاع العمومي، أو : طبيعة المؤسسة اإلعالمية  -
الخاص على تصنيف الصحف الجزائرية على الخط، في وضع متوسط بالدرجة األولى، 

في القطاع الخاص، وبهذا ال يؤثر  63,64%في القطاع العمومي، و  70,59%وهذا بنسبة 
عالمية، على تقييم المبحوث لمستوى الصحف الجزائرية، متغير طبيعة المؤسسة اإل

  .المتوفرة على األنترنت
  



  األنترنت في تطوير الصحافة المكتوبة في الجزائر اتإسهام
    

  

 

  .عالقة المتغيرات بالحل األنسب لتعميم إفادة الصحف الجزائرية باألنترنت:  64الجدول رقم 
  

)26(سؤال ال
 
 

 المتغيرات

 ما هو الحل األنسب لتعميم إفادة الصحف الجزائرية باألنترنت؟
ؤسساتتجهيز الم

اإلعالمية 
بالتكنولوجيات الحديثة 
 لإلعالم واالتصال

تكوين
الصحفي 

وتعويده على 
 األنترنت

توفير جهاز 
حاسوب 

محمول لكل 
 صحفي

 المجموع

 ن تك ن تك ن تك ن تك

ـن
ــ

ّسـ
 100% 51 45,09% 23 25,49% 13 31,37% 16 20-30ال

40-31 12 %40 8 %26,66 10 %33,33 30 %100 

50-41 9 %47,36 5 %26,31 5 %26,31 19 %100 

51 < - - - - - - - - 

رة 
لخب
ا

نة
ال

5-1 16 %32 15 %30 19 %38 50 %100 

10-6 10 %40 6 %24 9 %36 25 %100 

15-11 4 %40 2 %20 4 %40 10 %100 

16 < 7 %46,66 5 %33,33 3 %20 15 %100 

عة 
طبي

سة 
ؤس
 100% 34 26,47% 9 26,47% 9 47,06% 16عموميةالم

 100% 66 37,88% 25 27,27% 18 34,85% 23 خاصة

  

تركز الفئة العمرية األولى، على توفير جهاز حاسوب محمول لكل صحفي، : السن  -
، ثم يأتي تجهيز المؤسسات اإلعالمية بالتكنولوجيات الحديثة لإلعالم 45,09%وهذا بنسبة 

هذه الفئة تكوين الصحفي وتعويده على األنترنت في  ، وتضع31,37%واالتصال، بنسبة 
، وهذا يمكن تفسيره بتطلع الفئة الشابة إلى امتالك 25,49%الدرجة الثالثة، وهذا بنسبة 

جهاز حاسوب محمول، من شأنه أن يحسن قدراتهم، أما الفئة الثانية والثالثة فقد ركزتا 
ات الحديثة، بما فيها إمكانيات على تجهيز المؤسسات اإلعالمية بمختلف التكنولوجي

الدخول السريع لألنترنت، كحل أنسب لتطوير وضع الصحافة الجزائرية من هذا الجانب، 
بالنسبة للفئة الثالثة، وبهذا يمكن القول  47,36%بالنسبة للفئة الثانية، و  40%وهذا بنسبة 

صحف الجزائرية، أن متغير السن يؤثر على رؤية الصحفي للحل األنسب لترقية مستوى ال



  األنترنت في تطوير الصحافة المكتوبة في الجزائر اتإسهام
    

  

 

من جانب تزويدها باألنترنت، حيث تميل الفئات الشابة إلى التركيز على الكمبيوتر 
  .المحمول، في حين تركز الفئات األخرى األكبر سنا، على تجهيز المؤسسات اإلعالمية

  

ينصب التركيز األول للفئة األولى من الخبرة المهنية، على توفير : الخبرة المهنية  -
، ثم يليه تجهيز المؤسسات 38%سوب محمول لكل صحفي، وهذا بنسبة جهاز حا

، أما الفئات الثالثة األخرى، فقد 30%، ثم تكوين الصحفي بنسبة 32%اإلعالمية بنسبة 
ركزت بالدرجة األولى على تجهيز المؤسسات اإلعالمية بمختلف التكنولوجيات، وهذا 

في الفئة الثالثة، وبهذا يمكن القول  46,66%في الفئة األولى، وفي الثانية، و  40%بنسبة 
بأن متغير الخبرة، يؤثر على إجابات الصحفيين حول الحل الذي يرونه األنسب، لتعميم 
إفادة الصحف الجزائرية باألنترنت، حيث تميل الفئات ذات الخبرة القصيرة إلى تفضيل 

خبرة، تجهيز جهاز حاسوب محمول كحل أنسب، بينما تفضل الفئات األخرى األطول 
  .المؤسسات اإلعالمية بمختلف التكنولوجيات الحديثة

  

تدل نتائج الجدول، بالنظر إلى هذا المتغير على اختالف : طبيعة المؤسسة اإلعالمية  -
إجابات الصحفيين، باختالف المؤسسة التي ينتمون إليها حول الحل الذي يرونه األنسب، 

الحديثة،  والتكنولوجيات باألنترنت، عالقتها انبلتطوير مستوى الصحافة الجزائرية، من ج
 تجهيز على العمومية حيث يركز الصحفيون المنتمون إلى المؤسسات اإلعالمية

، ثم يليه 47,06%المؤسسات اإلعالمية، بالتكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال، بنسبة 
 26,47%وهي تكوين الصحفي وتوفير جهاز حاسوب محمول لكل صحفي، بنفس النسبة 

لكل منهما، أما الصحفيون المنتمون للقطاع الخاص فقد ركزوا على ضرورة توفير جهاز 
، ثم تجهيز المؤسسات اإلعالمية بنسبة 37,88%حاسوب محمول لكل صحفي، وهذا بنسبة 

وبهذا نستنتج . 27,27%، وأخيًرا تكوين الصحفي وتعويده على األنترنت بنسبة %34,85
مؤسسة عمومية أو خاصة، له دور في إجابات الصحفيين حول الحل الذي أن االنتماء إلى 

يرونه األنسب للدفع بعجلة الصحافة الجزائرية، من جانب عالقتها بالتكنولوجيا الحديثة، 
  .وعلى رأسها األنترنت



  األنترنت في تطوير الصحافة المكتوبة في الجزائر اتإسهام
    

  

 

  ف ـل مع صحـعالقة المتغيرات بالسعي باستخدام األنترنت إلى التعام:  65الجدول رقم 
  .معروفةأجنبية     

  

)27(سؤال ال
 
 

 المتغيرات

هل تسعى باستعمال األنترنت إلى التعامل بالقطعة مع صحف أجنبية 
 معروفة؟

 المجموع بدون إجابة ال نعم

 ن تك ن تك ن تك ن تك

ـن
ــ

ّسـ
 100% 51 - - 31,37% 16 68,62% 35 20-30ال

40-31 18 %60 9 %30 3 %10 30 %100 

50-41 12 %63,15 6 %31,57 1 %5,26 19 %100 

51 < - - - - - - - - 

رة 
لخب
ا

نة
ال

5-1 30 %60 20 %40 - - 50 %100 

10-6 15 %60 9 %36 1 %4 25 %100 

15-11 6 %60 2 %20 2 %20 10 %100 

16 < 10 %66,66 4 %26,66 1 %6,66 15 %100 

عة 
طبي

سة 
ؤس
 100% 34 2,94% 1 38,23% 13 58,82% 20عموميةالم

 100% 66 4,54% 3 28,79% 19 66,67% 44 خاصة

  

ما يمكن استنتاجه بعد قراءة ما جاء في الجدول، هو رغبة وتفاؤل نسبة معتبرة : السن  -
من أفراد عينة الدراسة، على اختالف سنها، في التعامل مستقبال بالقطعة، مع صحف 

انيات، يستطيع الصحفي أن يستغلها أحسن أجنبية معروفة بكل ما تتيحه األنترنت من إمك
استغالل في نشر أعماله في صحف أخرى، غير الصحيفة التي يعمل بها، وتعتبر الفئة 

، تليها الفئة 68,62%العمرية األولى أكثر الفئات طموحا لنيل هذا الهدف، وذلك بنسبة 
، والمالحظ أن هذه 60%، وبعدها الفئة الثانية بنسبة 63,15%العمرية الثالثة وذلك بنسبة 

النسب متقاربة عن بعضها البعض، وبهذا يمكن القول أن السن يؤثر، ولكن بدرجة قليلة 
على إجابات الصحفيين حول التطلع إلى التعامل، باستخدام األنترنت مع صحف أجنبية 

  .معروفة
  

  



  األنترنت في تطوير الصحافة المكتوبة في الجزائر اتإسهام
    

  

 

المهنية، يبين هذا الجدول إجابات الصحفيين المبحوثين، حسب الخبرة : الخبرة المهنية  -
على السعي إلى التعامل باستخدام األنترنت مع صحف أجنبية، وتؤكد النتائج أن نسبة 

من الصحفيين المبحوثين في كل من الفئة األولى، والثانية، والثالثة من الخبرة  %60
المهنية، قد أعربت عن سعيها في العمل مستقبال مع صحف أجنبية معروفة، أما نسبة الفئة 

، فهي أكثر الفئات رغبة في تحقيق هذا الهدف، 66,66%ما فوق فتقدر بـ سنة ف 16من 
وما يمكن قوله عموما هو أن الخبرة المهنية، ال تؤثر بشكل ملحوظ على إجابات 

  .الصحفيين على هذا السؤال
  

يتضح من خالل قراءة نتائج الجدول الخاصة، بطبيعة : طبيعة المؤسسة اإلعالمية  -
هو أن الصحفيين المنتمين إلى المؤسسات اإلعالمية الخاصة، هم  المؤسسة اإلعالمية،

األكثر تفاؤال، وتطلعا إلى التعامل مستقبال مع صحف معروفة باستخدام األنترنت، وذلك 
، وبالمقابل نجد أن النسبة تقل عن ذلك لدى الصحفيين العاملين بالقطاع 66,66%بنسبة 

  .58,82%العمومي، فهي تقدر بـ 
  

   .إلكترونية 100%عالقة المتغيرات بإمكانية إضافة إصدار صحف جزائرية :  66قم الجدول ر
  

)28(ؤال الس 
 
 

 المتغيرات

هل ترى أنه من الممكن مستقبال إضافة إصـدار صحـف 
 إلكترونية؟100%جزائريـة
 المجموع بدون إجابة ال نعم

 ن تك ن تك ن تك ن تك

ـن
ــ

ّسـ
 100% 51 1,96% 1 9,80% 5 88,23% 45 20-30ال

40-31 26 %86,66 4 %13,33 - - 30 %100 

50-41 14 %73,68 4 %21,05 1 %5,26 19 %100 

51 < - - - - - - - - 

رة 
لخب
ا

نة
ال

5-1 45 %90 5 %10 - - 50 %100 

10-6 22 %88 3 %12 - - 25 %100 

15-11 7 %70 2 %20 1 %10 10 %100 

16 < 10 %66,66 5 %33,33 - - 15 %100 

عة 
طبي

سة 
ؤس
 100% 34 5,88% 2 14,71% 5 79,41% 27عموميةالم

 100% 66 - - 12,12% 8 87,87% 58 خاصة
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تبين نتائج الجدول، حسب متغير السن تفاؤل نسبة معتبرة من عينة الدراسة، : السن  -
ختالف سن المبحوثين، حول مستقبل الصحافة اإللكترونية المحضة في الجزائر، على ا

في الفئة  88,28%والمالحظ كذلك أن النسب تختلف من فئة إلى أخرى، فهي تمثل 
في الفئة الثالثة، وبهذا نستخلص  73,68%في الفئة الثانية، و  86,66%العمرية األولى، و 

أنه كلما ارتفع سن المبحوث، كلما قل تفاؤل الصحفيين حول مستقبل الصحافة اإللكترونية 
لمحضة في الجزائر، وهذا يمكن تفسيره بعدم دراية الفئات األقل سنا، بالعوائق التي ا

تحول دون تطور صحافة األنترنت في الجزائر، بما في ذلك العائق المالي، وكلما زاد سن 
الصحفي كلما ارتفع وعيه بصعوبة مهمة ازدهار الحقل اإلعالمي الجزائري، بصحف 

  .إلكترونية محضة
  

تدل نتائج الجدول حسب متغير الخبرة المهنية، اختالف إجابات : المهنية الخبرة  -
الصحفيين المبحوثين حول التنبؤ بمستقبل صحافة األنترنت في الجزائر، والمالحظ أنه 
كلما زادت الخبرة المهنية للمبحوث، كلما قلت نسبة التنبؤ باإليجاب عن مستقبل هذا النوع 

، 88%، أما الفئة الثانية 90%تسجل الفئة األولى نسبة من الصحافة في الجزائر، حيث 
، وبهذا 66,66%، أما الفئة الرابعة واألخيرة فقد قدرت نسبتها بـ 70%والفئة الثالثة 

نستنتج أن متغير الخبرة يؤثر على إجابات الصحفيين المبحوثين، حول إمكانية إضافة 
  .إلكترونية 100%إصدار صحف أخرى 

  

تختلف إجابات الصحفيين التابعين للقطاع العمومي، عن : اإلعالمية طبيعة المؤسسة  -
مثيالتها في القطاع الخاص، حول مستقبل الصحافة اإللكترونية الحقيقية في الجزائر، على 
الرغم من كون أغلبية الصحفيين في كلتا المؤسستين، يحملون رؤية تفاؤلية في هذا الشأن، 

، أما 87,87%ع الخاص هم األكثر تفاؤال، وهذا بنسبة إال أن الصحفيين التابعين للقطا
، وبهذا 79,41%النسبة المسجلة لدى الصحفيين المنتمين للقطاع العمومي، فهي تقدر بـ 

يمكن القول أن متغير طبيعة المؤسسة اإلعالمية، يؤثر بشكل طفيف على إجابات 
  .ستقبالالصحفيين، حول إمكانية نشر صحف إلكترونية محضة في الجزائر م
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إلى أثر الشبكة العنكبوتية العالمية علـى   ،تطرقت هذه الدراسة في جانبها التطبيقي
ـ استبيان ُولمقروء بالجزائر، من خالل صياغة الصحفي ا العمل تطوير لعينـة مـن    هجِّ

عم هذا االستبيان بجملة من المقابالت الميدانية د ُدالمقروءة، وقالصحفيين بقطاع الصحافة 
ـ وقـد أ . عالم المقروءالمختصين في مجال اإلحفيين ومن الصمع مجموعة  ت هـذه  فرس

  : الدراسة عن مجموعة من االستنتاجات نلخصها فيما يلي 
ال غنى عنهـا فـي مجـال    اسة بأن االنترنت وسيلة ضرورية وأوضحت الدر 

قليل علـى  لو بالقسط الفي يمارس مهنته دون االعتماد والصحافة، إذ ال يمكن تصور صح
كلمـا  ) أي مع بداياته األولى في الجزائر(ا يبدأ اإلقبال على االنترنت مبكًرالتقنية، و هذه

  . ةالمهنية قصيرته خبركان سن المبحوث صغيرا، و
  

لوا تكوينا في مجال االنترنـت  الدراسة بأن معظم أفراد العينة لم يتقتؤكد نتائج  
غم ذلك فإن معظـم الصـحفيين   رنمية قدراتهم في هدا المجال، وقصد ت ،اإلعالم اآلليو
المتبقيـة   أما النسبة ،ال يواجهون صعوبات أثناء استخدامهم لالنترنت) منهم %82نسبة (

في  األحيانفي غالب تمثل تلالنترنت من المبحوثين الذين يتلقون عراقيل أثناء استخدامهم 
  .73,9%العراقيل التقنية بنسبة 

  

باختالف حاجـاتهم لهـذه   مع االنترنت  تختلف المدة التي يستغرقها الصحفيون 
مجموع الصحفيين الذين يستخدمون االنترنت من ساعة إلـى   %42 تمثل نسبةالوسيلة، و

  . ساعتين يوميا
  

تنوع فـي الـدوافع المؤديـة بالصـحفي     و ظهرت النتائج بأن هناك اختالفأ 
ختلفة صدارة م معلوماتو أخبار البحث عن يحتل دافعو المبحوث إلى استخدام االنترنت،

المجالت المختلفة بنسبة ، ثم يليها دافع قراءة الصحف و34,33%ل الدوافع بنسبة كترتيب 
  . هي المعلومة، وتعكس هذه النتائج مدى حاجة الصحفي إلى المادة الخام يوميا و%28,30

  

 االنترنت ساهمت في نأأفراد العينة ال يرون ب توصلت الدراسة إلى أن معظم 
نترنت تمنح للصـحفي فرصـة   لمقابالت الصحفية وجها لوجه، بحكم أن االتقليص حجم ا

قل إلى عين المكان مشقة التنو تحقيق مقابالت افتراضية عبر االنترنت دون عناءإجراء و
قد تساهم إلجرائها، والمالحظ بأنه كلما زاد سن المبحوث، كلما زاد اعتقاده بأن االنترنت 
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ولكن عموًمـا   .لوجه اتالي تخفيض نسبة المقابالت وجًهبالفي إجراء مقابالت افتراضية و
نستنتج بأن الصحفي الجزائري ال يستعمل االنترنت قصـد إجـراء مقـابالت صـحفية     

  .افتراضية، إالّ بنسب قليلة
  

بادل تبأن االنترنت وسيلة للتحاور و من الصحفيين المبحوثين %53نسبة  تأكد 
نـه كلمـا   أ المالحـظ تطوير مستواهم المهني، و ، قصدالصحفييناألفكار ما بين الزمالء 

  . االنترنتنسبة التحاور بين الزمالء عبر  ارتفع السن لدى أفراد العينة، كلما قلت
  

المعرفيـة لـدى   الثقافيـة و  تساهم االنترنت بدرجة فعالة في تنمية القـدرات  
كلمـا ارتفـع    التأثير تختلف لكن درجةالصحفيين، مثلها مثل أية وسيلة إعالمية أخرى، و

  . الخبرة المهنية للصحفيالسن، و
  

من  ثين يتلقون ردود أفعالومن الصحفيين المبح %49 الدراسة أن نسبةأثبتت  
ي تؤكد بأن االنترنت وسيلة في يد الصحف هي نسبة معتبرةطرف القراء عبر االنترنت، و

ا االنترنـت  ي تتيحهنيات التحاور التوالقارئ لخلق جو تفاعلي وديناميكي بينهما بفضل تق
  . الدردشةكالبريد االلكتروني و

  

من الصحفيين المبحـوثين لـم    %84أكدت الدراسة من جهة أخرى بأن نسبة  
هذا دليل واضح ة في مؤتمرات صحفية عن بعد، ويستعملوا االنترنت إلجراء أو المشارك

صـر علـى   تعماالت سـطحية تقت على أن االستخدامات الصحفية الجزائرية لالنترنت اس
فعالـة،  واستعمال البريد االلكتروني، وليسـت اسـتخدامات معمقـة و    عن أخبار،البحث 

  .في مؤتمرات صحفية عن بعد االنترنت للمشاركة كاالستفادة من
  

أن اسـتفادت  يسبق وعينة البحث، لم من أفراد  %86كشفت الدراسة بان نسبة  
هم تقدم أعمـال ا أن تبرز مهارتهم وكة، من شأنهمن االنترنت ببناء مواقع خاصة على الشب

  .لجمهور االنترنت العريض
  

ث فـي  يهتمون أكثر لما يحد ،أظهرت الدراسة بان االنترنت جعلت الصحفيين 
نافذة مفتوحة على العالم وفرصـة يجـب    الساحة األجنبية من أخبار وأحداث، فاألنترنت

  .استغاللها أحسن استغالل من قبل الصحفي
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إرسال و في تمكين الصحفي المبحوث من تحرير %81بنسبة  االنترنت ساهمت 
ة يفالمواد الصحفية من مصادر الخبر مباشرة دون انتظـار العـودة إلـى مقـر الصـح     

  . هذا ما حقق نجاحا في إيصال األخبار إلى مقرات الصحف بكل سرعةو لتحريرها،
  

صحفي إلى هذه الدراسة من ناحية أخرى إلى أن االنترنت لم تدفع بالتوصلت  
 االنترنت في الصحافة قد يضـفي  كم أن استخدامحب في الصحيفة المنتمي إليه القسم تغيير

لوجيـا الرقميـة   التكنو كالتخصص فـي عـالم  ( الصحفي تخصصات جديدة  على العمل
  . الجزائرية لم نلحظه على مستوى الصحف التأثير هذا، و)والميلتي ميديا

  

حافة الجزائرية مع االنترنت تجربة فتيـة،  تجربة الص الدراسة أن كشفت هذه 
االلكترونية على الصحافة  الصحافة إمكانية تأثير فنحن لم نصل إلى مرحلة الحديث حول

  . بلالورقية باإليجاب أو بالسة، أو تأثير االنترنت على سحب ومبيعات الصحافة المطبوع
  

 ن إليها مـن االنترنت مكنت الصحف التي ينتمو من الصحفيين بأن %58أكد  
شخصيات  تحقيق سبق صحفي في مواضيع معينة، قد تكون أخبارا، أو لقاءات مميزة مع

تحتـل  و التي حققت فيها الصحف السـبق،  تختلف المواضيعو إلخ،...فذة عبر االنترنت 
المجـاالت   ثم تليهـا  ،36,36%ترتيب جميع المواضيع بنسبة  المواضيع السياسية صدارة

  .األخرى بنسب متفاوتة
  

تختلف مواقف الصحفيين المبحوثين من االنترنت كوسـيلة صـحفية جديـدة،     
من أفراد عينـة   %54أن  هذه الدراسة كشفت االنترنت كمصدر، فبالنسبة لمدى مصداقية

 ق فيه، أما النسبة المتبقيـة فهـي تتخـوف مـن    والبحث يرون بان االنترنت مصدر موث
  .االنترنت من جانب المصادر الغير رسمية

  

أظهرت هذه الدراسة أن معظم الصحفيين المبحوثين ال يوافقون على اعتمـاد   
ذلك لمـا تحملـه هـذه    و المادة الصحفية، راللصق من االنترنت أثناء تحريو تقنية القص

  .كفاءاته و الوسيلة من مساوئ تنعكس سلبا على مهارات الصحفي
  

وق التأليف بالنسبة االنترنت ال تضمن حقأن الصحفيين ب من %69أكدت نسبة     
معتبرة قد تفسر بالنظر إلى حجم المخاطر الناجمة عن استغالل الشـبكة   هي نسبةو لهم،
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من الصحفيين المبحوثين بأن االنترنـت حطمـت    %78غيرها، كما يعتقد و من قرصنة
أصبحت األخبار بفضـل  و االحتكار الذي فرضته جهات معينة على عملية تداول األخبار،

  .أي شخص كلما أراد ذلك  اولالواب في متن
  

من الصحفيين يتفقون على أن االنترنت  %85تأكد من خالل هذه الدراسة بأن  
ال غنى عنها في  ةوسيلو أصبحت حقيقة ملموسةو أثرت على واقع الصحافة في الجزائر،

أو كوسيلة مسـاعدة  ) من خالل الصحافة على الخط(العمل الصحفي سواء كوسيط للنشر 
رغبتهم  %94بنسبة و يؤكد معظم أفراد عينة الدراسةو جمع المادة الصحفية،و في تحرير

نظرا لما أضفته هذه الوسـيلة   هذاو في مواصلة االستفادة من خدمات االنترنت مستقبال،
  . من إيجابيات على طبيعة العمل الصحفي

  

الصحف الجزائرية المتـوفر ة علـى    في تقييم الصحفيين المبحوثين لمستوىو 
على أن الصحافة الجزائرية علـى الخـط متوسـطة     %69بنسبة و لخط يجمع معظمهما

أوضحت هذه الدراسة مـن  و أن مواقع الصحف الجزائرية في تحسن مستمر،و المستوى،
نه ال بد من األخذ بعين االعتبار جميع الحلول المقترحة من أجـل تطـوير   أناحية أخرى 

تجهيـز المؤسسـات   : هـي  و باالنترنتمن جانب تزويدها  مستوى الصحف الجزائرية
االتصال بما فيها إمكانيـات  و اإلعالمية الجزائرية بمختلف التكنولوجيات الحديثة لإلعالم

أحسـن   اسـتغاللها و على االنترنت تعويدهو تكوين الصحفيو الدخول السريع لالنترنت،
  .توفير جهاز حاسوب محمول لكل صحفي و استغالل
  

عات التي بحوزة الصحفي الجزائـري فـي محـال    التطلو من ضمن اآلفاقو 
من الصحفيين المبحـوثين   %64صحفيا، كشفت هذه الدراسة أن نسبة  استخدام االنترنت

 هذا بهـدف التعريـف بأعمـالهم   و يسعون للتعامل باستخدام االنترنت مع صحف أجنبية،
  .كسب دخل إضافيو

  

عـن مسـتقبل    خيرا %85بنسبة و أخيرا يتفاءل معظم الصحفيين المبحوثينو 
نه من الممكن أإذ يرون  )في نوعها االلكتروني المحض(رية الصحافة االلكترونية الجزائ

  .إصدار مستقبال صحف الكترونية جزائرية
  



  :الخاتمة 
  
  

 

خالصة القول هي أن هذه الدراسة حاولت الكشف عن طبيعة العالقة التي تـربط  و
ة ـللدارس ةـن اإلشكالية العاممحاولة اإلجابة ع باالنترنت من خالل الجزائرية الصحافة

توصـلت هـذه   و). ؟ما دور االنترنت في تطوير العمل الصحفي المقروء في الجزائـر (
فهـي   الدراسة عموما إلى القول بأن االنترنت ضرورة ال مفر منها في العمل الصـحفي، 

 ،إلـخ ... والترفيه  استعمال البريد االلكترونيو مستعملة بكثرة في البحث عن المعلومة،
 أو المشـاركة فـي مـؤتمرات    ،في إنشاء الصحفيين لمواقع لهم على الـواب وال تستغل 

  .يجابيةاإلستخدامات المن ا غير ذلك إلى ،جماعات النقاش عن بعدو لقاءاتو
المبسط لالنترنـت مـن قبـل الصـحفي     و يمكن تفسير هذا االستخدام السطحيو   

ها، سواء على مستوى معاهد التكـوين  تقنياتو الجزائري بقلة التكوين في مجال االنترنت
االفتقار إلى بنية تحتية متينة في والصحفيين، أو على مستوى المؤسسات الصحفية ذاتها، 

الجزائر، من شـأنها أن تـدفع بعجلـة    االتصال في و مجال تكنولوجيات الحديثة لإلعالم
  .ليس السلبيوأخذها بالمفهوم اإليجابي و التكنولوجيا،

  
  :رج بجملة من التوصيات وفي الختام نخ  
ضرورة أن تؤمن إدارات المؤسسات الصحفية بأن االنترنت هي البوابـة التقنيـة    -

  .التي تفتح أمام المنتج الصحفي آفاق العالمية
إعطاء أهمية قصوى لجانب التكوين في مجال االنترنت وتدريب الصحفيين علـى   -

 .وج الصحفياستغالل الشبكة بالكيفية التي من شأنها أن تطور المنت

إدخال االنترنت ضمن المقرر الدراسي لطلبة الصحافة، ليس بالشكل النظربي فقط،  -
وإنما بتطبيق مختلف االستخدامات الصحفية لالنترنت في معاهد الصـحافة قبـل   

  .التخرج
  

  اهللا ولي التوفيقو
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  جامعة الجزائر
  كلية العلوم السياسية و اإلعالم
  قسم علوم اإلعالم و اإلتصال

  
  
  

  
  

  :ي الصحفيين إخوان
  

د اداة بحث مهمة في دراستنا التي تندرج في إطار التحضير لنيل شهادة هذه االستمارة تع
  : الماجستير حول موضوع 

  

  "االنترنت ودوره في تطوير العمل الصحفي المكتوب"
  

على هذا األساس، نرجو منكم المساعدة بإجاباتكم الموضوعية و الدقيقة عن األسئلة التي و
بأن المعلومات التي تدلون بها ال تستعمل إال لغرض علمي تتضمنها هذه اإلستمارة، و نحيطكم علما 

  .بحت
  

  :المطلوب منكم 
  

  .القراءة المتأنية لكل سؤال – 1
 .داخل اطار اإلجابة المناسبة) x(وضع عالمة  – 2

  
  

  :تحت اشراف األستاذ                من إعداد الطالبة
  جمال بوعجيمي/ د                     تيميزار فاطمة  
  
  

  2007-2006السنة الجامعية                           
  

استمارة  بحث جامعي



  

 

  :البيانات الشخصية :   Ιالمحور 
  

       سنة   30سنة إلى  20من   - :السن 
  سنة  40سنة إلى  31من  -
 سنة   50سنة إلى  41من  -

    .فما فوق 51من  -

  
  : الخبرة المهنية 

  سنوات    5من سنة إلى  -
 10سنوات إلى  6من  -

 سنة   15إلى  11من  -

  سنة فما فوق 16من  -
          

  :ملكية الجريدة 
  عمومية  -           
  خاصة -           
  :استخدام األنترنت في الصحف الجزائرية  درجة:  пالمحور 

  
 هل تستعمل  األتترنت في مجال عملك ؟  نعم       ال   - 1

  
  متى بدأت تتعامل مع األنترنت ؟ - 2
       منذ ادخال هذه الوسيلة إلى الجزائر ؟ - 

  منذ ادخالها إلى الجريدة التي تعمل بها ؟ - 
  منذ ان اصبحت كثيرة اإلستعمال ؟ -
  ؟ استعمال اال نترنتهل سبق و أن تلقيت تكوينا خاصا قصد التمكن من  - 3

  نعم                   ال          
  هل تواجه صعوبات أثناء استخدامك لألنترنت ؟ - 4

  نعم                  ال             
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Objet : Questionnaire relatif à la préparartion d’une these de magister.    
 
 
 

Chèrs Confréres ;  
       

J’ai l’honneur de solliciter de votre haute bienveillance  l’opportunité  de 
participer au travail que nous menons, en vue de préparer une thése de magister 

en sciences de l’information et de la communication. 
 
 Dans ce cadre, il semble utile de porter à votre connaissence que le théme 

retenu parle éssentiellement sur :  
 

L’internet et son utilisation par les journalistes  
de la presse algerienne 

 
  En outre, je me permets aussi de vous faire savoir que les réponses que 

vous voudrez apporter seront d’un intérêt appréciable dans la concrétisation de 
mon travail. 

    
     Je vous remercie par avance et je vous prie en tout état de cause de me 

remettre le questionnaire anexé de vous réponses dans les normes délais. 
 
 
 
 
 
 

  Préparé  par :                                                                                     
Encadré   par :           

                        
Timizar  Fatma                             Dr  Bouadjimi  

Djamel   
  
 

Faculté des Sciences Politiques et de de l’Information 
Departement de l’information et de la  Communication 



  

 

 
 
 

 Année  universitaire : 2006-2007 
 

  CHAPITRE Ι :Données personnelles. 
 
 

Age : -   du 20 ans  à 30 ans 
- du 31 ans à 40 ans 
- du 41 ans à 50 ans 
- du 51 ans et plus 

 
Experience professionnelle : 

 
- d’une année à 5 ans. 
- du 6 ans à 10 ans. 
- du 11ans à 15 ans. 
- du 16 ans et plus. 

 
La nature  du journal : 

 
- Etatique.  
- Privé. 

 
 

Chapitre II : Le taux d’utilisation de l’internet dans les journaux  
     algériens. 

 
1- Est-ce que vous utilisez l’internet dans le cadre de votre travail ?  

  
           Oui                       Non 

 
2- Quand est ce que vous avez commencé à utiliser l’internet ? 

 
- à partir de l’introduction de l’internet en Algerie. 
- à partir de l’introduction de l’internet dans votre jounal. 
- à partir de la propagation de son utilisation. 

 
3- Est ce que vous avez suivi préalablement une formation pour l’utilisation 

de l’internet ? 
 

               Oui                       Non 
                                               



  

 

4- Est-ce que vous rencontrez des difficultés dans l’utilisation de l’internet ?        
oui                   non 

 
 
 

Si oui quelle est la nature de ces difficultés : 
- Techniques 
- Financières 

- Linguistiques 
 

5- Quel est le volume horaire de votre utilisation quotidienne de l’internet ? 
- Moins d’une demi heure. 
- D’une demi heure à une heure. 
- D’une heure à 2 heures.  
- De 2 heures et plus 

 
6- Pourquoi vous utilisez l’internet ? 

-  Pour la consultation des journaux et des revues. 
-  Pour la recherche d’information. 

-  Pour l’usage du courier éléctronique. 
-  Pour la distraction et la détente. 

 
Chapitre III : L’impact de l’utilisation de l’internet sur le 

travail journalistique. 
 

A : L’impact de l’utilisation de l’internet sur le journaliste et ses activités 
quotidiennes. 

 
7- Est-ce que l’internet a deminué le volume de vos entretiens journalistiques 

du face à face ? 
   

       Oui                               Non 
 

8- Est-ce que vous vous entretenez avec vos collegues journalistes à travers 
l’internet ? 

  
       Oui                               Non 

 
Si oui quel est le sujet d’entretiens ; 

- L’échange d’ideés concernant divers sujets journalistiques. 
- L’information sur des évenements. 

- La concertations et l’aide dans le domaine d’activité. 
 



  

 

9- Est-ce que l’internet a agit favorablement dans le développement de votre 
capacité intelléctuelle et culturelle ? 

 
      Oui                                Non 

 
10- Est-ce que vous avez enregistrè des réactions de la part des lecteurs sur 

vos articles à partir d’internet ? 
 

       Oui                               Non 
 

11- Est ce que vous avez utilisé l’internet pour réaliser une page Web ou un 
blog vous concernant ? 

      
       Oui                              Non 

 
12-Est-ce que vous avez utilisé auparavant l’internet pour réaliser des 

téléconférences journalistiques ? 
  

       Oui                              Non 
 

13- Est-ce quel l’internet vous a permis de vous interesser davantage aux 
évemements étrangers ? 

 
      Oui                               Non 

 
14-Est-ce que l’internet vous a permis d’envoyer vos articles directements 

des lieux des évenements sans attendre le retour au siège du journal? 
 

       Oui                             Non 
 

15- Est-ce que vous avez changé du rubrique dans le journal suite à votre 
utilisation de l’internet ? 

 
       Oui                              Non 

  
B- Impact de l’utilisation de l’internet sur le tirage du journal et sa 

distribution : 
 

16 - Est-ce-que l’utilisation de l’internet a permis de développer davantage la 
vente du journal ? 

 
      Oui                               Non 

 



  

 

17- Est-ce que l’utilisation de l’internet a permis à votre journal de réaliser 
un scoop ? 

 
     Oui                                Non 

 
 
 

Si oui quel est le sujet de ce scoop ? 
National 

Social 
Economique 

Culturel 
International 

Sportif 
 

Chapitre VI : Le point de vue du journaliste algérien envers 
l’utilisation d’internet dans les journaux. 

 
18- Est-ce que pensez que l’internet est une source crédible ? 

 
      Oui                               Non 

 
19- Est-ce que vous étes pour l’usage de la technique, copier – coller par le 

journaliste ? 
 

      Oui                               Non 
 

20- Pensez vous que l’internet est un moyen de garantisation du droit 
d’auteur du journaliste ? 

 
      Oui                                Non 

 
21- Pensez vous  que l’internet  a detruit  le monopole de l’information par 

des parties spéciales 
    

  Oui                                   Non 
 

22- Est-ce que l’internet a aporté un changement pour la presse algerienne ou 
elle est restéé traditionnelle ? 

   
     Oui                                   Non 

 
ChapitreV : Les perspectives du journaliste algerien en liaison 

avec l’utilisation de l’internet  



  

 

 
23-Est-ce que vous êtes pour la propagation de l’utilisation de l’internet dans 

le domaine journalistique ? 
 

 Oui                                  Non 
 

24- Quel est votre avis sur le niveau des journaux algériens disponibles en 
ligne ? 

 
   - Bon  

   - Passable 
   - Médiocre. 

 
25- Quelles sont les solutions que vous préconisez pour la propagation de 

l’internet dans le milieu journalistique ? 
   - Classez selon l’importance. 

   - Le renforcement des établissements de l’information par l’introduction 
des nouvelles technologies de l’information et de la communication . 

   - La formation du journaliste et son penchant pour l’internet . 
   - La mise à disposition de chaque journaliste d’un micro-ordinateur 

portable. 
 

26- Est-ce que vous souhaitez a utiliser l’internet pour devenir pigiste dans 
des journaux étrangers. 

  
       Oui                              Non 

 
27-Est-ce que vous pensez que c’est possible de créer davantage des 

journaux algeriens à l’avenir 100% par la voie d’internet ? 
 

      Oui                              Non 
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