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فاميخي اىعيىً االّساّيت في جاٍعت اىسييَاّيت مجسء ٍِ ٍخطيباث شهادة اىَاجسخير، -االّساّيت
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 

َخهََق  {1}اْقَزأْ تِاْسِى َرتَِّك انَِّذي َخهََق 

ٍْ َعهٍَق  ٌَ ِي ََسا اْقَزأْ َوَرتَُّك  {2}اْْلِ

َعهََّى  {4}انَِّذي َعهََّى تِاْنقَهَِى  {3}اْْلَْكَزُو 

ٌَ َيا نَْى يَْعهَْى  ََسا  {5}اْْلِ

 

 صذق هللا اىعظيٌ
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 السقجمة
في مجاؿ  كالسيسانياية القخف العذخيغ تصػرات سخيعة في كافة جػانب الحياة،  سشػات تشيج  

رشاعية كشبكات السعمػمات الحجيثة اآللية كاألقسار ال الحػاسضبحضث احتمت  ،االتراؿ كاإلعبلـ
سَا في نقل السعخفة كالسعمػمات ككافة مػاد االتراؿ بضغ السجتسعات بذكل يم)االنتخنضت( دكرا 

 مباشخ.
الشظ اف التصػرات الدخيعة التي شيجتيا تكشػلػجيا االتراؿ كالسدتحجثات التي بجأت تفخضيا ك 

تكشػلػجيا الججيج لمسشطػمة االترالية كأف ثػرة قج بجأت نحػ تختضب  بذكل خاص،التقشيات الخقسية 
 بة االكلى ليحه التغضضخات.تاالعبلـ في السخ يأتي ك  ،كثضخ مغ مجاالت حياة االندافالغضخت 

حادة بضغ الرحافة الػرؾية مشافدة  الى االنتخنت السيساضيػر التكشػلػجيا الحجيثة ك لقج أدػ 
 تحػالتالك  السدتقبل عغ حجيثال ىػ االلكتخكنية الرحافة عغ الحجيثك  اللكتخكنية،اكالرحافة 

لع ، ك الػرؾيةالرحافة  عمى ثػرة عجي ػفي السعمػمات، تػصضل كشخؽ  كسائل االتراؿ في جحريةال
الحؼ رافق عسمية انتذار االنتخنت في العالع ت السزسػف التغضضخات عمى الذكل بل شسمتقترخ 

 .أيزاَ 
االلكتخكنية ، كالرحافة اممسػسضئا شتعج لكتخكنية ججيجة في الرحافة االالىحه التغضضخات ك 

متعخؼ عمى كاقع الرحافة ل لسػضػعالباحثة ىحا ااختارت كقج  .الكػردية جدء مغ ىحه التغضضخات
في مدضختيا  كبذكل خاصتعخؼ عمى الذكل الفشي االخخاجي، لاااللكتخكنية الكػردية كخرائريا ك 

 .ي بمجاف العالع االخخػ فارنة بالرحافة االلكتخكنية مق البجاية
 يتشاكؿ الشطخؼ  مغ القدعالفرل االكؿ  .قدسضغ )الشطخؼ كالعسمي( مغالبحث ىحا  كيتألف

مع دابقة الجراسات لم امذكمة البحث كتداؤالتو كأىجافو كمشيجية البحث كعخضك لبحث ا ةمشيجي
 صعػبات البحث.ك أدكات البحث 

مباحث: السبحث  عبخ ثبلث ،االلكتخكنيةأما الفرل الثاني فضجرس مػضػع ماـية الرحافة 
الرحافة االلكتخكنية، الى السبحث الثاني  كيذضخ ،مفيـػ االنتخنتك  أةنذيتصخؽ إلى بياف األكؿ 

 شذخ االلكتخكني.الالزػء عمى االعبلـ ك السبحث الثالث يدمط ك 
في جثشا تحمباحث:  ةثبلثمغ خبلؿ ، غ في الرحافة االلكتخكنيةضالفرل الثالث العامم يتحجث

شا كالسبحث الثاني سمص ،العبلقة بضغ الرحافة االلكتخكنية كالرحافة الػرؾيةعغ السبحث االكؿ 
حث بكالس ة لمرحافة االلكتخكنية.يديالخرائز الخئ ػحجإعمى الػسائط الستعجدة ك ؼيو الزػء
 الرحافة االلكتخكنية. غ فيضخبلؾيات العاممأعغ  يتحجثالثالث 
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 مغ خبلؿسالضب االخخاجية ككاقع الرحافة االلكتخكنية الكػردية، اال شارسكفي الفرل الخابع د
خاجية في الرحافة خسالضب االاالدمط الزػء عمى يالسبحث االكؿ  :أيزا   مباحث ةثبلث

السبحث الثاني  كفيكاالخخاج،  يتػقف نجاح الخسائل االترالية عمى جػدة التشفضح حضثااللكتخكنية 
حضث أشكاليا ك مزامضشيا، مغ ة في الرحافة االلكتخكنية الكػردية الفشػف الرحؽيجثشا عغ تح
اصبح االىتساـ بػسائل  حضث فآلاتحجث السبحث الثالث عغ كاقع الرحافة االلكتخكنية الكػردية ك 

 .ية  االعبلـ في مجتسعشا يتدايج كيأخح ابعادا  اكثخ عسقا  كشسػل
لجراسة السضجانية لسػقع اي الفرل الخامذ ف فقج تشاكلشاالعسمي أك السضجاني  الجانبكأما في 

 ذسلكي ،شسػذج مغ الرحافة االلكتخكنية الكػرديةابع لسؤسدة خشجاف لمبث كالشذخ كتال ،)خشجاف(
عمى الجػانب التأريخية كالفشية لسػقع  شافي السبحث االكؿ تعخفتعخفشا مباحث:  ةثبلثالفرل 

قات يتشاكؿ تصبمع  خخاجية ؼيواالسالضب عمى االزػء ال شا)خشجاف(، كفي السبحث الثاني سمص
حؽية مغ حضث في السبحث الثالث عخض الفشػف الرتع ك  ؛مػقع )خشجاف(يا االتراؿ في جتكشػلػ 

 .)خشجاف( مػقعالذكل كالسزسػف في 
عمى  اعتسادك ا ىجاؼ البحث مبضشة ال استشتاجاتج تػصمت الباحثة الى مجسػعة مغ كق

 بعس التػصيات.لع الباحثة يذات صمة بالسػضػع، فزبَل عغ تقج سرادر العمسية كتقاريخ رسسيةال
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 و  مذكمة البحث و تداؤالتأوالا 

، كتعج 1مذكمة البحث ىي تداؤؿ يجكر في ذىغ الباحث حػؿ مػضػع غامس يحتاج الى تفدضخ
مغ حضث في السخاحل االكلى لمبحث ك  ا  سػاء ،قضيع السذكبلت العمسيةتفي مغ الخصػات السيسة  خصػة  

 .2ختيار السذكمة ك تحمضميا ك صياغتيا، أك في السخاحل التالية أثشاء عسمية جسع البيانات ك السعمػماتا
فسغ الزخكرؼ اف يتع تحجيج مػضػع الجراسة بذكل دقضق ككاضح قبل االنتقاؿ الى مخاحل البحث 

 ،تختب عميو جػدة البيانات التي ستجسعتحجيج السذكمة ىػ بجاية البحث كت فيع الم االمخاالخخػ، كىحا 
 .3تػصل الضيايكأىسية الشتائج التي 

 : االجػبة العمسية عغ االسئمة االتيةمغ يجاد مجسػعة كتتمخز مذكمة بحثشا الحالي في ا
 ما كاقع الرحافة االلكتخكنية الكػردية ؟ .1

 كتخكنية الكػردية ؟ما خرائز الرحافة االل .2

 سزامضغ يتع التخكضد عمضيا؟الالرحافة االلكتخكنية الكػردية كأؼ بساذا تتسضد  .3

مغ مع قخيشاتيا  ةىل تدتخجـ التقشيات الفشية التي تسضدىا ك تجعميا ذات اسالضب ك اشكاؿ متسضد  .4
 الرحافة االلكتخكنية االخخػ؟

دية؟ ككيف يجخؼ التشاسق بضغ الذكل ك ماىي االشكاؿ االخخاجية لمرحافة االلكتخكنية الكػر  .5
 السزسػف؟

 بضشيسا؟تذابو كماىػ ال ،ىل تختمف الرحافة االلكتخكنية الكػردية عغ نطضختيا الػرؾية .6

بساذا يتسضد مػقع خشجاف عغ مػاقع الرحافة االلكتخكنية الكػردية االخخػ مغ ناحية الذكل ك  .7
 االسمػب ك السزسػف؟

 االخخاجية السعتسجة في مػقع خشجاف؟كاالسالضب ية ماىي السزامضغ ك االشكاؿ الفش .8

 عمضيا مػقع خشجاف في نذخ مػاده الرحؽية ؟ عتسجالتي ا ماىي الؿيع  .9

( التي ترجر عغ ئاسإة الػرؾية )تسضد مػقع خشجاف في شكمو الفشي االخخاجي عغ الرحيفىل ي .10
 مؤسدة خشجاف؟

 
 ثانيأ  أىسية البحث 

بحث في السذكمة اك الطاىخة. عمسية كالججكػ ك السبخرات السدػغة لمالبج مغ بياف االىسية كالؿيسة ال
راتو االساسية تذكل قاعجة ميسة ك نقصة انصبلؽ القشاع االخخيغ البحث ك مبخ  ف بياف أىسيةحضث اِ 

                                                 

 . 25، ص 2002، أسالضب البحث العمسي، االردف، دار الػائل لمشذخ ك التػزيع، فػزؼ غخايبة كَاخخكف   1
 .19، ص9111سسضخ دمحم حدضغ، بحػث االعبلـ، القاىخة، عالع الكتب، شبعة الثالثة،   2
 .22سابق، ص فػزؼ غخايبة كَاخخكف، مرجر   3
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كدعسو كتديضل ميسة الباحث في مختمف  ،بالبحث كفائجتو كمغ ثسة الحرػؿ عمى تعاكف السعشضضغ بو
بحث يداعج في اليؿيع االعبلمي البديط ف بياف أىسية اللبلزمة، اِ ت ك الستصمبات االخصػات ك االجخاءا

صالتو كمدتػػ الججة ك الى جانب ذلظ الجيج العمسي الكبضخ في السجاؿ االعبلمي الستػفخ كالحكع عمى أ
 .4االضافة العمسية ك التصبيؿية

السكتبة العخاؾية برػرة  في افة  كتأتي أىسية ىحا البحث مغ كجية نطخ الباحثة في كػنو يذكل اض
 التيعامة ك الكػردية بذكل خاص ك بكػنو سضخفج السكتبة بجراسة عغ الرحافة االلكتخكنية الكػردية 

ىحه الجراسة بكػنيا ستخزع مػقع خشجاف  بوتسضد ت بل  عسافز ،ىحه الجراسات مغ نقز كبضخ لسثلتعاني 
شي االخخاجي ك السزامضغ ك بعس االمػر الستعمقة تقري في جػانب الذكل ك االسمػب الفلملمبحث ك 

 بجػانب الشذخ االخخػ في الؿيع ك اتجاىات تخز مزامضغ الشذخ.
 

 أىجاف البحث ثالثا   
مغ جسمة البحث االعبلمي، كغضخه مغ بحػث العمػـ االجتساعية ك االندانية يدعى الى تحقضق 

مػـ الصبيعية كذلظ مغ ناحية التفدضخ ك الزبط بجرجات تتفاكت في دقتيا عغ بحػث الع ،االىجاؼ، كلكغ
 .5ك التشبؤ كيجؼ لمبحث االعبلمي

 يأتي: ساحالي ؼيال بحثشاك تتمخز أىجاؼ 
 التعخؼ عمى كاقع الرحافة االلكتخكنية الكػردية. .1

حضث يعج ىحا مػقع خشجاف أنسػذجَا. في كسساتيا الرحافة االلكتخكنية الكػردية معخفة خرائز  .2
ػـ بشذخ مػضػعات مختمفة ك يق ا  عتباره مػقعافي الرحافة االلكتخكنية، ب ةػاقع الستسضد السػقع مغ الس

 ت )الدياسية كاالقترادية كالخياضية ك االجتساعيةك  الفشية...الخ(.متشػعة  في السجاال

 تسضد عغ السػاقع الكػردية االخخػ.الخخاجي لسػقع خشجاف كبساذا يالتعخؼ عمى الذكل الفشي ا .3

معخفة ذلظ مغ خبلؿ رحيفة )ئاسؤ( ك ك ،ػقع خشجاف مع نطضخه في الرحافة السصبػعةمقارنة م .4
 خخاجي ك السزامضغ كاالسالضب عبخ تمظ السقارنة.التذابو ك االختبلؼ في الذكل الفشي االمجػ 

 معخفة االسمػب الفشي لمسػقع ك شخيقة تقجيع السزامضغ في مػقع خشجاف. .5

عجاد كحلظ تختضب الؿيع في السزسػف الػاحج في ا ضغ ك التعخؼ عمى التختضب الؿيسي لمسزام .6
 ة.يفالرح

 

                                                 

نائل عبجالحافع العػاممو، مشاىج البحث العمسي، االسذ الشطخية ك تصبيقاتيا في االدارة، االردف، السكتبة   4
 .55، ص 9111الػششية،

، 2002ضخ حجاب، أساسيات البحػث االعبلمية ك االجتساعية، القاىخة، دار الفجخ لمشذخ كالتػزيع، شبعة الثالثة، دمحم مش  5
 .99-91ص
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 ني و السجال السكاني ارابعا   السجال الدم
 

 السجال الدماني                          .1
بأسمػب  ـ(30/6/2011- ـ2011/ 1/4)  مغ تأريخثبلثة اشيخ ة الدمشية ليحه الجراسة سجامتجت ال

 ك مغ شيخ نيداف، كلىاالياـ االغ كل شيخ بذكل مشتطع، عذخة ياـ م)أخح عذخة أ الذيخ الرشاعي
سػقع خشجاف كقج اختارت الباحثة ل (عذخةاالياـ الثالثة مغ شيخ حديخافك عذخة االياـ الثانية مغ شيخ مايذ 

ىحه السجة الستقخار االسالضب ك االشكاؿ االخخاجية لتحقضق رسالتيا اإلعبلمية التي تتػافق كسياستيا 
 .كأىجافيا
 السجال السكاني  .2

في  ةحضث يعج ىحا السػقع مغ السػاقع الستسضد اتجاىات مختمفة،  تع اختيار مػقع خشجاف اَلنو يسثل
مختمفة ك متشػعة  في السجبلت )  ا يقػـ بشذخ مػضػعاتالرحافة االلكتخكنية الكػردية، بأعتباره مػقع

 الخ(.الدياسية كاالقترادية كالخياضية ك االجتساعيةك  الفشية...
 

   تعخيف السرصمحات السدتخجمة خامدا  
( formatكمرصمح ) ،سادة االعبلميةالتخحه تكىػ الييكل الشسصي الحؼ  -: ( form)  الذكل .1

. أك االشار 6يدتخجـ اصصبلحا  في الرحافة كالصباعة لػصف مقاس الرفحةك بسعشى إشارات يأتي 
خخج بو السادة االعبلمية كيرب في شي الحؼ تيعخؼ بانو القالب الفالخارجي لمسادة االعبلمية. أك 

 7السزسػف اليادؼ الحؼ يتػخاه السشتج اك السعج مغ االنتاج
ىػ شخيقة تقجيع السادة االعبلمية )الخسالة االترالية( الى الجسيػر، كىػ الحج االسمػب    .2

اساس انيا فغ،  الفاصل الحؼ يفخؽ بضغ الكتابة الرحؽية عمى أساس انيا عمع، كبضغ ىحه الكتابة عمى
 .8ككثضخَا مايكػف اآلسمػب داآل عمى اسع صاحبو

ذخكط السادة الستعامل شبيعة األداء الفشي السػضف عبخ معخفة مدبقة ل ككحلظ يعخؼ االسمػب بانو
خرائز مشيا سذ تم، يسكششا أف ن، أؼ تػضيف العشاصخ الفشية كفق رؤية شخرية أك فكخةمعيا فشيا  

                                                 

 ، نقبَل عغ:128، ص  1988فبلح السحشة ، البخنامج االذاعية كالتمفديػنية ، دار الحكسة لمصباعة كالشذخ ، بغجاد ،   6
دراسة مقارنة ،  -لمبخامج التمفديػنية في تمفديػف العخاؽ كالتمفديػف العخبي الدػرؼ سعج مصذخ، السزامضغ كاالشكاؿ الفشية 

 .99،ص2005الى كمية االعبلـ جامعة بغجاد، مقجمة غضخ مشذػرة دكتػراه اشخكحة 
( 9195ىشخؼ كاسضخر، التعميع عغ شخيق االذاعة كالتمفديػف، تخجسة سبلـ حسادة )القاىخة: مؤسدة سجل العخب،   7

دمحم كاضع مجضج، األشكاؿ كاألسالضب الفشية لمبخامج الحػارية في قشاة البغجادية الفزائية، رسالة ، نقبَل عغ : 929ص
 .92.،ص2009بغجاد،  ماجدتبخغضخ مشذػرة تقجـ الى كمية االعبلـ، جامعة

 22، ص 2090دمحم جساؿ الفار، السعجع االعبلمي، دار أسامة لمشذخ ك التػزيع، االردف،   8
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غ أؼ ف عبخ شخيقة أك نسط ذلظ التػضيف لعشاصخِه الفشية بإنتاج عسل فشي معضكاىتسامات كشخيقة الفشا
 .9الصخيقة الحاتية في التعبضخ

 عغ يعبخ حضث الرحف، ليحه األساس الذكل إعجاد اإللكتخكنية الرحف بإخخاج يقرج). االخخاج  3
لسجة  باالستسخار يترف حؼال الفخعية، تياكممفا ،(الػاجية) الخئيدة صفحتيا في لمرحيفة، الثابت الذكل
 الشرػص، بشاء شخيقة الرحيفة، اسع) الثابتة اإللكتخكنية الػحجات مجسػع مغ كيتكػف  ندبي ا، شػيمة
 عخض

 السختمفة، اإللكتخكنية العشاصخ باستخجاـ ،يافض السشذػرة لسػضػعاتكا (اإلضاؼية الخجمات الرفحة،
 .10الستعجدة كالػسائط كاأللػاف، كالججاكؿ، التػضيحية، كالخسػـ كالرػر،

 بأف يػحي مسا ىحا كنحػ ؼيو كالخغبو اليو السضل اك استحدانو، اك بالذيء االىتساـ ىي"  ع .الكي4
 11" غاية تحقضق الى كسضمة كتكػف  السػضػعية، مغ ذاتي شخري شابع ذات الؿيع
 

   دراسات سابقة  سادسا  
خسذ فخت لجييا عغ السػضػع تػ  ا مغ دراسات سابقةعمى حج عمع الباحثة كما كقع تحت يجى

 ستعخاصيا كبياف اكجو التذابو ك االختبلؼ بضشيا ك بضغ دراساتشا حالية.دراسات، سػؼ تقـػ با
 

 الرحافة االلكتخونية في الػشغ العخبي -1
، ـ(2005أشخكحة دكتػراه تقجـ بيا )عبجاالمضخ مػيت الؽيرل( الى كمية االعبلـ جامعة بغجاد بتاريخ )

 سضجة ميجؼ سسيدع، تشاكلت االشخكحة مذكمة البحث لمتي اكجدتيا الباحثة :باشخاؼ أ.د.ح
تعخض ىحه الجراسة في مجاؿ ك الػصؽية البحػث يشتسى ىحا البحث الى  مشيج البحث السدتخجم 

 الجراسة التصبيؿية في جانبضيا الذكمي ك تحمضل السزسػف مغ خبلؿ محاكر متعجدة.

                                                 

، نقبَل عغ: دمحم كاضع 52( ص9192عبج اإللو مرصفى الخدرج، تحمضل لغة الجعاية )بغجاد: مكتبة الذخؽ الججيج،   9
 . 92، صسابقمجضج، مرجر 

صالح بغ زيج بغ صالح العشدؼ، إخخاج الرحف الدعػدية اإللكتخكنية في ضػء الدسات االترالية لذبكة اإلنتخنت   10
مسمكة  -ضخ مشذػرة مقجمة لكمية الجعػة كاإلعبلـ في جامعة اإلماـ دمحم بغ سعػد اإلسبلميةدراسة كصؽية تحمضمية، رسالة غ

 .99، ص2002العخبية الدعػدية،
؛ نقبَل عغ أحسج 959ص ،9195 ،العخبية مرخ جسيػرية العخبية، المغة مجسع ،الفمدفي السعجع الصػيل، تػفضق  11

، أنسػذجا  " ىي" قشاة قي الحػارية السخأة  لبخامج مزسػف  تحمضل دراسة-ةالحػاري السخأة  بخامج في الؿيسي السحتػػ مصذخ، 
 .959( ص2001جامعة بغجاد، )-أشخكحة دكتػراه غضخ مشذػرة، كمية االعبلـ
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كسائل  عمى تصػر التقشيات كتأثضخىا في احتػػ فرل االكؿ تع تقديع البحث الى خسدة فرػؿ، ال
مى الرحافة االعبلـ مغ خبلؿ ثبلثة مباحث تشاكلت التكشػلػجيا ككسائل االعبلـ كاثخ تصػر التكشػلػجيا ع

 ك الثػرة السعمػماتية.

ب يا كخرائريا كمداياىا ك أسالض، كنذػئفي حضغ تشاكؿ الفرل الثاني مفيػـ الرحافة االلكتخكنية
ريخ نذػء الرحافة االلكتخكنية في العالع، كمقخكئية الرحافة فشية، ؼيسا تشاكؿ الفرل الثالث تاتحخيخىا ال

االلكتخكنية مغ تغضخ في عادات القخاء كتػزيع كرجع الرجػ، ثع تدميط الزػء عمى العبلقة بضغ الرحافة 
 فشية في تحخيخ الرحافة االلكتخكنية.السصبػعة ك الرحافة االلكتخكنية كاالختبلؼ بضشيسا، كاالسالضب ال

سمط الفرل الخابع الزػء عمى الرحافة االلكتخكنية في الػشغ العخبي مغ خبلؿ مباحث تشاكؿ ك 
كاقع التقشيات الحجيثة في الػشغ العخبي، أما السبحث الثاني فقج تشاكؿ كاقع الرحافة  مشيا االكؿ

الث الرحف االلكتخكنية عضشة الجراسة برفتيا صحفَا االلكتخكنية في الػشغ العخبي، كتشاكؿ السبحث الث
 لمرحافة االلكتخكنية العخبية. مسثمة  

جراسة التصبيؿية في جانبضيا الذكمي ك تحمضل السزسػف مغ خبلؿ أما الفرل الخامذ فقج تعخض لم
 محاكر متعجدة.

سجاؿ اللجراسة في استشجت اك ساس الشطخؼ ك الجراسة التصبيؿية، العمى ا قدع الباحث نتائج دراستو
( نتائجة ، مغ أىسيا، أف التصػر التقشي أتاح في أسالضب 11ك استقخت في ) عجد مغ نتائجعمى الشطخؼ 

كاستخجاع كتجيضد كنذخ كنقل حجع ىائل مغ السعمػمات ك البيانات عمى نصاؽ  االتراؿ فخصة جسع 
التمغي كسائل  االتراؿ الججيجةكاسع مغ الجقة كالدخعة كبسا اتاح االتراؿ باتجاىضغ، كاف تقشيات 

 ،أثخ عمى اسالضب التحخيخ كاالخخاجف يخىا كتغضخىا بذكل كبضختصػ عسمت عمى لكشيا االتراؿ القجيسة، 
دارعت يجَا متسضدَا يعتسج عمى االنتخنت فكاالنتاج بذكل عاـ، كأكججت الثػرة السعمػماتية كالتقشية جسيػرَا جج

 كسائميا التقمضجية. البعضجة عغشبكة السعمػمات  عبخالجسيػر الججيج الرحافة العرخية الى استقصاب ىحا 

تػاجج الرحف االلكتخكنية في أغمب  -:( نتائجة مغ اىسيا14يؿية الى )كاستشجت نتائج الجراسة تصب
اخبارىا ّانيَا لتػاكب  حخص الرحافة االلكتخكنية عمى تحجيثالعخبية بذكل عاـ عمى االنتخنت، ك  السػاقع

يدكركف مػقعيا بسا يحق ليا  غسا يقع لتحاكؿ مشافدة الفزائيات التمفديػنية لكدب القخاء الحيأيشالحجيث 
تحخص الرحافة االلكتخكنية عمى تقجيع  خ عمى الداحة االعبلمية.، كمغ ثعاستسخارية التػاجج السؤث

مشتجػ الحػار، محادثة، خجمات تفاعمية لتػثضق عبلقتيا مع القخاء، كليكػف تفاعل القخاء مباشخَا مغ خبلؿ 
 .ذلظ استصبلعات الخأؼ كغضخك 

الرحافة االلكتخكنية تػلي الرػرة الرحؽية اىتسامَا يتقجـ عمى غضخه مغ الفشػف الرحؽية،  افَ ِِ  
 مة في الرحافة االلكتخكنية الستقبلؿذكل الخبخ الرحفي اكلػية في الفشػف الرحؽية السدتخجيككحلظ 

ة لتػفخ كع ىائل لمقخاء كلتكػف ىحه السضدة أحج االسذ الخئيد ع الخبخ اآلنياحجػ مضدات االنتخنت في تقجي
 مغ السعمػمات بضغ يجؼ القخاء.
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ع يفي تقد فيػ ، اما االختبلؼيالحالية في السشيج البحث تذابو مع الجراسةاف ىحه الجراسة تكبحلظ تبضغ 
، كاثخ تصػر التكشػلػجيا في الرحافة ـكسائل االعبل تصػر التقشيات كتأثضخىا في الفرػؿ كأىتساماتيا مغ

الفَّ ىحه الجراسة ىتساماتيا في الرحافة االلكتخكنية في الػشغ العخبي، ك ا  الرحافةك الثػرة السعمػماتية ك 
التيتع مغ الشاحية االخخاجية بالرحافة االلكتخكنية كسا تيتع دراستشا الحالية بالرحافة االلكتخكنية 

 السالضب الفشية كاالخخاجية.الكػردية مغ حضث الذكل كا
 
 إخخاج الرحف الدعػدية اطإلكتخونية في ضػء الدسات االترالية لذبكة اطإنتخنت -2

-الجعػة كاإلعبلـ )كمية كقجمت الى ( صالح بغ زيج بغ صالح العشدؼ ) كىي دراسة ماجدتضخ اجخاىا
. د. سذخؼ)أال( ككاف 2006خ )بتأري ،(سسمكة العخبية الدعػديةال -جامعة اإلماـ دمحم بغ سعػد اإلسبلمية

 يا الباحثة:تكجد تي أث الالعدكخ( ضست ىحه الخسالة مذكمة البح بجر بغ العديد عبج بغ فيج
 مشو تتكػف  بسا ،كالستغضخ الثابت الترسيع جانب في اإللكتخكنية الدعػدية الرحف إخخاج كاقع كصف

 االترالية بالدسات إخخاجيا في لرحفا ىحه التداـ مجػ تقػيع مع الكتخكنية كحجات مغ التراميع ىحه
 .الستعجدة الػسائط استخجاـك  التعخض، سيػلةك  الترفح، سخعةك  لبلنتخنت. الذكمية

شطخؼ كالباب ، الباب البابضغتع تقديع البحث الى و؛ تحمضميةاليشتسى ىحا البحث الى الػصؽية و
مفيـػ  ؼيوجخبل  نطخيا  تشاكؿ م األكؿشكل الفرل  إذ ،فرػؿ الى مجسػعةقدع يشباب التصبيقي، ككل 

، اإلنتخنت شبكة عبخ لبلتراؿ الذكمية الدساتكسسات االترالية لذبكة االنتخنت ك  الشذأىااالنتخنت ك 
 بإخخاج الخاصة الصبيعة خخاج الرحف االلكتخكنية كمفيـػ الرحافة االلكتخكنية كؿ الفرل الثاني اِ كتشاك 

 .اإللكتخكنية الرحف

 الباحثفرػؿ، في الفرل االكؿ تشاكؿ التصبؿية كيقدع الى ثبلثة اكؿ الجراسة تشفأما الباب الثاني 
 السضجانية الجراسة نتائج ، كفي الفرل الثاني عخضالدعػديةاإللكتخكنية الرحف إلخخاج التحمضمية الجراسة

 تحمضل، كفي الفرل الثالث كاالخضخ عخض اإللكتخكنية كالسػاقع ،الرحف كمصػرييا مرسسي، آلراء

  .كالتػصيات كمشاقذتيا كالسضجانية، التحمضمية، الجراسة نتائج شاقذةكم
عجـ إفادة الرحف عشج إخخاجيا مغ بعس أىسيا ىي شتائج، العجد مغ الى  استشجت الجراسةك 

 مخاعاة عجـعغ الجراسة التحمضمية، كالسضجانية تكذف  أف، ك اإلمكانات االترالية التي تتيحيا شبكة اإلنتخنت

كذفت الجراسة أف الرحف ، ك السسمكة في كبطخكفيا اإلنتخنت بذبكة الخاصة لمصبيعة خخاجياإ عشج الرحف
 .السسمكة في كبطخكفيا اإلنتخنت، بذبكةالصبيعة الخاصة -بذكل كبضخ-الدعػدية ال تخاعي في ترسيسيا 

أسالضب استخجاـ مشيج البحث ك تذابو مع دراستشا الحالية في تبضغ لمباحثة اف ىحه الجراسة كبحلظ ت
عخض الفرػؿ كأىجافيا كأدكات البحث كأستخجاماتيا في ىحا البحث  مغ خبلؿاما االختبلؼ االخخاجية، 

، اإللكتخكنية الدعػدية الرحف إخخاج كاقع حػؿ كالسػاقع ،كمصػرييا الرحف مرسسي، راءكاالستبانة آل
 شة الجراسة.كلكشيا التيتع بالشاحية الذكمية كالسزسػف لمفشػف الرحؽية في مػاقع عض
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الرحافة االلكتخونية الكخدية دراسة مدحية لمرحف االلكتخونية الكخدية﴿ كآلوِروژنو ، ده   -3
 نگو كان ، كػردستان نت﴾

عة بغجاد ( جام -صالح ( كقجميا الى كمية )االعبلـ اجخػ ىحه الجراسة ) صادؽ حسو غخيب حسو
ذكمة ىحه م رسالة الساجدتضخسخؼ( ضست سذخؼ )أ.ـ.د عبج السشعع كاضع الذال( ككاف 2008بتأريخ )
 -: ؼيسا يأتي التي اكجدىا الباحثةالبحث 

مغ حضث الذكل  ايتمسضدات كسسات كصفات كخرائز كمفيـػ الرحافة الكخدية االلكتخكنية كتجخب
البحث مغ حضث شخيقة معالجتو كشبيعة تشاكلو, كاختيار العضشة كاستخجاـ فئات مفضجة  كحجاثة كالسزسػف،

السػضػع كمالو انعكاسات  كأىسيةجػانب ججيجة متعمقة بالرحافة االلكتخكنية  عخضاؽ البحث. ك في سي
ىا يعج، أخخػ خ البيانات كالسعمػمات كالعضشة مغ جية فعمى مدتقبل الرحافة التقمضجية مغ جية، كتػ 

 .السذكمة اختيار فيالباحث مغ أىع العػامل 
ربعة فرػؿ نطخية تع تقديع البحث الى أودحية؛ الس -يشتسى ىحا البحث الى البحػث الػصؽيةو

 البحث ىسيةكأ تع ؼيو تشاكؿ ؛مذكمة البحث, مجخبل  نطخيا  مشيجيا  ، األكؿشكل الفرل فقج  عسمي،كفرل 
 و.صعػباتك  وىجافكأ 

يتكػف مغ ك كسائل االعبلـ,  في االتراؿ كالسعمػمات كتأثضخىا ػجياػلتكش تصػر الثاني،كتشاكؿ الفرل  
تع التخكضد عمى تعخيف كمفيـػ  إذ ،لكتخكنيةالالرحافة ا التصخؽ الىفرل الثالث تع الكفي ، احثمب ةثبلث

 يكالشذخ االلكتخكن يكتخكني برػرة عامة كالشذخ السكتبلاال كاإلعبلـالشػع مغ الرحافة  اكتأريخ نذػء ىح
الرحافة اللكتخكنية ك رحافة االعبلقة بضغ الكأما الفرل الخابع فقج تشاكؿ مػضػع  ،مباحث ةثبلث في

جخائج الكتخكنية  ة، إذ تع اختيار ثبلثكخرز الفرل الخامذ لمجراسة العسميةمبحثضغ   ضسغالػرؾية  
مع  نسػذج لمرحافة االلكتخكنية الكخديةأكػردستاف نت( ك كده نگو كاف ، ككخدية كىي )كآلكِركژنو، 

؛ كتػصل الباحث الى عجد مغ الشتائج عخاؽاؿ كالسعمػمات في كخدستاف الالتخكضد عمى تكشػلػجيا االتر
عجد الى سجاؿ الشطخؼ الالجراسة في  كتػصمتساس الشطخؼ ك الجراسة السضجانية، العمى االتي تع تقديسيا 

ف الرحافة الكخدية االلكتخكنية ما زالت في بجاياتيا كبحاجة الى تفعضل اكثخ كالعسل أىسيا أشتائج، المغ 
الرحافة في عالع االعبلـ الكخدؼ .ك ىشاؾ حخية كبضخة في الرحافة  الجاد لتجدضج ىحا الشػع مغ

 االلكتخكنية الكخدية خبلفا  لسا كاف مػجػدا  في الرحافة الكخدية التقمجية التى سسضت برحافة االحداب.
سصمػب كىي بحاجة إلى اف تكشػلػجيا االتراؿ كالسعمػمات في اقميع كخدستاف ليدت في السدتػػ الك 

عجـ كجػد استقبللية مادية كقاعجة اقترادية مدتقمة لمرحافة الكخدية، كارتباط الرحافة تصػيخ، ك الجعع كال
االنقدامات الرحؽية كاإلعبلمية السػجػدة في كتأسيذ اإلعبلـ الكخدؼ برػرة عامة؛ ك الكخدية بالدياسة 

ة الضػـ كتكشػلػجيا صحافكخدستاف بكافة كسائصيا كنقز كقمة الكادر الرحفي السؤىل لمتعامل مع كاقع 
 كاإلعبلـ الججيج في ىحا السجاؿ .االتراؿ 
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جراسة مجاؿ المشيج البحث ك استخجاـ تذابو مع دراستشا الحالية في تبضغ لمباحثة اف ىحه الجراسة كبحلظ ت
أختمف في تصبيقاتو في نسػذج الجراسة، ك في  اما االختبلؼ فيػعغ كاقع الرحافة االلكتخكنية الكػردية، 

، كاىجافيا كسائل االعبلـ فياالتراؿ كالسعمػمات كتأثضخىا  ػجياػلتكشىتسامات الجراسة بكا  فرػؿعخض ال
 عجـ اىتساـ الجراسة الدابقة بالشاحية االخخاجية لمسػاقع.في الذكل كالسزسػف كأيزَا 

 
 مػقع سبي أنسػذجا  -الرحافة االلكتخونية الكػردية -4

دميسانية ( بتأريخ العة جام -ا الى كمية )العمـػ االندانيةكقجمي اجخػ ىحه الجراسة ) ىػنو ر رسػؿ (
 الحؼ أكجدتو  ذكمة البحثمضست الجراسة ك عع ابػسعج( ككاف السذخؼ )أ.ـ. د. عجناف عبجالسش (2009)

 -: ؼيسا يأتي الباحثة
 

تع تقديع البحث الى خسدة فرػؿ، الفرل االكؿ ، ك السشيج الػصفي ىحه الجراسةاستخجم الباحث في 
كنذأتيا   (االكنبليغ)مغ حضث الػسضمة )االنتخنت(، كتشاكؿ مفيػـ صحافة  (االكنبليغ)شاكؿ صحافة ت
الفرل الثاني الحؼ تشاكؿ كيؽية مسارسة في تاريخيا مع دراسة الخرائز كالسسضدات التي تتستع بيا، ك ك 

شػف الرحؽية تصخؽ ؼيو الى مسارسة الف، (االكنبليغ)ميشة الرحافة ك العسل الرحفي في صحافة 
تشاكؿ ايزا التقشيات السدتخجمة في صحافة ك ،  (االكنبليغ)اآلخبار كخرائريا في صحافة  السيسا

ك اقترادياتيا   (االكنبليغ)صحافة ك ؾيات فتشاكؿ االخبلاالكنبليغ كفغ الترسيع فضيا، أما الفرل الثالث 
 الرحيفة التقمضجية السصبػعة. ك عخض أىع االتجاىات الستعمقة بسدتقبل صحافة االكنبليغ كمدتقبل

دتػػ، كعخض ػردية مغ حضث الشذأة كالتصػر كالسالك  (االكنبليغ)لفرل الخابع تشاكؿ صحافة كفي ا  
مدتػػ انتذار االنتخنت في أقميع كػردستاف العخاؽ كأىع السذاكل التي يػاجييا ىحا القصاع، كحجد ؼيو 

 الكػردية كأشكاليا.  (االكنبليغ)فئات صحافة 
تشاكؿ ك  ،(كشو)الفرل االخضخ تشاكؿ الجراسة السضجانية كالتصبيؿية مػقع "سبي" التابعة لذخكة في ك 

 ؼيو. (االكنبليغ)تصبيقات تكشػلػجيا االتراؿ في ىحا السػقع كتصبضق خرائز صحافة 
 جايات كدخمت في مخحمة( الكػردية قج تجاكزت مخاحل الباالكنبليغ)اف صحافة الى  كقج تػصل الباحث

رحف الكػردية كلكغ ىحه الفي  (االكنبليغ)التصػر، كىشاؾ محاكالت لتحقضق خرائز صحافة 
الكػردية  (االكنبليغ)السحاكالت لع تحقق نتائج كبضخة كلع تبمغ بعج مدتػػ مغ التحقضق، كاف صحافة 

  (يغاالكنبل)ف الخرائز التي يسمكيا ذلظ الشػع مغ صحافة تسمظ سسات ايجابية خاصة بيا، بل اال
بالرحافة الػرؾية بذكل ممحػظ،  الكػردية (االكنبليغ)صحافة تأثخت الكػردية سمبية أكثخ، كايزَا 

 خرػصا مغ ناحية المغة كأسمػب التحخيخ كسياسة التحخيخ كمجاالت االىتساـ.
ك أغمبية مشيج البحث استخجاـ  ذابو مع دراستشا الحالية فيتضغ لمباحثة اف ىحه الجراسة تكبحلظ تب

غ فضيا كأىجافيا كجراسة عغ فة االلكتخكنية كأخبلؾيات العاممضفي نذأة االنتخنت كالرحا لفرػؿ كالسيساا
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شار كفي عخض االعضشة الجراسة  كفيفي تصبيقاتو  اما االختبلؼ فيػ كاقع الرحافة االلكتخكنية الكػردية،
في  التيتع بأسمػب االخخاجيك شار السشيجي فقط في السقجمة، الىحه الجراسة تعخض احضث اف السشيجي، 

الػسائط كلػ تيتع بسػقع مغ ناحية الذكل كالسزسػف لمفقط  حافة االلكتخكنية الكػردية؛ كانسا اىتستالر
 أىتع بيا.خبلفا البحثشا الحؼ الستعجدة 

 
 فغ االخخاج الرحفي لسػاقع الجخائج االلكتخونية العخاقية -5

( 2011( بتأريخ )بغجادعة جام -االعبلـالى كمية ) كقجمتيا( اجخت ىحه الجراسة )بضخؽ حدضغ جسعة
ذكمة البحث التي التي ىي الساجدتضخ مالجراسة ىحه ( ضست عػػػادؿ خػمػضػل ميػػػػجؼأ.ـ.د. سذخؼ )الككاف 

 -: في يا الباحثةتاكجد 
 مدايا مغ الرحفي اإلخخاج استفادة كمجػ العخاؾية، الجخائج لسػاقع الرحفي اإلخخاج فغ كاقع معخفة
 لدسات كتصبيقيا العخاؾية الجخائج مػاقع إخخاج كاقع عغْ  رئيذ تداؤؿ في السذكمة كتحجد االنتخنت،
                                                                                                       -:ىي التداؤالت مغ عجد الخئيذ التداؤؿ عغ كيتفخع االنتخنت،

 العشاصخ ماك  الجراسة؟ عضشة لمجخائج االلكتخكنية السػاقع إخخاج في السدتخجمة اإلخخاجية سالضبألا ما
 عضشة السػاقع في الستعجدة الػسائط تصبيقات ماك  الجراسة؟ عضشة السػاقع إخخاج في السدتخجمة البشائية

 .الجراسة عضشة اقعلسػ  كالترفح أالستخجاع عسمية في اإلخخاجية ألسالضبا فاعمية مجػمع  الجراسة؟
 مشيج تحمضل السزسػف عمى معتسجا   الػصفيتعخض ىحه الجراسة السشيج و

مشيجية البحث، أما الفرل الثاني فقج تشاكؿ  الفرل االكؿتشاكؿ فرػؿ،  أربعةتع تقديع البحث الى و
االخخاج مػاقع الرحافة االلكتخكنية مغ حضث التحػؿ التكشمػجي الرحفي، كالفرل الثالث تشاكؿ كيؽية 

الرحفي لمسػاقع االلكتخكنية، كالفرل االخضخ كىػ الفرل الخابع تشاكؿ الجراسة التحمضمية لمسػاقع 
 االلكتخكنية )الرباح كالدماف كالجعػة(.

مجاؿ الشذخ عمى  فيف السػاقع الرحؽية قج دخمت أسيا أىشتائج، العجد مغ الى استشجت الجراسة و
كحلظ ك  ،أجختيا ليحا الغخضك  محجدة أك دراسة عمسية تعتسج عمضيا االنتخنت  بجكف خصة كاضحة أك رؤية

ثبات شكل الرفحة الخئيدة لمسػاقع عضشة الجراسة خبلؿ مجة الجراسة يتفق مع ما تشادؼ بو األدبيات 
األسالضب اإلخخاجية الرحؽية السعتسجة في إخخاج الرفحة الخئيدة لمسػاقع عضشة ، ك العمسية في ىحا السجاؿ

 .تقة بذكل أك بآخخ مغ اإلخخاج الػرقي لمرحفالبحث مذ

كالحجيث  ،مشيجية البحثـ تذابو مع دراستشا الحالية في استحجاتبضغ لمباحثة اف ىحه الجراسة كبحلظ ت
سالضب الرحافة االلكتخكنية كاال ية كتشاكليا لتعخيفنسالضب االخخاجية في الرحافة االلكتخك عغ االْ 

شاحية الذكمية كتقديسات لمفرػؿ ك الحجيث عغ الفشػف الرحؽية في غ الفيػ ماالخخاجية، اما االختبلؼ 
 تمفكأشكاليا كمزامضشيا امجركسة في بحثشا لكغ ال ىحه االمػر التػجج في ىحا البحث، كتخ ،السػقع

 أيزَا في نتائجيسا الجراستاف
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 تو امشيج البحث و أجخاء  سابعا  
يتزسغ الحؼ ػاحج مغ مشاىج البحث العمسي، كالسدحي  –أعتسجت الباحثة عمى السشيج الػصفي 

سػقف أك مجسػعة مغ الشاس أك مجسػعة مغ اآلحجاث الدراسة الحقائق الخاىشة الستعمقة بصبيعة الطاىخة أك 
 .12ػعة مغ االكضاعأك مجس

اىخة ك تحمضميا نو يقػـ عمى جسع الحقائق ك السعمػمات حػؿ الط، الاعتسجت الباحثة عمى ىحا السشيجك 
ضد ضكجو القرػر ك التستيا لبياف التذابو ك االختبلؼ ك أق عمضيا كمقارنتيا مع نطضخاضمخىا ك التعك تفدض

بعس الحقائق  لمسشيج الػصفي اعتسجنا عمى تحمضل السزسػف لمػصػؿ الى اال  كاستكس عغ قخيشاتيا،
صؽية الى عجد مغ تدتشج البحػث الػ  نػعياالسادة السشذػرة عمى السػقع، ك الستعمقة بالؿيع ك اىتسامات 

 . 13مغ الصخؽ مثل تحمضل السزسػف  تجخيج ك التعسيسػ تتخح العجيجاالسذ مثل ال
االعبلـ لجػ الباحثضغ في مجاؿ  متدايجا   تحمضل السزسػف مغ الجراسات التي القت اىتساما   كتعج شخيقة

تي تقجميا الػسضمة بيجؼ ، كيقرج بتحمضل السزسػف دراسة السادة االعبلمية الكالسيسا في العقجيغ اآلخخيغ
 . 14الكذف عسا تخيج ىحه الػسضمة أف تبمغو لجسيػرىا

ل مايتعمق خزعشا السػقع لمسذاىجة كتدجضايزا  اعتسجنا عمى اسمػب السدح كألمسشيج  كاستكساآل
سالضب السدتخجمة في مجاؿ الجراسات االعبلمية بالذكل كاالخخاج، الف فقج تعج االمػر مغ ابخز اال

في  كالسيسا–مغ أىع السشاىج التي يجب االعتساد عمضيا  جيعك لبحػث الػصؽية ك االستكتذاؼية، ا كالسيسا
زدياد حجة السشافدة االعبلمية التي يػاجييا االعبلـ كتشػع السباب متعجدة مشيا: اِ  -السخحمة الحالية

كالدياسات دراسة متكاممة ككضع الخصط  -شكبل كمزسػنا -يتصمب ضخكرة دراستيا ، كفحااسالضبيا
 .15ضؤدؼ الى زيادة قجرتيا ك فعالضتيا كتأثضخىاف عبلمية عمى اساس الجراسةاال

 
   أدوات البحثثامشاا 

حضث قامت الباحثة بتػزيع االستسارة عمى عجد مغ  ،أما االدكات السدتخجمة في بحثشا فيي االستبانة
  في تحجيج الػحجات الخئيدة ك فئاتيا الفخعية. الخبخاء

                                                 

 .55سابق، ص فػزؼ غخابية ، مرجر   12
 .905، ص  مرجر سابقنائل عبجالحافع العػاممو،    13
 .955سابق، ص خ دمحم حدضغ، مرجر سسض   14

 .921-921سابق ، ص ضخ دمحم حدضغ، مرجر سس 15
  9االعبلـ.  -جامعة بغجاد -. أ.ـ.د. باقخ مػسى جاسع 
 عبلمي.العمع الشفذ اال -جامعة الدميسانية -د.صابخ بكخ مرصفى. 2
 عمع الشفذ.-جامعة بغجاد -. أ.ـ.د. عبجالخحيع عبجالراحب عمي5
 االعبلـ.-جامعة بغجاد -. أ.ـ.د. عادؿ خمضل ميجؼ2
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زسػف، كيسكغ ؾياس يعج مغ الخكائد االساسية في الجراسات الخاصة في تحمضل الس حميلثبات التو 
 16حجػ الصخيقتضغ االتضتضغ:ثبات التحمضل با
 قاـ اكبخ عجد مغ السحممضغ باجخاء التحمضل كالػصػؿ الى الشتائج نفديا. -1
 متباعجة. تػصمت الباحثة الى الشتائج  نفديا اذ أعادت التحمضل بشفديا عبخ أكقات زمشية -2

 كقج اعتسجت الباحثة الصخيقة الثانية كىي الؿياـ بتكخار تحمضل السزسػف 
معامل الثبات =  

2526
2 25


R  =0998  .كىي درجة ثبات عالية 

 
إذ  ،تدجضل عضشة الجراسة عبخىااستسارة تحمضل الفئات التي تتزسغ مجسػعة مغ الفئات التي يتع ك  

 محجدا  لتدجضل بيانات السحتػػ بالرػرة التي تفي بستصمبات الجراسة، حضث يتع ترسيعتػفخ لمباحثة إشارا  
خئيدة ك ال مدتػياتياغخاض التحمضل، متزسشة فئات التحمضل عمى اختبلؼ أ بسا يتفق ك  )استسارة التحمضل(

 (.1انطخ السمحق رقع ) 17فخعيةال
كتدجضل تمظ  ،سػاقع عضشة الجراسةتحضد لاالنتباه السػضػعي غضخ السالسبلحطة عمى السذاىجة ك كتقػـ 

 السذاىجات شضمة مجة الجراسة .
 

   صعػبات البحثتاسعاا 
تسثمت ىحه ك  كالسضجاني، الشطخؼ  السدتػيضغ عمى عجيجة صعػبات البحث مدضخة اثشاء في الباحثة كاجيت
نية كالرحافة االلكتخكني، كاخخاج الرحافة االلكتخك  اإلعبلـ تشاكلت التي السرادر بقمة الرعػبات

                                                                                                                                                         

 .االعبلـ -جامعة الدميسانية -د.فؤاد عمى أحسج. 5
 االعبلـ.-جامعة بغجاد -. د. نيمة عبجالخزاؽ عبجالخالق2
 االعبلـ. -السعيج التكشيكى في الدميسانية–  د. يحي عسخ .1

تخجسة: السخكد العخبي لمبحػث، بغجاد، السخكد العخبي لمبحػث  نضمػف فايغ، تحمضل السزسػف كبحػث االتراؿ،  16
 .181، ص1988السدتسعضغ كالسذاىجيغ، 

 :يعج تصبضق معادلة ىػلدتي لؿياس الثبات كالتي تشز 
 

21

21,2
CC
CC

R


 

R= معامل الثبات 
C1,C2= عجد الفئات التي اتفق عمضيا الباحثة في اثشاء التحمضمضغ 
C1+C2=  مجسػع الفئات التي تع تحمضميا في السختضغ  

كمشاىجو ،الكػيت، مكتبة الفبلح لمشذخ  أجخاءتو-البحث اإلعبلمي : مفيػمو  الدضج أحسج مرصفى عسخ،   17
 . 590، ص  2009كالتػزيع ، 
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 في السػضػع تشاكلت التي السرادر قرػرااللكتخكنية الكػردية كتكشػلػجيا االتراؿ في كػردستاف ك 
 .الستعجدة جػانبو
، كالسيسا في الشاحية االخخاجية كالبيانات السعمػمات عمى الحرػؿ كيؽية في الرعػبة تكسغكحلظ     

االخخاج لمسػقع بذكل دائع، كاليسكغ لمباحثة اف تحرل لسػقع )خشجاف(، النيا تعسل عمى تغضضخ الترسيع ك 
لسػقع خشجاف، عمسا  أف السػقع الييتع بأرشيف  عمى ىحه التراميع كاالخخاج، بدبب التغضضخات السدتسخة

 تمظ التغضخات في الترسيع كاالخخاج حتى تدتصيع الباحثة أف تمع بيا.
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 الثاني الفصل

 
 االلكرتونية؟ صخافةال مايية 

 

 والهشأة املفًوم االنرتنت،: األول املبخث  

 االلكرتوني الهشر و االعالم: الثاني املبخث 

 االلكرتونية الصخافة :الثالث املبخث  
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  ةالشذأ و السفيػم االنتخنت،  الول السبحث
 

  مفيػم االنتخنت
تبخز برػرة أكثخ ك عػلسة اترالية الالف ػلسة، عرخنا االنتخنت، بانو عرخ العبعس الباحثضغ يعخؼ 

التي تخبط البذخ في كل أنحاء السعسػرة، كتجكر حػؿ االنتخنت أسئمة  ،عسقأ مغ خبلؿ شبكة االنتخنت
 كبخػ، كلكغ مغ السؤكج أف نذأتيا كذيػعيا كانتذارىا ستؤدؼ الى أكبخ ثػرة معخؼية في تأريخ االنداف. 

في الدتضشات العتقاده أف  ة الذيضخة "القخية الكػنية"، ججال  كاضع الريغ كلقج أثار )مارشاؿ مكمػىاف(
الحياة الخاصة ك السحىب الفخدؼ ميجداف بفعل التصػر التقشي في مجاؿ االتراالت، كالضػـ ثسة أكثخ مغ 

" في العالع كىع االف في صجد اثبات صحة تشبؤاتو Internetممضػف شخز يدتعسمػف شخيق " (25)
 .18الػبار عغ كتابات ماكمػىاف الزالةعرخ االرقاـ الضػـ ىػ في شػر ة ججيجة عالية التقشية، ك كنذخ ثقاف

قبل الحجيث عغ ك التصػر،  سخيعة االنتذار، عالسية كىي إعبلمية، كسضمة أحجث اإلنتخنت تعجك 
دتشج إليو ، فيػ السفيػـ األساس الحؼ ت(Network) عشكبػتية ذبكة الالاإلنتخنت، يشبغي أف نعخؼ مفيػـ 

  .اإلنتخنت

مجسػعة مغ أجيدة الكسبضػتخ كاألجيدة الصخؼية )كالصابعات كالساسحات( التي  شبكة الكسبضػتخ ىيك 
ل د )مكتب كاحج أك مبشى كاحج مثبل( ،معا تترِّ ُتجعى  فإنيا ،كإذا كانت شبكة الكسبضػتخ في مكاف محجَّ

في أكثخ مغ مكاف  ا كانت الذبكة مػزَّعة، أما إذ (LAN- Local Area Network) بالذبكة السحمية
، كقج  (WAN- Wide Area Network) )عجة مباٍف أك ُمُجف مثبل( فإنيا تجعى عشجئح بالذبكة الػاسعة

نة مغ أجيدة كسبضػتخ مػزَّعة في أكثخ مغ مكاف، أك مغ مجسػعة مغ الذبكات  تكػف الذبكة الػاسعة مكػَّ
 19.عام السحمية، أك مغ مجسػعة مغ االثشضغ

                                                 

 ججال   الجساىضخؼ  االتراؿ كسائل في نطخياتو أحجثت كشجؼ ككاتب أستاذ(. ـ1980 ػ 1911) مارشاؿ ماكمػىاف،  

 أفكارىا في كتؤثخ الذعػب، حياة عمى ُتديصخ ،التمفاز خاصة،  اإللكتخكنية االتراؿ أجيدة أف يخػ  فيػ كبضخ ا،
 تجعل اإللكتخكنية فالػسائل. الصباعة عرخ محل حلّ  قج اإللكتخكنيات عرخ فإف ماكمػىاف لخأؼ كمؤسداتيا ككفق ا

ا، االتراؿ  أف يخػ  كسا كالشتيجة كاحجة، بػتقة في تشريخ ػ العالع في مػاقعيا اختبلؼ عمى ػ الذعػب أف لجرجة سخيع 
 معمػمات الخابط االتي: يعتسج عمى  .ججيج عالسي مجتسع كنسػ كالقػمية، الفخدية عمى تقزي اإللكتخكنية ئلالػسا

http://mousou3a.educdz.com/%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%84%D9%88%D9%87%

D8%A7%D9%86%D8%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%84/ 

(9-10-2010) 
الجكر كالتحجيات الججيجة، بضخكت، دار الشيزة العخبية، الصبعة الثانية، -ؿ في عرخ العػلسةمي العبجهللا سشػ، االترا 18
 . 66، ص 2001

19                                                (.- 10-201011)   http://forum.brg8.com/t24076.html  

http://forum.brg8.com/t24076.html
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بلسع االنكمضدؼ لاخترار  كىيمذتقة مغ شبكة السعمػمات الجكلية،فيي  ،انتخنت لغػياَ كمسة أما 
(International Net Work( كيصمق عمضيا عجة تدسيات، مشيا الذبكة ،)The Net أك )ذبكة ال

ػمات صخيق االلكتخكني الدخيع لمسعمال(، أك The Web(، أك شبكة العشكبػت )Word Netالعالسية )
(Electronic Super High Way)20. 

"بضغ"  ( الحؼ بسعشىinterاالكؿ ) مغ مقصعضغضتكػف ف  ((Internetنتخنت في اإلنجمضدية االاسع  ماأ
تخنت باعتبارىا "شبكة االنبضشية" ك االسع داللة عمى بشية الذبكة ال" تعشي "شبكة"، أؼ الحؼ (net)  الثاني ك 

 .21ذبكات" لاأك شبكة مغ  "ما بضغ الذبكات

االنتخنت بأنيا؛ عبارة عغ مجسػعة مغ الحػاسضب ك االسبلؾ ك السعجات ك البخامج  كىشاؾ مغ يعخؼ
بعزيا مع بعس، كتشسػ مجسػعة مغ شبكات االتراؿ السختبصة أيزَا تعخؼ؛ بانيا ك السدتخجمضغ، ك 

ـ الستسخكدة في الػاليات ثبلثة مدتػيات:الذبكات الكبخػ األايزاؼ الضيا مغ شبكات، كتزع ذاتيا  بقجر م
الستحجة، كالذبكات الستػسصة كتزع الجامعات ك السؤسدات الكبخػ، ثع الذبكات الرغخػ، كالذبكات 

 .22فخة لجػ اآلفخاد ك الذخكاتاالسحمية، كالحػاسضب الستػ 
ؿ نذخه عاـ كفي مجاؿ التعخيفات العالسية، يقػؿ "تيع لي بضخنضد كىػ مؤسذ االنتخنت في مقا

نتخنت يعج عسمية تذبو الفخؽ بضغ الجماغ كالعقل، ؼباكتذاؼ االنتخنت تجج ف كضع تعخيف لؤل"ا1993
 .23ككسبضػتخات،أما باستعخاض الذبكة نفديا فدتجج شتى السعمػمات" اسبلكا  

بط بيا مجسػعة اختيارية يقاؿ انيا كسضمة االتراؿ، كاسعة االنتذار ، تخ نتخنت لؤلأخخ  كفي تعخيف
اذا ما  ،ػفخ مجسػعة مغ الخجمات، تتعمق بتقجيع السعمػمات،كليا كضيفة اعبلمية متصػرةمغ الحػاسضب، كت

أحدغ أستخجاميا، آلنيا تدسح لمسذتخكضغ فضيا، بالتشقل برػرة حخة، بضغ السػاقع السدسػح بيا، كيتع نقل 
نية فديػ كبخامج اذاعية ك تم ك تدجضل فضجيػ ك صػت كصػر  كأخبار  ك معمػمات ك السمفات مغ بيانات

فخاد مخكدؼ لمتػزيع، كيدتفضج مشيا األ خخ، دكف االعتساد عمى حاسػبكحاسػبية، بضغ حاسػب كحاسػب ا
 .24شة االعزاء السذتخكضغ فضيااسمدتػيات كمجاالت مختمفة،كتجار بػ كالسؤسدات، مغ 

                                                 

 .33، ص2003لسمظ ردماف الجنانى، الػضيفة االعبلمية لذبكة االنتخنت، القاىخة، دار الفجخ لمشذخ ك التػزيع، عبجا  20
     عمى الخبط االتي:        21

    http://www.omaniyat.com/vb/showthread.php?t=11158       )10/1/2011)          

دمحم عمى العشاسػه، التكذيف كاالستخبلص كاالنتخنت في السكتبات كمخاكد السعمػمات،عساف،عالع الكتب   22
 .367-366، ص 2009الحجيث،

ىػنو ر رسػؿ . نقبَلعغ 53،ص2003سعػد صالح كاتب، االعبلـ القجيع كاالعبلـ الججيج، مكتبة الذخكؽ، ججة،  23
 .6، ص2009اللكتخكنية، رسالة ماجدتضخ في االعبلـ، غضخ مشذػررة، جاميعة الدميسانية، صالح، الرحافة ا

 .39عبجالسمظ ردماف الجنانى، مرجر سابق، ص  24

http://www.omaniyat.com/vb/showthread.php?t=11158
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ا ية، لكشيسقارنة مع التقمضجل االتراؿ الجساىضخؼ الججيجة، باالنتخنت مغ كسائ تعجناحية أخخػ  كمغ
ك ح لمسدتخجـ الػصػؿ الى قػاعج البيانات يكسضمة تبادلية تفاعمية تت امغ حضث كػني تختمف عغ التقمضجية

خخيغ، كاستحجاث مػاقع عمى الذبكة االلكتخكنية يعبخ فضيا السخء عغ ارائو كيحيعيا عمى السعمػمات مع االّ 
ف فضيا السادة السصبػعة تدتحػذ عمى الحػاس، أل تعجدة التيالسبَل كتتسضداالنتخنت باستخجاـ الػسائط الس

 .25كالسرػرة كالرػت كالسػسيقي كالسؤثخات القػية، التي يسكغ جسعيا معا لتعسضق الخسالة كزيادة فاعمضتيا
انيا عبارة عغ )ل بالشدبة لتعخيف االنتخنت، يذضخ الى كغ أف يكػف أكسع كأفزسكىشاؾ تعخيف أخخ ي

لمسذتخكضغ فضيا الحرػؿ عمى السعمػمات حػؿ اؼ مػضػع معضغ في شكل دائخة معارؼ عسبلقة، يسكغ 
يدة سبليضغ مغ أجالالبخيج االلكتخكني، آلنيا تزع  خسػـ اك خخائط أك التخاسل عبخنز مكتػب اك م

ا بضشيا،كتدتخجـ الحػاسضب السختبصة بالذبكة بسا يعخؼ تقشيا بالبخكتػكػؿ الحاسػب، كتتبادؿ السعمػمات ؼيس
(protocolلمش،)26(الذبكةب قل كالديصخة كلغخض تأمضغ االتراؿ. 

ابية ك الدمبية في اسخع اليجشذخ السعمػمات اكتقػـ بعبلمية، االنتخنت ىي كسضمة ا خػ الباحثة أف كت
 الػقت، كتجسع كسائل االتراؿ في نفذ الػقت.

لكابل، شبكات اك ، السعمػمات )صحف، كفضجيػ مكػف  مغ مجسػعة مغ السكػنات؛كتذكل الذبكة 
مجسػعة مغ أجيدة  ىيرػر الثابتة،....( ك الحػاسضب  )كال، كالبخكتػكػالت، كالسؤتسخات، كالخاديػ

أقسار الرشاعية(. ك السػبايل، ك "( ك اتراالت )الخط الياتفي، كالصابعات"الكسبضػتخ كاألجيدة الصخؼية 
 . 27مكػنات االنتخنت( يػضح 1رقع ) الذكلك 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

دمحم صاحي حدضغ، االنتخنت الذبكة التمفديػنية السقبمة كمدتقبل التمفديػف التقمضجؼ )رؤية مدتقبمية(، مجمة الباحث   25
 .37، ص 2009جامعة بغجاد، العجد الخامذ، اذار -االعبلمي، كمية االعبلـ

 .34عبجالسمظ ردماف الجنانى، مرجر سابق، ص  26
 .31السرجر الدابق نفدو، ص  27
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 جاالّخرّ ٍنىّاث ىضحي( 1) شنو

 

 

 ج االَرزَدَشأ

عدكخية، قامت بو ككالة ابحاث كلغايات عمسي اللبحث ا االنتخنت نتيجةَ  أت االبحاث االكلى لذبكةبج
عسل مؿياسيا صة مغ اجل ترسيع شبكة االتراالت ي، عشجما كضعت خـ1966الجفاع االمخيكية عاـ 

بتسػيل بحث  ـ1968، كقامت ىحه الػكالة عاـ  ياكتػصضم يات السعمػماتعمى اساس مبجأ تػزيع بخؾ
حضث تشتقل محػاسضب السخكدية مغ عجة مػاقع، عمسي ججيج حػؿ أمكانية ربط شبكات معمػمات تابعة ل

 .28سل كعغ السدتقبلؾيات تتزسغ معمػمات عغ مرجر السخ السعمػمات عبخ الذبكة عمى شكل بخ 
سذخكع التسػيل خنت مغ قبل ادارة الجفاع االمخيكى عبخ نذاء شبكة االنتابجأت فكخة ـ 1969عاـ في ك 

عات التي تعسل عمى أبحاث ػات السدمحة، كعجد كبضخ مغ الجامؿ االدارة مع متعيجؼ القػ مغ أجل كص
 Theكمسات االنجمضدية اخترارا  لم  ARPAمسػلة مغ القػات السدمحة، كسسضت ىحه الذبكة بأسع )أربا( 

Advanced Research Project Administration  ككاف اليجؼ مغ ىحا السذخكع تصػيخ تقشية
خاصية تجعى شخيقة اعادة  بخىجػـ عدكخؼ، كصسست شبكة )اربا( عأؼ تذبيظ كسبضػتخ ترسج أماـ 

                                                 

 .173،ص2009فاركؽ خالج، االعبلـ الجكلي كالعػلسة الججيجة،االردف، دار أسامة لمشذخ كالتػزيع،  28
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كتعتسج ىحه الصخيقة عمى تذغضل الذبكة بذكل مدتسخ حتى  Dynamic Reroutingالتػجيو الجيشاميكي 
الذبكة بتحػيل الحخكة الى كصبلت يا عغ العسل حضشئح تقػـ ماحجػ الػصبلت أك تعصض في حالة انقصاع

سجسػعة قمضمة مغ الحػاسضب في في بجاية امخىا تختبط فقط ب (ARPA NETخخػ، ككانت أربانضت )أ
 . 29عجد قمضل مغ السشاشق في الػاليات الستحجة االمخيكية

االمخيكية بيحه الذبكة، كتخكت ادارتيا لمجامعات ات قل اىتساـ السؤسدة العدكخية شكفي الثسانض
عات االسضػية، كأصبحت مايكية، كسخعاف ما انتذخت الذبكة في الجامعات االكركبية ثع في الجاالمخ 

 .30عاتماؿ البخيج االلكتخكني بضغ ىحه الجكسضمة ميسة لشقل السعمػمات كتباد
لتخجـ السػاقع العدكخية  MILNETضيخت شبكة ججيجة سسضت باسع "مل نت"  ـ1983في عاـ ك 

ر االتراالت غضخ العدكخية، مع بقائيا مػصػلة مع "مل نت" ػ فقط، كأصبحت شبكة "اربانت" تتػلى أم
الحؼ اصبح ؼيسا بعج السعيار   IP-Internet Protocolػكػؿ "انتخنت" تمغ خبلؿ بخنامج اسسو بخك 

بلزمة لالحؼ اشتسل عمى البخمجيات ا Unixاالساسي في الذبكات، بعج ضيػر نطاـ التذغضل يػنيكذ 
ني مخة أخخػ مغ لبلتراؿ مع الذبكة كانتذار استخجامو في اجيدة السدتفجيغ، كاصبحت الذبكة تعا

مؤسدة العمػـ الػششية ـ الى 1984الى تحػيل شبكة "أربانت" في عاـ  ىحا أدػ الحسل الدائج، كقج
ـ 1986قامت بجكرىا كبالتحجيج في عاـ  التي NSF- National Science Foundationاالمخيكية 

الحؼ شيج  ـ1990لغاية عاـ  اَ ، كقج عسمت ىحه الذبكة جضجNSFNETبعسل شبكة اخخػ أسخع اسستيا 
جدءأ  NSFNET بدبب كثخة العضػب فضيا، مع بقاء شبكة  عاما 20الخجمة بعج فرل "أربانت" عغ 

 .31نتخنت"مخكديأ مغ "اال
شيار أكؿ شخكة تجارية تػفخ خجمة االنتخنت ـ( با1990)لتحجيج في عاـة التدعضشيات كبااستيمت مج"ك

مغ الجػافخ كالػيدغ،  بلك ـ(1991)نذات في عاـأ، ثع The Word Comes On-Lineكسسضت بأسع 
WWWتع تأسيذ جسعية  ـ(1992 )، كفي عاـInternet Society  ي عجد السذتخكضغ، كفداد كفضيا از

بضت اآلبيس كاآلمع الستحجة كجسيػرية مرخ العخبية ك دكلة االمارات البضغ خبط التع  ـ(1993)عاـ 
ـ( 1995)، كفي عاـلعجيج مغ الذخكات عمى الذبكةتع التدػيق كدخػؿ ا ـ1994العخبية ككحلظ في عاـ 

كذلظ لتػفضخ الخجمة  America On-line CompuServeالخط السباشخ االمخيكي ببجأ العسل 
 .32تع عقج أكؿ معخض دكؿ لذبكة االنتخنت" ـ(1996 )دػؽ كفي عاـتع شخحيا في اللمسذتخكضغ ك 

                                                 

29 Barry M. Leiner and other, a brief history of the internet, resaved at :  
   http://www.isoc.org/internet/history/brief.shtml#leiner 22 /1/2099  

 .243، ص2006دمحم عمى البجكؼ، دراسات سػسضػ اعبلمية، لبشاف، دار الشيزة العخبية،  30
31 Lorenzo Cantoni and Stefano Tardini, Internet, Routledge, New York (2006),p26 نقبَل عغ 

 .7مرجر سابق، ص–ىػنو ر رسػؿ صالح، الرحافة االلكتخكنية  

 .365دمحم عمي العشاسػه، مرجر سابق، ص  32
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تصػرَا تكشػلػجيَا مغ حضث اكساؿ شبكة كاسعة مغ كصبلت الخضػط  ـ(، شيج العالع1996كيعج عاـ )
عذخات السبليضغ مغ الجكالرات عمى  انفاؽالعجيج مغ السجتسعات  كأخحالزػئية تخبط سائخ أنحاء العالع، 

ت، بل أصبح يذكل ضاىخة تقشية ؿياـ باكثخ مغ مجخد نقل البخيج االلكتخكني كنذخ البياناشبكة االنتخنت لم
حضث يختبخ  .كتدػيقيا السعمػماتيعاب كمعالجة ساعية كتجارية كتخفضيية كغجا مخكدَا لتججيج االستكاجت

يدخ، كفي جمػف يدتصيعػف نذخ أعساليع عبخ كافة السجتسعات بديػلة ك ع كالسدتخالعمساء أفزل أفكارى
دكلة حػؿ  (140)أصبح االنتخنت يرل بضغ مايقارب العذخة مبليضغ حاسب في أكثخ مغ  ـ(1997)عاـ 

معات العالع، يدتخجميا أكثخ مغ خسدضغ ممضػف شخز،كتعػد ممكية معطع ىحه االجيدة الى شخكات كجا
يسكغ أف  ذخيغ كمغ ثعدداد ىحا العجد عذخات السخات مع بجاية القخف الحادؼ كالعكدكائخ حكػمية،  كي

 .33ميسَا في حياتشا في السدتقبل القخيب ك البعضج ندتشتج بأنو سيكػف جدءا  
 
 

 عسل االنتخنت 
كثضخ مغ كيقػؿ ال ،شخاصة تذخؼ عمضيا مجسػعة أك مؤسدة اعبلمية أك أعبلمياالنتخنت كػسضمة ا 

خنت كتزع ليا نتالتذخؼ عمى نسػ أ Internet Society( ISOCالباحثضغ أف "جسعية انتخنت )
ؤسدة كىضئة شخكة ك م 85استذارؼ مغ  زسغ الييكل التشطيسي لمجسعية مجمذيتالسػاصفات الؿياسية ك 

عغ تػجيو السػاصفات الؿياسية  السدؤكلة Internet Architecture Board( IABآلنتخنت ) ةمعساري
 Internet( IETFنت )نتخ اشة مجسػعة العسل اليشجسية لؤلسشخاؼ عمضيا، كقج يتع كضعيا بػ كاال

Engineering Task Force يذارؾ فضيا مغ السدتفضجيغ الحيغ يتبادلػف االراء كاالفكار بذأف أسمػب  ك
 .34نتخنت"التذغضل ا
 

  عُاصز االَرزَد

 35:ىي  ةالخئيد االنتخنت عشاصخ أىع

عخؼ كت(   World Wide Webاخترار لجسمة) وىي العالسية، WWW العشكبػتية الذبكة -1
 .36إلكتخكنية إعبلنية  صفحات عمى مشيا كل يحػؼ   الذبكة عمى  بػ الحاس  أجيدة مغ ا مجسػعةبأني
 السمفات لشقل سخيعة شخيقة : كىػ( File Transfer Protocol) اخرصار FTP انًهفاخ َقم -2

 بخكتػكػؿ تدتخجـ شبكة في كالسػجػدة بعزيا عغ البعضجة الكسبضػتخ أجيدة بضغ( عادة   الكبضخة)
(TCP/IP )نتخنتاأل شبكة مثل. 

                                                 

 .244دمحم عمي البجكؼ، مرجر سابق ، ص  33
 .444، ص2002السعمػمات، االردف، دار السشاىج، الصبعة الثانية،  عبلء عبجالخزاؽ الدالسي، تكشػلػجيا  34
35 http://www.boosla.com/showArticle.php?Sec=Beginners&id=2    (22l1l2011) 

36 http://sokhna.jeeran.com/csp1/internet.html   (29l1l2011)   

http://www.boosla.com/showArticle.php?Sec=Beginners&id=2
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 كبل كػف  في( HTTP) الستخابط الشز نقل بخكتػكػؿ مع( FTP) السمفات نقل بخكتػكػؿ كيتذابو
 أف في يختمفاف لكشيسا ،(remote servers) البعضجة الخادمة األجيدة مغ السمفات يشقبلف البخكتػكػلضغ

 السشقػلة السمفات لعخض( Web browser) السدتعخض يدتخجـ( HTTP) الستخابط الشز نقل بخكتػكػؿ
 السحتػػ  ىحاك –( Multimedia) الػسائط متعجد محتػػ  ذات السمفات تمظ كتكػف  السدتخجـ، شاشة عمى
 عمى السشقػلة السمفات( FTP) السمفات نقل بخكتػكػؿ ُيخِدف  في حضغ ، -الػيب صفحات ُيسضد الحؼىػ 

 . السدتخجـ لجياز الرمب القخص
 العخبية كبالمغة( (e-mail كىى انجمضدية كمسة ىى االيسضل ببداشة:  E-MAIL ياالنكرزوَ انثزيذ -3

 . البخيج عشىي (mail) كاؿ.  كتخكنىلاال اػElectronic) )عشى كي E .االكتخكنى البخيج ىػ

 كاالضخؼ الخسائل الستؿباؿ مجيشة كل فى مػجػد ىػ الحػ العادػ البخيج ندتعسل كشا الدابق فى
 صجيقظ الى رسالة ارساؿ تدتصيع (ماكس) ؼبزغصة االف ما،أالػقت بعس يدتغخؽ  ذلظ ككافالبخيجية، 

 حتى اك صػر اك كمسات عمى تحتػؼ  قج الخسالة كىحه ،ترمو الػقت نفذ كفى تامة كبديػلة كاف يشساأ
 الجػجل اك مضل كاليػت الياىػ)ؾ الخجمة كدؼمد  باحج اشتخاكظ بعج مجانايكػف  ذلظ ككل مقاشع فضجيػ

 .37(مضل
الف الحاتي،  الػسائل االعبلمية، عمى مدتػػ االتراؿ شػلػجياتأثضخات تك ىػ احج البخيج االلكتخكنياف 

قة تقمضجية كانت أساسَا امتجادَا لمحػاس االندانية رالية جاءت لتصػر تكشػلػجيات سابكل تكشػلػجية ات
 .38البرخ( كذلظ في كل مدتػيات االتراؿ-)الدسع

 
 ْلعالووسائم ااآلَرزَد و 

كلى حتيا كنقميا كمعالجتيا. تجدجت األشيج العالع ثبلث ثػرات في مجاؿ الحفاظ عمى السعمػمات، كاتا
في ضيػر الكمسة السكتػبة قبل اآلؼ الدشضغ، كالثانية في اختخاع الصباعة قبل مئات الدشضغ، أما الثالثة 

يع بيا كل انداف في ىحا الكػف الػسضمة التي يدتص-االنتخنتىي فسازلشا نعير في ضميا حتى اآلف، 
 .39رعخض معمػمات يدتصيع االخخكف قخاءتيا عمى الفػ 

جعل العالع  ذكلشتي كسائل االتراؿ ب تذيج الداحة اإلعبلمية تصػرا عمسيا كتكشػلػجيا كبضخا فيك 
 ،(, اإلنتخنت  ) لسعمػمات الجكليةكشبكة ا ،االقسار الرشاعية بعج انتذار تكشػلػجيا، كالسيسا  قخية الكتخكنية

كبث ثقافات مختمفة عبخ شبكة  ،الػسائل الحجيثة عمي تخصي حػاجد الدماف كالسكاف كلقج ساعج كجػد ىحه
  .40 الذعػب في العالع االنتخنت بكل ماتحسمو مغ أفكار كؾيع كصػر كسيػلة استؿباليا مغ جسيع

                                                 

37  http://email-arabe.blogspot.com/2009/11/blog-post.html (24l1l2011)  
38

 .23، ص2005ي الػشغ العخبي، عساف، دار الذخكؽ، عبجاالمضخ الؽيرل، الرحافة االلكتخكنية ف  
 .145،ص2007تخجسة :معضغ االماـ، الرحفي العالسي، الخياض، مكتبة العبيكاف، -ديفضج رانجاؿ  39

 عمى الخبط االتي:1 
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محػر الخبخة االندانية،  ىػاؿ االتراؿ مغ كل األنػاع، الف االتركيعتسج السجتسع السشطع عمى "
فكار ك السعمػمات التي تتزسغ الكمسات ك الرػر ك الخسـػ ك الخمػز السختمفة، كاالتراؿ يعشي تبادؿ األ

كيحجث االتراؿ لجسيع االفخاد في كل االكقات، كمع تصػر الػسائل االلكتخكنية كاستخجاميا في السعالجة 
ف السجتسعات الحجيثة ؤك ىسية في ادارة شعج شجيجة األت ضاىخة االتراؿ عغ بالخقسية لمبيانات، أصبح

 .41"الستقجمة
ػسائل االعبلمية، في مجاؿ السزسػف ك الجكر الكبضخ في تصػر ال الثػرة االلكتخكنية لوضيػر ىحه اف 

ت كسيمت الػصػؿ الى معمػمات، كالسيسا سجاالالكسائل االعبلـ التقمضجية في كل  تالذكل، كساعج
عمػمات في زمغ محجد ك تػصل الى عجد مغ السبػاسصة اليسكغ الحؼ ( search) غ مغ خبلؿضضلمرحف

لسعقجة الغشية يشذخ مايخيج في مختمف أرجاء العالع، كيتمقي السعمػمات االفخد أف يدتصيع أسخع كقت ك 
 ك معطع السخخجات السكتػبة الستخاكسة في العالع برػرة فػرية.بالخسـػ البيانية 

سَا عمى كجػد )مخاسل( يجعى طػمة االعبلـ التقمضجية التي كانت تعتسج اسامش)ف كيجب أف نعخؼ أ
ف أأمخىا ، ك قجكّلى عخض لتحجيات كبخػ الستمقي( ىػ القارَػ أك السذاىج الحؼ يعبلـ ك )الرحفا أك رجل ا 

كر الرحفي، تشتذخ كل ساعة ككل دؾيقة، يمعب فضيا الستمقي دمشطػمة ججيجة بجأت في البدكغ، مغ 
 كىحه السشصسةرجل الذارع العادؼ غضخ السحتخؼ،السعمػمات  الحرػؿ مرجرفضيا االعبلمي عمى كيقبل 
غ، كانسا تحرل مغ ضغ السحتخفضضعخؼ بالرحافة الذعبية التي التعتسج عمى الرحفضالضػـ ت تاصبح

 .42(خبلليا الرحف ككسائل االعبلـ السختمفة عمى السعمػمات مغ رجل الذارع العادؼ
 التقمضجيةاالعبلـ كسائل كسائل االعبلـ مغ مخحمة سخحمة الججيجة لبلعبلـ ىي انتقاؿ كمغ سسات ال 

Traditional Media  الججيجة االعبلـ ، الى الػسائلNew media  السدتعضشة باالنتخنت كالحاسبات
لػسائل ػسائل السػاشغ أك نحغ االكسائل الججيجة الى  مية كالجساىضخية كالفػرية، كمغ كالستدسة بالتفاع

We Media  ٍكىكحا جيمو كتصػيخه كنذخه كتبادلو، عتفى بشاء السحتػػ ك  ػءكة القار التى تعتسج عمى مذار
 .فضضغصحا صحافة السػاشغ حضث الكل يسكغ أف يكػنػ نذأت 

خمق ك ، فى اعادة تػزيع القػة مغ مشتجى األخبار الى مدتيمكضيااالنتخنت  تنجحسجاؿ الفي ىحا ك  
مغ ال  بجباالتراؿ بتكمفة قمضمة  أك قائسا   ، يتيح لكل شخز أف يربح صحؽيا  االعبلـ ججيجا فى اَ نسػذجأ

  .هخيجيؼيو الذخكات الكبخػ لمجسيػر ما  تقجـ ؼالح ياالحتخافالشسػذج القجيع 

                                                                                                                                                         

  (26/1/2011              )http://mustafa_mahmoud.byethost6.com/showthread.php?p=374   
حدغ عساد مكاكػ، تكشػلػجيا االتراؿ الحجيثة في العرخ السعمػمات، الجار السرخية المبشانية، الصبعة الخابعة،   41
 .41،ص2005

، 2010، يشايخ 197نياية عرخ الرحفي السحتخؼ، مجمة الفغ االذاعي، العجد -سامح عبجهللا، الرحافة الذعبية  42
 .73ص
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حضث  ،حجثت ثػرة عارمة في عالع الرحافةبعس الباحثضغ اف االنتخنت أ في الرشاعة االعبلمية يخػ 
حجد مػقع في الذبكة، كتقجيع الرحيفة الى القخاء عبخ االنتخنت العالسية لجأت الى لرحف اف غالبية ا

كىحه التقشية الججيجة تحتع بصبيعة الحاؿ عمى الرحف ضخكرة االبجاع كاالبتكار كالخخكج عغ السالػؼ 
 غضخ في العسق مضجاف صشاعة االخبار ججيجا   ىحا يعشي اف الذبكة فخضت مشصقا  ك كتجشب التقمضجؼ، 

نحاء العالع كاف ( جخيجة في مختمف أ15000)كتبادليا، كلمعمع َفاف شبكة االنتخنت تحتػؼ عمى أكثخ مغ 
 .43ممضػف مدتخجـ عبخ العالع (60)دكلة كتذسل اكثخ مغ  (170)الذبكة متػفخة في اكثخ مغ 

 النتخنت ا ، كافىع مغ لغات مختمفة مدتخجمي االنتخنت في انحاء العالعكمغ خرائز االنتخنت اف  
مغة رسسية كأف اإلبحار في االنتخنت مجاني تساما  كلكغ الثسغ الحؼ تجفعو المغة اإلنجمضدية كعمى تعتسج 

 .ىػ لتػفضخ الخجمة
ية السسكشة لتػاصل حػ ثبلثة عقػد مغ الدمغ عمى "اختخاع" االنتخنت، كالخمػز التقشنبعج مخكر ك 

يسشة التداؿ ىي نفديا حتى في تخاجع حرتيا كندبة ظ فأف المغة السيبعج كل ذل سيا،الحػاسضب في خر
السراغة بيا، كمعشى ذلظ أف حرة المغة االنجمضدية في االنتخنت التداؿ شاغية )تذارؼ عمى  السػاقع
% 1950% لبلسبانية، 2953ندية، % لمفخ 2,81لمغات "العالسية" االخخػ ) %(، مقابل ندب ضعيفة80
خخػ لمغات العالع األ% لمخكمانية( ناـيظ عغ الػياب التاـ 0,15% لمبختغالية، 0,82ة، يصاللبلي
 .44النتخنت بالسخة"لع تدتخجـ الغة(  2000)نحػ

االعبلـ التقمضجية مغ االنتخنت لديادة انتذارىا ك كصػليا الى كل مكاف في  كسائللقج "استفادت جيسع 
نتخنت مغ خبلؿ سيػلة الا جتساعك  الكثضخ مشيا يػزع في نصاؽ محجكدالعالع دكف تكمفو تحكخ، بعجما كاف 

تسضد السػاد السقجمة مغ قبل  شسا كججكا، ىحا فزبل  عغيبالذبكة كسخعتيا مغ قبل الجسيع أ االتراؿ
 .45الذبكة بتعجد أسالضبيا مغ خبلؿ الػسائط الستعجدة"

عمػمات االنتخنت، لع يعج نقل السكالسيسا بفزل مشافدة تكشػلػجيات االعبلـ ك السعمػمات الحجيثة، ك 
 .46التمفديػف العالسي، مقترخا عمى الرحيفة ك االذاعة ك  االعبلمية السختمفة عمى السدتػػ السحمي ك

 عسل الحؼ االنتخنت، ضيػر خمفيا التي الذاممة التكشػلػجية التحػالت عغ مشأػ في يبق لع اإلعبلـ إف

 كتحجيج تشطيع في الحق ليا التي الػحضجة القػة الذخعية مشصمق مغ تترخؼ كانت التي الجكلة، مػاجية عمى

 الحجيث الدياسي األفق في تمػح بجأت كقج إيجيػلػجية، أك مخجعية سياسية مغ اإلعبلمية العسمية مزامضغ

بالجرجة األكلى كمغ  الدياسي السذيج في عجة تداؤالت حجثكست تأحجث فاالنتخنت ،ديسقخاشية مباشخة معالع
                                                 

 .40عبجاالمضخ الؽيرل، مرجر سابق، ص  43
 .27،ص2004بضخكت، دار الصميعة،  يحى اليحياكؼ، أكراؽ في التكشػلػجيا كاالعبلـ كالجيسػقخاشية،  44
، 2001شخيف دركير الباف، تكشػلػجيا الشذخ الرحفي: االتجاىات الحجيثة،القاىخة، دار السرخية المبشانية لمشذخ،   45
 .98ص
 . 91عبجالسمظ ردماف الجنانى، مرجر سابق، ص  46
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 مػضػع في ربي التغضخات سػؼ ىحه إف أكليا عجة، تػياتمد عمى ستكػف  التغضضخ أشكاؿ فاف ،ثع

 الف العاـ، الخأؼ تكػيغ في ككبضخ ا فعاال   تديع إسياما   التقمضجية اإلعبلـ كسائل كانت الدابق ففي القشاعات،

 عمى ساعجت االنتخنت شبكة إف إال ..لمشاخبضغ السحخكة كىي السرادر أىسية أكثخ مغ كانت الػسائل ىحه

 اترالية بانجازات الضـػ تقـػ كىي الكبضخة، كالرحف كاإلذاعات الفزائية القشػات االعتساد عمى ةدرج تقمضل

 .47ميسة
أف الصخيقة التي يحجث فضيا اإلتراؿ عمى الذبكة يختمف إلى حج ما  ىػكلعل أىع مايسضد اإلنتخنت،

تستمظ اإلنتخنت القجرة عمى نقل عغ الحاؿ في كسائل اإلعبلـ التقمضجية، كالرحف، كالخاديػ، كالتمفديػف، إذ 
س الخسائل مغ شخز  كاحج إلى جساىضخ مغ السدتقبمضغ، كىي عمى غضخ الصخيق التي يدتعسميا الشا

تقشية إتراالت ميجشة، يسكغ عشج إستعساليا التحػؿ مغ حالة اإلتراؿ  بإستسخار، إذ يتع الشقل عبخ
تراؿ "شخري محجكد"، فيي تزع أكثخ مغ الجساىضخؼ إلى اإلتراؿ بضغ أفخاد أك جساعات أك عسل إ

 .48نسط إترالي: شخري كجسعي كجساىضخؼ دكف حجكد كاضحة تفرل بضغ ىحه األشكاؿ اإلترالية
تراؿ الجساىضخؼ مغ حضث تقجيع الخجمة السباشخة لؤلكضائف اخخػ  تضافأت االنتخنف أسا عم

فعشجما  ،كسائل االعبلـالبعس عمى بيا قػـ يلمجسيػر السدتقبل، كسا قمل مغ اىسية كضيفة السخاؾبة التي 
كتسثل  ،لبلخخيغ لكي يقخؤىا فاف السيتسضغ بيا يبثػف رسائل عبخ االنتخنضت مباشخة   ،حجاث اخبارية ماأتقع 

، حضث تتجفق األخبار كتبجا في القاع كتتػلج مغ قبل عغ كسائل االعبلـ التقمضجية ميسا   ىحه الػضيفة تحػال  
يع مرمحة في نذخ األحجاث األخبارية، كليذ فقط مغ قبل صحفضضغ "حارس بػابة" أناس قخيبضغ مشيا أك ل

يقخركف مايدتحق اف يشذخ أك يحاع كما اليدتحق، كايزا  افخزت ىحه الثػرة األترالية بعز الطػاىخ 
مشيا: "ضاىخة التفاعمية في العسمية االترالية، أك بضغ السدتقبل كالسخسل، حضث لع يعج االتراؿ عسمية 
أحادية االتجاه، بل عسمية تفاعمية، كلع يعج السدتقبل متمؿيَا سمبيَا بل يمعب دكرا  ايجابيا  كمؤثخا  في الفعل 

 .49األترالي، ك أصبح بسقجكره، التحكع في العسمية االترالية، مغ خبلؿ عسميات االنتقاء كاالختيار"
بطيػر  كػسيط اعبلمي سػؼ يشحرف تدايج استخجاـ االنتخنت يخػ بعس الباحثضغ أكفي ىحا السجاؿ 

تقجمة نحػ اقامة شبكات الصبقَة األترالية، فدعي الجكؿ السف نصمق عميو نػع ججيج مغ الصبقة يسكغ أ
ؤدؼ الى انقداـ العالع اتراليا الى شبقة القادريغ، تذخة عبخ االنتخنت سضالصخؽ الدخيعة لمسعمػمات السش

                                                 

يع إنترار  47  الجامعية كالػضيفة، الجار كالػسضمة األداء تصػر.. الججيج الدامػؾ، االعبلـ حداـ كصفج الخزاؽ عبج إبخـا
 .19،ص2011كالتخجسة، جامعة بغجاد، كالشذخ لمصباعة

، رسالة دراسة تحمضمية لمبػابات اإللكتخكنية العخبية -ات اإللكتخكنيةالػضيفة اإلخبارية لمبػابخمف،  هللا عبج جمضمة  48
 .53، ص 2009كمية االعبلـ، -ماجدتضخ غضخ مشذػرة، جاميعة بغجاد

الدضج بخضت، االنتخنت كسضمة االتراؿ ججيجة، الجػانب االعبلمية كالرحؽية كالتعميسية كالقانػنية،العضغ، دار الكتاب   49
 .17، ص2004الجامعي، 
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فعالضتيع راتيع الحىشية كزيادة ي كما يعشيو ذلظ مغ تشسية قجف بسدايا ىحا التفاعل األيجابالحيغ يشعسػ 
 .50ذبكاتىحه الع كالقػة اال استؿباؿ ماتمؿيو عمضيع كانتاجضتيع ك شبقة الستمقضغ الدمبضغ الحيغ الحػؿ لي

اف ثػرة االنتخنضت جسعت بضغ تكشػلػجيات مختمفة استصاعت اف تتخصى الحػاجد الجغخاؼية كالدمشية ، 
النتخنضت عغ باقي تكشػلػجيات االتراؿ كالسعمػمات ىػ اعتساد الذخز عمى نفدو لمػصػؿ سضد ايكما 

الى مرادر السعمػمات كتفاعمو معيا كىػ عكذ الػسائل الدابقة التي يكػف فضيا السدتفضج مدتؿببل 
 .51فقط

خ مع ىحه اءة ك التفاعل السباشىحه ثػرة تػصف بأنيا أـ كسائل االعبلـ، فيي تػفخ السذاىجة ك القخ 
 .52خبار ك اعادة تػزيعيااألنػاع السختمفة مغ استؿباؿ األ

ككسضمة  ،في حياة أفخاد مجتسع القخف الحالي ميسا  ك حضػيا  كػف جدءَا السؤكج أف االنتخنت سيمغ ك 
يجج فضيا السذتخؾ الستعة ك ك نتخنت كبضخة كشاسعة ة في العالع، ألف َافاؽ شبكة األاتراؿ جساىضخي

الأحج يدتصيع اف يتشبأ بسجػ اتداعيا كما تأتي بو ابجاعات العقل كاسعة، كلكغ  مجاالت االستفادة في
 .53البذخؼ خبلؿ الدشػات القادمة

قج ك جػانب البشاء االجتساعي لمسجتسع السعاصخ الستقجـ مشو كالشامي، ليا عبلقة ايزَا بف االنتخنت اك 
 54: تيةبلـ كذلظ لآلسباب االفتح افاقَا كاسعة أماـ كسائل االع

الػصػؿ الى بشػؾ السعمػمات  سخعة الػصػؿ الى عجد غضخ محجكد مغ السعمػمات، كسيػلةَ  .1
العالع كالػصػؿ الى  كاالجتساعية كاالقترادية في أنحاءكالسؤسدات االعبلمية كالقػػ الدياسية 

 مشو. االستفادةأتاح لبلعبلمضضغ السعمػمات في اماكغ قج تكػف محطػرة سياسيا كجغخاؼيا ، كىحا 

في متشاكؿ جسيع أفخاد السجتسع متجاكزة في االنتخنت سيػلة تبادؿ السعمػمات، حضث أصبحت  .2
 ذلظ الحجكد الجغخاؼية كالقجرة االقترادية كالقضػد الدياسية ك االجتساعية.

ليا مثضل سػاء مغ بشػؾ يدبق  السعمػمات عبخ االنتخنت برػرة لع الحرػؿ عمى كع ىائل مغ  .3
بسختمف المغات، ك خخػ أك االفخاد كالحكػمات السؤسدات الرحاؼية كاالعبلمية األ أك مغالسعمػمات 

ؼ السقاالت كالسعمػمات عغ مػضػع كغ الحرػؿ عمى ّاآلسسبضل السثاؿ يترػرىا، فعمى  كبدخعة اليسكغ
خ شبكة االنتخنت الى أؼ ، كأصبح بامكاف نقل أية صحيفة أك مجمة عبكاحج، بعسمية بحث عبخ االنتخنت

                                                 

 .52دمحم صاحي حدضغ، مرجر سابق، ص   50
جاسع دمحم شضب، حجكد تصبيقات تكشػلػجيا االتراؿ في الرحافة العخاؾية مع دراسة الستخجاـ الػسائط الستعجدة في   51

 .66،ص2008الرحافة االلكتخكنية العخاؾية، رسالة ماجدتضخ غضخ مشذػرة،كمية االعبلـ، جامعة بغجاد،
 .10، ص2007لسعمػمات الستاحة عمى االنتخنت،بغجاد، معيج الجراسات الدتخاتيجية، عساد بذضخ، مرادر ا  52
 .130-129،ص2003اياد شاكخ البكخؼ، تقشيات االتراؿ بضغ زمشضغ، عساف، دار الذخكؽ لمشذخ ك التػزيع،   53
 .248دمحم عمي البجكؼ، مرجر سابق، ص  54
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 ،كاالجتساعي، سيػلة نذخ االفكار ك السعمػمات ذات التأثضخ الدياسي فزآَل عغكاف في العالع كيؤدؼ م
 في أؼ كقت سابق. دائخة أكسع بكثضخ مسا كاف متاحا   االقترادؼ في، ك كالثقافي

 ةرحفضضغ االف أداء السيسات االتيمرؼ االخبار في االنجبشجنت، يسكغ لكبضخ محخ  (ديفضج رانجاؿ)كيقػؿ 
 55مغ مشازليع أك مكاتبيع السخيحة: 

 فخ ليع.مغ السعمػمات التتػ  الػصػؿ الى كع ىائل .1

باسات في القػاميذ، كالسػسػعات، كالسعاجع الجغخاؼية، كالتقػيسات تق مغ الذػاىج كاالقالتتحق .2
 سابقَا.كالكتب الدشػية، التي تفػؽ ماكانػا يعتقجكف بػجػده 

 تراؿ بيع.ع السرادر كالخبخاء كاالتحجيج مػق .3

 محفػضات )أرشيف( القرز االخبارية.البحث في  .4
 

 ي: أتيسكشيع باستخجاـ حػاسبيع كالبخمجيات السعيارية، الؿياـ بسا يك 
 تخديغ ىحه السعمػمات. .1

 تجاكؿ السعمػمات كمعالجتيا بدخعة. .2

 تحسضل السعمػمات الى قاعة بيانات. .3

 البحث في قاعجة البيانات كتحمضميا. .4
 Andrewالنتخنت بػسائل االعبلـ التقمضجية قامت دراسة "فبلنجضغ كمخياـ مضتدر" )في مجاؿ مقارنة اك 

J.Flanegin and Miriam J.Metzager. 2001 ببحث أسالضب استخجاـ االنتخنت في بضئة بسلء ) 
( multidimensional technologyاالنتخنت تعج تكشػلػجيا متعجدة االبعاد ) استسارات استبياف عغ

عمى  سائل االعبلـ التقمضجية، كأكضحت الجراسة أف مجاالت الحجيث عمى االنتخنت، عبلكة  بػ  مقارنة  
( mediated interpersonal technologiesتكشػلػجيات االتراؿ الذخري عبخ كسائل كسيصة )

 قشػاتمثل التمفديػف كالبخيج االلكتخكني، كامكانية استخجاع السعمػمات عمى االنتخنت كسا ىػ الحاؿ في 
كالجخائج كالتمفديػف كالكتب كالسجبلت، كأنتيت الجراسة الى أف االنتخنت  ،تراؿ الجساىضخؼ االخخػ األ

 56يسكغ استخجاميا لتحقضق ثبلث كضائف: 
 .Information retrievalاستخجاع السعمػمات   .1

 . Information givingاتاحة السعمػمات  .2

 امكانات السحادثة كالحػار. .3
 

                                                 

 .146ديفضج رانجاؿ، مرجر سابق، ص  55
، 2005باف، الرحافة االلكتخكنية دراسات في التفاعمية كترسيع السػاقع، الجار السرخية المبشانية، مالشخيف دركير   56
 .110ص
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عسق في شخائق البحث عغ االخبار لبلتراؿ مدتعضشة باالنتخنت تغضخت ب الذبكات الججيجةكاف 
قع كرؤيتشا لو، لكغ السفارقة أف العالع، ثػرة الخقسية قج أعادت تذكضل الػاانتاجيا كتػزيعيا، كالػاقع أف الك 

يا كل ليدات التي تعخفار اخو، يبجك عاجدا  عغ تػقع نتائج كَاثكىػ يعير ىحه السخحمة الحاسسة في تاري
 .57الفزاءات الجساعية

"كتتيح االنتخنت الفخصة لقارػء الرحيفة عبخ البخيج االلكتخكني اف يترل مباشخة برحيفتو السفزمة، 
راء، كتعج صحف االنتخنت كسضمة اقر معيع في مختمف السػضػعات كاآلغ كيتشضفضيكاف يحاكر الرح

اصل ة في تخشضج عسمية االتراؿ كالتػ سضمة رئيدغ السخسل ك السدتقبل كك لمتقارب بضغ السخسل كالسدتقبل بض
 .58فخاد السجتسع"بضغ أ

 59: ؼيسا يأتيسبعة مدتػيات الفادة صحافة االنتخنت، تتسثل يسكغ تأشضخ كفي ىحا السػضػع 
 

  اكػنيل  االنتخنت كسرجر لمسعمػمات اأوآل
 لبلحجاث العاجمة.اعجة لمتغصية االخبارية اك مرجرا  اساسيا  اداة مد .1

 ساؿ السعمػمات كالتفاصضل كالخمؽيات عغ االحجاث السيسة.استك .2

 االستفادة في الرفحات الستخررة. .3

 التعخؼ عمى الكتب كاالصجارات الججيجة. .4
 

  ا  االنتخنت كػسيمة اترال كػنيثانيا  
 البخيج االلكتخكني. كالسخاسمضغ كتمقى رسائميع عبخ كسضمة اتراؿ خارجية بالسشجكبضغ .1

 ر.كسضمة اتراؿ بالسراد .2

 سمضغ ك السشجكبضغ.اعقج االجتساعات التحخيخية مع السخ  .3
   االنتخنت كػسيمة اترال تفاعمي مغ حيث ا  ثالث

 تػسع فخص مذاركة القخاء عغ شخيق البخيج االلكتخكني.
   االنتخنت كػسيمة لمشذخ الرحفي ا  رابع

ك لمرحيفة، أ أرشيف كاصجار ندخ مغ الجخيجة نفديا، أك ممخز ليا كلػ قػاعج لمبيانات أمغ خبلؿ 
 اصجار جخائج كمجبلت كاممة.

   االنتخنت كػسيط اعالني يزيف دخال  لمرحيفة ا  خامد

                                                 

-101، ص2004العضغ،-االمارات العخبية الستحجة-صادؽ رابح، االعبلـ كالتكشمػجيا الحجيثة،دار الكتاب الجامعي  57
 .10ىػنو ر رسػؿ، مرجر سابق، ص، نقبَل عغ؛ 106
 .41مضخ الؽيرل، مرجر سابق، صعبجاال  58
 .41نفدو، ص السرجر  59
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نذاء مػقع اك مغ خبلؿ اق الخجمات التي تقجميا السؤسدةالرحفية  ي  االنتخنت كأداة لتدػ ا  سادس
 ساسية عغ تصػرىا كانجازىا.اكثخ يقجـ معمػمات أ

 

مغ خبلؿ تحػؿ السؤسدة الرحؽية الى مدكد بالخجمات لمسذتخكضغ، ة    تقجم خجمات معمػماتيا  سابع
 كتقجيع خجمات الترسيع كاصجار الرحف كالشذخات لحداب الغضخ.

 

 مجاالت استخجام االنتخنت
( 957.753.672االنتخنت في قارات العالع كبمغة ) )تذضخ بعس االبحاث الى اف عجد مدتخجمي

( يػضح عجد مدتخجمي االنتخنت في قارات 1الججكؿ ) ، ك(2005-2000مدتخجـ في الدشػات )
 .60(العالع
 
 

 قاراخ انعانىيىضح عذد يسرخذيي االَرزَد في ( 1) جذول
 

 

دشػات االكلى مغ القخف الحادؼ ك العذخيغ نطخَا لتعجد الالشظ أف ىحه االعجاد قج تزاعفت خبلؿ 
 61:االشارة الضيا عمى الشحػ االتيسكغ ي قجمجاالت استخجاـ االنتخنت ك 

 

 E-mailيجال انثزيذ االنكرزوَي  .1

 ا عشو كاشخنا اليو في الرفحات الدابقة.ىحا مجاؿ تحجثت
 
 
 

                                                 

 .84، ص2007رضا عبجالػاجج أمضغ، الرحافة االلكتخكنية،القاىخة، دار الفجخ لمشذخ كالتػزيع،   60
 .254-244دمحم عمي البجكؼ، مرجر سابق، ص  61

ًَى اسرخذاو  يسرخذيي االَرزَد َسثح انسكاٌ عذد انسكاٌ انقاراخ رقى

 االَرزَد

2222-2225 

َسثح 

 انًسرخذييٍ

 %3492 %18691 32790669731 %5694 3962299949130 أسيا 1

 %2895 %16591 27392629955 %1194 73190189523 أوروبا 2

 %2394 %107 22397799183 %591 32893879059 اٍرينا اىشَاىيت 3

 %694 %291931 7096999084 %895 54697239059 اٍرينا اىجْىبيت 4

 %295 %42897 2398679500 %14 89697219874 أفريقيا 5

 %292 %30594 2194229500 %491 26098149179 أّخارمخينا  6

 %198 %13197 1796559737 %0950 3394439448 اسخراىيا 7

 %100 %16593 95797539672 %100 6942091029722  اىَجَىع
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 يجال انًكرثاخ عثز االَرزَد .2

ىا في الخجمات دسل االنتخنت عمى تقجيع خجماتيا الستعجدة في السكتبات كمخاكد السعمػمات نػر تع
 62اآلتية: 
 خكنيج االلكتيخ الب -1

لكتخكني أنػاعَا مختمفة مغ بات كمخاكد السعمػمات تقجـ بذكل أف السكتالسخاجع االلكتخكنية،حضث اِ  -2
 السػاد السكتبية مثل السػسػعات ك الجكريات ك الفيارس ك القػاميذ.

بخنامج معضغ أك معمػمات محجدة كذلظ مغ أجل الػصػؿ الى  ،االتراؿ كاالرتباشات بالحػاسضب -3
 الػصػؿ الضيا.ك 

( فيخس مغ فيارس السكتبات 594000الجخػؿ الى فيارس السكتبات العالسية كىشاؾ أكثخ مغ ) -4
 سة.سيال

مغ مرادر أساسيا   مرجرا   ؾ في الجكريات العمسية يعجاالشتخاؾ في الجكريات، فقج أصبح االشتخا -5
غ مقاالت الجكريات م العجيج ت اصبحمغ الشاحية السالية، كلكغ بعج ضيػر شبكة االنتخن السعمػمات مكمفا  

 باالشبلع عمضيا كعمى مرادرىا مغ الجكريات. متاحة عبخ شبكة االنتخنت العالسية كسسح

أتاحت لمسكتبات االستفادة مغ خجمات السعمػمات كمػارد االنتخنت في اعجاد نذخات االحاشة  -6
 الجارية ك البث االنتقائي لمسعمػمات.

رفج الباحث بكع ىائل مغ السرادر ؛ تعجدة مشياداة مخجعية كتقجـ فػائج مكأاالنتخنت  تعسل -7
اتاحة انذاء  مػغخاؼية لسبليضغ الكتب، كامكانيةفضج مغ الػصػؿ الى البيانات الببغ السدتضالحالية، كتسك

عجاد دلضل بالعشاكيغ الكاممة لمسؤسدات ك تخديغ البحػث كنتائجيا كتعصي القػائع الببمػغخاؼية كالعسل عمى اِ 
 كاستخجاعيا في كقت الحق عشج الحاجة الضيا. امكانية دراستيا

 
 

 يجال االسريزاد وانرصذيز عثز االَرزَد .3

ي السجتسعات الستقجمة تكشػلػجيا  ف االعساؿ التجارية ك التدػيؿية تددىخ بذكل خاص فمغ السعخكؼ ا
ة بأف في الػاليات الستحجة االمخيكي خبلؿ االحراءات التي نذخت مؤخخا   بدخعة فائقة، فقج ثبت مغ

 كات غضخ الستػاججة عمضيا، حضثالدسعة التدػيؿية لمذخكات الستػاججة عمى الذبكة، أقػػ بكثضخ مغ الذخ 
 مميارد دكالر(. 120بسبمغ ) ـ(2003)قجر سشة ـ( )مميارد دكالر( ك 1998)بمغ حجع السبيعات سشة 

 
 
 
 

                                                 

 .278-377دمحم عمي العشاسػه، مرجر سابق، ص  62
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 يجال انًؤسساخ انثُكيح وانًصزفيح عثز االَرزَد .4

كة االنتخنت فالدخعة لذب بشػؾ( مغ أبخز السجاالت استخجاما  سرخؼية )يعج مجاؿ السؤسدات ال
مػاصفات السرخؼ أك الذخكة السالية كبػاسصة االنتخنت اقتحست السرارؼ الدػؽ لتػاكب  كالفاعمية ىسا

 التغضخات التكشػلػجية الستبلحقة كتقجـ لمعسبلء خجمة بشكية سخيعة كمتسضدة.
 

سػؼ يتع الحجيث عشو في ىحا مجاؿ : ثز االَرزَديجال اسرخذاو وسائم االعالو ع .5
 الرفحات البلحقة.

 
 

 ثز االَرزَد جال االذصال انهاذفي عي .6

نطاـ الياتف عبخ االنتخنت ىػ كسضمة فعالة في تقجيع خجمات متعجدة الػسائط في متشاكؿ جسيع 
ع، كججيخ مكاف في العالأف يقـػ الفخد بادارة عسل يتزسغ مكاتب مشتذخة في أكثخ مغ  كمغ مسكغاالفخاد، 

ؿ بضغ السكالسات الياتؽية الجارية عمى االنتخنت كبضغ بالحكخ اف ىشاؾ بخنامجَا خاصَا يتيح امكانية االترا
 الخصػط الياتؽية العادية.

 

 يجال انطة عثز االَرزَد  .7

ية ؼ مكاف مغ مدتذؽيات العالع أك السكتبات الصببػساشة االنتخنت يسكغ دخػؿ السدتخجمضغ الى أ
%( مغ 50الستخررة لسعخفة معمػمات محجدة في أسخع كقت ك بأقل مجيػد، كىشاؾ اكثخ مغ )

خخ ماتػصل اليو الصب مغ بخامج شبية عبخ االنتخنت، حضث بِامكانيع معخفة اَ  السذتخكضغ يدتعسمػف 
 زراعة القمب أك أمخاض الكمي أك الكبج.

 

 يجال انسياسح عثز االَرزَد .8

 داحالسعمػمات السفزمة مع اتتقجيع أكسع لحياة الدياسية عبخ عمى اغشاء ااالنتخنت يداعج تداعج 
السجاؿ أماـ الشقاشات كتبادؿ االراء، كالشظ اف معخفة أخبار الدياسضغ في العالع ككيؽية ادارة أعساليع 

ـ جالنتخنت في الجكؿ الستقجمة، كتدتختع عبخ اتالضػـ  تكارائيع التشطيسية كاقامة حػارات بضشيع أصبح
عامة ك الخأؼ العاـ االنتخابي التأثضخ عمى الخأؼ العاـ برفة  االنتخنت في مجاؿ الجعاية االنتخابية ك

 برفة خاصة.
 

 يجال انسياحح عثز االَرزَد .9

يسكغ االستفادة مغ االنتخنت لبلشبلع عمى كل ما ىػ ججيج في مجاؿ خجمات الدياحة في كافة أنحاء 
 .كخبخاتيا جتسعات الستقجمةالعالع كاالستفادة مغ تجارب الس

 
 
 



42 

 

 انًجال انرعهيًي عثز االَرزَد.10

 اإللكتخكني عيالتعم أف يتػقع البعس جعل الحؼ الحج إلى سخيع بذكل اإللكتخكني عيالتعم انتذخ لقج
 السسضدات بفزل ىحا ككل القخيب، السدتقبل في كالتجريب لمتعميع انتذار ا كاألكثخ األمثل األسمػب سيكػف 
 . التعمع مغ الشػع ىحا بيا يتدع التي الكثضخة

 التعميع مغ الشػع ىحا في اإلنتخنت استخجاـ عمى القائع التعمع أك اإلنتخنت باستخجاـ اإللكتخكني التعمع
 التعميع مغ الشسط ىحا كيدسح ليا، معضشة بخامج أك كلسػاد بيا خاص مػقع بترسيع التعميسية السؤسدة تقػـ

كمغ  محجدة، زمشية ججاكؿ كفق السحاضخيغ كمشاقذة دركسيع كمتابعة ازليعمش مغ باالتراؿ لمستعمسضغ
 .اإلنتخنت عبخ مػقع في إلكتخكني ا السعجة السقخرات ىػ التعميع مغ الشػع ذلظ في فالسحتػػ  ثسو

 اإلنتخنت، عبخ الصبلب إلى مشو جدء أك كمو يرل الحؼ التعمع بأنو اإلنتخنت عمى القائع التعمع يعخؼ"
 The Florida education standards commission( 1998) التخبػية لمسعايضخ فمػريجا شةلج كتخػ 

 مغ مختمفة أماكغ في الصبلب يػجج حضث العالسية، الذبكة عبخ التعمع تػصضل خجمة عغ عبارة أنو
 إلنتخنتا عبخ يتع الحؼ التعمع مغ الشػع ذلظ بأنو اإلنتخنت عمى القائع التعمع البعس يعخؼك  كسا العالع،
 استخجاـ ىػ أك أفخاده، بضغ ؼيسا كالتفاعل التػاصل كإمكانية ،Hyper links الستخابصة باالرتباشات كيتسضد

 كجسيع كالسعمع الصالب بضغ لمتفاعل كسيط أنو ساعم لمستعمع، السقخر محتػػ  كصػؿ لتديضل التكشػلػجيا
 ذلظ كيتع آخخيغ، أفخاد كعجةالى  فخد كمغ خخ،الى ا فخد مغ االتراؿ التكشػلػجيا تجعع حضث الصبلب،

 .63"متدامغ غضخ أك متدامغ بذكل
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 عمى الخبط االتي: معمػمات     63
                  (30/1/2011        )http://www.uaemath.com/ar/aforum/showthread.php?t=6412   

http://www.uaemath.com/ar/aforum/showthread.php?t=6412
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  االلكتخوني الشذخ و االعالم  نيالثا السبحث

كافة، فقج  عسمية اجتساعية قجيسة قجـ االندانية، شيجتيا أشكاؿ الحياة االجتساعية  الشظ أفَّ ااِلعبلـ
الخصابة كالشجكة كاالشارات الشارية، كقج تصػرت ىحه الػسائل عخفت العرػر القجيسة كسائل تقمضجية، ك

ليربح االعبلـ مغ أبخز مطاىخ الحياة االجتساعية؛ فيػ يذسل كافة الػسائل االترالية بجءا  بالرحافة 
 .64كمخكرا  باالذاعة كالتمفديػف كالدضشسا كالسدخح كالشجكات ككصػال  الى االقسار الرشاعية كاالنتخنت كغضخىا

كغ القػؿ ِاَف االعبلـ أحج العسميات االجتساعية التي تؤثخ في السجتسع السعاصخ مغ خبلؿ كسائمو كيس
سياسة الجكلة كيدتخجـ التأثضخ االنفعالي،  عغالسختمفة، كيقػـ عمى مخاشبة العقل  كالعاشفة، كىػ معبخ 

 اعية.كأؼ مفيـػ أخخ يختبط بكل مقػمات السجتسع، الدياسية، كاالقترادية، كاالجتس
كتعير تكشػلػجيا االعبلـ الحالية تغضخات كثضخة، في ضل الثػرة االترالية الججيجة التي يعيذيا العالع 

 .65اآلف بػساشة ضيػر االنتخنت
التي  ،يأتي اإلعبلـ االلكتخكني ليعبخ عغ مخحمة مغ مخاحل التصػر التكشػلػجي في كسائل االتراؿك 

كيعبخ عغ السجتسع الحؼ يج الجساىضخ باإلخبار كالسعمػمات، تعتسج عمى الػسائط االلكتخكنية في تدك 
أنو تعبضخ مػضػعي ، كىػ لسفيػـ اإلعبلـ أحج الباحثضغ األلساف،لسا حجده  يرجر مشو كيتػجو إليو شبقا  

كال يعشي اإلعبلـ االلكتخكني مجخد استبجاؿ  .لعقمية الجساىضخ كركحيا كمضػليا ك اتجاىاتيا في الػقت نفدو
 آللي(، فالسدألة تتجاكز ذلظ بكثضخ،القجيسة)الرحيفة السصبػعة مثبل( بػسائل حجيثة)الحاسػب ا الػسائل

سخسل كالسدتقبل كالتغحية إذ تسذ تحػالت أشخاؼ العسمية االترالية كافة لتذسل الػسضمة كالخسالة كال
ي ال يعشي مجخد الشطخ ف الترػر األكثخ مػضػعية لئلعبلـ االلكتخكنالسختجة، بل كنسط التدػيق أيزا ، اِ 

سضمة ضخات التي تصخأ عمى الػ ضف التغض أالنو مغ السفتخ لػسضمة الشاقمة لمسادة االترالية، إلى التحػؿ في ا
اشخاؼ العسمية االترالية كافة، كتخمق نيا سترضب ستؤثخ في الخسالة، بل اف ىحه التغضخات مغ السؤكج أ

كاالقترادية عغ السشاخ الحؼ خمقتو ثقافة االعبلـ  يختمف في جػانبو االجتساعية اتراليا   مشاخا  
 .66التقمضجؼ

                                                 

64
 .99سابق، صمرجر  عبلمية،ضػ ا دمحم عمي البجكؼ، دراسات سػس  

 .21-29سابق، صي، مرجر جساؿ الغفار، السعجع االعبلمدمحم   65

 .12-19سابق، صرضا عبجالػاجج أمضغ، مرجر  66
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كفكخة االعبلـ االلكتخكني ىي )أؼ شئ في أؼ مكاف، كىحه ببداشة فكخة االعبلـ االلكتخكني كتعشي 
االنجماج بضغ الػسائل االتراؿ التقمضجية كالػسائل التكشػلػجية كالسعمػماتية لتأدية كضائف اتراؿ متعجدة 

 67سيط كاحج(.مغ خبلؿ ك 
( ىػ اإلعبلـ الحؼ يتع عبخ الصخؽ  Electronic media: باإلنجمضديةاالعبلـ اإللكتخكني )ف

سػؽ اإلعبلـ كذلظ يحطى ىحا الشػع مغ اإلعبلـ بحرة متشامية في ك ، اإلنتخنتكعمى رأسيا  االلكتخكنية
، الحخية الفكخيةمغ  ػ كبخ سداحة يتستع بك  ، كتحجيثونتيجة لديػلة الػصػؿ إليو كسخعة إنتاجو كتصػيخه

أشكاؿ اإلعبلـ  كاإلنتخنت أىع األقخاص السجمجة كالػسائط الستعجدةتعج التدجيبلت الرػتية كالسخئية ك 
 .68االلكتخكني الحجيث

كل شخؽ اإلعبلـ السدتحجثة ، كلكغ كسضمة إعبلمية ججيجة ال تمغي ما سبقيا مغ كسائل ةنذأة أي فَّ اِ  
 ستخجامو كفقا  إلمكانيات الػسضمة الججيجة.جيسة كيغضخ أنساط اػر الصخؽ القيخرع الكثضخ مغ جسي

 : 69كاالعبلـ االلكتخكني كتعبضخ اك مرصمح يأتي تخجسة الكثخ مغ تعبضخ
 New Media – الججيج اإلعبلـ-ؼ  -

 مرصمح فيػ مألػؼ، غضخ حجيث شكل اإلعبلمية السسارسة مغ الذكل ىحا كػف  مغ داللتو يدتقي
 إلى ججيجا   يبقى لغ ألنو السرصمح ىحا ؼيو يشقخض يػـ كسيأتي ،اإلعبلمية سةالسسار  كصف عمى مشربّ 

 .األبج
فسرصمح "االعبلـ الججيج" يجخل تحتو عجد كبضخ مغ ىحه الػسائل التي تتسضد بالتفاعل 

(Interactivity كىحا يعشي أف السدتخجـ سػؼ يكػف قادرا  عمى التحكع في السعمػمات التي يخيج )
مثل أف يقاؿ مسا أدكارىا كأيشسا أدكارىا، كبالذكل كالسحتػػ الحؼ يخيجه، كال يقترخ ىحا  الحرػؿ عمضيا

 70التفاعل عمى السدتخجـ فقط، كانسا يستج ليذسل الستمقضضغ، كالدائخيغ، أعزاء السجسػعات.
 Alternative Media – البجيل اإلعبلـ -1

                                                 

يع، أنصػاف ثابت، االعبلـ الججيج كتصبيقاتو العمسية في الجعػة ككدب التأيضج، بضخكت، كرقة عسل مقجمة الى   67 ىاني ابخـا
 .1، ص2099مخكػ مػارد التشسية كالتأىضل السؤسدي، نيداف 

(                            (12/2/2011                :   بط االتيامعمػمات عمى الخ   68
http://ar.wikipedia.org/wiki  

 : بط االتياالجديد؟، على الر اإلعالم الشريف، ماهو طالل  69

                                             (12/2/2011)  -new-is-http://www.italal.com/2010/05/what 

media 

 .1هاني ابراهيم، أنطوان ثابت، مصدر سابق، ص 70

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
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اإلعبلمية  الػسائل عغ بجيبل   اتخحكه قج لجسيػركىحا يعشي أف ا جسيػريتو، مغ داللتو يدتقي كىحا
 (.بجيلال عبخ -األصمي) اإلعبلـ في الشقز مغ انػع السرصمح ؼيعكذ التقمضجية
 Electronic Media – االلكتخكني اإلعبلـ -2

 كال باالنتخنت تدتعضغ كال لكتخكنيةالا غضخ األخخػ  اإلعبلـ نػاعأ حضث اآللية، مغ داللتو يدتسج كىحا
 .الكتخكني إعبلـ ىحا لكغ تعجدة،الس بتصبيقاتو
 ىكحا يدسى، لكػنو يتخح مغ خرائز التعخض بالسذاىج. – السذاىج عبلـالإ -3

 كالسحتػيات السػاد مرجر ىػ العادؼ الستابع أك السذاىج يكػف  حضثمغ  السرجرية، مغ داللتو كيدتسج
 .اإلعبلـ ىحا في

 يعيرفا  تساما ، في عالع اإلعبلـ اإللكتخكني كسيفخض كاقعا  مختم هكمغ بعج اإلنتخنتفخض ضيػر لقج 
 ىحا سيذسل القخيب السجػ كعمى تكشػلػجيا   الستقجمة الجكؿ ، كالسيسايالػرق لئلعبلـ فعمية اكتداح عسمية

 .كمو العالع التصػر
عبلـ يؤكج أف اإلعبلـ اإللكتخكني، ىػ ا  يرعب حرخه مغ األسباب ا سبق كغضخه الحؼ كل م

داؤه بالذكل األمثل، كالجلضل عمى ذلظ اتجاه كثضخ مغ الرحف الىتساـ بو كأالسدتقبل، كمغ ثع كجب ا
ضل األزمة  في جؼ إلى اإلعبلـ اإللكتخكني، كالسيساالغخبية كاألمخيكية تحجيجا إلى التحػؿ مغ الذكل التقمض

كلجت أزمات مالية لكثضخ مغ جػانب االقتراد  ـ( ك2009ك ـ2008)السالية التي عرفت بالعالع عامي
أثبت اإلعبلـ ا مؤسدة ربحية ترخؼ مغ مجاخضميا؛ لقج بسا فضيا السؤسدات الرحؽية التي تعسل عمى أني

جسيػر مغ الرحف التقمضجية، نو أكثخ ججكػ في الػصػؿ إلى الإللكتخكني في سشػات عسخه القمضمة، باا
تعج ىحه ك  ي آف كاحج،ككثضخا ما يمبي احتياجات قخاء الرحف كمذاىجؼ التمفديػف كمدتسعي اإلذاعة ف

الػسضمة اإلعبلمية ثػرة في مجاؿ التفاعل مع الجسيػر، إذ أثبتت قجرة ىائمة عمى تقجيع مػاد تفاعمية لع 
 .71ل السباشخ بضغ األشخاصيدبق أف قجـ التاريخ مثيبل ليا حتى في التػاص

انو شكل جضج مغ أشكاؿ  عبلـ االلكتخكني يشافذ بذجة الصخؽ االعبلمية االخخػ كأثبتلقج أصبح اإل
مع ىحا الجياز كىحه الػسضمة فيي مغ الذباب )برػرة خاصة( يتعامل  الف الغالبية العطسى ،االعبلـ

االعبلـ  أحج الباحثضغبو مية، كلقج شبيحه اإلشكاؿ اإلعبلشخيقيا الذباب  بخفخصة جضجة يمتقي ع
السجتسعات تساما  بسا عمضيا مغ قبل جضل كامل مغ  ي، بانو قشبمة  بأنو تدتصيع أف تشدفااللكتخكن

كتبجأ في الشسػ بعج ذلظ جضل ججيج تساما   الضجه كمفاـيسو التي تخبى عمضيا،أف تتغضخ عاداتو كتق ،السدتحضل
 .72ع ججيجة عغ تمظ التي أبضجت بالقشبمة الشػكيةصفحتو بيزاء كجاىدة لكتابة مفاـي

                                                 

  http://ar.wikipedia.org/wiki(                    (12/2/2011                  بط االتي:امعمػمات عمى الخ  71 

 قشبمة نػكية )مقاؿ(، عمى الخابط االتي: سضج ريساف ، االعبلـ االلكتخكني  72
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  Electronic Publishing الشذخ االلكتخوني

نقف جسيعا  شيػدا  أماـ بجاية حزارة ججيجة، حزارة مجتسع ما بعج الرشاعة، التي أقامتيا تكشػلػجيا 
تحػؿ )كتابو  في (Alvin Toffler)اآللة الججيجة، حضث يذضخ الكاتب السدتقبمي الذيضخ ألفغ تػفمخ 

إلى أف الديصخة عمى تجاكؿ كتجفق كتػزيع السعخفة كالػصػؿ إلضيا ىي محػر " (Power Shift) (القػػ 
يػ يتشبأ لشا بأف الكمسة الفاصمة في ذلظ العرخ ىي السعخفة، فالرخاع في عرخ ما بعج الرشاعة" كبحلظ 

أف "السعخفة كىي قخف الدادس عذخ لتي أشمقيا في الا الذيضخة (فخنديذ بيكػف )ك ىحا يحكخنا بريحة 
مغ أبخز سساتيا ذلظ التدارع  ِاذ ،اإلنداف عيذياتمظ األقػاؿ تشصبق عمى تمظ الحؿبة التي يك قػة"، 

ىحه السدتججات لع نألفيا مغ قبل، كىي تمقي ك كالدخعة في السدتججات العالسية،  ،التكشػلػجي الكاسح
، كبعزيا مباشٌخ كاآلخخ شػيل  يابعزىٌخ ك بعس ىحه اآلثار ضاك آثارىا، عمضشا بطبلليا ك  اآلخخ خفيٌّ

لعسيقة التي كثضخا  ما تكػف األجل كلكشو كاسع االنتذار، كالبعس يمقى قبػال  عالسيا كاآلخخ يثضخ الذكػؾ ا
نذخ ك ،  القادـ في عالع الفكخكتذاؼ االمغ ىحا السشصمق نتشاكؿ ذلظ أك يججدليا، ك  جة السجػثار بعضاليا 

مجتسع  الحزارة، إنو الشذخ اإللكتخكني مػحيا  في مجلػلو عمى القالب الحؼ تذكمت ؼيو ثقافة  الثقافة ك 
 .73السعمػمات السعاصخ

 كلعل ،(السصبػع) التقمضجؼ بالشذخ مقارنة   اإللكتخكني الشذخ حػؿ األخضخة اآلكنة في الحجيث كثخكلقج 
 مشيا يتعمق ما كخرػصا التقشية اؿمج في كالستدارعة الحجيثة التصػرات إلى يخجع ذلظ في الدبب
 كالشذخ اإلعبلـ مجاؿ في ججيجة   آفاقا   التقشيات تمظ قجمت كقج خرػصا   اإلنتخنت كشبكة عسػما بػ بالحاس

 اإللكتخكني الشذخ أىسيا مغ لعل, السعمػمات نقل في تقمضجية غضخ أسالضب كأفخزت قبل مغ معخكفة تكغ لع

.  
 إمكانياتيا في بالغ فالبعس ،متفاكتة فكانت التقشيات ىحه جاهت القخاء قبل مغ الفعل ردكد أما

 مختبط األمخ ىحا كلعل. السصبػع التقمضجؼ الشذخ عمى كراىغ شأنيا مغ قمل اآلخخ كالبعس كمدتقبميا،
 الفئة غالبيةالسؤيجيغ كىع  أف نجج لحلظ. الػرؽ  مغ بجال الذاشة عبخ لمقخاءة القارغ  بتقبل أساسي كبذكل
 عمى الذاشة، عبخ القخاءة عمى كتعػدكا معو لفػاتاَ  حضث كبضخ بذكل بػ الحاس مدتخجمي مغ ىع األكلى

.أساسا   يدتخجمػنو ال أك بػ لمحاس استخجاميع قل كىي السعارضػف الحيغ الثانية الفئة نجج حضغ
74

  

                                                                                                                                                         

http://misrdigital.blogspot.com/2004_11_01_archive.html     (12/2/2011)                                   
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 ، البحث عمى الخابط االتي:حمػؿ كاقعضػػة-التحػؿ إلى الشذخ اإللكتخكني، عادؿ دمحم أحسج خميفو  
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خ كيعخؼ الشذخ عمى أنو شكل مغ أشكاؿ تقجيع االفكار، أك الدمع، اك الخجمات غضخ الذخرية، كغض
مجفػعة االجخ، كىػ نذاط اترالي ىادؼ مغ خبلؿ كسضمة مغ كسائل االتراؿ، غضخ مجفػع الثسغ، كأف 

 .75الى مػاضيع شتى تتحجث في مقابمة تمفديػنية عغ االدب ثع نتصخؽ 
أنطسة الشذخ السكتبية االلكتخكنية ، جسيع معشاه الستدع فييتزسغ ؼ" االلكتخكنيمفيػـ الشذخ اما 

كصبلت  شخيق عبخ( أك Hard discقخص صمب ) عمىلمسعمػمات  االلكتخكنييع التػز فزبَل عغ ك 
يذسل تمظ السػسػعات  الذخ االلكتخكني فاف مفيػـ (Communication Link Tel) االتراؿ عغ بعج

 .76تكذ كالتمتيكذ كغضخىا ػضجيفكالقػاميذ التى تػضع عمى أقخاص مجمجة عغ أنطسة ال
 ؼأ الى كايراليا السعخفة تعسيع في تديع التي السعاصخة التقشيات ىعأ  مغ اإلليكتخكني الشذخكيعج 

 لمرحافة قػؼ  كسشافذ اإلعبلمية الداحة عمى نفديا اإلليكتخكنية الرحافة فخضت كقج  , العالع في مكاف
 .  السصبػعة الرحف عمى تقبل ال التي الججيجة األجياؿ يػرفزبل  عغ ض   , الػرؾية

 في االتراؿ ك االعبلـ، ةسػسػعات االعبلمية أك السعاجع الخاصالفي كيعخؼ الشذخ االلكتخكني 
( الشذخ السصبػع الجكرؼ لمرحف Electronic Publishingمرصمح "الشذخ االلكتخكني" ) كيعشي

، مع )الجخائج كالسجبلت( كالشذخ السصبػع غضخ الجكرؼ الكتب ك الكتضبات كالسصبػعات كالسمرقات كغضخىا
يف كتجيضد صفحات كمخاحمو في جسع كتػضات االلكتخكنية في كافة خصػات االنتاج االستعانة بالحاسب

كألػاح معجنية كغضخىا لمصبع ثع الصباعة، كفي حجخة التجيضد لمتػزيع في مكاف كاحج أك في أكثخ مغ مكاف 
 .77في كقت معاَ 

تكشػلػجيا السعمػمات كيخكد ىحا السفيػـ عمى التأثضخات التصبيؿية التي أحجثيا استخجاـ أبخز مكػنات 
في تصػرىا الخاىغ، كىػ الحاسػب االلكتخكني في مجاؿ صشاعة نذخ السصبػع التقمضجؼ الحؼ يتع بو الشذخ 

 الرحفي الجكرؼ كالشذخ غضخ الجكرؼ.

 ججيجةَ  التقشيةَ  ىحه أف إلى اإللكتخكني السكتبي الشذخ حػؿ مقتزبة مقالة في  (أرمػف  ركنضغ( يذضخك 
 معيا حسمت األكلى التقشية فاِ " كيقػؿ اإللكتخكني كالشذخ السكتبي الشذخ تقشضتي خبلؿ مغ نسا بخعع كىي

 رػف تمخ عميو يديصخ مجاال   فتسثل الثانية أما الشذخ، مجاؿ في العاممضغ السيشضضغ مكاتب الى الكسبضػتخ

                                                                                                                                                         

http://informatics.gov.sa/details.php?id=4  (7/2/2011)                                                                      
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 .99سابق، صالؽيرل، الرحافة االلكتخكنية، مرجر  عبجاالمضخ  76
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 أك مجمجة اصأقخ  عمى الشذخ عبخَ  الكتخكنيا   معمػماتيع تػفضخ عمى السعمػمات مشتجي يداعجكف  تقشضػف 
 .78"الرحاؼية لمسؤسدة الجاخمية الذبكة خبلؿ مغ أك نتخنتاال عمى

الشذخ االلكتخكني مفيػما  كاسعا  كشامبل ، حضث يتدع ليذسل نطع الشذخ السكتبي  "يعج مفيػـك
(Electronic Publishing Systems  الحؼ يدتخجـ أساسا  في انتاج الرحف كغضخىا مغ )

تي تذتسل بجكرىا عمى مايعخؼ بتقشية التػضضب االلكتخكني عمى الذاشة السصبػعات الػرؾية، ال
(Electronic Pagination) التي تعج احج أجداء نطع الشذخ السكتبي أك احجػ حمقاتو، كيتدع مفيػـ ،

كتقشية  (W.W.Wالشذخ االلكتخكني ليذسل أيزا  الشذخ عبخ االنتخنت كالذبكة العشكبػتية العالسية )
 .79("Multi Mediaتعجدة )الػسائط الس

أفَّ  األحياف مغ كثضخ فى األلكتخكنى لمشذخ العخبي تحاداال رئيذ خميفو، أحسج دمحم عادؿ الجكتػر يخػ ك 
 أما الدابقة، الفقخات فى الشذخ االلكتخكني عخفشا كقج ،السكتبى كالشذخ األلكتخكنى الشذخ بضغ اخمصىشاؾ 
 لصباعتيا تسيضجا   كمعالجتيا لمكتب ياأللكتخكن الرف فى جيثوالح التقشيات استخجاـ فيػ" السكتبي الشذخ
 كمعجة مشطسة صفحات تشتج مكمفة غضخ لضدرية كشابعات حػاسضب مع خاصة بخمجيات يدتخجـ كىػ كرؾيا  

 مع متشػعة، كحخكؼ مختمفة كأشكاؿ بأنػاع خصػط عمى كالحرػؿ التشفضح خبلليا مغ يسكغ جحابة، برػرة
 الرػر إدخاؿ إمكانية فزبل  عغ السكتػب، الشز عمى جسالية مدحة تزفي ةكىشجسي فشية تدكيقات

 أك رقسية إشارات إلى الرػر يحمل الحؼ ،الزػئي الساسحعبخ  أخخػ  مرادر مغ كالخسػـ كالسخصصات
 مغ السكتبى الشذخ تقشيات مغ األلكتخكنى الشذخ أستفاد كلقج أخخػ، بخامج مغ الرػر ىحه شمب عغ

 ألكتخكنيا   كنذخه معالجتو يتع لكى -لمصباعو أفبلـ الى تحػيمو كقبل– ألكتخكنية رةصػ  فى الشز خخكج
 .80"األنتخنت شبكة خبلؿ مغ أك مضدرال أقخاص عمى سػاء

                                                 

 االليكتخكنى، الشذخ كافاؽ العخبية الثقافة نجكة الخقسي، العرخ في الضػمية العخبية الرحافة بذضخ، عساد  78
 :االتي بطاالخ  عمى ،2002الكػيت،

 http://www.alarabimag.com/common/book/afaq015_3.htm        (12/2/2011) 

 .252-255ص ،مرجر سابقسعضج الغخيب الشجار،   79
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الى أف أنطسة الشذخ االلكتخكني تختمف عغ أنطسة الشذخ  *كيذضخ الجكتػر شخيف دركير المباف
 :81السكتبي في مجالضغ رئيدضضغ، ىسا

( في التػثضق كالكتب كالجخائج Large-scale productionالنتاج كاسع الشصاؽ )أنيا مرسسة  .1
 كالسجبلت، كلحلظ فأنيا تػضف أجيدة كسبضػتخ أكثخ قػة.

أنيا تتيح لمسرسع تحكسا  تبػغخاؼيا  جضجا  في جسع الحخكؼ كعشاصخ اخخاج الرفحة خبلؿ نطاـ  .2
مدتخجمضغ مختمفضغ كعجيجيغ، عمى الشؿيس ( يخجـ Integrated production systemانتاج متكامل )

مغ الشذخ السكتبي، الحؼ يقػـ اساسا  عمى أجيدة الكسبضػتخ الذخرية الرغضخة، عاما َ اف أنطسة الشذخ 
االلكتخكني عادة  ماتعتسج عمى محصة عسل قػية تعسل كفقا  لشطاـ تذغضل يخجـ عجدا  كبضخا  مغ 

 عجيجة في الػقت نفدو. السدتخجمضغ، كقادرا  عمى الؿياـ بعسميات
 ،الحػاسضب تكشػلػجيا مغ العرخ ىحا أدكات عمى يدتشج الحػ كىػ االلكتخكني الشذخكلكغ 

 الحؼ ،الجػانب كافة مغ الحياة مجخػ  تغضخ  يكالت ،اإلنتخنت شبكة كخرػصا ،كالذبكات كاالتراالت
 .اإللكتخكني الشذخ بضئة تصػر في أسيع كمتدارع، كبضخ بذكل تتصػر ك 

ل الشذخ االلكتخكني العسمية التي يتع مغ خبلليا تقجيع السػاد السصبػعة، كغضخ السصبػعة بريغة كيسث
يسكغ استؿباليا كقخاءتيا عبخ شبكة االنتخنت، أك الحاسػب االلي، كتتدع ىحه الريغة، بأنيا مزغػشة 

اشات، التي تػصل كمجعػمة بػسائط متعجدة، كاالصػات كالخسػمات، كالرػر الثابتة كالستحخكة كاالرتب
 .82بالقارغ الى معمػمات فخعية أك مػاقع عمى االنتخنت

 كإعجاد كتحخيخىا، لمرفحات، الدابق العخض يةإمكان الحجيثة اإللكتخكني الشذخ تقشيات تتيحكفي الػاقع 
 تخاه  ما" باسع اصصبلحا   يعخؼ ما كىػ إلكتخكنية، صػرة في تداؿ ال كىي ،تفاعمي بأسمػب نيائية صفحات

 ."عميو حرلت

 :83كىي اإلنتخنت عبخ الخجمات مػرد يقجميا التي السعمػمات مغ نساذج كىشاؾ
 .التقمضجية كالسػاد الكتب مغ ضخسة بسػاد الخاصة الفيارس سجبلت .1
 .الكتب كدكر كالسكتبات كالسػرديغ لمشاشخيغ الجارية السحتػيات .2
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 السدتخمرات. .3

 : مثل كاألدكات الخجمات بعس إلضياالتي أضيف  الستشػعة، الكاممة الشرػص .4

 .تجاريةال خجماتالك  كالذبكات السكتبات لجعع الػثائق تػصضل خجمات  . أ

  .خجمات اإلدارية التعاكنيةال . ب

 . كغضخىا كالفيارس السػضػعية األدلة تسثمياالتي  الستشػعة البحث كأدكات اإلنتخنت خجمات . ج
 

 

 ضيػر الشذخ االلكتخوني
 كالشذخ الػرقي الشذخ ىسا الشذخ، عرػر مغ عرخيغ بضغ فارقة لحطات في الػقت الخاىغ نعير

 حخكؼ (جػتشبخج يػىاف) اختخع عشجما ،الفاصمة المحطات تمظ البذخية عاشت مثمسا تساما   اإللكتخكني،
 كالصخؽ  الػسائل كتعجدت السعمػمات تقشية مجاؿ في التصػرات كتػالت ،(ـ1465) عاـ في الصباعة

 كاإلقميسية السحمية بػ الحاس شبكات عبخ كتبادليا كاستخجاعيا لسعمػماتا تخديغ في السدتخجمة كالػسائط
 سبضل فعمى ، اإللكتخكني الشذخ مجاؿ في السزصخد الشسػ ىحا التصػرات تمظ نتائج أىع مغ ككاف كالجكلية،

 السعمػمات قػاعج عجد أف ـ1994 - ـ1985 عامي بضغ أجخيت التي الجراسات إحجػ كذفت السثاؿ
 أقخاص عمى السخدنة السعمػمات قػاعج عجد كأف ، العاـ في% 28 بشدبة يدداد السباشخ تراؿباال الستاحة
 - 12 عغ التقمضجية السصبػعات في الشسػ ندبة تتجاكز ال في حضغ العاـ، في% 100 بشدبة يشسػ مجمجة
 .84 احج مبخرات ضيػر الشذخ االلكتخكني كتصػيخه كيعج ىحا ،العاـ في% 15

 ىحه كلكدخل معيا  الخقسي، العالع عام ا غعذخي مشح العالسية الشذخ دكر ؼيو دخمت الحؼ الػقت كفي 
 لمثقافة الخقسي التػاجج حجع أف إال رقسية، صػرة في كاإلنتخنت الحاسػب عالع كالحزارات الثقافات
 ىحه إف. االنتخنت عمى العالسي السحتػػ  حجع مغ% 1 يتعجػ كال ضئضمة ندبة يذكل زاؿ ما الذخؾية
 ذكلتاذ  ،(ندسة السميار عجده تخصى الحؼ) الذخقي العالع سكاف تعجاد بشدبة مقارنتيا يسكغ ال الشدبو

 .العالع سكاف إجسالي مغ% 25 نحػ
 اإللكتخكني؛ السحتػػ  مجاؿ في العالع مدتػػ  عمى الزخسو االستثسارات حجع أحج عمى يخفى كال
 عاـ دكالر،( اتتخيمضػن 3-2) العالع مدتػػ  عمى خكنياإللكت التعميع تجارة حجع بمغ السثاؿ، سبضل فعمى

 .85(ـ2001)
 :86نذضخ الى السخاحل التي مخبيا الشذخ االلكتخكني أف كيشبغي
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 كاستخجاـ الشدخ، محجكدةك  البديصة السشذػرات إلصجارفضيا يدتخجـ  الحاسػب كاف   الولى السخحمة
 اآللة عغ بجيبل   يدتعسل الحاسػب كاف ،لسخحمةا ىحه كفي، الػرؽ  عمى الشاتج إلخخاج السعمػمات مكاند

 عغ كصػر،فزبل   نرػص شكل لسعمػمات،فيا تخديغ عمى القجرة خبلؿ مغ عمضيا الكاتبة،كيتفػؽ 
 . كقت كبأسخع جيج، بأقل كاستخجاعيا السعمػمات تمظ معالجة

 أكثخ عاتمصبػ  تشتج فجعمتيا الشذخ عسمية عمى أدخمت التي التحدضشات شيجت  الثانية السخحمة
 مباشخة، االتراالت بخصػط السكاند ربط إمكانية كاف تصػر كأبخز استعساليا، اتداع كجػدة،مع تكامبل  

 .  مكانو في جالذ كىػ متاعب، دكف  مصبػعة، معمػمات عمى الحرػؿ مغ السدتخجـ مكشت التي كىي

 الشذخ محل لكتخكنياإل الشذخ إحبلؿ عمى العسل كىي ( الثالثة السخحمة) في الضػـ العالع كيعير
 .السعخكفة الشذخ لسػازيغ قمب ىحا كفي كأشكالو، أنػاعو بجسيع التقمضجؼ،

 

 

 أدوات الشذخ االلكتخوني
 مشيا:خ االلكتخكني عمى شبكة االنتخنت ىشاؾ عجد مغ االدكات السدتخجمة في مجاؿ الشذ

 
1- Extensible Markup Language (XML) لمتػسع  لقابمةا التخميد مغةالشذخ االلكتخوني ب 
     

2- Post Script                                                          بمغة اطإلكتخوني الشذخ 
     

3- Hypertext Markup Language (HTML)       الشز تييئة مغةالشذخ االلكتخوني ب 
 الفائق

4- Portable Document Format (PDF)                           (PDF) الشذخ االلكتخوني  
ة بصخيق  

 

 Extensible Markup Languageلمتػسع   القابمة التخميد مغةالشذخ االلكتخوني ب .1

(XML) 

في شكل  ع كصف بشاء محتػػ الرفحات مشصؿيا  كىي تدتصي ـ(1996)مغة في عاـ الضيخت ىحه 
يسكغ اجخاء تعخيف َاخخ متقغ االداء، حضث تدتصيع البخامج كالسمفات تكػيغ الذكل االخخاجي السصمػب، ك 

كسياقيا في الػثائق،  أكثخ مغ مجخد بػتػكػؿ مفتػح لتبادؿ البيانات كتعخؼ بشية السعمػماتأدؽ ليا؛ فيي 
 .87كىي لغة تعميع الشز لتحجيج بشضتو ضسغ الػثيقة
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( السرغخة SGMLتصبيقات لغة ) أحج Extensible Markup Language (XML)كتعج لغة 
(Standard Generalized Markup Language التي تع ترسيسيا لشذخ السحتػػ السعمػماتي عمى)

 االنتخنت كتديضل السحتػػ االعبلمي االخبارؼ كاالعبلني عمى االنتخنت.
( التي تقػـ بأداء مجسػعة مغ Tagsمغ مجسػعة مغ التاجات ) XML))كتتكػف تصبيقات لغة 

عغ أجداء مغ االكػاد التي تػضع بضغ أقػاس  كالتاجات ىي عبارة -الػضائف الخاصة كالسصمػبة مشو
 مفخدة كتسثل ىحه االكػاد الػضائف السخغػبة أداتيا.

 

 Post Script  88بمغة اطإلكتخوني الشذخ .2

 كالخسػـ الشرػص شباعة لتديضل كذلظ ـ(1985) عاـ Adobe شخكة قبل مغ تصػيخىا تع لغة ىي
 عمى المغة ىحه كتعتسج السصابع، في السػجػدة Image Setters كشابعات الذخرية المضدر شابعات عمى

 جياز شةاسبػ  السرسسة الخسػـ شابعة ترفف  ASCII بريغة السكتػبة التعميسات مغ مجسػعة
 الحؼ الذكل ترفك  كسا, دقضق بذكل Page Layout الرفحة تشدضق المغة ىحه كترف, الحاسػب

 .كاألسمػب كالحجع الشػع حضث مغ Fonts الحخكؼ بو تصبع
 Post Script لغةعبخ  الحاسػب أجيدة عمى السرسسة الرفحة كصف يتع معضشة بخامج استخجاـب ك

 Post Script لمغة ،بسفدخ السجيدة الصابعة إلى الجياز مغ السػصػفة الرفحة ىحه نقل يتع ذلظ بعجك 
 300) الصابعة تسمكيا جػدة بأقرى السػصػفة الرفحة كشبع المغة، ىحه تعميسات بتفدضخ يقػـالحؼ 
 شابعات عمى أكثخ أك DPI 2540 ك الذخرية المضدر شابعات عمى أكثخ أك DPI البػصة في نقصة

(Image Setters )الرفحة تشدضق عمى بحلظ محافطة. 
 شخيق عغ السرسسة كالسصبػعات السشذػرات لصباعة عمضيا الستعارؼ الريغة Post Script ضمتك  

, العمسية األبحاث كالسيسا اإلنتخنت، شبكة عمى السصبػعات نذخ في ذلظ بعج استغمت أف إلى الكسبضػتخ
 نطاـ عمى Latex مثل كمسات معالجة بخنامج باستخجاـ بحثو بكتابة العمسي البحث صاحب يقػـ حضث

UNIX ممف إلى بحثو بتحػيل يقػـ ثع الكمسات، معالجة بخامج مغ غضخه أك Post Script السمف كىحا 
 ،(السعادالت كخمػز) السدتخجمة كالخمػز ،الحخكؼ كشكل ،لرفحاتا تشدضق يحفع بذكل بحثو يرف
 البحث صاحب يزع ذلظ بعج, البحث صاحب كضعو الحؼ التشدضق بشفذ الصباعة عشج ذلظ بعج ليطيخ

 لضدر شابعة ةأي عمى كيصبعو القارغ  عميو ليحرل اإلنتخنت عمى صفحتو في Post Script الػ ممف
 . الشطاـ بيحا تعسل

 بعس باستخجاـ Post Script بشطاـ السجيدة غضخ الصابعات عمى Post Script ممفات ةشباع يسكغ
 تسكغ بخامجا   ىشاؾ أف إال, لمصباعة عادة مجيدة ممفات ىي Post Script كممفات. الخاصة البخامج
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 عمى تصبع ال صفحة إلى السمف يتخجع حضث الذاشة عمى Post Script ممفات قخاءة مغ السدتخجـ
 ممفات أف إال Ghost Script Viewer بخنامج البخامج ىحه كمغ الذاشة، عمى تطيخ بل ،الصابعة

Post Script يسكغ ال جػدتيا فاِ  حضث الجػدة، عالية كليدت تساما ، كاضحة ليدت الذاشة مغ تقخأ التي 
 بأدكات تدكيجىا لضتع مجيدة ليدتالتي  Post Script ممفات مثل. السصبػعة بالشدخة مقارنتيا

Multimedia ،التػصضل بشقاط أك كالخسـػ ،كاألصػات Hyperlinks   مجيدة   ليدت أنيا عغ فزبل 
 جياز إلى كإرساليا أجدائيا بعس تعبئة لمقارغ  كيسكغ الػيب عمى تػضع تفاعمية صفحات بترسيع

 الحجع كبضخةىي  Post Script ممفات أف عمسا. HTML Forms فى الحاؿ ىػ كسا الخادـ الكسبضػتخ
 .HTML بسمفات قػرنت ما إذ

 
89 الفائق الشز تييئة مغةالشذخ االلكتخوني ب .3

 HTML (Hypertext Markup 

Language) 
 بريغة مكتػبة تعميسات مغ تتكػف  كىي الػيب، صفحات ترسيع في عادة السدتخجمة المغة ىي

ASCII بالػ كتعخؼ Tags ـػكالخس الشرػص عخض شخيقة كصف التعميسات ىحه شخيق عغ كيتع 
 نقاط عغ عبارة كىي، Hyperlinks تػصضل بشقاط الػيب صفحات كتدكيج األخخػ، اإلعبلمية كالػسائط

 عمى أخخػ  بسػاقع أك السػقع نفذ عمى أخخػ  برفحات أك السقخكءة الرفحة في بأجداء القارغ  تػصل
 تعسل التي ،Interactive Forms التفاعمية الػيب صفحات لعسل المغة ىحه تدتخجـ ك.اإلنتخنت شبكة

 CGI ك ASP ببخامج كتعخؼ Servers الخادمة الكسبضػتخ أجيدة عمى مخدنة خاصة بخامج بسدانجة

 Microsoft Internet مثل ترفح بخامج بإستخجاـ المغة بيحه السكتػبة الػيب صفحات قخاءة كيسكغ

Explorer أك Navigator Netscape. 

 Independent معضغ جياز أك معضغ غضلتذ نطاـ عمى تعتسج ال بأنيا HTML لغة كتتسضد

Platform and Hardware  صفحات فاِ  إال HTML الرفحات تشدضق تحفع أف تدتصيع ال Page 

Layout فقج الترفح، بخنامج شاشة عمى سيطيخ ما تساما   يتػقع أف الرفحة لسرسع يسكغ ال أنو حضث 
 التي Fonts لمحخكؼ القارغ  بتغضضخ أك ذغضلالت نطاـ بتغضخ أك الترفح بخنامج بتغضخ الرفحة شكل يتغضخ

 تشدضق في نتحكع أف ندتصيع ال HTML لغة ففي. الذاشة إعجادات بتغضضخ أك الترفح بخنامج يدتخجميا
 العشاكيغ حجع مثل التشدضق جػانب ببعس التحكع يسكغ أنو إال تاـ بذكل Page Layout الرفحة

Headings أف عمسا(. سسيظ, مائل) الشز أسمػب في التحكع يسكغ كحلظ الفعمي الشز بحجع مقارنة 
 كالخمػز السعادالت كخمػز العمسية األبحاث في نحتاجيا التي الخمػز عخض عغ تعجد HTML لغة
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 صػر إلى بتحػيميا عادة HTML صفحات في الخمػز ىحه مثل عخض يتعك . كغضخىا الخياضية

Bitmapped (32). 
 

 Portable Document Format (PDF) 90الشذخ االلكتخوني بصخيقة .4

صيغة السدتشج  (PDF)ـ(، كتعشي 1993)( في عاـ Adobeمغ قبل شخكة ) (PDFتقشية )أنجدت 
الستشقل أك السحسػؿ، كلقج تست تدسضتو بيحا االسع المكاف نقمو بضغ مختمف االجيدة كاالنطسة، مع 

لمسمف، كبسخكر الػقت حمت استسخار رؤيتو كعخضو بالذكل كااللػاف كالرػر كالحخكؼ االصمية ذاتيا 
 .1985( عاـ Adobe( التي أنتجتيا شخكة )Postscriptمحل ممفات ) (PDF)ممفات 

الرحؽية مغ صفحات مدتقمة غضخ معتسجة بعزيا عالى بعس؛ كىحا يديل  PDFكتتكػف ممفات 
تتستع  PDFت التعامل معيا، كمع متغضخات الصباعة الخقسية السصمػبة، كالى جانب ىحه السسضدات نجج ممفا

برغخ حجسيا مغ حضث السكاف الحؼ تذغمو داخل ذاكخة أنطسة التذغضل، كذلظ عمى قػاعج البيانات التي 
يتع كضع السمفات فضيا ككحلظ كحجات التخديغ، كيديل ترغضخ حجسيا كسخعة انتقاليا عبخ الذبكات 

بادخل عسضل أك   pull push or pullكالسيسا شبكة السعمػمات الجكلية االنتخنت باستخجاـ شخؽ الشقل 
 مغ كحجة التخديغ الخادمة عمى االنتخنت. PDFقارَػ معضغ عمى مػقع الرحيفة كتصمب ِاحجػ كثائق 

قجرتيا عمى تغضضخ عشاصخ السحتػػ الصباعي بديػلة كتذسل ىحه  PDFكمغ أىع مسضدات ممفات 
مة ترحيح األخصاء لتعجيل السحتػػ، التغضضخات البلزمة لعسل السحتػػ الذخري، كالتِغضخات الخاصة بسخح

 .Up-to-Dateكالتِغضخات السفاجئة التي تصخأ عمى االخبار الرحؽية لجعل السحتػػ الرحفي دائسا 
 

 خرائز الشذخ االلكتخوني
الكتاب الػرقي كأف ، إال باالشبلع عمى الخغع مغ القشاعة لجػ الكثضخ بأف متعة القخاءة ال تتحققعمى 

أخح في عضغ ، إال أنو يجب أف نالكسبضػتخ أك الكتاب اإللكتخكني ال تحقق نفذ الغخضالقخاءة مغ شاشات 
 .االعتبار السدايا الفائقة التي يحققيا الشذخ اإللكتخكني

 :91لعل مغ ابخز مدايا الشذخ االلكتخكني كخرائرو ما يأتي ك 
كني عمى ادكار (: حضث يؤثخ السذاركػف في عسمية الشذخ االلكتخ Interactivityالتفاعمية ) .1

االخخيغ كافكارىع كيتبادلػف معيع السعمػمات، كىػ ماتصمق عميو مسارسة االتراؿ كالسعمػماتية الستبادلة 

                                                 
 .21-25سابق، ص كساؿ الجيغ، مدتقبل شباعة، مرجر مخكة دمحم  90

91
 بط االتي:االجنسارؾ، عمى الخ  في السفتػحة العخبية ، األكاديسية معاصخة إعبلمية دمحم جاسع فمحي، اتجاىات  

http://www.ao-academy.org/viewarticle.php?id=323      (2011/2/14)                                          
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أك التفاعمية، فسغ خبلؿ مشزات الشذخ االلكتخكني سيطيخ نػع ججيج مغ مشتجيات االتراؿ كالحػار 
 عبَل مع كسائل االتراؿ تفاعبَل ايجابيَا.الثقافي الستكامل كالستفاعل عغ بعج، كىحا يجعل الستمقي متفا

حضث يسكغ تػجيو الشذخ االلكتخكني الى فخد أك مجسػعة   (:Demassification) الالجساىيخية .2
 معضشة مغ االفخاد.

حضغ يسكغ عبخ الشذخ االلكتخكني الؿياـ بالشذاط  (:A synchronization) الالتدامشية .3
 رتباط باالفخاد االخخيغ أك الجساعات االخخػ.االترالي في الػقت السشاسب لمفخد دكف ا

التي تعشي امكاف نقل السعاكمات عبخ الشذخ االلكتخكني مغ مكاف الى  (:Mobility) الحخكية .4
 َاخخ بكل يدخ كسيػلة.

(: أؼ القجرة عمى نقل السعمػمات عغ شخيق الشذخ Convertibility) القابمية لمتحػل .5
 االلكتخكني مغ كسيط الى أخخ.

 شبقات مغ شبقة كل كداخل العالع حػؿ االنتذار بسعشى :( Ubiquity)  كاالنتذار عالذضػ  .6
 باالنتخنت   يترلأف  قارغ  أؼ يدتصيع حضغ العالع، حػؿ كاالنتذار القخاءة دائخة اتداعك السجتسع 

  .العالع في مكاف أؼ في مقالتظ أك كتابظ عمى بلشبلعل

 لمشذخ الججيجة األساسية البضئة أف أساس عمى :( Globalization)  الكػنية أو العالسية .7
 ضساف مع اإلنجاز في العالية الدخعة عالسية ك بضئة   أصبحت كالسعمػمات االتراؿ ككسائل اإللكتخكني

 . الجػدة

 القزاء عمى االصصشاعية األقسار ستعسل إذ كاالتراؿ، اإلعبلـ كسائل مخكدية عمى القزاء .8
 السدافات خبلؿ مغ اإلعبلـ بػسائل الشاس يختبط كلغ لبيانات،كا السعمػمات نذخ في السخكدية عمى

 . السذتخكة اىتساماتيع خبلؿ مغ معا   سضختبصػف  كإنسا فقط، الجغخاؼية

 حضث كالسجبلت، كالكتب الرحف في الستسثمة السعمػمات نذخ كسائل بضغ التقمضجية الفخكؽ  زكاؿ .9
 كبأشكاؿ األخخػ  الػسائل جسيع في كمذاعا ، احا  مت اإللكتخكني الشذخعبخ  مشيا كسضمة ةأي مزسػف  أصبح

 . كمتصػرة مختمفة كتقجيع عخض كأسالضب

 في كالتجػؿ زيارتو تدتصيع كاألفكار، بالشاس يعج مكاف بسشدلة كاإلنتخنت اإللكتخكني الشذخ أصبح .10
 يديل لحؼا( Cyber Space) االفتخاضي الػاقع بعالع تدسضتو عمى اصصمح ما إيجاد أتاح كىحا قج جشباتو،
 تكاد برػرة بضشيع ؼيسا التػاصل يدتصيعػف  حضث مدتخجميو، بضغ الدماف كقضػد كالسدافة السكاف حػاجد

 . بعس عغ بعزيع تفرل التي كالتػقضتات السدافات عغ الشطخ بغس شبيعية، تكػف 

 الباحثضغ أماـ الفخصة يتيح اإللكتخكني الشذخ فإف كالجامعي كالبحثي العمسي السجاؿ في .11
 كالكذف كالتشبؤ كاالستشتاج كالتفدضخ التحمضل عسميات إلى جيػدىع مغ األكبخ الجدء تػجيول جامعضضغكال

 كاف عسا بجال   كذلظ – البحثية لمعسمية الفقخؼ  العسػد يسثل ما كىػ – الججيجة كالستغضخات الطاىخات عغ
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 سػؼ ما كىػ مات،السعمػ  عمى الحرػؿ في الباحثضغ جيج مغ كبضخة ندبة ضياع مغ ذلظ قبل يحجث
 . السختمفة البحثية السجاالت في كتحجيثيا السعخفة تصػيخ إلى يؤدؼ

 لمصباعة الشدخ إعجاد في السعخكفة فالسخاحل كالساؿ، كالجيج الػقت في السمسػس االقتراد ضساف .12
 أف قبل مةالسخح ىحه تدتيمكيا التي ،كالسعجات كاألجيدة كالسالية البذخية كالستصمبات كاإلجخاءات كالتشزضج

 السصابع، في الصباعة كمفة ارتفاع في كالسباشخ السؤثخ العامل ىي ،الصباعة آلة إلى الشدخة ترل
 كميا، العسميات ىحه اإللكتخكني الشذخ اخترخ كقج الفشية، العاممة لؤليجؼ السختفعة كاألجػر كالتأخضخ

 . التقمضجية الصباعة كمفة بػُعْذخ تقجر الحالية الكمفة كأصبحت

 

 ذاكل الشذخ االلكتخونيم
ج مغ السذاكل التي يسكغ أف تطيخ يعجاللشذخ االلكتخكني، ىشالظ مع كل ىحه الخرائز ك مدايا ا 

كقج أبخز عجد مغ الباحثضغ سيسا في حاؿ التعامل مع الجكريات االلكتخكنية ، كالمغ جخاء الشذخ االلكتخكني
كمغ  خاؼية التي يسكغ البحث فضيا الكتخكنيا  ببمػغكجػد كع كبضخ مغ السرادر ال ا عمىك أكجك  بعس السذاكل

ال سيسا في حضث أفخز كميا عجدا مغ السذاكل العمسية ك ذلظ الجكريات االلكتخكنية الستاحة عبخ االنتخنضت ك 
 :92السجاؿ االكاديسي، كمغ ذلظ

  .مباشخة فضيا البحث كإمكانات السجبلت ىحه تػزيع سخعة .1
 شباعتيا تتس إذا إال ،األماكغ مغ الكثضخ في الرعػبات بعس اإللكتخكنية الشرػص تذكل قج .2
  .الخحبلت في السقاالت ىحه مثل قخاءة ذلظ كمثاؿ ،كرؽ  عمى

 األكاديسية المجاف بعس قبػؿ عجـ مغ كامل بذكل إلكتخكنيا   السشذػرة كالجراسات السقاالتتعاني  .3
  .بالتخؾيات الخاصة العمسية كالسجارس البحثية كالسخافق ،الجامعات في شخعية بحثية كسػاد ليا

 تتشاكؿ التي الجامعية السكتبات في السجسػعات كبشاء التدكيج سياسات في ضعف جػانب كذفت .4
  .الجكاـ عمى كحفطيا كادارتيا اإللكتخكنية السػاد

  .اإللكتخكنية السادة مغ الكاممة االستفادة تسشع قج كحػاجد تقشية حجكد كجػد .5

 :93ايىسفأػاجو الشذخ األلكتخكني، ت الشكاليات االخخػ التيا أما

                                                 
92

، كزارة السسمكة العخبية الدعػدية (,2جبخيل بغ حدغ العخيذي ، الشذخ االلكتخكني )مقاؿ( ، مجمة السعمػماتية ، عجد )  
 بط االتي:اميع كالتخبية، عمى الخ التع

                                   (14/2/2011)   http://informatics.gov.sa/details.php?id=14 
93

 ، مرجر سابق، معمػمات االلكتخكنية.ػػةحمػؿ كاقعض-التحػؿ إلى الشذخ اإللكتخكنيعادؿ دمحم أحسج خميفة، البحث عمى   
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ة تػاجو الشذخ ىحه أكبخ مذكم كتعج :لمشاشخيغ والسؤلفيغ أنتياكات حقػق السمكية الفكخية .1
 رقي كعجـ كجػد ضػابط تحكع القخصشةبالكتاب الػ  لكتخكني مقارنة  ندخ السحتػػ األ األلكتخكني لديػلة

ة كقج بجأ ضيػر تقشيات ججيج بجكف الخجػع لمسؤلف،بكة األنتخنت؛ حضث يتع نذخ السحتػػ السدخكؽ عمى ش
كتحجد تخخيز األستخجاـ  ،األلكتخكنية لمسحتػػ عمى أقخاص المضدر كمغ خبلؿ شبكة األنتخنت لمحساية

ع السجنى التحخؾ عمى مدتػػ الذخكات كجسعيات السجتس فزبَل عغلذخز كاحج كعمى جياز كاحج. ىحا 
 ثقافةنذخ  خ فيكبض اكأنطسو التعميع  دكر  كيقع عمى كسائل االعبلـ كالحكػمات لمترجؼ لطاىخة القخصشة،

 .كتأصضميا أحتخاـ حقػؽ السمكية الفكخية

سبضػتخ أك جياز الكتاب مثل جياز الك  جيدة لستخجام السحتػى اللكتخونيتػفخ أ ضخورة .2
ىحه األجيده أنتذخت اآلف في حضغ اليتحاج الكتاب الػرقي الى ىحه التقشية، كلكغ  ،يلاأك السػب األلكتخكني

 ت الكتاب األلكتخكني.استخجامكىي ليدت قاصخة  عمى ا كليا أستخجامات كثضخه كمتعجدة كبضخا   نتذارا  ا
ضخ مخيحة لمعضغ، مثل الكتاب ببل شظ غ : فييةاللكتخوني ةلألجيد  صعػبو القخاءة مغ الذاشة .3

 كلكغ ىشاؾ دراسات تؤكج أف الجضل رقي،فزبل  عغ أنيا التعػض متعة القخاءة مغ الكتاب الػ  الػرقي
 ك كجػد أمكانيات الصباعة فزبل  عغ تصػر أنػاع الذاشات كتقشياتيا، الججيج ال تػجج لجيو ىحه السذكمة

 مغ الػرؽ. سحتػػ األلكتخكنى لمتستع بالقخاءةلم
ني فسا تى يطيخىا الشذخ األلكتخك ت التغضخاالخغع مغ كل السعمى  التدػيق اللكتخونى لمسحتػى  .4

تػفضخ بػابات كمػاقع لتدػيق  مغ ناحية اؿ ىشاؾ الكثضخ مغ العسل السصمػب لتدػيق السحتػػ ألكتخكنيا  ز 
اكل تتعمق بحساية كمايرادفيا مغ مذ ةفى الجكؿ العخبي السحتػػ كبيعو مغ خبلؿ األنتخنت كالسيسا

بيحه الرشاعة كفى خبلؿ ػض خ الجيػد لمشيطافالجفع األلكتخكنى كىػ ما يتصمب تالسحتػػ كأنطسة 
 فى العالع أىتساما   مغ أكبخ شخكات التدػيق األلكتخكني ( كىيجػجل)يخت شخكو أض الدشػات الساضية

 .يالعخب بالسحتػػ األلكتخكني كبضخا  
 شيػع ضاىخة ىجخة الكتاب وعجم القخاءة .5

اقخأ باسع ربظ ) سغ الخحيعبدع هللا  الخح قاؿ هللا تعالى:، )اقخأ(إف أكؿ كمسة ندلت في القخآف الكخيع: 
(. الحي خمق* خمق اطإندان مغ عمق* اقخأ وربظ الكخم* الحي عمع بالقمع* عمع اطإندان ما لع يعمع

 صجؽ هللا العطيع
 الرجارة في تػعية اإلنداف كزيادة معارفو كإدراكو لمعالع الحؼ حػلو كلجيشو كدنياه. ةفالقخاءة تحتل مكان

الخئيدة التي يدتصيع مغ تشسية ذكاء الصفل. ألنيا الصخيقة  عمىاءة تداعج قج أثبتت الجراسات أف القخ ك 
ا ، كعمى الخغع مغ خبلليا الصفل أف يدتكذف البضئة مغ حػلو ذلظ نجج أف االىتساـ بالقخاءة ضعيف جج 

 ، ؼيسا أشارت إليو اإلحرائيات.الجكؿ الذخؾيةفي 
(: إف متػسط قخاءة الصفل في العالع اليػندكػإذ تقػؿ إحرائية مشطسة التخبية كالثقافة كالعمػـ ) 

ما لمقخاءة كالسصالعة خارج السشيج مغ أثخ  معدقائق في الدشة خارج السشيج الجراسي  6العخبي ال يتجاكز 
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كتب أؼ  (7)بضشسا يقخا كل بخيصاني  كاحجا   ا  كتاب ا  ( عخبي20)السدتػػ التعميسي لمصالب، كيقخأ كل  فيكبضخ 
كفي السقابل  ،ا  ( عخبي220)أؼ يعادؿ ما يقخأه  ا  ( كتاب11)عخبي ا كيقخأ كل أمخيكي  (140)يعادؿ ما يقخأه 

 .94الصفل األمخيكي كاألكركبييقزيو يعج معجؿ ما يقزيو الصفل العخبي أماـ التمفاز أعمى مسا 
 العخض ىحا الخرائز كالسدايات تقػدنا الى مقارنتيا بالشذخ التقمضجؼ.كبعج السذاكل مع كل ىحه

 -:95اإللكتخكني بالججكؿ االتي الشذخ كعسمية التقمضجؼ الشذخ عسمية بضغ الفخكؽ  نػضح
 

 

 

 فخق بيغ الشذخ االلكتخوني و الشذخ التقميجيال( 2)رقع الججول 

 

 

 

 

                                                 
 معمػمات االلكتخكنية.، ، مرجر سابقػحمػؿ كاقعضػػة-التحػؿ إلى الشذخ اإللكتخكنيعادؿ دمحم أحسج خميفة، البحث عمى   94

 

 السكتبات عمـػ قدع اآلداب، كمية – سعػد السمظ جامعة االلكتخكني، الشذخ في بحث العخيذي، حدغ بغ جبخيل  95
 faculty.ksu.edu.sa/Al-Arishee/Documen     (12/2/2011)     :االتي بطاالخ  عمى ػمات،كالسعم

 الشذخ التقميـجي الشذخ اطإلكتخوني

، كنرػية. إمكانية تجسيع الػثيقة بأشكاؿ متعجدة صػتية، 1
 كصػرية.

و فػي الػثػائق التقمضجيػة كيصػػؿ . كىػحا مػا يرػعب عسمػ1
 عسمو كىػ مدتحضل في الذكل الرػتي 

.إمكانيػػػة اإلنتػػػاج الدػػػخيع كالعػػػالي لكػػػع كبضػػػخ مػػػغ الػثػػػائق 2
 اإللكتخكنية.

. كعمػػػى العكػػػذ فػػػي الػثػػػائق التقمضجيػػػة، حضػػػث تحتػػػاج 2
 إلى كقت شػيل.

ل الػثيقػػػة األصػػػمية عمػػػى جػدتيػػػا كمػػػغ السسكػػػغ أف تطػػػ. 3
 عمضيا  ؼ تحدضغ كتعجيل ازي

. عػػجـ القػػجرة عمػػى اإلضػػافة كالحػػحؼ ألف ىػػحا سػػػؼ 3
 يذػه مطيخىا. 

.إمكانيػػة التعػػجيل كالتججيػػج كإعػػادة اسػػتخجاـ البيانػػات ، قػػج 4
 يصخح مذكمة في درجة الثقة كالزبط . 

. عػػػجـ القػػػجرة عمػػػى اسػػػتخجاـ البيانػػػات كالتعػػػجيل فضيػػػا 4
، حضػػػػث تزػػػػسغ  ا تامػػػػا  ،يعصػػػػى الػثيقػػػػة ثقػػػػة تامػػػػة كضػػػػبص

 متيا مغ العبث .سبل

. إمكانيػػػة التػزيػػػع الدػػػخيع لمػثيقػػػة بذػػػكل سػػػخيع كفػػػي أؼ 5
 مكاف 

. صعػبة نذخ الػثيقة بدبب اإلجػخاءات الصػيمػة التػي 5
 .اتسخ بيا، كىحا قج يكػف مضدة كعضب

.صػػػػػػػعػبة تحجيػػػػػػػج الحقػػػػػػػػؽ الفكخيػػػػػػػة كتصبضػػػػػػػق القػػػػػػػػانضغ 6
 يا.اإليجاعية  كتصبيق

مػػغ  بل  ػؽ كػػام. كىشػػا عمػػى العكػػذ حضػػث تزػػسغ الحقػػ6
 ناحية اإليجاع كضساف حقػؽ السؤلف . 
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  اطإلكتخوني الشذخ أىجاف
 األغخاض لخجمة الشرية السمفات نقل عمى الذبكات قجرة ىػ كاحج أمخ فيىحه االىجاؼ  تشحرخ

 كالجسعيات األكاديسية السؤسدات إلى تتعجػ اإللكتخكني الشذخ أىجاؼؼيسا بعج  بجأت ك .العدكخية
96تييأ ساؼي الشياية في تتخكد أىجافو كأصبحت األفخاد ذلظ في بسا كغضخىا ،العمسية

:  
 ،التكشػلػجي الدباؽ ضل في العمسي البحث عسميات تدخيع .1

 ،األكاديسي التجارؼ  الشذخ تػفضخ  .2
 ،إلكتخكنية أكعية شكل عمى الجكؿ لبعس الفكخؼ  اإلنتاج كضع  .3
 ،اإللكتخكنية التجارة فخص تعسضق .4

 ،سداعجات الخقسية التي عغ شخيقيا يسكغ قخاءة الكتب عمى الخطكالدة صشاعة ال  .5

 97باستخجاـ الحاسبات كاالتراالت عبخ السشافح الصخؼية.السعمػمات كاختداؿ كتػزيعيا تجيضد   .6
 

 سمبيات الشذخ االلكتخوني  
 قجرة مغ َيحج   قج كسيصا   اإللكتخكني الشذخ يعجك  ادنى مغ االمكانات السادية كالتعميسية. يتصمب حجا   .1
  .االنعدالية إلى يؤدؼ كقج كأحاسيدو، أفكاره نقل عمى الفخد
فيشالظ  ،ليدت في مػاقع الجشذ فقط كالسػاقع غضخ االخبلؾية، الى االستخجام غيخ االخالقي   .2

 مػاقع االحتياؿ كبيع االشفاؿ كاالعزاء البذخية، كاليسكغ الديصخة عمضيا، كضعف الخقابة. 
تتدخب فضخكسات، كبامكاف  انو عغ شخيقي، أمغ عضػب االنتخنضتك الفيخوسات والقخصشة   .3

 بيانات السػاقع ػ كتجمضخىا كتذػيييا.  ات مغ سخقة لرػص البيان
صة كالسعمػمات، القخصشة عمى االجيدة الخا ،عجم احتخام الخرػصية وفقجان سخية السعمػمات   .4

تخخيبيا اك سخقة السعمػمات مشيا، بلرػص بيانات يقػمػف بالقخصشة عمى االجيدة الخاصة  فيشالظ
 الديل مغ يجعل اإلنتخنت شبكة عمى السعمػمات مغ اليائل الكع ىحا فػجػد ،كالعمسية األدبية الدخقاتك 

 اليارد عمى ندخيا أك السػاد ىحه إنداؿ خبلؿ مغ السشذػرة، السػاد عمى كالدصػ القخصشة بعسميات الؿياـ
 صعػبة كمع ؛اإلنتخنت شبكة مغ بالكامل ُتتخجع أك ُتدخؽ ( دكتػراه ك  ماجدتضخ) عمسية رسائل كىشاؾ ؛ديدظ
 حاؿ أية عمى كلكغ ؛بديػلة الدخقة اكتذاؼ يرعب فإنو لغاتيا، بجسيع الذبكة عمى يشذخ ما كل متابعة
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 اكتذاؼ في تديع قج كسشجباد، كنطخة netscape كنتدكضب yhoo ياىػ مثل الشذصة البحث محخكات فإف
98الدخقات ىحه مثل

 

( ساعات يعج إدمانا كىشاؾ فخؽ 5ف الجمػس اكثخ مغ )تقػؿ االبحاث اِ  االدمان عمى االنتخنت   .5
بضغ االدماف كالعدلة االجتساعية، فاالدماف استخجاـ مكثف كالخغبة في الديادة كالتػسع في االنتخنت، 

عمى االمخاض  كة  كاالدماف يؤدؼ الى العدلة االجتساعية إذ تدػء عبلقات السدتخجـ االجتساعية، عبل
العير مع ك ، السادية، كالعدلة عغ كاقع الحياةكماشابييا، كالتكاليف عمى االمخاض كما شابييا كالتكاليف 

فتخاصية التي يخمقيا االنتخنت.كقج كردت التقاريخ عغ حاالت ادماف االنتخنت حضث يقزى بعس الحياة اال
معيا، لضشفقػا بحلظ مئات الجكالرات في مقابل  ساعة يػميَا في االتراؿ السباشخ 18مدتخجمي الذبكة 

99فػاتضخ التميفػنات الذيخية.
 

)حقػؽ السؤلف( )حقػؽ االداء العمشي( أؼ حساية السشتجات الفكخية، إشكالية الحساية الفكخية    .6
فعمى االنتخنت ترعب عسمية حساية الحقػؽ الفكخية إذ زادت عسميات سخقة البحػث كانتحاليا كسخقة 

 . في الحج مغ ىحا الشػع مغ الدخقاتت الفكخية، كحتى قضػد االستخجاـ لع تفمح السشتجا

مػاقع اليدتصيع الستمقي الػصػؿ إلضيا بديػلة  نجج في االنتخنت صعػبة الػصػل إلى الستمقي   .7
لكثخة السػاقع ككثخة الستمقضغ كشيخة عجد مغ السػاقع عمى حداب مػاقع اخخػ، كقج حاكؿ السعارضػف حل 

ف يدكركف ػ السذكمة عغ شخيق مػاقع البحث كاالدلة كالعخض، لكغ ىحا الحل كاف جدئيا  فالستمقىحه 
السػاقع السذيػرة فقط، كالبحث في مػضػع ما يعصي قائسة تكاد تكػف المتشاـية يزع فضيا عجدا مغ 

 السػاقع الجضجة.  

 .  السخسل كمرجر السعمػمةلسجيػلية  إذ انيا تكاد تكػف معجكمة في االنتخنت الثقة والسرجاقية  .8

القسة ؼيو ىع االغشياء، كتكػف معخفتيع فيقدع أؼ مجتسع عمى شكل ىـخ  شبيعة االترال   .9
باالخبار كالسعمػمات أكثخ مغ الفقخاء، فحضغ يرل خبخ ما نجج أف االثخياء يعخفػف عشو أكثخ كاسخع مغ 

ف ثخ يدتصيع أف يكػف االغشى إذ اأك الفقخاء، كقج ضاعف االنتخنت مغ حجع ىحه الفجػة، فسغ يعخؼ
العالسي الجكلي،  انتقمت مغ السدتػػ السجتسعي الى السدتػػ  مة تداكؼ ثخكة، كنجج االتراالت قجالسعمػ 

 .  100تتحكع في السعمػمة لكػنياتحكع في الثخكات ت فالجكؿ الثساني الكبخػ ىي التي

 السفاتيح لػحة عمى ضخبة كل فإ حضث الػيب، صفحات عمى لغػيا السصمػب التعامل لدخعة نطخا .10
 الحؼ األمخ مفتاحية، كمسات إلى الشرػص اختداؿ إلى ىحا أدػ فقج العالسية، الذبكة عمى ثسشيا ليا
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كيتػقع . رسسيا أك شكميا شخيقة في كأيزا عسػمياتيا، في المغة جساليات عمى ػ البعضج السجػ في ػ سضؤثخ
 بيا نتعامل التي غضخ أخخػ  لغة نجج الصخيقة، بيحه المغػؼ  التعامل مغ ثبلثضغ أك عاما   عذخيغ بعجأنو 
101الضـػ
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   الرحافة االلكتخونيةلثسبحث الثاال
 

يقرج ، كايزَا ة التي تقػـ باالتراؿ بضغ البذخ مغ خبلؿ أىجاؼ محجدةاالعبلـ الػسضمة الخئد جيع   
خ االخبار ك السعمػمات الجؾيقة التي تخكد عمى الرجؽ كالرخاحة، ذتمظ العسمية التي يتختب نعبلـ "باأل

اء بسدتػػ الخأؼ، كيقـػ االعبلـ عمى التشػيخ لدامية، كاالرتقكمخاشبة عقػؿ الجساىضخ كعػاشفيع ا
تعير تكشػلػجيا االعبلـ الحالية تغضخات ك  "،كالتثؿيف، مدتخجمَا أسمػب الذخح كالتفدضخ كالججؿ السشصقي

التي كانت في الساضي كسائل كانجماج كسائل االعبلـ السختمفة االعبلـ الججيج  ل بطيػركبضخة تتسث
، فجخيجة اصمة بضغ تمظ الػسائلخػ بذكل ألغضت معو تمظ الحجكد الفمدتقمة العبلقة لكل مشيا باالخ

الى  أصبحت جخيجة الكتخكنية، فيي تدتخجـ االقسار الرشاعية الرساؿ صفحاتيا "الذخؽ االكسط" مثبل  
قخاءتيا مباشخة عمى  نو يتعمجيشة حػؿ العالع كتدتخجـ الكػمبضػتخ في كافة عسمياتيا بل أ (12)

 .102االنتخنت
 تحػيميا يسكغ الخاىشة مياراتو أف ضانا اإللكتخكنية الذبكة عمى بالعسل يقارب صحافي أؼ لقج صار

 عمضيع محكـػ ،"التقشضضغ الدمبلء الءىؤ " سخكر بكل األخخػ  الزخكرية الستصمبات تخؾ بسقجكره كأف مباشخة،
 عاـ األجر الرػت ذؼ الرامتة الدضشسا كسسثل تساما السدتقبل، في أحج يحتاجيع كلغ بالفشاء،

الشاشقة(؛ انصبَلقَا مغ القاعجة التي تقػؿ اف الرحافة صارت ميشة  الدضشسا اختخاع عشج) ـ(1929)
 إجتساعية كاف كل مػاشغ ىػ صحفي.

 جيجكىػ  ػ الدضشسائية األفبلـ إلنتاج مذابو الػيب مػاقف إنتاج ألف نطخا   كمقرػد، سجمتع التذبيو ىحا
 بالشدبة ضخسة مزامضغ كلو. نيائي مشتج إليجاد اإلبجاعية السيارات مغ سمدمة عبخ مذتخؾ تعاكني

 .103معالسيا ليجي لسغ كعخة   أرضا   تسثل إنيا اإللكتخكنية، الذبكة عمى يعسل الحؼ لمرحافي
 

 ػم الرحافة االلكتخونيةمفي
صشاعة الرحافة خبلؿ الدشػات الساضية ضيػر ما يدسى  تومغ أبخز معالع التصػر الحؼ شيج

 .بالرحيفة االلكتخكنية
جيدة يع عبخ أَ مشازل الى القخاء فيفسشح نحػ خسدضغ عامَا كانت الرحف تخسل عبخ مػجات الخاديػ 

عخفت الرحافة محاكالت الرساؿ الرحف دكالر،  خة تكمف مغ خسدضغ الى مائةالفاكذ، ككانت الشد
( في بجاية الثسانيات، كذلظ باستخجاـ خصػط التمفػف لضتع استؿباليا Videotextبصخيقة الفضجيػ تكذ )

لكغ انخفاض كضػح عمى شاشات التمفديػف أك شاشات الكسبضػتخ في السشازؿ مقابل اشتخاؾ شيخؼ، ك 
، ككاف استؿباؿ الرحيفة الػرؾية صعبة   قخاءة الرحف عسمية  بطء االستعخاض جعل  الرػرة، فزبَل عغ
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ات مثل كسبضػسخؼ شبجأت بعس الذخكات في الثسانض قة، كمغ استؿباليا بيحه الصخيأكثخ أرخز 
(CompuServe في تقجيع شبعات الكتخكنية مغ الرحف الضػمية في الػاليات الستحجة في اشار )

 .104نيا لع تجج مدتيمكضغ كافضضغ الستسخارىاب تكمفتيا العالية، كألحاكالت بدبتجخيبي، كلع تدتسخ ىحه الس
ف اؼ شيجتو تكشػلػجيا الحاسب االلي ك اذا كانت الرحيفة االلكتخكنية ىي نتاج لمتصػر اليائل الحك 

غ كالرحفضضغ الستعجدة النتاج صحيفة الكرؾية تدتصيع أف الفزل في ضيػرىا يعػد الى محاكالت الباحثض
الرحيفة السصبػعة كتزيف الضيا مغ خبلؿ استغبلؿ االمكانات االترالية لتصػيخالرحيفة تقػـ بػضائف 
ى تقجميا عمى الرحيفة الػرؾية في السدتقبل القخيب عمى اعتبار أف الدبضل لبقاء الرحافة تااللكتخكنية ال

 .105تخكنيةػسضمة االلكالكػسضمة اتراؿ جساىضخية يسكغ في تصػرىا مغ حضث الذكل الى  -برفة عامة–
تيا شبكة االنتخنت، كىي افخز حج أىع االنساط االعبلمية كاالترالية التى كتذكل الرحافة االلكتخكنية ا

تذيج تحػالت عجيجة جعمت مشيا ضاىخة متغضخة تتفاعل مع التصػرات التقشية كالثقاؼية التي تعخفيا الذبكة 
البضئة العامة التي تتحخؾ داخميا: فزاء  عبخ كمغ ىحا السشصمق اليسكغ فيع كاقع الرحافة االلكتخكنية اال

الذبكة كالشساذج الكبخػ التي تحكع الرحافة االلكتخكنية العالسية مغ جية كالفزاء الدياسى كالثقافي 
 .106ت مغ جية اخخػ ضكاستخجامات االنتخن

سيات، مغ التدعجيج مغ أشمعشا عمى ال ،لمرحافة االلكتخكنيةالستعجدة  تعخيفاتكمغ خبلؿ مبلحطاتشا لم
 Internet(، كصحافة االنتخنت )Electronic Journalismكنية )تخ بخزىا : الرحافة االلكأ

Journalism( كصحافة الػيب ،)Web Journalism( كصحافة االكنبليغ ،)Online 

Journalism(كالرحافة التفاعمية ،)Interactive Journalism مع بعس السرصمحات االخخػ )
 107. االنتخنت كتعبضخ لمرحافة عبخ

فقج يذار الى الرحافة االلكتخكنية بسدسيات عجيجة َأبخزىا: )الرحافة  أما في الجراسات العخبية
 108الفػرية، كالرحافة الخقسية، كالشدخ االلكتخكنية(.

الكتخكني دكرؼ  التعخيفات مشيا :" مشذػرعجيج مغ الالرحافة االلكتخكنية ليا اما عغ التعخيفات فإف 
حجاث الجارية سػاء السختبصة بسػضػعات عامة أك بسػضػعات ذات شبيعة خاصة، كيتع يحتػؼ عمى اآل

 .109شبكة االنتخنت"عبخ  متاحة  قخاءتيا مغ خبلؿ جياز كػمبضػتخ كغالبَا ماتكػف 
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في السػسػعات االعبلمية أك السعاجع الخاصة في االتراؿ ك  خؼ الرحافة االلكتخكنيةعَ ككحلظ ت
مغ خبلؿ  الرحفي أك مسارسة عسمية تغصية األخبار كارساليا الكتخكنيا  العسل االعبلـ، بأنيا مسارسة 

عسل النقرج بيحا التعخيف مسارسة ك . 110قشػات التمفديػف أك االنتخنت أك الػسائل االلكتخكنية اآلخخػ 
 غضخ كسائل االعبلـ التقمضجية.كبالرحفي مغ خبلؿ االنتخنت 

تختمف مغ حضث األسمػب التي الرحافة االليكتخكنية، ىحه السرصمحات كميا تذضخ الى أنساط مغ ك 
باالستعانة بذبكة االنتخنت،  ايتع اصجاراى ف الرحافة االليكتخكنيةإط الشذخ، مغ ىشا يسكششا القػؿ ككس

 الػرؽ.عمى الذبكة أك أػ كسائط أخخػ غضخ  اكعخضي
 -111ة كسا يأتي:كايزَا  قاـ عجد مغ الباحثضغ بسحاكلة تحجيج مفيػـ الرحافة االلكتخكني

الرحافة االلكتخكنية: ىي الرحف التي يتع اصجارىا كنذخىا عمى شبكة االنتخنت، كتكػف عمى  .1
شكل جخائج مصبػعة عمى شاشات الحاسبات االلكتخكنية التي تغصي صفحات الجخيجة، كتذسل الستغ، 

، كالرػت، ك الرػرة الستحخكة.  كالرػر، كالخسـػ

فة السشذػرة عبخ كسائل الشذخ االلكتخكني كقشػاتو بذكل دكرؼ الرحافة االلكتخكنية: ىي الرحا .2
كتجسع بضغ مفيػمي الرحافة كنطاـ السمفات الستتابعة، كتحتػؼ عمى األحجاث الجارية، كيتع االشبلع 

 عمضيا مغ خبلؿ جياز كسبضػتخ عبخ شبكة االنتخنت.

بكة االنتخنت، كيقـػ القارغ الرحافة االلكتخكنية: ىي الرحافة البلكرؾية التي يتع نذخىا عمى ش .3
 بترفحيا كالبحث داخميا، فزبل عغ حفع السادة التي يخيج مشيا كشبع مايخغب في شباعتو.

 

:  كىي Internet Newspaperصحيفة اإلنتخنت كيعخؼ "زايجغ لي" الرحافة االلكتخكنيو بأنيا 
 بلؿ بخامج التجػؿيا كترفحيا مغ خ، يتع مصالعتتاح عمى شبكة السعمػمات العالسيةمشذػر ي

Navigation Softwareمغ خبلؿ  ،كالخاص بيحا الشػع مغ الرحف ، كيتع بشاء السػقع اإللكتخكني
مغ أدكات  كذلظ Hypertext markup Language (HTML)استخجاـ لغة تخمضد الشز الفائق 

حتػػ عمى السعمػمات الترسيع السدتعضشة بالحاسبات اإللكتخكنية لتقجيع الشز كالسػاد الجخاؼيكية التى ت
ندخ ؼيعخؼ الرحافة اإللكتخكنية بأنيا " حؽية عمى شاشات الحاسب اإللكتخكني، اما أحج الباحثضغالر

لمرحف الػرؾية"، كيذػب ىحا التعخيف الكثضخ  (Online Computerized Version)إلكتخكنية فػرية
كتخكنية مغ الرحيفة جخد ندخة إلالرحافة اإللكتخكنية عمى أنيا م ـ، فقج قرخ مفيػ مغ أكجو القرػر

                                                                                                                                                         

 .477، ص2010دمحم مشضخ حجاب، مجخل الى الرحافة،القاىخة، دار الفجخ لمشذخ ك التػزيع،   109
110 Electronic Journalism   " Dictionary of media studies, A&C Black London (2006)p78 
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أنو ليذ شخشا  أف تكػف الرحيفة اإللكتخكنية صادرة عغ ندخة كرؾية ، فيشاؾ العجيج مغ  الػرؾية ، مع
 .112يالرحف اإللكتخكنية الكاممة التى ليذ ليا إصجار كرق

 مغ مشيعالجكلية، ك  الذبكة في معمػمات يحسل مػقع كل بأنيا كحلظ اإللكتخكنية الرحافة عخفتكقج 

 اإللكتخكنية لرحافةا أف يػف الغالب الخأؼ أما مصبػع، نسػذج ليا كليذ ترجر التي الرحف عمى قرخىا

 دامت ما العالع في مكاف أؼ مغ لياكتجار مقخ ال كأنيا يكغ، لع أـ مصبػع مثضل ليا كافأ سػاء الرحف تذسل

 الذبكة عمى معمػمات يحسل ػقعم كل ىي الرحافةاإللكتخكنية أف آخخكف  كيخػ  اإلنتخنت شبكة عمى

 .113الجكلية
عمى الخبخ األذاعي كالتمفديػني كخبخ االنطسة الدمكية  (Electronic Journalismكيصمق مرصمح )

( التي تشتج أخبارىا السحمية الخاصة ككحلظ اخبارأنطسة تضميكدت Cable Systems)الكابمية( )
(Teletextالتي تتػفخ لسذاىجة أالخبار كالسعمػم ) ات التي يختارىا، إف التكشػلػجيا الحجيثة قج خمقت

 Electronicكسائل ججيجة كأكججت أعسااَل اضاؼية لمرحفي االلكتخكني الحؼ يصمق عميو الضػـ مرصمح )

Journalism فقج أصبحت الكتابة االخبارية لمػسائل االلكتخكنية حقبل  كبضخا  يػفخ السديج مغ فخص ،)
 .114حصة أك نطاـ بث كابميالعسل لسغ يخيج أف يؤسذ م

 الرحافة تعخيف الى البعس يسضل)  -كمغ التعخيفات االخخػ التي تحكخىا الباحثة التعخيف االتي:
 بسثابة الرحف ىحه كانتأ سػاء االنتخنضت شبكة عمى كنذخىا اصجراىا يتع التي الرحف بانيا االلكتخكنية

 محتػيات ألىع مػجد أـ ،(Electronic Editions)مصبػعة كرؾية لرحف الكتخكنية اصجارات أـ ندخ
 Online) الػرؽ  عمى مصبػعة عادية اصجارات ليا ليدت الكتخكنية كمجبلت كجخائج اك الػرؾية، الشدخ

News paper )كالرػر كالتعميقات كالسقاالت كالقرز االخبارية الخسائل مغ مديجا   تتزسغ كىي 
 تمظ الى االجشبية الكتابات معطع في تحجيجا   Online Journalism تعبضخ يذضخ إذ السخجعية كالخجمات
 كرؾية برحف خخبآ اك بذكل عبلقة ليا ليذ التي أؼ ،السدتقمة االلكتخكنية السجبلت كأ الرحف

 115عة(مصبػ 
                                                 

يع، ئو رسو ال  112   .22مرجر سابق، ص ،ف رحسافعبجالخالق ابخـا

 الغخبية فمدصضغ الزفة في الفمدصضشية الدياسية التشسية عمى اإللكتخكنية الرحافة أثخ معالي، الفتاح عبج أمضغ خالج  113

 فمدصضغ،-نابمذ في الػششية الشجاح جامعة مشذػرة، غضخ ماجدتضخ رسالة (،2007 الى 1996 عاـ مغ (غدة كقصاع
 .30ص ،2008

تار جػاد، فغ كتابة االخبار )عخض الذامل لمقػالب الرحؽية كأسالضب التحخيخ الحجيثة(، دار مججالكؼ لمشذخ عبجالد  114
 .999، ص2009كالتػزيع،
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 ة الرحافة االلكتخونيةنذأ
 BBC( نذأة الرحافة االلكتخكنية كثسخة تعاكف بضغ مؤسدتي S.Bainsيخجع سيسػف بايشد )

ـ( ضسغ خجمة تمضتكدت، فالشطاـ الخاص 1976عاـ )  IBAكانجبشجيت بخكدكاستضشغ أك ثػرتي  االخبارية
في حضغ عخؼ نطاـ السؤسدة الثانية بأسع ( Ceefax) بالسؤسدة االكلى ضيخ تحت اسع سيفاكذ

ـ( ضيخت في بخيصانيا خجمة ثانية أكثخ تفاعمية عخفت باسع خجمة 1979، كفي عاـ ) acle()أكراكل
 .BTA 116قجمتيا مؤسدة بخيتر تمفػف أكثػريتي  Prestelتيكدت مع نطاـ بخيدتل  الفضجيػ

 بجاية مع كميا   تغضخ   األمخ اف اال السصمػب الشجاح تمق لع السؤسدات ىحه محاكالت اف مغ الخغع كعمى
 Tele Text خجمة نجاح كاف كاذا السدتػيات، جسيع عمى ىائمة تصػرات امعي تحسم يالت التدعضشات

 الكسبضػتخ أجيدة بتػفخ مباشخة   مختبط االلكتخكنية الرحيفة نجاح فإف التمفديػف، جياز عمى عتساداأل مخده
 .117 معيا كالتعامل االنتخنت الى الػصػؿ تدّيل التي البخامج كتصػر

% مغ السشازؿ 30ككاف تبشى "التمتكدت" بصضئَا في البجاية، حضث لع ترل ىحه الخجمة اال الى ماندبتو 
(، كفي الثسانيات أصبح الشسػ أكثخ شضػعا ، حضث كصمت ندبة االنتذار 1981انية بحمػؿ ديدسبخ )البخيص

 .118ـ( 1987% عاـ )17الى 
كىشاؾ خبلؼ بضغ الباحثضغ في تحجيج الرحيفة االلكتخكنية االكلى التي ضيخت عمى شبكة االنتخنت، 

التي تشذخ بالكامل عمى  االكلى يفةالرح ىي الدػيجية( داجببلد ىضمدنبػرج)فضخػ البعس ِاف صحيفة 
ـ(، حضث تعج الدػيج مغ الجكؿ التي ليا نذاط كبضخ في االنتخنت، مثل الػاليات 1990)  عاـ االنتخنت

االمخيكية التي ترجر مغ كالية  Tribuneالستحجة ككشجا كاستخاليا، فضخػ اخخكف أف صحيفة )تخيبضػف( 
نتخنت كتؤسذ ليا مػقعيا عمى الذبكة في عاـ )نضػمكديكػ( أكؿ صحيفة كرؾية تخخج الى اال

 .119ـ(1992)
في  كتخكنيةلأ صحيفة أكؿك CHICAGO ONLINE (أكنبليغ شيكاغػ) صجرت 1992 عاـ كفي

كانت ك الػاليات الستحجة االمخيكية عمى شبكة امخيكا اكنبليغ ثع اصجارىا بػاسصة )شيكاغػ تخبضػف(، 
الثسانيات، كلكغ في الػيب تأخخ ضيػر االخبار ككاحجة مغ أىع أالخبار مغ السبلمح االساسية لمذبكة في 

                                                 

 .215دمحم مشضخ حجاب ، مرجر لدابق، ص  116

، كاتبيا ا-الرحافة االلكتخكنية العمي، نجاح 2   عمى الخابط االتي: 2008 الثاني كانػف  23 فيلباحث الشذاءة كالسفيـػ
(5/2/2099                                 )http://najahh2000.maktoobblog.com/780306   

 .22شخيف دركير الباف، مرجر سابق، ص  118
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ـ("، كفي جسيع السخاحل 1993كقج ضيخت في كانػف الثاني ) Wired Magazineالبجايات مجمة كايخد 
الدابقة كانت الرحف مػجػدة عمى الذبكات التجارية مثل )كسبضػسضخؼ كامخيكا اكنبليغ كبخكدجي كنطع 

  120ية(.لػحة الشذخة االلكتخكن
( االمخيكية الضػمية أكؿ صحيفة كبخػ تخخج USA Todayككسا كانت صحيفة )يػ اس اؼ تػدؼ( )

الى االنتخنت مدتخجمة تكشػلػجيا الشز الفائق، حضث أتاحت لمسدتخجـ االنتقاؿ الى مػاقع أخخػ، كالى 
ل الساؿ كاالقتراد اآلقداـ الستعجدة لمرحيفة مثل العشاكيغ الخئيدة كالرػر ك االبػاب الستخررة مث

 .121كالخياضة كأحػاؿ الصقذ
 في )ـ1993( عاـ أنصمق االنتخنت عمى االكؿ االلكتخكنية الرحافة مػقع فإف (كاكامػتػ) كبحدب

 كألحق Palo Alto (أكنبليغ ألتػ بالػ) مػقع كىػ فمػريجا جامعة في الجساىضخؼ  كاألتراؿ الرحافة كمية
 تشذخ التي األكلى الرحيفة لتربح (كيكمي بالػ ألتػ) ىػ ـ(1994( يشايخ )19) في آخخ مػقع بو

 بصخيقة االلكتخكنية الرحافة صشاعة دخمت التي الشساذج أكؿ الرحيفة ىحه كتعج ،”الذبكة عمى بإنتطاـ
 بحضث الستقجـ العالع كببلد الستحجة الػاليات في مجانا االنتخنت خجمة تػفضخ مع بخاصة كمتدايجة كبضخة

 إلى تتجو االمضخكية الرحف غالبية كبجأت. “االنتخنت شبكة كتػزيع تصػر مغ دءا  ج الرحافة أصبحت
 أنذأت التي االمضخكية الضػمية الرحف عجد كزاد (ـ1995-1994) عامي خبلؿ االنتخنت عبخ الشذخ
 إلى ثع )ـ1995) عاـ صحيفة )115( إلى ـ(1994( عاـ نياية صحيفة )60( مغ ألكتخكنية مػاقع

 .122 عاـنفذ  فمشتر في )368(
 مغ الرغ البخيصانية(Sun)ك بػست كاششصغك  ( Washington Post )  جخيجتي أف آخخكف  يخػ 

 كقتيا تشفضحىا تكمف كقج ، ـ(1994 )عاـ اإلنتخنت عمي إليكتخكنية إخبارية مػاقع أشمقت التي الرحف أكائل

 الػسائط متعجد كاإلعبلـ كتخكنيةاإللي الرحف ضيػر بجاية ىي ىحه ككانت ت، الجكالرا مغ السبليضغ عذخات

 123.كاإلنتخنت السعمػمات تكشػلػجيا كبضغ الكسبضػتخ بضغ الخبط شخيق عغ
 عسمية تتع أف بجكف  الرجكر مغ (كلضبخاسضػف  لػمػنج) صحيفتا تسكشت" ـ(1997) عاـ نيداف شيخ كفي
 في مػاقعيا عمى صجرتا لرحيفتاففا الباريدية، الرحف مصابع عساؿ إضخاب بدبب الػرؾية الصباعة
 كلع الػرقي، لبلصجار الضػمي الحاؿ ىػ ككسا شبيعي بذكل التحخيخ إدارتا كترخفت ،مخة ألكؿ االنتخنت

                                                 

 .11-12عبجاالمضخ الؽيرل، مرجر سابق، ص  120

 .995رضا عبجالػاجج أمضغ، مرجر سابق، ص  121
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 نحػ أفك  العالع، مدتػػ  عمى صحيفة (4000( نحػ االنتخنت عمى أصبح حتى )ـ2000) عاـ يأت
 عمى صفحاتيا تكضع قج االمخيكية الستحجة الػاليات في كالستػسصة الكبضخة الرحف مغ% 99

 . 124"االنتخنت
كتػسع اصجار الرحف عمى شبكة االنتخنت الف كل السؤسدة االعبلمية كغضخ االعبلمية ك مؤسدات 
الحكػمية ك السؤسدات غضخ الحكػمية ليع مػاقع خاصة، كحتى عمى السدتػػ الذخرى صارت ىشاؾ 

 السػاقع.
 استخجاـ أسالضب عمى قاصخة   ـ(2000(ـ اما الرحافة العخبية في شبكة االنتخنت فقج كانت حتى عا

كلع يتبمػر إدراؾ كامل لصبيعة الرحيفة  ،الشذخ االلكتخكني وكمسضدات وكتكشمػجيات الشذخ الكتخكني
ذىشية  كمازالت، To go on line  األكلى اأنيا في الحؿيقة تسثل بجاية مذخكع في أشػارى ،االلكتخكنية

كأف غالبية ىحه الرحف ال يتع تحجيثيا عمى مجار  ،الرحف الشذخ الػرقي ىي الدائجة في معطع ىحه
خجمة لفتقخ معطع الرحف االلكتخكنية العخبية يك بل ىي ندخة كاربػنية لمرحيفة الػرؾية،  ،الداعة

،"ككاف أكؿ مػقع لرحيفة البحث عغ السعمػمات كال يػجج في الكثضخ مشيا ارشيف لمسػاد التي سبق نذخىا
ـ(، فرحيفة الشيار المبشانية في 1995ط" عمى االنتخنت كذلظ في سبتسبخ عاـ )عخبية ىػ "الذخؽ االكس

ـ(، كالدفضخ المبشانية في العاـ نفدو كحلظ، 1996ـ(، ثع صحيفة الحياة المشجنية في يػنضػ )1996فبخايخ )
 .125كتػالت بعج ذلظ أعجاد السػاقع االلكتخكنية

( صحيفة في 2600ـ( الى )2000ػؿ عاـ )"لقج ارتفع عجد الرحف في جسيع انحاء العالع بحم
محصة تمفديػنية ليا مػاقع  1200االنتخنت ادػ خجمات اخخػ مترمة بالذبكة كخجمات مشفرمة بجانب 

 .126صحيفة" 3250ـ( الى 2002تعخيؽية اك مػاقع خجمات كارتفع عجد الرحف مخة اخخػ في  )
فرجرت مئات  2000حتى مصمع عاـ كقت متأخخ في الرحافة االلكتخكنية  والعخاؽ فقج دخمتأما 

اما الرحف  ،الرحف االلكتخكنية التابعة لمرحف الػرؾية كالفزائيات كاالذاعات كككاالت االنباء
صحيفة )ال تتجاكز اصابع الضج مثل  االلكتخكنية الخالرة التي تشذخ عمى االنتخنت فقط فيي قمضمة ججا  

اني مغ الجسػد في الترسيع كعجـ التشػع في كىي صحف تع (كصحيفة صػت العخاؽ ،الحػار الستسجف
اسبلـ اكف (اك  (ايبلؼ(السزامضغ االعبلمية لحلظ لع تطيخ صحيفة ذات قػة كشعبية كبضخة مثل صحيفة 

 .127يفي العالع العخب كاسعة   العخبضتضغ المتضغ حققتا شيخة   (اليغ
                                                 

 .212مرجر سابق، صمجخل الى الرحافة، دمحم مشضخ حجاب،   124
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 في(  بخيذ كردك ) مػقع عمى السشذػرة( هتريِ) صفحات تعج في أقميع كػردستاف العخاؽك 
 .  االنتخنت عمى تشذخ كػردية لكتخكنيةأ صفحة أكؿ( 3/12/1997)

 

 

 أنػاع الرحف االلكتخونية 
مغ زاكية السحتػػ كالسزسػف الحؼ يتع بثو، تقدع السػاقع االلكتخكنية عمى شبكة االنتخنت الى ااَلنػاع 

 128االتية:
 -تي:تتسضد ىحه السػاقع بسا يأك تجارية  السػاقع ال -اوال  
 دعع السشتج الحؼ ترشعو أك تبيعو الذخكة التي تخعى السػقع.  .1

 ؼ تقـػ الذخكة أك السؤسدة بانتاجو ك السداعجة عمى بيع السشتج. االعبلف عغ السشتج الح .2

قػالب الاخبارية أك معمػماتية، كالتدتخجـ غالبَا  قع عمى مػاد صحؽية سػاء  االتحتػؼ ىحه السػ  .3
 تعتسج عمى خبخات اعبلمية أك صحؽية متخررة.رحؽية كالالاالعبلمية أك 

قع عمى ـياكل ادارية كبضخة كغالبَا مايتع متابعتيا مغ خبلؿ شخكات متخررة االتعتسج ىحه السػ   .4
 تقػـ بتحجيث بيانات الذخكة.

 كتخكد ىحه السػاقع عمى عسمية التفاعل مع الدكار مغ خبلؿ:تفاعمية  السػاقع ال -ثانيا  
 الحػار السكتػبة كغخؼ الجردشة.السشتجيات كساحات   .1

 الحػارات الرػتية التفاعمية ك السجسػعات البخيجية.  .2

، كىي كفعالضتيا السؤسدات التي أسدتيا تقـػ ىحه السػاقع بتعخيف أنذصةتعخيفية  السػاقع ال -ثالثا  
 ة.ضخية كالعمسية كالفكخية ك الثقاؼيغالبَا مؤسدات غضخ ربحية، مثل السؤسدات الخ

تتكامل ىحه السػاقع مع مؤسدات اعبلمية سػاء أكانت صحؽية  تكسيمية العالمية السػاقع اال -رابعا  
أـ اذاعية أـ فزائية، مثل مػاقع الرحف الػرؾية كمػقع قشاة الجديخة كمػقع اؿ"بي بي سي" أك "سي اف 

 اف"، كتتدع ىحه السػاقع بعجد مغ السػاصفات: 
ل معيا كتجعع دكرىا االعبلمي سػاء أكاف دكرا  اذاعيا  أـ التخكيج لمسؤسدة االعبلمية التي تتكام .1

 تمفديػنيا  أـ صحؽيا .

، كالتشتج مادة اعبلمية أك ساسية التي تقـػ بجعسياحتػػ الحؼ تقجمو السؤسدات االاعادة انتاج الس  .2
 صحؽية غضخ مشتجة في مؤسداتيا االصمية اال في نصاؽ ضضق.

                                                 

 .292-290دمحم مشضخ حجاب، مرجر سابق، ص  128



70 

 

خبلؿ مؤسدة تجارية،  سػاقع صحؽية بحتة فيي لع تشذأ مغىحه ال تعجرحفية  السػاقع ال-خامدا  
ة لسؤسدة اعبلمية، كلكشيا تأسدت لتقـػ بجكر صحفي مشح البجاية، كتتسضد ىحه السػاقع مسكلع تشذأ مك

 بأنيا: 
 ادارية مشطسة. يةتعتسج عمى ـيكم  .1

 تعتسج عمى محتخفضغ في السجاؿ الرحفي.  .2

 صحؽية.تخكد عمى تقجيع مػاد صحؽية في قػالب   .3

 129كتتقدع السػاقع الرحؽية أك الرحافة االلكتخكنية الى نػعضغ رئيدضضغ ىسا:
كىي صحف قائسة بحاتيا كاف كانت     On line newspaperالرحف االلكتخونية الكاممة اوال   

كفق معايضخ كسسات كخرائز الرحافة االلكتخكنية، مغ  سع الرحيفة الػرؾية )الرحيفة االـ(، كتعسلأ
لتحجيث الجكرؼ لمسػاد كالرػر كالخسػـ، كتصبضق مشيجية العسل التفاعمي لسحتػيات الرحيفة حضث ا

 كيستاز ىحا الشػع مغ الرحف االلكتخكنية أنو: االلكتخكنية
تقجيع نفذ الخجمات االعبلمية كالرحؽية التي تقجميا الرحيفة الػرؾية مغ أخبار تقاريخ كأحجاث  .1

 ك صػر...الخ.

جيا سيا، كتشترحؽية كاالعبلمية االضاؼية التي التدتصيع الرحيفة الػرؾية تقجيخجمات الالتقجيع   .2
( مثل خجمات البحث داخل Hypertextالصبيعة الخاصة بذبكة االنتخنت كتكشػلػجيا الشز الفائق )

 خجمات الخبط بالسػاقع االخخػ، كخجمات الخد الفػرؼ كاالرشيف. فزآلعغالرحيفة أك في شبكة الػيب، 

 (Multimediaخجمات الػسائط الستعجدة الشرية كالرػتية كالسرػرة ) تقجيع  .3

 

 الذبكة، عمى الشرية الػرؾية الرحف مػاقع كىيالشدخ االلكتخونية مغ الرحف الػرقية   -ثانيا  
 ليا اإلعبلنات تقجيع كخجمةأك بشرو  ، الػرؾية الرحيفة مزسػف  كل تقجيع عمى خجماتيا تقترخ كالتي

 .130األخخػ  بالسػاقع كالخبط
 

الرحف االلكتخكنية تيعَا لسجػ استقبلليا أك تبعضتيا لسؤسدات اعبلمية قائسة  ضغالباحثأحج كيقدع 
 131 الى

                                                 

 .291-292ص مرجر سابق، حدشي نرخ ك سشاء عبجالخحسغ،   129

 عباس غازؼ العصار، بحث في الرحف االلكتخكنية عمى الخبط االتي:   130
  http://ijschool.net/news.php?action=view&id=341 (11/11/2010)                                              
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حضث تكػف لكتخكني مػازيَا لمشذخ السصبػع، كؼيو يكػف الشذخ االالشذخ الرحفي السػازي   -1
 ية.ء السػاد االعبلنالسصبػعة باستشثاالرحيفة االلكتخكنية عبارة عغ ندخة كاممة مغ الرحيفة 

الرحف السصبػعة بشذخ اجداء مغ مػادىا الرحؽية عبخ  : كؼيو تقػـالشذخ الرحفي الجدئي -2
الذبكة االلكتخكنية، كيعسج الى ىحا الشػع بعس الشاشخيغ بيجؼ تخكيج الشدخ السصبػعة مغ اصجاراتيع، 

العبلمية التي تتكامل معيا، كتجعع بعجد مغ السػاصفات مشيا التخكيج لمسؤسدة ا كتتدع ىحه السػاقع عادة  
 دكرىا كرسالتيا.

: كفي ىحا الشػع اليكػف لمسادة الرحؽية السشذػرة االلكتخكنية الشذخ الرحفي االلكتخوني الخاص -3
أصل مصبػع، حضث تطيخ الشذخ عبخ االنتخنت فقط، كىػ مايرجؽ عمى الرحف االلكتخكنية التي 

 ترجر مدتقمة عمى الذبكة في ادارتيا.
 
 

 ومسيداتيا افة االلكتخونيةالرح خرائز
 الرحف ياالض قجتتف التي بالحضػية اآلف اإلنتخنت صفحات عمى السشتذخة اإللكتخكنية الرحف تتسضد

كححفيا  الضػـ لحطات مغ لحطة كل في العالسية كالتحػالت األخبار إضافة إمكانيا ففي السصبػعة؛
 ال حضث لمقارغ، ممكا   تربح حتى األسػاؽ إلى تشدؿ أفما التي السصبػعة الرحافة عكذ عمى ،كتغضضخىا
 .أك ححفيا أك تغضضخىا مشيا شيء أؼ إضافة الرحيفة إدارة تدتصيع

 الخاصة كالتحجيجات السكاف ألشخ مجاكزة كىيمعضشة، زمانية بحجكد مقضجة غضخ اإللكتخكنية فالرحف 
 أكقات مغ كقت أؼ في الرحف مغ الشػعية ىحه في الػاردة األخبار آخخ يصالع أف يسكشو فالسخء, بيا

، كالحؼ  ،اإلنتخنت عبخ الشفاذ إمكانية كلجيو كػمبضػتخ، جياز يستمظ ماداـ  العالع، في مكاف أؼ كفي الضـػ
 شؤكف في  كالسيسا كبضخة إمكانيات يستمكػف  اإللكتخكنية الرحف عمى القائسضغ أف ىشا، الشطخ يمفت

 كالتغضضخ، الحخكة حخية حضث مغ السصبػعة الرحف عمى لمقائسضغ السسشػحة تمظ مغ بكثضخ كثخأ التحخيخ
 الرحف بو تقػـ أف تدتصيع ال ما كىػ بالرػرة، أك بالرػت، أك بالكمسة، سػاء األحجاث، كمتابعة

.األحػاؿ مغ حاؿٍ  بأؼ السصبػعة
132 

الذبكة كىي تزع نذخ األخبار ىي باخترار الرحافة السسارسة في  لكتخكنيةرحافة اإلالإف 
, كتتصػر الخرائز العامة لمرحافة ائق كاألحجاث الجارية كالتاريخيةكالتقاريخ األخبارية كالتحميبلت كالحق

، كالخجمات األخبارية في اإلنتخنت مع تصػر الذبكة ألف تكشػلػجيات الذبكة نفديا في حالة تصػر مدتسخ
ليذ  لكتخكنيةإذ إف الكتابة لرحافة اإل ،ائز اإلنتخنت ذاتوتختبط بخر لكتخكنيةرحافة اإلالكخرائز 

كيجب التفكضخ في كافة األشكاؿ التي يسكغ استخجاميا في القرة األخبارية  ،مثل كتابة الشز العادؼ
فالكتابة التقمضجية التي تأتي في شكل سخدؼ مغ أعمى إلى اسفل  ،لتتجاكب مع بعس خرائز اإلنتخنت

                                                 
 مرجر سابق. معمػمات االلكتخكنية،نجاح العمي،   132
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مجسػعة اعتبارات تكػف خرائز السصبػعة  (مارؾ ديػز)كقج أكرد لكتخكنية، اإل رحافةالال تتشاسب مع 
133األخبارية في اإلنتخنت مغ خبلؿ

: 
الرػر الرحاؼية , ، ك أسمػب الكتابة غضخ الدخدؼ، ك الكتابة السػثقة كالتحمضل، ك السحتػػ األساسي)

  ، ادر السادة الرحؽيةالػصبلت إلى مر، ك فخ السرادر األصميةاتػ ك  ،السرادر، ك غخاؼيظ كصػرك 
نقاش القخاء عمى ، ك مذاركة القخاءك  ،األرشيف الحؼ يسكغ البحث في معمػماتو، ك تػفضخ السػاد السخجعيةك 

، السؤتسخات كساحات الحػاركك كسائل تمبية الحاجات الفخدية لمقخاء, ك  ،كسائل التخاسل اإللكتخكنيك  ،الخط
التداكج بضغ الػسائل ك  ديمة االستخجاـالأدكات السبلحة  تػفضخ، ك تفرضل شبقات السحتػػ  ،تشطيع السحتػػ 

 (.السختمفة
 مشياالتي تسضد الرحافة اإللكتخكنية  كمغ الزخكرؼ ذكخ بعس الخرائز

134
:- 

بإنذاء صحف متعجدة األبعاد ذات حجع  تي سسحتاإلنتخنت ال تعشجما جاء  اصية التشػعخ .1
ا عجدة مغ االىتساـ كشخيقة الشز ىي السحخؾ ليحغضخ محجد نطخيا يسكغ مغ خبلليا إرضاء مدتػيات مت

, الحؼ يسكغ مغ تكػيغ نديج إعبلمي حؿيقي يدتخجـ أنساشا مختمفة مغ التشػيع مغ اإلعبلـ اإللكتخكني
 .تختبط جسيعا بذبكة مغ السخاجع التي السرادر كالػسائل اإلعبلمية

إذ ال  لكتخكنيةرحافة اإلالي تبخز خاصية السخكنة بذكل جضج بالشدبة لسدتخجم  ة السخونةخاصي .2
مغ السذكبلت اإلجخائية  عجدا   كاالحج األدنى مغ السعخفة باإلنتخنت أف يتجاكز  عييإذا كاف لج عيسكغ لي

كفي إجابتو عغ ابخز  ،(دكيتذو فضمو)كيخػ الخبضخ لػرنذ مايخ في مقابمة مع مػقع الصخيق  التي تعتخض
اإللكتخكنية ىي استسخار لمرحافة التقمضجية بذكل يػاكب ف الرحافة "أخرائز الرحافة اإللكتخكنية 

التصػر اإلعبلمي الحؼ نذيجه في عرخنا الحالي, غضخ أنيا تتسضد عشيا بشػع مغ السخكنة عمى صعضج 

                                                 
 سامخ العمي، خرائز الرحافة االلكتخكنية، بحث عمى الخابط االتي:   133

http://www.annajah.net/arabic/show_article.thtml?id=6435  (3/2/2011)                             

                           (.5/2/2099الدابق نفدو، ) السرجر  134

   أف إنذاء ىحه السؤسدة كتدكيجىا  كمعالسقخكء إلى العالع الخارجي. "دكيتذو فضمو" ىي صػت ألسانيا السخئي كالسدسػع ك
لرحفي االستقبللية تمتـد السؤسدة في عسميا افقج بالجعع السالي الزخكرؼ جاءا بشاء  عمى قػانضغ كلػائح حكػمية رسسية، 

إذاعة دكيتذو فضمو" ك "، "DW-TVة "تمفديػف دكيتذو فضمو الخئيد ةكمغ خبلؿ أقداميا الثبلث التامة كال تشحاز إال إلى الحؿيقة.
" تدعى السؤسدة إلى أف تكػف "بصاقة تعخيف" بألسانيا إلى العالع DW-WORLD.DEك "مػقع دكيتذو فضمو االلكتخكني 

ذلظ قامت السؤسدة بإنذاء "أكاديسية دكيتذو فضمو" إلعجاد كتجريب الرحفضضغ األلساف كاألجانب.  كفزآل عغالخارجي. 
 معمػمات عمى الخابط االتي:

  (4/4/2011 )http://www.dw-world.de/dw/9799/0,,9224,00.html 

http://www.annajah.net/arabic/show_article.thtml?id=6435
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يحا تجسع الرحافة كب ،كالشز السكتػب كالسدسػع كالسخئي الجسع بضغ عجة أشكاؿ مغ اإلنتاج الرحافي
 ".ػفخة في كسائل اإلعبلـ التقمضجيةت الستمختمف التقشيا اإللكتخكنية

مى أصبحت ميشة قائسة بحاتيا عمى ضػء االزدياد السدتسخ في الصمب ع ف الرحافة اإللكتخكنيةإف
كيجعع ذلظ  ىحا السجاؿ تعخؼ تدايجا  مزصخدا  ، فعخكض العسل في الستخررضغ كأصحاب الخبخة فضيا

كمغ  جاذبة لبلستثسار في مجاؿ اإلعبلـت بذكل يجعميا الشسػ الكبضخ لقصاع اإلعبلف عمى شبكة اإلنتخن
السػاقع اإللكتخكنية أف عسل إضاؼية لمرحافضضغ الستخررضغ كيديج مغ أىسية ذلظ  نتائج ذلظ خمق فخص

الحل لمعجيج مغ السذاكل التي تتخبط بيا كسائل اإلعبلـ بدبب فقجاف عجد كبضخ مغ القخاء أك  جتع
 .السذاىجيغ

بذكل عاـ كالرحافة االلكتخكنية بذكل خاص بعجد مغ الخرائز ك السسضدات ك)حجد كيتسضد االعبلـ 
الباحثػف كالسخترػف في مجاؿ الرحافة االلكتخكنية عجدَا مغ الخرائز التي يتسضد بيا ىحا الشػع مغ 

حه الرحافة عغ تمظ التقمضجية، مثل؛ التخابصية كالتفاعمية كالػسائط الستعجدة، كيخػ البعس االخخ أف ى
الخرائز تسشح الرحافة االلكتخكنية ؾيسة مزافة، عمى الخغع ؼيأف ىحه الخرائز الثبلث تسثل القاسع 
السذتخؾ الحؼ يتفق عميو أغمب الباحثضغ، اال أف عجدا  أخخ يعج االرشيؽية كتعج الرفحات غضخ السحجدة 

 .135خرائز ميسة التتػفخ في الرحافة التقمضجية(
التفاعمية، كالتخابصية الشرية، كالػسائل الستعجدة، كالفػرية، كالبحث كمغ ىحه الخرائز الخئيدة )

 كاالرشفة(.
 

 ة لمرحافة االلكتخونية الخرائز الخئيد
 

    Interactivity اوآل  التفاعمية

تعخؼ التفاعمية بأنيا التعبضخ الحؼ يطيخه السدتخجـ عقب استؿبالو لمخسالة االترالية، عمى اف يكػف 
تبصا بالخسالة كيرل الى السخسل عبخ كسضمة االتراؿ ذاتيا كتعخؼ التفاعمية أيزَا بأنيا ىحا التعبضخ مخ 

بسثابة السؿياس لسجػ ماتتيحو الػسضمة االترالية لمسدتخجـ مغ امكانيات مسارسة التأثضخ في الخسالة 
 .136االعبلمية سػاء مغ حضث الذكل أك السزسػف"

بلمية، نخػ أف مرصمح التفاعمية يعشي قجرة كسضمة كاذا رجعشا الى السػسػعات ك السعاجع االع
االتراؿ الججيجة عمى االستجابة لحجيث السدتخجـ تسامَا كسا يحجث في عسمية السحادثة بضغ شخرضغ، 
كىحه الخاصية أضافت بعجَا ججيجَا ميسا النساط كسائل االعبلـ الجساىضخؼ الحالية التي تتكػف في العادة 

                                                 

135  Mark Deuze, online journalism :modeling the first generation of news media on the 

world wide web, First Monday magazine,volum6, number 10.oct2001   

 .25ىػنو ر رسػؿ، مرجر سابق، ص  136
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يتع ارساليا مغ مرجر مخكدؼ مثل الرحيفة أك قشاة التمفديػف أك الخاديػ الى مغ مشتجات ذات بعج كاحج 
 السدتيمظ مع امكانية اختيار مرادر السعمػمات كالتدمية التي يخيجىا متى أرادىا كبالذكل الحؼ يخيجه

 الحاسبات تصػر فسع ،شاشة صغضخة العالع مغ جعمت اإلتراؿ كسائل مجاؿ فىة  ثػر  الضـػ العالع يذيجك 

 التفاعمي اإلتراؿ تقشية ضيخت الفزائي، البث تكشػلػجيا كاستخجاـ السعمػمات كشبكات الياتف كشبكات

 تقشيات مغ الػسائل ىحه تستمكو بسا كمتسضدة ججيجة إعبلمية كسائل ضيخت إشارىا كفي السختمفة، بتصبيقاتيا

ىػ الرحافة  ةالججيج اإلعبلـ كسائل تسضد التي الخرائز أىع كلعل .التقمضجية اإلعبلـ كسائل تفتقجىا
 الدخيع ػؼ الحض الشقل عمي كقجرتيا كالسدتقبل، السخسل بضغ التفاعل ألدكات امتبلكياااللكتخكنية، ك 

 أشخاؼ بضغ الخسائل كتبادؿ كالستحخكة، الثابتة كالرػرة كالرػت الستعجدة لمػسائط كاستخجاميا لمسعمػمات،

 كالكػنية الجساىضخؼ  اإلتراؿ ككسائل الذخري االتراؿ ائلكس خرائز بضغ كالجسع اإلترالية، العسمية

 .كاحج آف فى كالتدامشية
بضغ  التفاعلآلنيا تػفخ قجرا كبضخَا مغ  خرائز تقشيات االتراؿ الحجيثةكتعج التفاعمية كاحجة مغ 

 تتيح حضث الػرؾية الرحف حالة في صعػبة األكثخ األمخ كىػ مدتخجمضيا كبضغ الرحافة االلكتخكنية
 الخجمات مقجمي مع التخاسلأـ  السػضػعات عمى بالتعمضق سػاء التفاعل ىحا اإللكتخكنية الرحف
 يقع حضث لمرحفضضغ بالشدبة كالسخاكؼ الرعػبات بعس يراحبو قج الحؼ األمخ كىػ بالسػقع اإلخبارية

 يافض التي أك السيضشة الخسائل بعس ليع يخسل قجك  الخسائل، مغ الكثضخ عمى الخد عبء الرحفضضغ عمى
137فائجة دكف  الرحفضضغ تذغل خيالية معمػمات يافض أك تيجيج

. 
:يىف االليكتخكنيو الرحف لسدتخجمي الستاحة التفاعمية آليات أما

138- 
 .بالرحيفة الخاص اإللكتخكني البخيج .1

 .الشقاش جساعات .2

 .السختمفة السػضػعات لسحخرػ  الخاص بالبخيج السدتخجـ تدكيج  .3

 .العاـ لمخأػ االنتخنت شبكة عمى نيةاالليكتخك  االستصبلعات .4

 .آرائيع خبلليا مغ ف السدتخجمػ  يبجؼ التي اإللكتخكنية الشذخات  .5

 .الحجث بسػضع يختبصػف  الحيغ األشخاص مع إلكتخكنية رسائل تبادؿ  .6

 الرحيفة. في السشذػر السػضػع عغ تفرضمية معمػمات تشذخ أخخػ  لسػاقع االنتقاؿ  .7

 .اإللكتخكنية الشذخات في لبلشتخاؾ إمكانية كجػد مجػ  .8

 .كالتػيتخ االجتساعية ك السجكنات الذبكاتك الشقاش،  جساعات في اشتخاؾ كجػد إمكانية  .9
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 مفيػـ ُيربح االترالية، لمعسمية الستكافئضغ الذخكاء بضغ الدخيع (Feed Back) الرجػ رجع كجػد كمع
 جسيػر إستيجاؼ يدتصيعػف  ال كنيةالرحافة االلكتخ  فى فالرحفضػف  ،قجيسا   مفيػما الجساعى الجسيػر

، تفاعمي غضخ كاسع عمى نصاؽ كالسػزعضغ كالسجيػلضغِ  الستبايشضغِ  الشاسِ  مغ كبضخ بسجسػع ٌيعخؼ  جساعي،
 مجسػعات خمقت الرحافة االلكتخكنية أف ك ،مباشخة   ببعس بعزيع  القخاء يختبط الججيج اإلعبلـ فسع

 جسيػر كصف يسكغ أخخػ  كبعبارة؛ األشياء مغ كثضخ في اكتػافق إندجاما كأكثخ كسا أصغخ جساىضخية

 فإف ثعكمغ  "Mass audience" جساعيال جسيػرال مغ بجال" Communities"بالجاليات الججيج اإلعبلـ

 أكثخ يكػف  قج كالسشدجسة الرغضخة السجسػعات لتمظ الجاخمى اإلشار فى َأك الذخريِ  السدتػػ  في البحث

 .139مبلئسة
 قبل مغ فخةامتػ  تكغ لع حؿيؿية مكانياتإ الرجػ رجع عسمية تقشيات مشحت كتخكنيةاالل الرحافةإف 
 بعج كالقخاء الرحف بضغ تفاعل عغ مسكشا الحجيث كبات لمرحافة، بالشدبة كخرػصا   االعبلـ، بػسائل

 الرحف مػاقع مترفح يجج أف كيسكغ. الػرؾية الرحافة عسخ شضمة كىامذية محجكدة العبلقة ضمت أف
 السػضػع حػؿ رأيا   يبجؼ أف القارغ  مغ الصمب تتزسغ الرفحات شتى في خاصة حقػال تخكنيةااللك

 الرحيفة مػقع عمى فػرا   تعميقو سيطيخ بحلظ السدتخجـ ؾياـ حالة كفي عميو تعميقا   يكتب أك السشذػر
 رسائل ؿالحا بصبيعة االمكانية ىحه كتذسل عميو، االشبلع مكاف أؼ في السدتخجمضغ مكافإ يربح حضث
.االلكتخكنية الرحيفة صفحات عمى فػريا   تشذخ التي القخاء

140
  

 بل، كالسحافطة عميو الجسيػر إنتباه جحب إلى فقط التدعى فيى الحؿيؿية التفاعمية اإلعبلـ كسائل أما
 كاجتحاب العامة السشاقذات عمى كالتحفضد توإستثار  عمى العسل الى أيزا التفاعمية الػسائلإلى  تدعى

 اإلنتخنت عمى الرحفضػف  كيحاكؿ اإلنتخنت عمى إفتخاضي في مجتسع سػيا   الشاسِ  مغ السبليضغ َأك ؼاآلال
 اإلستساع خبلؿ مغ كذلظ اإلنتخنت، عمى لسػاقعيع التعخض مغ مديجا   عميو يتختب بسا القخاء، رضاء زيادة
 .141األخبار جسع عسمية في كإشخاكيع القخاء إلى

الحؼ  (Hypertextمي مغ خبلؿ تكشيظ الشز الستخابط أك الفائق)كيدتخجـ ىحا االسمػب التفاع
معمػمات -سضخة ذاتية-( لشقاط داخل السػضػع أك الخبخ السشذػر )تعخيفLinksيتزسغ كصبلت )

 .142مػضػعات ذات صمة(-اراء سابقة-خمؽية
                                                 

تخنت، البحخيغ، بجكف سشة الصبع كببل مكاف، سعضج دمحم غخيب الشجار، التفاعمية في الرحف العخبية عمى االن  139
 .525ص

 (.99/99/2099سابق، ) مرجر العصار، غازؼ  عباس  140
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 :143ىى أبعاد ستة لمتفاعميةكقج حجد 
 الستعجدة. اإلختيارات إتاحة  .1

 ا.كنذص إيجابيا مدتؿببل بعجه السدتخجـ لقب مغ السبحكؿ الجيج  .2

 السدتخجمضغ. لخغبات اإلستجابة  .3

 اإلنتخنت. عمى الرحيفة مػقع مخاؾبة .4

 السدتخجمضغ. قبل مغ الرحيفة مػقع إلى السعمػمات إضافة إمكانية .5

 .الػاحجة اإلترالية الػسضمة جسيػر بضغ الذخري اإلتراؿ إمكانية .6

 مشيا:  ،144كيكسغ تقديع التفاعمية الى أنػاع
كنذخ بعس الرحف  Chatting: مثل مذاركة القخاء في غخؼ الحػار اترال تفاعمي مباشخ .1

التي تديع في تحقضق االتراؿ السباشخ بضغ مدؤكلي الرحيفة  Messengerلسزسػنيا، كخجمة السخاسل 
 كمحخرييا كمخاسمضيا.

السشتجيات الحػارية كالقػائع :مثل البخيج االلكتخكني، كاالستفتاءات أك اترال تفاعمي غيخ مباشخ   .2
 البخيجية.

: حضث تتيح ىحه الخاصية انتقاؿ  Navigation Interactivityل أو االبحار اتفاعمية التجػ  .3
القارغ اك مدتخجـ الرحافة االلكتخكنية داخل مػقع معضغ الى الرفحة البلحقة اك الدابقة اك العػدة الى 

  .145البجاية

 
 

  Multimediaالػسائط الستعجدة   ثانيا   
 

 لحسل مختمفة إعبلـ أجيدة عجة استعساؿ إلى يخمد الحاسػب عالع في االنتذار كاسع مرصمح كىػ
 (.التفاعمية كالتصبيقات الفضجيػ،ك  الستحخكة، الرػرك  الخسػمات،ك  الرػت،ك  الشز،) مثل السعمػمات

السدج بضغ الثقافة السخئية كتعج تكشػلػجيا الػسائط الستعجدة أرقى أنػاع التكشػلػجيا التي تع فضيا 
كالسدسػعة في شكل يحقق لمسترفح السدتخجـ االنتخنت التكاممية في عخض الشرػص كاالعبلنات مغ 

 .146خبلؿ استخجاـ عشاصخ السػسيقى كالحخكة كالفضجيػ
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التي  Multi العخبية التخجسة حدب كمستضغ مغ السكػنة  (Multimedia) الستعجدة الػسائط كقجُعخِّفت
 اآللي الحاسب تصبيقات مغ شائفة بأنيا عخِّفت إعبلمية، كسضمة أك كسيط كتعشي Media ك ستعجد،لا تعشي

 الستحخكة كالخسػـ الداكشة كالرػر الشرػص تتزسغ متشػعة بأشكاؿ السعمػمات تخديغ يسكشيا
 أف يتزح ىحا كعمى السدتخجـ لسدارات كفقا Interactive تفاعمية بصخيقة عخضيا ثع كاألصػات،

 تحتػؼ  تفاعمية تذعبية بضئة إلنتاج التعميسية كالػسائل الحاسػب بضغ دمج عغ عبارة ىي الستعجدة لػسائطا
 السدتخجمة الخسػميات خبلؿ مغ تذعبي بذكل بضشيا ؼيسا تختبطك  كالفضجيػ كالرػرة الرػت بخمجيات عمى

. البخامج في
147 

، كإثخاء عميو مغ سسات، تحدضغ األتراؿدة كبفزل ما تتػافخ "أنو يسكغ لمػسائط الستعج Gibbsكيخػ 
كساعجت الجسيػر لمتفاعل مع كأسيست الػسائط الستعجدة بتػفضخ بضئة متسضدة ، السػاد السقجمة عبخىا"

 .148كاريكاتضخية ، كصػرا كرسػمازسضغ الشرػص لقصات مدسػعة كمخئيةرػص الجامجة مغ خبلؿ تالش
بية السػاقع اإلخبارية التي أستفادت مغ مداياىا لشقل كبالصبع فإف الػسائط الستعجدة اآلف ىي سسة غال

 .الرػرة كالرػت كالكمسة في آف كاحج
عشج ترفح القارَػ مػقعا لمشذخ االعبلمي الرحفي  كيسكغ لمػسائط الستعجدة أف تحقق الػضائف االتية

 -:149عمى االنتخنت
االستحػاذ عمى مجركاتو عبلنات السػجػدة عميو، مغ خبلؿ بط السترفح لبلنتخنت بالسػقع كباإلر  -1

 الدسعية كالبرخية.

تقجيع مجسػعة مغ المقصات الستحخكة الخيالية التي تحقق ح عبخ خمق عالع الكاقعي اماـ السترف -2
 لمسذاىج نػعا مغ الستعة.

عل مع االعبلف السػجػد عمى صفحة جدة التفاعمية لمسدتخجـ الحؼ يتفاتحقق الػسائط الستع -3
 االنتخنت.

التي يقجميا  مػقع الشذخ الرحفي االثارة السيسةعمى  الفضجيػالمحيغ يزيفافاستخجاـ الرػت ك  -4
 يداعج عمى اؾباؿ الدائخيغ عميو.ؼ ع االخبار كاالعبلنات، حضث تعصي الػاقعية لمحجث؛السػقع م

 

                                                 

 oobblog.com/37http://sdew.maktعبجهللا احسج الخمحي، ماىي الػسائط الستعجدة، عمى الخابط االتي:  147 
(2/2/2099.) 

، دراسة تحمضمية لمرحف االلكتخكنيةالسختبصة بالفزائيات االخبارية-صحافة االنتخنت، فارس حدغ شكخ السيجاكؼ   148
، في الجنسارؾ السفتػحة االكاديسية العخبية -كالتخبية كمية االدابغضخ مشذػرة،  ماجدتضخ في االعبلـ كاالتراؿرسالة 
 .52،ص2001

 .202ة دمحم كساؿ الجيغ، مرجر سابق، صمخك   149
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 الحاسػب تقشية ربط في الستدارعة لمتصػرات استجابة سػػ  الخائج مذخكع الرحافة االلكتخكنية يكغ كلع
 تشاـ مغ كماتحقق ،( Multi media ) ةالستعجد االعبلـ كسائط نطع كضيػر ، السعمػمات شياتتق مع

 كدكؿ الستحجة الػاليات داخل فضيا كالسذتخكضغ السدتخجمضغ حجع كاتداع كأفؿيا   عسػديا   االنتخنضت لذبكة
 معمػمات مشياك  ، لمسعمػمات خاصػػة مػاقع بتأسيذ ذلظ قبل كالبجء الغخب، في خرػصا   عجيجة اخخػ 

  .150ظذل كغضخ كالعمػـ الخياضة مثل متخررة أخبارية
 

 Immediacyالفػرية   ثالثا  

فسغ  ،كتػقعا   أكثخ حكسة   ىاتجعل اإلتجاه نحػ  التيالرحف اإللكتخكنية  مغ أىع خرائز يىة الدخع
حج كيسكغ اإللكتخكنية أكثخ مغ مخة خبلؿ الضػـ الػا رحيفةحضث الدخعو يسكشظ اف تقـػ بتحجيث ال

لية كيسكغ اع ةبجػد ولخبخ ك يخػ صػرة متعمقة بأف يقخأ ا ويخػ السحتػػ بسجخد نذخة كيسكغ ل لمقارػء أف
آخخ فى ىحا الخبخ ككل ىحا  اأك يذارؾ شخر اأف يخػ فضجيػ أيزا ثع يتفاعل مع الخبخ كيتخؾ تعميق

 .غضخ متػفخ فى الرحف التقمضجية السصبػعو
 في نرػصو كتعجيل تصػراتو، كمتابعة لمخبخ، الفػرؼ  الشقل امكانيات خكنيةااللكت الرحافة حققتكقج 

 التقمضجية الرحافة ثغخات أبخز مغ أحج التقشية ىحه أنيت كبحلظ ي،الثان الضػـ حمػؿ انتطار دكف  كقت أؼ
 عشرخ في الػسضمتضغ ىاتضغ تشافذ باتت االلكتخكنية الرحف أف بل كالتمفديػف، لمخاديػ مشافدتيا في

 ؼيسا ، ثابتة مػاعضج في االخبار تبث التي الفزائية القشػات حتى تدبق كبجأت احتكختاه، الحؼ لفػريةا
 .151الحجث كقػع مغ ثانية 30 مغ أقل بعج االلكتخكنية الرحف في االخبار بعس نذخ يجخؼ 

ـ( قاؿ أحج محخرؼ جخيجة )التايسد( في )لشجف( "الػاجب االكؿ لمرحافة ىػ 1852كفي عاـ )
رػؿ عمى أسخع السعمػمات كأصجقيا عغ االحجاث الخاىشة كبذكل فػرؼ، مغ خبلؿ كذفيا لجعميا الح

. الف الدخعة أىع خاصية في االعبلـ، كتػفخت ىحه الخاصية مغ خبلؿ ضيػر الرحافة 152ممكا مذاعا"
 االلكتخكنية ك ىحه الخاصية عمى حداب الرحف التقمضجية.

 تفعضل خاصية سيػلة الحرػؿ عمىالسػاقع اإلخبارية إلى كفي السجاؿ اإلعبلمي سعى الكثضخ مغ 
، حضث شػرت العجيج مغ الرحف األلكتخكنية نطاميا التحخيخؼ لضػافق السعمػمات التي تػفخىا اإلنتخنت

                                                 

 ، بحث عمى الخابط االتي:2002السدتقبل، كآفاؽ األسذ في اإللكتخكنية، دراسة ، الرحافةالعداكؼ   لقاء مكي  150
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ات الدخعة السحىمة التي تتستع بيا الذبكة" فاعتسجت بعس تمظ الرحف كالسػاقع اإللكتخكنية عمى تقشي
بسا يسكشيا مغ التحجيث السدتسخ لمسعمػمات كاألخبار كتقشية جافا الستصػرة األحجاث عالية الدخعة لسػاكبة 

بعخض يدسح ؼ غخؼ التحخيخ الرحؽية بالذبكة  التي تقػـ بخبط Rapid Publishلمشذخ اإللكتخكني 
 153"ىحه األخبار بذكل مدتسخ األخبار فػر حجكثيا مع تججيج

العبلـ التقمضجية كي تتػصل الى عجد غضخ محجد مغ كفتحت الفػرية آفاقَا كاسعة أماـ كسائل ا
 السعمػمات.

 :154كىحه الخاصية تشصػؼ عمى جانبضغ
 تػفخ الػسضمة أماـ السدتخجـ لمحرػؿ عمى َاخخ السدتججات حػؿ العجيج مغ القزايا التي تخرو.  -1

غ مرادر اف سخعة الشذخ في الرحافة االلكتخكنية دكف اعتبارات التجقضق كتقرى الحقائق كالبحث ع -2
متشػعة كتحت ضغػط عامل الدبق الدمشي، تػقع العجيج مغ الرحف االلكتخكنية في مذكمة السرجاؾية 

 كتػفخ السبخرات لسشتقجييا النيا تشقاد نحػ الدخعة عمى حداب الجقة كالسرجاؾية.

 
 

 search and archivingرابعا   البحث واالرشفة  

خجمة البحث داخميا، أك داخل شبكة الػيب، كىحه الخاصية  قج تتيح الرحافة االلكتخكنية لسدتخجمضيا
تقجـ كخجمة لمجسيػر بعس الرحف لسجة زمشية محجدة، كتقجـ بعس الرحف رؤكس السػضػعات ثع 
تصالب بالحرػؿ عمى رسػـ مالية محجدة الى تفاضل السػضػع، كخاصية البحث في ارشيف تشرب 

، كىي تختمف بحلظ عغ خاصية البحث التي تشرب عمى عمى أرشيف الرحيفة الػرؾية في السقاـ االكؿ
البحث داخل الرحافة االلكتخكنية، كتتفاكت سػاء مغ حضث السجة الدمشية التي يسكغ البحث فضيا، أك مغ 

 .155حضث التكمفة لمسادة التي يخيج السترفح الػصػؿ الضيا
تو الرحؽية كمػاعضجه كيسكغ استخجاـ الرحافة االلكتخكنية كأرشيف خاص لمرحفي، يحػؼ مػضػعا

كعشاكيشو الخاصة كاىتساماتو ككتبو كقخاءاتو حضث يتػفخ العجيج مغ البخامج كحاكخة متشقمة كأرشيف 
 .156متحخؾ

                                                 
 .51، مرجر سابق، صفارس حدغ شكخ السيجاكؼ   153

 .21-29ىػنو ر رسػؿ، مرجر سابق، ص  154

 .905-902رضا عبجالػاجج أمضغ، مرجر سابق، ص  155

 .992الدضج بخضت، مرجر سابق، ص  156
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رشيف الكتخكني سيل االستخجاع غديخ السادة ، ك يدتصيع أتػفخ الرحافة االلكتخكنية فخصة حفع ك 
ػد الى مقاالت قجيسة بدخعة ؾياسية بسجخد أف اك السدتخجـ اف يشقب عغ تفاصضل حجث ما أك يع ،الدائخ

يحكخ اسع السػضػع الحؼ يخيج ليقػـ باحث الكتخكني بتدكيجه في ثػاف بقائسة تتزسغ كل ما نذخ حػؿ 
 .157ىحا السػضػع في السػقع السعضغ في مجة معضشة

السػجػدة في السدتسخ لمسػاقع فإف محخكات البحث تقػـ بديارات دكرية لمسػاقع  كمع التصػر كالتججيج
ات البحث الكثضخ مغ محخك التي تصخأ عمى السػاقع السفيخسة، كبجأ لمتأكج مغ التعجيبلت قائسة السحتػػ 

، كاتخح البعس مشيا مشحى التخرز في مجاؿ معضغ يتجو إليو مغ يخيج بتصػيخ نذاشيا كخجماتيا
 .البحث الستخرز

 
 Hype textualityخامدا   التخابصية الشرية 

بالخبط عمى نرػص مختمفة مغ السػاقع  األنتخنت بذبكة الخاصة الصبيعة Hypertext  ئقالفا الشز
 ى السعمػمات.الستعجدة لبلضافات إل

يػحى بالتجاخمية  اف اسع الذبكة نفديإكىى أحج األجداء األساسية السسضدة لمذبكة العشكبػتية حتى 
Interconnectivity  كتتيح الػصبلت االفتخاضية لمسدتخجـ بضغ العجيج مغ السػاقع، بسعشى الخابط

الخجمات اإلخبارية االنتقاؿ بضغ محتػػ متشػع كمختمف كاالنتقاؿ مغ قخاءة مخترخات األخبار إلى قخاءة 
تفاصضميا بل تسكغ ىحه الػصبلت السدتخجـ مغ التعخؼ عمى الخمؽيات التاريخية لؤلحجاث, إال أف ىحه 

مغ السعمػمات كقج تجعمو يشتقل  اال متشاـي اج تتيح لمقارغ قجر الػصبلت تختبط بيا بعس الدمبيات كىى ق
مغ القخاءة في مػضػع إلى مػضػع آخخ تساما  كىػ ما قج يقمل قجرتو عمى تخكضد السعمػمات كاستيعابيا 

مغ السعمػمات قج يرضبو بالسمل مسا يجفعو إلى  متشاهأف انغساس القارغ في كع غضخ  عسابذكل جضج 
 . 158الرحيفة تساما   التػقف عغ قخاءة

( Ted Nilsson( أكؿ مغ كصف ىحه الخاصية، حضث يعػد الفزل الى )Vanevar bushكيعج )
 .159ا Hyper text بعجه أكؿ مغ أشمق عمضيا

كيعج استخجاـ الػصبلت الفائقة معمسَا خالرَا لذبكة الػب العالسية؛ فالذبكة تتيح ديشاميكيَا الف  
متغضخة كمتصػرة مغ خبلؿ تججيج السعمػمات باستسخار، كعبلكة عمى ذلظ، الػصبلت السػجػدة دائسَا تكػف 

فاف الػصبلت تدسح لمسدتخجمضغ باختيار مايخيجكنو باتباع الػصبلت التي تؤدؼ بيع في الشياية الى 
                                                 

 .12مرجر سابق، ص،العيدى الكاضع شبضب دمحم جاسع  157

 (.5/2/2099نجاح العمي، مرجر سابق، )  158

 .22ىػنو ر رسػؿ، مرجر سابق، ص  159
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ماييتسػف بسصالعتو، كيتع ىحا مغ خبلؿ بشاء محكع يتيحو الشاشخ، كىكحا يتع الدساح لمسدتخجمضغ باتباع 
(، كىػ مايجعل السدتشج تفاعميا  كقاببل  لمتعجيل مغ قبل non-liner readingة غضخ الخصية )القخاء

 . 160السدتخجـ
 .161الججكؿ الشز التقمضجؼ كالشز الفائق في ىحا غ أف نعخض الفخؽ بضغسككي

 ( الفخق يػضح بيغ الشز التقميجي والشز الفائق3الججول )

 
 

فاف ىشاؾ خرائز أخخػ حضث تتدع الرحافة االلكتخكنية بالعجيج مغ  ،ةالخئيد ومع ىحه الخرائز
، كمغ بضغ ىحه السسضدات السسضدات، كيسكغ القػؿ إف مسضداتيا ىي نفذ مسضدات االنتخنت فيسامتذابياف

 162السذتخكة :
                                                 

 .59شخيف دركير الباف، الرحافة االلكتخكنية دراسات في التفاعمية كترسيع السػاقع، ص  160
161   http://webcache.googleusercontent.com/search?h(3/2/2011)                                                                                                

                           

 .999-911سابق، صالدضج بخضت، مرجر   162

 الشز الفائق الشز التقميجي
 .Orderedمشتطع كمختب  -1
 .Unfifiedنز مػحج  -2

 .Wholeبعجـ في شكل متكامل  -3

 ذك مشطػر أك رؤية فخدية -4

 Singular Vision 

 Consistentمتساسظ  -5

 Author Controlledيشزع ؼيو الكاتب  -6

 يػشج العبلقة بضغ الشز كمرادره  -7

 Establishes Authority 

 Passiveسمبي  -8
جاىدة اليعتسج عمى تػصضل السعمػمات  -9

information delivery 

 linearخصى  -10

 singular pathبصخيقة فخدية  يتع الػصػؿ إليو -11

 Logical progressionيتصػر بذكل مشصقي.  -12

 self containedمحتػاه فخدػ  -13

 .Randomعذػائي  -1
 .fragmentedنز متخـز  -2
 multiperيحتػػ عمى العجيج مغ كجيات الشطخ  -3

spectival 
 control directoryمتشاقس -4
 reader controllerتحكع ؼيو القارغ ي-5

 undermines authorityيزعف أىسية السرجر -6

 participatoryتعاكني -7

 informationيتصمب البحث عغ السعمػمات كتتبعيا -8

agency 

 networkشضئي -9

 multidimen sionalمتعجد االتجاىات -10
مغ خبلؿ العجيج مغ الصخؽ الستعاقة  يتع الػصػؿ إليو-11

multi sequential path 

 associative linksيذتخؾ مع العجيج مغ الخكابط -12

 encyclopedicمحتػاه مػسػعي 13

http://webcache.googleusercontent.com/search?h(3/2/2011)
http://webcache.googleusercontent.com/search?h(3/2/2011)
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حضث تػفخ العجيج مغ السػاد الرحؽية  ( Digital Coverageالتغصية الرحفية الخقسية ) .1
كالرػر كالبيانات ك الخسػـ بذكل رقسي قابل لمسعالجة كاالستخجاـ الفػرؼ بجكف الحاجة الى اعادة 

بة الداء العسل بصخؽ أكثخ سخعة كسيػلة اإلنتاجية، كىػ أمخ ميع في العسل الرحفي يفتح آفاقَا رح
 كتشطيسا.

حضث يسكغ تغصية االحجاث مغ مػقع  ( Live Coverageالتغصية الرحفية الحية ) .2
 حجكثياكفي لحطة كقػعيا.

فيي مرجرَا صحفي يدكد  ( Comprehensive Coverageالتغصية الرحفية الستكاممة ) .3
 كالبخيج االلكتخكني كجساعات الشقاش. بالسعمػمات كأداة اتراؿ بالسرجر مثل التمفديػف 

إذ بسقجكر كل السفخدات العسل الرحفي (  Self-duty Coverageالتغصية الرحفية الحاتية ) .4
 بسفخده، مغ حضث اختيار السػضػع كجسع بياناتو ك االتراؿ بسرادره ككتابتو كنذخه.

َا الحتياجات تػليف كتػفضق كفق ( Customized Coverageالتغصية الرحفية السؤلفة ) .5
القخاء مغ االخبار كالسعمػمات. ىحه التغصية عمى خبلؼ الػسائل التقمضجية يسكغ أف تشقل الى القارَؼ 
االخبار ك السػضػعات عشج شمبيا كفي الػقت الحؼ يحجده، كتعخؼ ىحه الخجمة بخجمة"االخبار تحت 

 .News On Demand"163الصمب 

كىي تداعج عمى تكػيغ صػرة  ( Objective Coverageالتغصية الرحفية السػضػعية ) .6
 مػضػعية عغ شبيعة االحجاث كالسػضػعات.

التي اليتػؽ العسل الرحفي فضيا  ( Continuing Coverage) التغصية الرحفية السدتسخة .7
 ساعة، بسا يتيح تججيج السادة الرحؽية بذكل مدتسخ فزآل عغ الدخعة في التغصية. 24عمى مجار اؿ

تدسح بتغصية كبضخة  ( Infinite News Hole Coverageالمحجودة)التغصية الرحفية ال .8
  الحجث، كاحالة تفاصضمو الى ركابط عجيجة كتتجاكز الحجكد الدمانية كالسكانية.

 . 164كسضمة سيمة كمشخفزة التكاليف كاكثخ اقترادية مغ الػرؾية .9

 
 اطإلكتخونية مرحافةاالنتقادات السػجية ل

 عشيا تػلجت فقج السصبػعة، الرحافة في تػجج ال كخرائز مدايا يةاإللكتخكن لمرحافة تكان مثمسا
165مشيا قبل مغ السصبػعة الرحافة تذيجىا لع سمبيات أيزا

: 
                                                 

 .299حدشي نرخ، سشاء عبجالخحسغ، مرجر سابق، ص  163

 .925عبجاالمضخ الؽيرل، مرجر سابق، ص  164

 .20، ص2009زيج مشضخ سميساف، الرحافة االلكتخكنية، االردف، دار اسامة لمشذخ كالتػزيع،   165
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الحاجة لمدخعة في االخبار االلكتخكنية: فالدخعة سبلح ذك حجيغ، قج تحسل السؤسدة الى الشجاح  .1
 العاـر كقج تجفعيا الى الخدارة.

 كالسمفقةغضخ الرحيحة  كاألخبار اإلشاعات النتذار خربة   بضئة   اإللكتخكنية الرحافة تػفخ .2
 عبخ تعير ػ اإللكتخكنية الرحافة أؼ ألنيا كذلظ السصبػعة، الرحافة في معيػدة كغضخ فائقة بدخعة

166كاسع نصاؽ عمى كتبادليا السعمػمات نقل في الدخعة فائقة آليات عمى قائع كػسيط اإلنتخنت
. 

 عجـ خزػعيا لمخقابة.  .3

 جـ القجرة عمى التاكضج مغ صحة السعمػمات.ع .4

 كدخ بعس السحخمات كالؿيع االجتساعية كزيادة امكانية التدكيخ. .5

 تجخل ىحا الشػع مغ الرحافة في انذاء الجضل الججيج. .6

 عجـ تػفخ االمكانيات التقشية في بعس الجكؿ الشامية. .7

 اآلثار الدمبية عمى الحياة األسخية كاالجتساعية. .8

ات الرحافة االلكتخكنية عمى تشاقز في عجد السػارد البذخية في السؤسدة عسمت السؤسد .9
 االعبلمية كتشاقز العاممضغ في الرحافة السصبػعة.

 مغ السديج إلضافة كػسضمة الشذصة لمخكابط تمجأ اإلنتخنت عمى كاإلعبلمية الرحؽية السػاقع إف .10
 أف يسكغ الخكابط ىحه لكغ نفدو، لمسػقع متاحة تكػف  ال قج ربسا بخمؽيات كإحاشتو لمجسيػر السعمػمات

 السعخكفة التحخيخية السعايضخ عمى اعتسادىا في قمضمة مػاقع إلى ػ متعسج غضخ بذكل كلػ ػ الجسيػر تػجو
 .167بالثقة تحطى أك عمضيا يعتسج ال مرادر كعمى
 ال فيي ثسة غكم ،كججيجا   كلضجا   مجاال   كتشػيعاتيا مجاالتيا بجسيع اإللكتخكنية الرحافة تداؿ ال .11

 العاممضغ قبل مغ كاالحتخاـ ،بالقبػؿ تحطى التي كالقػاعج السخعية التقالضج مغ قػيا   تخاثا   اآلف حتى ستمظت
168كمسارسات عبلقات مغ بو يجكر ما تزبط عمضيا متفق قػانضغ أك معو، كالستعاممضغ ؼيو

. 

                                                 
 لمرحفضضغ الخابع السؤتسخ في غيصاس جساؿ: عغ نقبل   -( مرخ في الجخنالجية كل مػقع) الجػػرنػالجػى  166

 ، الرحافة االلكتخكنية، عمى الخبط االتي: Sep 23, 2005:  التاريخ

                       http://www.khayma.com/librarians/archive/lis/199.htm (12/2/2011)  

 

 (.92/2/2099نفدو، )معمػمات االلكتخكنية ، مرجر ي، الجػرنال  167

 (.92/2/2099مرجرسابق، )معمػمات االلكتخكنية، الجػرنالى،   168

http://www.khayma.com/librarians/archive/lis/199.htm
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 مػاقع مغ العجيج في ياتكالسشتج الفػرؼ  كالتخاسل الحي كالبث كالجردشة السحادثة غخؼ تشتذخ .12
 عمى القائسضغ قبل مغ كاؼية لزػابط تخزع ال كالغخؼ السشتجيات ىحه مغ كالكثضخ اإللكتخكنية، الرحافة

 .169فضيا السذاركضغ قبل مغ خاشئة مسارسات حجكث إلى أدػ الحؼ األمخ السػاقع، ىحه

بة كذلظ لسجيػلضتو عجـ االستصاعة في اخزاع السخسل في حالة التجاكزات القانػنية لمسحاس .13
 كاقامتو كعجـ معخفة أكمكاف تػاججه أك اقامتو كبحلظ فيػ خارج عغ يج القانػف.
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 الثالث الفصل

 االلكرتونية الصخافة على العاملوى 

 
 الصخافة و االلكرتونية الصخافة بني العالقة: األول املبخث 

 الورقية 

 يوتعددة  ي الصخافة االلكرتونيةالوسائط امل: الثاني املبخث 

  :االلكرتونية الصخافة على القيا  العاملنيأخاملبخث الثالث 
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 الػرقية الرحافة و االلكتخونية الرحافة بيغ العالقة  االول السبحث
 

 في ثانياك  الدشضغ، آالؼ مشح ضيخ التي ،المغة في أكال تسثلف السعخفي، االتراؿ اإلنداني الفكخ شيج 
 الكتابة مغ كأكسع أسخع بذكل الشرػص تػزيع بإمكانات تسضدت التي الصباعة اختخاع في ثع الكتابة اختخاع

 لبثت ما ثع  ،ػ أخخ  اختخاعات عجة الصباعة اختخاع كتبع الجغخاؼية، الحػاجد تخصي في كأسيست الضجكية،
 ارتبصتحضث   ،اإللكتخكني الفزاء في الكتابة ثػرة كىي بعج مكانيا تشخح لع التي الخابعة الثػرة ضيخت أف

التي  اإلنتخنت مغ إلضيا  جاء ججيجا   كافجا   الرحافة كاستقبمت ،االتراؿ شبكات كىػ ،ججيج ياترال بػسيط
 كسضمة تطيخ عشجما، ك "اإللكتخكنية الرحافة" ىػ الػافج ىحاك  العجضبة اإلعبلمية العالسية الذبكة ىي

 يقػمػا أف قبل سبقتيع التي اإلعبلـ كسائل في الذائع الشسط بتقمضج عادة   ركادىا يقػـ ججيجة إعبلمية
 اإلعبلمية الػسضمة إلضيع تزيفيا التي الججيجة القجرات فضيا يدتغمػف  التي الخاصة أنساشيع بتصػيخ
 . الججيجة

ة كيعتقج البعس أف الرحافة الػرؾية في شخيقيا الى الدكاؿ، في حضغ يخػ َاخخكف، أف الرحافة الػرؾي
 170ستدتفضج مغ الرحافة االلكتخكنية كستقػػ بيا كلغ تشتيي.

كاذا كانت التقشية الججيجة يسكشيا أف تغضخ شخؽ تػزيع الرحف كاالخبار، كيسكشيا استخجاـ االنتخنت 
ايزَا، كاف كاف بشدب كبضخة تختمف عغ الػرؾية، اال أنيا لغ تدتصيع استبجاؿ السؤسدات الرحاؼية 

سع االخبار كاستقرائيا كتحخيخىا؛ فبجكنيا التػجج محتػيات لمتػزيع عمى االشبلؽ الكبخػ التي تقػـ بج
كحتى كلػ استسخت عائجات الرحف االلكتخكنية في الشسػ بالسعجالت الحالية نفديا، فأنيا لغ تدتصيع 

ـ(، كذلظ عمى افتخاض أف الرحف السصبػعة 2017(اإللتحاؽ بخكب الرحف السصبػعة حتى سشة 
 171%( فقط سشػيا .3بشفذ الشدبة الحالية بسقجار)ستطل تشسػ 

 الداحة عمى نفديا االلكتخكنية الرحافة فخضت اإلنتخنت، شبكة جمبتو الحؼ التحجؼىحا  ضل في
 الرحف عمى تقبل ال التي الججيجة األجياؿ ضيػر فزبَل عغ الػرؾية، لمرحافة قػؼ  كسشافذ اإلعبلمية
 172.السصبػعة

 االتراؿ كسائل في الجحرية كالتحػالت السدتقبل عغ حجيث ىػ ،خكنيةااللكت الرحافة عغ الحجيثف

 باستسخار تصػرت التي الػرؾية الرحيفة عمى ثػرة   تعج فيي فالرحافة األلكتخكنيةالسعمػمات، تػصضل كشخؽ 

 كالخصػط كاأللػاف كالػرؽ  الرػر جػدة مجاؿ في شخأت التي التحدضشات ككل ،الػرؽ  بقاء اشار ضسغ

 نياية في الػرؽ  عمى تػضيفو تع ج،كاح كقت فيك  بمج مغ أكثخ في الرحيفة شباعة كحتى، اعةالصب كسخعة

                                                 

 .223ؼيرل أبػ ريذة، االعبلـ االلكتخكني، مرجر سابق، ص  170
 .503دمحم مشضخ حجاب، مجخل الى الرحافة، مرجر سابق، ص  171
 االلكتخكنية كالػرؾية... صخاع اـ تكامل، مقاؿ عمى الخابج االتي: دمحم ميشجار، الرحافة   172
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، االلكتخكنية الرحيفةاألمخ، ف  ما بتػفضخ تفػقت االنتخنت، شبكة عمى كرقي كانعكاس ضيخت التي الضـػ

 173.السصبػعة الرحف عشو تعجد
لرحف السصبػعة يتسثل في استخجاـ كقج كاف )بضل جضتذ(* قج انترخ لمخأؼ القائل بأف" مدتقبل ا

االنتخنت" فقج كاجيت معارضة شجيجة الخأؼ القائل بامكانية الغاء الرحف االلكتخكنية لسثضمتيا الػرؾية 
استشادا عمى استقخاء إحجاث تصػر كسائل االتراؿ، حضث لع تبمغ كسضمة حجيثة كسضمة قجيسة، بل أضيفت 

 174ا.الضيا، ككانت عامبَل مداعجا عمى تصػيخى
( أف الخصخ الكبضخ الحؼ ييجد الرحيفة BBCكيخػ )جػف راسل( أحج كبار االذاعضضغ البخيصانضضغ في )

الضػمية االسبػعية يأتي مباشخة مغ التكامل الحاصل بضغ تقشية التمفديػف الستصػرة، كتقشية الحاسػب ىحا 
المتضغ تيجداف الرحيفة الضـػ كقج التكامل قج يقجر في زمغ ليذ ببعضج عمى اختخاؽ الخاصضتضغ االساسضتضغ 

 175-تتسثل في:
التػسع في كذف االخبار دكف االرتباط بعامل الػقت السحجد ندبيا  في نذخات االخبار أك البخامج  -1

 االخبارية.
استسخار حزػر الرحيفة في متشاكؿ القارغ، ؼيدسح لو بالترفح كالسخاجع كاالستغخاؽ في التأمل  -2

 طة أك الػقت.مغ دكف االرتباط بدمصة المح

لغ يكػف لمرحافة االلكتخكنية التأثضخ الدمبي الحؼ يػحي بو البعس عمى الرحافة الػرؾية، كالرحافة 
االلكتخكنية ستتصػر أكثخ كستكػف سببَا في تصػر الرحافة الػرؾية التي لغ يدتغشي عشيا، حاليا حاؿ 

أف الرحافة الػرؾية ستدعى الى مختمف كسائل االتراؿ التي ابتجعيا االنداف. كما نخاه االف ىػ 
االستفادة مغ الرحافة االلكتخكنية كستػضفيا لخجمتيا كىػ مايسكغ التجلضل عميو الضػـ ببعس االمػر 
كالقخارات، أما بخرػص تأخخ الػرؾية عغ الشذخ الفػرؼ الحؼ ىػ متاح لبللكتخكنية، ؼيسكغ لمػرؾية أف 

عيا االلكتخكني كدعػة القارغ الى التفاصضل في الضـػ تدتفضج مشو أيزَا مغ خبلؿ نذخ الخبخ عمى مػق
  176الثاني في الػرؾية.

تداىع الرحيفة الػرؾية في نذخ نتاجات السبجعضغ في الفخكع الثقاؼية السختمفة كتداىع في إيجاد ك 
 سػاقعال كججت أف بعج كلكغ الػرؾية، السصبػعات في لو يشذخ ما عمى االشبلع عمى صاحخ , السفزل،

                                                 

يع السميفي، مدتقبل الرحافة اإللكتخكنية في الكػيت  173 تسػز  2الدشة، 38،  12935، جخيجة الؿبذ، العجد ابخـا
 .11.،ص2009

، 1955أكتػبخ  28* بضل جضتذ رئيذ شخكة مايكخكسػفت األكلى عالسيا في مجاؿ البخمجيات، غضتذ السػلػد في 
 كشؿيقتاه في مجيشة سياتل، كيعسل كالجىع، كيمياـ اتر، غضتذ الثاني، بسيشة السحاماة في سياتل.

 .243جج أمضغ، الرحافة االلكتخكنية، مرجر سابق، صرضا عبجالػل  174
 .137عبجاالمضخ الؽيرل، الرحافة االلكتخكنية في الػشغ العخبي، مرجر سابق،   175
 .224ؼيرل أبػ ريذة، مرجر سابق، ص  176
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 ابجاعو نذخ في كمتشػعة عجيجة كسائل عمى الحرػؿ، في محطػضا االديب أصبح الكثضخة، كنيةااللكتخ 
 فضيا، الشذخ عمى يقترخ معضشا   كبضخا   اديبا   كتجعل االبجاع، تحتكخ الػرؾية الرحافة تعج فمع القخاء، بضغ

 الكتخكنية مػاقع اف عندع اف يسكغ، ك السبليضغ يبمغ قخائيا عجد اف عمسا غضخىا، مغ اكثخ مقخكءة النيا
 تشسية عمى قادرا ،جسيبل   مسضدا   كابجاعا   رصضشة ثقافة غ لمقار  تقجـ كاف كفاءتيا تثبت اف استصاعت كبضخة،
 177.الحكؽ 

اف الرحافة، بذكميا التقمضجؼ السصبػع، مغ أكثخ الػسائل، بعج التمفديػف، استفادة مغ ىحا التصػر 
غضخ مغ شكميا التقمضجؼ، كيقجـ فعبَل بعس البجائل العمسية ليا، التقشي االترالي، كتأثخت تأثخَا يكاد ي

كحجث تصػر في تقشية الرحافة، أك مجسل السعارؼ كالخبخات كالسيارات الستخاكسة كالستاحة كاالدكات 
 178كالػسائل السادية كالتشطيسية كاالدارية السدتخجمة في عسمية انتاج الرحيفة.

لشػعضغ، أف الرحافة االلكتخكنية قج تديع في التخكيج لمرحافة كمغ الخؤػ الستقجمة لمعبلقة بضغ ا
السصبػعة مغ خبلؿ تشاكؿ رؤكس السػضػعات، كتخؾ التفاصضل لمرحافة السصبػعة، كيتحقق الشجاح ليحه 
الخؤية اذا كانت الرحيفة السصبػعة مذػقو كمثضخة، كأف تتزسغ أخبار الحػادث السحمية، أك انفخادات 

ف الرحافة السصبػعة التقشيات االلكتخكنية التي تديع في تدخيع ايقاع عسميا، كتقمل صحؽية ميسة؛ كتػض
 179الفارؽ الدمشي بضشيا كبضغ الرحافة االلكتخكنية.

 األخبارية اإلعبلـ كسائل حالة) "The state of the news media 2006" بعشػاف تقخيخ صجر كقج
 كأيزا كتمفديػف  اذاعة كشبكات صحف مغ كافة ةاالمخيكي االعبلـ كسائل الحػاؿ يتعخض( 2006 عاـ

 مذخكع معيج إعجاد مغ كالتقخيخ ،زخ بمػغ-كمجكنات االنتخنضت شبكة عمى مػاقع مغ األلكتخكنية الرحافة
 مغ عجد الجراسة إعجاد فى كشارؾ. كػلسبيا بجامعة الرحافة بسجرسة الرمة ذؼ الرحافة في االمتياز
 (178) مغ أكثخ يزع كالتقخيخ. الستحجة الػاليات في اإلعبلـ شؤكف  في السعشيو االبحاث كمخاكد السعاىج

 إف مقجمتو في كيخػ  كاقترادياتيا، كجسيػرىا بسزسػنيا يةإعبلم كسضمة كل تػجيات كيتشاكؿ كمسة الف
 ىل التداؤؿ الى يجفعشا قج مزى الحػ العاـ في كالرحافة باإلعبلـ الخاصة كيغالعشا أبخز استعخاض

 فأ السيساك  السكتػبة؟ الرحافة مػت بجاية شيج الحؼ العاـ أياـ ـ(2005) عاـ األياـ مغ ـيػ  في سشحكخ
 حاؿ ىحا كاف اذا يتداءلػف  الستابعضغ مغ الكثضخ جعمت الكبخػ  بالرحف كالخاصو الدارة غضخ األخبار

 قخرت – مثبل – تايسد نضػيػرؾ فرحيفة  الرغخػ؟ الرحف حاؿ سيكػف  فساذا الكبخػ  الرحف

                                                 
177

  :صبيحة شبخ، الثقافة كاالبجاع بضغ الرحافة الػرؾية كااللكتخكنية، عمى الخابط االتي  
http://www.facebook.com/topic.php?uid=112921896715&topic=8471(30\5\2011)   

يع شبل، مرجر سابق، ص  178  .329ابخـا
 .241، 2011ر كائل لمشذخ كالتػزيع، عبجالخزاؽ دمحم الجليسي، االعبلـ الججيج كالرحافة االلكتخكنية، عساف، دا  179
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 عغ باالستغشاءقخارا مذابيا ىػ  تايسد انجمذ لػس صحيفة اتخحتك . محخرييا مغ (60) عغ شاءغستاال
 180محخرييا. مغ (85)

عمى مجػ األعػاـ القمضمة  عالسيا   شكل مػضػع مدتقبل الرحافة الػرؾية، اىتساما  في ىحا الدياؽ 
مجػ االىتساـ ، ك يحا السػضػعكاألبحاث التي عشضت ب ،كعكدت الشذاشات كالشجكات كالجراسات ،الساضية

كمشيا  ،كما يحيط بو مغ تػقعات كحدابات، في ضل التصػر الستدارع كالسحىل لذبكة اإلنتخنت ،بسدتقبميا
االنتذار الػاسع لمرحافة اإللكتخكنية، كقج تصػرت تكشػلػجيا االتراالت بذكل ىائل نتيجة التصػر التقشي 

تاحتو مغ خيارات اأف تعبخ القارات كتتخصى الحجكد، كما ستصاعت أكانتذار السعمػمات بدخعة فائقة 
 181في صشاعة الشذخ الرحفي. ميسةججيجة أماـ جسيػر القخاء كبسا يسكغ أف تشبئ بو مغ تحػالت 

اال أف  ،كليذ ىشاؾ صخاع بضشيسا ،الرحافة االلكتخكنية مكسمة لجكر الرحافة الػرؾية كالسصبػعةف 
عمى شكل مغ ىشا الحؼ يشعكذ  ،ح تمظ الرحف في شكميا الحجيثالتسػيل أصبح اآلف مغ آليات نجا

ليا جساىضخىا  تصبحأف ثقافة االنتخنت إاذ  ،آخخك ىا بضغ حضغ ججيجكتخباره أمغ حضث تشػع كأدائو السػقع 
التي تذيج ميبلد  ،كالرحافة االلكتخكنية كىي بازدياد عمى العكذ مغ قخاء الرحف كالكتب ،كشعبضتيا

تدتفضج مغ األزمات التي تسخ بيا الرحافة التقمضجية كمغ بضشيا ك اكبيا زيادة في عجد زكارىا، مػاقع كثضخة تػ 
 الخقابة عمضيا كمشع بعس السػاد الرحؽية مغ الشذخ ك األزمات االقترادية التي يسخ بيا العالع العخبي

ىا برفة دكرية فالغالبية جججيكتالرحف التقمضجية الى االىتساـ بسػاقعيا االلكتخكنية عمى االنتخنت  فتجفع
، اال اف ةمغ الرحف أصبحت تتجو إلى االنتخنت كاإلعبلـ الفزائي في ضل نديف الخدائخ الحالي

 182الرحافة االلكتخكنية لغ تحل محل الرحافة الػرؾية ميسا شاؿ الدمغ.
-شغمت فقج متعجدة الجػانب، ججلية   عبلقة بضغ الرحافة االلكتخكنية ك الرحافة الػرؾية قزية  اف ال

السؤسدات السيشية الرحؽية ككسائل االعبلـ االخخػ، كالسدتثسخيغ في حقل االعبلـ،  -تذغل تكمازال
أصبح كضع الرحافة السصبػعة كمغ ثسة نتقل االىتساـ بالسػضػع الى الجراسات كالبحػث االكاديسية، كأ

اللكتخكنية في الػاليات عبلمة ممحػضة لمرحافة ا ـ(1998(كيعج عاـ ؛ عمى السدتػػ العالسي اقمق
الستحجة االمخيكية، النو سجل زيادة ممحػضة في االنتاج الرحفي الحؼ يكتب خريرَا لمسػاقع 

                                                 

 .149صادؽ حسو غخيب، مرجر سابق، ص  180

 الرحافة.. بضغ الػرؾية كاإللكتخكنية، بجكف االسع السؤلف، السعمػمات عمى الخابط االتي:   181
http://www.cdfj.org/look/print.tpl?IdLanguage=17&IdPublication=1&NrArticle=5607&NrIssue=

1&NrSection=1 (29/5/2011) 
 دمحم ميسشجار، الرحافة االلكتخكنية كالػرؾية ...صخاع أـ تكامل، مقاؿ عمى الخابط االتي:   182
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االلكتخكنية لمرحف كالسجبلت، كلعل الديادة تعج اشارة الى أف الصبعات االلكتخكنية لمرحف الػرؾية لع 
.فة، بل أصبح ليا تأثضخ جساىضخؼ فعاؿتعج مجخد كسضمة ججيجة لتػزيع االخبار التي تصبع في الرحي

183
 

في مجاؿ أخخ لمتقشيات الدابقة لمجخائج السصبػعة، فاف معطع الجخائج االلكتخكنية لع تقع بتججيج 
صفحاتيا أكثخ مغ مخة خبلؿ االربع كالعذخيغ ساعة؛ كعمى الخغع مغ ذلظ، فإف بعس الجخائج، بسا فضيا 

 San Jose، ك"ساف جػزيو مخكضػرؼ نضػز" Dallas Morning News"داالس مػرنشج نضػز" 

Mercury News قج بجأت بشذخ القرز التي تقع في الحاؿ عمى الػب رغع أنيا لع تطيخ أكاَل عمى ،
 184صفحات الجخيجة السصبػعة، كلكغ مغ الػاضح أف معطع الجخائج لع تتبغ تمظ الدياسة.

 (آخخ صحيفة كرؾية في عاـ عشبسيذيج كفي دراسة أجختيا مايكخكسػفت كصمت إلى نتيجة أف العالع 
رئيذ تحخيخ مجمة الجديخة الدعػدية مع أنو  (خالج السالظ)الستقجمة يقػؿ  البمجافعمى األقل في  (ـ2018

مدتقبل الرحافة الػرؾية بالشطخ إلى في كمجػ تأثضخىا  ،مغ السبكخ ججا الحكع عمى الرحافة االلكتخكنية
ـ سضجة السػقف، فإف ذلظ ال يشدضشا ما نخاه في جضل الذباب مغ افتتاف أف صحافة الػرؽ ال تداؿ إلى الضػ 

عمى الخغع مسا تزخو مغ معمػمات بدخعة كميشية عالية  ،ستفادةاإلك ليا  تيامتابعك  ،بالسػاقع االلكتخكنية
)ىجاية  رئيذ مجمذ إدارة كتحخيخ )ىجاية دركير)كفي السقابل تقػؿ الرحؽية الدعػدية  ،رغع حجاثتيا

إف الرحافة االلكتخكنية  ؛السجبلت الدعػدية االلكتخكنية حػؿ الرحافة اإللكتخكنية ػحجؼ ىي إأاؿ نت(
فخضت نفديا عمى الداحة اإلعبلمية كسشافذ قػؼ لمرحافة الػرؾية .. كتزيف أف الرحافة اإللكتخكنية 

%  33امت بشدبة أصبحت آلة اقترادية كمالية ضخسة إذ إف مػارد الرحف مغ مػاقعيا االلكتخكنية تش
لضغ التشفضحيضغ لبلتحاد ؤ السدكيقػؿ تيسػثي بالجنج كبضخ  سشػيا كىػ ما تؤكجه الجراسات في ىحا السجاؿ

العالسي لمرحف الحؼ يتخح مغ باريذ مقخا لو في اإلجساؿ، ندتصيع أف نقػؿ إف جسيػر الرحف 
سا تعسل الرحف عمى تػسيع مدتسخ في الشسػ، سػاء في مجاؿ الرحافة السصبػعة أك اإللكتخكنية. ك

قاعجة انتذارىا مغ خبلؿ استكذاؼ نصاؽ كاسع مغ قشػات التػزيع الججيجة، التي تتخاكح ما بضغ الرحف 
كلقج أثبتت الرحف مخكنتيا  ،الضػمية السجانية إلى الشدخ اإللكتخكنية السشذػرة عمى مػاقع اإلنتخنت

 185.نصاؽ عخيس مغ السشافدة اإلعبلميةالذجيجة كقجرتيا عمى مقاكمة ذلظ االنقزاض مغ قبل 
في دراسة مدحية شاممة عمى عجد كبضخ مغ الرحفضضغ في دكؿ العالع قاـ بيا مشتجػ السحخريغ كأما 

غمبية األ( بالتعاكف مع معيج زغبى الستصبلعات الخأؼ العاـ، عبخت World Editor Forumالسي )الع
يع الكبضخ أك تفاؤليع الستػسط بسدتقبل الرحافة في عغ تفاؤلعضشة البحث %( 85الكبضخة مغ السحخريغ )

                                                 

خالج دمحم غازؼ، الرحافة االلكتخكنية العخبية االلتداـ كالتجاكز في الخصاب كالصخح، رسالة مقجمة لمحرػؿ عمى   183
، 2009(، PHUشعبة الرحافة في الجامعة االمخيكية )-ية االعبلـدرجة دكتػراه االعبلـ في الرحافة، تقجـ الى كم

 .162ص

 .43، صمرجر سابقدراسات في التفاعمية كترسيع السػاقع، -شخيف دركير المباف، الرحافة االلكتخكنية  184
 بجكف االسع السؤلف، مرجر سابق. الرحافة.. بضغ الػرؾية كاإللكتخكنية،   185
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%( رأت أف الرحافة الػرؾية ستطل ىي السرجر االساسي لبلخبار 25العالع، لكغ ندبة محجكدة مشيع )
 186.االقل خبلؿ سشػات العذخ السقبمة في

كالدسات عمى اكتذاؼ كتحمضل السدايا حتى اآلف مازاؿ الباحثػف السيتسػف بسدتقبل الرحافة عاكفضغ ك 
بضشيسا،  الستشافدةكاالختبلؼ كالتكامل ؼيسا بضغ الرحافة االلكتخكنية كالرحافة السصبػعة  التبلقيكأكجو 

فميذ لو إال اإلذعاف إلى مشصق التػافق  ،العالع الستخمف عشو كمشو العالع العخبي في بمجاف العالع الستقجـ ك
التي اليداؿ يعاني مشيا  لتقشيةااألمية ، كتعاني مغ طأك التشاضخ السحكػر آنفا عمى السجػ القرضخ كالستػس
 .جامعاتالسعاىج ك القدع كبضخ حتى مسغ ىع عمى رأس اليـخ العمسي في 

رئيذ بخنامج االعبلـ الججيج في كمية الرحافة بجامعة نػرث  Rich Gordon (ريتر جػردكف )كيخػ 
أف مجخد ك غاية في االىسية، يعجاف  Brandالعبلمة التجارية ك  Trustكيدتخف االمخيكية أف عشرخؼ الثقة 

نقل السحتػػ التحخيخؼ مغ عمى الرحيفة الػرؾية ككضعو عمى مػقعيا عمى االنتخنت لغ يداعج عمى 
امكانية تحقضق دخل مشو، كأف  السػقع كمغ ثسةجحب القخاء لمعػدة الى السػقع بذكل يديع في زيادة حخكة 

َا الف صشاعة الرحافة بذكل عاـ قامت عمى قاعجة تعتسج عمى َا أماـ الرحف نطخ رئيدتحجيَا  جذلظ يع
نذخ الكثضخ مغ السحتػػ التحخيخؼ الحؼ يحتاجو القخاء دكف اعصاء اعتبار لكػف أكلئظ القخاء يخيجكف معخفة 

اف مغ الزخكرؼ اعادة تقضيع السحتػػ التحخيخؼ بغخض التعخؼ عمى ما يشبغي كما ك ذلظ السحتػػ أـ ال.. 
  187.ذخهال يشبغي ن

كمغ الستعارؼ عميو أف قارغ الرحيفة الػرؾية، كمدتخجـ االنتخنت ليذ شخرَا كاحجَا، بل ىسا في 
الحؿيقة مختمفاف في كثضخ مغ الخرائز، كمشيا الجشذ كالعسخ كمدتػػ التعميع كالغخض مغ قخاءة 

اء الدغ، كىػ الرحيفة، فقخاء الرحف االلكتخكنية كسا أثبتت الجراسات، يكػنػف عادة مغ بضغ صغخ 
 188مايسكغ استثساره في العخض االعبلمي.

كتؤكج تقاريخ صحؽية دكلية أف ارتفاع تكاليف الصباعة كتقميز االعبلنات كتخاجع االشتخاكات في 
الرحف الػرؾية بات يؤرؽ العجيج مغ ىحه الرحف، حضث دفعت االزمة السالية العالسية بكبخيات 

لتكتفي بسػاقعيا االلكتخكنية، كمع ذلظ فبل يداؿ ىشاؾ اعتقاد بعجـ الرحف الى أف تػدع شبعاتيا الػرؾية 
تأثضخ الرحافة االلكتخكنية عمى االعبلنات في الرحف الػرؾية كأف التأثضخ ربسا يكػف فقط عمى القارغ 

 189كليذ عمى السعمغ.
بيعاتيا تخاجعا ندبيا في عجد القخاء كفي حجع م في الدشػات االخضخة  الرحافة الػرؾيةلقج شيجت 

الحرػؿ عمى األجيدة  مغ جية كسيػلة  في الغخب نطخا لتدايج أعجاد مدتخجمي الذبكة العشكبػتية السيساك 
                                                 

 .163، صخالج دمحم غازؼ، مرجر سابق  186

 .165-164خالج دمحم غازؼ، السرجر الدابق، ص  187
 .113دمحم جاسع فمحي، مرجر سابق، ص  188
 .290عبجالخزاؽ دمحم الجليسي، مرجر سابق، ص  189
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ف اتداعا في ضاىخة االستخجاـ اإللكتخكني في االساضي افامفقج شيج الع مغ جية اخخػ  كاالتراؿ بالفزاء
السالية )االقترادية( العالسية عمى األزمة كسيصخت مجاؿ الرحافة كالسعمػمات عمى السدتػػ العالسي، 

معطع الشذاشات االقترادية في العالع، كامتجت تأثضخاتيا إلى أكركبا كركسيا كالياباف كانجكنيديا ك كػريا 
كما مغ شظ أف ىحه األزمة عكدت تأثضخاتيا السباشخة كغضخ ؛ كمرخ كدكؿ الخميج العخبي كبمجاف أخخػ 

صشاعة الػرؽ في العالع، شأنيا شأف العجيج  كحلظرجات متفاكتة، ك بج كالسباشخة عمى معطع دكؿ العالع 
شيجت حالة مغ الخكػد الدخيع، متأثخة باألزمة السالية العالسية كإغبلؽ التي مغ الرشاعات الخأسسالية، 

اضصخ العجيج مغ السرانع السشتجة إلى  كقج العجيج مغ الرحف كتخاجع حجع مبيعات البعس اآلخخ،
شيج سػؽ الػرؽ ارتفاعا  ـ(2008( عاـعخضت لتحبحبات صعػدا كىبػشا ففي نياية ، حضث تاإلغبلؽ

تأثضخ األزمة  ككاف دكالر)900 – 850(دكالرا، مقابل مابضغ  (1050)ممحػضا، ككصل سعخ الصغ إلى 
يدتصيع أف يشفي أف ثسة تأثضخا في لع  االسالية العالسية في سػؽ صشاعة الػرؽ غضخ مباشخ، لكغ ال أحج

يذضخ تقخيخ صجر في دبي، اف االزمة السالية العالسية تدببت ، في ىحا السجاؿ ز حجع السصبػعاتتقم
مجبلت، إال أف التقخيخ أشار إلى أف  )103)كسضمة إعبلـ، بضشيا ثبلث صحف يػمية ك (121)بإغبلؽ 

كسضمة  (64)كحدب التقخيخ، فإف ، عجدا كبضخا مغ السجبلت عمقت الرجكر مؤقتا لحضغ تجاكز األزمة
كيتشاكؿ  كسضمة أخخػ عغ الطيػر بذكل مؤقت )57)إعبلـ تػقفت نيائيا خبلؿ تدعة أشيخ، ؼيسا احتجبت 

فقج أما السجبلت ة، العالسيعشجما بجأت األزمة  ـ(2008(أيمػؿ  مغذيػر التي تبجأ التدعة  مجة  التقخيخ
 190لى مػقع إلكتخكني.استغشت ثبلثة إصجارات عغ الصباعة الػرؾية كاكتفت بالتحػؿ التاـ إ

كمع كل ىحه االزمات ك تخاجعات الرحافة السصبػعة تذضخ تقاريخ الى اف الرحافة السصبػعة التداؿ 
 في السقجمة ك مغ كجية نطخ أنرارىا ستبقى دائسَا ليا قخاؤىا ك تأثضخاتيا تبقى مػجػدة.

 
 

  الرحافة االلكتخونية والرحافة الػرقيةفي  اختالف مدار العسل ومشيجو
التي تسضدت بيا بضئة عسل الرحافتضغ االلكتخكنية كالػرؾية، يسكششا الدسات الخرائز ك فى ضػء 

استخبلص مشيج العسل الحؼ تعسل بو ىحه الرحافة، كلسديج مغ التػضيح سشعخض مدار عسل 
 191الرحافة السصبػعة كمشيجو، فسغ خبلؿ السقارنة تتزح الرػرة أكثخ: 

 الرحافة السصبػعة   .1
ػؿ إف الرحافة السصبػعة إتبعت مشيجا في العسل يقػـ بشقل القارغ مغ نقصة الى نقصة في يسكغ الق

  -مدار مدتؿيع حتى يشقل السعمػمة مغ السرجر الى الجسيػر، ككسا يأتي:

                                                 

 .ػ، معمػمات االلكتخكنيةالرحافة.. بضغ الػرؾية كاإللكتخكنية، مرجر سابق  190
 .59صزيج مشضخ سميساف، الرحافة االلكتخكنية، مرجر سابق،   191
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ساحة االحجاث كمرادر السعمػمات، كفضيا تتع مخحمة جسع السعمػمات بػساشة  السخحمة االولى 
 الرحفضضغ.

جيػػػة االترػػػاؿ كيقػػػػـ بيػػػحه السيسػػػة السحػػػخركف كجيػػػاز تحخيػػػخ الرػػػحيفة كمدػػػؤكليا   السخحمـــة الثانيـــة
كادارتيا ككل، كفي ىحه السخحمة تكػف السػاد القابمة لمصباعة، سػاء أكانت صػر أـ نرػصػا مكتػبػة، ىػي 

 الشسط الػحضج السدتخجـ.
ػ التحخيخؼ الحؼ حرل كسضمة االتراؿ كىي صحيفة مغ الػرؽ السصبػع عميو السحتػ  السخحمة الثالثة 

 عميو جيازىا التحخيخؼ.
ــة  ــة الخابع جسيػػػر متمقػػي يشبغػػي لػػو أف يقػػخأ فقػػط، كال يسمػػظ مػػغ كسػػائل االترػػاؿ كالتفاعػػل مػػع  السخحم

 الرحيفة شضئَا سػػ عضشية كسصػر الحبخ السرفػفة عمى الػرؽ.
 

 ونية  الرحافة االلكتخ  .2

الخصػػػي الػػػحؼ تتبعػػػو الرػػػحافة السصبػعػػػة، تتبػػػع  فػػػي مقابػػػل البدػػػاشة كالدػػػيػلة التػػػي تسضػػػد بيػػػا السدػػػار
جائل كالخيارات في كػل مخحمػة الرحافة االلكتخكنية مدارَا الخصيَا يتدع بالتشػع كالتعقضج كيقػـ عمى تعجد الب

 192كل مغ أشكاؿ االتراؿ ككسا يأتي:مخاحل مسارسة العسل عبخ الرحافة االلكتخكنية كذمغ 
بػل  ،اليػجج فضيا صػحفضػف محتخفػػف فقػطالتي ادر السعمػمات: مداحو األحجاث كمر :السخحمة الولى

تزع ىػاة كمدتقمضغ ككثضخا  مسغ اليسكغ الحكع عمضيع بانيع صحفضػف في االصل، كخبخاء مغ ميشػة مػا أك 
 نذصاء في حخكة سياسية أك مشطسة دكلية متخررة أك مجافعضغ عغ حقػؽ االنداف.

 

بػل يػجػج  ،فة أك مؤسدة صحيفة كقشػػات تمفديػنيػةيعمى صح االتراؿ التقترخ جية السخحمة الثانية 
بجانبيا مشطسات كحخكات سياسية كأحداب كمشطسات دكلية ك كزارات تابعة لجكؿ كأشخاص مدػتقمضغ كىػػاة 

كسػػا ىػػػ الحػػاؿ فػػي الرػػفحة -كغضػػخ ذلػػظ، كجيػػو االترػػاؿ التقػػـػ فقػػط بالتعامػػل مػػع الشرػػػص السكتػبػػة
كالسدسػعة كالسخئية، كتحجيث قػاعج البيانات ك ياـ بتحخيخ السػاد السقخكءة ، الؿ بل يتعضغ عمضيا -السصبػعة

 السقجمة. ك البحث عغ مخاجع كمرادر اضاؼية لمسادة، 
 

تتغضػخ مػغ ندػخة كرؾيػة مصبػعػة مػغ الرػفحة، الػى مػقػع عمػى التػي كسػضمة االترػاؿ  السخحمـة الثالثـة 
مػايعخؼ محتػػػ صػحيفة يػتع بثػو بالكامػل السػمكيا عمػى ت أك قشاة معمػمات صحؽية تميفديػنية، أك ضاالنتخن

, ك فػي الػقػت  الخقسيػة الحاممػة لمسعمػمػات، حػضغ األكعيػة بالكتاب االلكتخكنػي عبػخ يتجػجد محتػاىػا كػل يػـػ
يفتقػخ الػى ؾيسػة كميػة تقخيبػا  ي في الرفحة التقمضجية حضثنفدو تحتفع بالسحتػػ القجيع، عكذ الػعاء الػرق

 مشو.  اية دكرة صجكره كضيػر العجد اآلخخي نيف ؼءبالشدبة لمقار 
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ــة الخابعــة   اف الجسيػػػر الستمقػػي فػػي الرػػحافة االلكتخكنيػػة مختمػػف كميػػَا عػػغ الجسيػػػر الستمقػػي: السخحم
تيػػػيء الفخصػػػو  ،االشػػػارة الضيػػػا تجسيػػػػر الرػػػحافة السصبػعػػػة، فالخػػػجمات كالسشتجػػػات الستشػعػػػة التػػػى سػػػبق

الػى جسيػػر يتفاعػل بأيجابيػة  شقمو مغ جسيػر يتمقػى سػمبيا،دكات التى تلجسيػر مدكد بقجر مغ البجائل كاال
مػػع مايقػػجـ لػػو مػػغ السعمػمػػات عمػػي مػػا حػلػػو فػػي جسيػػع مجػػاالت الحيػػاة، ؼػػبعس السػاقػػع تتػػيح لمجسيػػػر 

كالرػػحفضضغ فػػػرَا, كبعزػػيا ااّلخػػخ يتػػيح لمجسيػػػر, االسػػتساع الػػى مػػايجخػ فػػي سػػاحو  إلػػى الكتػػابالػصػػػؿ 
محطػػة, كيطيػػخ ىػػحا بػضػػػح فػػي مػاقػػع القشػػػات الفزػػائية التػػى تتػػيح اسػػتؿباؿ البػػث الحػػي االحػػجاث لحطػػة ب

 عبخ مػاقعيا. 
 

 اتجاىات العالقة بيغ الرحيفة السصبػعة والرحيفة االلكتخونية
اتجاىػػػات حػػػؿ ىػػػحه  ةج ثبلثػػيػػػكيسكػػغ تحج مػػػغ الرػػحافة اليسكػػػغ أف يشكػػخه أحػػػج؛التشػػافذ بػػػضغ الشػػػعضغ 

  193اللكتخكنية كالرحافة السصبػعة.التشافذ بضغ الرحافة ا
 

مػغ فػخص كبضػخة  كىػ يتػقف عشج كصف االمكانات الكبضػخة لبلنتخنػت كمػايسكغ اف تػػفخه االتجاه االول 
لمبذخية لمحرػؿ عمى السعمػمات بذكل سخيع كىػ مايذضخ الى عجـ االىتساـ بسدتقبل الرحافة السصبػعة 

 بػضيفتيا. اذا كانت الرحافة االلكتخكنية يسكغ اف تقػـ
ف كا ،كالكثضخ مغ انرار ىحا االتجػاه ىػع مػغ مؤيػجؼ رؤيػة مارشػاؿ ماكمػىػاف حػػؿ الدػخعة االلكتخكنيػة

ة الخبخيػة خبلؿ نقل القرػ ني لبلحجاث شكل مضدة الرحافة االلكتخكنية مغاالعتساد عمى الشقل الدخيع كاآل
 مع الرػر الفػتػغخاؼية كالرػت كالرػرة التمفديػنية.

 

عغ رحافة االلكتخكنية لغ تربح ابجا  بجيبل  حضث يؤكج عمى أف الكىػ يخالف سابقو الثاني  االتجاه 
خ الى ذلظ فيػ لع خ كسائل االعبلـ التقمضجية لع يذف تاريلسصبػعة، كيأتي ذلظ انصبلقَا مغ أالرحافة ا

   .كأدكاتو نتاجالا بل اف مايختفي ىػ فقط شخؽ  اخخػ ججيجة كسضمة اك تقشية يذيج اختفاء كسضمة بطيػر
تعتسج عمى الشز كالػسائط الفائقة مكانيا جشبَا الى  اف تحتل الرحافة االلكتخكنية التيفسغ الستػقع 

 جشب مع الرحافة الػرؾية السصبػعة.
كيتبشى ىحا االتجاه أكاديسضػف، كصحفضػف يعسمػف في الرحف السصبػعة. كيخػ أصحاب ىحا االتجاه 

ت قج اضافت الكثضخ لحقل الشذخ عسػما انيا التداؿ مجخد اداة مداعجة لمرحافة انو اذا كانت شبكة االنتخن
السصبػعة في سبضل تػسيع دائخة قخائيا عمى السدتػػ الجكلي، كتصػيخ االداء الرحفي كغضخىا مغ 
الخجمات الستعجدة التي تقجميا االنتخنت لمرحف الػرؾية كانو لسغ السدتبعج اف تشقخض الرحف 

 تتخاجع مكانتيا اماـ الرحافة االلكتخكنية.السصبػعة اك 
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يقف مػقفا مختمفا عغ االتجاىضغ الدابقضغ اذ يخػ انو اليسكغ الحكع عمى مدتقبل  االتجاه الثالث 
الرحيفة الػرؾية اك حتى االلكتخكنية االف كالػاقع الحالي يقػؿ اف مشحشى تصػر الرحافة السصبػعة في 

 افة السصبػعة عمى مػقعيا في االىتساـ.تقجـ كبضخ دائسَا كي تحافع الرح
 

كايزا  يخصج الخبخاء ثبلثة اتجاىات سضتعسق كجػدىا مدتؿببَل في مجاؿ الرحافة االلكتخكنية بػجو 
 194عاـ ىي:
حجد ىحه الطاىخة الكثضخ مغ الخبخاء، كأحج االتجاىات  غ" ازدىار صحافة اليػاة "الستجػلي .1

النتخنت، كذلظ ؼيسا يتعمق بقزايا كبخػ، سػاء عمى مدتػػ العالع السدتقبمية لمرحافة االلكتخكنية عبخ ا
كقزايا الحخب كالدبلـ، كحقػؽ االنداف، كالبضئة، أك قزايا قصخية مثل: التشسية االقترادية، 

 كاالجشساعية، كتػزيع الثخكة، كالدمصة، كالحخيات العامة.
ت الذائعة في صشاعة حاسرصماليعج مرصمح السرجر السفتػح مغ صحافة السرجر السفتػح   .2

البخمجيات ذات البشاء الكػدؼ، أك الذفخة السفتػحة التي يزعيا مبخمجػف في أؼ  اقرج بيالبخمجيات، كت
ضاىخة  ى عالع الرحافة االلكتخكنية، السيسا مع نذػءأف ىحا السفيػـ بجأ يتدمل ال ؛ عمسامكاف في العالع

، كالسترػر أنو لعسل عمى السؤسدات السحتخفة فقط، كعجـ اقترار مسارسة اكإنتذارىا صحافة اليػاة 
ستشذأ مػاقع كتجسعات عمى شبكة االنتخنت تكػف بسثابة مرجر لمسعمػمات، كأخبار، كبيانات، كتقاريخ، 

 كتعميقات، كمداىسات شتى، يقجميا ىػاة كمحتخفػف كأفخاد مغ الجسيػر.

نػع ججيج مغ الرحافة االلكتخكنية ستػقع أف يشذأ المغ  الرحافة االلكتخونية الذجيجة التكيف  .3
بيا الى التكيف يسكغ أف تصمق عميو الرحافة الذجيجة التكيف، أك التي تػفخ مدتػػ مغ الذخرية يرل 

التي يدتصيع فضيا كل فخد مغ ، حتى ترل الى الجرجة الجسيػر كرغباتحتياجات بذجة، كسخعة، مع إ
فتو االلكتخكنية كمحتػاىا، أك مػقعيا االلكتخكني أفخاد الجسيػر عمى حجة، أف يحجد سمفَا شبيعة صحي

 السفزل بذكل عسضق، كشامل.
 

 مدتقبل الرحافة السصبػعة والرحافة االلكتخونية
ـ( أجخيت دراسة مبكخة ندبيَا حػؿ التأسيذ التجاىات القخاء الذباب كترػراتيع 1983في عاـ )

االخبار كالسعمػمات الكتخكنية، ككاف عجد لرحيفة السدتقبل، كذلظ بدؤاليع عغ رؤيتيع في مجاؿ تمقى 
دارسَا بجامعة ستانفػرد التي تقع في قمب "كادؼ الدضميكػف" الستخرز في صشاعة  539السفخدات 

الكسبضػتخ بالػاليات الستحجة، كأشارت الشتائج الى أف اثشضغ مغ كل خسدة دارسضغ يعتقجاف أف الجخائج كسا 
مػمات يفزبلف تمقي االخبار مغ الجخائج االلكتخكنية بجاَل مغ ترجر االف سػؼ تحل محميا بشػؾ السع

                                                 

، 2008رؤية مدتقبمية، القاىخة، الجار السرخية المبشانية، -ماجج سالع تخباف، االنتخنت كالرحافة االلكتخكنية  194
 .289-288ص
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الجخائج الػرؾية التقمضجية، كتبضغ اف االفخاد الحيغ يفزمػف الجخائج االلكتخكنية كانػا أكثخ تػجيَا نحػ استخجاـ 
أجيدة الكسبضػتخ. كلعل ىحه الشتائج ىي التي أسدت الشطخة السدتقمة لكل السحاكالت في التحػؿ عغ 

 195لرحيفة الػرؾية الى تقجيع االخبار االلكتخكنية.ا
، كاالقترادية كاالجتساعية الدياسية حياتشا في بالغة   أىسية  في عرخنا  اإللكتخكنية رحافةكالشظ أف لم

كالرحافة السصبػعة أيزا أىسية خاصة في حياتشا، اليسكغ أف يذار في تصػر الرحافة االلكتخكنية إلى 
 رحافة السصبػعو.بجاية الشياية لعرخ ال

كفي عجد كبضخ مغ الجراسات تحػؿ حػؿ مدتقبل ىاتضغ الرحيفتضغ، كفي مجار الدؤاؿ، ىل اف 
االنتخنت كػسيط اعبلمي كالسيسا الرحافة االلكتخكنية نذيج بجاية الشياية لعرخ السصبػعة التقمضجية؟ أك 

 الرحافة الػرؾية كااللكتخكنية تكامل أـ مػاجو؟
ر بحث أكاديسي كميشي مدتسخ مشح أف ضيخت السػاقع االخبارية عمى شبكة ىحا الدؤاؿ ىػ مجا

 االنتخنت في أكائل التدعضشيات.
غضخ أف الججؿ الجائخ حػؿ السػضػع لع يسشع الرحف نفديا مغ الجخػؿ في عالع االنتخنت مغ خبلؿ 

االف أف االنتخنت شبعات الكتخكنية خاصة كمجانية في معطع االحياف في حضغ أنو لع يثبت قصعَا حتى 
أثخت سمبا عمى تػزيع الرحيفة السصبػعة أك أدت الى انخفاض دخميا مغ االعبلف في العالع؛ عمى 
العكذ مغ ذلظ، فاف دراسات الدػؽ في أمخيكا أثبتت أف كثضخَا مغ السػاقع االلكتخكنية الخجمية كالتجارية 

الى مدتخجمضغ ججد، بسعشى أخخ فاف  مشيا اتجيت الى الرحف كالسجبلت لبلعبلف عغ نفديا كالػصػؿ
ىحه السصبػعات سػاء العامة مشيا أك الستخررة مشيا استفادت اعبلنيا  مغ انتذار السػاقع االلكتخكنية 

 196السختمفة عمى شبكة االنتخنت.
كفي دراستو عغ الرحافة االلكتخكنية أشار د.رضاعبجالػاجج أمضغ مجرس الرحافة كاالعبلـ بجامعة 

سؤاؿ كىػ ىل تمغى الرحافة االلكتخكنية الػرؾية؟ ككاف الجػاب انيا البج أف يؤخح في االزىخ إلى 
 197االعتبار عجة أمػر: 

أنو في تاريخ كسائل االتراؿ مشح نذأتيا كحتى اآلف لع تمغ كسضمة اتراؿ متصػرة الػسضمة   أوال  
عا كسضمة ججيجة تتيح امكانيات القجيسة، بل تدتػعبيا كتصػرىا، كيخخج مغ تفاعل الػسضمتضغ أك الػسائل م

 ججيجة كمتعجدة لمجسيػر في االتراؿ كتبادؿ السعمػمات.
 

ىشاؾ  العجيج مغ الدسات، فإفتذابو بضغ كسائل االتراؿ الحجيثة كالتقمضجية في عمى الخغع مغ ال  ثانيا  
 تدامشية.البلالية الخاىشة، كأبخزىا التفاعميةك البلجساىضخية ك سسات مسضدة لمتكشػلػجيا االتر

 

                                                 

 .193شخيف دركير الباف، مرجر سابق، ص  195
 .227بق، صؼيرل أبػ ريذة، مرجر سا  196
 .130-128رضا عبجالػاجج أمضغ، مرجر سابق، ص   197
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مخاحل في التبشي كاالستخجاـ، كىي  ثسضمة اتراؿ مدتخجمة في السجتسع تسخ بثبلف أية كَ : اثالثا  
 ئتي مىا ٍترحتىتي سيَهتً؟؟؟؟((((()))) ساىضخية(.جالسخحمة الك )السخحمة الستخررة، 

 

ق بالجػانب اف الرحافة الػرؾية تػاجو عجة تحجيات خصضخة في الػقت الخاىغ، مشيا مايتعم :رابعا  
 االقترادية، أك البضئية، أك تحجيات أخخػ.

 

اف االنداف عادة ما يسضل الى استخجاـ الػسضمة االترالية التي تعصيو الخجمة االشسل كاالكثخ  :خامدا  
 جاذبية بأقل جيج مبحكؿ، كبأقل تكمفو.

 

خاص السباب أف السصبػع بذكل عاـ، كالكتاب كالجخيجة بذكل خاص ما زاؿ ليسا بخيق  :سادسا  
 تاريخية كثقاؼية عشج االجياؿ الحالية، أك قصاعات كبضخة مشيا.

تداؤالت حػؿ مدتقبل الرحف  (سضػؿ(العالسي لمرحف الحؼ ُعقج في مجيشة  السؤتسخكقج ناقر 
 كالرحافة اإللكتخكنية ،انخفاض اإلؾباؿ عمضيا كتدايج انتذار الرحف اإللكتخكنية السصبػعة في ضل

العالسي  سػا ممحػضا كتدعى إلى تذكضل اتحاد خاص بيا انعقج بسجيشة سضػؿ السؤتسخالعخبية تذيج ن
كناشخ  دكلة ما بضغ محخر )80) نحػ بحزػر أكثخ مغ ألف مذارؾ مغ )58)لمرحف في دكرتو اؿ

بتشطيع مغ الجسعية الجكلية لمرحف كمقخىا باريذ كعمى ججكؿ أعساؿ ، كمقجمي خجمات اإلنتاج الرحفي
 تداؤالت حػؿ مدتقبل الرحافة السصبػعة كالتحجيات التي تػاجييا كالحاجة إلي تصػيخ خحتالسؤتسخ شُ 

مع ضاىخة  تقشيات كأسالضب ججيجة في ضل استسخار االنخفاض عمي شمبيا في الدشػات األخضخة تدامشا
خالج ففي افتتاحية مجمة الجديخة الدعػدية كتب رئيذ تحخيخىا  كركاجيا، انتذار الرحف االلكتخكنية

 فيتأثضخىا  حػؿ نفذ السػضػع "مع أنو مغ السبكخ ججا  الحكع عمى الرحافة االلكتخكنية كمجػ السالظ
ذلظ ال يشدضشا ما ك سضجة السػقف،  مدتقبل الرحافة الػرؾية بالشطخ إلى أف صحافة الػرؽ ال تداؿ إلى الضـػ

استفادة مسا تزخو مغ معمػمات بدخعة ك  تيامتابعك االلكتخكنية  نخاه في جضل الذباب مغ افتتاف بالسػاقع
 ".حجاثتيامغ  خغععمى الكميشية عالية 

198 
كفي دراسة عغ "تصػر صحف السدتقبل" أكج الباحث أف االتراؿ مغ خبلؿ الحاسب االلي 

(Computer Mediated Communication سيكػف ىػ السخحمة الصبيعية التالية مغ بضغ أشكاؿ )
ذلظ بقػلو" اف التصػرات التكشػلػجية الخاىشة كالشسػ الستدارع في تكشػلػجيا  االتراؿ السعخكفة، كيجلل عمى

االتراالت كالسعمػمات قج أدػ الى زيادة االتجاه نحػ إعتساد مزسػف الرحف السصبػعة في السدتقبل، 
مغ خبلؿ رسائميع التفاعمية في شخح ترػراتيع حػؿ أسمػب العسل الرحفي،  -كاتاحة الفخصة لمقخاء

ية رغباتيع كاحتياجاتيع الفعمية، كجعميع مذاركضغ في عسمية االنتاج الرحفي مغ خبلؿ اسياماتيع كتمب

                                                 

 تقاريخ أعّجىا مجسػعة مغ اإلعبلمضضغ العخب، معمػمات عمى الخابط االتي:   198
http://www.iraqlights.info/vb/showthread.php?t=3604 (30/5/2011) 
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التي تعكذ ؾيسيع كاىتساماتيع، كحلظ في تعسضق التغصية الرحؽية، كفي تشػيع السرادر، بسا يداعج عمى 
  199تحمضل السػارد كتعسيقيا كتفدضخىا.

ـ(، عبخ الرحفضػف االمخيكاف عغ قمقيع عمى 2009ايػ )كفي استصبلع أجخؼ بالػاليات الستحجة في م
مدتقبل ميشتيع الرحاؼية، كخػفيع مغ انييار الرحافة كاعخاض الشاس عشجما تفقج مرجاقضتيا بضشيع، 

% مغ 66كاؾباؿ عمى أشكاؿ ججيجة يخكنيا أكثخ مرجاؾية مثل مشتجيات االنتخنت كغضخىا، ككاف تخكضد 
ة التي تعػؽ التغصية الستسضدة لبلحجاث، كتجعميع تحت أسخ السضدانيات الرحافضضغ عمى الزغػط السالي

% مغ كضائف الرحافة السكتػبة في أمخيكا 4الستػاضعة، لقج جاء ىحا االحداس مع إحراءات الغاء 
%، 35% مغ الػضائف في االذاعات، كانخفاض عجد السخاسمضغ بشدبة 57بدبب االزمة السالية العالسية، ك

 د السػضػعاتمع ازدياد عج
 200% كفي رأؼ َاخخ.30التي صارت مغ نرضب كل صحفي بشدبة  

مفادة أف االنداف سيجج نفدو في حاجة الى تحمضل السعمػمات كتفدضخىا كنقجىا، كىػ مايسكغ لمرحيفة 
السصبػعة أف تقػـ بو لمرسػد في مػاجية االنتخنت؛ في حضغ نجج أنو تع اعصاء اىتساـ كبضخ لشذأة الجخائج 

كتخكنية، فاف السدتقبل يرعب التشبؤبو، كفي الحؿيقة فأف االختبلؼ بضغ الجخيجة السصبػعة كمثضمتيا االل
كعمى أيو حاؿ، يػجج تغضضخ محجكد لمغاية في  Delivery Systemااللكتخكنية يسكغ في نطاـ التدمع 

لكتخكنية تقـػ السزسػف االساسي لمجخيجة؛ فالسحخركف يكتبػف القرز الخبخية نفديا، كالرحيفة اال
بتعبئة السادة الرحؽية نفديا، كاف كاف ذلظ يتع بذكل مختمف . كثسة ججاؿ كبضخ عغ مجتسع الجخيجة 

 201االلكتخكنية عمى الخغع مغ أف الجسيػر ىػ كاحج اليتغضخ.
كيخػ بعس الباحثضغ التػافق بضغ التكشػلػجيا القجيسة كالحجيثة، أك الرحافة االلكتخكنية ك الرحافة 

ضجية، كيبشي ىحا الترػر عمى أف تقػـ التكشػلػجيا الججيجة بدج جػانب الشقز في التكشػلػجيا القجيسة، التقم
كتمبية الحاجات الفخدية، مع عجـ اىساؿ االحداس بالسذاركة العامة كاالىجاؼ القػمية، في اشار عسمية 

لخبخات، كتجعع الجيسقخاشية في مدتسخة مغ االستكذاؼ العقمي، كالسشاضخات السفضجة التي تبادؿ اآلراء كا
 202مجتسع السعمػمات.

كاليسكغ لبلنتخنت اف يقزي عمى الرحافة، كانسا يسكغ اف يؤثخ عمضيا بشدبة ضئضمة حضث اليسكغ 
القزاء عمضيا ككياف معمػماتي كبضخ يتعاير مع الخأؼ العاـ ك يؤثخ ؼيو شكل فعاؿ، فقج عخضت 

انيا مػجػدة، فالرحافة اكثخ مغ كػنيا الجساىضخ؛ كيقػؿ  الرحافة مغ قبل لمذيء نفدو كلكشيا أثبتت
                                                 

سضشاريػىات السدتقبل، القاىخة، الجار تحجيات الػضع الخاىغ ك  -محخز حدضغ غالي، صشاعة الرحافة في العالع  199
  .121-120، ص2009السرخية المبشانية، 

 .508دمحم مشضخ حجاب، مجخل الى الرحافة، مرجر سابق، ص  200
 .199شخيف دركير الباف، مرجر سابق، ص  201
 .276، صمرجر سابقحدغ عساد مكاكؼ، تكشػلػجيا االتراؿ الحجيثة في عرخ السعمػمات،   202
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السخترػف: اف ضعف السادة التحخيخية كعجـ مػاكبة الرحيفة لمتصػر الفكخؼ كالبذخؼ اكثخ العػامل التي 
تؤثخ في تػاجج الرحيفة خبلفا ذلظ فإذا ماكاكبت الرحيفة العرخ كسارت في شخيق الحخيات كمعايذة 

 203نبس أفكار السجتسع كمذاكمو فإف السجتسع يزسغ ليا االستسخار كالتػاصل.السجتسع كاصبحت تشقل 
اف الشطخة السػضػعية يسكغ اف تشصبق مغ فخضية قػاميا اف الرحافة االلكتخكنية كنطضختيا التقمضجية 
 انسا ىسا كجياف لحؿيقة كاحجة، يدعياف إلى ذات اليجؼ، كالسيسا أغمب السػاقع الرحؽية االلكتخكنية تتبع

 204الرحف السصبػعة كتعكذ محتػاىا كمزسػنيا ككحا سياستيا كرؤيتيا الخاصة.
 اسشافدتاف الرحافة االلكتخكنية تثبت يػميا  انيا كممخز ىحه الجراسات ك آراء السبحػثضغ، ىػ 

اف السخحمة السقبمة ستذكل خصخا  "داىسا " عمى الرحافة السصبػعة، بجلضل أنو ال يكاد ك لرحافة الػرؾية، ا
رحافة كمغ ثسة فإف ال ، بيجؼ زيادة تأثضخىا كحجع انتذارىاالكتخكنيةكػف ىشاؾ الػرؾية، إال كليا ندخة ت

تجاىل التصػيخ كالتججيج في األفكار كفق متصمبات العرخ يستبقى حية، كلغ تشقخض اال حضشسا  يةالػرؾ
 .ب عمضيا إحجاث بعس التغضضخات السيشيةيتػجكإيقاعو الدخيع، كىػ ما 

 

 يشاريػىات الستػقعة لمرحافة السصبػعة في القخن القادمالد
حجد بعس الباحثضغ الدضشاريػىات السدتقبمية لمرحافة السصبػعة في ثبلثة )سضشاريػىات( في القخف 

القادـ، بغس الشطخ عغ انتذارىا في الرحافة االلكتخكنية مقابل الرحافة السصبػعة، كىحه الدضشاريػىات 
 205اآلتية: 

ؼيو صشاعة الرحافة السصبػعة الػرؾية مع الرحافة االلكتخكنية في إشار تدضخ  االول الديشاريػ 
كيشاسب  ف ؼيو الغالبية لمرحافو السصبػعة،. بذكل تكػ عمى شاشات التمفديػف  قشػات السعمػمات السخئية

لتػسع في كمعجالت الجخل مشخفزة فتعػؽ امازالت ندبة االمية فضيا مختفعة،  الجكؿ التيىحا الدضشاريػ 
استخجاـ االفخاد لمرحافة السدتعضشة بالحاسبات االلكتخكنية، حضث مازاؿ استخجاـ الحاسبات مختبصا 

 باستخجامات متخررة، كىحا يذسل معطع بمجاف العالع الثالث.
كيتػقع اف تدضخ ؼيو الرحافة السصبػعة كالػرؾية مع الرحافة االلكتخكنية السشذػرة  الديشاريػ الثاني 

كة االنتخنت كغضخىا مغ الذبكات، كقػاعج السعمػمات بذكل متػاز مع تدايج فى اتجاه استفادة عمى شب
التحخيخ أك االتراالت، أك في نذخ  ةعسميفي االنتخنت سػاء شبكة الرحافة السصبػعة كالػرؾية مغ 

مغ الجكؿ انذاؤه  كاممة، كىحا الدضشاريػ متػقع  خرحف الػرؾية فى شكل ممخرات أك نداالعجاد مغ ال

                                                 

 .141-140الؽيرل، مرجر سابق، ص عبجاالمضخ  203
 286عبجالخزاؽ دمحم الجليسي، االعبلـ الججيج، مرجر سابق، ص  204

 معمػمات عمى الخابط االتي:  205
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Fenon-Elam/sahafa/sec083.htm 

    (4/6/2011يـػ الديارة )      

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Fenon-Elam/sahafa/sec083.htm
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 ياحاسبات االلكتخكنية كسط قصاعات الرحافة كمجاالتحضث يتدايج فضيا استخجاـ ال اآلخحة بو
 الستخررة. 

خجمات الرحافة الػرؾية، كيدداد ؼيو االعتساد  يكؼيو يتػقع اف تقل بذكل تجريج الث الديشاريػ الث
األخبارية كالسعمػماتية التى تقجميا ك عمى الحاسبات االلكتخكنية فى االستفادة مغ الخجمات االعبلمية، 

كانت تمظ الخجمات السعمػماتية التى تقجميا شبكات السعمػمات أشبكات السعمػمات كقػاعج البيانات، سػاء 
مية الكاممة، كذلظ كصػال  الى نذخ ندخ الجخائج كالسجبلت االلكتخكنية التفاع عبخكقػاعج البيانات أك 

أك الجخيجة التفاعمية  Newspaper on demandة تحت الصمب صمق عميو الجخيجة االلكتخكنيمات
Interactive News papers   شبكات السعمػمات  عبخالتى يختار الذخز محتػياتيا بشفدو يػميا

كضده عمى نػعية معضشة السختمفة، بعج أف يكػف قج حجد قائسة اىتساماتو فى بجاية اشتخاكو فى الخجمة مثل تخ 
 نات. أك االعبلمغ األخبار 

كفي اشار ذلظ الدضشاريػ يتػقع نتيجة لمتصػرات الحالية في الحاسبات االلكتخكنية، كتكشػلػجيا االتراؿ 
كشبكات السعمػمات كقػاعج البيانات كفي مقجمتيا شبكة االنتخنت، أف تأخح الجخائج غضخ الػرؾية أك 

 ه عمى شاشات الحاسبات االلكتخكنية.االلكتخكنية في السدتقبل، شكبل  أخخا  غضخ الذكل الحالي، الحؼ نخا 
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  الػسائط الستعجدة في الرحافة االلكتخونية  نيالثا السبحث
ة لمرحافة االلكتخكنية كليا أىسية كبضخة في الرحافة يدالخرائز الخئ ػحجتعج الػسائط الستعجدة ا

 .الحجيثة
ستعجة بالمغة االجشبية يدتعسل حاليَا لمجاللة عمى اك الػسائط ال(Multimediaكمرصمح السمتيسضجيا )

ضسغ بخنامج كػمبضػتخ كاحج كعمى الجياز نفدو. كالسقرػد  كسضمة اتراؿ كثضخة  التقشية التي تدتخجـ
بػسائل االتراؿ، الػسائل الدسعية التي تذسل الكبلـ السحكي كاالصػات السػسيؿية، كالخسائل البرخية 

الجامجة كالستحخكة، كالػسائل الشرية كالخقسية؛ كأف الباحثضغ الستخررضغ التي تذسل الرػر كالخسـػ 
يخكف أف تدسية "الػسائط الستعجدة" عاجدة عغ تػصضل السزسػف الف فضيا تغضضبَا لمعشرخ الجػىخؼ كىػ 

خَايو التػاصل، كلحلظ يقتخح أحجىع اسسَا بجيبَل عشيا ىػ "تقشية التػاصل الستشػع" كِاف ىحا االسع السقتخح ب
 206خؽيف الػقع كيتزسغ شكل التقشية كمزسػنيا ككضيفتيا.

 عمى كتخكنيةاالل السشذػرة الرحؽية القرز لعخض متعجدة أشكاؿ دمج يسكغكفي ىحه الخاصية 
 كاألبعاد العشاصخ متعجد لكشو متكامل كاحج نسػذج عمى نحرل العشاصخ ىحه دمج كعشج االنتخنت، شبكة

 .تقمضجية أخخػ اتراؿ  كسضمة أؼ في عشيا متسضد نحػ عمى ةالفشػف الرحؽي لتقجيع كمبتكخ
كيصمق التعبضخ "ممتيسضجيا" عمى نتاج معضغ أك عمى خجمة تسدج بفزل، التخجسة الى المغة االعبلمية 
)كنقػؿ لو أيزَا العجدية(، كىػ معصيات معضشة كانت حتى اآلف تدتسخ مشفرمة مثل :)الشز، 

( كالشتاج مميسضجيا ىػ عمى العسـػ تفاعمي : فالسدتخجـ كاالصػات، كالفضجيػ، كالرػر الف ػتػغخاؼية كالخسـػ
 207"فاعل" كيدتصيع أف يصمق عمى ىػاه ىحه الجخكة أك تمظ كيبحخ عبخ بشاء متفخع.

كيقػؿ"اف الػسائط الستعجدة ىي عبارة عغ مجسػعة مغ اليضئات السختمفة لشقل السعمػمات التي يسكغ 
يا أك تػضيحيا أك لتديج مغ فيسيا، كيسكغ اف تكػف ىحه الػسائط مخئية أف تتخافق مع الشرػص لذخح

مثل مقاشع الفضجيػ كالفبلش كالجافا كنحػىا، أك مدسػعة مثل مقاشع الرػت، كيسكغ أف تكػف مختمفة 
 208تجسع ما بضغ السخئية كالسدسػعة".

بضغ أكثخ مغ كسضمة كاحجة  ةتكاممسالالػسائط الستعجدة  إلى أف تذضخ السشطسة العخبية لمتخبية كالثقافةك   
، الذخائحك الفضجيػ، ك السصبػعات،  تيامغ أمثمكسل كل مشيا األخخػ عشج العخض أك التجريذ ك ي

                                                 

 .99، 91مي العبج هللا سشػ، مرجر سابق، ص  206

فخاندػا لدمي، نقػال ماركايد، تخجسة فؤاد شاىضغ، كسائل الستعجدة "ممتسضجيا"، لبشاف، عػيجات لمشذخ كالصباعة،   207
 .1، ص2009

 .11دمحم جاسع فمحي، مرجر سابق، ص  208
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كلقج تغضخت الشطخة إلى الػسائط الستعجدة . األفبلـ بأنػاعياك ، الذفاؼياتك الكسبضػتخ، ك ت الرػتية، التدجيبلك 
 أحج الباحثضغ ا تعتسج عمى الكسبضػتخ حضث يؤكج قائسة بحاتي حضث أصبح يشطخ إلضيا عمى أنيا تكشػلػجيا

ائط االتراؿ الثشضغ أك أكثخ مغ كس مى أف الػسائط الستعجدة ىى تجسيعأف "ىشاؾ اتفاقا عاما حاليا ع
ك يبلحع أف ىحا التصػر فى مجاؿ الػسائط الستعجدة ارتبط بالتحػؿ مغ التكشػلػجيا باستخجاـ الكسبضػتخ"

حضث يتع تحػيل  ،Digital Technologyإلى التكشػلػجيا الخقسية  Analog Technologyالتشاضخية 
 209.كافة عشاصخ الػسائط الستعجدة التفاعمية إلى الريغة الخقسية التى يتعامل الكسبضػتخ معيا

)فكل مغ الرػت كالرػرة أعمى بكثضخ مغ درجة جػدة أفزل بث تمفديػني، كستتيح االجياؿ الججيجة 
الخسػـ اليشجسية امكانية احتػاء العشاكيغ متعجدة الػسائط عمى السؤثخات الرػتية ذات الجػدة مغ دقائق 

اليػلضػكدية، كتحت الترخؼ التفاعمي لمسدتخجـ، كالػاقع أف الػسائط الستعجدة قج أصبحت كاسعة االنتذار 
 210الضػـ، آلنيا تتيج لمسدتخجـ التفاعمية(.

ة عمى الػسائط الستعجدة؛ نطخا  لسداىسة ىحه الػسائط بذكل رئيذ لقج ازداد اعتساد الرحف االلكتخكني
في تديضل العخض ليحه الرحف، كلحلظ أصبح استخجاـ ىحه الػسائط الستعجدة أحج أىع الدسات 
االترالية السسضدة لمرحافة االلكتخكنية، كأف االستخجاـ الدميع لبلمكانيات الستشػعة التي تػفخىا شبكة 

تخجاـ الػسائط الستعجدة يحقق فائجة عطيسة، آلنو يداعج عمى تقجيع محتػػ متسضد االنتخنت كمشيا اس
كمؤثخ بسا يبلئع احتياجات مدشخجمي االنتخنت كاىتساماتيع، كيكتدب استخجاـ عشاصخ الػسائط الستعجدة، 

 211التي تدتخجـ في عخض مزامضغ الرحف االلكتخكنية.
لتحجيات الكبخػ أماـ الرحفي السعاصخ لسا تصمبو كىحه الخرائز لمرحافة االلكتخكنية ىي أحجػ ا

مغ ميارات في التعامل مع االدكات كاالجيدة الدسعية كالبرخية كالسكتػبة، ثع القجرة عمى تكػيغ رؤية 
 212تدتصيع صيخ كل ىحه السػاد في بػتقة كاحجة تخجـ الجسيػر.

                                                 

   : االتي الخابط عمى معمػمات ،ػسائط الستعجدة، ك الػسائط الستعجدة التفاعمية، ك الػسائط الفائقةمرصمحات ال  209

 http://www.qassimedu.gov.sa/edu/showthread.php?t=2514  (4/8/2011) 

دبلـ رضػاف، السعمػماتية بعج االنتخنت، شخيق السدتقبل، الكػيت، سمدمة كتب ثقاؼية بضل جضتذ، تخجسة عبجال  210
 .911-919، ص9119يرجرىا السجمذ الػششي لمثقافة كالفشػف كاآلداب، مصابع الخسالة، 

 .955ماجج سالع تخباف، مرجر سابق، ص  211

 .99-91زيج مشضخ سميساف، مرجر سابق، ص  212

http://www.qassimedu.gov.sa/edu/showthread.php?t=2514
http://www.qassimedu.gov.sa/edu/showthread.php?t=2514
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القارغ الى مػقع الحجث، كىي أمػر تفعل عسمية االتراؿ الرحفي بضغ الرحيفة كقخائيا، كتشقل 
كتقخبو مغ شخػصِو كمرادرِه كأجػائِو، كتيدخ أداء الػضائف الرحؽية مغ أخبار كشخح كتفدضخ، فزبَل 

 213عغ القجرة عمى التحكع في شخيقة العخض كاالنباء كاالحجاـ كالخمؽيات كالسداحات.
جىا كال عمى يج تكشػلػجيا اف تصػر نطع الػسائط الستعجدة، لع يتع عمى يج تكشػلػجيا االتراالت كح

السعمػمات كحجىا، كلكشو جاء نتيجة لمسداكجة بضغ ىحه التكشػلػجيا كتمظ، كبالخبط بضغ الحاسػب مغ ناحية 
كبضغ نطع االتراؿ مغ جية أخخػ مثل االنتخنت، كىحا الشطاـ ببداشة ىػ مدج كل مغ الرػر، كاالفبلـ، 

 214ي مع السدتخجـ.كالخسـػ الستحخكة، كالرػت، كالتعامل التبادل
ـ الدضشسائية تعػد جحكر الػسائط الستعجدة إلى السحاكالت السبكخة لجمج الرػت كالرػرة معا في األفبلك 

، ثع ضيخت تقشية التمفديػف لتزيف السديج مغ الحضػية كالفػرية لمسذيج السخئي الحؼ مشح نحػ مئة عاـ
ة . بضج أف تقشيات الدضشسا كالتمفديػف لع تكغ يزع الحخكؼ السقخكءة كاألصػات كالرػر الثابتة كالستحخك

تدسح لمستمقي بالسذاركة كالتفاعل مع الخسالة السعمػماتية كاإلعبلمية فقج كاف البث يتجفق في مدار كاحج 
مغ السخسل إلى السدتقبل ثع جاء اختخاع الحاسػب لضػفخ قفدة نػعية في تقشية الػسائط الستعجدة 

 215.كالتفاعمية
 عمضيا يصمق الفشية العخكض مغ أنػاع إلى يذضخ ـ(1965) عاـ في الستعجدة الػسائط" تعبضخ كاف كقج

Exploding Plastic) Inevitable   )الخكؾ مػسيقى مغ مديجا   تدتخجـ كانت عخكض مجسػعة كىي 
 التعبضخ كاف الدبعضشيات كفي السدخحي، كاألداء اإلضاءة مغ كتجخيبية مدتحجثة كأشكاؿ كالدضشسا الحية

 كالذخائح الدضشسائية األفبلـ مغ مخكبة عادية غضخ عخكض لػصف كيدتخجـ  (Multi-media) كتبي
 كقج (Collage)  المرق بصخيقة  سشتجةال  (Film and Slide-Show Extravaganzas)الزػئية
 ائطكس يكتب فأحيانا عخبيا   ،أما (Multimedia) بيا يكتب أصبح التي الصخيقة إلى الياح التعبضخ اخترخ
 216ة".الستعجد اإلعبلميات تعبضخ يكتبػف  كقمضمػف  ممتيسضجيا يكتبيا كبعزيع الدائج كىػ متعجدة

( عمى االنتخنت أكؿ مػقع إخبارؼ استفاد مغ الػسائط الستعجدة، حضث تع كضع CNNكيعج مػقع اؿ )
ت، كالرػرة ِاعبلنات بػساشة الػسائط الستعجدة عمى السػقع بقجرات كبضخة مدتفضجة مغ تقشيات الرػ 

                                                 

 .990ص الدضج بخضت، مرجر سابق،  213

 .19عبجالسمظ ردماف الجناني، مرجر سابق، ص  214

 .19دمحم جاسع فمحي، مرجر سابق، ص  215

عبلء صالح، تػضيف الػسائط الستعجدة في الرحافة االلكتخكنية، رسالة ماجدتضخ غضخ مشذػرة، جامعة البغجاد،   216
 .950-921، ص2099
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( العخبية خصػة ميسة في مجاؿ نقل السعمػمات الى CNNـ( خصت )2003التمفديػنية، كفي اذار)
الستمقضغ العخب كذلظ عبخ استخجاـ الػسائط الستعجدة التي تجسع الرػت كالرػرة فحفد ذلظ الجسيػر 

 217عمى السذاركة الفعالة كالفػرية.
 إلنذاء السدانجة كالبخامج األجيدة تصػر عبخ الستعجدة لمػسائط التاريخي التصػر السرادر كتدتعخض

 218:اآلتضضغ الجضمضغ في األكعية مغ الشػعية ىحه
 ـ 1984 عاـ في الذخكة شخحتو قج – ابل لذخكة ماكشتػش الذخري بػ الحاس يعج  الول الجيل -1

 عمى تعتسج خجـمدت كاجية ك عالية كضػح بجرجة عخضو تسضد فقج ، الستعجدة الػسائط عالع انصبلقة –
 أماـ الصخيق ميج كقج ىختد، ميجا (8) سخعتيا User Interface مدتخجـ ككاجية ، البديصة الخسػـ

 كفي ، الستعجدة الػسائط تصبيقات عغ رسسيا كليعمغ (ـ1987)عاـ في ليطيخ MAC الذخري الحاسب
 أربع بسعجؿ MAC جياز سخعتيا سخعتو تفػؽ  التي MAC П FX جياز ابل شخكة قجمت ـ1990 عاـ

 كحجات بصخح الستعجدة الػسائط عالع دخػليا عغ IBM شخكة أعمشت (ـ1990)عاـ بجاية كمع. مخات
  . الستحخكة الخسػـ ك كالرػرة الرػت إدخاؿ
 األجيدة مغ بجال الستعجدة الػسائط لعخض خريرا   صسست التي األجيدة يزعك   الثاني الجيل -2

 Commodre كػمػدكر شخكة أنتجت(، ـ1990)العاـ مغ شباط ففي الذخرية الحاسبات عمى السعتسجة

 Commodore CD TV : بإسع يعخؼ ، الستفاعمة لمخسػـ السجمجة لؤلقخاص مذغبل مرغخا حاسبا

 مع لو مكسل  Amiga ماركة حاسب كجياز ،CD-ROM أقخاص مذغل مغ CD TV جياز كيتكػف 
 لمرػرة كمخخج السجدع لمرػت كمخخج ، لمتػصيبلت الفتحات مغ كمجسػعة ،(68000) شخاز معالج

 219.كغضخىا
 اتدع حضث ،اإلنداف إلى السعمػمات إيراؿ لتديضل الستعجدة الػسائط تقشيات ضيخت ىحا أجل مغ 

 إنتاج في قجما   لمسزي سػاء حج عمى كاألفخاد السؤسدات مغ العجيج شجع كىحا ،اتيالتدعضش في نتذارىاأ
 220.السدتخجـ متصمبات لتمبية الستعجدة لمػسائط كالثخية الستشػعة البخامج

                                                 

 .15ؼيرل أبػ ريذة، مرجر سابق، ص  217

 مجمة لمكتب بسرخ، االلكتخكني الشذخ لػاقع تصبيقي نسػذج مع االلكتخكني الشذخ لسحات عغ ؼ،الحشاك  صبحي مشاؿ  218
 .225-222ص ،2001 كانػف ثاني، 9 العجد ، 95مجمج  ، الخياض ، الػششية السمظ فيج مكتبة

 .959عبلء صبلح، مرجر سابق، ص  219

يع األمضخ، الػسائط الستعجدة أقرى إمكانات السعخفة ،   220  5950صحيفة الػشغ اكف اليغ ، الدعػدية ، العجد إبخـا
 . 2001نيداف  25،
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 ، السختمفة كالخبخات التقشيات مغ العجيج التقاء الستعجدة الػسائط ركاج أسباب أىع مغ أف شظ كال
 كاألفكار السفاـيع مغ عاصفة أك ،الصػفاف مغ نػع بأنيا ،الضػـ الستعجدة الػسائط تقشيات تذبيو كيسكغ

 مغ عشو ستدفخ عسابجقة،   التشبؤ الرعب عمى أؼ شخز مغ التي الججيجة كالخجمات ،كالسشتجات
 221كتصبيقات تقجميا لمسسارسة. ،بضشيا تكامل

 
 عشاصخ الػسائط الستعجدة

 تذكلالتي  مكػناتالعشاصخ أك  مغ مجسػعة عمى كتخكنيةال الرحافة فى  الستعجدة الػسائط تذتسل
 . 222:الػسائط ىحه بشية
 مغ كيتكػف  ،اإلليكتخكنية الرحيفة فى استخجاما   ػسائطال أكثخ الشز يعج:  Texts  . الشرػص1

 الشز استخجاـ مغ البج الستعجدة لمػسائط ترسيع كل كفى التخؾيع كعبلمات الخمػز ك كاألرقاـ الكمسات
 إليراؿ معو تتكامل بل ،السكتػب لمشز  بجيبل   يذكل ال صػر أك مدسػع نز فإضافة السكتػب
  .السعاني

 223:ىي الشرػص مغ أنػاع أربعة كىشاؾ
 تحػيل إلى الستعجدة الػسائط بػ حاس كيحتاج ، الػرؽ  عمى يطيخ الحؼ الشػع كىػ   السصبػع الشز. أ

 كمزيعة مخىقة الصخيقة ىحه كانت كقج ،السصبػع الشز قخاءة مغ لضتسكغ( اآللة لغة) يدسى ما إلى الشز
 . الشز مدح كىي البلحقة الصخيقة جاءت لحا لمػقت

 إلى كتحػيمو ،فحرو بعج السصبػع الشز قخاءة الزػئي الساسح يدتصيع   ضػئيا حالسسدػ  الشزب. 
 كىي الزػئية الساسحات مغ أنػاع ثبلثة كىشاؾ ،لمسدتخجـ يتاح الحؼ السسدػح الشز يشتج لكي اآللة لغة

 . كالضجكؼ  ،كالجكار ،السدصح
 أك كتابا   يكتب شخز فكل شةبالساكض السقخكء الذكل في فخاالستػ  الشز كىػ   االلكتخوني الشز ج.
 صفحاتيا قخاءة يسكغ التي االلكتخكنية الشذخ كأجيدة الكمسات معالجة بخامج مع يتعامل مخصػشة يشذخ
 . الحاسػب عبخ

                                                 

 .11-19دمحم جاسع فمحي، مرجر سابق، ص  221

 :  االتي الخابط عمى معمػمات ،االليكتخكنية الرحافة ،السجني زيغ غازؼ  ساموا  222

http://uqu.edu.sa/page/ar/181108  (4/8/2011) 

 .133، صعبلء صبلح، مرجر سابق  223
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 مغ بخكابط تدكيجىا يتع التي الشرػص مغ خاصة نػعية إلى كيذضخ   التذعبي أو الستخابط الشزد.
 أكانت سػاء يدتعخضيا التي تمظ غضخ أخخػ  نرية أجداء إلى نتقاؿكاإل لمسدتخجـ الفخصة إتاحة شأنيا

 . مختمف مكاف في محفػظ آخخ مدتشج في الخارجةأـ  نفدو السدتشج في األجداء ىحه
 اإلعبلمية لمجراسات بػيشتخ كمؤسدة  Standford University األمخيكية ستانفػرد جامعة أجخت كقج

Poynter Institute for Media Studies حخكة لتتبع نػعيا مغ األكلى ىي ـ(1998) عاـ في سةدرا 
 كسبضػتخال شاشة عمػى العػضغ

 بجرجة الشز إلى تتجو العضغ أف الجراسة ىحه نتائج أىع مغ ككاف االلكتخكنية األخبار مصالعة عشج
224.البعس يتػقع كسا الخسػـ أك الفػتػغخاؼيةكال تتجو إلى  كبضخة

 

 عبارة ىػ ك ،استخجاما   الستعجدة الػسائط مكػنات أكثخ مغ الرػت يكػف  قج   :Sound . الرػت2
 عخكض يجعل الرػت كاستخجاـ. الخاصة كالسؤثخات ،صػتية نبخات أك مػسيقى أك لغة بأية أحاديث عغ

  .كاحج بعج ذات يجعميا صػت بجكف  الستعجدة الػسائط فعخض فعالة، عخكضا الستعجدة الػسائط

 225الرػت في الرحف االلكتخكنية ما يأتي: كمغ السجاالت التي يدتخجـ فضيا 
 أ. التشبيو عمى أخصاء كقع فضيا السدتخجـ، كاصجار جخس لتشبيو السدتخجـ لزغصو عمى كصمة خصأ،

ب. تشبيو السدتخجـ الى مػضػع ميع أك تححيخ فػرؼ، كىػ مذابو لمرػت الدابق لكغ يراحبو تعمضق 
 مكتػب عمى الذاشة،

 ػتية لتجشب الشرػص السكتػبة الصػيمة،ج. تتع اضافة التعميقات الر
 د. يجب دعع السبالغة في استخجاـ الرػت،

 ق. اقشاع السدتخجـ بالسػضػع عبخ السؤثخات الرػتية.
 مجدسات صػرة فى تطيخ كاألشكاؿ بالخصػط تكػيشية تعبضخات ىى   Graphics ةالخصي . الخسػم3
 أك تتبعية مدارية خخائط تكػف  كقج. السمػنة ك سطممةال بالخسػمات أك باألعسجة أك دائخية أك خصية بيانية
 إدخاليا يسكغ أك ،بالكسبضػتخ مشتجة تكػف  كقج ،كاريكاتػرية رسػـ أك زمشية لػحات أك تػضيحية رسػـ

  .استخجاعيا ك تعجيميا يسكغ بحضث كتخدف  الكسبضػتخ، بجياز السمحقة الػحجات باستخجاـ
 ألية عخضيا يسكغ حؿيؿية ألشكاؿ ساكشة فػتػغخاؼية لقصة ىكى   :Still Images الثابتة . الرػر4

 الرػر عخض أك ،الفػتػغخاؼية الرػر لعخض إما ،الكسبضػتخ فى الثابتة الرػر كتػضع ،زمشية مجة
 مكػنضغ مغ تتألف كاقعية، غضخ أك كاقعية أكانت سػاء كالرػرة، ،معقجة تفريبلت تتصمب التي السخسػمة

: مثل الرػرة فى السخئية الدسات كىى الرػرة، عشاصخ: أكليسا: السػضػعي ك التقشي محتػاىا يسثبلف

                                                 

 .134شخيف دركير الباف، الرحافة االلكتخكنية، مرجر سابق، ص  224

 .221ماجج سالع تخباف، مرجر سابق، ص  225



107 

 

 ممسػسا يكػف  أف دكف  السدتخجـ بو يذعخ ما ىػ: ثانضيسا ك السداحة ك السمسذ ك الخط ك المػف  ك الذكل
  .كاإليقاع الشطاـ ك البعج ك االتداف مثل

 كتبشي تصػيخ عمى كعدميا راتياقج عمى كبضخة بجرجة يعتسج لمرحف السدتسخ الشجاح أصبح)لقج 
 التي السعمػمات سيسا كال كالسعمػمات، األخبار تػصضل في كضائفيا بأداء عبخىا تقػـ التي الججيجة التقشيات

 األكؿ الجافع كانت الجضجة فالرػرة كالسصبػعة، السكتػبة الكمسة سبقت التي بالرػرة عشيا التعبضخ يتع
 لعشرخ يػكل ما عغ فزبل الفشية، كتجيضداتيا اإلنتاجية شياتياتق تحجيث محاكلة إلى الرحف التجاه

 مغ الضػمية الرحافة ليا تتعخض التي الذجيجة السشافدة ضل في قرػػ  أىسية مغ الرحؽية الرػرة
 كالتمفديػف  الدضشسا عبخ ججيجة برخية لغة سادتو عرخ في كالسدسػعة السخئية االلكتخكنية اإلعبلـ كسائل
 كسائل مغ كغضخىا االنتخنت عبخ Hypermedia الفائقة كالػسائط Multimedia لستعجدةا الػسائط كتقشية

 السختمفة لمسعمػمات كتجدضج عخض كسائل إلى الضػـ اآللية الحاسبات حػلت التي البرخية االتراؿ
 226(.كالسخئية كالرػتية الشرية الثبلثة بأبعادىا

 باستخجاـ الستحخكة الخسػـ انتاج فى سبضػتخالك استخجاـ يسكغ   Animation الستحخكة . الخسػم5
 فى الخسػـ خرائز باستخجاـ كتكػيشو تعجيمو ك أكلى شكل رسع البجاية فى فضتع ،التقمضجؼ األسمػب نفذ

 معضشة بدخعة الذاشة عمى تحخيكيا فى التحكع يتع الستحخكة الخسػـ بخامج باستخجاـ كأك أدكاتيا  الكسبضػتخ
  .حخكتو أثشاء الذكل فى معضشة تغضضخات بإحجاث ذلظ ك ،الذاشة عمى خػ أخ إلى معضشة نقصة مغ أك

الشاحية  مداحة الرفحة، كتذغل حضدَا كبضخَا مغكثضخة في تػسيع  ا  تؤدؼ الخسػـ الستحخكة أدكار ك 
 (Gifالفضديائية، كىشاؾ رسػـ متحخكة معخكضة عمى االنتخنت كتقدع الى رسػـ متحخكة مغ نػعية )

(، كالخسػـ الستحخكة التي يتع تقجيسيا بالمغات Micro media Flastة مغ نػعية )كالخسػـ الستحخك
 227البخمجية مثل لغة الجافا كالؽيجػؿ بضدؾ.

 بصخيقة سجمت متحخكة فضمسية لقصات صػرة فى تطيخ  Motion Pictures : الستحخكة . الرػر6
 األفبلـ ك التميفديػف  عخكض ك الفضجيػ كامضخا لتذسل الرػر مغ الشػع ىحا مرادر تتعجد ك ،رقسية

 إيقافيا ك إبصاؤىا ك إسخاعيا يسكغ المقصات كىحه ،مذغبلتيا عبخ الفضجيػ اسصػانات ك الدضشسائية
  .كإرجاعيا

 الػسائط عخكض ضسغ عخضيا يقـػ ك   :Full Motion Pictures Video الفيجيػ . صػر7
 إشارات إلى البرخية الرػر تحػيل قةبصخي لعخضيا السعمػمات نقل ك تدجضل نطاـ عمى الستعجدة

                                                 

، 2005سعضج الغخيب الشجار ، تكشػلػجيا الرحافة في عرخ التقشية الخقسية،القاىخة، الجار السرخية المبشانية،   226
 .99-91ص

 .21زيج مشضخ سميساف، مرجر سابق، ص  227
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 نفذ فى إذاعتيا كيسكغ الكسبضػتخ، خبلؿ مغ معيا لمتعامل رقسية إشارات إلى تحػيميا ثع تشاضخية كيخبائية
 أك التخدد عالية مػجات باستخجاـ مذاىجتيا الديل مغ ليربح فضجيػ شخيط عمى تدجضميا بعج أك الػقت

 الرػرة ك الرػت تحسل اإلشارات كىحه. مغمقة تميفديػنية دكائخ ىإل األسبلؾ عبخ اليػاء عمى إرساليا
 تعج التى  Video Disks الفضجيػ ديدكات عمى أك Video Tapes الفضجيػ شخائط عمى إما كتدجل معا

 الكسبضػتخ شاشات إلى الفضجيػ مغ حية صػر نقل يسكغ الحالى الػقت كفى. السعمػمات لتخديغ اكسيص
 أضخع إمكانيات إلى تحتاج الفضجيػ لقصات أف يبلحع كلكغ. الستعجدة ػسائطال بخامج ضسغ كدمجيا

  .ػ كبخ  تخديشية كسعة عالية كسخعات

228كىشاؾ شخيقتاف لتقجيع الفضجيػ في السػاقع االلكتخكنية، كىسا كسا يأتي: 
 

 كيتع عبخ تحسضل السمفات عمى جياز العسضل، ثع تذغضمو ( Downloadالصخيقة االولى  التحسيل )
بعج ذلظ، كيعضب ىحه الصخيقة الػقت الكبضخ الحؼ تدتغخقو في التحسضل ، كقج يأخح عخض دؾيقة كاحجة مغ 

 ( كضمػبايت.56الفضجيػ كقتَا يفػؽ خسذ دقائق في حالة الدخعة السػديـػ )
في أثشاء مجة التذغضل يعضب ىحه الصخيقة عجـ دقة الرػر،  ( Streamingالصخيقة الثانية  البث )

 فات، كعجـ كضػح صػتيا، عبلكة عمى اختفاء الرػر في أثشاء مجة التذغضل كضيػرىا.كالسم
 فى الستعجدة الػسائط عخكض ضسغ تتجدج التى   Virtual Reality :االفتخاضية . الحكيقة8

 اإلحداس ك حخكتيا ك تجدضجىا حضث مغ الحؿيقى عالسيا فى كأنيا ،الستحخكة ك الثابتة األشياء إضيار
ا السفيػـ يعشي محاكاة الػاقع كسا ىػ مغ خبلؿ تػلضجه عمي شاشات الكسبضػتخ، كيتسثل في اضيار كىح .بيا

ا كحخكتيا كاالحداس بيا كذلظ امخ االشياء الثابتة كالستحخكة ككانيا في عالسيا الحؿيقي مغ حضث تجدضجى
 ججا في بخامج السحاكاة الػاقعية .  ميع

الثانية أك  مخة في (15)الي  (مخات10)تجديع العشاصخ مغ  ك تعتسج بخامج الػاقع اإلفتخاضي عمي
كىػ نطاـ  ،ع ؼيسا يدسي بالجامعة اإلفتخاضيةك يدتخجـ ىحا الشطاـ في مجاؿ التعمي، مممي ثانية لكل جياز

في اليذتخط ؛ ك عبخ السحاضخات أك مجسػعات الحػارلمتعميع عغ بعج يحقق لمجارسضغ تفاعبل  حؿيؿيا  سػاء 
 ،ككل مادة دراسية شبيعة خاصة ،لكل بخنامج ألف ،فخ كل العشاصخ الدابقةسائط الستعجدة تػ بخنامج الػ 

229كالؽيرل ىػ خجمة السػضػع السعخكض بكفاءة كفعالية ليحقق االىجاؼ السشذػدة.
 

 الػسائط مفيـػ الفائق الشز مفيـػ مع يتػازػ : Hypermedia الفائقة  الػسائط . تقشية9
 مختمفة بأشكاؿ السعمػمات عغ التعبضخ فخصة لمسحخر يػفخ نطاـ كىػ ،Hypermedia الفائقة اإلعبلمية

                                                 

 .210-221ماجج سالع تخباف، مرجر سابق، ص  228

 : االتي الخابط عمى معمػمات الستعجدة، الػسائط  229

http://education.own0.com/t135-topic  (3/8/2011) 
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 " التفاعمية" بدسة الفائقة الػسائط كتتسضد ذلظ، كغضخ كالحخكة كالرػرة كالرػت الشز تذسل

Interactivity،  مغ حذج خبلؿ مغ بيا الخاصة العبلقات أك الكمسات مفاتيح عغ يبحث أف البج فالقارغ 
 .السعمػمات

 الستعجدة الػسائط مرصمح كبضغ،  Hypermedia الفائقة الػسائط مرصمح بضغ البعس كيفخؽ 

multimedia  رسعي مشتجاتيا مغ بعزا   أف مغ الخغع عمى تفاعمية بالزخكرة ليدت الستعجدة الػسائطف 
 إلى يػجو اآلخخ بعزيا أف حضغ فى ،(اإليجابي) الستمقى جانب مغ السذاركػة مغ نػعا حققي لكي

 مغ السذاركة مغ نػعا   دائسا   تتصمب الفائقة اإلعبلمية الػسائط أف نجج ذلظ مقابل كفى الدمبي، الستمقى
.الستمقى جانب

230 
 الستعجدة الػسائط تكشػلػجيا امكانات

 الخصػات ببعس الؿياـ تديل ، كالعخض نحػ السدتخجـ ؾياـ جحب في تؤثخ ىائمة امكانات عجة تػجج
 كأفادتيع الستعمسضغ لحىغ األفكار لتقخيب ،األحياف بعس فى التعميسية السػاقف اتتصمبي قج التي الرعبة

231، كىي:  الػسائط متعجدة كسبضػتخية برخية عخكض خبلؿ مغ
 

 : الػىسي الػاقع. 1
 بضئة في انو السدتخجـ خبللو مغ يذعخ افتخاضيا اكاقع تخمق متصػره تكشػلػجياكىحا الػاقع عبارة عغ 

 مغ السدتخجـ تسكغ خاصة كتجيضدات خخاجإلا دكاتكأ دخاؿاإل دكاتأل تكشػلػجيا ستخجاـبا تساما   حؿيؿية
 . عاؿ مدتػػ  عمى التفاعل
 : ة. السحاكا2

 كيفضج,  الػاقع مغ ججا   قخيبة أحجاث أك مػاقع كأ ماكغأ لتسثضل كالرػره الرػت استخجاـ كتتجدج في
 كمذاىجة التجريب مغ السعمع يتسكغ حتى كالتجريب يعالتعم فى السدتخجمة التصبيقات فى السحاكاة استخجاـ

،  كالثالث الثاني بالبعجيغ الخبخات ىحه تقجيع ؿخبل مغ الػاقع تذبو بضئة فىالػاقعية  الخبخات بعس

                                                 

230 Multimedia News Systems - Introduction, Multimedia News, Multimedia News 

Distribution and Presentation, News Networks, Conclusion 

http://encyclopedia.jrank.org/articles/pages/6823/Multimedia-News-Systems.html(3-8-

2011) 

 ، معمػمات عمى الخابط االتي: تكشػلػجيا الػسائط الستعجدة، فاشسة الدىخاء السخاغى  231

http://www.minshawi.com/vb/threads/5931      (8/8/2011) 
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 عسميات إلبجاع الػسائط متعجدة عخكض تػلضج فى الكسبضػتخ استخجاـ" كبسعشى آخخ )عمسي( فالسحاكاة ىي
 " شبيعية حؿيؿية اكغأم أك كخبخات ميارات أك
 : . التحػيخ3

 بحلظ لضشتج أخخػ  لقصة  داخل لقصو كمدج إذابة خبلؿ مغ الفضجيػ سذاىجب كالتحػيل االنتقاؿ عسمية ىػ
 الرػرة فى الػاقع مغ السذيجيغ مغ كل بضغ( الرغضخة العشاصخ) انتقاؿ ، عبخمختمفة   ججيجة   لقصة  

 الستحخكة الخسػمات فى تجس ك ،االنتقاؿ في سمذٍ  تتابعك  عالية بدخعة الججيجة الرػرة إلى االصميو
 خبلؿ مغ الفضجيػ عخكض فى تدتخجـ التي اإلبيار تقشيات مغ ةتقشي"  بانو يزاأ تعخيفو كيسكغ؛ أيزا
 .ىجؼ أك لقصة كأ مذيج تحػيل عشج مذيجيغ بضغ الججيجة الخرائز بعس تػلضج
 :. الشسحجة4

 لمعخض كالعشاصخ السذاىج تقجيع خبلؿ مغ ،التعميسية عخكضال تقجيع فى الستحخكة الخسػـ تدتخجـ

 التي العخكض لبشاء ضبل   أك اشيف تحجث التي السختمفة كأنساشيا ،شاراتا سمدمة خبلؿ مغ الثالث بالبعج
 .الػسائط متعجد الكسبضػتخ جياز خبلؿ مغ الحؿيؿية كالخبخات لمسيارات الشسحجة عمى تعتسج

 

 وإنتاجيا عجدةالست الػسائط بخامج ترسيع

 مرادر مغ اآلتية التقشيات مغ العجيج بجمج الستعجدة الػسائط بخامج(  كترسيع تأليف) نتاجإ يقػـ
 السػنتاجب ،الحضػية التقشية في متخررة ككفاءات ،معخؼية بسيارات يتسضد عسل فخيق كيقـػ مختمفة،
 الػسائط لسذخكع ثخاء مرجر السختمفة فاتالثقا ىحه بضغ الجمج يسثل حضث التفاعمية، السادة ككتابة كاإلدارة

 لمحرػؿ كاحجة مجسػعة داخل كالترسيع كالتأليف اإلنتاج ميغ مغ ميشة كل شدجعي أف يجب إذ الستعجدة،
:مغ الستعجدة التعميسية الػسائط كإنتاج لترسيع العسل فخيق يتكػف ك  مذتخؾ، عسل فخيق عمى

232 
 ،  (Multimedia Producer) الػسائط متعجد البخنامج مشتج .1
 ، (Director Multimedia )البخنامج مجيخ أك البخنامج مخخج .2

 ، (Writer) الشز كاتب أك الدضشاريػ كاتب .3

 ، الستعجدة الػسائط مشفحك .4
 ،Animation Artist)  ) كالرػر الخسػـ أخرائضي أك الرػرة مشفحك. 5
 ، (Audio Specialist) الرػت تقشضي أك الرػت مشفحك. 6
 ، (Video Specialist) الفضجيػ تقشضي أك ضجيػالف متخرز. 7
 ،  (Multimedia Programmer) الستعجدة الػسائط مبخمجػ. 8
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 ،  (Graphics and Animators Specialists) الستحخكة الخسػـ اختراصي. 9
 ، (Text Writers and Language Specialists) الشرػص مؤلفي ك المغة خرائضي. إ10
 .(Testing Manager)  اتاالختبار  مجيخ. 11

 
 استعساالت الػسائط الستعجدة

قج كانت الػسائط الستعجدة في األياـ األكلى مغ ضيػر كسائل اإلعبلـ االلكتخكنية مقترخة عمى ل
كالتقػيع  ،، أما الضػـ فقج تصػرت ىحه الػسائط في استخجامات كاضحةلجػانب اإلعبلمية كالتعميسية فقطا

يية كالتجارة كالرشاعة كانتقمت الى السخاسمة كالبخامج الفشية التخفضمج كاأللعاب ، كتعميع البخاكالتجريب
 233كالصباعة االلكتخكنية كمغ أىع استعساالتيا:

يتجاخل االعبلـ الستعجد التفاعمي مع مختمف جػانب االنتاج، فسثبل  في  االستعساالت السذتخكة  .1
االلكتخكني بالكسبضػتخ أكثخ مغ أؼ قصاٍع َاخخ، كفي الرشاعة تشفق أمػاؿ كثضخة في التجريب عمى االعبلف 

 ىحا السجاؿ نمسذ االنجماج بضغ الرشاعة كالسعمػمات، في عسمية التخكيج لمسشتجات الرشاعية كالتجارية.
في السشطسات الحكػمية كغضخ الحكػمية، التي تمعب دكرا  بارزا  في تصػر كتقجـ  استعساالت ادارية .2

 تمظ السشصسات.

:اف السعمسضغ الحيغ يتخحكف كسائط االعبلـ االلكتخكنية، في االستعساالت ت تعميسيةاستعساال .3
التعميسية مغ السسكغ أف يرشفػا الى ثبلثة تقديسات ىي )السدتعسمػف كالسشتجػف كالستمقػف( مع ىحا 

 الشطاـ.
 كضيفتيا تقػـ يالت ،االلكتخكنية السػاقع في يابتقشيات آخخ بعج يػمااستعساالتيا  االىتساـ يتدايج"ك 

 عمى الستعجدة الػسائط نطاـ كيعتسج ،كسيػلة بيدخ السدتخجـ إلى اإلعبلمية الخجمات تقجيع عمى ساسيةاال
 عبلمي،اال نتاجلبل استخجاميا يسكغ متكاممة مخئية   صػتية   كحجة لترشع معا جيدةاال مغ مجسػعة ربط

 الخسـػ إنتاج في سػاء استخجامو مغ اليجؼ كبحدب لسدتخجمو متعجدة إمكانات الشطاـ ىحا كيتيح
 اىتساـ تدايج كقج السعمػمات بسخاكد االتراؿ أك كمخئية مدسػعة معمػمات أرشيف تكػيغ أك الستحخكة
 التعخض تديضل في الػسائط ىحه لسداىسة نطخا   الستعجدة الػسائطب الرحؽية االلكتخكنية كالسػاقع الرحف

 كاىتسامات احتياجات يبلئع بسا كمؤثخ متسضد محتػػ  تقجيع عمى تداعج نياال ،كالسػاقع الرحف ليحه
 في السخئية العشاصخ بجكر تختبط خاصة   أىسية   الستعجدة الػسائط عشاصخ يكتدبك  ، االنتخنت مدتخجمي

 القخاء يبحليا التي الجيػد تقمضل في لػافكاال الرػر تديع حضث السختمفة، لمػسائل العخض متصمبات تديضل
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 عخض في تدتخجـ التي األصػات تديعك  االتراؿ، مغ الشسط ىحا في الستزسشة لالخسائ تمقي في
 234".الججيجة التأثضخية األبعاد بعس إضافة عبخ السزامضغ ىحه دعع في اإلعبلمية السزامضغ

 
 الستعجدة مسيدات الػسائط 

:يأتيما أىسيا مغ الستعجدة مػسائطالباحثػف الى أف ىشاؾ عجدا مغ السسضدات ل أشار كقج
235

 

 لمسدتخجـ، السختمفة الحػاس تشذط التى السثضخات تشػع .1
 السدتخجـ، انتباه يجحبك  الحخكة تسثل التى العشاصخ باستخجاـ العخض فى الحضػية .2

 الػسائط تكشػلػجيا بخامج فى محتػػ السعمػمات  كبشاء تشطيع متصمبات مغ كتعج التفخيعات .3
 ،ةكالفخعي ةالخئيد السعمػمات بضغ تخبط حضث الستعجدة،

 عشو يتػلجكىحا  إنتاجيا، بعج البخامج ىحه فى كالتعجيل التحجيث إمكانية فى كتتزح السخكنة .4
 ،لبخنامجا مغ ججيج إصجار

 السدتخجـ ذاكخة فى شػيمة لسجة بالسعمػمات االحتفاظ .5

 ،كغشية متشػعة تعميسية مػارد ليدتخجـدتخجـ لمس الفخصة إتاحة .6

 ،الجيج ك الػقت تػفضخ خجـ، كالسدت بيا يتعمع التى كالسخكنة الدخعة  .7

 .الخاجعة كالتغحية الحاتي لمتعمع الفخصة إتاحة .8
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 الرحافة االلكتخونية عمىغ يأخالقيات العامم الثالث  السبحث
 

الرحافة كسضمة بضج الرحفي، يدتصيع بيا أف يرضب اآلخخيغ اصابات نافحة كخصضخة، تتسثل في 
أؼ العاـ عمضيع، كتدداد خصػرة  االمخ كمسا كانت كسضمة االعبلـ أكسع االساءة الضيع كتذػيو كتألضب الخ 

انتذارا  كأعسق تأثخا ، لحلظ يجب أف يحاط استخجاـ ىحه الػسائل بسجسػعة مغ االخبلؾيات الكخيسة التي مغ 
شأنيا كقاية الشاس مغ االصابات االعبلمية الطالسة أك الصعشات الرحؽية التي المبخرلياػ خرػصا أف 

اال قميبَل، عبخ مسارسة حق الخد أك رفع االمخ الى -لمجفاع عغ أنفديع-لشاس اليسمكػف الدبلح السقابلا
 236القزاء.

(، كيعشي سمػؾ Professional Ethicsكمرصمح أخبلؾيات السيشة يقابمو في االنكمضدية مرصمح )
حخيخا  اك تجريدا  اك استذارة صاحب السيشة كترخفاتو في اثشاء مسارستو لسيشتو، سػاء أكانت تمظ السيشة ت

اك غضخىا مغ السيغ؛ إف إقامة قػاعج الدمػؾ اك قػاعج السسارسة شائعة لجػ الكثضخ مغ اليضئات السعشية 
السخترة، كذلظ لتشطيع عسل اعزائو؛ كيسكغ أف تزيف قػاعج الدمػؾ كسجسػعة مغ القػاعج لتشطيع 

بمػا االلتداـ بيا كبالقضػد التي أعزاءىا ق نصاؽ رسسي يتبشاىا السجتسع الفمسارسات العسل في 
 237.تتزسشيا

كلكل ميشة أخبلقضتيا التي تختمف بيا عغ أخبلؾيات ميشة  أخخػ، كعمى خبلؼ السيغ االخخػ، ليذ 
ىشاؾ مغ شخيعة أخبلؾية مػحجة لسيشة الرحافة، انسا تقػـ قػاعجىا االخبلؾية عمى مجسػعة مبادػء 

ل التداـ الحؿيقة كاحتخاـ الجسيػر كخجمة السرمحة العامة ك تحجد مبادػء يجسع عمضيا كل أىل السيشة، مث
 حخيتيا كاحتخاـ الحياة الخاصة لمشاس كغضخىا مغ السبادػء العامة.

)ِاف االخبلؽ قج تختبط بادراؾ مجػ كجػد أكثخ مغ ارتباط بسعايضخ محجدة يسكغ بيا ؾياس ماىػ 
سفة في رؤيتيع لبلخبلؽ الى ثبلث مجارس رئيدية، ربصت أخبلقي كما ىػ غضخ أخبلقي، كقج أنقدع الفبل

 238كل مجرسة مشيا االخبلؽ بعشرخ معضغ، كعمى الشحػاالتي(: 
 تختبط بصبيعة الفخد الفاعل، نفدو، ارسصػ،  . أ

 تختبط بصبيعة العسل، عسانضػؿ كانت، . ب

 تختبط بشتائج االفعاؿ، محىب الشفعية عشج )جضخمي بشثاـ(، ك)جػف ستضػارت مضل(. . ت
ف السبادػء االخبلؾية ىي في صمب ميشة الرحافة كغيابيا ييجد ىحه السيشة اذ يتبجؿ دكرىا كىجفيا، كا

فالسعخكؼ اف دكر الرحافة في االساس ىػ مداعجة الشاس في التعخؼ عمى العالع، كعمى السجتسع كعمى 
اذ قخارىع بحخية، االفخاد كنقل مايجخؼ كشخحو مغ أجل فيع اآلحجاث، كتسكضغ الجسيػر كالقخاء مغ اتخ
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كتسكضشيع مغ بشاء رأؼ سجيج انصبلقا  مغ الػاقع الحؼ يصمعػف عميو مغ خبلؿ كسائل االعبلـ بالجرجة 
 239االكلى، أؼ أف ىحه الػسائل ىي في اىجافيا السباشخة خجمة  عامة.

 اف الحيغ يسارسػف ميشة الرحافة يجركػف انيع يتعاممػف مع الجسيػر كأف ميستيع االساسية  ىي
عبلميع كتثؿيفيع كتدمضتيع كتصػيخ مػاقفيع كمسارستيع كتذجيع نذاشاتيع، كبيحا االتراؿ باالخخيغ إل

الجكر الجمي الحؼ تمعبو الرحافة، كلمعبلقة الػثيقة التي تخبصيا بػعي الشاس كتاثضخىا ايجابا  اك سمبا  عمى 
لشػافح السفتػحة باستسخار عمى عقػؿ السجتسع حدب نػع الرحيفة اذا كاف صالحا اك شالحا، كػنيا اشبو با

الشاس كضسائخىع، بات مغ الزخكرؼ لسغ يسارس ىحه السيشة، االستشاد الى مجسػعة مغ الؿيع كالتقالضج 
كالقػانضغ كاالسذ التي تذكل قاعجة اساسية لسا يدسى باخبلؾيات السيشة، التي ىي عبارة عغ السزسػف 

 240ساية شخؼ الكمسة كشخؼ السيشة كلتحقضق السرمحة العامة.كااللتداـ الفكخؼ تجاه مختمف القزايا لح
اف تػفخ السبادغ االخبلؾية دلضمي عسمي النتاج صحافة آمشة كسميسة كججيخة بالترجيق، فالتعامل  

الشديو كاالبتعاد عغ صخاع السرالح، يسثبلف برجؽ افرل الصخؽ كاكثخىا أمانا  الداء العسل الرحفي 
ػ االساسي، بتجشضب الرحفي دعاكػ السحاكع كمداعجتو عمى أداء عسمو، كىسا كؽيبلف، عمى السدتػ 

عمى الخغع مغ السخاشخة بالتدبب برجمة لمسخاسمضغ اآلكثخ فطاضة كابتحاال ، كتسثل السبادغ االخبلؾية أكثخ 
ء أدبا كلياقة ألداء العسل الرحفي، حضث تدكدنا بالسػاقف، تجاه القخاء )كالسرادر(، التي تعتسج عمى شى

مغ الحداسية كمخاعاة مذاعخ االخخيغ االندانية، بجال  مغ مجخد الحدابات التجارية، كمغ ىحا السشطػر 
 241التعج السبادغ االخبلؾية مجخد اضافة اختيارية، بل ىي جدء اليتجدأ مغ جػانب العسل الرحفي.

الحاؿ مع كسائل كيجب عمى الرحافي مخاعاة حقػؽ الشذخ كالبث عمى الرحافة االلكتخكنية، كسا ىػ 
االعبلـ االخخػ، فميذ أسيل مغ نقل السعمػمات السػجػدة لجيشا مغ مرادر أخخػ كندخيا كسا ىي 
كاالدعاء بتأليفيا. لقج جشج الخبخاء لجراسة كضع االنتخنت القانػني، النو كسضمة اعبلمية كتخفضيية تتخصى 

نطسة، الف تأثضخىا يداىع في التقارب بضغ حجكد الببلد كالحػاجد، ماعجا تمظ السػضػعية مغ قبل بعس اال
242الشاس، ك يثضخ الججؿ لسا تحػيو السػاقع مغ مزامضغ مخمة باآلداب العامة أك ضج االعخاؼ.

 

اف الرحافة االلكتخكنية نافحة فتحت أفاقا  عجيجة ككاسعة، كأصبحت مغ خبلليا الخؤيا كالسعمػمة عبخىا 
خيج معخفتو بالػسضمة االعبلمية ك تػاجو ىحه الرحافة صعػبات ممكَا لمجسيع كخيارا  نحجد مغ خبللو مان

 كثضخة خاصة مغ الشاحية القانػنية ك االخبلؾية.
كىشاؾ اختبلفات كاضحة بضغ قػاعج االخبلؽ، كقػاعج القانػف مغ حضث الشذاط الحؼ تحكسانو كالجداء، 

مشيسا تحؿيقيا في حضغ أف القانػف  الحؼ يتختب عمى مخالفتيسا كىحا كمو يعػد الى الغاية التي يتػخى كل
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غاية نفعية يتسثل في اقامة الشطاـ في السجتسع كالسحافطة عمى كيانو ككفالة تقجمو كارتفائو، كنخػ اف 
 243غاية االخبلؽ مثالية تتجو باالنداف نحػ الكساؿ.

خبلقي لػسائل كبجال  عغ القانػف كاالخبلؽ، فأف ىشاؾ مػاثضق الذخؼ السيشية، كأىع محجدات االداء اال
االعبلـ، عمى الخغع مغ اف السػاثضق تصسح الى معايضخ مثالية، فأف مػاثضق الذخؼ السكتػبة تحجد بعس 
الدمػكيات االخبلؾية التي يجب االلتداـ بيا مغ جانب االعبلمضضغ في أدائيع السيشي. كيعػد أكؿ مضثاؽ 

رؼ الرحف االمخيكية ماعخؼ ـ(، عشجما كضع اتحاد محخ 1923شخؼ صحفي في أمخيكا الى عاـ )
 The Canons of Journalism."244باسع "مضثاؽ الرحافة" "

 Association of Computing"كيشز السضثاؽ االخبلقي العزاء جسعية أجيدة الكسبضػتخ )

Machinery- ACM عمى ضخكرة مداىستيع في خجمة السجتسع كاالندانية، كتجشب الحاؽ االذػ)
مانة كالرجؽ، كالسػضػعية كعجـ التسضضد كاحتخاـ ممكية االخخيغ، كمشيا حق باالخخيغ، كااللتداـ باال

 245السؤلف كبخاءة االختخاع، كاإللتداـ بشدبة االنتاج الفكخؼ الصحابو كاحتخاـ الخرػصية كالدخية".
قانػف العسل الرحفي في كػردستاف  -ـ(2007( لدشة )35أكآل في قانػف رقع ) -السادة الثانية  كفي
ـ(، كىي تتجمى في الشز االتي 1954شارة الى االلتداـ بسضثاؽ الذخؼ الفضجرالية الجكلية لعاـ )ىشاؾ أ

كىػ"اف الرحافة حخة كال رقابة عمضيا كحخية التعبضخ كالشذخ مكفػلة لكل مػاشغ في اشار احتخاـ الحقػؽ 
يات العسل الرحفي كفق كالحخيات الخاصة لبلفخاد كخرػصية حياتيع كفق القانػف كااللتداـ بسبادغ اخبلؾ

 ـ( السعجؿ".1954مضثاؽ شخؼ فضجرالية الجكلة لعاـ )
كفي السادة التاسعة في نفذ القانػف ىشاؾ أشارة الى غخامة كل صحفي كرئيذ تحخيخ بسبمغ ال يقل 
مغ ممضػف ديشار عخاقي، كاليديج عمى خسدة مبليضغ ديشار عشج نذخه في كسائل االعبلـ، ما يؤدؼ إلى 

 ـ( السعجؿ.1954بادغ مضثاؽ شخؼ الفضجرالية الجكلية لعاـ )إنتياؾ م
كعمى الخغع مغ كجػد صعػبات في االتفاؽ عمى مػاثضق أخبلؾية معضشة تتبلءـ مع الصبيعة 
االلكتخكنية، فأف السذكمة ال تكسغ في السضثاؽ غضخ السكتػب لكيؽية انتياج سمػؾ معضغ عمى االنتخنت، بل 

بلت السدتخجمضغ عمى االنتخنت، كيجعػ البعس الى تشطيع االنتخنت ذاتيَا مغ تكسغ في كيؽية تشطيع تعام
قبل مدتخجمضيا كشخكاتيا كالفاعمضغ االساسضغ عمضيا، كيخػ البعس االخخ أف الػضع في ضل السشافدة 
بضغ الذخكات التجارية التي تدتخجـ الذبكة، التشطخ إال الى مرالحيا الحاتية دكف مخاعاة لمسرمحة 

ة، يحتع تجخل الجكلة ليذ فقط القامة التػازف بضغ السرالح الخاصة كالحاتية لمستعاممضغ مع شبكة العام

                                                 
 .21فػزؼ عسخ، مرجر سابق، صساماف   243
 .299حدشي نرخ، سشاء عبجالخحسغ، مرجر سابق، ص  244
 .515الدضج بخضت، مرجر سابق، ص  245
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االنتخنت، كبضغ السرمحة العامة، بل كحلظ لتػؾيع الجداءات القانػنية عمى كل مغ يخالف القػاعج 
246مى تمظ الذبكة.الدمػكية، كالقػاعج القانػنية الػششية ذات الرمة، ستطل في مقجمة تشطيع التعامل ع

 

حسمت معيا الكثضخ مغ التحجيات  بل، حدبالرحافة اإللكتخكنية كقافمة خضخ ك  كمغ الخصأ الشطخ الى
كانت تقمضجية أك إلكتخكنية، كفى مقجمة ىحه التحجيات أالتي يسكغ أف تعرف بالرحافة كسيشة سػاء 

لشػع مغ الرحافة حتى اآلف، قزية األخبلؾيات في الرحافة اإللكتخكنية، كىػ جانب سمبى في ىحا ا
، كالسرجاؾية كالثقة في كثضخ مسا يتع تشاكلو شذخ الخاصة باآلخخيغفعسميات الدصػ عمى حقػؽ التأليف كال

ىحا السجخل يسثل بعجا ميسا  فأفمغ أخبار كمعمػمات عبخ ىحا الشػع مغ الرحافة محل شظ، كلحلظ 
 247حفاظ عمى الرحافة كسيشة.بالبحث مغ الشاحية القانػنية كاألخبلؾية لم اججيخ 

، تمظ ىاػسائل لشذخ اليا البلسمكية إلى أىع تحػلت شبكة االنتخنت كالتكشػلػجكبالشدبة لحخية التعبضخ، فقج 
ك االنتخنت كلجيو تػجو نحػ الجيسقخاشية، فيػ مشتجػ كساحة شاسعة  التي تذتيخ بقسعيا لحخية الرحافة

 ضشيع.تذجع العجيج مغ الشاس عمى التفاعل ؼيسا ب
كلػ عجنا مججدا لمشطخ الى بضئة العسل في الرحافة ألكتخكني، كفزاء االلكتخكني غضخ محجكد بقضػد 
صارمة أك قابمة لمتحكع فضيا كسا ىػ الحاؿ في بضئة عسل الرحافة السصبػعة، سشبلحع عمى الفػر أف 

مت نافحة لسسارسة عسل الرحافة االلكتخكنية قج فتحت عرخا  ججيجا  ؼيسا يتعمق بحخية التعبضخ، كقج
األمخ الحؼ أكجج مجخبل مدتقبل يسكغ أف نصل مغ خبللو عمى صحفي التحجه قضػد أك حجكد أك رقابة؛ 

جدء مغ ضاىخة الرحافة اإللكتخكنية، كفي ىحا الرجد تزعشا ضاىخة الرحافة اإللكتخكنية أماـ كاقع ججيج 
ة كاليدخ، كيقفد فػؽ حػاجد تكسيع األفػاه كإخفاء يسكغ أف يقجـ الػجو اآلخخ كالخأؼ اآلخخ بسشتيى الديػل

 248الحقائق ككتع الخأؼ في الرجكر.
 نذخ في كالحق كتبادليا كنقميا مرجر أؼ مغ السعمػمات عمى الحرػؿ حق تعشي كالرحافة اإلعبلـ حخيةك 

 كسائل موتقج ما عمى مدبقة رقابة فخض كعجـ الرحف إصجار في كالحق قضػد دكف  كتبادليا كاآلراء األفكار
 يترل كما العدكخية كاألمػر ذلظ نصاؽ تحجيج مع القػمي باألمغ يترل كؼيسا الحجكد أضضق في إال اإلعبلـ
 ففي ج الى َاخخمب مغ التصبضق عشج كبضخا اختبلفا   يختمف التعبضخ حخية معشى تفدضخ فكأ،  العامة اآلداب بحخمة
 شةابػس الحخية ىحه كتراف الجيسقخاشية في الداكية حجخ كاإلعبلـ الرحافة حخية جتع الدياسية الشطع بعس

 . القزاء

 الدياسي فالشطاـ" اإلعبلمي، الشطاـ شبيعة كبضغ الدياسي الشطاـ شبيعة بضغ تخابصية عبلقة ىشاؾالف 
 الحؼ ىػ كاالجتساعي الدياسي الشطاـ فاف كليحا .مشاسب إعبلمي نطاـ لشذػء الفخص كيتيح السشاخ يييأ

 نطسةاال – عادة – معيا تختمف الدياسية نطسةاال تختمف كعشجما ،كمزسػنو شكمو كيحجد اإلعبلـ يعخؼ
                                                 

 .512-515، صالدابقسرجر الالدضج بخضت،   246
 .922، ص 2090ؼيرل أبػ ريذة، االعبلـ االلكتخكني، االردف، دار أسامة لمشذخ كالتػزيع ،   247
 .922، صالشفدوسرجر ال  248
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 تػلجت التي االجتساعية كالخؤية لمفمدفة امتجاد ىي مجتسع أؼ في اإلعبلـ أك الرحافة كحخية ،اإلعبلمية
   249."السجتسع ذلظ في

مات بجكف مداعجة كسائل يسكغ أف يشذخ أؼ معمػ  ا  عادي شخرا أـف أؼ شخز سػاء أكاف صحؽيا  إ
الحرػؿ عمى أؼ شئ ىػ يخيجه مغ خبلؿ شبكة االنتخنت، ك ىحا الدياؽ مجاؿ  االعبلـ التقمضجية، كايزاَ 

 الخأؼ ك حخية التعبضخ أكثخ ك أكسع كيتيح االشبلع عمى مجسػعة كبضخة مغ االفكار.
شصمق السدؤكلية، كيجب عمى الرحفي في ىحا العرخ يزبط نذاشو كيبشي أخبلؾيات نذاشو مغ م

اماـ نفدو كاماـ صحيفتو كاماـ القانػف، كاماـ الجساىضخ، كبالصبع تحسل ىحه السدؤكليات يحتاج الى تفأف 
 250في االحتخاؼ.

فالرحافة االلكتخكنية ىي الشػع االكثخ تصػرا  مغ الرحافة الحخة، لكغ بسقاييذ أخخػ تختمف عغ 
كالسدسػعة كالسخئية نطخا  النيا التتقضج بالقضػد كاالعخاؼ  السقاييذ التي تقاس بيا، كالرحافة السصبػعة

التي تقضج الرحافة السصبػعة، يعج انتذارىا بيحا الذكل الكبضخ بجكف حجكد رد فعل عمى مايعانيو السثقف 
مغ كبت كلجع االصػات التي تحج مغ حخية التعبضخ مغ ناحية أخخػ لميخكب مغ الخقابات الستشػعة مغ 

كاجتساعية كما الى ذلظ، تمظ التي تسخ بيا السػاد السصبػعة في السجتسعات السحافطة، في  سياسية كديشية
حضغ أف في الجكؿ الستقجمة أعخافا كقػانضغ عامة تدخؼ عمى الجسيع، لكغ ليدت ىشاؾ مػاقع ديشية أك 

 251سياسية اك أجتساعية اك غضخىا تحج مغ حخية التعبضخ أك تزع حجكدا لمرحافة الحخة. 
عغ أف اختبلؼ الخأؼ أمخ شبيعي بضغ الشاس بحكع اختبلؼ تكػيشيع كمعارفيع كمرالحيع فزبل  

كتقجيخىع، فقج خمق هللا الشاس مختمفضغ كسيطمػف كحلظ "كلػشاء ربظ لجعل الشاس أمة كاحجة، اليدالػف 
 252مختمفضغ، اال مغ رحع ربظ، كلحلظ خمقيع".

بضخ تعج شخشا  ضخكريا  لمػصػؿ الى الجساعة كجػىخ )كقج أكج الفضمدػؼ الضػناني أرسصػ أف حخية التع
لمجكلة، كأكجت إعبلنات حقػؽ االنداف كالػثائق الجستػرية حخية الخأؼ كالتعبضخ عشو مشح زمغ بعضج، كمغ 

ه السمظ )جاف( في الحؼ أقخ (، Magna Cartaأقجـ الػثائق السعخكفة في ىحا السجاؿ العيج األعطع )
ـ(، كمشيا إعبلف حقػؽ 1689الرادرة عاـ ) (Bill of rightsثيقة الحقػؽ )ـ(، كك 1215بخيصانيا عاـ )

ـ(، كاالعبلف العالسي لحقػؽ االنداف الحؼ اصجرتو االمع الستحجة 1776االنداف االمخيكي الرادر عاـ )

                                                 
249  Ali bin Shuweil Qarni, Deal with the Saudi press for local issues: Study analyzing the 
content of the press in relation to power, p10 

 .12-15، ص9112دمحم الجكربي، الرحافة كالرحفي السعاصخ، عساف، دار الفارس لمشذخ كالتػزيع،   250
251  Eric Barendt, Freedom of Speech, Oxford University Press, London, 2 edition, (2005) 
p453.  

 مغ سػرة ىػد. 991ك  999االيتاف   252
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ـ(، كاالعبلف العالسي لحقػؽ االنداف في االسبلـ الرادر عغ مؤتسخ عمساء السدمسضغ السشعقج 1948عاـ)
 253ـ(.1981لشجف عاـ ) في

فأف ذلظ اليعشي أف الرحفي يسكغ أف يشذخ كل ما يخيجه بجكف  لحخية التعبضخ، مع كل ىحه االعبلناتك 
 االلتداـ لمخرػصية ك السرمحة العامة ك العادات ك لتقالضج السجتسع.

ال تشحاز إلى أؼ  التكشػلػجيات الججيجة، بحج ذاتيا،":كزيخة الخارجية االمخيكية (ـيبلرؼ كمضشتػف )كتقػؿ 
جانب في الرخاع مغ أجل الحخية كالتقجـ. إال أف الػاليات الستحجة تفعل ذلظ. فشحغ نقف في صف 
إنتخنت كاحجة تتستع اإلندانية كميا عبخىا بػصػؿ متداك إلى السعخفة كاألفكار. كنحغ نجرؾ أف بشية العالع 

اآلف، ربسا كاف ىحا التحجؼ ججيجا، إال أف نحغ كغضخنا. ك  وما نرشع عمى السعمػماتية األساسية ستربح
فكمسات التعجيل األكؿ لجستػرنا  ؛مدؤكلضتشا في ضساف التبادؿ الحخ لؤلفكار يعػد إلى مػلج جسيػريتشا

ششا مشرػبة أماـ ىحا السبشى. كقج عسل كل جضل  )50(محفػرة في لػحة رخامية مغ كالية تشيدي زنتيا 
أف اإلنتخنت شبكة تجّدع قػة األخخيات ، ك لؿيع السشقػشة في الحجخمغ أجياؿ األمضخكضضغ عمى حساية ا

، كليحا الدبب نعتقج أف مغ السيع ججا ضساف تستع مدتخجمضيا بحخيات أساسية معضشة. كإمكانضتياكميا
كلع يعج تعخيف ىحه الحخية مقترخا فقط عمى ما إذا كاف باستصاعة  ؛حخية التعبضخ ليا األكلػية بضشياك 

فالسجكنات  ؛أف يحىبػا إلى ساحة السجيشة كيشتقجكا حكػمتيع دكف خػؼ أك خذية مغ عقابالسػاششضغ 
كالبخيج اإللكتخكني كشبكات التػاصل االجتساعي كالخسائل الشّرية فتحت مشتجيات ججيجة لتبادؿ األفكار 

 ".كخمقت أىجافا ججيجة لمخقابة
254 

ىجاؼ التزمضل االعبلمي، الف الفخؽ شاسع كيجب أف يعخؼ الرحفي؛ لع تكغ الحخية يػما  ىجفا  مغ أ 
بضغ االعبلـ كالتزمضل، فالتزمضل الحؿيقي يأتي الى أخفى حقائق كال تكذف اال عسا ما يرب في 
مرمحة مرادرىا، كىحا الشػع مغ التزمضل يثبت أف مغ يسارسو، بأنو غضخ ججيخ بيحه السيشة كال 

النتياؾ السباشخ أك غضخ السباشخ لمحق بعجـ السداس بأخبلؾياتيا، كالشػع االخخ مغ التزمضل يسكغ في ا
بالدسعة كالذخؼ، الحؼ تكفمو السادة الثانية عذخة مغ االعبلف العالسي لحقػؽ االنداف، كأف تصبضق مبادغ 
االخبلؽ مغ حضث الفخؽ بضغ الػاجبات ك الحق الرحفي العالسي، يتصمب بالجرجة االكلى االحتخاؼ في 

ا فخضت االنتخنت كػسضمة اعبلـ في الحياة االعبلمية، يختجؼ مػضػع االخبلؾيات العسل االعبلمي، كعشجم
َِ كاندانيا ، كقج بات مغ السدتحضل معخفة مرجر السعمػمة عمى الرعضج  في ىحا السجاؿ شابعا  ميشيا  كتقشيا 

سح أك السيشي، في ضل غياب قانػف يشطع العسل عمى شبكة االنتخنت، كحلظ اليػجج أؼ ضابط أخبلقي يد

                                                 
 .92-95ماجج راغب الحمػ، مرجر سابق، ص  253
  (، لشضػزياـ) متحف األخبارنز الخصاب القتو ـيبلرؼ كمضشتػف كزيخة الخارجية االمخيكية عغ الحخية التعبضخ في   254

 ، مشذػرة عمى الخابط االتي: 2090 كانػف الثاني 29  ،كاششصغ دؼ سي

http://rosejasmin.maktoobblog.com/1608234/%D9%86%D8%B5(21-5-2011)                                         
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يسشع نذخ أية معمػمة أك صػرة مغ شأنيا االساءة الى العادات كالتقالضج االجشساعية، مغ ىشا عمى 
 255الرحفي التأكج مغ مرادر السعمػمات كاالبتعاد عغ السػاقع التي التتستع بسرجاؾية في ىحا السجاؿ.

قخاشية جدء مغ االعبلـ، فاذا كيخػ بعس الباحثضغ أف االعبلـ جدء مغ الجيسقخاشية، تسامَا كسا أف الجيس
كاف لكل مشيسا فزاؤه السدتقل، كمغ الزخكرؼ أف يكػف االمخ كحلظ، فكبلىسا، برخؼ الشطخ عغ ىحا 
الصخح أك ذاؾ، كسضمتاف ليجؼ "فمدفي" كاحج: حفع كخامة الفخد كالجساعة كصػنيا مغ الزيع 

 256كاالستبجاد.
افة االلكتخكنية ىشاؾ بعس الرحفضضغ يعتسجكف كفي التصبيقات عغ حخية التعبضخ كالسيسا في الرح

عمى الشطخية المضبخالية في تفدضخ عبلقة الرحافة بالدمصة الحاكسة، كتعػد ىحه الشطخية بذكل أساسي الي 
عرخ الشيزة االكركبية، كتقػـ أفكار المضبخالضضغ عمى أساس أنو البج مغ تقجيع كل أنػاع السعمػمات 

ج الحخ ضخكرة، لتحقضق الخفاـية كالتقجـ كأف الجساىضخ مجتسعة تدتصيع اتخاذ كاالفكار لمجسيػر، كأف لمشق
 257القخارات التي تكػف دائسَا أقخب الى الحؿيقة.

ـ( عمى 1996كمغ الشاحية الدياسية فاف فػائج االنتخنت كاضحة، كعمى سبضل السثاؿ "ففي عاـ )
ة الخاديػ السعارض لمحكع ، كقج كاف قج إستعسل أعزاء السعارضة الرخبية االنتخنت الذاعة بخامج محص

الخئيذ سمػبػداف مضمػسيؽيظ قج أغمقيا. كانتذخ صػت السحصة مغ االنتخنت حػؿ العالع، كفي بجاية 
ـ( مع حسبلت قحؼ حمف شساؿ االشمشصي اضصخ مضمػسيؽيظ تحت الزغط الجكلي اف يعضج فتح 1999)

القجيسة كىي القػة، كحتى بجكف تجخل الحكػمة،  السحصة، كاالمثمة الدابقة لحكػمات تدتعسل الصخيقة
فسشطخ تكشػلػجيا السعمػمات الججيجة يػحي باختبلؼ حخية التعبضخ الجيسقخاشي التقمضجؼ الحؼ نعخفو 
فالتفاخخ بأف االنتخنت ىي "سػؽ لبلفكار" يفتخض كجػد مشبخ أك مشتجػ شعبي تحاع ؼيو االفكار، كيحكع 

  258مرادرىا".فضيا عمى مرجاقضتيا كليذ عمى 
كؿ الحؼ تعجه الذبكة العخبية لسعمػمات حقػؽ اإلنداف عغ حالة حخية الخأؼ الالتقخيخ الدشػؼ اكأشار 

 عاما   ـ(2007)لع يكغ عاـ ـ( مغ جانب الرحافة االلكتخكنية، 2007)كالتعبضخ في مرخ، خبلؿ عاـ 
ضج حخية الخأؼ كالتعبضخ  تخاجعت ؼيو حخية الرحافة كحدب، بل شيج ىحا العاـ ىجسات غضخ مدبػقة

ئلنتخنت. كقج تسكشت الذبكة العخبية لسعمػمات حقػؽ اإلنداف مغ رصج العجيج مغ لالذبكة الجكلية عمى 
 259: آلتيةششا أف نمخريا في الجػانب ااالنتياكات التي يسك

 كإغبلقيا. اقع إلكتخكنية عمى شبكة اإلنتخنتمػ  حجب أوال 
                                                 

 .22-29ؽ كاالعبلـ، مرجر سابق، صعساد بذضخ، االخبل  255
 .902يحضى اليحياكؼ، أكراؽ في التكشػلػجيا كاالعبلـ كالجيسػقخاشية، مرجر سابق، ص  256
يع شبل، الرحافة بضغ الفغ كالدياسة، الجضدة، ـبة الشضل العخبية لمشذخ كالتػزيع،   257  .905، ص2001ابخـا
 .215-215، ص2002تساعية كالدياسية، سػريا، دار اليبلؿ،أحسج دمحم صالح، ىػس االنتخنت كتجاعياتيا االج  258
  http://old.openarab.net/ar/node/213( 20/5/2099معمػمات عمى الخابط االتي:                   )  259
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  كإحتجازىع. غ بذكل غضخ قانػنيالعجيج مغ السجكنض اعتقاؿ ثانيا 
  ،اعتجاءات عمى مجكنضغ كناشصضغ إلكتخكنضضغ ثالثا 
 .مبلحقة قزائية كأحكاـ قزائية ضج عجد مغ السجكنضغ كالشذصاء اإللكتخكنضضغ رابعا 

ليا،  مشطسة )مخاسمػف ببل حجكد( التي تتخح مغ باريذ مقخا   ـ(2010)كبحدب تقخيخ نذختو عاـ 
لحخية الرحافة يكذف في الشدخة التاسعة مفاجأت سارة،  كيكذف عمى حقائق قائسة فالترشيف الدشػؼ 

كيؤكج بعس االتجاىات، نبلحع الضػـ أكثخ مغ أؼ كقت مزى أف التصػر االقترادؼ كاصبلح 
السؤسدات كاحتخاـ الحقػؽ االساسية لضتفق بعزو مع بعس بأؼ شكل مغ األشكاؿ. كسيطل الجفاع عغ 

ة في سبضل البقاء في تيفع دائع في ديسقخاشيات أكركبا، كمعخكة مغ أجل العجالة في حخية الرحافة معخك
التي التداؿ مشتذخة في العالع. كفي ىحا الدياؽ يجج التشػيو بسحخكي حخية الرحافة  االنطسة التػتالضتارية

شاشصضغ الحقػقضضغ كفي الصميعة فشمشجا ك أيدمشجا كالشخكيج كىػلشجا كالدػيج كسػيدخا، كاالشادة بعـد ال
كالرحافضغ كالسشجكبضغ في أنحاء العالع حضث يجافعػف ببدالة عغ حق االستشكار كالتشجيج كاليداؿ مرضخىع 

  260تذغل بالشا، كأعخبت مشطسة مخاسمػف ببل حجكد مخارا  كتكخارا  عغ قمقيا.
يؤكج ىحه  تقخيخال ـ( في2010كضع حخية الرحافة في االتحاد االكركبي، كترشيف عاـ ) ازاء تجىػر

( بمجا  عزػا  في االتحاد االكركبي، يتػاجج ثبلثة عذخ بمجَا في السخاكد 27السبلحطة، فسغ أصل )
العذخيغ االكلى ؼيسا يحتل أربعة عذخ بمجا  مخاكد أدنى مغ السختبة العذخيغ؛ كأشار التقخيخ لكدب العخاؽ 

أيمػؿ  1مى الخغع مغ مقتل ثبلثة صحافضغ بضغ ( مختبة نطخا  الى تحدغ االكضاع االمشية في الببلد ع15)
 ـ(، مغ بضشيع اثشاف عخضا لبلغتياؿ.2010أب ) 31ـ( ك 2009)

حمتو االفتخاضية، أصبح أمخا مفخكضا كممحا، بل كيتصمب مشا  فيالتعامل مع ىحا القادـ الججيج ك  
تصػر مدتسخ، كبحكع أف االتراؿ بات اآلف عبخ األقسار  فيالسديج مغ االىتساـ بحكع أف العالع الخقسي 

كسائل  فيعسمية التػاصل الخقسي، ك  فيإف الستتبع لمتصػر اليائل الحاصل ك االصصشاعية أمخا مفخكضا 
أف األمخ ك ل بالجراسة كالتسحيز، فضاإلعبلـ الخقسية عسػما، يبلحع أف االىتساـ الستدايج بيحا السجاؿ ك

                                                 
   اك ذاؾ انصبلقا مغ حضثياتو الخاصة بحج ذاتو،ىشاؾ عشاصخ الشطاـ الدمصػؼ غضخ الجيسقخاشي  االنطسة التػتاليتارية

الدياسي كحرخه بحدب كاحج، كبالزخكرة اف ىحا الحدب  مذتخكة لبلنطسة التػتالضتارية بتشػعيا مثل احتكار الشذاط
 ذاشاتحؿيقة الجكلة الخسسية، كىحه الجكلة تحتكخ كسائط القػة كاالقحاـ، كمعطع الش معضشة تربح“ ايجيػلػجيا”تدكده

اقترادؼ اك ميشي يتحػؿ  االقترادية كالسيشية كتزع في جدع الجكلة كتخزع لمحؿيقة الخسسية، كفي حالة حرػؿ خصأ
ضيخت عسميا  خبلؿ القخف العذخيغ، كىي كقج  .كبػليدي معا يشبغي معاقبتو بتيػيل ايجيػلػجي مغ ثسةالى خصأ ايجيػلػجي، ك 

 .عذخ التاسع القخف نتاج تفاعبلت 
 ، عمى الخابط االتي: 95، 2، ص2090قخيخ الدشػؼ لسشطسة مخاسمػف ببل حجكد عغ حخية الرحافة عاـ الت  260

  (91/5/2099 )http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31876 
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التعبضخ الحؼ صار يػفخه  فيىحا إلى جانب اليامر الكبضخ مغ الحخية  ،يتصمب شخح العجيج مغ األسئمة
 لتعبضخ الخقسي ببل حجكد.ا عالع اإلنتخنت، عالع

 

 الجخائع في الرحافة االلكتخونية الخقابة ونذخ 
الخقابة عمى الرحافة االلكتخكنية، غضخ مػجػدة قانػنيا كغضخ مسكشة عسميا، لكغ بالصبع يسكغ اف 

بالصخيقة نفديا لمسداءلة مغ خبلؿ القزاء، كىحا كسضمة نذخ اخخػ ك  يةامثل  الرحافة االلكتخكنيةخزع ت
 كسضمة نذخ. ةحق ألؼ متزخر مغ اي

لقج أصبحت كسائل االعبلـ الخاصة ضخكرة الغشى عشيا في مختمف الجكؿ كتصبيقيا صار الزمَا 
لحخية االعبلـ، كقج باتت سيصخة أصحاب رأس الساؿ عمى كسائل االعبلـ أمخَا مفدعَا، يحتاج الى رقابة 

لة لساتشذخه أك تبثو عمى مقػمات السجتسع كالرالح العاـ، غضخ أف ىحه الخقابة يجب اال تشتيظ حخية فعا
 261الرحافة أك تتخؾ ليػػ االدارة، كانسا يشبغي أف يحكسيا قانػف عادؿ، يخاقب تصبضق أحكامو القزاء.

مصة الحاكسة أك اآلداب "فالخقابة تعشي عسمية االشخاؼ عمى كسائل االعبلـ لمتأكج مغ أنيا التيجد الد
العامة، كتذسل الخقابة عمى الكتب كالرحف كاالفبلـ الدضشسائية كالخكايات السدخحية كاالنتخنت، كالشظ أف 

 262نطاـ الخقابة مباشخة يتعارض مع حخية الخأؼ كالجيسقخاشية".
 263كيػجج نسصاف رئيدياف لسسارسة الخقابة في السجتسعات الشامية: 

 ، كىي الخقابة الدابقة عمى الشذخ،  اشخةالخقابة السب -أكالَ 
، كىي اصجار قائسة بالتعميسات الحكػمية حػؿ بعس الخصػات الخاصة الخقابة غيخ السباشخة -ثانياَ 

 بالشذخ، كتعخض االعبلمضغ لبعس الشكاؿ السادية ك الزغط السعشػؼ.
ػع أخخ مغ الخقابة السعشػية الداء كأما في الجكؿ الستقجمة، السيسا في أكركبا، كالػاليات الستحجة، فثسة ن

كسائل االعبلـ، في اشار فمدفة السدؤكلية االجتساعية، يتزسغ بعس السؤسدات التي تخاقب أداء كسائل 
االعبلـ في السجتسع، بقجر مغ الحخية السدؤكلة، مثل مجالذ الرحافة، كمػاثضق الذخؼ االعبلمية، 

السحخريغ، كنقاد الرحف، كالجسيػر، كجساعات كجسعيات الرحف كأتحاداتيا، التي تزع تجسعات 
الزغط. كىشاؾ نػع ّاخخ مغ الخقابة، يخػ بعس الباحثضغ أنو ّاخخ أشكاؿ الخقابة الحالية لػسائل االعبلـ، 
كىػ الخقابة الحاتية، التي يسارسيا رؤساء التحخيخ، كالرحفضػف، كالكتاب، مغ تمقاء أنفديع دكف الحاجة 

 الى رقضب رسسي.

لخقابة كمدتػػ الحخيات في االنتخنت، يخػ بعس الباحثضغ ك الرحفضضغ أف مدتػػ الحخية قج كحػؿ ا
يكػف أعمى في االنتخنت مشو في الرحف السحمية، اال أف االنتخنت لع تعسل عمى رفع مدتػػ الحخيات 

                                                 
 .52مػ، مرجر الدابق، صماجج راغب الح  261
 .259سابق، ص دمحم مشضخ حجاب، مجخل الى الرحافة، مرجر  262
يع شبل، مرجر سابق، ص  263  .591-595ابخـا
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عخؼية فأغمب الرحفضضغ يحجدكف سقف حخيتيع بأنفديع، أؼ مغ خبلؿ الخقابة الحاتية بحكع االحكاـ ال
الدابقة كالخقابة الخسسية، كمع ذلظ البج مغ الدعي لمتخمز مغ الخقابة الحاتية أكال  كالدعي لتصػيخ القانػف 

 264ليكػف أكثخ تحجيجا  كمخكنة مشو كمحاكلة لخفع سقف الحخية كنخػ سمبيات كايجابيات ذلظ حتى االف.
أخحت بذكل  االمع الستدمصة فأفت، "عخضو االنتخنجاميا يج حجيجية في التحكع ؼيسا تكفي مجاؿ استخ

تتحكع ؼيسا يسكغ أف يقخأه مػاششػىع أك يدسعػه مغ تمظ التفاعبلت الفػرية في  متدايج تتبشى أكثخ لكي
االنتخنت، مغ خبلؿ بخامج الفمتخة كبخامج السخشحات كبخكتػكػالت االتراالت التي تعتسج عمى اختيار 

محتػيات االنتخنت كتزع عمضيا بصاقات  خكنية تعبخ عغاللكتكل ىحه المسدات اك نصاقات اتراؿ معضشة، 
الربلحية اك عجـ الربلحية لتكػف ىشاؾ انتخنت مخضى عشيا مغ قبل الحكػمات الستدمصة، كىحا يجعل 
الخقابة اآلف أسيل كثضخَا مغ الخقابة في العرخ قبل الخقسي، فبجاَل مغ مرادرة الكتب كالشذخات سخا، 

الخقسي يسكشيا ببداشة فخض رقابة عمى كل اتراالت االنتخنت عبخ بػابة فالحكػمات في العرخ 
(، كىي بخامج خاصة تعتخض سبضل السعمػمات مغ بضغ السرجر Proxy Serverالكتخكنية تعخؼ باسع )

تعسل ىحه البػابات كفبلتخ حجيثة كتسشع أيزَا اليجػـ ك كالسدتقبل لغخبتيا كمشع استؿباؿ مػاد معضشة، 
 265عمى مػاقعيا".االلكتخكني 

حضث تخزح  ،داؿ في البمجاف الدمصػيةكحدب التقاريخ فالخقابة عمى حخيات الرحافة في العالع، الت
تبادليا االراء ك لسشاقذات  فخيجة   كسائل االعبلـ التقمضجية تحت سصػة الشطاـ، كتػفخ شبكة االنتخنت مداحة  

ػيات الدياسية الخقابة عمى السحت ل التقمضجية، كيبضغ ىحه الػسائل الستعجدة مثل الػسائحخية التعبضخك 
 .كاالجتساعية

َاذار لعاـ  12في الضـػ العالسي لسكافحة الخقابة االلكتخكنية في  (مشطسة مخاسمػف ببل حجكد)في تقخيخ ك 
أسػأ مشتيكي حخية التعبضخ عمى ـ( عجت 2010)عاـ أعجاء االنتخنت التي عجىا تجسع الئحة  فأف، ـ(2010)

كمرخ، كايخاف، كأكزبكدتاف،  ، كالرضغ، ككػريا الذسالية، ككػبا،ة العخبية الدعػديةتخنت، السسمكشبكة االن
 .266ا، كتػنذ، كتػركساندتاف، كفضتشاـكسػري

 كايزا  أشار نفذ التقخيخ الى انزساـ تخكيا كركسيا الى الئحة، "الجكؿ قضج السخاؾبة"،

الدياسة، كليا دكر كبضخ في الحياة االجتساعية، لقج أصبح لمذبكات االلكتخكنية دكر كبضخ في مجاؿ 
ففي مجاؿ الدياسة ليا دكر في الرخاعات ك تجكيغ الجبمػماسيات بضغ البمجاف، كالسيسا في البمجاف 

 االكركبية ك االمخيكية التي تعج مغ االنطسة الجيسقخاشية.

                                                 
 .909-901ص مرجر سابق،زيج مشضخ سميساف،   264

 .219-211أحسج دمحم صالح، مرجر سابق، ص  265
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ـ(، كتقخيخ اخخ عاـ 2000كايزَا اشار تقخيخ َاخخ عغ السشطسة لسخاؾبة حقػؽ االنداف في عاـ )
(،كمعيج بانػس في لشجف حػؿ  BBCك  CNNـ( كاعتسادا  عمى التقاريخ التي ترجرىا اؿ) 2001)

استخجاـ االنتخنت في العالع تبضغ اف السشصقة العخبية تعاممت مع االنتخنت بعقمية محاكع التفتير، حضث 
جخات الجردشة في مػاقعيا حضث يدسح السرادرة كالسخاؾبة كالسشع، ففي ايخاف مثبل  بخمجت كراقبت ح

فحدب إلثشضغ مغ الستحجثضغ يتكمساف الى بعزيسا في كل مخة؛ كيطيخ ؼيسا يبجك أف الدساح لثبلثة 
أشحاص يعج نػعا  مغ السطاىخة ييجد االمغ العاـ، حتى في االنتخنت، كفي العخاؽ خجمة االنتخنت التي 

ـ( بافتتاح مقيى 2000تسػز ) 27مذعب العخاقي الكؿ مخة في تحتكخىا كزارة الثقافة كاالعبلـ فقط أتاحت ل
لبلنتخنت في بغجاد، اال أف كزيخ الشقل كاالتراالت صخح بأف مدتخجمي االنتخنت يسكشيع ترفح مػاقع 
الذبكة التي التشتيظ مبادغ الجيغ االسبلمي كالتدئ الى "الؿيع كاالخبلؾيات"، اال اف مدتخجمي الذبكة في 

267مغ الجخػؿ الى نطع البخيج االلكتخكني الستعجدة عمى الذبكة كغضخ الخاصعة لمخقابة.العخاؽ مشعػا 
 

كأشارت تقاريخ خاصة عغ اعجاء االنتخنت إلى خصاب كزيخة الخارجية االمخيكية في التأريخي عغ  
لحخية التعبضخ عغ االنتخنت حجخ الداكية في الجبمػماسية االمخيكية، كىػ مػقف كخرتيا في شباط 

ـ( في خصاب ذكخت ؼيو أف الػاليات الستحجة "تؤيج االنفتاح في مدألة حخية االنتخنت: كلكغ 2011)
السبادغ التي حخصت )ـيبلرؼ كمضشتػف( عمى التخكضد عمضيا، ترصجـ بصخيقة التعامل االمخيكية مع 

تديضل  )كيكميكذ( فقج شمب )البشتاغػف( قبل أياـ نذخ كثائق )كيكميكيذ( في رسائل االعبلـ "عجـ
تدخيب" كثائق مرشفة عمى أنيا سخية بذأف الحخب في العخاؽ متحرعا  بتيجيجىا لؤلمغ القػمي، كأدلى 
مدؤكلػف أمخيكضػف بتراريح قاسية ججا  بحق مؤسذ )كيكميكذ( ؼيسا اليداؿ رفع الجعاكػ القزائية عمى 

ية، اال أنيا نخػ أف ىحا السػقع ىحا السػقع، كفقا  لكمضشتػف؛ "بجأت حادثة كيكميكيذ بدخقة" كثائق حكػم
268اليجفعيا الى اعادة الشطخ في التداميا ازاء الحخية عمى شبكة االنتخنت.

 

كثػرة الكسبضػتخ خمقت معيا قزضتضغ أخبلقضتضغ لع تػاجو البذخية مثميا حتى اآلف، اآلكلى ىي قزية 
حاـ الخرػصية في أؼ الخرػصية، حضث ساعج الكسبضػتخ كثػرة االتراالت عمى سخعة امكانية إقت

مػقع كأؼ زماف، فأصبحت ىشاؾ صعػبة في االخفاء كالعدلة، اما القزية الثانية فيي الستعمقة بالسمكية 
 269الفكخية، حضث ساعجت امكانيات الكسبضػتخ عمى سيػلة الػصػؿ كالشدخ عمى أفكار كابجاعات اآلخخيغ.

                                                 

 .292-299أحسج دمحم صالح، مرجر سابق، ص  267
في الضـػ العالسي لمسكافحة الخقاية  2099أذار  92تقخيخ مشطسة مخاسمػف ببل حجكد عغ أعجاء االنتخنت في   268

 ، عمى الخابط االتي: 1االلكتخكنية، ص
 (20/5/2099  )http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31976    
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ك تبادؿ السعمػمات ك مػقع لحخية  اف االنتخنت أصبحت احجػ الػسائل الستعجدة في الرخاعات،
، كىكحا فأف أمكانية نذخ كغضخ مسكشة عسميا   غضخ مػجػدة قانػنيا  كالخقابة ، التعبضخ كالخقابة عشيا صعبة

 الجخائع بكل أنػاعيا أكثخ، النو حتى اآلف لع يكغ ىشاؾ قانػف خاص لمتعامل مع جخائع الشذخ االلكتخكنية.
في  ستخجاماتيا لخضخ البذخية؛ تقجـ آخخ مػازٍ أك ي مجاؿ العمػـ كالتقشية لقج صاحب ىحا التقجـ الدخيع ف

مجاؿ الجخيسة؛ فمع تربح الجخيسة مقرػرة عمى شبقة معضشة مغ شبقات السجتسع دكف أخخػ ؛ كذلظ 
مدتػػ ثػرة االتراؿ  ىكعملضغ في الجكؿ السختمفة؛ ؤك السدلػضػح إجخاـ الفداد الحؼ يتػرط ؼيو كبار 

نجج أف الرخاع مدتسخ بضغ جانبي الخضخ كالذخ في ىحه الثػرة ؛ ففي جانب الخضخ نجج أف  كالسعمػمات
قج تػصمت البذخية ك ىحه الثػرة ساعجت عمى عػلسة السعمػمات؛ كتديضل كثضخ مغ الخجمات كاألعساؿ؛ 

 تياكمعالجالسعمػمات ب اآللي لتخديغ ػ إلى الديصخة عمى السعمػمات مغ خبلؿ استخجاـ الحاس
استخجاـ ثػرة  يدئِ  -متأثخا  بشدكاتو كشيػاتو كنػاقرو –؛ كعمى جانب الذخ نجج أف اإلنداف ياتخجاعكاس

عبلكة عمى ، يسكغ ترػر التجدذ عغ بعج كسخقة بيانات تتعمق باألمغ القػميك االتراؿ كالسعمػمات؛ 
ب اآللي ػ اـ الحاسمغ خبلؿ استخج  أنو مغ السترػر أف يحجث مداسا  بحياة األفخاد الخاصة كانتياكيا

270.كالسثل يقاؿ بالشدبة لمجخائع الساسة باآلداب ،كشبكة االنتخنت
 

الخبح كالساؿ، ك االمغ، ك الثقة، ك االستخجاـ، ك جخائع تصاؿ السعخفة، الجخائع االلكتخكنية بادؽ كصف  افَ 
ائع العرخ اف جخائع الكسبضػتخ بحق ىي جخ .الدسعة، كمع ىحا كمو فيي ال تصاؿ حؿيقة غضخ السعمػمات،ك 

ىشاؾ شائفتاف رئيدضتاف مغ كبغس الشطخ عغ السرصمح السدتخجـ لمجاللة عمى جخائع الكسبضػتخ  .الخقسي
أكليسا، شائفة التعخيفات التي تقػـ عمى معيار كاحج، كىحه تذسل تعخيفات التعخيفات عمى ىحه الجخائع، 

ك الػسضمة أدمػؾ محل التجخيع ك الأقائسة عمى معيار قانػني، كتعخيفيا بجاللة مػضػع الجخيسة 
، كثانضيسا، شائفة التعخيفات القائسة عمى شخزتعخيفات قائسة عمى معيار  كتذسل أيزا   ،السدتخجمة

يات نساشيا كبعس العشاصخ السترمة بالّ أك  ،تعجد السعايضخ، كتذسل التعخيفات التي تبخز مػضػع الجخيسة
   271ك سسات مختكبيا.أك بضئة ارتكابيا أارتكابيا 

ك مخدنا لمسادة الجخمية، أك كسصيا أبضئة الجخيسة  خضخا  أقج يكػف الكسبضػتخ )كفي الجخائع االلكتخكنية 
، غالتخديجخائع  -االول: كفي ىحا الشصاؽ ىشاؾ مفيػماف يجخؼ الخمط بضشيسا يعبخاف عغ ىحا الجكر

جخائع  -الثانياشئة عشيا، كالسدتخجمة في ارتكاب الجخيسة اك الش كأكيقرج بيا تخديغ السػاد الجخمية 
كاالصصبلح االخضخ استخجـ في ضػء  ،ك غضخ القانػنيأالسحتػػ اك ما يعبخ عشو بالسحتػػ غضخ السذخكع 

                                                 
، بحث االكاديسي عمى الخبط االتي:   االلكتخكنية الجخائع مكافحة جاؿم في التذخيعي الفخاغ، العادلي صالح محسػد  270

(22/5/2099         ) http://montada.echoroukonline.com/archive/index.php/t-7916.html 
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صبح السحتػػ غضخ القانػني يخمد الى جخائع السقامخة كنذخ أك  ،تصػر اشكاؿ الجخيسة مع استخجاـ االنتخنت
ف السفيػمضغ أكالحؿيقة ة، االنذصتترل بذكل رئيذ بيحه  ف مػاقع االنتخنتأالسػاد االباحية  باعتبار 

كىحا  ،كفي نفذ الػقت كػسضمة الرتكابيا ،يتربلف بجكر الكسبضػتخ كالذبكات كبضئة الرتكاب الجخيسة
 كىػ تقديع الجخائع الى جخائع ىجؼ ككسضمة ( لجػ الفقو السرخؼ كالفخندي، كتبعا  ) التقديع شائع بجدء مشو

الكسبضػتخ الى جخائع تدتيجؼ نطاـ السعمػماتية نفدو كاالستيبلء عمى السعمػمات كاتبلفيا، لو تشقدع جخائع 
جخائع ىجؼ ككسضمة تقديسيا كك  شة نطاـ الكسبضػتخ نفدو كجخائع احتياؿ الكسبضػتخاسبػ كجخائع تختكب 

، كافزل ما االتجاه العالسي الججيج في ضػء تصػر التجابضخ التذخيعية في اكركبا تحجيجا   فأفكمحتػػ 
اتفاقية بػدابدت ) )ـ2001(يعكذ ىحا التقديع االتفاؾية االكركبية لجخائع الكسبضػتخ كاالنتخنت  لعاـ 

2221)،  يتجو الى كضع اشار عاـ لترشيف جخائع الكسبضػتخ  ـ(2000(ذلظ اف العسل مشح مصمع عاـ
كىػ  ،في حقل مكافحة ىحه الجخائعكاالنتخنت كعمى االقل كضع قائسة الحج االدنى محل التعاكف الجكلي 

.كمع 272كمداىسة مشيا بتجخل مغ قبل استخاليا ككشجا كامخيكانفدو الػقت  كفيكركبا لكغ أجيج تقػده دكؿ 
 تصػر االنتخنت تػسعت الجخائع بذكل ّاخخ ك بشسػىا الدخيع.

كة العالسية كمع ذلظ فجخائع االنتخنت يجب أف ال تخيفشا كتجعمشا نحجع عغ استخجاـ ىحه الذب   
الخائعة، بل يجب أف تجفعشا لمتعخؼ عمى أنػاع ىحه الجخائع، كالتداـ الححر كالحيصة، كىحا الخصخ الستشامي 
مغ الجخائع عبخ االنتخنت، بجأ يمفت االنتباه في العػاصع العالسية، الف القػانضغ السػجػدة في معطع بمجاف 

ا الشقز في كسائل الحساية القانػنية لسثل ىحه الجخائع العالع اصبحت غضخ مبلئسة لسثل ىحه الجخائع، كىح
االلكتخكنية الججيجة التي اصبحت تيجد مؤسدات االعساؿ كالحكػمات كالسجتسع كحتست الدخعة في 
الدعي لػضع االجخاءات التقشية كالقانػنية لحساية أنفديع مغ أكلئظ الحيغ يدخقػف، أك يجمخكف السعمػمات 

احية ككل ما ىػشاذ، فالحساية ذاتية مع أنيا عشرخ أساسي كلكشيا َامغ مغ الجخائع الؿيسة أك يشذخكف االب
 273االلكتخكنية.

كقج حخص الجساتضخ في مختمف البمجاف عمى كفالة الحخية الذخرية كحساية السػاششضغ ك سخية حياتيع 
 الذخرية، كمغ ثسة فاف حق الشذخ تقابمو ضخكرة الحفاظ عمى االفخاد.

يسة برفة خاصة، كىي التي تختكد عمى مجسػعة مغ الشقاط التي اتفق عمضيا معطع الجخ  نذخ فَ اِ 
مػائضق الذخؼ الرحفي كمعايضخ االداء السيشي التي كضعتيا اليضئات الرحيفة مثل مجمذ الرحافة 

                                                 
  (1002اقية بػدابدت اتف)  فزبَل عغ كشجا   دكلة مغ اعزاء االتحاد األكركبي 26كىي االتفاؾية التي كقعت عمضيا

شيج العالع مػلجىا في  التي كالياباف كجشػب افخيؿيا كالػاليات الستحجة، ككانت أكؿ معاىجة مغ نػعيا لسػاجية ىحه الجخائع
 .2001)أيمػؿ( 

 .11تبػيبيا، مرجر سابق، صتخكنية كاتجاىات يػسف عخب، صػر الجخائع االلك  272
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كالشقابات كالتحادات كالجسعيات كركابط الرحفضضغ في العالع كخبخاء كأساتحة الرحافة كاالعبلـ، كمغ أىع 
274ىحه الزػابط:

 

 مخاعاة الحق في الخرػصية، .1

 التذيضخ باآلخخيغ، .2

 القخصشة )الفزائية االعبلمية( .3
 

 مخاعاة الحق في الخرػصية .1

اذا كانت القػانضغ السختمفة تحسي حخية التعبضخ، فأف حخمة الحق في الخرػصية محسية بالقانػف، 
حق انداني  كىي كحلظالسعاصخ، اعالسش في لمججؿ إثارة   السػضػعات أكثخ ضسغ مغ الخرػصية كتعج

 . 275 كالسعاىجة الجكلية لمحقػؽ السجنية كالدياسية أساسي محفػظ في االعبلف العالسي لحقػؽ االنداف
أعساؿ مجسػعة عسل ادارة االنتخنت في كل محاكر ججكؿ  كيجب أف تكػف الخرػصية عشرخا  رئيدا  

خصصا، كالشػايا الفخد معمػمة، كالتفاعل م كاد أف تكػف كل خرػصياتكفي السجتسع السعمػماتي حضث ي
 حساية الخرػصية ىي أىع اآلف مغ أؼ كقت مزى.الالحاجة الى ك  تفتخض بشاء عمى االعساؿ الدابقة،

الفخع االكؿ  -( اكاَل في الفرل االكؿ17ـ( في السادة )2005كعمى الخغع مغ الجستػر العخاقي لعاـ )
( لدشة في 35كالقانػف العسل الرحفي في كػردستاف الخقع ) 276لمحقػؽ السجنية ك الدياسية لمسػاششضغ

السادة التاسعة في الفرل الخامذ لع يتشاكؿ ىحا الحق برػرة كاضحة، كسا ىػ في الجساتضخ 
  2007.277االخخػ 

كمع ذلظ فأف ىشاؾ السػاقع االجتساعية مثل )الؽيدبػؾ ك تػيتخ ك فميكخ...الخ( يشذخ مدتخجمػىا 
ىحه السػاقع تدسح لمتػاصل مع فضجكيية لغخض خاص ك لتيجيج االشخاص، الف الرػر ك السقاشع ال

يعخض الذخز لمتذيضخ مغ  كىحاأشخاص آخخيغ مجيػلضغ، كيتع خبللو تبادؿ السعمػمات كاألخبار، 
إذا كانت فتاة،  السيساك خبلؿ نذخ صػرة أك نذخ أخبار كشائعات تقمل مغ شأف الزحية كتذػه سسعتيا، 

                                                 

فتحي حدضغ أحسج عامخ، أخبلؾيات الرحافة في الشذخ الجخائع، دراسة تحمضمية مقارنة، القاىخة، ايتخاؾ لمصباعة   274
 .25، ص2002كالشذخ كالتػزيع، 

ال يعخض أحج لتجخل تعدفي في حياتو  ، بانو"9129داف عاـ حقػؽ االن( لبلعبلف العالسي عغ 92لسادة )ا تنر 275
الخاصة أك أسختو أك مدكشو أك مخاسبلتو أك لحسبلت عمى شخفو كسسعتو، كلكل شخز الحق في حساية القانػف مغ مثل 

 ".ىحا التجخل أك تمظ الحسبلت
مع  ػصية الذخرية، بسا اليتشافىي الخر"لكل فخد الحق ف الشافح بأفمغ الجستػر العخاقي، ( آل91ت السادة )نر  276

 حقػؽ االخخيغ، كياالداب العامة".
يغـخ الرحفي كرئيذ التحخيخ بسبمغ اليقل عغ ممضػف ديشار كاليديج عمى خسدة مبليضغ ديشار أنو ( 1السادة ) تنر  277

د كلػ كانت صحيحة اذا ( كل مايترل باسخار الحياة الخاصة لبلفخا2) نذخه في كسائل االعبلـ كاحجا مسا يأتي، فقخةعشجة 
 الضيع. ةكاف مغ شأف نذخىا االساء
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يؤدؼ إلى ضغػط معشػية كآثار نفدية  كىحا تشتذخ بديػلة كمغ دكف التأكج مغ صحتيا،الذائعات  فأف
بعس األشخاص يدتغمػف ىحه السػاقع بغخض االنتقاـ  ؛ كمغ ثع فإفبذخرية الزحية تبقى عالقة  

الذخري مغ الزحية، بدبب خبلفات شخرية أك خبلفات في العسل، كأف يقػـ مػضف بالتذيضخ بسجيخه 
 .لدانوك انتحاؿ شخرية الزحية كالتخكيج لؤلخبار كالذائعات عمى في العسل أ

بمغ مجسػع القزايا، التي تعاممت معيا إدارة األدلة اإللكتخكنية في اإلدارة العامة لؤلدلة الجشائية كقج 
قزية سب  )42(قزايا تذيضخ كإساءة الدسعة، ك( 9(قزية، مشيا  )51(، ـ(2010)في شخشة دبي عاـ 

قزية  )62(أما مجسػع قزايا التذيضخ كإساءة الدسعة أك الدب أك التيجيج فقج كانت  ؛ابتداز أك تيجيج أك
كثضخا  مغ الزحايا يقعػف فخيدة  ـ(،ك2008( قزية خبلؿ عاـ )74(كصمت إلى  في حضغ،ـ(2009)عاـ 

داز، سيمة لؤلشخاص الحيغ يدتغمػف السعمػمات كالرػر الذخرية كيعخضػف الزحايا لمتذيضخ أك االبت
 278يدتغل البعس ىحه السػاقع لبلنتقاـ الذخري.ك 

 الحق ىحا أف إال الخرػصية، في الحق عمى التعجؼ جػاز عجـ ىػ لمقانػف، كفقا   العاـ األصل فا إذ
 القانػف  أجاز حضث كتشطيسية، كتشسػية كخجمية أمشية لجكاعٍ  قانػنا   السحجدة اإلستثشاءات بعس عميو تخد

 أمشية ضسانات كبسػجب محجدة، قانػنية لزػابط ككفقا   البلـز بالقجر لؤلفخاد ةالذخري البيانات معالجة
 .كاضحة

 عمى يكػف  أف يجب ال التعبضخ حخية في الحق ففإ العامة، كاآلداب خبلؽاال بجخائع يتعمق كؼيسا
 ىجـ إلى يؤدؼ عشجما التعبضخ، حخية حجكد تشتيي أف يجب إذ العامة، كاآلداب األخبلؽ قػاعج ىجـ حداب

 األخبلؽ قػاعج لحساية كبالشدبة ،أك يرجـ معيا السجتسع في الخاسخة العامة كاآلداب األخبلؽ قػاعج
 اإلجتساعية الشطخة إلختبلؼ نطخا  يكتشفيا  التعقضجات مغ العجيج ففإ اإلنتخنت، عبخ العامة كاآلداب

 في كاضحا   تحجيا   كليذكىحا  آخخ، مجتسع إلى مجتسع مغ العامة كاآلداب األخبلؽ قػاعج لسػضػع
 تتخحىا أف يجب التي األمشية اإلجخاءات ناحية كمغ التذخيع ناحية مغ الجخائع مغ لسجسػعةا ىحه مػاجية

.السخترة األمشية الدمصات
279 

 

 خخيغالتذييخ باآل .2
يقرج بالتذيضخ عمى شبكات االنتخنت، استخجامو لشذخ مػضػعات مزخة بدسعة الغضخ ككخامتو، سػاَء 

عبخ احجػ الرحف االلكتخكنية أـ بػساشة البخيج االلكتخكني أـ مغ خبلؿ الشذخ عمى لػحة أكاف ذلظ 
االعبلنات االلكتخكنية أك أية كسضمة الكتخكنية اخخػ متاحة عمى شبكات االنتخنت، اك حتى بعس السػاقع 

في ذلظ، كبحلظ التي يعجىا الكثضخكف بسثابة الجخيجة المكاف كصػؿ كل مدتخجـ الضيا كقخاءتيا اذا رغب 
                                                 

 السعمػمات عمى الخابط االتي:  278
                        (22/5/2099 )http://www.uaeec.com/news-action-show-id-29734.htm 

 البادؼ، مرجر سابق. سالع بغ راشج  279
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تتحقق ليذ فقط العبلنية التي تتصمبيا جخائع الشذخ الحؼ يعشي عمع الجسيػر بالسحتػػ الزار الحؼ تع 
 280التعبضخ عشو بالقػؿ اك بالفعل اك بالكتابة اك أية كسضمة اخخػ مغ كسائل التعبضخ عغ الخأؼ.

يضخ بيع كىد جتسع، بغخض التذالس عغ أفخاد« االنتخنت مدتخجمػ»التي يتجاكليا  القزاياخت كثكقج 
أصبح كل مغ لجيو حقج أك ثأر عمى أحج السدؤكلضغ، أك أحج مغ مذاىضخ الكتاب ك  ،صػرتيع أماـ اآلخخيغ

لسؤل، ثع السشتجيات عمى ا يتع يعزيا فيكأكاذيب  لجسائذ عخضوكالسثقفضغ كاإلعبلمضضغ، مغ الجشدضغ، 
إف مغ أكؿ الػاجبات ك  غضخة العامة عمى األخبلؽ كالجيغ!ىحا مغ باب الشريحة كال يػزعيا زاعسا  أف صشيعو

السػاقع  ف عمى تمظػ ككحلظ السذخف ،تذجيج الخقابة عمى مغ يتصاكؿ كيذيخ باآلخخيغ بالسحاسبة كالعقاب
 281.التي تديء لآلخخيغ

اسة فيي مغ الجخائع الس ،الجخائع التي ليا األثخ البالغ سمبا  عمى شخز اإلنداف إف جخيسة التذيضخ مغ
إف ،  مغ حضث العقػبة ـأكقج عالجتيا التذخيعات الػضعية بأحكاـ خاصة سػاء مغ حضث اإلثبات  بالذخؼ

قخيب، سػاء كقع ىحا التذيضخ أماـ  ىحه التذخيعات كضعت لسعالجة كقائع محرػرة ندبيا  في كياف مادؼ
التذيضخ محجكدا  إلى حج  ف فضيايكػ  إذالشت( )ما قبل  في إحجػ كسائل اإلعبلـ التقمضجية ـأمجسػعة أفخاد 

 ،صحياَ األمخ بات  فأفاإلثبات كيرعب عمى الجاني اإلفبلت، أما بعج ضيػر اإلنتخنت  يديل فضياك ما،  
.يرعب ؼيو اإلثبات كيديل لمجاني اإلفبلتك بليضغ سالحضث يكػف التذيضخ أماـ 

282 
السعمػمات فضيا تشذخ بصخيقة اسخع اف الدبب الخئيذ في التذيضخ باآلخخيغ عبخ االنتخنت ىػ أف تقشية 

ك أسيل مغ غضخ كسائل االعبلـ التقمضجية، كايزَا صعػبة تحجيج الستيسضغ أك االشخاص الحيغ يدتخجمػف 
السذكمة الحؿيؿية تكسغ في أنو في  ىحه الذبكة السعمػماتية كعبخ شخيقيا يذيخ باآلخخيغ، كمغ ثع فأف

شية، كىي قػانضغ ذات صبغة إقميسية ال يتجاكز سمصانيا مغ حضث الػش الخقسية تعجد القػانضغ فشيةالتعرخ 
السرشفات  الجغخاؼية لمجكلة السعشية، عغ تشطيع أك تجخيع ما يحجث مغ أفعاؿ االعتجاء عمى السكاف الحجكد

 .آثارىا الحجكد الجغخاؼية لمجكؿ عبخ شبكة اإلنتخنت  ألف ىحه األفعاؿ ال تعخؼ حجكدا إقميسية إذ تتجاكز
ؼبعج   ـ(1996(سشة  (مضتخاف)أعقاب كفاة الخئيذ الفخندي  ل خضخ مثاؿ يػضح ذلظ ما حجث فيكلع

 le grand " صفحة أسساىا " الدخ الكبضخ (190(محكخات تتكػف مغ  أياـ مغ كفاتو نذخ شبضبو الخاص

secret عمست الذخرية كعبلقاتو الجشدية كعشجما  كتشاكلت السحكخات أسخارا فاضحة عغ حياة الخئيذ
مغ القزاء الفخندي بسشع نذخ  السحكخات استرجرت أمخا   بإقجاـ شبضبو عمى نذخ )مضتخاف)عائمة الخئيذ 

                                                 
 .225-222ساماف فػزؼ عسخ، مرجر سابق، ص  280
 http://www.dahsha.com/threads/5063( 22/5/2099عمى الخابط االتي:                ) معمػمات  281
السشطسة  كرقة عسل مقجمو إلى، كتقشيات العرخ التقمضجية جخيسة التذيضخ بضغ الخؤية القانػنية، عثساف سعضج السحيذي  282

 .عمى الخابط االتي: 2005اغدصذ 25-29، السؤتسخ الجكلي األكؿ لقانػف اإلنتخنت اإلدارية العخبية لمتشسية
      (22/5/2099 )http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=2789 
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ليحا األمخ تع سحب  كتشفضحا    تحتػيو يعج انتياكا لمحق في الخرػصية أف ما ىإل السحكخات استشادا  
ت التي تشذخ عبخ كلكغ ما حجث بعج ذلظ يػضح أف السرشفا ،تصخح في الدػؽ  السحكخات قبل أف

لقج حرل أحج أصحاب مقاىي  ا،تجاكليإذف صاحبيا يرعب الديصخة عمضيا كمشع  االنتخنت بجكف 
 ، كقاـ بتحػيميا إلى مرشف(مضتخاف)فخندا عمى ندخة مغ محكخات الصبضب الخاص لمخئيذ  االنتخنت في

كلكغ ، في فخندا server ككضعو عمى مػقع لئلنتخنت مغ جياز خادـ رقسي أخح شكل ممف الكتخكني
ىحا الذخز السمف الحؼ يحتػػ السحكخات مغ السػقع خذية تعخضو لمبصر كالتشكضل  بعج مجة قرضخة أزاؿ

أخخػ  كلكغ سخعاف ما ضيخت السحكخات في مػاقع ،، فمع تعج السحكخات متاحة بالسػقع(مضتخاف) مغ عائمة
أتيحت فضيا عمى الذبكة  القرضخة التي لسجةاعمى الذبكة إذ ندخيا بعس مدتعسمي الذبكة الكتخكنيا أثشاء 

 283.كشجا كالػاليات الستحجة األمخيكية كانجمتخا بثيا مغ مػاقع أخخػ خارج فخندا في أعضج ، حضث
 

 .القخصشة 3
 ىإيجابية لمحرػؿ عم األخضخة ، فمع تعج شبكة اإلنتخنت مجخد أداة مػضػع القخصشة في الدشػات تفاقع 

خصػرة كبضخة لكل السدتخجمضغ  كأصبحت أداة  بل باتت تذكل ،خؼيو مثمسا يطغ البعسالسعمػمات كالتدمية كالت
 . تجمضخ األقتراد في بعس األحياف سمبية تخكج لسفاـيع ىجامة كتتدبب في

التجدذ  ضػعاتحمسا  يدعى إليو الكثضخ مغ الذباب، كأصبحت مػ  لقخصشةأصبح الػلػج إلى عالع ا
تيع، كأصبحت شبكة اإلنتخنت مضجانا  لرخاعات مغ نػع ججيج حسمت كل اإللكتخكني تدتحػذ عمى اىتساما

أدكات التجمضخ اإللكتخكني كالتجدذ كاالختخاؽ كتجمضخ السػاقع اإللكتخكنية الحكػمية كغضخ الحكػمية، 
دفع كىحا تيجيج األمغ القػمي لبعس الجكؿ،  كالتحكع في تغضضخ قػاعج بيانات قج ترل في خصػرتيا إلى

عتقاد أف الذبكة العشكبػتية أصبحت عمى حافة االنييار، كلخز آخخكف ما إلى اإلء اإلنتخنت بعس خبخا
 284·يحجث بقػليع: إف التكشػلػجيا يأكل بعزيا بعزا  

 بالخرػصية، اإلىتساـ في األخضخة، الدمشية السخحمة ىحه في العالسية الداحة تذيجىا التي الثػرة كلعل
 اآللية، الحػاسضب ىحه إنتذار في اليائمة الديادة فإ إذ السعمػمات، اتلتقشي الدخيع اإلنتذار عغ ناتجة
 في ىائل كتػسع الحػاسضب، ىحه تقجميا التي الخجمات في كبضخة زيادة عشيا -السقابل في - نتجت

 عمسا ،الخرػصية في الحق عمى حؿيؿية أمشية خصػرة إحجاث إلى يؤدؼ قج ذلظ ككل الستعجدة، إمكانياتيا
 لحياة األمشية التيجيجات جػانب زيادة إلى أدػ ،(اإلنتخنت) لمسعمػمات العالسية لذبكةا ضيػر أف

 بعس مغ التقشيات ىحه إستخجاـ سػء ساعج كقج ،(الياكخز) اآللي بػ الحاس متصفمي بطيػر األشخاص،

                                                 
 ، بحث العمسي مشذػر عمى الخابط االتي : السمكية الفكخية التكشػلػجيا الخقسية ك، الجيغ عبج الغشي الرغضخ حداـ  283

                   (22/5/2099 )http://www.shaimaaatalla.com/vb/showthread.php?t=3943 
  ، عمى الخابط االتي:                 تاريخ القخصشة اإللكتخكنية بضغ العبقخية كانتياؾ الخرػصية، دمحم محسػد عسارة  284

   (22/5/2099 )http://www.saaid.net/Minute/298.htm            

http://www.shaimaaatalla.com/vb/showthread.php?t=3943
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 الذبكة في أمشية مذاكل ضيػرعمى  السخاشخ، ىحه لسثل السدتخجمضغ كإدراؾ كعي كعجـ السبخمجضغ،
 أمغ تعخيس إلىذلظ  أدػف السجاؿ، ىحا في كالستصفمػف  القخاصشة كنذط ،(اإلنتخنت) لمسعمػمات العالسية

 البخامج كتخخيب السمفات، كإتبلؼ( الفضخكسات) كضع بضشيا مغ جػانب عجة مغ لمخصخ السدتخجمضغ
285كالخجاع كالغر كالشرب السختمفة اإلحتياؿ كأعساؿ

. 
))كيفغ مضتشيظج ُيعك 

 كلع  (بي آؼ شالت اؿ)اؼ  كخ في التاريخ، فقج قاـ بدخقات كبضخةأشيخ ىا
يدتصع خبخاؤىا تحجيج ىػيتو في أغمب سخقاتو، لكغ في أحج السخات كأثشاء إختخاقو شبكة الكسبضػتخات 

· كسجشو لسجة عاـ وعميتع تتبعو ككذفو كالؿبس  Digital Equipment Companyالخاصة بذخكة 
شخرضتو  فيأكثخ ذكاء فكانػا ال يدتصيعػف مبلحقتو فقج كاف كثضخ التغضضخ  كبعج خخكجو مغ الدجغ كاف

 حضث· بصاقة إئتساف )20000(كمغ أشيخ جخائسو سخقة األرقاـ الخاصة ب ·· كثضخ السخاكغة في الذبكةك 
خصضخ كال  (كيفغ)أف  (بي آؼ اؿ)اؼ  كقخرت· آخخ جخيسة لو تع الؿبس بعجىا عميو كسجشو لسجة عاـ

كضيخت جساعات  (كيفغ(ضيخت أصػات تصالب الحكػمة باإلفخاج عغ ، ك ة ال يدتصيع اختخاقياتػجج شبك
مغ بضشيا قخصشة مػقع جخيجة نضػيػرؾ تايسد التي ضيخت شاشتيا  )كيفغ)تقػـ بعسميات قخصشة باسع 

غ قبل متغضخة كثضخا في مخة مغ السخات كضيخت كمسات غخيبة تعمغ لمجسيع بأف ىحه الرفحة تع اختخاقيا م
تع اإلفخاج عشو  ـ(2000(في عاـ ( مضتشيظ)تبضغ بعج ذلظ بأنو أحج اليػاة السشاصخيغ ؿ (؛كيفغ مضتشيظ)

 286·بذخط أال يدتخجـ الكسبضػتخ إال بعج مػافقة مكتب السخاؾبة التابع لو
خعة السذ ذلظ تتدع ىحه القػانضغ مغ خغععمى الكمحاكالت الجكؿ لمحج مغ قخصشة اإلنتخنت ال تشتيي ، ك 

الشػاب الفخندي عمى سغ  عشجما كافق مجمذ خخ، كىحا ما حجث مؤخخا  آبالقرػر، حضث تيتع بجانب دكف 
تزسشت ك اإلنتخنت، لؤلفبلـ كالسػسيقى،  إجخاءات ججيجة صارمة عمى عسميات التحسضل غضخ السذخكع مغ

بالقانػف الججيج سضبجأ كزيخ الثقافة الفخندي إلى أف العسل  أشار، ك ألف دكالر )440(غخامات ترل إلى 
أكثخ صخامة تع رفزيا  صحيفةأقخت الريغة الججيجة التي جاءت محل  ، بعجماـ(2013(في يشايخ عاـ 

."غضخ دستػرية" مغ قبل باعتبارىا
287 

                                                 
 اإلنتخنت(، كرقة) العالسية السعمػمات شبكة العامة عبخ كاآلداب كجخائع أخبلؽ الخرػصية عمى البادؼ، التعجؼ سالع بغ راشج  285

. السعمػمات السػجػدة عمى الخابط 2009حديخاف 2-2 اإلنتخنت، القاىخة، قانػف  ضل كالخرػصية في السعمػمات لسؤتسخ أمغ مقجمة
  html-law.net/law/archive/index.php?t-http://www.f.28532( 22/5/2099)            االتي:

   كيفيغ ديفيج ميتشيظ: Kevin Mitnick  اعتقالو مغ قبل كىػ أحج أشيخ مختخقي األنطسة الحيغ تع سجشيع تع 9125كلج في اكت 

اإللكتخكني كاختخاؽ أنطسة الحاسػب لجػ كل  ، ثع تع تجخيسو بالتبلعب9115فبخايخ  95في  FBI األمخيكي التحؿيقات الفجرالي مكتب
 -ندخ أمخيكي–، كيخػ السحققػف الفضجرالضػف في أمخيكا أف كيفضغ السمقب بالكػنجكر مايكخكسيدتسد كصغ كنػكيا كمػتػركال تدػفػجض مغ

لحخب عالسية ثالثة، بفزل قجرتو عمى  د في حالة استشفار قرػػ، استعجادا  لجرجة أنو قادر باتراؿ ىاتفي كاحج عمى كضع الببل خصخ
 كالياتف. اقتحاـ أخصخ السػاقع، عبخ شبكات الكسبضػتخ

 ،، مرجر سابق.دمحم محسػد عسارة  286
 معمػمات عمى الخاط االتي:  287

http://www.f-law.net/law/archive/index.php?t-28532.html
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%84%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%84%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2
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 كزارة بجأت( عشجما CNNكتجخل أيزا  القخصشة االلكتخكنية في مجاؿ الدياسة، كقج نذخىا مػقع )
 اإلنتخنت كشبكات الكسبضػتخ أجيدة إلى التدمل عمى مػضفضيا تجريب في "بشتاغػف " األمخيكية الجفاع

 ،(باؼيدي جاؼ) كقاؿ، القخاصشة يذشيا التي الستدايجة اليجسات لسػاجية مشيا مدعى في بالػزارة، الخاصة
 قصاعات في يعسمػف  الحيغ الػزارة مػضفي مغ عجد تجريب عمى لئلشخاؼ شخكتو البشتاغػف  اختار الحؼ

 جيع ال البشتاغػف  لكغ"، مثميع تفكخ أف عميظ القخاصشة ىديسة مغ تتسكغ حتى" الكسبضػتخ، بأمغ مختبصة
 ال" السػضفضغ إف (بتخبف إيخؾ) الكػلػنضل الػزارة باسع الستحجث يقػؿ إذ" قخصشة، دكرة" بسثابة التجريب ىحا

". القخاصشةمغ  ياتجسى حاؿ الذبكات عغيجافعػف  كيف يتعمسػف  إنيع بل التدمل، كيؽية في دكرة يأخحكف 
 ىجسة ألف (45) مغ ألكثخ البشتاغػف  شبكات تعخضت ،ـ(2009) عاـ مغ األكؿ الشرف يكف

 السائة في (60) بشحػ ارتفع كامبل ذاتو العاـ خبلؿ اليجسات مجسل أف حكػمي تقخيخ كقجر إلكتخكنية،
 288.دكالر ممضػف  (100) نحػ الػزارة ككمف ،ـ(2008) عاـ عغ

غ قخصشة االخبار ك مقاالت السؤلفضغ كنتائج االبحاث، ىشاؾ سخقة لمرػر الفػتغخاؼية بذكل كبجال  ع
كثيف عبخ االنتخنت، كالسثاؿ عمى ذلظ جاء عغ السرػر )نياؿ كشجؼ( الحؼ التقط بعس الرػر في 
مؤتسخ لمتقشية لضخػ احجاىا مشذػرة مغ دكف تشدضبيا اليو،اك التعخؼ بجيجه، في مجكنة تجيخىا 

ايكخكسػفت"كعشجما كتب الضيا شالبا  تػضيحا  لع يتمق أؼ رد، لكشو قاـ بسعالجة السذكمة عبخ استبجاؿ "م
الرػرة التي يختبط بيا السػقع برػرة أخخػ حضث تطيخ شخرا حامبل كامضخا، كقامت "مايكخكسػفت" 

الصل مغ دكف ( دؾيقة، في حضغ قجـ صاحب السجكنة الحؼ نذخ الرػرة في ا15بازالة الرػرة خبلؿ )
289التعخؼ براحبيا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         

                     (22/5/2099 )http://computer.akhbarway.com/news.asp?c=2&id=36981 
 معمػمات عمى الخابط االتي:     288

         http://arabic.cnn.com/2010/scitech/3/11/pentagon.hacking/index.html(22/5/2011)         

 تي: معمػمات عمى الخابط اال  289
 http://www.niallkennedy.com/blog/2006/12/microsoft-copyright-photograph.html  

(22/5/2011)    

http://arabic.cnn.com/2010/scitech/3/11/pentagon.hacking/index.html(22/5/2011)
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  الرابع الفصل

  ي الصخافة االخراجية ساليباأل
 الكوردية االلكرتونية

 
 الصخف اإللكرتونية أساليب اخراج: األول املبخث 

 الكوردياة  االلكرتونياة  الصاخافة  أشاكال : الثااني  املبخث  
 ومضاميهًا

 ديةالكور الصخافةااللكرتونية واقع: الثالث املبخث 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 

 

 الرحف اطإلكتخونيةأساليب اخخاج   االولالسبحث 
 

السخحمػػػة  ىػػػ ،خػػخاج الرػػػحفياإلبعػػػجة مخاحػػل، ك قػػػارغ بذػػكمو الشيػػائي إلػػى اليسػػخ الخبػػخ قبػػػل أف يرػػل 
 الكػاليذ كىحا العسل اليعخفو القخاء. السيسة مغ مخاحل العسل الرحفي لحؼ يجخؼ خمف

مساثمة تساما  لمشطع الستبعة في اخخاج الكتب، بل أف الرحف نفدػيا  لقج كانت عسمية االخخاج الرحفي
ـ( صػجرت صػحيفة )الػجيمي مضػخكر( 1904عاـ ) كانػف الثاني( 28كانت تدسى كتب االخبار؛ كلكغ في )

البخيصانية، ككاف ىحا الرجكر بحػق أكؿ تصبضػق لفػغ االخػخاج الرػحفي الحػجيث بالشدػبة لمرػحافة الخؽيفػة 
ـ(، 1933شخيقػػة )الػػجيمي مضػػخكر( ىػػي الصػػابع العػػاـ لفػػغ االخػػخاج الرػػحفي حتػػى سػػشة )السرػػػرة، كضمػػت 

كفي ىحه الدشة تػلى )ارثخكخ ستياندغ( رئاسة تحخيػخ صػحيفة )الػجيمي اكدػبخيذ( فػخأػ أف شخيقػة )الػجيمي 
ريخ مضخكر( مقضجة بشطاـ االعسجة، كأنيا تحج بحلظ مغ حخية السخخج الرحفي في العخض، كألكؿ مخة في تا

فغ االخخاج الرحفي نجج أف )كخيدتياندغ( كاف يشطخ الى الرفحة عمى أنيا لػحة بيزػاء يعػخض عمضيػا 
مػػغ مػػػاد الرػػحيفة مايذػػاء دكف التقضػػج باالعسػػجة؛ كىكػػحا تحػػخر فػػغ االخػػخاج الرػػحفي مػػغ أغػػبلؿ االعسػػجة 

ـَ السخخج كالسرػر، كأصبح فغ إخخاج الرػحيفة برػػرة جػحاب ا جسػيبل يغػخؼ القػارْػ كأصبح الحاؿ ندقا  أما
 290كيقشعو.

أسػذ  يتػقف نجاح الخسائل االترالية عمى جػدة التشفضح، كاإلخػخاج، ذلػظ أف الخسػالة التػي تشصمػق مػغك 
االترػالية  ميارة ميشية فػي الترػسيع تكػػف أكثػخ قابميػة لمػصػػؿ، كالتػأثضخ، فالسزػامضغ عمسية، تعتسج عمى

اختيػػار  بسػػا يذػػتسل عميػػو مػػغ حدػػغ-ح السطيػػخ الخػػارجي ليدػػت العامػػل الػحضػػج لجػػحب الستمقػػضغ، بػػل أصػػب
يدػيع  ا  ميس بل  عام -التي تتكػف مشيا الرفحات العشاصخ السدتخجمة في الترسيع، كجساؿ تػزيع الػحجات

 291.في جحب الستمقضغ، كزيادة ارتباشيع بالرحيفة
لذػػػكل الػػػحؼ ، كىػػػي الخصػػػػة ذات العبلقػػػة باج الرػػػحفي احػػػجػ خصػػػػات انتػػػاج الرػػػحيفةيسثػػػل االخػػػخاك 

 292تطيخبو الرحيفة لقخائيا، معبخة عغ السزسػف الحؼ تذسل عميو كمتأثخة بسعصياتو.
كيعخؼ االخػخاج الرػحفي بأنػو فػغ عسمػي تصبيقػي يدػاعج عمػى إضيػار السعمػمػات عبػخ الػتحكع بصخيقػة 

 293عخضيا.

                                                 

 .95، ص9192شمعت ىساـ، مائة سؤاؿ عغ االخخاج الرحفي، عساف، دار الفخقاف،   290

 .12، مرجر سابق، صالعشدؼ  صالح بغ زيج بغ صالح  291

 .1،ص9191لقاىخة، العخبي لمشذخ كالتػزيع، محسػد عمع الجيغ، االخخاج الرحفي، ا  292

 .291، ص2001مػد بجر، تكشػلػجيا الصباعة كاالخخاج الرحفي،عساف، دار االعرار،فجاء حدضغ، خ  293
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لرحفي كاالترػاؿ ك "االخخاج الرحفي ىػ أحج الفشػف التصبيؿية الحجيثة ذات االرتباط الػثضق بتعبضخ ا
الجساىضخؼ، كتقضيع االخبار، كبياف أىسضتيا الشدبية، فاآلخخاج الرحفي فغ عسمي ككضيفي بالجرجة ااْلكلػى، 
كىػػػ لػػيذ فشػػا  جساىضخيػػا  مجػػخدا  كالترػػػيخ كالشحػػت كالسػسػػيقى، كإف كػػاف ىػػحا اليشفػػي بصبيعػػة الحػػاؿ الؿػػيع 

يذ زيشػػػػة أك زخخفػػػػا ، كانسػػػػا ىػػػػػ تعبضػػػػخ كاترػػػػاؿ، بسعشػػػػى أف االخػػػػخاج لػػػ‘ الجساليػػػة السصمػبػػػػة فػػػػي الترػػػػسيع
  294كالرحافة في جػىخىا كسضمة لشذخ االخبار كالسعمػمات كاالفكار".

تػزيع الػحجات التضبػغخاؼية كتحخيكيا عمى صفحات الػرؽ شبقا لحخكة معضشة يعشى إلخخاج الرحفي ك"ا
بالمغػػػة  Tiageafgعميػػػو كمسػػػة  حتتضبػغخاؼيػػػة ىػػػي التعخيػػػب الػػػحؼ اصػػػصمأك شبقػػػا لخصػػػة معضشػػػة ككمسػػػة ال

كىػػ يخػتز بتحػيػل السػادة  ؛عمع كفػغ layoutاإلخخاج الرحفي ، ك ية أك بتػغخافي بالمغة الفخنديةاإلنكمضد 
السكتػبة إلى مادة مصبػعة قابمة لمقخاءة تؤدؼ الغاية التي تػخاىا السخخج، أك بسعشى آخخ يخػتز اإلخػخاج 

)الحػػػخكؼ كالعشػػػاكيغ كالشرػػػػص كاألشػػػكاؿ كالرػػػػر  typographic unitsبتػزيػػػع الػحػػػجات الصباعيػػػة 
ى مػا كالخخائط ( كتختضبيا في حضد الرفحة كاختيار ألػانيا بأسػمػب يغػخؼ القػارغ بقخاءتيػا كيمفػت انتباىػو إلػ

د ىػػحه كتخكػ make-upأك  designكتصمػق الكتابػات الغخبيػة عمػى بشػاء الرػحيفة السفػخدات آالتضػػػة: ا، فضيػ
الخسػػػع كاليشجسػػػة ترػػػسيع" الرػػػحيفة كىشجسػػػتيا ككأنيػػػا عسػػػل معسػػػارؼ يتصمػػػب كمسػػػة " الكتابػػػات كثضػػػخا عمػػػى

، ، كىػػع يقرػػجكف بػػحلظ مػػا يتصمبػػو ىػػحا الترػػسيع مػػغ اندػػجاـ كتشاسػػق كتكػػػيغ فشػػي جسضػػلالبلزمػػضغ إلنجػػازه
الحؼ يحتع عمى السخػخج الفشػي القػائع عمػى ىػحا العسػل أف يتستػع بحاسػة فشيػة جساليػة كمعخفػة مفرػمة  األمخ

، الستسثمػػة فػػي إبػػخاز السػػادة الرػػحؽية كالعشاصػػخ ي ميستػػولسدػػائل التقشيػػة لكػػي يكػػػف قػػادرا عمػػى الشجػػاح فػػبا
الصباعية كإعصاء الرحيفة القجرة عمػى الجػحب كالتػأثضخ، فيػػ الػحؼ يتػػلى اختيػار نػػع الحػخكؼ كأشػكاليا ، 

 لؿيسة الجساليػة السصمػبػةلرفحة اأف يعصي ا شاصخ الصباعية عمى الرفحات ، كىػ الحؼ يحجد أماكغ الع
 295."كيقزي عمضيا فتربح مشفخة لمقخاء ك إنو يجمخ ىحه اإلمكانيةأ

كمازاؿ ىشاؾ اخػتبلؼ كخػبلؼ بػضغ مسػارس ميشػة االخػخاج الرػحفي كاالكػاديسضضغ حػػؿ تدػسية االخػخاج 
(، الػػػبعس كااَلخػػػخ Newspaper Designكعسميػػة فشيػػػة كصػػػحؽية، فػػػالبعس يدػػػسيو ترػػػسيع الرػػػفحة )

(، كيقرػػج بػػو تختضػػب مػػػاد الصباعػػة السشزػػجة، كيدػػسى Newspaper Layoutتػضيػػف الرػػفحة)يدػػسيو 
 296(.Compositionأيزَا تخكضب الرفحة )

                                                 

انترار رسسي مػسى، ترسيع كاخخاج الرحف كالسجبلت كاالعبلنات االلكتخكنية، االردف، دار كائل لمصباعة   294
 .90، ص2002كالشذخ، 

 مى الخابط االتي: معمػمات ع 295
http://30dz.justgoo.com/montada-f4/topic-t625.htm  (   (14-11-2010  

 .90انترار رسسي مػسى، مرجر سابق، ص  296

http://30dz.justgoo.com/montada-f4/topic-t625.htm
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 لػػػع تفػػػخؽ كثضػػػخ مػػػغ الجراسػػػات بذػػػكل كاضػػػح بػػػضغ مرػػػصمحي "الترػػػسيع"، ك"اإلخػػػخاج" بػػػل إف بعػػػسك 
 ضغ أف إخػػخاج الرػػحفػجػػج فػػخكؽ بػػضغ ىػػحيغ السرػػصمحضغ، حضػػث يػػخػ بعػػس البػػاحثتالجراسػػات تػػخػ أنػػو ال

اتفػػاؽ اآلراء الدػػابقة عمػػى عػػجـ كجػػػد فػػخكؽ بػػضغ مرػػصمحي الترػػسيع، مػػغ خغع عمػػى الػػ يعشػػي ترػػسيسيا،
 فخكق ػػا كبضػػخ ة بػػضغ السرػػصمحضغ فػػي األداء كلكػػغ ىشػػاؾ فػػي األداء الفشػػي أك السسارسػػة التصبيؿيػػة،  كاإلخػػخاج
 297.الػضيفي

يتدػػع بالسخكنػػة كالتصػػػر لكػػي يخػػخج الترػػسيع كيجػػب أف يػػتع ترػػسيع الرػػحيفة مػػغ خػػبلؿ عقػػل متفػػتح  
ىحا العقل البج أف يتمقى في مخاحمو ااْلكلية قجرَا مغ أساسيات فغ  فإفأكثخ قخبَا مغ القارغ، كمغ أجل ذلظ 

الترػػسيع الرػػحفي، حتػػى يسكشػػو بعػػج ذلػػظ أف يشزػػج بػػالخبخة كالسسارسػػة كيرػػبح مبتكػػخَا ك مبػػجعَا فػػي ىػػحا 
 298السزسار.

الرػػػحفي مبشيػػػا  عمػػػى أسػػػذ مذػػػابية لمترػػػسيع الفشػػػي، كيشطػػػخ السخػػػخج الرػػػحفي  لقػػػج أصػػػبح الترػػػسيع
لمرحيفة التي يخخجيا عمى انيا كحجة متكاممة مغ حضث الذكل العاـ كاالخخاج الفشي، ك أف كل خبػخ البػج 

 299أف يقع في مكانو السخرز لو كانو البج أف تشدجع العشاكيغ كالحخكؼ كالرػر كغضخىا.
ؼيعشػػي تػزيػػع ىػػحه الػحػػجات الصباعيػػة فػػػؽ حضػػد الرػػفحة تبعػػَا الىػػجاؼ يدػػعى  كأمػػا االخػػخاج الرػػحفي

لتحؿيقيا، كابخاز كحجات معضشة مع العسل عمى عخض جسيع الػحػجات بسػا ييضػْي لمقػخاء االشػبلع عمضيػا فػي 
يدخ كسيػلة، كأف التبػغخاؼيا ليدت سػػ جدء مغ عسميات االخخاج الرحفي الحؼ يخػتز ببشػاء الػحػجات 

يػػة التػػي تدػػتخجـ فػػي عسميػػات االخػػخاج التاليػػة، الستسثمػػة فػػي اعػػجاد االشػػكاؿ ك الترػػاميع االساسػػية الصباع
 300لمرفحات.

عجة  كضع الخسالة في الذكل السشاسب، كيتكػف الترسيع مغخمي إلى فشي ا شكمي ا ي بل  فالترسيع يعج عس"
أك  كنيػػة السشذػػػرة فػػي الرػػحيفة،عشاصػػخ إلكتخكنيػػة تدػػيع فػػي البشػػاء العػػاـ لكػػل كحػػجة مػػغ الػحػػجات اإللكتخ 

 السػقػػع اإللكتخكنػػػي، كيتػقػػػف دكر الترػػػسيع عشػػج ذلػػػظ الحػػػج، كال يتجػػػاكزه إلػػى أبعػػػاد أخػػػخػ تترػػػل بصبيعػػػة
 الخسالة، كاألىجاؼ السخاد تحؿيقيا مشيا. أما اإلخخاج فيػػ عسػل تكػاممي يبػجأ مػغ الخصػػة األكلػى مػغ العسػل

 حؼ يدػػسح بإعصػػاء الرػػحيفة ىػيػػة معضشػػة، كمتسضػػدة، كيستػػجتسثػػل فػػي كضػػع الذػػكل األسػػاس الػػي حؼالفشػػي الػػ
 دعػػع األبعػػاد االترػػالية لمخسػػالة بسػػاخمػػي إلػػى ليذػػسل تدػػيضل الترػػسيع الػػحؼ ي اإلخػػخاج إلػػى أبعػػج مػػغ ذلػػظ

 يسكشيػػػا مػػػغ تحقضػػػق األىػػػجاؼ السخجػػػػة مشيػػػا، إلػػػى جانػػػب إعصػػػاء الؿػػػيع السعشػيػػػة لكػػػل كحػػػجة مػػػغ الػحػػػجات
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ا كضيؽيػػة تتسثػػل فػػي تدػػيضل القػػخاءة، مػػغ خػػبلؿكسػػا يحقػػق اإلخػػخ  اإللكتخكنيػػة أفزػػل فػػخص  تيضئػػة اج أبعػػاد 
فػي ضػل كجػػد التشػافذ الكبضػخ  كالسػيساع ضضق كقت القػخاء السعاصػخيغ، أماـ القخاء بسا يتشاسب م التعخض

ا كبضخ ا بضغ الرحف  اإللكتخكنية عمى اإلنتخنت، إلى جانب ضخامة عجد السػاقع اإللكتخكنية التي تعج مشافد 
فػػػي إضػػػفاء المسدػػػات أيزػػػا يدػػػيع اإلخػػػخاج ك خ األخبػػػار كالسعمػمػػػات، إللكتخكنيػػػة فػػػي مجػػػاؿ نذػػػا لمرػػػحف

   301."الرحف اإللكتخكنية بسا يداعج ىحه الرحف عمى تحقضق رسالتيا الجسالية عمى
إف ترسيع كجيات الرػحف االلكتخكنيػة، ىػػ شخيقػة تشطػيع  العشاصػخ البشائيػة عمػى الرػفحة كتختضبيػا، 

اجيػػػة الرػػػحيفة االلكتخكنيػػػة بػػػضغ حخكػػػة العػػػضغ كمبػػػادْػ، الترػػػسيع أك الثبػػػات فػػػي شػػػكل إصػػػجارات كىشػػػاؾ ك 
الرػػحيفة كتحػػجيثاتيا، كال تتغضػػخ اال بعػػج مػػجة زمشيػػة شػيمػػة ندػػبيا ، الف السدػػتخجـ يكػػػف قػػج اعتػػاد أف يػػخػ 

 302كاجية الرحيفة بذكل معضغ، أف الػاجية تعكذ ىػية الرحيفة.
يػة أك السػقػع االلكتخكنػي لػو أىسيػة كبضػخة، فيػػ الػحؼ يحػجد عسػل السػقػع مػغ كترسيع الرحف االلكتخكن

الشاحية التقشية كالػضيؽية، كمػغ السيػع أف نفيػع أف فعاليػة مػقػع )الػيػب( االلكتخكنػي يسكػغ أف يػتع تحجيػجىا 
بصػػػػخؽ كأسػػػػالضب عجيػػػػجة، ففعاليػػػػة السػقػػػػع االلكتخكنػػػػي قػػػػج يػػػػتع ؾياسػػػػيا مػػػػغ مشطػػػػػر السزػػػػسػف، أك جػػػػػدة 

(، يجػػػب أف يقػػػجـ السػقػػػع Content Perspectiveزػػػسػف، أك الترػػػسيع، كمػػػغ مشطػػػػر السزػػػسػف )الس
الفعاؿ ؾيسة ذات داللة لمدكار مغ خبلؿ معالسػو، كمػغ مشطػػر جػػدة السزػسػف، يجػب أف يتزػسغ السػقػع 
الفعػػاؿ مزػػسػنا  مفضػػجَا كمعمػمػػات جضػػجة، كمػػغ مشطػػػر الترػػسيع، يجػػب أف يكػػػف مدػػػغا يدػػضخ االسػػتخجاـ 
كيسكغ الػصػؿ اليو؛ كتخكد الخصػط االرشادية لمترسيع االلكتخكني عمى فيع مدتخجمي السػقع مغ حضث 

 303التي يحتاجػف الى انجازىا. يخيجكنيا كالسياـالسعمػمات التي 
كمع ذلظ يجسع الخبخاء عمى أف ىشاؾ عبلقة كثيقة بضغ ترسيع الرحف االلكتخكنيػة كإخخاجيػا، ككػحلظ 

ضث يسكغ االستعانة بالسبادْػ العامة في ترسيع السصبػعات، عشػج ترػسيع الرػحف الرحف السصبػعة، ح
%(مػػغ قػاعػػج ترػػسيع السصبػعػػات يسكػػغ اسػػتخجاميا فػػي ترػػسيع السػاقػػع 80االلكتخكنيػػة كيػػخػ َاخػػخكف"أف )

ؼ الى الرحؽية االلكتخكنية، كالسيسا مايتعمق باستخجاـ ااَللػاف، كالفخاغات، كاليػامر، كالتبايغ، كىػ مايؤد
 304تذابو جػانب الترسيع في الػسضمتضغ الى حج ما".
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كمع ىػحه العبلقػة الػثيقػة يسكػغ أف يذػار الػى الفػخكؽ بػضغ الترػسيع الصبػاعي كترػسيع الػيػب، كأشػارت 
(، التػػػي تخمػػػي الػػػى التعػػػخؼ عمػػػى ترػػػسيع مػاقػػػع الػػػػب Andrew Haveland Robisons)الجراسػػػة 

( في تخصيط كترسيع مػاقع الػيب الى أف الػب يعج Hypertext Markup Languageكاستخجاـ لغة )
أكثػػخ التصػػػرات داللػػة فػػي التػػاريخ البذػػخؼ مشػػح اختػػخاع السصبعػػة، حضػػث يتػػيح الػػػب امكانيػػات غضػػخ محػػجكدة، 
كأكػػػجت الجراسػػػة  أنػػػو قبػػػل اسػػػتخجاـ لغػػػة الػػػشز الفػػػائق، يجػػػب أف نأخػػػح فػػػي الحدػػػباف عشػػػج ترػػػسيع السػقػػػع 

لجسيػػر، كالسحتػػػ، كالترػسيع، كالتكشػلػجيػا؛ عمسػَا أف كػل ىػحه االعتبػارات اعتبارات عػجة مثػل: اليػجؼ، كا
 305يؤثخ بعزيا في البعس اآلخخ، ؼيجعل ترسيع مػقع كيب ناجحا في ميسة معقجة لمغاية.

 306كايزَا ييتع الترسيع كاالخخاج الرحفي بجانبضغ ميسضغ ىسا: 
سػعػػة مػػغ جـ لمرػػحيفة، متخجسػػَا فػػي مكضػػع الترػػسيع ااَلساسػػي، الػػحؼ يعبػػخ عػػغ السشطػػخ العػػااالول  

 السبلمح التي تتدع بالثبات الشدبي.
محػػػجدة،  كمدػػػاحة   محػػػجدا   كالسػػػػاد االعبلنيػػػة كمشحيػػػا مػقعػػػا   تػزيػػػع السػػػػاد الرػػػحؽية التحخيخيػػة، الثـــاني 

 كبأسمػب محجد البخازىا، كىػ مايصمق عميو الجانب الػضيفي الضػمي.
 

 أساليب اطإخخاج الرحفي 
كتخاعى مغ قبػل سػكختارية التحخيػخ الفشيػة فػي  ،ة تتحكع في أسالضب اإلخخاج الرحفيرئيد ىشاؾ عػامل

 307الرحافة الحجيثة كىي:
اليادؼ إلى إبخاز السادة اإلعبلميػة السشذػػرة حدػبسا تفخضػو مػغ    الجانب اطإعالمي ) الرحفي ( .1

األخبػػار التػػي تترػػل بتقػػػيع  أكلػيػػات الؿػػيع اإلخباريػػة الستعػػارؼ عمضيػػا فػػي عمػػـػ الرػػحافة كاإلعػػبلـ كىػػي
 اختيار ما ييع الجسيػر مشيا.ك كالسػضػعات كمػاد الشذخ 

التي تديع إعبلناتيا بتذػكضل  ،الحؼ يخاشب القصاعات االقترادية الجانب اطإعالني االقترادي   .2
 جدء ىاـ مغ مضدانية السؤسدة الرحؽية .

السطيػػػخ العػػػاـ لمرػػػحيفة ،  الػػػحؼ يػضػػػف قػػػجرات السصبعػػػة الرػػػحؽية فػػػي خجمػػػة الجانـــب الفشـــي   .3
كاألنػاع الرحؽية السعالجػة فضيػا، ككػحلظ إضيػار إمكانيػات السرػػريغ كالخصػاشضغ كالخسػامضغ مػغ العػاممضغ 
في السجبلت الفشية السختمفة كىي التي تدعى إلى تحقضق التػازف كاإليقاع كالػضػح كسيػلة القخاءة كتػػفضخ 

 الحضػية كالجاذبية كالجساؿ.
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: الػػػحؼ يخاعػػػي شبيعػػػة الجسيػػػػر السخاشػػػب مػػػغ حضػػػث الدػػػغ كالسدػػػتػػ الثقػػػافي  الجانـــب الشفدـــي .4
كالسبلمػػػػح األساسػػػػية العامػػػػة لذخرػػػػية السجتسػػػػع الػػػػحؼ ترػػػػجر ؼيػػػػو الرػػػػحيفة كتخاشبػػػػو، كتترػػػػل بسعخفػػػػة 

 اتجاىات الخأؼ العاـ كعقمية الجساىضخ كأذكاؽ القخاء كعادات القخاءة، كتأثضخ األلػاف فضيع.

ــب الفدــيػلػجي .5 دكات السخػػخج أتذػػكل  يئػػة االساسػػية التػػك البضأتسثػػل السػػػاد الخػػاـ  حؼالػػػ ى  الجان
الػػػى  رػػػفحات كيسكػػػغ تقدػػػيع العشاصػػػخ التضػغخاؼيػػػةكالتخجسػػػة الترػػػسيع الخػػػاص دػػػاعج عمػػػى كي ،الرػػػحفى

 . 308صفحة أيةعشاصخ عامة تذتخؾ فى بشاء 
االخػػػخاج  يفزػػػل الػػػبعس عشػػػج تشػػػاكؿ االسػػػذ التػػػى تحكػػػع، ك ك عشاصػػػخ خاصػػػة لبشػػػاء صػػػفحة معضشػػػة

مغ تمظ االسذ كلكغ كاقع الحاؿ انيسا يتكامبلف كال يسكغ تشاكؿ  ييكػلػجك الد يالرحفى بضغ الفدضػلػج
تػػػػتحكع ؼيػػػػو االسػػػػذ  ؼكػػػػغ الفرػػػػل بػػػػضغ االحدػػػػاس البرػػػػخػ الػػػػحاحػػػػجىسا بسعػػػػدؿ عػػػػغ االخػػػػخ النػػػػو ال يس

كػاف  ااذ؛ ك الدػيكػلػجيةاشػار االسػذ  ييػجخل فػ الفدضػلػجية عغ االدراؾ الحىشى الحػ يعقب الخؤية كالػحػ
 :ػث اثبتتف البحأف ،خخػ أالقارغ يشتقل مغ كمسة الى كمسة  ي افاالعتقاد الدائج فى الساض

 .القارغ كحجة فكخية الكحجة لفطية .  اف العضغ تتحخؾ بقفدات تمضيا كقفات كفى كل مخة يجرؾ1
ف يزػبط أيضل القػخاءة بذػخط ر يداعج عمى تدالدصػ ك  ،الفخاغ االبيس بضغ الكمسات ي.  االساس الثان2

 .االعسجة اك السػضػعاتك  ،ىحا الفخاغ قػاعج محجدة سػاء بضغ الفقخات
ػيمػػة كػقفػػات برػػخية ىسيػػة اسػػتخجاـ العشػػاكيغ الفخعيػػة فػػى السػضػػػعات الصأ . اثبتػػت البحػػػث ايزػػا 3

 غ.الراحة العضشض
يػة . بالشدبة لبللػاف ححرت ىحه البحػث مغ التاثضخ الزار الشاتج عغ اال4 عمػى سخاؼ فػى االلػػاف الدـا

جاذبضتيػػا البرػػخية ككػػحلظ حػػحرت مػػغ كثػػخة اسػػتخجاـ االلػػػاف الباىتػػو التػػى تػػؤدػ الػػى ممػػل القػػارغ مػػغ خغع الػػ
لحلظ عشج استخجاـ االلػاف يشرح باستثسار االلػاف كسشبو لبلحداس بالخؤية ك تػضيفيا بذكل نفعى يدػاعج 

 .ػاف تجحب العضغ لحلظ يجب تػضيفيا لخجمة السزسػف االلك عمى تيدضخ عسمية الخؤية ك القخاءة 
اسػػتيعابيا كضػػخكؼ ترػػل بقػػػانضغ الخؤيػػة كحخكػػات العػػضغ كمػػجػ ي حا الجانػػبكىػػ الجانــب الفيديــائي  . 6

تحػػجث الخؤيػػة نتيجػػة سػػقػط أشػػعة الزػػػء عمػػى الذػػيء السخئػػي كانعكاسػػاتيا عميػػو، حضػػث  التعػػخض لمزػػػء
 309لمزػء في عمع الفضدياء بعجاف ىسا: حتى ترل الى العضغ، فتتع رؤية الذيءك 

أؼ كسيػة الصاقػة السذػعة، كىػي تسثػل البعػج الكسػى، نتيجػة اخػتبلؼ سػعة السػجػة مػغ  سعة السػجـة  -أ
 جدع مخئي الى َاخخ، كرػ ىحا الجدع قاتسا، كذلظ الجدع باىتا .

                                                 
308

 ، االخراج اىصحفي، عيً اىرابظ االحي:شيَاء اىجىهري  

  http://ei4eg.yoo7.com/t555-topic ( (30/7/2011  
 

، 2002أشخؼ محسػد صالح، شخيف دركير المباف، االخخاج الرحفي، القاىخة، مخكد جامعة القاىخة لمتعميع السفتػح،  309
 .59ص

http://ei4eg.yoo7.com/t555-topic
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اخػتبلؼ شػػؿ  أؼ نػػع الصاقػة السذػعة، كىػػ يسثػل البعػج الكيفػي )الشػػعي(، كنتيجػة شػل السػجـة  -ب
 السػجة، لمزػء السشعكذ مغ عمى جدع الى جدع َاخخ، فِانشا نخػ ىحا أحسخ كذاؾ أخزخ.

الحؼ ال يتػقػف عشػج حػج  كقج قصع اإلخخاج الرحفي شػشا بعضجا مغ التقجـ كالتشػع بحكع التصػر التقشي
يػا عسميػا كميام لكغ اإلخخاج الرحفي تصػر مع تصػػر الرػحافة نفدػيا كتصػػر الشطػخة إلػى شبيعػة ،معضغ

 .ككضائفيا في السجتسع اإلنداني
كيسكػػػػغ االشػػػػارة الػػػػى أف الذخرػػػػية الرػػػػحؽية ليػػػػا تأثضخاتيػػػػا كالسحػػػػجدات السختبصػػػػة بأسػػػػمػب االخػػػػخاج 
الرػػحفي، كقػػج أشػػار د.فػػاركؽ أبػػػ زيػػج فػػي دراسػػتو عػػغ الذخرػػية الرػػحيفة كعبلقاتيػػا بدياسػػة التحخيػػخ 

ـ(،  يذضخ فضيا الػى بعػس محػجدات الذخرػية الرػحؽية 1986كأسمػب االخخاج كسسات القارْؼ في عاـ )
 310 -السختبصة باسمػب االخخاج الرحفي؛ ككسا يأتي:

 فالرحف السحافطة تتدع بسا يأتي: 
 استخجاـ السانذضتات اليادئة كعجـ تمػيغ السانذضت اال في الحاالت الشادرة. .1
 التحفع في استخجاـ الرػر. .2

 أما الرحف  الذعبية فيي تسضل الى:
 ستخجاـ السانذضتات العخيزة كالزحسة.ا .1

 استخجاـ السانذضتات السمػنة الحسخاء. .2

 التػسع في استخجاـ الرػر. .3

 الرحف السعتجلة فإف السحجدات الخاصة بأسمػب االخخاج الفشي ليا : أما
 استخجاـ السانذضتات اليادئة بالشدبة لسػادالرحيفة الجادة. .1
 بالسػاد الرحؽية الجادة. التحفع في استخجاـ الرػر الرحؽية الخاصة .2

صحيفة مثػل الػشطع كالدياسػات  ةكيتأثخ اإلخخاج الرحافي بجسمة مغ العػامل الجاخمية كالخارجية في أي
السبالغػة فػي ابػخاز حػجث معػضغ عبت السباب سياسية أك أخبلؾية عػجـ تأاالعبلمية العامة في السجتسع، فقج 

 311: يأتيت ؼيسا يسكغ تمخيز ىحه السؤثخاىسية الرحاؼية ك االرغع 
 .الدياسة التحخيخية لمرحيفة -1
 .شخرية رئيذ التحخيخ -2

 .قجرات الجياز اإلخخاجي لمرحيفة -3

 .فخة لمرحيفةالقجرات الفشية الستػ   -4

                                                 

 .295-219ص ،9192 فاركؽ أبػ زيج، مجخل الى عمع الرحافة، القاىخة، عالع الكتب،  310
صجيق أحسج، التصبيقات الفشية الحجيثة في االخخاج كدكرىا في تصػيخ التحخيخ الرحفي، رسالة دكتػراه،  عبجالسصمب  311

 .25، ص2005جامعة أـ درماف االسبلمية، 
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 .القجرات االقترادية -5

 .شبيعة السادة الرحاؼية السخاد نذخىا  -6

 .شبيعة الرحف السشافدة ك مدتػػ إخخاجيا -7
 

اسػػػة االعبلميػػػة تمعػػػب دكرا  رئيدػػػا  فػػػي تقػػػػيع السػػػادة الرػػػحؽية االشػػػار يسكػػػغ القػػػػؿ إف الديفػػػي ىػػػحا ك 
 كعخضيا، كأسمػب اخخاجيا، كليا أثارىا السباشخة في أسمػب االخخاج.

 

 أســـالـــيــب إخـــخاج الـــــرــفـحـــة الــخئــيدــة 
ائيػة التػي بشتستاز صحف االنتخنت بإخخاجيا كترػسيسيا لمرػفحة الخئيدػة مػغ خػبلؿ اختيػار الػحػجات ال

كلرػػػحف االنتخنػػػت خاصػػػية ، عمػػػى مػقػػػع الرػػػحيفة ، كيدػػػخه كفعالضتػػػواالسػػػتخجاـ تػػػو تستػػػاز بدػػػيػلة كمخكن
استخجاع السػضػعات كأسمػب فػي شخيقػة عخضػيا ، إذ تعػخض بامتػجادات شػليػة غالبػا ، كنػادرا  مػا تحتػػؼ 

 لػلػج إلى مػقػع الرػحيفة،عمى امتجادات عخضية،َأؼ َأفَّ الرفحة التي تطيخ عمى شاشة الحاسػب عشج ا
عمػػى قػػجر كبضػػخمغ  ءىػػاتستػػاز باحتػاك  تتزػػسغ ارتفػػاع الذاشػػة فيػػي تسثػػل االمتػػجاد الصػػػلي األكؿ لمرػػفحة،

 . 312السػاد كالػصبلت
انصبلقا مغ األىسية التي تسثميا الرفحة األكلى كػاجية لمرحيفة تعبخ عغ شخرضتيا كتعخؼ بيا عشج ك   

ة التػػي خجػػػَف فػػي تشدػػضق الرػػفحة كإخخاجيػػا ، كفػػي كضػػع القػاعػػج األساسػػيجسيػػر قخائيػػا ، فقػػج أجتيػػج السخ
، كإف كاف االختبلؼ في األسالضب الفشية الستبعػة يعػج أمػخا  شبيعيػا بحكػع االخػتبلؼ تحكع ىحِه العسمية الفشية

 .في التػجيات التي تعبخ عشيا الرحف
ع لمتصػػر بفعػل عػامػل اإلبػجاع الفشػي إف أسالضب اإلخخاج الرحفي أسالضب ديشاميكيػة كحضػيػة فيػي تخزػ  

كإبتكارتِو السختمفة كتحسل ىحِه األسالضب التصػرات التي تبلئع ضخكؼ العرخ كتزػيف الججيػج الػحؼ يػتبلئع 
كمػػػػػغ األسػػػػػالضب اإلخخاجيػػػػػة  ،مػػػػػع التغضػػػػػخات كالتصػػػػػػرات التكشػلػجيػػػػػة كالثقاؼيػػػػػة كاالجتساعيػػػػػة كالترػػػػػسيسية

 313:جمة في إخخاج الرفحة الخئيدةالسدتخ
 

 أســـــمــــػب الــبــػابــــة االلكتخونيةال   أو 
الخاصػة بػاألبػاب كالسػػاد مػغ الػخكابط التذػعبية كالعشػاكيغ  كىػ أسمػب يخكد عمى عػخض مجسػعػة كبضػخة  

ػا تتػػ  ، معية السشذػرة في الرفحات الجاخميةالرحؽ فخ عميػو السػػاد الرػحؽية ، عجـ تقجيع أؼ تفاصػضل َعسَّ
 تفاصضل في الرفحات الجاخمية كيستاز ىحا األسمػب باعتساده عمى:حضث تقجـ ىحِه ال

              .العشاكيغ مع قمة السقجمات كنجرة الستػف  -1
                .استخجاـ سصػر ذات امتجاد قرضخ -2

                                                 

 .52شخيف دركير الباف، الرحافة االلكتخكنية، مرجر سابق، ص  312
 .19انترار رسسي مػسى، مرجر سابق، ص  313
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   .314كفخ عخضا  أكبخ قجر مغ العشاكيغ التيتخجاـ أحجاـ الخصػط الرغضخة اس -3
 

 مــػب الــػحــجات االلــكــتخوـشـيـة ثـــانــيـــاا  أســ
عػػخض ممخرػػات االخبػػار عمػػى الرػػفحة الخئيدػػة بذػػكل مػػػجد مػػع صػػػرة اف  يعتسػػج ىػػحا األسػػمػب عمػػى  

 كججت مع كجػد ربط بالشقخ عميو كيعخض الخبخ كامبل .
السدايػا  عتسج كثضخ مػغ الرػحف االلكتخكنيػة عمػى أسػمػب الػحػجات االلكتخكنيػة كذلػظ بػيػة اإلفػادة مػغيك "  

 عمػػىيدػػاعج ىػػحا األسػػمػب ك شبيعػػة الرػػحافة االلكتخكنيػػة،  التػػي يػفخىػػا ىػػحا األسػػمػب ك يحػػافع كثضػػخا  عمػػى
تديضل الترفح مغ خبلؿ إعصاء مدتخجـ االنتخنت نبحة مخترػخة عػغ اإلخبػار كالسػضػػعات قبػل الػجخػؿ 

ى االخترػػار(، فزػػبل  َعػػْغ إلػػى تفاصػػضميا )كىػػػ األمػػخ الػػحؼ يتساشػػى مػػع شبيعػػة االنتخنػػت التػػي تقػػػـ عمػػ
 .315"سيػلة اعتساد ىحا األسمػب عمى الرػر الرغضخة كاأللػاف اليادئة

 

 أســـمـــػب الــػحـــجة االلــكـتـــخونـيــة ثالثا  
، كذلػػظ بيػػجؼ تػجيػػو السدػػتخجمضغ إلػػى السعمػمػػات بذػػكل ػ أسػػمػب يعػػخض السعمػمػػات بذػػكل سػػيلىػػ   

قػـ ىحا األسمػب بالتخكضد عمى كحجة إلكتخكنية كاحجة ، مثػل التخكضػد مباشخ ال يتصمب مشيع بحؿ مجيػد كي
عمػػػى إحػػػجػ الرػػػػر الستحخكػػػة أك لقصػػػات الفػػػبلش الكبضػػػخة فػػػي الحجػػػع كتكػػػػف مثػػػل ىػػػحه الرػػػفحات بصضئػػػة 

 التحسضل في العادة .
كيذػػػيع اسػػػتخجاـ ىػػػحا األسػػػمػب فػػػي ترػػػسيع مػاقػػػع الذػػػخكات التجاريػػػة أك السػاقػػػع الذخرػػػية ، كبعػػػس   

تفضػػػج مػػػغ ىػػػحا األسػػػمػب  كتجاريػػػة عمػػػى صػػػفحاتيا الخئيدػػػة ، لرػػػحف اإلخباريػػػة التػػػي تكثػػػخ اإلعبلنػػػات الا
السجػػبلت االلكتخكنيػػة ذات األصػػل السصبػػػع التػػي تيػػتع باإلثػػارة كإبػػخاز الرػػػر الكبضػػخة كاأللػػػاف القػيػػة فػػي 

 .316صفحاتيا
 دـــمــػب العـــســــجةأىرابــــعـــاا  

يعتسج الى ِاخخاج مػاد الرفحة الخئيدة بذكل عسػدؼ كذلظ بتقدػيع السػػاد الرػحؽية ىػ االسمػب الحؼ    
 كعشاصخ الرفحة في السػقع بذكل رأسي كىػ شبيو باخخاج الجخيجة الػرؾية.

خجـ فػػي مػاقػػع ، كالسدػػتعيػػار لذػػكل اإلصػػجارات االلكتخكنيػػةكس ،كإف ىػػحا األسػػمػب فػػي الترػػسيع أسػػتقخ 
سػػػاعة فػػػي حػػػضغ َأفَّ  (24)ضيػػػا الجخائػػػج كالخػػػجمات اإلخباريػػػة التػػػي تقػػػجـ شػػػػاؿ ، بسػػػا فكسػػػائل اإلعػػػبلـ كافػػػة

، كلكػغ األىػع فػي الػسػضمة الججيػجة ىػػ الدػخعة فػي فػي ىػحِه الرػيغة اإلخخاجيػة الجانب الجسالي يعج محػجدا  

                                                 

 االخخاجي، عمى الخابط االتي:  ـياـ السفمح، أسمػب البػابة  314
http://www.alriyadh.com/21/05/2090/article550915.html  (11/12/2011) 

 .992ص ،العشدؼ  صالح بغ زيج بغ صالح  315
 .995، صسابق مرجر، العشدؼ  صالح بغ زيج بغ صالح  316

http://www.alriyadh.com/2010/05/29/article530175.html
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يع استخجاـ كسػائل الػخبط المصيفػة مثػل السشحشيػات كترػسب، كيشرح السادة الخبخية كالكمفة السشخفزةتحسضل 
 .  317اإلشارات باستخجاـ ججاكؿ جحابة كأرضيات جحابة خؽيفة أك باىتة

 
 

 أىجاف اطإخخاج الرحفي   
 318لئلخخاج الرحفي أربعة أىجاؼ ىي :

 .يدتػعبيا في أقرخ كقت مسكغ حتىقخاءة مادة الرحيفة عمى القارغ  تيدضخ أوال  
مغ حضػث  ة سػاءسيساز السػضػعات القارغ يتػقع إبخ حدب أىسضتيا، فالعخض السادة الرحؽية  ثانيا  

 .الػحجات التضبػغخاؼية السدتخجمة فضيا ـ عغ شخيقمكاف عخضيا عمى الرفحة أ
 .مذػقةك الرفحة جحابة  كػف العسل عمى أف ت ثالثا  
تسضضد الرػحيفة تسضضدىا القارغ بػاسصتيا يدتصيع  كألفة بضغ الرحيفة كالقارغ، عقج صمة تعارؼ رابعا  

 .خ كيدعى إلضيا في رغبةغضخىا بيد عغ
 
 

 االىسية الػضيفية لالخخاج الرحفي
تختبط أىسية االخخاج الرحفي كضيؽيَا بجػانب عجة ذات إرتباط كثضق بػضيفة الرحافة، كبجكر االخخاج  
فػػي التعبضػػخ عػػغ جانػػب الذػػكل الػػحؼ تقػػجـ بػػو السزػػامضغ الرػػحؽية، فالسزػػامضغ الرػػحؽية السقجمػػة ليدػػت 

القػخاء نحػػ صػحف معضشػة بقػجر مػا أصػبحت شخيقػة تقػجيع ىػحه السزػامضغ. كقػج أثبػت العامل الػحضج لجحب 
العجيج مغ الجراسات الحجيثة أف الرحف العرخية السخخجة ِاخخاجػَا جضػجَا تعػج أقػػػ مػغ غضخىػا فػي ايرػاؿ  

تقمضجيػة السعمػمات مغ خبلؿ قجرتيا عمى جحب انتباه القخاء نطخا  لسا تتبعو مغ اإلمتشاع مقارنػة بالرػحف ال
 319غضخ الجحابة كغضخ السذػقة أيزَا.

ك"تتجدج االىسية الػضيؽية لبلخخاج الرحفي مغ خبلؿ دكره في اشار الػضيفػة الكميػة لمرػحافة القائسػة 
عمػػى ضػػخكرة تقػػجيع مزػػامضغ اعبلميػػة متسضػػدة تذػػبع حاجػػات القػػخاء االترػػالية، كذلػػظ بصخيقػػة فشيػػة مذػػػقة 

خاج السختمفػة الداء أدكار محػجدة بسػا يشتيػي الػى دعػع ااَلشػكاؿ التػي كجحابة، يػتع فضيػا تػضيػف جػانػب االخػ
  320تقجـ بيا السػاد الرحؽية لمسزامضغ التي تعبخ عشيا كيتييأ ذلظ لبلخخاج الرحفي مغ خبلؿ مايأتي": 

                                                 

 .521-529شخيف دركير المباف، االخخاج الرحفي، مرجر سابق، ص  317
 عمى الخابط االتي:معمػمات الرحف،  اإلخخاج نجاح العمى، معشى  318
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%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%[1%D9%8A/  ( 14-11-2010) 

 . 91، مرجر سابق، صفيج بغ عبجالعديد بجر  319

 .15-10، صمرجر نفدو   320
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االىسية الػضيؽية الػاجب االعتشاء بيا لػضػع االشػكاؿ االساسػية لمرػحف، حتػى تبػجك قػادرة عمػى  .1
الستسضدة ليحه الرحف بذكل دقضق، كيتحقق ذلظ مغ خػبلؿ حخصػيا عمػى عكػذ الؿػيع خبلؼ الذخريات 

الجساليػة الدػائجة فػي السجتسػع كالستػافقػػة مػع الخرػائز السسضػدة ليػحا السجتسػػع، كيتسثػل ذلػظ بذػكل مباشػػخ 
في تحجيج أنػػاع الخصػػط السبلئسػة كيػختبط ذلػظ بذػكل مباشػخ أيزػَا باسػتخجامات الرػػر الطميػة كالخصيػة، 

 فزبَل عغ استخجامات االلػاف بانػاعيا السشفرمة كالسخكبة.
االىتسػػاـ بػػاالدكار السختمفػػة، انصبلقػػا  مػػغ قػػجرة كػػل عشرػػخ عمػػى أداء دكر كضيفػػي، يػػختبط بالػػجكر  .2

الكمػي لبلخػػخاج الرػػحفي فػػي ِاشػػار صػػشاعة الرػػحافة، كيدػػيع فػػي تقػيػػة قجرتػػو عمػػى أداء أدكار رئيدػػة فػػي 
 عسميات االخخاج.

داء الػضيفي لمتراميع االسػاس لمرػفحات كيتحقػق ىػحا مػغ خػبلؿ مخاعػاة االسػاس الفشيػة أىسية األ .3
لمترسيع حضث تؤدؼ ىحه التراميسات إلى كضيفة تقجيع مػاد الرحيفة، كيسكغ استثسار الستغضخات السحجدة 

رػفحة كمػع لآلىسية في تػزيع الػحجات مختبة حدب أىسضتيا، كذلظ باالستفادة مغ السػاقع السختمفة عبخ ال
 حجع االثقاؿ التي تسثميا ىحه الػحجات.

كلقػػج أسػػيست التقشيػػات الحجيثػػة التػػي شػػيجتيا مجػػاالت صػػشاعة الرػػحف فػػي االرتقػػاء بسدػػتػيات االداء 
السيشي لبلخخاج الرحفي مغ خبلؿ عسل ىحه التقشيات فػي تدػيضل أداء السخػخجضغ لػؤلدكار كالعسػل السيشػي 

ارىع لسا تشصػػؼ عميػو ىػحه التقشيػات مػغ امكانيػات عاليػة، ـيػأت فػخص انجػاز السذار اليو أنفا ، تبعا  الستثس
 الشػعيات السصمػبة مغ االشكاؿ االخخاجية لمرحف.

 321كيخػ بعس الباحثضغ أف االخخاج الرحفي لو كضائف، كمغ ىحا الػضائف ما يأتي:
 

قػػػ بػضغ الذػكل  الجاذبيػة ىػي قػػة الذػج الشاشػئة عػغ مػضػػع ؼيػو تبػايغجاذبية الرحيفة لمقارئ   .1
كاالرضػية، كقػج يتحقػػق الجاذبيػة الذػػكمية مػغ تجسػػع عشاصػخ فضيػػا قػجر مػػغ التذػابو، كالجاذبيػػة بيػحا السعشػػى 
تخمي الى االستحػاذ عمى برخ القػارغ لرػالح صػحيفة معضشػة، كعمػى حدػاب الرػحف االخػخػ السشافدػة، 

يػػػة، عػػػبلكة عمػػػى جسػػػاؿ كتحقضػػػق الجاذبيػػػة يػػػتع مػػػغ خػػػبلؿ العشػػػػاف الكبضػػػخ كالرػػػػرة الزػػػخسة كاال لػػػػاف الدـا
 التكػيغ الييكمي لمرفحة.

لقػارغ مػغ خػبلؿ ااىتسػاـ ية الجاذبية البرخية، كتثضخ الػضيفة عسم كتعقب ىحه ِاثارة اىتسام القارئ  .2
 ابخازه، كاعصائو أىسية شكمية ندبية عغ غضخه.عبخ  استثارة رغبتو في مصالعة مػضػع معضغ

سيع فقط أف نجحب برخ القارغ أك أف نثضخ رغبتو فػي القػخاءة، بػل ليذ ال تدييل عسمية القخاءة   .3
البج أيزا مغ جعل القخاءة عسمية مستعة مغ خبلؿ تيدضخىا، حضث يطل برخ القارغ عمى الرػفحة أشػػؿ 

 مجة مسكشة، فضشتقل مغ مػضػع الى َاخخ.

                                                 

 .59-29أشخؼ محسػد صالح، شخيف دركير المباف، االخخاج الرحفي، مرجر سابق، ص  321
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ف يتع تقديع الرفحة فسغ السدائل كاالجخاءات االخخاجية الستعارؼ عمضيا، أ تشطيع عسمية القخاءة  .4
يػػتع أيزػػَا تبػيػػب الرػػفحة  ( كقػػجDepartmentnatalizationالػػى أبػػػاب، ؼيسػػا يعػػخؼ بعسميػػة التبػيػػب )

جاندة أك الستبلحقة، كمغ شأف ذلظ أف يتسكغ القارغ مغ أف يشطع عسمية الػاحجة، عبخ كضع االخبار الست
 جاندة مغ االخبار عمى حجة.قخاءتو لمرحيفة، بسصالعة كل باب عمى حجة، أك كل مجسػعة مت

عشػجما يذػعخ القػارغ  أف صػحيفتو تػشطع لػو عسميػة االخػخاج، فػِاف الػقػت الػحؼ  تػفيخ وقت القارئ  .5
يشفقو في القخاءة يتخكد في السػضػعات التي تيسو فقط، دكف اىجار كقتو في الشطخ الػى مػضػػعات قػج ال 

 تقع في بؤرة اىتسامو.

يذػػػظ ؼيػػػو أف اخػػػخاج الرػػػحف ىػػػػ الفػػػغ الػحضػػػج الػػػحؼ يخاشػػػب فالػػػحؼ ال االرتقـــاء بـــحوق القـــارئ  .6
أبرػػػار القػػػخاء برػػػفة دكريػػػة مشتطسػػػة، كيقزػػػى أمامػػػو القػػػارغ كقتػػػا غضػػػخ قرػػػضخ، كمػػػغ ثسػػػة فػػػِاذا امتػػػازت 

 التكػيشات االخخاجية لمرفحات امختمفة بذئ مغ الجساؿ، يتع االرتقاء بأذكاؽ القخاء.

أف مػػغ بػػضغ االجػػخاءات االخخاجيػػة مػػا يخىػػق برػػخ  أثبتػػت الجراسػػات الحجيثػػة ئ ر ِاراحــة برــخ القــا .7
القارغ، عشج مػاصمة القػخاءة مػجة شػيمػة مدػتسخة مػغ الػقػت كعشػج االصػخار عمػى اسػتخجاـ ىػحه االجػخاءات، 
كفػػي السقابػػل فػػِاف اتبػػاع اجػػخاءات اخخاجيػػة أخػػخػ يػػؤدؼ الػػى شػػعػر برػػخ القػػارغ باالرتيػػاح، فضتدػػخب اليػػو 

 جخل الصبيعي لسػاصمة عسمية القخاءة أشػؿ كقت مسكغ.االحداس بالستعة، التي ىي الس

فاالخخاج في جانبو االساسي، يتسضد بالثبػات الشدػبي، كيدػبغ عمػى  التعبيخ عغ سياسة الرحيفة  .8
الرحيفة ىػية مسضدة عغ الرحف االخخػ السشافدػة، إذ تبػجك مختمفػة كمتسضػدة. كلسػا كانػت لمرػحف أنػػاع 

 خاج يمعب دكرا ميسا في التعبضخ عغ نػع كل صحيفة.كأنساط عجيجة متبايشة، فِاف االخ
 

 الحجيثة يأدوات السخخج الرحف -
دكات كمػػػارد جعمتػػو يػػتقغ كيبػػجع فػػي عسمػػو ألكتخكنيػػة الحجيثػػة لمسخػػخج الرػػحفى تاحػػت التكشػلػجيػػا االأ

 اكسػكسػيصخة كتح كبػخػ  ةتيدػضخات كبضػخة كمخكنػػفخ لػو يالفعمى عمى شاشة الحاسب اآللى كاضيار الترسيع 
 . في جسيع مخاحمو كقبل خخكجو لمصبعأكثخ في إنتاجو الرحفى 

ساسػػا بشذػػاط عػػجد مػػغ اقدػػاـ أالخخاجيػػة بػػأدكات تترػػل كيدػػتعضغ السخػػخج الرػػحفى عػػادة الدارة ميسػػة ا
كالسػنتػػاج  يكػػالجسع كالترػػػيخ السيكػػانيك ،بالبشػػاء اك الترػػسيع  اد تعميقػػوشيػػة التػػى تشفػػح مػػا يػػخ التجيضػػدات الف

كقج التػأـ شػسل ىػحه االدكات كميػا فػي جيػاز كاحػج اذ تػػفخ بػخامج الحاسػبات اآلليػو الستخررػة  ،كالسصبعة
فيػػ ، خخج نفدػو ىػػ الػحػ يشفػح إختياراتػوفي الشذخ اإللكتخكنى اداء كافة ىحه السياـ دفعو كاحجة كصار الس

معالجة الستغ  يتعامل مع اكثخ مغ عشرخ كمغ ثع مع اكثخ مغ بخنامج في الػقت نفدو فيػ يػضف بخامج
كالخسػػػـػ كالتػػػاثضخات  سعالجػػػة الفػػػي التعامػػػل مػػػع عشػػػاكيغ صػػػفحاتو كأرقاميػػػا كإسػػػمػب كتابػػػة التػػػاريخ كبػػػخامج 

بػػيج  –صػػحفى  –فػػي تثبضػػت رؤكس صػػفحاتو كبخنػػامج أساسػػي لمشذػػخ مكتبػػي ك الخاصػػة التػػى تػػأتى عمضيػػا 
شة اسػػة شباعيػػة ليػػا بػ السرػػسع عمػػى بخكفػػ كػػػارؾ اكدػػبخيذ كبعػػج تجسيػػع ىػػحه العشاصػػخ يحرػػل –ميكػػخ 
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شباعػػػة المضػػػدر السمحقػػػة بالجيػػػاز كبعػػػج إسترػػػبلح األراء حػليػػػا سػػػػاء بسذػػػاىجتيا عمػػػى شاشػػػات الحاسػػػب 
مشيػػػا كبعػػػج إجػػػخاء التعػػػجيبلت السصمػبػػػو يبػػػجأ  ةمعػػػا أك بعػػػج الحرػػػػؿ عمػػػى ندػػػخ مصبػعػػػاألخػػػخػ السترػػػمة 

يػتع التعامػل معيػا باسػتسخار  حضػثالرفحات الشسػذجية في مجمج خػاص ك السخخج الرحفى في تخديغ ىحه 
 322.ةيفاإلخخاجية لمرح دكف تعجيبلت كثضخة كدكف خمل باليػية

بػضغ يجيػو بحضػث يجعميػا قػادرة عمػى اسػتيعاب  ةج فػي قجرتػو عمػى تحخيػظ قػجرات األلػكتكسغ ميارة السخػخ 
 السػيساك  خاتضتغضاألخبار الججيجة أكال  بػأكؿ كذلػظ مػغ خػبلؿ اعػجاد نسػػذج ماكضػت الرػفحة بذػكل يدػسح بػال

مػػع  السػػيساىسضتيػػا كاسػػتبجاليا بػػاخخػ اىػػع أ لزػػئالة مػػغ الرػػفحة  األخبػػار أك حػػحفيافػػي عسميػػات اسػػتيعاب 
 .ؾيسة الخبخ عمى مجػ ساعات الضػـ تغضضخ

ىحه االدكات يدسى بالتضبػغخاؼية، كىي السفخدات التي تػضف لمتعبضخ عغ لغة الذكل في الرحيفة التي 
ىسيػػة الشدػػبية لمسػضػػػعات فػػي أسػػمػب جػػحاب يخاعػػي السػازنػػة بػػضغ الػضيفػػة تشقػػل مزػػسػنَا معضشػػَا حدػػب األ

كالجساؿ، كىي تعصي لمرحيفة صػرتيا كتسثل االنصباع القارغ، كيعتسج نجاح التضبػغخاؼية عمى فغ اختيار 
العشاصػػخ السخئيػػة السشاسػػبة، كتختضبيػػا كتشدػػيقيا كتػضيػػف فزػػاءات الرػػفحة لمػصػػػؿ الػػى تقػػجيع الذخرػػية 

 323لمرحيفة. العامة
 االدكاتعػػػجد مػػػغ الػػػى االخػػػخاج الرػػػحفي ك مجػػػاؿ الفػػػغ كأشػػػار عػػػجد مػػػغ البػػػاحثضغ ك السخترػػػضغ فػػػي 

شاصخ ترسيع، كتكامل مع البعس كيسكغ االشارة الى عجة عشاصخ يشبغي مخاعاتيا بع الخاصة االخخاجية 
 324عشج اخخاج الرحف االلكتخكنية كىي:

 
 

 (Space) الفزاء  -1
أف مػػا يكتػػب أك يقػػخأ عمػػى ك  حضشسػػا يكتػػب ؽ يدػػتخجـ الفزػػاء  كلػػيذ الػػػر  يرػػحفقػػج أصػػبح السحػػخر الل

فػي  يفاستخجاـ الفزػاء االلكتخكنػ ،نػاع التصبيقات الستاحة عميوأتخ تحجه حجكد امكانيات الجياز ك الكسبضػ 
 . Virtual Space يشمق عميو الفزاء الػىسأ ججيجا   دخل مفيػما  أ ةالكتاب

حة اليائمػة التػي يسكػغ اسػتيعاب كػع غضػخ محػجد مػغ السعمػمات،حضػث يقػجـ ىحا الفزػاء يعبػخ عػغ السدػا
 الكاتب رسالتو عمى الحضد أك الفخاغ السعخكض عمى شاشة الكسبضػتخ.

 

 (   Nodes -تقاء ) السمتكيات اللنقاط ا  -2
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كتأخػػح  ،صػػغخ جػػدء مػػغ اليضبختكدػػتأكتسثػػل  ،غضخىػػا مػػعلسعمػمػػات كيسكػػغ ربصيػػا كتسثػػل مدػػتػدعات ا
غ رسػػػػالة بأسػػػػمػب الرػػػػشاديق مػػػػا جػػػػدء مػػػػإمػػػػق  أك صػػػػشاديق تحتػػػػػػ عمػػػػى رسػػػػالو ك مػػػػا بػػػػخكاز مغإ شػػػػكمضغ

 325.الرضشية
 326كىشاؾ أكثخ مغ أسمػب لمخبط بضغ كحجات السعمػمات مشيا:

 استخجاـ الصخيقة الخصية، التي تعتسج عمى نسط القخاءة الستتابعة الخصية. . أ
ىػع فػالسيع، أك مػغ السعمػمػات الخئيدػة اتباع أسمػب تجريجي فػي عػخض السعمػمػات، كذلػظ مػغ األ . ب

 الى السعمػمات الفخعية.

 استخجاـ أسمػب خصي، باستخجاـ اليايبختكدت لتتشاسب الكتابة، كالقخاءة، بأسمػب غضخ تتابعي. . ت
 

 (   Linksالػصالت  )   -3
 كىػي التػػي تػػخبط بػػضغ كحػػجات السعمػمػػات، كتعسػػل بسثابػة مؤشػػخات لبلنتقػػاؿ مػػغ كحػػجة الػػى اخػػخػ، حضػػث

تذضخ الى كجػد عبلقة بضغ الػحجة التي تشقمشػا الضيػا الػصػمة بعػج تشذػيصيا، كعػادة تكػػف الػحػجة عمػى شػكل 
كمسػػة، أك جسمػػة، أك زر، أك صػػػرة، أك أيقػنػػة، كيدػػتصيع مدػػتخجمػ االنتخنػػت تشذػػيط ىػػحه العبلقػػة بسجػػخد 

 327الشقخ عمضيا بالفارة )الساكس(
 ؼبسعشػى كجػػد عبلقػة بػضغ الػشز الػح ،ى كجػػد نقصػة االلتقػاءتخبط نقاط االلتقاء أك تػجلشا عمػ يكىى الت

قػػج تأخػػح شػػكل كمسػػة أك  ،كاالشػػارة الجالػػة عمػػى كجػػػد كصػػمة ،يسكػػغ االنتقػػاؿ الضيػػا يتقػػخأه كنقصػػة االلتقػػاء التػػ
 أك صػرة .  ةجسم
 

 السذاىجة    -4
ك فػػتح نػافػػح أالػػدـك ك تكبضػػخة بصخيقػة أالػػشز مشيػػا امكانيػة ترػػغضخة  ةلخؤيػػفاليضبختكدػت يتػػيح عػػجة شػخؽ 

 .ترغضخىاداخل الشز كتكبضخىا ك 
ك يتع احيانا  عخض قائسة بعشاكيغ نقاط االلتقاء في الػشز بصخيقػة فيػخس الكتػاب ليقػػـ القػارغ باختيػار 

  328الجدء الحؼ يخغب في قخاءتو.
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 اللػان    -5
االف ؼػػيسكغ لمسحػػخر  كانػػت االلػػػاف تزػػاؼ الػػى الػػشز السكتػػػب كعشرػػخ تضبػػػغخافى اثشػػاء الصباعػػة امػػا

 .خابط بضغ اجداء الشز بالمػف نفدوضشذئ تلالرحفى استخجاـ االلػاف 
كيعج المػف السدتخجـ مع السادة التحخيخية عشرخَا مغ العشاصخ التضبػغخاؼية التي تكػػف جدػع الرػحيفة، 

التحخيخيػػة أك كيحقػػق اسػػتخجاـ المػػػف فػائػػج عجيػػجة، حضػػث يعػػج المػػػف مػػغ عػامػػل جػػحب االنتبػػاه الػػى السػػادة 
االعبلنيػػة، فالتبػػايغ ىػػػ أسػػاس االنتبػػاه؛ كقػػج بخىشػػت االبحػػاث عمػػى أف القػػخاء يدػػتجضبػف الػػى األلػػػاف فػػي 
االخبػار، آلنيػػع يتػػأثخكف بيػػا بصخيقػػة غايػػة فػػي االيجابيػة، لجرجػػة أنيػػع يعتقػػجكف أف اسػػتخجاـ االلػػػاف يزػػفى 

الفػتػغخاؼيػػة؛ فزػػبَل عػػغ ذلػػظ أف اسػػتخجاـ مديػػجا مػػغ الػاقعيػػة عمػػى الرػػحيفة، كالسػػيسا فػػي حالػػة الرػػػر 
 329المػف يديع في زيادة فعالية العمسية االترالية.

 330كىشاؾ عجد مغ العػامل التي تجعل مغ االلػاف عشرخ جحب في الرحافة مثل:
 ا. تسضد االلػاف عغ بعزيا مغ خبلؿ الصػؿ السػجي الخاص بكل مشيا.

 كمتعجدة، فسثبل : ب. لبللػاف تأثضخات سيكػلػجية )نفدية( قػية
 االلػاف الجافئة مثل األحسخ كالبختقالي تبعث عمى السخح كاالثارة. -
يػة ككبػار  - ضخكرة مخاعاة الفئة العسخيػة التػي تخاشبيػا الرػحافة، فسػثبَل يدػتخجـ مػع االشفػاؿ ألػػاف زـا

 الدغ يفزمػف االلػاف اليادئة.
يسػة لجػحب االنتبػاه حضػث اعتػاد الشػاس عميػو ج. يعج استخجاـ المػػف خخكجػَا عػغ السػألػؼ كىػي كسػضمة م

 في عرخ الرحافة القجيسة.
 د. محاكاة الػاقع، ىي صػر ذات ألػاف شبيعة.

كيجػػب أف تكػػػف لكػػل صػػحيفة شخرػػضتيا السسضػػدة فػػي اختيػػار المػػػف كأسػػمػب اسػػتخجامو سػػػاء فػػي الفتػػة 
 الرحيفة كشعارىا أـ في العشاكيغ الخئيدة اـ كأرضيات أـ في الرػر.

 

    Sounds and videoو الفيجيػ الرػت  -6
 فػالشز السكتػػب لػع يعػج مخئيػا   ،إسػتخجاـ الرػػت كجػدء مػغ الػشز يأتاح اليضبختكدت لمسحخر الرػحف

 . أك مؤثخات صػتية أك أصػات مجمجة يزا سػاء بإضافة فقخة مغ خصاب رسسأي فقط بل مدسػعا  
خبػػػػار الحيػػػػة كبثيػػػػا، الػػػػى جانػػػػب المقصػػػػات كقػػػػج تدػػػػتخجميا السػاقػػػػع االخباريػػػػة، كاالعبلميػػػػة لعػػػػخض األ

االرشػػيؽية السدػػجمة، كتتسضػػد ىػػحه االدكات بأنيػػا تعصػػي كاقعيػػة لؤلحػػجاث، كتػػجعع السػػػاد السشذػػػرة، كيعتسػػج 
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 Streamingِانتاج ممفات الرػت كالفضجيػ كتػضيفيا داخل الرفحات عمى تقشية تكشػلػجية تعخؼ باسع )

Audioالتػػي أصػػبحت مبدػػصة كفػػي متشػػاكؿ ) ( الجسيػػع مػػغ داخػػل الذػػكل السعػػخكؼ بReal Audio )
 331(.Real Networkالحؼ قجمتو شبكة )

 

   Graphicsالخسػم الرػر الجخافيكية و  -7
فحػج سميػو الصباعػة خغع تكمفتيػا السختفعػة فػي ععمػى الػمػغ الػشز السكتػػب  جػدءا   لقج كانت الخسػـ دائسا  

غ إسػػتخجاـ الخسػػـػ كجػػدء مػػغ كنيػػة فقػػج أصػػبح مػػغ السسكػػمػػغ اسػػتخجاميا بكثػػخة امػػا فػػي الكتابػػة اإللكتخ  ذلػػظ
 .الشز

فالرػرة اذف تذارؾ السادة التحخيخية كتتفاعػل معيػا لتقػجيع خجمػة صػحؽية متكاممػة الػى القػارغ الػحؼ لػع 
يعػػج يقشػػػع بسجػػخد القػػػخاءة عػػػغ االحػػجاث، كِانسػػػا يخيػػج معايذػػػتيا، كالسػػػيسا أنػػو يعػػػير الضػػػـ عرػػػخ االترػػػاؿ 

ػؿ تصػػػػر أىسيػػػة الرػػػػرة يقػػػػؿ بعػػػس البػػػاحثضغ "لقػػػج دخػػػل الػػػى حضػػػد الػجػػػػد أدب بالرػػػت كالرػػػػرة. كحػػػ
برػخؼ لػع يدػبق لػو مثضػل، يقخأؼيػو الشػاس الرػػر كسػا لػع يفعمػػا مػغ قبػل، كتتزػح أىسيػة الرػػرة كفعالضتيػػا 
بالشدػػػبة لمرػػػحيفة، بػػػالشطخ الػػػى الػضػػػائف الستعػػػجدة كالستشػعػػػة التػػػي يسكشيػػػا الؿيػػػاـ بيػػػا مػػػغ خػػػبلؿ العسميػػػة 

ترػػػالية، كيسكػػػغ رصػػػج كضػػػائف الرػػػػرة السختمفػػػة فػػػي الػضػػػائف الثبلثػػػة االساسػػػية، كىػػػي عمػػػى الشحػػػػ اال
 332االتي:

 

ـــة برـــخية   أ.  حضػػػث اف لمرػػػػرة دكرا  فعػػػاال  فػػػي جػػػحب انتبػػػاه القػػػارغ كاالسػػػتحػاذ عميػػػو، كيتفػػػق وضيف
رغ الػػػى مرػػػسسػ الرػػػحف عمػػػى أف الرػػػػر البلفتػػػو لمشطػػػخ ربسػػػا تكػػػػف أفزػػػل الػسػػػائل لجػػػحب عػػػضغ القػػػا

الرحيفة، كمع أف الرػر بأنػاعيا السختمفػة يسكػغ اف تحقػق ىػحه الػضيفػة،  فػإف الرػػرة الفػتػغخاؼيػة تعػج 
 افزميا.
ــــة ب.  ــــة تيبػغخافي حضػػػػث تسثػػػػل الرػػػػػر فػػػػي الرػػػػحافة الحجيثػػػػة احػػػػجػ العشاصػػػػخ التضبػغخاؼيػػػػة  وضيف

ي بشػاء الجدػع السػادؼ لمرػفحة، كالجخاؼيكية، فيي تذتخؾ مع حخكؼ الستغ كالعشاكيغ كالفػاصل كالبياض فػ
ايا كاف شكميا كشخيقة اخخاجيا، كتدتخجـ الرػر تضبػغخاؼيا لمسداعجة في ترشيف االخبار حدب أىسضتيا، 

 شأنيا في ذلظ شأف حخكؼ العشاكيغ.
اذ ِاف لمرػرة كضيفتيا االخبارية التي نافدػت بيػا الكمسػات فػي الرػحافة الحجيثػة،  وضيفة اترالية  ج.

الكمسػػات فػػي حػػج ذاتيػػا نافػػحة كمػػؤثخة، فالرػػػر أقػػجر عمػػى ربػػط مزػػسػنيا بالحيػػاة، كقػػج زادت  كميسػػا تكػػغ
 أىسية الرػر كالخسػـ الرحؽية في الػقت الخاىغ بعج نجاحيا في كسائل االعبلـ االخخػ. 
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كتتزػػػح أىسيػػػة الرػػػػرة أيزػػػَا بػػػالشطخ الػػػى أنػاعيػػػا الستعػػػجدة، اذ اليقترػػػخ تعبضػػػخ الرػػػػرة مػػػغ الشاحيػػػة 
ػغخاؼيػػة عمػػى الرػػػرة الفػتػغخاؼيػػة فحدػػب، بػػل يستػػج ليذػػسل الخسػػـػ الضجكيػػة بأنػاعيػػا السختمفػػة، مثػػل: التضب

الخػػػػخائط كالخسػػػػـػ البيانيػػػػة كالخسػػػػـػ التعبضخيػػػػة كغضخىػػػػا، كمػػػػغ السعمػػػػـػ أف لمخسػػػػـػ الضجكيػػػػة أىسيػػػػة فػػػػي الشقػػػػج 
 كالدخخية كالتدمية كاالضحاؾ.

 
 
 

    Iconsااليقػنات  -8
كقػج ز تجؿ عمى ما خمفيا مغ مزػسػف إلى إستخجاـ األيقػنات كخمػ  ةكتابو اإللكتخكنيجأ السحخر في الل

 .غ الخمػز الستعارؼ عمى معانضيا  يديل تسضضد بعزيا عغ بعسأنذأ ثقافة م
كتكػف عادة شكل رمػز أك صػر، كتطيخ ىحه االيقػنات مدكدة بخمػز يدػيل ادراكيػا كفيسيػا بسختمػف 

حتػيو أك تعبخ عشو مغ مزسػف، كيذػار الػى أنػو البػج أف تأخػح ىػحه االيقػنػات الثقافات، حضث تختبط بسا ت
 333شكبل مسضدَا عغ بؿية مكػنات الرفحة.

 

   Animationsالخسػم الستحخكة ومذاىج االفالم  -9
متعبضػخ عػغ الحػجث لأصبح بإمكاف السحخر أف يدتخجـ عشاصخ مػغ الخسػػـ الستحخكػة كمذػاىج األفػبلـ  

 .الحػ يتعخض لو
 

    Text Normsقيع الشز   -12
لقػػػج ضيػػػخت إمكانػػػات ججيػػػجة لمتعبضػػػخ كقػاعػػػج ججيػػػجة لمكتابػػػة بػػػجخػؿ التكشػلػجيػػػا عمػػػى الكتابػػػة ك القػػػخاءة 

نطػػػػخا لحجاثػػػػو الكتابػػػػة  مػػػػع الػػػػشز ك كتجاكبػػػػو القػػػػارغ  يػػػػة تعامػػػػلأىسيػػػػة معخفػػػػة كيؽ  اإللكتخكنيػػػو لػػػػحا ضيػػػػخت
معخفػة كيؽيػة إلقػاء نطػخة عامػة عميػو ثػع كيؽيػة الػصػػؿ فقج يجج البعس مغ القخاء صػعػبة فػي  ةااللكتخكني
 .ء الشز التى تيسيع كالخخكج مشياالى أجدا

كىػػي كحػػجة تقدػػيع، كعػػخض السػػادة السػػخاد نذػػخىا فػػي الرػػحيفة االلكتخكنيػػة، كحضشسػػا تحتػػػػ الكتمػػة عمػػى 
الكتمة نرػَا،  أكثخ مغ معمػمة أك جدئية لمحجث يتع تقديسيا في صػرة خخيصة بحث، كيسكغ أف تكػف ىحه

أك ججكاَل، أك رسسَا بيانيا، أك خخيصة، كيخاعػي أف تػضػع لكػل كتمػة نرػية جسمػة تكػػف بسثابػة العشػػاف ليػا. 
كيشبغػػي ىشػػا أف نذػػضخ الػػى الفػػخؽ بػػضغ الفقػػخة كالكتمػػة، فػػالفقخة تكػػػف غالبػػا عامػػة كالتػػجكر حػػػؿ فكػػخة مخكديػػة 

  334ج كضيفتيا داخل الشز.محجدة، أك جدئية محجدة، أك جدئية مشيا، كيسكغ تحجي
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"في الرحافة الحجيثة فإف السداحات مفتػحة كليذ فضيا ججراف تفرل بضغ االقداـ كالػحجات االنتاجية 
السختمفػػة، كانسػػا ىػػي عبػػارة عػػغ حضػػد مفتػػػح تػػػزع ؼيػػو )عشاقضػػج( مشاضػػج اقدػػاـ التحخيػػخ كاالنتػػاج السختمفػػة 

يػػا بذػػبكة الكتخكنيػػة محميػػة كاحػػجة كضػػسغ ىػػحه حاممػػة عمػػى سػػصحيا كسبضػػػتخات شخرػػية مختبصػػة ؼيسػػا بضش
الذبكة السحمية تدتل االنباء كالتقاريخ كالسعمػمات كالرػر كالخسـػ القادمة مغ خارج الرحيفة أك السشتجػة 
داخميػػا، كتػػتع عبػػخ الذػػبكة مخاحػػل العسميػػة االنتاجيػػة الرػػحؽية السختمفػػة حتػػى الشيائيػػة مشيػػا، كىػػي عسميػػة 

 335ف".مغمقة في كثضخ مغ االحيا
 336البعس مغ الباحثضغ الى عجد مغ االدكات االخخاجية االخخػ، ىي: وأشار 

الشػظ أف العشػػاف عشرػخ ميػع فػي بشػاء الرػفحات كتحجيػج ـيكميػا العػاـ، فيػػ يدػيع فػي  العشػان  .1
تكػػػػيغ صػػػفحة تعسػػػل عمػػػى جػػػحب عػػػضغ القػػػارغ، كمػػػع أف اخػػػخاج الرػػػفحات يدػػػيع فػػػي تحؿيقػػػو العجيػػػج مػػػغ 

337ية، فِاف لمعشػاف أىسية خاصة في تكػيغ شكل الرفحة.العشاصخ التتضبػغخاؼ
 

تخجمة فػي بشائيػا، مػع مغ خػبلؿ زيػادة أحجػاـ الحػخكؼ السدػ ؤدؼ العشػاف ميسة الفرل بضغ الػحجاتكي
ضيػػػا، لتبػػػجك كحػػػجتيا مدػػػتقمة عػػػغ الػحػػػجات االخػػػخػ لتػػػخؾ مدػػػاحة بيزػػػاء تعمػىػػػا، لتحقضػػػق جػػػحب االنتبػػػاه ا

 338السجاكرة ليا مغ الػضع الخأسي. السكػنة لمرفحة كبالحات الػحجة
 339 مثل االخخاجية في الرحافة االلكتخكنية، عشاصخكىشاؾ مجسػعة مغ العشاكيغ السدتخجمة ك

 Titleيطيػػخ فػػي معطػػع بػػخامج الترػػفح، فػػي شػػخيط العشػػػاف )(  وThe Titleعشــػان الرــفحة ) . أ

Barكذلظ في أعمػى الشافػحة التػي تعػخض بيػا الرػفحة، حضػث يتػيح اسػتخجاـ ،) ( لغػةHTML فػي تخمضػد )
 صفحات السػاقع الفػرية، كذلظ أف يكػف لكل مشيا عشػاف يطيخ في رأس الرفحة نفديا.

 كيسكغ التسضضد بضغ نػعضغ:(  Headingعشػان السادة ) . ب

 اء الشز، مثػل: السقجمػة، كالتعخيػفكذلظ حضشسا يذضخ العشػاف الى عشاصخ بش االول  العشػان التحميمي 
 ية، كالخاتسة.كالخمؽية التاريخ

العخض  عشاكيغ جبيا، كتعقارغ عمى فيع محتػػ الشز الحؼ يعقالحؼ يداعج الالثاني  عشػان العخض  
ة، التي يعتسج عمضيا السخخج لتأكضج أىسية عشرخ ماداخل الرفحة عبخ اضػافة إحجػ كسائل االبخاز الخئيد
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شػاؾ سػسات عامػة يشبغػي مخاعاتيػا بعس التأثضخات، مثل: أف يػمس، كيتحخؾ عبخ الذاشة، كبذػكل عػاـ ى
فػػي العشػػػاف تتسثػػل فػػي: الػضػػػح، كاالخترػػار، كااللفػػة، كالذػػكل الستجػػانذ مػػع غضػػخه مػػغ عشػػاكيغ السمػػف، 
كالسبلءمة، كاالرتباط بالسػضػع، فتػفخ ىحه الدسات فػي العشػػاف يجعمػو يػؤدؼ كضيفتػو كػأداة لمفيػع، كمخكػد 

 لبلنتباه، كخخيصة تشطيسية لمشز.
 

ختيػػار أدكات التجػػػاؿ كَاليػػات تدػػتخجـ القػػػائع فػػي تػضػػيح تبػيػػب الرػػحيفة، حضػػث يسكػػغ االقــػائع   .2
 لسادة مغ خبلؿ نطاـ القػائع. كبرفة عامة يػجج مدتػياف مغ القػائع: امل مع التأ

لػقت، كيسكغ عشج اختيار أؼ مغ مفخداتو أف تطيخ قائسة اؿ اكيطيخ عمى الذاشة شػ السدتػى االول  
سػعة أخػخػ مػغ االختيػارات ثانػية، التي تتزسغ مجأك القائسة الالسدتػى الثاني، قػائع  أخخػ، كىي تسثل

 الستاحة أماـ السدتخجـ.
أنيا يسكػغ أف تزػع عشاصػخ ئع العامة، كالقػائع السفرمة، ك كأف ىحه القػائع تتشػع بصبيعة الحاؿ بضغ القػا

ؿ لسدػتػيات أخػخػ مػغ السعمػمػات، كتقػجـ الػصبلت الشذصة، أك االزرار التي تدسح بالػصػ  مثل  متشػعة
ىحه القػائع عخضَا مبدصَا يكذف السكػنات كالسحاكر الكامشة تحػت السدػتػػ الخػارجي لبلصػجار، عمسػا أف 

 تشػع ىحه القػائع يشاسب تشػع اىتسامات السدتخجمضغ كاحتياجاتيع السختمفة.
 

340ىشاؾ العجيج مغ السسخات مشيا:أنػاع السسخات   .3
 

 اد: كتقػـ بجكر السخشج لمقارغ قبل قخاءتو لتفاصضل السػضػع.مسخات االرش . أ
مسػػخات الترػػشيف: كتتػػػػلى ميسػػة تشطػػػيع السعمػمػػات، كجسػػع االخبػػػار الستذػػابية فػػػي أحػػج جػانبيػػػا  . ب

 لتحمضل القارغ ليا.

مسػػػخات تشطػػػيع االحػػػجاث كفقػػػَا لتدمدػػػميا التػػػاريخي كىػػػي تدػػػسح لمقػػػارغ بستابعػػػة الخمؽيػػػة التاريخيػػػة  . ت
 لمسػضػع.

 ات تشطيع االحجاث كفقَا لسػقعيا الجغخافي،مسخ  . ث

مسػػػخات تػػػؤدؼ الػػػى السعمػمػػػة الستعاؾبػػػة كسػػػا يقتخحيػػػا مػػػشطع السمػػػف كىػػػحه السسػػػخات تدػػػسح لمقػػػارغ  . ج
 بالتجػاؿ داخل الشز لخغباتو كاىتساماتو.

 
 أجــــداء الـــرـفـحــة الـــــــخئــــــــيـــــدـــــــة 

( ، كجدػع  Headerىػي التخكيدػة )كنيػة تشقدػع إلػى ثبلثػة أجػداء لكتخ إف كاجية الرػحف كالسػاقػع اال  
( ، كلكل قدع مغ ىػحِه األقدػاـ أىسضتػُو الذػكمية كالػضيؽيػة  Footer( ، كتحيضل الرفحة ) bodyالرفحة )

 لمرحيفة االلكتخكنية كالسػقع .
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الرػحيفة تخكيدة الرحيفة تذكل أحج العشاصػخ الخئيدػة فػي إعصػاء    (   Headerالتخويدة )  .1
كالسػقع ىػيتُو الذكمية، كىي تسثل الجدء العمػؼ لمسػقع كالرحيفة كمغ خبلليا يتسضد السػقع عغ غضخِه مػغ 

 –شػػعار الرػػػحيفة ك  –السػاقػػع األخػػخػ، كىػػي تحػػػػؼ العشاصػػخ البشائيػػة الثابتػػػة ندػػبيا  فػػي السػقػػػع )البلفتػػة 
 .341الذخيط اإلخبارؼ "سبتايتل" (ك  –الخكابط األفؿية ك –العشق ك 

ــــة    - أ  البلفتػػػة  ج( ، كتعػػػFlagكىػػػي العبلمػػػة السسضػػػدة لمرػػػحيفة ،كيصمػػػق عمضيػػػا باالنكمضديػػػة )الالفـــتـــ
برػرة عامة ،لحلظ تػلى عشاية خاصة باختيارىػا كشخيقػة  كمػاقعيايفة كاتجاىاتيا الدياسية شخرية الرح

ػف البلفتػػة مخترػػخة ككاضػػحة حخكيػػة(  ، كتكػػك  تقػػجيسيا، فيشػػاؾ مػػغ يزػػيف عمضيػػا مػػؤثخات برػػخية )لػنيػػة،
كتدتخجـ ؼيو حخكؼ كبضخة كبذكل إخخاجي يحاكؿ َأْف يكػف بارزا  لكػي تتسضػد الرػحيفة مػغ خبلليػا ، كمػغ 

فػي جسيػع األحػػاؿ ك البلفتػة تسثػل  اكإف كػاف الثبػات ندػبي تة االسػتقخار كالثبػات لسػجة شػيمػةخرائز البلف
 .342 ىػية السػقع التعخيؽية الخسسية

، كىػػ عبػارة  عػغ كإخخاجيػا الرحف كالسػاقػعالبشائية الثابتة في ترسيع مغ العشاصخ  عـــار  الــذـ - ب
الذػػعار مػػغ صػػحيفة إلػػى أخػػخػ كفقػػا  لخؤيتيػػا الخاصػػة ،  رمػػد يػػأتي دائسػػا  مرػػاحبا  لبلفتػػة كيختمػػف مػقػػع

 كالذعار ىػ مجسػعة مغ الخصػط السعبخة بذكل رمدؼ عغ سياسة الرحيفة. 
ىػ حضد ضضق يػضػع لمفرػل بػضغ الػخأس ك جدػع الرػفحة ، كذلػظ إلبػخاز التبػايغ فػي ــــق  الــــعـــش - ت

الخكابط األفؿية التي تجؿ في الغالب عمى  كيتزسغ العشق عادة الرفحة كيستج العشق بامتجاد رأس الرفحة
 – pdfترػػػفح ك  –االفتتاحيػػػة ك  –معمػمػػػات خاصػػػة عػػػغ السػقػػػع كالرػػػحيفة االلكتخكنيػػػة مثػػػل )أترػػػل بشػػػا 

  343(....األرشيف ك 
     

كىػػػػ يسثػػػل السدػػػاحة التػػػي تحػػػػؼ األعسػػػجة التػػػي يػػػتع بػػػجاخميا تػزيػػػع السػػػػاد (    bodyالــــجــدـــــع) .2
 . حة كاإلعبلنات كالػصبلت التذعبيةالتحخيخية ، كباقي العشاصخ البشائية السكػنة لمرف

يػػخ أىسضتػػُو فػػي كػِنػػِو يخػػز معمػمػػات ىػػػ أحػػج أجػػداء الرػػفحة الخئيدػػة ، كتطالـــــقجم أو الــحيــــل    .3
سػػشة عػػغ جيػػة إصػػجار السػقػػع كالجيػػة السرػػسسة لمسػقػػع ، فزػػبل  َعػػْغ معمػمػػات عامػػة عػػغ السػقػػع مثػػل ) 

( عمػػػػى الذػػػػبكة، إف بعػػػػس السػاقػػػػع التػػػػي تدػػػػتخجـ الػػػػحيل تزػػػػسشُو بعػػػػس الػصػػػػبلت التػػػػي تدػػػػسح انصبلقػػػػو
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شػػتخاؾ فػػي السػقػػع، إال َأفَّ ىشػػاؾ مػاقػػع ال لمسدػػتخجـ االشػػتخاؾ فػػي بعػػس السػاقػػع لغػػخض السدػػاىسة أك اال
 344 تدتخجـ الحيل.

 

 الخصػط االرشادية في عخض الرحف االلكتخونية
اقتػػػخح بعػػػس الخبػػػخاء العجيػػػج مػػػغ الخصػػػػط االرشػػػادية التػػػي يجػػػب االلتػػػداـ بيػػػا عشػػػج عػػػخض السعمػمػػػات 

 345:اللكتخكنية كذلظ عمى الشحػ االتيا
أىسيػة كجػػد الرػػرة السػضػػعية ك ، دة لمخبػخ عمػى اإلنتخنػتكىسػا الدػسة السسضػ  التخكيد واالخترار .1

اسػتخجاـ الجسػل القرػضخة فػي صػياغة الخبػخ ألف قػارغ اإلنتخنػت دائسػا  ، ك بعضػجا  عػغ الرػػر الذخرػية فقػط
يخيج االنتياء مغ القخاءة بدخعة كال كقت لجيو لمجسل الصػيمة كليذ معشى االخترار كالتخكضػد أف الخبػخ ال 

بل عمػى العكػذ، فقػج يعصػي الخبػخ عمػى اإلنتخنػت تفاصػضل كثضػخة جػجا كليػا عبلقػة بأحػجاث يػرد التفاصضل 
خنػػت مػػغ خػػبلؿ سػػابقة أكثػػخ مسػػا يعصػػي الخبػػخ السشذػػػر فػػي الرػػحيفة السصبػعػػة، كلكػػغ يػػتع ىػػحا عمػػى اإلنت

 يفتحيا كيقخأىا مغ يخيج االستدادة بالسعمػمات. حضثالخكابط أسفل الخبخ 
كيختبط ىحا باخخاج أشكاؿ الحػخكؼ كترػسيسيا كيقتػخح أنػو بالشدػبة  :سػدالتػازن بيغ االبيس واال .2

لمعػػػخض عمػػػى الذاشػػػة فػػػإف السدػػػاحات االيجابيػػػة كالدػػػمبية لكػػػل شػػػكل حػػػخؼ تعػػػج ميسػػػة تسامػػػا  مثػػػل إخػػػخاج 
الرػػفحة بكساليػػا كفػػي ىػػحا االشػػار يجػػب تجشػػب االرضػػيات أك الخمؽيػػات السددحسػػة كالسذػشػػة كربسػػا تكػػػف 

346أك الدرقاء أكثخ تفزيبل . الخمؽية البيزاء
 

كىػػػ مػػايتع تجاىمػػو أساسػػَا مػػغ قبػػل معطػػع مرػػسسي السعمػمػػات عمػػى الذاشػػة  :اســتخجام اليــػامر .3
كلكشو يعج ميسا  لمغاية عشجما تحػػ نػافح عجيجة عمى معمػمػات نرػية كيسكػغ كضػعيا بعزػيا فػػؽ بعػس 

سميػػػة القػػػخاءة كػسػػػضمة بشائيػػػة عمػػػى الذاشػػػة، كفػػػي ىػػػحه الحالػػػة يدػػػتخجـ اليػػػامر كفاصػػػل لمسدػػػاعجة فػػػي ع
 كتشطيسية لمشز.

كيذػػضخ ىػػحا الػػى انػػو يجػػب االلتػػداـ بػػاخخاج الػػشز عمػػى شػػكل ترــسيع الــشز عمــى شــكل أعســجة   .4
أعسجة كمسا كاف ذلظ مسكشَا فيحا يؤدؼ الى انتاج نز يبجك ىادئػَا عمػى الذاشػة كال يػؤدؼ الػى اربػاؾ العػضغ 

كىػػ أف سػػصخ محػػجدة حػػؿ عػػخض العسػػد أك اتدػػاعو  اديةعشػج قػػخاءة الدػصػر الستابعػػة، كثسػة خصػػػط ارشػ
 ( حخفا .60إلى  40بضغ )عسػد يجب أف يحتػػ عمى مايتخاكح 

                                                 
 .91، صسابق بضخؽ حدضغ، مرجر  344

، 2090أشخؼ فيسي خػخة، االخخاج الرحفي كالرحافة االلكتخكنية، االسكشجرية، دار السعخفة الجامعية،   345
 .952-950ص
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: كتػػػختبط ىػػػحه الشقصػػػة باسػػػتخجاـ الشقصػػػة حػػػضغ اسػػػتخجاـ الخرػػػائز السختمفػػػة لعػػػخض التيبػغخافيـــا .5
 الشز عمى الذاشة.

يع الشيػػائي لمسشػػتج السعمػمػػاتي، : كتقرػػج بػػو أكجػػو القرػػػر السختبصػػة بالتدػػم(Deliveryالتدــميع ) .6
347كيتسثل أحج أكجو القرػر في مجػ اتاحة أشكاؿ الحخكؼ عمى أنطسة الكسبضػتخ السػجػدة لجػ القخاء.

 

ئعة فػي السزػامضغ الذػا إف أحػج(  Writing Styleاسـتخجام أسـمػب كتابـة مشاسـب )لمسدـح( ) .7
مػايقخأكف الػشز السػجػػد فػي الرػفحة  معمػمػات نػادراَ اف الػحيغ يبحثػػف عػغ  معطع الخصػط االرشادية ىػ

كمسة كمسة كبجاَل مغ ذلظ فانيع يسضمػف الى مدػح الرػفحة نػاضخيغ إلػى العشاصػخ التػي سػػؼ تػػجييع الػى 
 معمػمات مشاسبة كىػ مايذبو أسمػب تعامل القارغ مع الرحيفة كتتزسغ ىحه العشاصخ: 

 قػائع تػضع فضيا معمػمات مخكدة. . أ
 يا داخل الشز.كمسات افتتاحية في ترسيس . ب

 عشاكيغ دالة ككتل قرضخة مغ الشز. . ت

: تػجػج َاراء مختمفػة تتعمػق باسػتخجاـ الجػجاكؿ كاالشػارات، اال أف الذػائع  جـجاول االشـاراتإستخجام  .8
أف اسػػػتخجاـ الجػػػجاكؿ بػػػجاَل مػػػغ االشػػػارات يعػػػج مػػػغ كجيػػػة نطػػػخ الػػػبعس السػػػجخل االمثػػػل لبلخػػػخاج الكتمػػػي 

 لرفحات الػيب.
: اف الكسيػػات الكبضػػخة مػػغ السدػػاحات البيزػػاء يسكػػغ أف تديػػج مقػػجار البيزــاءاســتخجام السدــاحات  .9

الػقت السصمػب لتحجيج السعمػمات التي تيع القارغ، كفي ىحا الرجد أشار البعس الى أنو عمى الخغع مػغ 
تفزػػضل اليػػػامر العخيزػػة فػػي الرػػحيفة السصبػعػػة اال أف ىػػحه اليػػػامر ال يفزػػل تزػػسضشيا فػػي عسميػػة 

ػمػػات عمػػى شاشػػة الكسبضػػػتخ نطػػخَا النيػػا تػػؤدؼ الػػى الحػػج مػػغ مدػػاحة الذاشػػة الستاحػػة لعػػخض عػػخض السعم
 السعمػمات.

(: أكرد العجيػػػج مػػغ الخصػػػػط االرشػػادية عسميػػػة Scrollingخيــظ السػضـــػعات عمـــى الذاشــة )تح .10
تحخيػػظ السػضػػػعات عمػػى الذاشػػة كيسكػػغ أف يػػؤدؼ ذلػػظ الػػى تػػأثضخ اسػػاءة تػجيػػو مدػػتخجـ الػػػب فػػي حػػضغ 

ػ البعس االخخ أف تجسيع االخبار حضث تػضع في صفحة كاحجة يتع تحخيكيا عمى الذاشة أفرل مغ يخ 
 كضع كل خبخ في صفحة مدتقمة.

: يجب التخكضد عمى عشاصخ الرفحة التي يسكغ أف تداعج (Navigationاالبحار )  .11
 تو كتتسثل ىحه في:السدتخجمضغ عمى أف يكػنػا مجركضغ السكاف الحؼ ارتادكه مغ ـيكل السػقع أك بشض

 أ. عشاكيغ االخبار.
 ب. االشارات.

 ت. تقديع الرفحة الى مجسػعات مشصؿية )التشطيع السشصقي لمرفحات(.
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 ث. أية مادة تداعج في فيع الرفحة كعبلقتيا بالسػقع ككل.
إف استخجاـ شخائط االبحار كخخائط السػاقع كالفيارس، كقائسة السحتػيات كرسائل االبحار االخخػ  

يؤدؼ الى زيادة الفخص أماـ السدتخجمضغ لكي يتسكشػا مغ الػصػؿ الى السعمػمات التي يبحثػف عشيا، 
 كثسة اقتخاح بأف شخائط اإلبحار تعسل بذكل أفزل عشجما تػضع في أعمى الرفحة كليذ في اسفميا.
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 ومزاميشيا لكػرديةالرحافة االلكتخونية ا أشكالالسبحث الثاني  
تصػػر  الف محىمػة حقت بػسػائل اإلعػبلـ تصػػراتألفى عالسشا السعاصخ قج االلكتخكنية ثػرة الشظ أف  ال

 ، كىحاكصمت إلضيا شبكة اإلنتخنت مغ حضث اإلمكانات اليائمة التي الرحافة اإللكتخكنية مختبط بالتصػرات
مقجمػػػة تمػػػظ الػسػػػائل  ت فػػػىءط الجامػػػجة كجػػػاعػػػغ األنسػػػاككسػػػائمو أدػ إلػػػى خػػػخكج كافػػػة اشػػػكاؿ اإلعػػػبلـ 

 ضسغ ما احتػاه شبيعة كسائل اإلعبلـ نفديا، مغ حضث الذكل كالسزسػف.، الرحافة
 

 الفشػن الرحفية 
كىحا السػضػع مثػار  ل الرحافة فغ أـ عمع؟ىالرحفضػف السحتخفػف ك خبخاء االعبلـ يدألػف ؼيقػلػف 

،كيخػ الرػػحافة فػػغ باعتبػػار السسارسػػةغ، يػػخػ بعزػػيع أف جػػجؿ كبضػػخ، كلمجػػػاب عمػػى ىػػحا الدػػؤاؿ بجػػانضب
 معخفة.ىا الرحافة عمع باعتبار البعس االخخ أف 

إف الرػػػحافة فػػػغ، "كالخاغػػػب فػػػي العسػػػل فضيػػػا البػػػج أف يكػػػػف مػىػبػػػا ، عمػػػى حػػػج تعبضػػػخ بعزػػػيع، كيؤكػػػج 
يعػػي، لكشيػػا، َاخػػخكف أف الرػػحافة ميشػػة أك صػػشاعة، كدػػائخ السيػػغ فػػي السجتسػػع، تحتػػاج الػػى اسػػتعجاد شب

كأيػػة ميشػػة ليػػا مكػنػػات ثبلثػػة ىػػي: السعػػارؼ، كالسيػػارات، كالؿػػيع، التػػي يسكػػغ اكتدػػابيا، كتصػيخىا،تعميسػػا  
 .348كتجريبَا"

كتتشػػػع الفشػػػف الرػػحؽية، كىػػي االشػػكاؿ التػػي تأخػػحىا االعبلميػػة عشػػج تقػػجيسيا لمجسيػػػر، تشػعػػا  كبضػػخا ، 
فعمػػى مدػػتػػ الػسػػضمة االعبلميػػة، يسكػػغ التسضضػػد بػػضغ كيسكػػغ تقدػػيع ىػػحه الفشػػػف عمػػى أكثػػخ مػػغ مدػػتػػ، )

الفشػػػػف الرػػػػحؽية كالفشػػػػف االذاعيػػػػة كالفشػػػػػف التمفديػنيػػػة، كلكػػػػل مشيػػػا مايسضدىػػػػا عػػػػغ االخػػػخػ كفقػػػػا  لتسػػػػايد 
التكشػلػجيػا السدػتخجمة فػي كػل كسػضمة مػغ جانػب، كتسػايد امكاناتيػا كشػخؽ عػخض السػادة فضيػا، فالرػػحافة 

ي تتفق مع شبيعة الكامة السقخكءة كمع شبيعة بضئة التعػخض ليػا مػغ جانػب القػخاء، السصبػعة ليا فشػنيا الت
فػػػي حػػػضغ تدػػػتخجـ االذاعػػػة السدػػػسػعة فشػنػػػَا اعبلميػػػة تتفػػػق مػػػع الكمسػػػة السدػػػسػعة كتدػػػتفضج مػػػغ امكانػػػات 
التػاصل التي يتيحيا تكشػلػجيا البث التمفديػني مغ كمسة مدسػعة كصػػرة مخئيػة كمتحخكػة؛ كعمػى مدػتػػ 
ثاف يسكغ التسضضد بضغ فشػف الخبخ كفشػف الخأؼ، كاالكلى تختكد عمى السادة الخبخيػة فػي االسػاس كمػا يتػلػج 
عشيا مغ فشػف اعبلمية أخخػ، كالتحقضق الرحفي كالقرة الخبخية كالرػرة الخبخية كالحجيث الرحفي ذؼ 

تعبػػخ عػػغ الػػخأؼ مثػػل السقػػاالت  الصػػابع الخبػػخؼ، كالتقخيػػخ الرػػحفي، أمػػا الثانيػػة فتختكػػد عمػػى السػػػاد التػػي
  349كأعسجة الكاريكاتضخ كتسضدىا(.
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ككسػػػا أشػػػػخنا فػػػػي الدػػػػابق تذػػػػتخؾ الرػػػػحافة االلكتخكنيػػػة بػػػػبعس الخرػػػػائز مػػػػع الرػػػػحافة السصبػعػػػػة 
كالسدسػعة كالسخئية كيسكغ أف نقػؿ إنيع يذتخكػف فػي الفشػػف الرػحؽية كلكػغ الفشػػف الرػحؽية تتغضػخ فػي 

 يأتي:  صياغتيا أك تحخيخىا؛ ككسا
 

 الخبخ الرحفي  -أوال  
يسكػػػغ تعخيػػػف الخبػػػخ بانػػػو )حػػػجث كقػػػع لمتػػػػ(، كلخبػػػخ مػػػغ الفشػػػػف السيسػػػة، يػػػل كىػ)مػػػادة مػػػغ أىػػػع السػػػػاد  

الرحؽية التي تيع القخاء مغ جانب كتيع الرحيفة نفديا مغ جانب ّاخخ كأنيا تعج مػردَا مػغ مػػارد الثػخكة 
حادثػة أك كاقعػة أك فكػخة صػحيفة تسػذ مرػالح أكبػػخ  الرػحؽية، أك ىػػ تقخيػخ يرػف فػي دقػة كمػضػػعية

كاف ضيػػػػر الخبػػػخ  350عػػػجد مػػػغ القػػػخاء كىػػػي تثضػػػخ اىتسػػػاميع بقػػػجرما تدػػػاىع فػػػي تشسيػػػة السجتسػػػع كتخقضتػػػو(.
الرحفي يعػػد الػى  بجايػة الحيػاة االجتساعيػة لبلندػاف، كمازالػت الطػخكؼ االجتساعيػة تدػػد حتػى عرػخنا 

 ىحا.
( فػػػي المغػػػة االنكمضديػػػة قػػػجيسا، )كقػػػج جػػػاءت مػػػغ الحػػػخكؼ االكلػػػى NEWSكيعػػػج اسػػػتخجاـ كمسػػػة الخبػػػخ ) 

( السػػأخػذ مػػغ E( كيعشػػي الذػػساؿ، كحػػخؼ )North( السػػأخػذ مػػغ كمسػػة )Nلبلتجاىػػات االربعػػة: حػػخؼ )
(السػأخػذ S(كيعشػي الغػخب، كحػخؼ )West( السػأخػذ مػغ كمسػة )W( كيعشي الذػخؽ، كحػخؼ )Eastكمسة )

 .351((كيعشي الجشػبSouthمغ كمسة )
 

 الرحفي عشاصخ الخبخ 
 352ة:االساسية لمخبخ في العشاصخ االتيخ العشاصخ يسكغ حر

:الجػػجة أك الحاليػػة فػػي الخبػػخ تعشػػي أنػػو مػػغ الزػػخكرؼ اف يكػػػف  Freshnessالجــجة أو الحاليــة  -1
الخبػػخ ججيػػجَا بسعشػػى أف يكػػػف مجاريػػا  لبلحػػجاث؛ فػػالخبخ ىػػػ مػػادة معخضػػة لمتمػػف كالفدػػاد بسجػػخد 

مضمػػة عمػػى كقعػػو، فػػالخبخ الججيػػج يفقػػج ججتػػو كمػػغ ثسػػة يفقػػج ؾيستػػو اذا سػػبقتظ اليػػو مػػخكر سػػاعات ق
 صحيفة أخخػ كنذختو.

 

يػجػج  personal or publical benefit  الفائجة أو السرـمحة الذخرـية أو السرـمحة العامـة -2
عشرػػخ الفائػػجة أكالسرػػمحة فػػي الخبػػخ عشػػجما يتزػػسغ الحػػجث الػػحؼ يعخضػػو الخبػػخ السعمػمػػات أك 
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يانات التي تسذ مرالح عجد كبضخ مػغ القػخاء سػػاء أكانػت ىػحه السرػالح سياسػية أـ أقترػادية الب
 أـ اجتساعية؛ كسػاء أكانت ىحه االخبار في الرالح القخاء أـ ضجىع.

كتشجرج تحت ىحا العشرخ أيزَا االخبار التي تذضخ الى اختفاء بعس الدمع الحضػية أك ارتفاع االسعار 
 ر التي تسذ القارغ في صسيع مرالحو.كغضخ ذلظ مغ االخبا

 

:اف تػقضػػت كقػػػع الحػػجث قػػج يزػػيف اليػػو أىسيػػة مزػػاعفة. كقػػج يحػػجث  Timelinessالتػقيــت  -3
خػػبلؼ ذلػػظ، بػػأف يقمػػل أىسيػػة أك يمغضيػػا تسامػػَا. كىشػػاؾ بعػػس االحػػجاث التػػي تكتدػػب أىسيػػة فػػػي 

 أكقات معضشة دكف غضخىا.
 

:الخبخ الزخع ىػ ذلظ الخبخ الحؼ يثضػخ اىتسػاـ  Number or size الزخامة أك العجد كالحجع  -4
عػػجد مػػغ القػػخاء، كضػػخامة الخبػػخ تػػدداد بازديػػاد عػػجد مػػغ ييػػتع بػػو القػػخاء، كمقػػاس الزػػخامة فػػي 

 الخبخ يخجع الى عجد مغ ييتع بو مغ الشاس أك القخاء.
قػؼ :الخبخ السذػؽ ىػ الخبخ الحؼ يجفع القارغ الى متابعة تفاصضمو لمػ    Suspenseالتذػيق  -5

 عمى تصػره، كىشاؾ مدتػياف لمخبخ السذػؽ: 
ىػ أف يكػف الخبخ في حج ذاتو مذػقَا يجحب القارغ الى االشبلع عميو كقخاءتػو حتػى  السدتػى االول 

 نيايتو.
خبػػخ مذػػػؽ فػػي ذاتػػو يػػجفع القػػارغ فػػي نفػػذ الػقػػت إلػػى متابعتػػو فػػي االيػػاـ التاليػػة  السدــتػى الثــاني 

 السختمفة.لمػقػؼ عمى تصػره كأبعاده 
 

:في الحياة أنػاع متعجدة مغ أنػاع الرػخاع  Conflict and Competitionالرخاع والسشافدة  -6
كىي التي تعصي بعس جػانب الحياة شابعيا الجرامي كالخبخ الرحفي البج أف يذبع لػجػ القػارغ 

ية أيزػػَا رغبتػػو فػػي تتبػػع ىػػحا الجانػػب الػػجرامي مػػغ الحيػػاة؛ كمػػغ ألػػػاف الػػجراما فػػي الحيػػاة االندػػان
السشافدػػة كىػػي االمػػخ الػػحؼ يتحقػػق فػػي أخبػػار السدػػابقات كالسباريػػات الخياضػػية كغضخىػػا مػػغ ألػػػاف 

 السشافدة التي تجحب اىتساـ القارغ بالخبخ.
 

:إف جانبػػَا كبضػػخَا مػػغ أىسيػػة الخبػػخ الرػػحفي ىػػػ فػػي مػػجػ   Consequenceالتػقــع أو الشتــائج  -7
ك مػا يثضػخه مػغ احتسػاالت كايحػاءات لػجػ القػارغ أك مػا مايثضخ لجػ القارغ مغ تػقع ما يشػتج عشػو أ

يصخحػػو فػػي ذىػػغ القػػارغ مػػغ تدػػاؤالت عػػغ نتػػائج ىػػحا الخبػػخ كعػاؾبػػو سػػػاء عمػػى القػػارغ نفدػػو أك 
 عمى السجتسع الحؼ يعير ؼيو أك الػشغ الحؼ يشتسي اليو.

 

جانػب غضػخ : يذضخ عشرخ الغخابػة فػي الخبػخ الػى ذلػظ ال Novelty , Humorالغخابة والصخافة  -8
 السألػؼ في مزسػف الخبخ أؼ ذلظ الجانب الحؼ يقجـ عكذ ما اعتسج عميو الشاس.
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:العشرػػخ االندػاني فػػي الخبػخ ىػػػ ذلػظ العشرػػخ   Human Interestاالىتسامـات االندــانية  -9
الحؼ يثضخ العػاشف االندانية أك يحخكو عشج القارغ سػاء بالحب أك العصف أك الذفقة أك الكخه أك 

فيػػحا العشرػػخ يذػػسل كػػل مػػا يسكػػغ أف ندػػسيو بالخمؽيػػات العاشؽيػػة. كاالخبػػار التػػي تػػجكر الخػػػؼ، 
 حػؿ العشرخ االنداني ىي أكثخ االخبار تأثضخَا في عػاشف القخاء.

 

:عشرػخ االىسيػة فػي الخبػخ ىػػ نػاتج عػغ اتحػاد مجسػعػة مػغ العشاصػخ   Importance االىسية  -10
الزخامة قج يؤدؼ الى خمق عشرخ ججيج ىػ عشرخ االىسية، االخخػ، فاتحاد عشرخ الذيخة مع عشرخ 

كػػحلظ فػػاف اتحػػاد عشرػػخ السرػػمحة مػػع عشرػػخ التػقػػع أك الشتػػائج مػػع عشرػػخ الرػػخاع قػػج يػػؤدؼ الػػى خمػػق 
 عشرخ رابع ىػ عشرخ االىسية.

 

:كتقرج بعشرخ االثارة في الخبخ االشارة الى تمظ الخاصػية التػي تػجػج فػي   Excitementاالثارة  -11
 عس الػقائع كاالحجاث كتكدبيا جاذبية شجيجة الى لفت انتباه القارغ كمخاشبة غخائدة الجفضشة.ب
 

:"غالبػػَا مػػاييتع القػػخاء باالحػػجاث التػػي تػػجكر حػػػؿ الذخرػػيات كالسذػػاىضخ  prominenceالذــيخة  -12 
خة أحػػػج أبػػػػخز التػػػي اكتدػػػبت الذػػػػيخة كيتػػػابعػف أخبػػػػارىع باىتسػػػاـ، كػػػػحلظ بترػػػخيحاتيع كَارائيػػػػع، كتعػػػج الذػػػػي

 353العشاصخ التي تحجد أىسية الحجث".
 

:تعػػج االحػػجاث القخبيػػة التػػي تقػػع فػػي نصػػاؽ السجيشػػة أك الجكلػػة التػػي ترػػجر فضيػػا  Nearnessالقــخب  -13
 354الرحيفة أىع مغ االحجاث التي تقع خارجيا، كيتػقف ذلظ عمى أىسية الخبخ.

 
 أنػاع الخبخ الرحفي

قجـ الى عجد مغ التقدػيسات عمػى أسػاس جغخافػي ك مػضػػعيا ك اسػاس لبلخبار الرحؽية أنػاع عجيجة ت  
   355زمشيا ك جاىدية الخبخ حدب جية الخؽيف كالحاد في الخبخ، كىي: 

التقديع الجغخافي في الخبخ حضث يجؿ عمػى مكػاف كقػػع الخبػخ، قػج تكػػف أخبػارَا داخميػة تقػع داخػل  .1
ارجيػػػة  تقػػػع خػػػارج السجتسػػػع الػػػحؼ ؼيػػػو السجتسػػػع الػػػحؼ ؼيػػػو ترػػػجر الرػػػحيفة، كقػػػج تكػػػػف أخبػػػارَا خ

 ترجر الرحيفة.

                                                 

 .12حبضب كخكػكي، مرجر سابق، ص  353

 .12سرجر نفدو، صالحبضب كخكػكي،   354

 .104-103سابق، صفخيج مرصفى، مرجر   355
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التقدػػػيع الدمشػػػي لمخبػػػخ، كقػػػج يقػػػـػ عمػػػى أسػػػاس الػقػػػت الػػػحؼ يقػػػع ؼيػػػو الحػػػجث، كيقدػػػع الػػػى أخبػػػار  .2
متػقعػػة حضػػث يعمػػع السخبػػخ الرػػحفي بسػعػػج كقػعيػػا مقػػجمَا، كقػػج تكػػػف أخبػػار غضػػخ متػقعػػة كالتػػي 

 يا.اليعمع لمخبخ الرحفي عشيا شضئا كال يتػقع حجكث

التقدػػػيع حدػػػب السػضػػػػع  الػػػى أخبػػػار سياسػػػية أك إقترػػػادية أك أخبػػػار إجتساعيػػػة أك عدػػػكخية أك  .3
 رياضية أك ديشية أك عمسية ك تكشػلػجية .

تقديع الخبخ حدب الجاىدية التي يحرػل عمضيػا الرػحفي مػغ خػبلؿ مػا تشذػخه السصػابع مػغ كتػب  .4
 بيانات ككتضبات اعبلمية.اك نذخات كمغ خبلؿ ما ترجر ادارات العبلقات العامة مغ 

أف االخبار الخؽيفة كىي االخبار التي تثضخ انتباه القخاء كتدػميع -الخبخ حدب جية الخؽيف كالحاد .5
مثل أخبار الخياضة كنجػـ السجتسع، أما االخبار الجادة فيػي االخبػار التػي تحػيط القػخاء بػاالحػاؿ 

 مية.كالسػاقف السيسة التي مغ شأنيا التأثضخ في حياتيع الضػ 
 
 
 
 
 
 

  التقخيخ الرحفي -ثانيا  
، كيقػػجـ مجسػعػػة مػػغ السعػػارؼ كىػػػ خبػػخ مػسػػػع فػػغ صػػحفي يقػػع بػػضغ الخبػػخ كالتحقضػػق الرػػحفيكىػػػ 

ة فػػػي تػعب الجػانػػػب الجػىخيػػػة أك الخئيدػػػكالسعمػمػػػات حػػػػؿ الػقػػػائع فػػػي سػػػضخىا كحخكتيػػػا الجيشاميكيػػػة، كيدػػػ
، كيقػـػ عمػى الػصػف السشصقػي ختبط بالحػجثكاالشػخاص كالطػخكؼ التػي تػ الحجث ككصف الدمػاف السكػاف

 356كالسػضػعي لبلحجاث، كيدسح في نفذ الػقت بابخاز الذخرية كالتجارب الحاتية لمسحخر الحؼ يكتبو.
كيعػػخؼ بأنػػو، فػػغ صػػحفي يعػػخض حػػجثَا أك ترػػخيحا مػػا بسعيػػة مجسػعػػة مػػغ السعمػمػػات كشػػخح أحػػجاثيا 

التػػي يقػػجميا الرػػحفي مػػغ أجػػل شػػخح قزػػية معضشػػة  بصخيقػػة مفرػػمة كمػضػػػعية أك أنػػو السعمػمػػات كاالراء
 357كتفدضخىا كتحمضميا قزية معضشة.

 

 التقخيخ الرحفي تقديسات
التقخيػػخ الرػػحفي الػػحؼ ىػػػ الخبػػخ الرػػحفي أنػػػاع عجيػػجة تقػػجـ الػػى عػػجد مػػغ التقدػػيسات عمػػى أسػػاس  

 358جغخافي كعمى أساس السػضػع كحدب الشػع ك حدب التخكضب، كىي: 

                                                 

 .376دمحم مشضخ حجاب، مجخل الى الرحافة، مرجر سابق، ص  356

 .46حبضب كخكػكي، مرجر سابق، ص  357

 .65-50، صنفدوسرجر ال  358
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فػػػي التقخيػػخ الرػػحفي كالػػػحؼ يػػجؿ عمػػى مكػػػاف كقػػػع التقخيػػخ مػػػغ حضػػث السحمػػػي التقدػػيع الجغخافػػي  .1
 كاالقميسي ك الجكلي.

التقدػػػػيع حدػػػػب السػضػػػػػع اذا كػػػػاف سياسػػػػيا، كاقترػػػػاديا، كتعميسيػػػػا، كرياضػػػػيا كاجتساعيػػػػة كفشيػػػػا ك  .2
 تكشػلػجيا كديشيا.

خ خبػػخؼ التقدػػيع حدػػب الذػػكل كىػػػ التقخيػػخ الخبػػخؼ ك الػػخأؼ الػصػػفي كعػػخض الذخرػػيات، تقخيػػ .3
يعخض يو الرػحفي حػجثَا كقػع أك سػيقع بالػصػف كالتحمضػل بالجرجػة االكلػى، كيدتذػيج بػاالراء فػي 
أحيػػػاف عجيػػػجة؛ أمػػػا تقخيػػػخ الػػػخأؼ ؼيعػػػخض االراء كالترػػػخيحات التػػػي يػػػجلي بيػػػا السدػػػؤلػف، كيدػػػعى 

خيػخ الرحفي الى نقل االراء السختمفة بسػضػعية كبجكف انحياز الى جية دكف َاخػخػ؛ كيدػعى التق
الػصفي الى كصف أجػاء حجث أك مكاف مػا كتػجكيغ السبلحطػات السيسػة مػغ أجػل تعخيػف القػخاء 
بو، كاعصائو صػرة عشو؛ أما في تقخيخ عػخض الذخرػيات يقػـػ عشػج كتابػة ىػحا الشػػع مػغ التقخيػخ 

 بعخض شخرية ما بالػصف كالتحمضل مغ أجل تعخيف القخاء بو.

 التقديع حدب التخكضب، كيقدع الى:  .4

لتقخيخ البديط كىػ التقخيخ الحؼ يتشاكؿ ؼيو الرػحفي حػجثَا كقػع أك سػيقع أك مجسػعػة ترػخيحات ا - أ
 بالػصف كالعخض.

كالتقخيػػػخ السخكػػػب كىػػػػ التقخيػػػخ الػػػحؼ يتشػػػاكؿ ؼيػػػو الرػػػحفي حػػػجثَا كقػػػع أك سػػػيقع اضػػػافة الػػػى عػػػجة  - ب
 ترخيحات بخرػص الحجث.

 

 359غ التقخيخ الرحفي، ىي:بعس الباحثضغ عجدا مغ السبلحطات العامة حػؿ ف حجدوقج 
مغ الزخكرؼ ادراؾ أنو اليػجج فرل تاـ بضغ أنػاع التقخيخ الرحفي فيشاؾ تقاريخ كثضخة قج تجسع  -1

 بضغ صفات التقخيخ االخبارؼ، كفي نفذ الػقت تحسل أيزَا بعزَا مغ صفات التقخيخ الحي.
ات التػػي يزػػسيا مػػغ الزػػخكرؼ أف يحػػخص كاتػػب التقخيػػخ الرػػحفي عمػػى اختيػػار الػقػػائع كالبيانػػ -2

التقخيخ بجقػة كعشايػة حضػث اليشتقػي مشيػا سػػػ تمػظ السعمػمػات أك البيانػات أك الػقػائع التػي تدػاعج 
 عمى أقشاع القارغ بسػضػع التقخيخ.

البػػج أف يكػػػف لكػػل تقخيػػخ صػػػحفي ىػػجؼ كاضػػح كخصػػة معضشػػة، كعمػػػى ضػػػء ىػػحا اليػػجؼ كعمػػػى  -3
 كالبيانات التي تخجـ ىحا اليجؼ. أساس مغ ىحه الخصة يجب أف يختار الرحفي السعمػمات

يجب أف يحخص كاتب التقخيػخ عمػى االلتػداـ بالسػضػػعية كيػختبط عػجـ تذػػيو الحقػائق أك التقمضػل  -4
مػػغ أىسضتيػػا أك تزػػخيع ىػػحه االىسيػػة فسػػشح كاتػػب التقخيػػخ حػػق التعبضػػخ عػػغ رأيػػو فػػي أثشػػاء كتابتػػو 

                                                 

 .219-218، لضمى عبجالسجضج، مرجر سابق، صفاركؽ أبػ زيج  359
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أف يحكخ الحقػائق كبجانبيػا يسكشػو أف  لمتقخيخ اليعشي أف نعصيو الحق في تذػيو الحقائق كانسا في
 يحكخ كجية نطخه الخاصة.

 

 السقال الرحفي  -ثالثا  
سخبػػخ بػػالحػاس الخسػػذ لبلندػػاف، كىػػحه الحػػػاس ىػػي كسػػضمة الرػػحافة أف يذػػبيػا الاعتػػاد البػػاحثػف فػػي 

كيدػسعو خبػخ الرػحفي يدػجل دائسػَا مايذػاىجه بعضشػو، سدائسَا لبلتراؿ بالعػالع الخػارجي، كمعشػى ذلػظ أف ال
كائشػَا مػا أتي بعػج ذلػظ دكر "السقػاؿ الرػحفي" نػو يحػذ الخبػخ احداسػَا تامػَا؛ ثػع يػبأذنو، كيذسو بأنفو، أؼ أ

كاف كقج اعتاد الباحثػف تذػبضيو "بعقػل االندػاف" أك "بالسعػجة"؛ كمعشػى ذلػظ أف كضيفػة السقػاؿ فػي الرػحيفة 
در دائسػػَا عمػػى تفدػػضخ السحدػسػػات، كشػػخح كػضيفػػة السعػػجة أك العقػػل سػػػاء بدػػػاء كالعقػػل البذػػخؼ ىػػػ القػػا

 360السؤثخات ك ربط االحجاث بعزيا ببعس.
كيػػخػ الػػبعس اف السقػػاؿ الرػػحفي )يسثػػل كجيػػة نطػػخ االدارة الرػػحؽية التػػي تعبػػخ بذػػكل مباشػػخ عػػغ 
سياسػػػة الرػػػحيفة كعػػػغ َاراء كتابيػػػا فػػػي االحػػػجاث الضػميػػػة الجاريػػػة، كفػػػي القزػػػايا التػػػي تذػػػغل الػػػخأؼ العػػػاـ 

ك الػػجكلي، كيقػػـػ بيػػحه الػضيفػػة مػػغ خػػبلؿ شػػخح االحػػجاث الجاريػػة كتفدػػضخىا كالتعمضػػق عمضيػػا بسػػا السحمػػي أ
 361يكذف عغ أبعادىا كدالالتيا السختمفة(.

كيعخؼ بأنو" فكخة يقتشريا الكاتب الرحفي خبلؿ معايذتو الكاممة لبلنباء كاالراء كالقزايا كاالتجاىات 
كفي حخكة السجتسع، كيقػـ بعخضيا كشخحيا كتأيضػجىا أك معارضػيا كالسػاقف كالسذكبلت السؤثخة في القخاء 

في لغة كاضحة كأسمػب يعكذ شخرضتو كفكخه كتشذخ في الػقػت السشاسػب كفػي حجػع يػتبلءـ مػع نػعضتيػا 
 362كأىسضتيا كنتائجيا السدتيجفة".

السحكخات  " بسعشى السحاكلة، أؼ أنو شئ غضخ مكتسل، كيذبوEssayكيصمق االنجمضد عمى السقاؿ اسع "
 363الخاصة، كالخػاشخ الستأثخة، كعمى القارغ تكسضل ما بالسقاؿ مغ نقز.

 

 

 

 

                                                 

امة لمكتب، شبعة الخامدة، عبجالمصيف حسدة، السجخل في فغ التحخيخ الرحفي، القاىخة، اليضئة السرخية الع  360
 .313، ص2002
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 وضائف السقال الرحفي
يعػػػج السقػػػاؿ الرػػػحفي فكػػػخة يقتشرػػػيا الكاتػػػب الرػػػحفي كليػػػا عػػػجد مػػػغ كالطػػػائف يسكػػػغ حرػػػخىا ؼيسػػػا 

  364ياتي:
 االعبلـ: كذلظ بتقجيع السعمػمات كاالفكار الججيجة. .1
 الجارية  كتفدضخىا. شخح االخبار الضػمية .2

 التثؿيف: كذلظ عغ شخيق نذخ السعارؼ االندانية السختمفة. .3

 الجعاية الدياسية: بشذخ سياسة الحكػمة كاالحداب كمػقفيا مغ قزايا السجتسع. .4

 الجعاية االيجكلػجية: عغ شخيق نذخ االفكار كالفمدفات كالجفاع عشيا ضج خرػميا. .5

 خجمة نطاـ سياسي أك إجتساعي معضغ.تعبئة الجساىضخ: أؼ حثيا كدفعيا إلى  .6

 تكػيغ الخأؼ العاـ في السجتسع عمى اتجاىاتو سػاءَا بالدمب أك االيجاب. .7

 التدمية كاالمتشاع كىػ االمخ الحؼ تحققو السقاالت التخفضيية أك الزاحكة أك الداخخة. .8

سيػة كاالجتساعيػة تػجيو الشقج: أؼ إيحاد مػاشغ الخمل في السؤسدات الدياسػية كاالقترػادية كالتعمي .9
 كتػجيو الشقج الضيا لسعالجتيا.

 

 تقديسات السقال الرحفي

لمسقاؿ الرحفي أنػاع عجيجة مشيا ماىػ عمػى أسػاس السػضػػع ك اليػجؼ كالذػكل، كىػحه التقدػيسات 
 365ىي:
التقدػػػػػػػػيسات مػػػػػػػػغ حضػػػػػػػػث السػضػػػػػػػػػع الدياسػػػػػػػػي، كالرػػػػػػػػخاعات كالشداعػػػػػػػػات االقترػػػػػػػػادية،  .1

 ، كالفشية، كالخياضية، كالجيشية.كاالجتساعية، كالثقاؼية، كالعمسية

التقديسات مغ حضث اليجؼ الجعائي كتعبئة الجساىضخ مػغ حضػث تذػكضل الػخأؼ العػاـ حػػؿ  .2
 مػضػع ما، كذلظ بعخض قزية.

التقدػػػيسات مػػػغ حضػػػث الذػػػكل، كالسقػػػاؿ التحمضمػػػي يتشػػػاكؿ القزػػػايا الدياسػػػية كاالقترػػػادية  .3
عخيػػف القػػخاء بتفاصػػضميا، كالسقػػاؿ الجػػجلي، كيدػػسى ىػػحا كاالجتساعيػػة بالذػػخح كالتفدػػضخ كالتحمضػػل مػػغ أجػػل ت

الشػع ب)الخد( كىػ عبارة عغ مقاؿ يسثل ردا  عمى مقاؿ ّاخخ كتبو صحفي ّاخخ، كالسقاؿ التأريخي، يعخض 
فضيػػا الرػػحفي قزػػية أك مكانػػا أك شخرػػية مػػغ الػجيػػة التاريخيػػة، كيقػػـػ بعػػخض جػانػػب مختمفػػة، كالسقػػاؿ 

يقػـ عمى عخض كتفدضخ كتحمضل كتقضيع القزايا كالسػضػػعات، كاضيػار جػانبيػا  الشقجؼ، كىػ السقاؿ الحؼ
الدمبية كااليجابية، كذلظ مغ أجل تػعية القخاء بيا، كنػع ّاخخ ىػ مقاؿ الضػميات، كىػػ مػغ أشػكاؿ السقػاؿ 
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قػػاؿ الرػػحفي السشتذػػخة فػػي الرػػحافة، اآلف، كانػػت عشرػػخَا أساسػػيَا فضيػػا، فػػي بجايػػة ىػػحا القػػخف، كيعتسػػج م
الضػميػػات عمػػى كجػػػد كتػػاب صػػحفضضغ يتسضػػدكف بجػػػدة االسػػمػب، كثػػخاء التجخبػػة، كالخبػػخة االندػػانية، كايزػػا  
السقاؿ التقػيسي، كيقػـ ىحا الشػع بجكر تقػيسي في شخح السعالجػات حػػؿ السذػاكل الستفذػية فػي السجتسػع، 

كمة أك الخمػػل الحاصػػل فػػي أحػػج كيعتسػػج كاتبػػو عمػػى عػػخض الرػػػر كالػثػػائق كالبيانػػات الستػػػفخة حػػػؿ السذػػ
السجاالت، كنػع ّاخخ ىػ السقػاؿ التػػجضيي، حضػث يقػػـ الرػحفي فػي مقالػو بتػجيػو السجتسػع كتشبيػو أفػخاده، 
بصخيقة غضخ مباشخة، ألف أفخاد السجتسع يحتاجػف في أحياف كثضخة الى الشرح نتيجة عجـ اىتساميع بػبعس 

 .جػانب الحياة التي تعج مجيػلة بالشدبة ليع

السقػػاؿ االفتتػػاحي، كىػػػ مقػػاؿ يقػػـػ عمػػى شػػخح االخبػػار  366. التقدػػيسات حدػػب السزػػسػف كالذػػكل مثػػل:4
كاالحجاث الضػمية كتفدضخىا بسا يعبخ عغ سياسة الرحيفة تجاه ىحه االحجاث في السجتسع الحؼ صجر ؼيػو 

مالػػظ الرػػحيفة سػػػاءَا ىػػحه الرػػحيفة، ففػػي السجتسعػػات المضبخاليػػة الجيسقخاشيػػة يعبػػخ السقػػاؿ االفتتػػاحي عػػغ 
أكػػاف فػػخدَا أك جساعػػة أك حدبػػَا معضشػػَا، أمػػا فػػي الػػجكؿ االشػػتخاكية أك السجتسعػػات الشاميػػة فالسقػػاؿ االفتتػػاحي 
يعبػخ عػػغ سياسػػة الجكلػػة أك الحػدب الحػػاكع فضيػػا، حضػػث يمعػػب السقػاؿ االفتتػػاحي ىشػػا دكر الجعايػػة الدياسػػية 

احة معضشة ثابتة في مكاف محجد، كفي كقت محجد تعصضيا لمجكلة، نػع االخخ ىػ العسػد الرحفي، كىػ مد
الرحيفة الحج الكتاب الكبػار، كتكػػف ذات عشػػاف ثابػت كالبػج أف يحسػل تػؾيػع كاتبػو، كلػيذ مػغ ضػخكرؼ 
أف يمتـد الكاتب بداسة الرحيفة كاتجاىاتيا، كلمكتاب ليا حخيػة فػي تشػاكؿ مايخيػج مػغ مػضػػعات، السقػاؿ 

 نػعاف َاخخاف مغ السقاالت. الشقجؼ ك التحمضمي كىسا
 

  السقابمة الرحفية  -رابعا  
، كىػػػػ حػػػػار قػػػج يدػػػتيجؼ فػػػغ يقػػػـػ عمػػػى الحػػػػار بػػػضغ الرػػػحفي كشخرػػػية مػػػغ الذخرػػػيات ىػػػي

الحرػؿ عمى أخبار كمعمػمات ججيجة أك شخح كجية نطخ معضشة، أك ترػيخ جػانب غخبية أك شخيفة 
 367أك مدمية في حياة ىحه الذخرية.

 الػبعس أف  طػغلقػارغ، كقػج يالرحؽية )مغ ألسع الفشػف الرحيفة كمغ أكثخىا اسػتيػاء االسقالة  كتعج

يقػة االمػخ ىػي أف ؿمجخد تدجضل لسشاقذة، أك حػار بضغ شػخفضغ، غضػخ أف ح اديج عمى كػنيالسقابمة الت
نػػع  حتػاج الػى تػػفخ صػفات مػغ، كتتصمػب قػجرَا كبضػخَا مػغ السيػارة كالتفػشغا تالسقابمة أىع مػغ ذلػظ، النيػ

 368خاص في الخبخ الرحفي(.
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 وضائف السقابمة الرحفية
 369:بمة الرحؽية ليا ثبلثة كضائف، كىيالسقا
 أنيا خضخ معضغ لمرحيفة عمى كتابة القرز االخبارية التي المكاف ليا في كاقع غضخ الرحف. -1
 أنيا مغ أنجح الػسائل لعخض كجيات الشطخ، كمحاربة الذائعات الزارة بالسجتسع. -2

أنجح الػسائل كحلظ لتعخيف الجسيػر بالذخريات السستازة لحكاتيا، أك الذخريات التػي أنيا مغ  -3
 أضفت الحػادث نػعَا مغ البخكز السؤقت في السجتسع.

 

 وأنػاعيا السقابمة الرحفية أشكال
  370لمسقابمة الرحؽية ثبلثة أشكاؿ مغ حضث مزسػنيا كىي:

ت الحرػػػؿ عمػػى السعمػمػػات مػػغ الذػػخز : كيدػػتيجؼ ىػػحا الشػػػع مػػغ السقػػاببلمقابمــة السعمػمــات .1
 السقابل.

: كيكػػػف ىػػجؼ الرػػحفي مػػغ اجػػخاء ىػػحا الشػػػع مػػغ السقػػاببلت، الحرػػػؿ عمػػى االراء مقابمــة الــخأي .2
 كغالبَا ما يختار الرحفي شخرية ييتع القخاء بخأيو.

: يخمػي ىػحا الشػػع إلػى تعخيػف القػخاء بذخرػية مػغ الذخرػيات، حػضغ التتػػفخ السقابمة الذخرية .3
 جػ القخاء معمػمات شخرية كاؼية عشيا، كيدسى أحيانَا ب)مقابمة التدمية كاالمتشاع(.ل

كأما بشدبة النػاع السقابمة، فإف ليا عجدا كبضخا مغ االنػاع، الف الرحفي يسكغ اف يجخؼ مقابمة في 
كالثقاؼيػػة، كػل السجػاالت كمثػػل السقابمػة" الدياسػػية، كاالقترػادية، كاالجتساعيػة، كالرػػخاعات كالشداعػات، 

 كالعمسية، كالفشية كالجيشية كالخياضية.
كفي كل نػع مغ أنػاع السقابمة الرحؽية البج مغ مخاعاة الذخكط التي ركعضػت فػي الخبػخ الرػحفي 

 371مغ حضث ىػ، كىحه الذخكط أك الخرائز السصمػبة ىي:
 الججة مغ حضث الدماف. -1
 القخب مغ حضث السكاف. -2

 عجد مغ الشاس(.الزخامة)كىي اتراؿ الحادث بأكبخ  -3

 قػة الجاللة. -4

 سياسة الرحيفة. -5
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 مدا   التحقيق الرحفي خا
يعج التحقضق الرحفي أحج أىع فشػف التحخيػخ الرػحفي عمػى الػخغع مػغ أنػو فػغ حػجيث ندػبيا  فػي العسػل 
الرػػحفي، حضػػث لػػع يدػػتخجـ عمػػى نصػػاؽ كاسػػع اال مػػع مصمػػع القػػخف العذػػخيغ؛ حضػػث كػػاف الصػػابع الخبػػخؼ 

 372س العسل الرحفي.كالسقالي ىسا أسا
كالتحقضػػق الرػػحفي كيبحػػث فػػي االسػػباب كالعػامػػل االجتساعيػػة أك االقترػػادية أك الدياسػػية أك الفكخيػػة 
التػي تكسػػغ كراء الخبػػخ أك القزػية اك السذػػكمة أك الفكػػخة أك الطػاىخة التػػي يػػجكر حػليػا التحقضػػق ثػػع يذػػخحيا 

 373كيفدخىا.
كلجسيػػػع االشػػػخاص الػػػحيغ ليػػػع صػػػمة بيػػػحه الػقػػػائع )فػػػالتحقضق الرػػػحفي اسػػػتصبلع لمػقػػػائع كاالحػػػجاث 

كاالحػػجاث ثػػع اؾيػػاـ بجراسػػة الطػػخكؼ كالسبلبدػػات التػػي تحػػيط بيػػحه الػقػػائع كاالحػػجاث كالعػامػػل السػػؤثخة فضيػػا 
 374كتفدضخىا كالحكع عمضيا كتقجيع الحمػؿ السشاسبة لمسذكمة أك الػاقعة التي يتشاكليا التحقضق الرحفي(.

 

 وأنػاعو التحقيق الرحفيأشكال 
لمتحقضػػق الرػػحفي عػػجد كبضػػخ مػػغ أنػػػاع التحقضػػق النػػو يدػػتخجـ فػػي كػػل مجػػاالت الحيػػاة، كىػػػ "التحقضػػق 
الدياسػػػي، كاالقترػػػادؼ، كالتحقضػػػق فػػػي الرػػػخاعات كالشداعػػػات، كاالجتسػػػاعي، كالثقػػػافي، كالعمسػػػي، كالػػػجيشي، 

 كالتكشػلػجي، كالفشي كالخياضي.
 375، ىسا:كىشاؾ شكبلف أساسياف مغ التحقضق الرحفي

: يدتخجـ الرحفي ىحا الشػع عشجاالعتساد عمى االدلة كالمقػاءات بذػكل التحقيق الرحفي السفرل .1
كبضػػخ، ؼيدػػتعخض َاراء الجيػػات السختمفػػة بذػػأف القزػػية السصخكحػػة، ثػػع يقػػػـ بصػػخح الحقػػائق التػػي 

 يحرل عمضيا كصػال الى كضع الحجكد السشصؿية لمسذكمة كالحمػؿ السشصؿية ليا.
: يزػػصخ الرػػحفي فػػي أحيػػاف أخػػخػ الػػى االسػػتعانة بالرػػػر كجػػدء ميػػع مػػغ السرــػرالتحقيــق  .2

تحؿيقػػو لػػحلظ فيػػػ يقػػػـ بالحرػػػؿ عمػػى الرػػػر بالجرجػػة االكلػػى كمػػغ ثػػع الؿيػػاـ بجسػػع ااَلراء التػػي 
 تجحس الرػر أك تؤدييا كصػاَل الى معخفة أسباب السذكمة السصخكحة.

 

 

                                                 

 .335دمحم مشضخ حجاب، مجخل الى الرحافة، مرجر سابق، ص  372

 .183مرجر سابق، ص اركؽ أبػ زيج، لضمى عبجالسجضج،ف  373

 .126حبضب كخكػكي، مرجر سابق، ص  374

 .136-135صدابق،السرجر الحبضب كخكػكي،  375 
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 كاريكاتيخالسادسا   
ذػػعبية فػػي العػػالع، فيػػػ الػػحؼ يبػػجك دكمػػا  قػػادرا  عمػػى تعخيػػة الػاقػػع المػػغ أكثػػخ الفشػػػف يعػػج فػػغ الكاريكػػاتضخ 

كفزػػػحو بابتكػػػار ابتدػػػامة سػػػاخخة تعسػػػل عمػػػى انتػػػداع رصػػػانة التأمػػػل فػػػي الػاقػػػع، عبػػػخ خصػشػػػو السذاكدػػػة 
عػػغ الشاقػجة التػي تدػتفد الستمقػي بالكذػف  اتالكمسػ بعسالستجاخمػة مػع أسػمػب الفػغ التذػكضمي، كاسػتعسالو لػػ

خ ، كنػادرا  مػا يخمػػ رسػع الكاريكػػاتضاتذػكضميك  اصػحؽيحضػث يعػج كػاتضخ يحسػل صػفتضغ، السدػتػر، فخسػاـ الكاري
مػع ألػػاف كخصػػط تذػكضمية  افيتقاشعػالػحيغ شقػجؼ التعمضق التيكع ك العبارة عغ بخصػشو التعبضخية التذكضمية 

ة إلػى الستمقػي الُسخاشػب عبػخ الرػحافة تبالغ بالتعبضخ عغ الطاىخة كقج تتشاكليا بيجؼ إيراؿ رسػالة مباشػخ 
 376.الضػمية

كالكاريكاتضخ فػي ابدػط تعخيفاتػو ىػػ )مقػاؿ تحػل الخصػػط ؼيػو محػل الكمسػات( فيػػ تعبضػخ عػغ حػجث أك 
بة الخسع كالتفكضخ السشصقي القادر عمى تحػيل االفكار الى رمػز مكتػبة كمفيػمة بقرج  فكخة باستخجاـ مـػ

 377يشبغي دعسو اك تدميط الزػء عمى امخ محمـػ يشبغي معالجتو.لفت االنتباه الى امخ محسػد 
كاصػػبح الكاريكػػاتضخ فػػي عرػػخنا فشػػا  ميسػػا  فػػي الرػػحافة، النػػو تعبػػخ عػػغ الشقػػج فػػي كػػل مجػػاالت الحيػػاة 

 )الدياسية كاالقترادية ك االجتساعية ك الثقاؼية(.
 378يتسضد الكاريكاتضخ في الرحافة بدسات عجيجة مشيا:

 ات السراحبة لمخسع بذكل كبضخ.استخجاـ التغميق -1
 تقجيع لغة حػارية بضغ اشخاص الخسع كاعتساده في لغة عمى الميجة العامية الجارجة كالسبدصة. -2

رساـ الكاريكاتضخ يخاشب الشاس بفئاتيع السختمفة لحا يشبغي مخاشبتيع بسا يفيسػف كبجكف مبالغة أك  -3
 غسػض.

 يع.فالخساـ يخاشب الستمقضضغ كيصخح قزاياىع كىسػم -4
 

كتطيخ كضيفة الكاريكاتضخ كفغ تحخيزي دعػائي قػائع عمػى كجػػد مخسػل كمدػتقبل لمخسػع، كمػغ ثػع ؾيػاـ 
فاعميات اندانية بدبب الفكخة التي يصخحيا الخسع، كىكحا نػخػ أف الكاريكػاتضخ يمعػب دكرا  أساسػيا  فػي تشػاكؿ 

حه الخصػػػط البدػػيصة يشقػػل السػضػػػعات الدياسػػية أك الػػجفاع عػػغ حقػػػؽ االندػػاف كغضخىػػا؛ )فسػػغ خػػبلؿ ىػػ

                                                 

ترجر مغ كزارة -نرف شيخية-، جخيجة شخفات )جخيجة ثقاؼية فشيةصحافة تذكضمية-ضخفغ الكاريكات، خدامى رشضج   376
 ابط االتي: (، عمى الخ 33، العجد )(دمذق -الثقافة

http://www.shorufat.com/read.php?sid=625&id=6    (18-12-2011) 
 

حسجاف خزخ الدالع، االتجاىات الدياسية ؼيجخيجة الذخؽ االكسط، مجمة الباحث االعبلمي، العجد الخابع، اذار   377
 .69، ص2008

378
 .70، صنفدو سرجرالسجاف خزخ الدالع، ح  

http://www.shorufat.com/read.php?sid=625&id=6
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السعشػػى كالسزػػسػف، ثػػع يػػؤدؼ الػػى حخكػػة فاعمػػة بذػػأف الحػػجث الكاريكػػاتضخؼ اليدلػػي الدػػاخخ، الػػحؼ بػػجكرىا 
يفتح آفاقا  ججيجة لمسدتقبل كالػاقع أما بسحاكلة التغضضخ أك بسحاكلة صشع الػاقع الججيج عمى ُأسذ اجتساعية 

 379كاندانية ججيجة(.
 

 

 االلكتخونية ةفي الرحافتحخيخ فغ ال
االلكتخكنيػػة اختبلفػػا  كبضػػخا  مػػغ صػػحيفة الػػى أخػػخػ كفقػػا  لحجػػع تمػػف االمكانيػػات التحخيخيػػة لمرػػحف )تخ

الرحيفة كنػعيػا كحجػع ماتقجمػو مػغ خػجمات إضػافة الػى مكانتيػا فػي عػالع الرػحافة، فالرػحف الرػغضخة 
يتػلػػػػػػف أمػػػػػخ الرػػػػػحيفة تخرػػػػز لرػػػػػحفيا االليكتخكنيػػػػػة عػػػػػجدا محػػػػػجكدا مػػػػػغ السحػػػػخريغ كالفشضػػػػػضغ الػػػػػحيغ 

االليكتخكنيػػػػة الخاصػػػػة بيػػػػا، كفػػػػي السقابػػػػل فػػػػاف الرػػػػحف الكبضػػػػخة تشذػػػػئ ىضئػػػػة تحخيػػػػخ مدػػػػتقمة لمرػػػػحيفة 
 -أؼ لمرػحيفة االليكتخكنيػة-االليكتخكنية التي تزع عجدا  كبضخا مغ السحخريغ كالفشضضغ، كربسا يخرز ليا

  380رئيذ لمتحخيخ أك في االقل مجيخ لمتحخيخ(.
ة االلكتخكنيػػػة بػػػبعس الخرػػػائز مػػػع الرػػػحافة السصبػعػػػة كبخرػػػائز أخػػػخػ مػػػع كتذػػػتخؾ الرػػػحاف

صػػحافة البػػث، كاف كانػػت تترػػف أيزػػا  بخرػػائز تشفػػخد بيػػا الذػػبكة االلكتخكنيػػة؛ فكثضػػخا  مػػا تقػػجـ مػاقػػع 
الذػػبكة االلكتخكنيػػة مقػػاالت صػػحؽية لمقػػخاءة تسامػػا  كسػػا لػػػ كانػػت فػػي الجخيػػجة، كيسكػػغ لمجسيػػػر فػػي أكقػػات 

يختار مقصع فضجيػ لسذاىجتو، كيجعل السػقع االلكتخكني شبضيا  بالبث التمفديػني، كتدػسح القرػة أخخػ أف 
االخبارية التي تدػتفضج كميػا  مػغ الػسػضمة االعبلميػة الججيػجة لمقػارغ بػأف يرػبح مذػاركا  يختػار كيؽيػة تعاممػو 

 381مع السعمػمات السقجمة.
القرػػة االخباريػػة أك الخبػػخ الرػػحفي اال عشػػجما "اليتحقػػق كجػػػد شػػكل ججيػػج مػػغ  (نػػػرا بػػػؿتقػػػؿ )  

 Cyberيتػػػػػػػافخ تحكػػػػػػع السدػػػػػػتتخجـ بالسػػػػػػادة الػػػػػػى حػػػػػػج مػػػػػػا" ؛ كايزػػػػػػا  يقػػػػػػػؿ )جػناثػػػػػػاف دكب ناشػػػػػػخ()

Journalist.com)  إنو "يتعضغ عمى صحفي االنتخنت أف يفكخكا عمى مدتػيات متعجدة في الػقت نفدو؛
ػاد التفاعػل كالرػػت كالفضػجيػ كالرػػر كأف يحكسػػا عمػى في الكمسات كاالفكار كبشياف القرة كالترػسيع كمػ

                                                 

 .69مرجر نفدو، ص  379

 .290حدغ نرخ، سشاء عبجالخحسغ، مرجر سابق، ص  380

 .43، س2006ديبخا بػتخ، دلضل الرحافة  السدتقمة، مكتب بخامج االعبلـ الخارجي، كزارة الخارجية االمخيكية،   381

  التابع لجامعة مشيدػتامجيخة معيج دراسات كسائل االعبلـ الججيجة : نػرا بػل. 

 كىػ مػقع يخكد عمى الكيؽية التي اخحت فضيا االنتخنت ك التكشػلػجيات االخخػ بتغضضخ كسائل   جػناثان دوب ناشخ
 االعبلـ.
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أىسيػػة االخبػػار، كجػػػىخ التمفديػػػف ىػػػ عػػخض االخبػػار، فػػي حػػضغ أف الرػػحافة السصبػعػػة تخكػػد عمػػى نحػػػ 
 382أكثخ عمى االببلغ كالتػضيح، أما الرحافة االلكتخكنية فتتزسغ العخض كاالببلغ كالترػيخ كالتفاعل".

الكتابػػػة لمرػػػحافة االلكتخكنيػػػة ىػػػي مػػػديج مػػػغ كتابػػػة الرػػػحافة السصبػعػػػة  كيقػػػػؿ )جػناثػػػاف دكب(، )ِاف
كالكتابػػة االذاعيػػة كالتمفديػنيػػة، كيؤكػػج أف أسػػمػب الكتابػػة السػػػجدة كالبدػػيصة الػػحؼ يفرػػمو االذاعضػػػف يدػػيل؛ 

تدػتخجـ يديل قخاءة الكتابة األلكتخكنية كاستعابيا كأف العجيج مغ السػاقػع األساسػية جضػج كأف العبػارات التػي 
 383بديصة اال أف القػاعج المغػية كالتيجئة مازالت ميسة(.

ىػػػ مػا ندػػسيو  االولكيسكػغ تقدػػيع أنسػاط تحخيػػخ االخبػار فػػي الرػحافة السعاصػػخة الػى نػػػعضغ أساسػضضغ،   
ىػػ مػا نصمػػق عميػو القػالػب الججيػجة فػػي تحخيػخ االخبػار، كتشبػػع  الثـانيالقػالػب التقمضجيػة لتحخيػخ االخبػػار، ك

بػػضغ الشػػػعضغ مػػغ حؿيقػػة أف الرػػحافة السعاصػػخة ضمػػت لسػػجة شػيمػػة أسػػضخة عػػجة قػالػػب فػػي التحخيػػخ  التفخقػػو
االخبارؼ، مثػل قالػب اليػـخ السقمػػب كقالػب اليػـخ السعتػجؿ كمذػتقاتيسا. كلكػغ مػع تصػػر أشػكاؿ اإلترػالية 

ترػػػاؿ كبعػػػس الججيػػػجة كالػسػػػائل اإلخباريػػػة الججيػػػجة تسثػػػل شػػػبكة االنتخنػػػت التػػػي غضػػػخت بعػػػس مفػػػاـيع اال
مفاـيع التحخيخ االعبلمي ضيخت أنساط ججيجة في تحخيخ االخبار شبقت في البجاية فػي السػاقػع الذخرػية 

 384عمى شبكة ثع الى مػاقع الرحف كالسجبلت.
 

 االنساط الججيجة في تحخيخ االخبار 
ػاقػػػػع ىشػػػاؾ عػػػػجد مػػػػغ االنسػػػػاط الججيػػػػجة فػػػػي تحخيػػػػخ االخبػػػار أك الفشػػػػػف الرػػػػحؽية التػػػػي تصبػػػػق فػػػػي الس

 385االلكتخكنية كىع:
: مغ االنساط السيسة في تحخيخ االخبار التي أفخزتيا تكشػلػجيا االتراؿ عبػخ نسط لػحة الترسيع .1

( الػػػػػحؼ يأخػػػػػح فػػػػػي اعتبػػػػػاره أف الخبػػػػػخ Storyboardاالنتخنػػػػػت مايدػػػػػسى بػػػػػشسط لػحػػػػػة الترػػػػػسيع )
بضئة العسل عمى شػبكة  االلكتخكني يتسضد عغ الخبخ السصبػع باستخجاـ كل االمكانيات التي تتيحيا

االنتخنػػت السػػيسا الػسػػائط الستعػػجدة التفاعميػػة، كيػػتع فػػي ىػػحا الػػشسط ادخػػاؿ الرػػػت كالرػػػرة كرجػػع 
 386( اآلتي:2الرجػ الى القرة الخبخية، كيػضح ىحا الشسط في الذكل )

                                                 

 .139ؼيرل أبػ ريذة، مرجر سابق، ص  382

 .44مرجر سابق، صديبخا بػتخ،   383

384
 .212،حدغ نرخ، سشاء عبجالخحسغ، مرجر سابق  

 .225-220، دابقالسرجر ال، سشاء عبجالخحسغ، حدغ نرخ  385

 .220، صنفدوسرجر الحدغ نرخ، سشاء عبجالخحسغ،   386
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 تنسط لػحة الترسيع لخبخ يشذخ عمى االنتخنيسثل ( 2) لذكلا
:الػػػحؼ يشاسػػػب االخبػػػار السخكبػػػة كالسعسقػػػة كالقرػػػز  Section Techniqueنســـط السقـــاشع  .2

الخبخيػػة، كيقػػـػ عمػػى تقدػػيع الخبػػخ الػػى مقػػاشع كالتعامػػل مػػع كػػل مقصػػع عمػػى أنػػو خبػػخ مدػػتقل لػػو 
مقجمػػة كجدػػع كخاتسػػة، كيػػتع تقدػػيع الخبػػخ الػػى مقػػاشع كفقػػَا لتختضػػب كقػػػع االحػػجاث أك كفقػػَا لمتصػػػر 

 جث.الدمشي لمح

: الػحؼ يذػبو بػجؤه قالػب اليػـخ السقمػػب حضػث  Hourglass Structureنسـط الدـاعة الخمميـة  .3
تزع أىع السعمػمات في أعمى الخبخ ثع يحتػػ عمى سخد تتابعي لجدءأك بقضتو الخبخ، كيتكػف ىحا 
الشسط مغ: مقجمة ممخرػة، ثػع معمػمػات خمؽيػة عػغ الحػجث، ثػع عػخض أىػع كجيػات نطػخ أشػخؼ 

 عخض زمشي متتالي االحجاث الفخعية في الخبخ.الحجث، ثع 

كيفضج في تحخيخ االخبار عشجما يكػػف لػجػ السحػخر عػجة نقػاط  :List Techniqueنسط القائسة  .4
ميسػػة يجػػب تأكضػػجىا كيقػػـػ عمػػى كضػػع معمػمػػات الخبػػخ فػػي شػػكل قػػػائع )عمبػػة معمػمػػات( داخػػل 

مػػػق بجراسػػػات البػػػخامج الحكػميػػػة الخبػػػخ أك فػػػي خاتستػػػو، كيسكػػػغ اسػػػتخجامو فػػػي االخبػػػار التػػػي تتع
 كنتائجيا كبحػثيا كنتائج كبحػث كالتقاريخ االقترادية.

 ة الرفحة الخئيد
 العشػاف الخئيذ 
 العشػاف الفخعي 

  القرة الخبخية 

  الرػت 
 لقصات الفضجيػ 

 العشاصخ الجغخاؼيكية 
 

  معمػمات
 خمؽية

  ججكؿ زمشي
لتصػرات 

 الحجث

  خمؽيات
 الحجث 

  ججكؿ زمشي
لتصػرات 

 الحجث

 

* شخيط شػلي أك 
عخضي لتقجيع السعالع 

الذخرية لرشاع 
 الحجث

*  ركابط لقرز 
خبخية أخخػ مترمة 

  بالسػضػع
* ركابط لسرادر 

 اخخػ 

* رجع الرجػ 
 كالتفاعل مع القخاء
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شػخز  كيبػجأ باسػتيبلؿ خؽيػف حػػؿ  Wall Street Techniqueنسط وول ستخيت جػرنال  .5
أك مذػػيج أك حادثػػة كتقػػػـ فكختػػو عمػػى االنتقػػاؿ مػػغ الخػػاص الػػى العػػاـ بػػجءَا بذػػخز أك مكػػاف أك 

 دية في الخبخ.حجث يػضح الشقصة الخئي

ة فضيػا ىػي لخبػخ فػي شػكل دائػخة الشقصػة الخئيدػيػتع تحخيػخ ا   Circle Techniqueنسط الـجائخة  .6
االسػػتيبلؿ ككػػل الشقػػاط السدػػانجة يجػػب أف تعػػػد الػػى الشقصػػة السخكديػػة فػػي االسػػتيبلؿ، كىػػػ عمػػى 

 عكذ اليـخ السقمػب الحؼ تختب ؼيو الػقائع حدب تجنى درجة االىسية.

  كيـػ عمى :   The Fork Methodنسط فػرك  .7

 شقصة السخكديةل F=Focusأ. 

 التختضب O=Orderب. 
 اعادة السفخدات الخئيدية R=Repetition of key wordsج. 

 االيجاز كالتبديط K=Kiss off Technique د.
كىػ عكذ القالب الصػػلي الػحؼ يقػـػ عمػى بشػاء االخبػار مػغ    Nonlinearالشسط غيخ الصػلي  .8

ال يدػيصخ القػارغ عمػى تتػابع االحػجاث داخػل  لػ كاف في خط مدتؿيع كؼيػو لى الشياية كساالبجاية ا
الخبخ، كيشاسب القالب غضخ الصػلي )غضخ الخصي( االخبار السشذػػرة عمػى شػبكة االنتخنػت؛ كيقػـػ 

تدسح لمقخاء باختيػار التختضػب الػحؼ يخيػجكف مػغ خبللػو  Hyperlinksعمى كجػد كصبلت متعجدة 
 ى السعمػمات التي يتزسشيا الخبخ.الػصػؿ ال

 
 

 الفشػن الرحفية في الرحافة االلكتخونية الكػردية
تصبق بعس الفشػف الرػحؽية، كلكػغ تصبيقاتيػا مػا  يا البجائيةاحمف الرحافة االلكتخكنية الكخدية فى مخ اِ 

غ أف نمخرػيا تداؿ ضعيفة، كتذضخ دراسات سابقة ببعس السسضدات في الرحافة االلكتخكنية الكػرديػة يسكػ
 ؼيسا كيأتي كىي:

تيتع بالسدائل الدياسية كالجانػب  ،صحافة سياسية كنقجية عامة ،أف الرحافة االلكتخكنية الكخدية" .1
 .أكثخ مغ الجػانب االخخػ  يالدياس
حضػث إف السقػاالت الػػاردة صػحافة أخبػار،  مقػاؿ كليدػتصػحافة إف الرحافة االلكتخكنية الكخديػة  .2

 .عضشة الجراسة الػاردة في الجخائجشػف الرحؽية األخخػ فضيا اكثخ مغ جسيع الف

تتبشػػػى مػػػجاخل الرػػػحف التقمضجيػػػة  شخيقػػػة عػػػخض السػضػػػػعات فػػػي الجخائػػػج عضشػػػة الجراسػػػة مػػػاتداؿ .3
387".الػرؾية
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)ِاف الدياسة التحخيخية الستبعة في الرحافة االلكتخكنيػة الكػرديػة ىػي محاكػاة لدياسػة الستبعػة فػي  .4
 حع ؼيو اتباع سياسة تحخيخ خاصة.الرحافة الػرؾية، كاليبل

لػػػػع تدػػػػتصع الرػػػػحافة االلكتخكنيػػػػة الكػرديػػػػة أف تحػػػػجث اختبلفػػػػَا كبضػػػػخَا بضشيػػػػا كبػػػػضغ الرػػػػحف الػرؾيػػػػة فػػػػي الفشػػػػػف  .5
 388الرحؽية(. 
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 واقع الرحافة االلكتخونية الكػردية  الثالثالسبحث 
 

 رحافة الكػردية لمالججيج  التأريخ
نػػػع ججيػػج مػػغ الرػػحافة الكػرديػػة، النيػػا فتحػػت أبػػػاب مخحمػػة  يػػة كالدةبجا ـ(1991)ضػػة اذار نتفاتعػػج ا

ججيػػػػػجة أمػػػػػاـ الرػػػػػحفضضغ، كتعػػػػػج االنصبلقػػػػػة الحؿيؿيػػػػػة لبلعػػػػػبلـ الكػػػػػػردؼ، كأصػػػػػبح بامكػػػػػاف االشػػػػػخاص ك 
السؤسدػػػػات الحرػػػػػؿ عمػػػػى اصػػػػجار الرػػػػحف ك تأسػػػػيذ السؤسدػػػػات االعبلميػػػػة، الحكػميػػػػة أك الحدبيػػػػة 

كمػػػغ ثػػػع إنتذػػػخت المغػػػة الكػرديػػػة فػػػي صػػػفجات الرػػػحف ك السجػػػبلت ك االذاعػػػات ك القشػػػػات  أكاالىميػػػة،
المغػػات العخبيػػة  ػىػػ الرػػحافة الكػرديػػة عسمػػت ؼيػػوالػػحؼ لفزػػاء المغػػػؼ التمفديػنيػػة الكػرديػػة بعػػج أف كػػاف ا

التعجد  عجسكغ يك تعجد الميجات كاختبلؼ األبججيات بالشدبة لمكػرد أنفديع،  فزبل  عغ ،كالتخكية كالفارسية
إثػػخاء لسكػنػػات ىػيتػػو القػميػػة إف كػػاف ىشػػاؾ تػػػزاف فػػي العبلقػػة  لميجػػػؼ إثػػخاء لمثقافػػة الكػرديػػةا بػػل ،المغػػؼ 

ثقافػػة كالمغػػة الفػػات كالمغػػات األخػػخػ عمػػى احتػػػاء أؼ بسعشػػى أف ال تعسػػل الثقا ،بػػضغ الكػػػرد كبؿيػػة الذػػعػب
 . ي اليػية القػمية الػششية الكػرديةالى التأثضخ فالكػردية لجرجة كصمت في بعس الحاالت 

كىػحا مػا  اكمػغ ثػع تأثضخىػ امػغ مػجػ انتذػارى تجدػج الحػج  أخػخػ لغػة ىشػاؾ إشكالية المغة حضشسا تكػػف  ك
كمػػا خمفػػو مػػغ الستغضػػخات  ـ(1991)فػػي كػردسػػتاف العػػخاؽ بعػػج عػػاـ   نبلحطػػو بذػػكل جمػػي بالشدػػبة لمكػػػرد

ع ندػػبي لمقػػخاء الكػػػرد لئلنتػػاج السعخفػػي بزػػسشيا السخخجػػات كتخاجػػ ،ـاللغػػة االدياسػػية عمػػى صػػعضج انتذػػار 
 389.ـالبيعية ىػ اإلنتاج بمغة اإف الحالة الص ،كػرديةالالتي تشذخ بالمغات غضخ  الرحؽية

ـ( اصػػػػجار العجيػػػػج مػػػػغ الرػػػػحف 1991كقػػػػج اسػػػػتصاع الرػػػػحفضػف الكػػػػخد عقػػػػب ِانتفاضػػػػة ّاذار سػػػػشة )
جبلت أسبػعية كنرف شيخية كشيخية كدكرية في شتى كالسجبلت مشيا صحف يػمية كأسبػعية كدكرية كم

السيػػاديغ الثقاؼيػػة كاالجتساعيػػة كالسيشيػػة، كصػػحف كمجػػبلت خاصػػة بػػالسخأة كالصمبػػة كالذػػباب، كغضخىػػا مػػغ 
 390السياديغ التي كانت محخما  عمى أبشاء الذعب االقتخاب مشيا في عيج الشطاـ الدابق.

، عشػػػكفػػػي  جما أنػػػجلع األقتتػػػاؿ الػػػجاخمي بػػػضغ الحػػػدبضغ الكػػػخديضغ، أكاسػػػط التدػػػعضشات مػػػغ القػػػخف السشرػػػـخ
جػػبلؿ الػػػششي الكخدسػػتاني بدعامػػة الدػػضج اإلتحػػاد الػػجيسقخاشي الكخدسػػتاني بدعامػػة الدػػضج مدػػعػد بػػارزاني، ك 

سػمبية عمػى  ، كىػػ مػا سػّجل نقصػةكتػزيعيػا صػحافة كػل شػخؼ فػي مشصقػة كػل مشيسػاشالباني، ُمشػع تػجاكؿ 

                                                 

  :الفا خالج، الرحافة الكػردية كالبحث عغ فزاء الحخية، عمى الخابط االتي  389

http://www.warvin.org/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=1127:2010-04-

20-07-28-58&catid=57:2009-12-02-14-58-03&Itemid=119   (14-8-2011) 
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السحيصػة  بمػجافخصػت اآلف خصػػات ال بػأس بيػا إذا مػا قػرنػت بتجػارب ال حضػثاؾ، نػحاَ الجيسقخاشيػة الػلضػجة 
 391.بأقميع كخدستاف العخاؽ

الشزػػاؿ" لمحػػدب الػػجيسقخاشي  -غ فػػي السشصقػػة ىسػػا: "خػػةباتتضغ يػػػمضضضتككػػاف الحدبػػاف يشذػػخاف صػػحف
جيخاف دكر الشذػػػخ كخدسػػػتاف الججيػػػجة" لبلتحػػػاد الػػػػششي الكخدسػػػتاني، كيػػػ -الكخدسػػػتاني ك "كػردسػػػتاني نػػػػػ 

مػع كجػػد أحػداب  كػردسػتاف ترل الى االكخاد في العخاؽ كخػارجالكبضخة كقشػات تميفديػنية أرضية كفزائية 
يستمكػػػػف قشػػػػات اعبلميػػػة ك كسػػػائل اإلعػػػبلـ  حضػػػثة االسػػػبلمية أخػػػخػ مثػػػل االتحػػػاد الكخدسػػػتانى كالجساعػػػ

، كأػ شػيء حدبيػة كسائل أعػبلـٍ قى تمظ السشافح ا تب، لحابياحد ألداف  التي ىيالسدسػعة كالسخئية السقخكءة ك 
 392.يصبع أك يحاع يخاجع بعشاية لمتأكج مغ االلتداـ بسرالح الحدب

 ؤلحػدابيعػػد الػى تػػفخ الكػادر الرػحفي ل مػخأغمبيا صػحافة حدبيػة أ ية في ف بقاء الرحافة الكخدستانإ
ضػػع يعػػػد الػػى عػػجـ اتجػػاه اصػػحاب ف كجػػػد الرػػحافة االىميػػة بذػػكميا الستػاإفخ االمكانيػػات الساديػػة ك كتػػػ 

الف ذلظ ال يجر ارباحا  عمضيع في الػقت الحالي كربسا تتغضػخ االمػػر  ،رؤكس االمػاؿ الى اصجار الرحف
 .مدتؿببل

ـ(، بعػػج انفجػػار االسػػتثسارات كاالنذػػصة التجاريػػة فػػي العجيػػج مػػغ السجػػاالت فػػي أقمػػيع 2000كبعػػج عػػاـ )
كانتيػػا كػػأكثخ مكانػػا  امشػػا  فػػي العػػخاؽ، تأسدػػت بعػػس السؤسدػػات كخدسػػتاف بددػػب التغضضػػخات الدياسػػية ك م

( ئاويَْات( ك )حيآلهااواالىمية في مجاؿ االعبلـ، كىي ترجر اآلف بعس الرحف كالسجبلت؛ كرػحيفة )
( التػػػػي ىػػػػي خضػػػػخ مثػػػػاؿ عمػػػػى الرػػػػحف التػػػػي ترػػػػجر مػػػػغ قبػػػػل السصػػػػابع أك الذػػػػخكات أك ىظاااايِكمجمػػػػة )

الجكليػػػة ك االشػػػخاؼ الدياسػػػية كمعمػػػـػ أنيػػػا ترػػػجر بجيػػػػد كتػػػاب السؤسدػػػات االىميػػػة غضػػػخ الحكػميػػػة أك 
 393كصحفضضغ كباالعتساد عمى امكانضتيع الحاتية كالفشية كالسػضػعات الداخشة عمى الداحة الكخدستانية.

كقج تع تأسيذ مؤسدة )خشجاف( لمبث كالشذخ كىي أكلى مؤسدة كػردية عمى صعضج السؤسدات الكبخػ 
( بالمغػة الكخديػة ك مجمػة ئاساإغ، كتأسدػت فػي كخكػػؾ كىػي ترػجر صػحيفة )بعج سقػط نطاـ صجاـ حدض

                                                 

 : ، عمى الخابط االتي107ندار عدكخ، الرحافة الكخدستانية في عضجىا   391

http://www.elaph.com/Reports/2005/4/58714.htm   (2011/8/17)  

  ( 2/2/9151خبات: جخيجة سياسية يػمية لمحدب الجيسقخاشي الكخدستاني، صجر أكؿ عجد مغ ندختيا الػرؾية بتاريخ.)ـ 

  جخيجة يػمية كخدية في  ىالػششي الكخدستاني, تعُج أكلكػردستانى نػَػ: كىي جخيجة سياسية يػمية ترجر مغ قبل اإلتحاد
 (.92/9/9112ندختيا الػرؾية بتاريخ ) ىأكل كنذخت( 9119مدضخة الرحافة الكخدية السعاصخة بعج انتفاضة عاـ )

 .912غخيب، مرجر سابق، ص حَتصادؽ   392
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( بالمغة التخكسانية، فزبل  عغ دار روثمى( بالكػردية ك مجمة )االسبػعية( بالمغة العخبية ك مجمة )هتفخاّت)
 )ئاراس( لمشذخ في أربضل.

يا فػي بغػجاد كأسػتفادت ػزيػع صػحفتفػي  ت األحػداب الكخدسػتانية سػخيعا  نذػصكبعج سقػط الشطػاـ الدػابق 
التدػػعضشات كحتػػى سػػقػط الشطػػاـ،  مػػجة ىػػحه الرػػحف مػػغ الخبػػخة التػػي اكتدػػبتيا فػػي الرػػحافة العمشيػػة شضمػػة

كانػػػت رائػػػجة فػػػي إصػػػجار صػػػحف يػميػػػة بالمغػػػة العخبيػػػة، مثػػػل " األتحػػػاد " التػػػي ُيرػػػجرىا األتحػػػاد الػػػػششي ك 
صػػػحف أسػػػبػعية  فزػػػبَل عػػػغالكخدسػػػتاني.  الكخدسػػػتاني، ك" التػػػآخي " الشاشقػػػة بمدػػػاف الحػػػدب الػػػجيسقخاشي

سػػتيعاب عػػجد مػػغ الرػػحفضضغ العػػػاشمضغ عػػغ العسػػل مػػغ الػػحيغ فقػػػجكا اكتسكشػػت ىػػحه الرػػحف مػػػغ  أخػػخػ.
كال تقترػػخ متابعػػات ىػػحه ، كضػػائفيع فػػي أعقػػاب تػقػػف صػػحف الشطػػاـ عػػغ الرػػجكر، كالغػػاء كزارة األعػػبلـ

فػػي كىسػػػميع السػػػاششضغ العػػخاقضضغ  ، مذػػاكلجىا، كإنسػػا يذػػسل ذلػػظالرػػحف عمػػى القزػػايا الكخدسػػتانية كحػػ
 394العخاؽ أـ جشػبو. مف السحافطات العخاؾية سػاء في كسطمخت

 
 الكػردية ضيػر الرحافة االلكتخونية

 

عسقػا  كشػسػال  كاىسيػة كتػأثضخا   تسعشػا يتدايػج كيأخػح ابعػادا  اكثػخصبح االىتساـ بػسػائل االعػبلـ فػي مجأج لق
ت مػغ فاعميػة االترػاؿ الجسػاىضخؼ ات كالتقشيػات االعبلميػة الحجيثػة التػي زادمغ خبلؿ تصػر االدك  كالسيسا

 كبضخا كمجاال  خربا  لمسشافدة كاحخاز الدبق االعبلمي لمجساىضخ. صبحت كسائل االعبلـ مضجانا  أك 
لقػػجرة عمػػى كضػػع فػػاؽ ا متدايػػجا   كالتػػداؿ نسػػػا   ،شػػيجت تكشػلػجيػػا االترػػاؿ خػػبلؿ العقػػجيغ الساضػػضضغكلقػػج 

ء ىحِه التكشػلػجيا التي تذسل الحاسػب االلكتخكني، كالبث السباشخ كاالستذعار عػغ أكامل يحكع اد ترػر
بػػػػػضغ كػػػػػل ىػػػػػحه االدكات  صػػػػػلكاالنػػػػػجماج الحا ،بعػػػػػج عبػػػػػخ االقسػػػػػار االصػػػػػصشاعية كالذػػػػػبكات االلكتخكنيػػػػػة

 .التكشػلػجية
القػخف الساضػي، شػخأ  كمع بجء استخجاـ الحاسػب مػغ قبػل السؤسدػات الرػحؽية أكاخػخ التدػعضشيات مػغ

تغضضػػػخ فػػػي شػػػكل الرػػػحف فػػػي أقمػػػيع كخدسػػػتاف العػػػخاؽ، حضػػػث كضػػػف اسػػػتخجاـ الحاسػػػػب لترػػػسيع بعػػػس 
الرحف مثػل صػحيفة )كػردسػتانى نػػغ(، بعػج أف كانػت تعتسػج فػي ترػسيسيا عمػى الضػج )السػنتػاج( اال أف 

خ كثضػػخا  مقارنػػة بالرػػحافة االعتسػػاد عمػػى الحاسػػػب فػػي الرػػحافة الكػرديػػة كالسػػيسا فػػي أقمػػيع كخدسػػتاف تػػأخ
 395الجكلية كالعخبية كالعخاؾية.

كالتصػػر السمحػػظ  ،فػى كخدسػتاف العػخاؽالكخدؼ  ذعبالالتجخبة الجيسقخاشية التى يسخ بيا كمغ ىشا فأف 
أمػػاـ  ة الكخديػػةرػػحافالكضػػع  كػػل ذلػػظ الػػى تقشيػػة الرػػحافة ك تغضػػخ مفيػػـػ الخسػػالة الرػػحؽية، قػػج أدػ يفػػ

                                                 

 .لكتخكنية، معمػماتاالندار عدكخ، مرجر سابق  394
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كحجثت تصػرات محىمة فى  ،فى العقجيغ السشرخمضغ فقج تغضخ العالع مغ حػلشا كثضخا   تحجيات ججيجة كجادة،
كاألنتخيػػت ك  يالفزػػائ يفػػى مقػػجمتيا البػػث التمفديػػػن كضيػػخت كسػػائل ججيػػجة ، ؼ ترػػاؿ الجسػػاىضخ الكسػػائل ا

ك  يعبػػخ مػػغ اكقػػاتكبلسذػػاىجيغ ك تدػػتحػذ عمػػى الجػػدء لكتخكنيػػة، التػػى تدػػتقصب الضػػـػ اىتسػػاـ االالرػػحافة ا
 ييػػا مػػغ حضػػث القػػجرة عمػػى الشقػػل اآلنػػتشػػافذ كسػػائل األعػػبلـ التقمضجيػػة كمشيػػا الرػػحافة السقػػخؤة كتتفػػػؽ عمض

الرػػت  عبػخىحه الػسػائل الججيػجة التػى تشقػل السزػامضغ كاألفكػار كاألحػجاث ؛ ك الحى لمحجث لحطة كقػعو
ية ، حػلػػػت كػكبشػػػا الػػػى قخيػػػة كبدػػػخعة الزػػػؤ، متخصيػػػة الحػػػػاجد الجغخاؼيػػػة كالدياسػػػ ف معػػػا  كالرػػػػرة فػػػى اَ 

 كتغضضخىػا قشاعػات الػخأػ العػاـ ػ قػػة مػؤثخة تدػيع فػى تكػػيغالبرػخ  –عالسية  كجعمت مغ األعبلـ الدسعى 
 396القخارات. ياة ضغط ىائل عمى الحكػمات ك صانعكأد

ـ( عبػػخ الحػػدبضغ الحػػاكسضغ 1998كعمػػى الػػخغع مػػغ أف اقمػػيع كخدسػػتاف عػػخؼ شػػبكة االنتخنػػت مشػػح عػػاـ )
اؾ "االتحاد الػششي الكخدستاني" ك"الحػدب الػجيسقخاشي الكخدسػتاني" إال أف األنتخنػت لػع تكػغ فػي متشػاكؿ َانح

أيػػجؼ العامػػة اال بعػػج سػػشة تقخيبػػَا مػػغ ىػػحا التػػأريخ فقػػج انتذػػخت شػػبكة االنتخنػػت فػػي اقمػػيع كخدسػػتاف بعػػج عػػاـ 
يشة الدػميسانية فػي اقمػيع كخدسػتاف ـ( كمخ انتذارىا بسخاحل عجة؛ فقج أفتتح أكؿ مخكد انتخنت في مج1999)

ـ( كىػ مخكد )الدميسانية لبلنتخنت( ثع تبله فتح مخكد َاخخ مغ قبل شخكة )الدخد( ككانت ىحه 1999عاـ )
الذػػخكة الػكضػػل الػػخئيذ لذػػخكة "كػنكػػا" الكػرديػػة فػػي العػػخاؽ، ككػػاف سػػعخ اسػػتخجاـ االنتخنػػت "دكالرا " امخيكيػػا  

اكد تجارية اخخػ الستخجاـ االنتخنت في مػجيشتي اربضػل كدىػػؾ، كلػع يكػغ لسجة ساعة كاحجة، ثع افتحتت مخ 
 397استخجاميا متػفخا  في السشازؿ حضشحاؾ.

( شػخكات فػي 6( شخكة رسسية لتػزيعات االنتخنت فػي اقمػيع كخدسػتاف، )13( ضيخت )2011كفي عاـ )
 398( في محافطة أربضل ك شخكة كاحجة في محافطة دىػؾ.6محافطة الدميسانية ك )

كعمػػػى الػػػخغع مػػػغ اف الذػػػخكات تػػػػفخ خجمػػػة االنتخنػػػت فػػػي أقمػػػيع كخدسػػػتاف حتػػػى االف فإنػػػو اليسكػػػغ أف 
نحرػػػل عمػػػى عػػػجد دقضػػػق مػػػغ مدػػػتخجمي االنتخنػػػت فػػػي اإلقمػػػيع، كلكػػػغ أحرػػػائيات غضػػػخ رسػػػسية فػػػي أقمػػػيع 

ك -ةكخدستاف تذضخ الى أف عجد مدتخجمي االنتخنػت مػغ مػػاششي أقمػيع كخدسػتاف فػي محافطػات )الدػميساني
 399( مبليضغ ندسة.5كدىػؾ( أكثخ مغ ) -أربضل

                                                 

, الحػار الستسجف ،العجد    396  :، عمى الخابط االتي 9529جػدت ىػشيار ، الرحافة الكخدية بضغ االمذ كالضـػ

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=62857    (17/8/2011) 
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398
(، 129ثاشنإي ئاسإي ئاي حً، رٍارة ) -(1529احىوي ئتّخترَّيج ىت مىردسخاُ، رؤرّاٍتي ئاسإ )زاّا احَذ، داه  

 6(، ه10/8/2011)

(، 175ئتّجاً بذريَج، رؤرّاٍتي روداو، رٍارة ) 2011هيَِ باباُ، بتدوردةزاّريج ستررٍيَري عيراق ىت   399
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كبحدػػب دراسػػة أجخيػػت بالتشدػػضق بػػضغ كزارة الذػػباب كالخياضػػة، كالجيػػاز السخكػػدؼ لبلحرػػاء كتكشػلػجيػػا 
السعمػمػػػات فػػػػي كزارة التخصػػػػيط ك كزارة الثقافػػػة كالذػػػػباب فػػػػي حكػمػػػة أقمػػػػيع كخسػػػػتاف كىضئػػػة احرػػػػاء اقمػػػػيع 

( سػػشة لػػجييع معخفػػة 30-10%( مػػغ الذػػباب العخاقػػي فػػي عسػػخ )32,5كخدسػػتاف فػػي كزارة التخصػػيط، أف )
%( مػغ الذػباب االنتخنػت كتختفػع 13%( مػشيع بالجضػجة؛ كيدػتخجـ )1391باستخجاـ الحاسػب كقج كصفيا )

%(، كيسثػػػػل البحػػػػث فػػػػي السػاقػػػػع أحػػػػج 799%( كتػػػػشخفس بػػػػضغ االنػػػػاث )1795ىػػػػحه الشدػػػػبة بػػػػضغ الػػػػحكػر )
%( 51%( مػػػغ الذػػػباب السدػػػتخجـ لبلنتخنػػػت مقابػػػل )7291تخنػػػت لػػػجػ )السجػػػاالت الخئيدػػػة السػػػتخجاـ االن

 400لمجردشة كالتحجث مع االخخيغ.
كفػػػي ىػػػحه الجراسػػػة رأػ" أكثػػػخ مػػػغ ثبلثػػػة أربػػػاع الذػػػباب السدػػػتخجـ لبلنتخنػػػت أف الػػػجخػؿ الػػػى السػاقػػػع 

مى حقػػؽ %( مشيع أف مزايقة الشاس كالتعجؼ ع3298االباحية ىػ أحج أكجو اساءة االستخجاـ، كأضاؼ )
%( مػػػشيع أنػػػو يسكػػػغ اسػػػتخجاـ االنتخنػػػت 27االخػػػخيغ تعػػػجاف كجيػػػا  َاخػػػخ مػػػغ اكجػػػو االسػػػاءة، كذكػػػخ نحػػػػ )

 لبلغخاض االرىابية كأحج أكجو اساءة االستخجاـ أيزا ".
كمػػغ ثػػع أكضػػحت الشتػػائج أف الػسػػضمة االعبلميػػة االكثػػخ متابعػػة لػػجػ الذػػباب فػػي العػػخاؽ ىػػي التمفديػػػف 

 %(.56.4ي الخاديػ كأىع كسضمة اعبلمية في السختبة الثانية بشدبة )%( كيأت87.4بشدبة )
كعمى الخغع مغ أف الطخكؼ التي يسخ بيا أقميع كخستاف في السجاالت الدياسية ك االجتساعية كاف ليػا 
دكر كبضخ في  تأخضخ ضيػر االنتخنت في اإلقميع، فإف محاكالت الرحفضضغ االكخاد لػغ تشتيػي ك شسػحػاتيع 

 ى يثبتػا إمكانياتيع في مجاؿ الرحافة.يديج حت
كالرحافة الكػردية في بػجايات ضيػػر االنتخنػت فػي إقمػيع كػردسػتاف تعتسػج عمػى الشذػخ االلكتخكنػي قبػل 
ضيػر الرحافة االلكتخكنية، إذ بجأت محاكالت الشذخ االلكتخكني الكخدؼ عمى شبكة االنتخنت، كبجأ الشذخ 

( السشذػػرة هاتريِني مغ تدػعضشيات القػخف الساضػي، ك تعػج صػفحات )االلكتخكني الكػردؼ في الشرف الثا
 401( أكلػػى صػػفحة الكتخكنيػػة كػرديػػة تشذػػخ عمػػى االنتخنػػت.3/12/1997عمػػى مػقػػع )ككرد بػػخيذ(  فػػي )

 تػضح أكلى صحيفة الكتخكنية كػردية. (2)كممحق 
الشذػخ عمػى السػقػع  إف( ػتخ لجخيجة ) خباتضمبالشقذبشجؼ( مدؤكؿ قدع الفشي كالكػ شاكخ كيقػؿ الدضج )

برػػػرة  1/10/1996ت العالسيػػة فػػي تػػاريخ ضػػعمػػى شػػبكة االنتخنقػػج بػػجأ  (www.xebat.netااللكتخكنػػي )

                                                 
كزارة الذباب كالخياضة كالجياز السخكدؼ  ، التقخيخ السػجد أجختو2001ؽ عاـ ي العخاالسدح الػششي لمفتػة كالذباب ف  400

لبلحراء كتكشػلػجيا السعمػمات في كزارة التخصيط ك كزارة الثقافة كالذباب في حكػمة أقميع كخستاف كىضئة احراء اقميع 
ك السذخكع العخبي لرحة االسخة في ( مكتب العخاؽ UNFPAكخدستاف، بالتعاكف مع صشجكؽ االمع الستحجة لمدكاف )

 1-9جامعة الجكؿ العخبية، ص 

 .909ىػنو ر رسػؿ، مرجر سابق، ص  401
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دتخجـ فػي مػقعيػا الكثضػخ مػغ الفشػػف خنضت كيصبيعي عمى االنتالبجأ نذخىا  1/1/1997تجخبية كفي تاريخ 
كالتفاعميػة السختمفػة مثػل )البحػث، كأسػعار العسػبلت، كالسشػاخ، كأسػعار  خجمات االعبلميةالرحؽية كتقجـ ال
 .402(كاالصجارات الكخدية الججيجةقاـ التمفػنات لمسػاقع الزخكرية أر كالسػاد الغحائية، ك 

ككجػجت أف أكلػػى صػفحة الكتخكنيػػة  (archive.comكقػج رجعػت الباحثػػة الػى االرشػيف عمػػى السػقػع )
( يػضػػػح ىػػػحه الرػػػفحة فػػػي مػقػػػع 3)(، كممحػػػق 29/6/2004جة فػػػي االرشػػػيف كانػػػت بتػػػاريخ )ليػػػحه الجخيػػػ

 األرشيف العالسي.
(ػ 16(  يخجػع إلػى )puk.org( الضػميػة عمػى مػقػع )مىردسخاًّ ّىيَ كيسكغ القػؿ إف نذخ صحيفة )

الرػحيفة ـ( كىػ أكؿ محاكلة لشذػخ الرػحف الكػرديػة عمػى االنتخنػت، اذ تػع نذػخ 1997تذخيغ االكؿ ك )
( عمػى ىػػحا السػقػع، كبعجئػػح PDFـ(، كبػػجأ نذػخىا عمػى شػػكل صػفحات )1998عمػى ىػحا السػقػػع فػي عػاـ )

 403" عمى نفذ السػقع."سيخىرٍت" التابعة لحكػمة اقميع كخدستاف العخاؽ كمجمة ٌهتريَ نذخت صحيفة "
مػقػػػع  " نذػػػخت عمػػػى"مىردساااخاًّ ّاااى كتػػػخػ الباحثػػػة كمػػػغ خػػػبلؿ العػػػػدة الػػػى االرشػػػيف أف صػػػحيفة 

"puk.org( كىػػحا يذػػضخ الػػى االخػػتبلؼ، كيسكػػغ مبلحطػػة أف صػػحيفة 22/12/1997" ألكؿ مػػخة بتػػاريخ ،)
" عمػى االنتخنػت، كىػي أكلػى صػحيفة كػرديػة تشذػخ صػفحاتيا خاتباث" قج سبقت صحيفة "مىردسخاًّ ّى "

 ( يػضح في نذخ أكؿ صحيفة كػردية عمى االنتخنت. 4عمى السػقع االلكتخكني. كممحق )
كبعػػج ىػػاتضغ الجخيػػجتضغ ضيػػخ العجيػػج مػػغ الرػػحف الكػرديػػة عمػػى شػػبكة االنتخنػػت، بعػػج االنتذػػار الػاسػػع 

ـ( فػػخض االنتذػػار ضيػػػر عػػجد كبضػػخ مػػغ الرػػحف 2003لذػػبكة االنتخنػػت فػػي أقمػػيع كخدسػػتاف، كفػػي عػػاـ )
كتبعتػػػو  ( التابعػػػة لمسكتػػػب االعبلمػػػي لبلتحػػػاد الػػػػششي الكػردسػػػتاني،pukmedia.comااللكتخكنيػػػة مثػػػل )

مػاقػػع أخػػخػ مثػػل )مػقػػع صػػحيفة أكيشػػة، كىػػاكالتى، كئاسػػؤ، ككالػػة بيػػامشضخ، ككػردسػػتاف نػػت، ككػردسػػتاف 
 كبػست، كمػقع سبي، كالكثضخ مغ السػاقع الذخرية، كالسػاقع الحكػمية ك التجارية(.

فخت ـ( تػػػ 1990)ففػػي سػػشة  ت،اىػػتع الرػػحفضػف الكػػخد برػػحافة االنتخنضػػفقػػج  أمػػا فػػي خػػارج كخدسػػتاف،
كتخكنيػػػة عمػػػى شػػػبكة االنتخنضػػػت فػػػي شػػػكميا البػػػجائي كجيػػػج كػرديػػػة ال جخيػػػجة ى( كػػػأكلتمآلوروژّاااجخيػػػجة )

رديػة السصبػعػة الػى نذػخ ندػختيا االلكتخكنيػة ػ شخري ؿ)ساقي بػارزاني(, ثػع اتجيػت بعػج ذلػظ الجخائػج الك
 404عبخالذبكة العشكبػتية العالسية. 

                                                 

 .992-999حسو غخيب، مرجر سابق، ص صادؽ  402

   (archive.comمػقع خ ) صفحات الػيب ك السػاقع االلكتخكنية.اص الرشيف 

 .990ىػنو ر رسػؿ، مرجر سابق، ص  403

 .991ق، صسابصادؽ حسو غخيب، مرجر   404
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 االلكتخونية الكػردية أنػاع الرحف

السحتػػػ الػحؼ يػتع بثػو، نقدػع السػاقػع االلكتخكنيػة عمػى شػبكة  ناحيػةسػغ فشخنا في الفرل الثػاني، كسا ا
خسدة أنػاع، كيسكغ أف تشقدع السػاقع االلكتخكنية الكػرديػة الػى نفػذ التقدػيسات، فزػبل  عػغ االنتخنت الى 

رػػػحافة الذخرػػػية ك أنػػو يسكػػػغ تقدػػػيع السػاقػػع االلكتخكنيػػػة مػػػغ حضػػػث جيػػة االصػػػجار الػػػى نػػػعضغ، ىسػػػا ال
 الرحافة السؤسداتية.

  أما أنػاع الرحف االلكتخكنية الكػردية فتشقدع الى ما يأتي:
قع عمى مػاد صحؽية سػاء اخبارية أك معمػماتية، كالتدتخجـ االتحتػؼ ىحه السػ  مػاقع تجارية   -اوال  
ك الرحؽية الستخررة، كمغ ثع ى الخبخات االعبلمية أرحؽية كالتعتسج عمالقػالب االعبلمية أك الغالبَا 
تع متابعتيا مغ خبلؿ شخكات متخررة تقـػ بتحجيث بيانات ج عمى ـياكل ادارية كبضخة كغالبا  ماتالتعتس

 ( يػضح ىحا الشسػذج.5. كممحق )أسيا سيوك مػقع  دوماُلمعقارات ك مػقع  رؤري ّى مثل  الذخكة.
ك  مىرد ٍامسمية التفاعل مع الدكار، مثل مػقع كتخكد ىحه السػاقع عمى عسمػاقع تفاعمية   -ثانيا  

 ( يػضح ىحا الشسػذج.6. كالذكل )مىرد ديسايِ ك مػقع مىرد مييلمػقع 
 

السؤسدات التي ب الخاصة نذصة كالفعالياتتقـػ ىحه السػاقع بالتعخيف باالمػاقع تعخيفية  -ثالثا  
مثل مػقع  كالعمسية كالفكخية ك الثقاؼبة. أسدتيا، كىي غالبَا مؤسدات غضخ ربحية، مثل السؤسدات الخضخية

 ( يػضح ىحا الشسػذج.7، كالسمحق ) سً فإر مىردودةّطتماُ، 
تتكامل ىحه السػاقع السؤسداتية االعبلمية سػاء أكانت صحؽية أـ  مػاقع اعالمية تكسيمية  -رابعا  

، كراديػ KNNائية اذاعية أـ فزائية، مثل مػقع فزائية كػردسات، كفزائية كػردستاف تى في، كفز
  ( يػضح ىحا الشسػذج.8خشجاف ، كراديػ سػركضؤ. كالذكل )

تتقدع السػاقع صحؽية أك الرحافة و ، ىحه السػاقع صحؽية بحتة تعجمػاقع صحفية  -خامدا  
 االلكتخكنية الى نػعضغ رئيدضضغ.

ع سبي، ، كمػق pukmediaمثل مػقع     On line newspaperالرحف االلكتخونية الكاممة  .1
 ( يػضح ىحا الشسػذج.9. كالسمحق )كمػقع خشجاف، كمػقع كػردستاف نت، كمػقع كػردستاف نضػز

 كالتػي الذبكة، عمى الشرية الػرؾية الرحف مػاقع كىيالشدخ االلكتخونية مغ الرحف الػرقية  . 2

 ليػػا بلنػػاتاإلع تقػػجيع كخجمػػة ،أك بعزػػو الػرؾيػػة الرػػحيفة مزػػسػف  جسيػػع تقػػجيع عمػػى خػػجماتيا تقترػػخك 
( يػضػػح ىػػحا 10ك. كالسمحػػق )رودا، كمػقػػع رؤرّاٍاات، كمػقػػع ئاسااإ، مثػػل مػقػػع األخػػخػ  بػػالسػاقع كالػػخبط

 الشسػذج.
                                                 

   www.kurdistannet.org 
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 واقع الرحافة االلكتخونية الكػردية
كاقع الرػحافة االلكتخكنيػة الكػرديػة يساثػل كاقػع الرػحافة االلكتخكنيػة فػي دكؿ الجػػار، عمػى الػخغع مػغ 

 أنيا ضيخت متأخخة.
خػحت أااللكتخكنيػة  عجاد كبضخة مغ السجبلت كالرحف في اقميع كخدستاف، فاف اعجاد السػاقعأ تػاجج  معك 

 .يسثمػف شتى شخائح السجتسع حيغالقخاء ال مغ كبضخة   كىي تدتقصب اعجادا   ،زديادألبا
مضيا ك فزبَل عغ أف الرحافة االلكتخكنية الكػردية متػاجػجة فػي الدػاحة االعبلميػة كيػدداد عػجد مدػتخج

كزكارىا يػميا  كىي في تصػر مدتسخ مع كجػػد التحػجيات الدياسػية ك التكشػلػجيػة ك االقترػادية كالقانػنيػة 
 ك السيشية.

فػإف الكػرديػة، السؤشخات اإليجابية الكثضخة التي ترب فػي صػالح الرػحافة اإللكتخكنيػة مغ خغع عمى الك 
 ،حجػخ عثػخة فػي شخيػق تفػػؽ الرػحافة الكتخكنيػة لرعػبات كالتحجيات كالدمبيات ما يداؿ يذكلكثضخا  مغ ا
 -ىحه األمػر ؼيسا يأتي: تتمخزكيسكغ أف 

 تحجيات القانػنية ال .1
التػػداؿ الرػػحافة االلكتخكنيػػة الكػرديػػة تعػػاني مػػغ غيػػاب إشػػار قػػانػني خػػاص بيػػا، عمػػى الػػخغع مػػغ أف 

شػػخنا اليػػو سػػابقا ، كلكػػغ ىػػحا الرػػحافة الػرؾيػػة ليػػا قػػانػف لتشطػػيع العسػػل الرػػحفي فػػي أقمػػيع كػردسػػتاف كسػػا أ
القانػف ال ييتع بسجاؿ الرحافة االلكتخكنية، فزبل  عغ أف ىحا االعبلـ الججيج قج كلج مذاكل ججيجة، ألف 

 إنعجاـ الخقابة ك حخيات التعبضخ ؼيو كاسع ججا .
كنػػػة االخضػػػخة فػػػي بعػػػس السػاقػػػع االلكتخكنيػػػة كالرػػػحف أف السذػػػاعخ الذخرػػػية لمػػػبعس آلفػػػي ا كلػػػػحع

أصػػبحت  إذ ،قمػػيع كخدسػػتافأفػػي تػػجؼ أثػػػاب القزػػايا العامػػة كىػػع يتشػػاكلػف االنفتػػاح االعبلمػػي السػجػػػد تخ 
يعشػي ببدػاشة أنشػا أمػاـ حالػة مقمقػة  كىػحافػي اآلراء السصخكحػة كالقزػايا،  الذخرانية تتحكع الػى حػج كبضػخ

أصػبح اليجػـػ الذخرػي  يث بالحق الحؼ يخاد بػو باشػل، بػلكالحج ،مغ حاالت سػء استخجاـ حخية التعبضخ
كاتخاذ مػاقف حجية مغ شخؼ كاحج تجاه أشخاص  ،كانتياؾ الخرػصيات كالعبث بالؿيع الػششية كالتجخيح

في الدمصة أك خارجيا أمخا  مبخرا  حتى ترػر البعس أف انتقاد اآلخػخيغ بػجعػػ حخيػة الرػحافة يسكػغ أف 
 405حخية كحخية التعبضخ لعقػد شػيمة.غياب المغ يدسح بتجاكزات ببل حجكد خرػصا  في بمج عانى 

 تدػعى التػي مػغ السشطسػات عػجدكىشاؾ محاكالت اليجاد قػانػف خػاص بػاالعبلـ الججيػج، كفػي محػاكالت 
السصمػبػة،  الػى ايجػاد قػانػف لعسػل السػاقػع االلكتخكنيػة، كلكػغ مدػاعضيا ليدػت بالججيػة فػي إقمػيع كػردسػتاف

                                                 

يع شػكت، صحافة اقميع كػردستاف، مقاؿ مشذػر عمى الخابط االتي:   405  ارياف ابخـا

http://www.daralhayat.com/portalarticlendah/196135    ( 5/2/2099 ) 

http://www.daralhayat.com/portalarticlendah/196135
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يػػشطع شػػؤكف تمػػظ  غ بيػػحا الذػػأف تقػػجيع قػػانػف خػػاصحضػػث يشبغػػي عمػػى الجيػػات ذات العبلقػػة كالسخترػػض
.ىحا الرجدفي  السػاقع، كمغ الحكسة االفادة مغ قػانضغ الجكؿ الستقجمة التي كضعت

406 
( 18كقج أعجت مشطسة معيج كخدستاف لحقػػؽ االندػاف، كمشطسػة َايػخيكذ الجكليػة، باالفػادة مػغ قػػانضغ )

( 250( مػػاد، كتقػػؿ مشطسػة معيػج كخدسػتاف أف )6مػغ ) دكلة غخبية، مدػدة لقانػف الرػحافة االلكتخكنيػة
صحؽيا  ككاتبا  في االقميع ناقذػا تمظ السدػدة كعقجت مؤتسخات ككرشات عسل في محافطات أربضػل كدىػػؾ 

 407كالدميسانية.
يجؼ إلى إستة الستقجمة" تقشية الستقجمة كالجيسقخاشيالتحت عشػاف " ـ(2010سشة )مؤتسخ في ايمػؿ كعقج 
أعسػػاؿ السػػؤتسخ كانترػػخت الرػػحافة االلكتخكنيػػة كآثارىػػا كأىسضتيػػا فػػي العػػالع الحػػجيث، كالرػػحافة ، مشاقذػػة 

السعمػمػػات السدػػؤكلضغ فػػي ىضئػػة حزػػػر أربضػػل ببػػجأت فػػي التػػي بذػػكل خػػاص عمػػى الرػػحافة االلكتخكنيػػة 
 408.تكشػلػجيا السكاتب مغ حكػمة اقميع كخدستاف كعجد مغ السخترضغ كالخبخاء مغ حقل الرحافةك 

 
 تحجيات اقترادية   .2

كىػػػي تتسثػػػل بسجسػعػػػة ضػػػغػط كتػػػأثضخات مباشػػػخة كغضػػػخ مباشػػػخة فػػػي االعػػػبلـ كمؤسدػػػاتو كىػػػي تتسثػػػل 
 409كبتأثضخات:
 السسػؿ. .1
 السعمغ. .2

 السدتيمظ )الجسيػر(. .3

 السذتخؾ )افخادا  كجكػمات(. .4

 التػزيع. .5

                                                 

 عمى الخابط االتي: معمػمات   406

http://www.iraqvoice.com/forum/showthread.php?t=15871 (5/6/2011) 

  

 .922رسػؿ، مرجر سابق، ص ىػنو ر  407

 مؤتسخ حػؿ الرحافة االلكتخكنية كتأثضخاتيا، عمى الخابط االتي:  408

http://translate.google.iq/translate?hl=ar&langpair=en%7Car&u=http://www.pukmedia.co

m/english/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D5007:erbil-

conference-on-electronic-press-a-its-impacts-on-journalism (5/6/2011) 

 .911-912عبجاالمضخ الؽيرل، مرجر سابق، ص  409

http://www.iraqvoice.com/forum/showthread.php?t=15871
http://translate.google.iq/translate?hl=ar&langpair=en%7Car&u=http://www.pukmedia.com/english/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D5007:erbil-conference-on-electronic-press-a-its-impacts-on-journalism
http://translate.google.iq/translate?hl=ar&langpair=en%7Car&u=http://www.pukmedia.com/english/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D5007:erbil-conference-on-electronic-press-a-its-impacts-on-journalism
http://translate.google.iq/translate?hl=ar&langpair=en%7Car&u=http://www.pukmedia.com/english/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D5007:erbil-conference-on-electronic-press-a-its-impacts-on-journalism
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، ك ىػػي  ضػػخكرية فػػػي كىػػحه التحػػجيات مػػغ ابػػخز التحػػجيات التػػي تػاجػػػو الرػػحافة االلكتخكنيػػة الكػريػػة
تصػيخ ىحه الرحافة الججيجة، حضث التداؿ الرحافة السصبػعة تجعع مغ الشاحية السادية مػغ قبػل الحكػمػة 
كاليػجػػج مثػػل ىػػحا الػػجعع لمرػػحافة االلكتخكنيػػة، كىػػحه السذػػكمة تقػػف عائقػػا  أمػػاـ تصػيخىػػا، كىػػي تػػؤثخ فػػي 

 استقبللية الرحف االلكتخكنية.
 
   تحجيات التكشػلػجية ال .3

تعػػاني الرػػحافة االلكتخكنيػػة الكػرديػػة مػػغ الزػػعف التقشػػي كالسػػيسا فػػي البخمجيػػات الخاصػػة بػػالحخكؼ 
الكػرديػػػة، النػػػو مػػػغ السعػػػخكؼ اف المغػػػة الخسػػػسية السدػػػتخجمة فػػػي شػػػبكات االنتخنػػػت ىػػػي المغػػػة االنكمضديػػػة 

 كسادت المغة العخبية في الدشػات الساضية.
أىػػػع السذػػػاكل فػػػي االعػػػبلـ الججيػػػج، الف اكثػػػخ البخمجيػػػات أمػػػا الحػػػخكؼ الكػرديػػػة فيػػػي حتػػػى اآلف مػػػغ 

 السدتخجمة في شبكة االنتخنت تتػاجج مع المغة االنكمضدية .
كىشاؾ محاكالت النتاج أنطسة حػخكؼ كػرديػة تتػافػق مػع كػل بػخامج التذػغضل، فقػج قامػت شػخكة )كػػرد  

السذػػكمة، كفػػي الػقػػت نفدػػو اؼ تػػي جػػخكب( بإنتػػاج نطػػاـ حػػخكؼ ججيػػج تحػػت اسػػع "يػػػني كػػػرد" لحػػل ىػػحه 
التػلي شخكات البخمجية اىتساما  بحل ىحه السذكمة في مشتجاتيا كحل عجـ تػافق انطسػة الحػخكؼ الكػرديػة 

 410مع السشتجات الججيجة مغ البخنامج.
 

 
 

 التحجيات السيشية  .4

الػػحيغ   بدػػبب تػػأخخ ضيػػػر الرػػحافة االلكتخكنيػػة الكػرديػػة فػػاف ىشػػاؾ القمضػػل مػػغ الرػػحفضضغ كالسذػػتغمضغ
 يعسمػف في الرحافة االلكتخكنية ك معمػماتيع عغ ىحا الشػع الججيج مغ االعبلـ قمضمة ك ليدت متصػرة.

ككثضػػخ مػػغ الرػػحفضضغ الػػحيغ يذػػتغمػف فػػي الرػػحافة االلكتخكنيػػة يتعػػاممػف مػػع السػاقػػع االلكتخكنيػػة مثػػل 
ػر ك الفشػػف الرػحؽية فزػبل  عػغ تعامميع مع الرحف الػرؾية مغ الشاحية التحخيخيػة ك يتعػاممػف مػع الرػ

 كليذ عشج الكثضخ مشيع كضػح في الخؤية. الػقت بشفذ الصخيقة التي يتعاممػف بيا مع الرحف الػرؾية.
 411كىحه التحجيات تختبط بشػعضغ مغ السؤثخات:

عػامػػل مختبصػػة بػػادارة السؤسدػػة االعبلميػػة كتشطيسيػػا كذلػػظ مػػغ خػػبلؿ اسػػمػب االدارة كاسػػمػب  -1
 ة السؤسدة االعبلمية كتجانديا كأىجافيا.التشطيع ككفاء

                                                 

 .922ؿ، مرجر سابق، صػ ىػنةر رس  410

 .911عبجاالمضخ الؽيرل، مرجر سابق، ص  411
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عػامػػػػل مختبصػػػػة بصبيعػػػػة العسػػػػل االعبلمػػػػي، كىػػػػحه تػػػػختبط بحػػػػارس البػابػػػػة كعػػػػج ميشتػػػػو متسػػػػثبل  -2
 بالسداحة كالقشػات كخجمات ككاالت االنباء.
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 الفصل اخلامس: الدراسة امليدانية
 

 الدراسة موقع )خهداى( عيهة: األول املبخث 

 :ساليب االخراجية واخلدما  اليوتفاعلية اال املبخث الثاني
 (خهداى)واإلعالمية  ي موقع 

 :(خهداى)الفهوى الصخفية  ي موقع  املبخث الثالث 
 ووظائفًا
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 السبحث االول  مػقع )خشجان( عيشة الجراسة
 

 مؤسدة خشجان 
تدعى كىي (؛ ـ2004ستاف العخاؽ عاـ )مؤسدة خشجاف لمبث كالشذخ في مجيشة الدميسانية بكخدتأسدت 

كسا جاء في مضثاؽ  السيشية كاالحتخاؼيةمغ اسذ  إلىتقجيع خجمة اعبلمية تدتشج إلى جاىجة عبخ مشذػراتيا 
 .تأسيديا

ىادفة لمخبح ذات  غضخكتعخؼ بأنيا مؤسدة مؤسدة خشجاف لمبث كالشذخ مؤسدة اعبلمية ثقاؼية، ك 
بذؤكف  ىىجافيا كتعشأ ىمية القانػنية الكاممة لتحقضق كتتستع باأل ،رؼ ستقبلؿ مالي كادااشخرية معشػية ك 

الشذخ الرحفي كالبث التمفازؼ كاأللكتخكني كاإلنتاج اإلعبلمي كالسعمػمات كالحػار كالجراسات كتشسية 
 السجتسع السجني.

لمسؤسدة مكاتب في محافطات اقميع كخدستاف ك بغجاد ك بضخكت، كليا مصبػعات مغ الجخائج ك 
 السشذػرات.ك كالسجبلت 

قميع كخدستاف أانػنية مغ قبل كزارة الثقافة في مؤسدة خشجاف مشح تأسيديا حرمت عمى االجازة القك 
 412كبعج اتداع نذاشيا عمى مدتػػ العخاؽ حازت عمى اجازة كزارة شؤكف السجتسع السجني في بغجاد.

 أىسيا:ىجاؼ االسؤسدة خشجاف العجيج مغ كل
خمق مجتسع معمػماتي يتسضد بتجفق السعمػمة كالخبخ بذفاؼية مغ  السداىسة الفعالة في .1

 مرادرىا األصمية ككفق السعايضخ السيشية.
تقجيع أفزل الخجمات االعبلمية بقرج تحقضق التشسية في السجاالت العمسية كالثقاؼية كالدياسية   .2

 كاإلجتساعية كاإلقترادية.
سجتسع كتعزضج مداىسات الشخبة في بمػرة القخار صشاعة الخأؼ العاـ كتػسيع السذاركة ألفخاد ال  .3

 كبشاء السجتسع الجيسقخاشي ضسغ السؤسدات السجنية. ،الدياسي
كالقبػؿ بالخأؼ اآلخخ بضغ الثقافات  ،كتعسضق الحػار البشاءكدعسيا ثقافة اإلعتجاؿ كالتدامح  نذخ .4

 السختمفة كتعديد الحػار.
كالدعي لتغصية نذاشات السؤسدات  ،لذباب كالصمبةاالىتساـ بقزايا السجتسع السجني كالسخأة كا .5

 السجنية كالتػاصل االعبلمي مع مختمف السؤسدات الخسسية كغضخ الخسسية.
تأمضغ خجمات إعبلمية متقجمة بحدب تصػر العسل مغ خبلؿ القشػات اإلعبلمية السقخكءة ك   .6

 السخئية كالسدسػعة كعمى شبكة االنتخنضت.
 .)د.بخىع أحسج صالح( بذخرية (فخشجا)سؤسدة كارتبصت ىحه ال

                                                 
412  http://www.xendan.org/about.aspx  في مػقع خشجاف، عمى الخابط االتي:)مغ نحغ(  –( دةربارة)انطخ   
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 لسؤسدة )خشجان( السشذػرات والسؤسدات التابعة 
 :ػسشذػرات كىالج مغ يرجر فضيا العجيعبلمية ا خشجاف كسؤسدة 

مخكدىا في الدميسانية ك  -ـ(2004)مغ نيداف  ااسؤ( التي ترجر مغ كخدستاف بجءصحيفة )ئ  -1
( أياـ 6يػمية، ترجر )( تغضخت الى صحيفة 2006) في عاـاسبػعية كلكغ صحيفة ككانت في البجاية 

 في االسبػع.
بممغة الكػردية، كتتػزع ( ندخة 10000)كانت ترجر ( جخيجة يػمية سياسية عامة ؤئاض) ك

ممػنة تصبع في الدميسانية كتػزع في مشيا الرفحتاف االكلى كاالخضخة  ،( صفحة20)مػضػعاتيا بضغ 
ديالى ك نضشػػ ك لسجف كالقربات ذات االغمبية الكخدية في محافطات ) قميع كخدستاف ك كخكػؾ ك اأ انحاء

 (.ـ2011ىحه الرحيفة في تذخيغ االكؿ عاـ ) تغمقأ ( سشػات 7بعج )ك  صبلح الجيغ( 
 مقت ىحه السجمة فيغا لكغ ترجر بالمغة الكخدية مخة في االسبػع، ك كانت ( التي  فتانو مجمة )ىو  -2
 (.ـ2011) سشة

ترجر بػعية( التي ترجر بالمغة العخبية مخة كل اسبػع ، كىي مجمة سياسية عامة مجمة )االس -3
نحاء العخاؽ أالردف بسػاصفات عالسية كتػزع في ( صفحة ممػنة تصبع في ا80ندخة )في ( 10000)

 دػيجالكالػشغ العخبي كلشجف ك 
 .في كخكػؾ مجمة )كػبخك( التي ترجر بالمغة التخكسانية    -4
 .ـ(2010)برخ الشػر في االكؿ مغ كانػف الثاني أخشجاف" الحؼ مػقع "    -5
 ( في الدميسانية.101.7(  عمى السػجة )ّذاُتخ) ػرادي -6
 (ـ2011في نياية ) تأسذ كقجالدياسية في كػردستاف  ف ك سخكد االستخاتيجي لمذؤ ال -7

 
 مػقع خشجان

عبلمي ا  حا السػقعػرؾية، كىييا الشدخة اللج التي ليدتالرحيفة االلكتخكنية الكػردية يعج مػقع "خشجاف" 
 قميع كػردستاف العخاؽ.إة )خشجاف لمبث كالشذخ( كسؤسدة اعبلمية في لسؤسدابع ت

كالمغة العخبية تضشية( لبلبالميجة )الدػرانية كاك الكػردية د التحخيخية بالمغة اشذخ السػ يمػقع خشجاف ك 
ليا ركابط في  كالغات كميا ارسية كالتخكية مغ قبل،بالمغة الفعمسا أف السػقع كاف يشذخ  ،كاالنكمضدية

 لسػقع "خشجاف" بالمغة الكػردية.الرفحة الخئيدة 

                                                                                                                                                         

 شي الكػردستاني لحخب االتحاد الػشحكػمة أقميع كػردستاف العخاؽ، كنائب الدكختضخ العاـ د.بخىع أحسج صالح: رئيذ   
(1/6/1975في ) ىحا الحدب  تأسذتاف؛ بضغ الحاكسضغ في أقميع كػردسأحج الحد   
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 هىّتر، ككاف الرحفي )ـ(2010)عاـ في االكؿ مغ كانػف الثاني مػقع "خشجاف" كبأ البث في 
)خالج الرحفي تػاله  كفي بجاية تأسيدو ـ(2010)عاـ رسػؿ( رئيذ تحخيخىا حتى االكؿ مغ أيمػؿ 

 الشاحية الدياسية كالتغضضخات الفشية. مغ شخؼ عميوفأسميساف( 
شخؼ عمى كقاـ باالني( ػ الرحفي )ـيسغ لي ـ(2010)أيمػؿ عالع مغ االكؿ ثع تػلى العسل في 

 تحخيخ.ئيذ ر السػقع برفة 
سػقع  ػت كالرػرة، كلع يتػقف الفػتػ كالرالبالشز ك  ذخ مػادهيشعسل كسػقع الكتخكني ك يخشجاف  مػقعك 

 .كالتغضخات اراتعغ التصػ 
غ ضفي داخل السػقع كالسخاسم التابعضغ لوعتسج عمى السحخريغ يأف مػقع "خشجاف"  الىالسػقع  أشارك 

ؼ مع )فخانذ بخيذ( لمخبخ عتسج عمى االشتخاؾ الذيخ يأنحاء أقميع كػردستاف كالعخاؽ، ك كالسشجكيضغ في 
 مع فػتػ.ك  الجكلي

عغ  مبجأ "خشجاف" في العسل فزبل  ك  ،اـ بالحؿيقة كالحياد في نذخ االخبارااللتد كاف السػقع يدعى الى 
 مع مخاعاة الحقػؽ كالحخيات الذخرية كالسرمحة العامة.ىػ االلتداـ بالسبادغ االخبلؾية لمعسل الرحفي 

التي ىي أىجاؼ السؤسدة االـ، كيػاكب التصػرات كااللتداـ مؤسدة خشجاف  غصبق مباديمػقع "خشجاف" ك 
  . (alexa.com)لحؿيقة بحدب ؾيع السػقع با

 
 "خشجان" مػقعية ليكم

، كيزع عجدا مغ االقداـقداـ تشذخ السادة الرحؽية كىحه االأقداـ،  ةمػقع "خشجاف" عجيتزسغ ـيكل 
 :ػكى

اء د قة بالقزية الكػردية  في أجد االخبارية الستعمتشذخ السػاالتي  خبار الكػردستانية الا .1
 .كػردستاف كالعالع

 ستعمقة بالعخاقضضغ.كالخارج الك  لجاخالخبارية الستعمقة بالعخاؽ في شذخ السػاد االكت خبار العخاق أ .2
قميع إاالخبار الجكلية الستعمقة ب كالسيساة بكل الجكؿ قخبار الستعمكىي اال: خبار الجوليةالا .3

 كػردستاف كالذخؽ االكسط بذكل عاـ.
كػردستاف برفة خاصة كالتقاريخ الجكلية يع إقمعمقة بالست السشذػرة ريخاالتقتزسغ تك : ريخاالتق .4

 كالعخاؾية برفة عامة.

                                                 

كيعصيػظ   تختضػب مػاقػع كػل بمػج عمػى حػجه مػقػع لعػخض تختضػب السػاقػع كيعصيػظ تفرػيبل  عػغكىػػ : alexa.comمػقػع   

يػـػ  يجخػ تحجيث عمى السػقػع كػلك   التفريبلت كالتختضب حدب تخرز السػقعك   Category تختضب حدب اؿال السػقع 
 .مئة في السئة لكغ مػقع اليكدا غضخ دقضق  مخة كاحجة بالضـػ  update مخة تقخيبُا أؼ ؼيو
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لسؤسدة التابع ىا السػقع أك أحج السشذػرات جخا أتشذخ السقاببلت الرحؽية التي ك : التالسقاب .5
خخػ االفي كجو نطخ السػقع كشذخ في السػاقع بلت السيسة باالت تشذخ السقاح"خشجاف" كفي بعس ال

 السقاببلت الستعمقة بالقزية الكػردية. السيساجكلية ك الكػردية أك ال
 قميع كػردستاف أك العخاؽ كالعالع.إخبار الخياضية في األتتزسغ ك : خبار الخياضيةاال .6
قميع كػردستاف العخاؽ ك الذخؽ إخبار االقترادية الستعمقة بتتزسغ االك : خبار االقتراديةاال .7

 االكسط أك العالع.
 قميع كػردستاف كالعخاؽ أك العالع.إفي  الفشيةغ االخبار تتزسك  خبار الفشية اال  .8
 كالجكلضضغ كالذخقضضغ ب الكػرداتء كالسقاالت السكتػبة مغ قبل الكتزسغ االراكي:  السقالفغ  .9

 السقاالت الستعمقة بالذأف الكػردؼ.ك  ،خزبؤل
 ااذ ،ةالبضئة ك حربار الثقاؼية كالاالخخبار السشػعة التي تتزسغ االتشذخ ك  أخبار السشػعات  .10

 كاف في أقميع كػردستاف أك الجكؿ االخخػ.
أك  تخفضييةسياسية أك مقصات ال تكان ا،اذكىػ أسمػب ميع تتزسغ لقصات الفضجيػ ك  الفيجيػ  .11

 .يةتعميس
ار العمسية في كل السجاالت العمسية )الرحية بخاالتتزسغ ك  خبار العمسية الا .12

 كالتكشػلػجية،...(
 خخػ.أكجلضل لعشاكيغ مػاقع  ،الخكابط لبعس السػاقع الكػردية تتزسغك  السػاقع الكػردية  .13
يسكغ أف تترل ك  ،غضالسػقع حتى السدتخجمعمى تتزسغ السعمػمات عغ السدؤلضغ ك : االترال .14

 السػقع. يع، كخجمة لدائخؼ ئراشقل ابيع ل
 تزسغ رسالة السػقع كتحجيج ىػيتو.كي مغ نحغ  .15
 خاص بالسػقع .الرشيف االتزسغ كي ف ياالرش .16
 لمبحث داخل السػقع. البحث  .17
يع كػردستاف كالعخاؽ كالعالع قمإسجاالت مغ اليتزسغ القرز الرػرية في كل ك  فػتػ كمخي  .18

 الرػر السدضخة. السيساك 
جخاء أقميع كػردستاف كالعخاؽ ك إسجف في بعس الفي  ذيعصي لمسدتخجيغ حالة الصقك   ذالصق .19

 كػردستاف )سػريا، تخكيا،ايخاف(.مغ شقذ 
 (.PDFسؤسدة خشجاف ب )بعة لا( التئاضؤصحيفة )تتزسغ ك  ( ئاضؤجخيجة ) .20
 (.PDFسؤسدة خشجاف ب)( التابعة لهةفتانةمجمة )تتزسغ ك (: هةفتانةالسجمة ) .21
 (.PDFسؤسدة خشجاف ب)سغ مجمة )االسبػعية( التابعة لتتزك السجمة )االسبػعية(   .22
 (.PDFب) سؤسدة خشجاف( التابعة لسوثكومجمة )تتزسغ ك :  (سوثكوالسجمة ) .23
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 سشذػرات السؤسدة كاالعبلنات التجارية.تتزسغ االعبلنات الخاصة بك : االعالنات .24
 

 مػقع "خشجان"في الذكل 
تحمضل، السػقع ك الخبلليا دراسة شكل مغ ع يتت االذكل أحج سسات التحمضل لمعضشة، كىشاؾ أساسييعج 
 -:ايكأىس 413خخػ االالجراسات  إلىاستشادَا 

 .عكيؽية الػصػؿ الى السػق .1
 .المغة .2
 .كػادر الرحفضضغ .3
 زكار السػقع. عجد .4

 

 أوال   كيفية الػصػل الى السػقع
 

 ؼ سػقع ببعس الصخؽ الخئيدة كغضخ الخئيدة،التػصل الى لسػقع "خشجاف" الف يتسكغ السدتخجمػ 
%(، أما 43,28بشدبة ) لسػقع الؽيذ بػؾ كسػقع اجتساعي( مغ السدتخجمضغ كصمػا عبخ ا290853)

 تخجاـ العشػاف الخئيدي لمسػقع كىػا عبخ اس( مغ السدتخجمضغ كصمػ 183744نية )لثافي السختبة ا
(www.xendan.org( كبشدبة )كقج كصمػا البعس مغ السدتخجمضغ عبخ استخجاـ البحث 27,33 ،)%

ي السختبة االخضخة (، أما ف169264) %( كعجد استخجاميع25,18( بشدبة )Google عبخ ) 
 %(.4,19( بشدبة )Koord.com( مغ السدتخجمضغ كصمػا عبخ السػقع )28216)ؼ

 ( يػضح كيؽية الػصػؿ الى مػقع "خشجاف"4ججكؿ رقع )كال
 

 الػصػل الى مػقع "خشجان" يبيغ كيفية( 4ججول )
 

                                                 
413 .404عبجاالمضخ الؽيرل،  مرجر سابق، ص    

http://www.xendan.org/
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عجـ انتذار أيزا  يجؿغ كصمػا الى السػقع بصخيقة غضخ مباشخة، ك السدتخجمض عمى أف أغمبيىحا يجؿ ك 
 شػاف الخئيدي لسػقع "خشجاف" .الع
 

 ثانيا   المغة

المغة أىع كسائل التفاىع كاالحتكاؾ بضغ أفخاد السجتسع في جسيع مياديغ الحياة، كبجكف المغة  تعج: المغة
كتختبط المغة بالتفكضخ ارتباش ا كثيق ا؛ فأفكار اإلنداف تراغ دكم ا في قالب  ،يتعحر نذاط الشاس السعخفي

تخمد ك ؿ تفكضخه الباششي كمغ خبلؿ المغة فقط تحرل الفكخة عمى كجػدىا الػاقعي؛ لغػؼ، حتى في حا
 المغة إلى األشياء السشعكدة فضيا.

مػقع ك و، كتججيج خرائز مدتخجمي لتججيج خرائز مزسػف السػقع العشرخ السيعىي كالمغة 
مغة أساسية لو، كفي بعس ك ،الميجة الدػرانية ياراختكبالتججيج عتسج عمى المغة "الكػردية" ي"خشجاف" 

 ( يػضح الميجات في مػقع "خشجاف".5كالججكؿ ) بالميجة الكخمانجية. شذخ مػادهيحاالت ال
 

الج
دول 

(5 )
يبيغ 
الميجا

ت في 
مػقع 

 "خشجان"
 

 الشدبة التكخارات الميجة
 %99,923 1314 سػرانية
 % 0,007 1 بيجيشية

 %100 1315 السجسػع
 

 ثالثا   كػادر الرحفييغ
االعبلمية  اتاالعبلمية كالفشية مثل كل السؤسدعسل في الرحف االلكتخكنية العجيج مغ الكػادر ي

 كالرحف التقمضجية.

 السختبة الشدبة التكخارات وصػل الى مػقع
 االكلى %43,28 290853 عبخ السػقع الفيذ بػك

 الثاني %27,33 183744 استخجام العشػان الخئيدي
 الثالث Google 169264 25,18% عبخ البحث في 

 الخابع Koord.com 28216 4,19% عبخ السػقع  
  %100 672077 السجسػع
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( 12كيبمغ مجسػعيع )، كجباتج مغ الكػادر الرحؽية كالفشية في ثبلث ييعسل العجكفي مػقع "خشجاف" 
 يعسمػف كرحفضضغ كثبلثة يعسمػف كفشضضغ.( مشيع 9)كادرا، 

مغ  كاف ىشاؾ عجد محخريغ،برفة ك سبعة صحفضضغ  ،خبخالقدع التحخيخ ك مدؤكؿ  رئيذكىع 
 مػقع "خشجاف"( يػضح عجد الكػادر في 6) رقع ججكؿكال. كىع في تغضضخ دائعالسخاسمضغ كالسشجكبضغ 

 
 مػقع "خشجان"في  عامميغجد الع( يبيغ 6ججول )ال

 
 الشدبة التكخارات الكػادر

 %75 9 حؽيةالر
 %25 3 الفشية

 %100 12 السجسػع
 

 زوار السػقعرابعا   عجد 
 Pageالجساىخؼ، مثل شخيقة تقضيع درجة السػقع ) اكذف عغ مدتػاىبالـ السػاقع اقيىشاؾ شخؽ عجة ل)

Rank لكتخكنية تسكغ مغ الحرػؿ عمى درجة السػقع، كىشاؾ مػاقع خاصة دكات اأ(، كذلظ باستعساؿ
عشجما يتعمق ، ك (top25web.com( ك )seochat.comك)( gopegerank.comبيحا الذأف مثل )

االمخ بكذف تفاصضل دؾيقة لعجد السدتخجمضغ الؼ مػقع مغ السػاقع، يجب الحرػؿ عمى تمظ التفاصضل 
ػجج لجػ شخكة غػغل خجمة تخاص بيحا السػقع، كفي نفذ الػقت مغ البيانات التي يشتجيا الخادـ ال

 414ة الدكار(" كندبGoogle Page rankخاصة باسع "
فقج ( 26/12/2012( حتى )1/1/2010شدبة لعجد مدتخجمي مػقع "خشجاف" كزكاره خبلؿ الدشة )البك 
 ( مدتخجمَا.794678الى ) ػاكصم

في  ، فكافدكارلمما أقل عجد ، أ( مدتخجما  47917( )15/11/2011)في  كاف دكارالكأكثخ عجد 
 ( مدتخجمَا.4( )2/1/2010في ) تأسيذالبجاية 

كبمغ عجد زكار السػقع في  ( مدتخجما  891050الى ) قجلجراسة ك مجة اأثشاء  في دكار الجد ف عأ عمسا
في  ما  ج( مدتخ292744)ك ( مدتخجما  288791) فبمغ أما في ايار ( مدتخجما  309515)نيداف شيخ 

 ( يػضح عجد زكار مػقع "خشجاف" في أثشاء مجة الجراسة.7كالججكؿ ) شيخ حديخاف.
 

 
                                                 

414 .147-146ىػنو ر رسػؿ،مرجر سابق، ص   
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 زوار مػقع "خشجان"بيغ عجد ( ي7ججول )ال
 

 السختبة الشدبة عجد الدوار الذيخ
 االكلى %34,73 309515 نيداف

 الثانية %32,41 288791 ايار
 الثالثة %32,85 292744 حديخاف

  %100 891050 السجسػع
 

( 34847سػبايل الى )المغ  ا( نػع130سػبايل مغ خبلؿ )عغ شخيق ال عجد السدتخجمضغكصل ك 
 ىع( مدتخجمَا ك 502175%( ؾ)63,19) تيعجمي مػقع "خشجاف" في العخاؽ ندبخغمب مدتأ ك ؛ امدتخجم

(. 26/12/2011في بجاية التأسيذ حتى ) ( مدتخجماَ 64042ة مغ بخيصانيا ؾ)بة الثانيتسخ في ال
 ( يػضح عجد مدتخجمي مػقع خشجاف في بعس البمجاف.8كالججكؿ )

 سػقع "خشجان"العالع لفي بمجان ( يبيغ عجد السدتخجميغ 8ججول )
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السختبة الشدبة عجد السدتخجميغ البمجان
 االكلى %88,68 502175 العخاؽ

 الثانية %11,31 64042 بخيصانيا
  %100 566217 السجسػع



193 

 

 السبحث الثاني  االساليب االخخاجية في مػقع )خشجان( 
 

 قع خشجانمػ أوال   االسمػب االخخاجي لمرفحة الخئيدة في 
 

      السـالـيــب اطإخـــخاجيـة لمسػاقع اطإلكتخونية .1
 

سختمط مغ ذكل الال خخاجية لعخض مزامضغ الرحيفة كىسا:سالضب االنػعضغ مغ األ عمىمػقع خشجاف إعتسج 
 أسمػب البػابة االلكتخكنية، كأسمػب الػحجات االلكتخكنية.

الفشػف الرحؽية كالسيسا االخبار السيسة مغ كجية نطخ  كذلظ بالشدبة ألسمػب البػابة االلكتخكنية في عخض
 القائسضغ عمى مػقع خشجاف.

أما اسمػب الػحجات االلكتخكنية في عخض أخبار عاجمة ك الخبخ الخئدي لمرفحة الخئيدة مغ السػقع، كؼيعخض 
ثع عخض  عميو ثبلثة ممخرات، االخبار، أك السػضػعات أخخػ عمى الرفحة الخئيدة بذكل مػجد مع صػرة،

الخبخ الخئيذ في يدار الرفحة الخئيدة مع صػرة كيتع عخض الخبخ كامبل  عغ شخيق رابط بالشقخ عميو. كالسمحق 
 ( يػضح استخجاـ االسالضب االخخاجية في مػقع خشجاف.11)

    

 نػع نصاق الرحيفة. 2
 

سختمفة مغ الجخػؿ  الى مػقع سعى مػقع خشجاف الى تدجضل اسع الشصاؽ العالسي، كيسكغ لمستمقي  في الجكؿ ال
 خشجاف عبخ الشصاؽ العالسي.

( كشػع السجاؿ في عشاكيغ مػاقع االنتخنت؛ ككثضخا  ماتدتخجـ مغ قبل السػاقع الحكػمية أك OGRكىػ نصاؽ ) 
 السؤسدات الحكػمية  أك السشطسات السحمية، اإلقميسية كالجكلية غضخ الخبحية، لكغ مػقع خشجاف يدتخجـ ىحه الصخؽ، 

( كفي بعس الدشػات COMفذتخػ ىحا الشصاؽ لعجـ إمكاف تدجضل عشػاف السػقع بإسع )خشجاف( في نصاؽ )
( كبعج سشػات Xendan,comالسشرخمة أشتخػ ىحا العشػاف كلكشو اليدتخجمو كىحا العشػاف الخاص بالسؤسدة )

 اليسكغ شخاؤه.

   

 مػقع خشجانسدانجة في الالخجمات . 3
 

تعخؼ عمى استخجاـ الخجمات السدانجة في مػقع خشجاف، كخجمة السعمػمة التي تقجميا سعت الجراسة الى ال
الرحف، كتػصمت الجراسة الى أف مػقع خشجاف يقجـ الخجمات السدانجة لمقخاء، كىي درجات حالة الصقذ كالسيسا في 

خ عمى يسضغ البلفتة الخاصة محافطات العخاؽ كأقميع كػردستاف مع بعز السحافطات الكػردية في تخكيا كايخاف، كتطي
 بالسػقع عمى شكل اعبلنات متحخكة بذكل خاص كبارز.
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كيسكغ القػؿ إف مػقع خشجاف يقجـ مػاقضت الربلة أيزا  في شيخ رمزاف السبارؾ كذلظ مغ بجاية الرفحة في 
 الجانب االيسغ.

 مػقع خشجاناالترالية في  الخجمات. 4
 

لرحف االلكتخكنية في الخجمات التفاعمية السباشخة، كالخجمات التفاعمية تتسثل الخجمات االترالية السقجمة في ا
 غضخ السباشخة.

كتذضخ االدبيات الشطخية الى أف أىع الخجمات التفاعمية السباشخة التي تتػفخ في الرحف كالسػاقع االلكتخكنية تتسثل 
اللكتخكني، كتعميقات القخاء كاستفتاءات في:)سجل الدكار، كالسشتجيات، كاالتراؿ بالسحخريغ، كالجردشة، كالبخيج ا

؛ كتبضغ نتائج الجراسة أف خجمة االتراؿ بالسحخريغ، كالبخيج االلكتخكني كتعميقات القخاء ىي أىع الخجمات 415الدكار(
التي يقجميا مػقع خشجاف، كلكغ يسكغ لمسدتخجمضغ في مػقع خشجاف التاـ بالتعمضق فقط عمى السقاالت السشذػرة في 

كيسكغ االتراؿ بغخفة االخبار كالسدؤكؿ التكشيكى لمسػقع كمدؤكؿ االعبلنات في السؤسدة. كالججكؿ رقع السػقع، 
 ( يػضح استخجاـ الخجمات االترالية في مػقع خشجاف.9)

 
 مػقع خشجاناستخجام الخجمات االترالية في ( يبيغ 9ججول )ال

 
 غيخ متػفخة متػفخة الخجمات االترالية

  * سجل الدكار 
 *  لسشتجياتا

  * االتراؿ بالسحخريغ
 *  الجردشة

  * البخيج االلكتخكني
  * تعميقات القخاء كاستفتاءات الدكار

 
سػقع خشجاف بػساشة  الياتف كالعشػاف البخيجؼ؛ ة لبلتراؿ بالػسائل السعضشكسعت الجراسة الى التعخؼ عمى    

ػقع السػجػد في رأس الرفحة بعشػاف )االتراؿ( بالمغة كىحه الخجمات مػجػدة بالخابط  الخاص في االبحار لمس
 (ثتيىةّذيالكػردية )

 

                                                 
415 .156صالح بغ زيج بغ صالح العشدؼ، مرجر سابق، ص   
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 . روابط لمرفحات الخئيدة في الرفحات الجاخمية 5
 

حات الخئيدة في الرفحات الجاخمية في مػقع خشجاف، ك تػضف ركابط لمرف معخفة كجػدسعت الجراسة الى    
)ارساؿ " بالمػف االزرؽ، في أسفل عشػاف السػضػع، كتقجـ ايقػناتديجالس "الخكابط بكمسات مفتاحية متسثمة في عبارة 

 (.twitter، ك face bookفي السػقع  likeالى، كشباعة، كمذاركة، كخحف، 
كالحطت الباحثة  أف مػقع خشجاف كضف الرػر كالعشاكيغ باعتبارىا ركابط ككصبلت، كذلظ مغ خبلؿ صػرة في 

بيكدل( ارتفاعا ، لكغ صػر  250بيكدل( عخضا  ك) 515بمغ حجع الرػرة )صجر الرفحة الخئيدة لمسػقع، كقج ي
بيكدل(  100بيكدل( عخضَا ك) 180الخبخ في أعمى الرفحة الخئيدة كخبخ ثانػؼ في الرفحة يبمغ حجسيا )

 ارتفاعا .
مػف االحسخ كبالشدبة لمعشاكيغ سعت الجراسة الى اف مػقع خشجاف استخجـ العشاكيغ كخابط، قج كضف العشاكيغ بال

كبعج الشقخ عميو يتحػؿ الى المػف االزرؽ، كىحه االستخجامات خاصة باالخبار الخئيدة لمرفحة، أما عشاكيغ 
السػضػعات االخخػ أك االخبار الثانػية فتصبق ىحه االلػف بالعكذ، فتػضف العشاكيغ بالمػف االزرؽ كبعج الشقخ عميو 

ى السديج مغ السػضػعات التي تحػؿ العشاكيغ الى المػف االسػد، كىحه يتحػؿ الى المػف االحسخ، كمغ ثسة الشقخ عم
 .التحػالت يتسضد بيا السػقع

 
 ـة الــتــخويــدـ .6 

الذعار، ك : )البلفتة، كىي أربعة عشاصخ، تتسثل في ،مرحيفةتقدع التػريدة كتزع كل مغ العشاصخ البشائية ل
، لسػقعفحة الخئيدة لمسػقع كتسثل تعخيفة اخ الثابتة التي تسضد الرتعج البلفتة مغ أىع العشاصك العشق(، ك االذنضغ، ك 

 كالسكاف الحؼ تػضع ؼيو البلفتة تتغضخ اذا كاف في يسضغ الرفحة أك في الػسط أك يدار الرفحة.
كسعت الجراسة الى أف مػقع خشجاف لع يغضخ مكاف الفتة السػقع شضمة مجة الجراسة، كاذا كاف ليع التججيج أك 

بذكل جدئي فمغ يؤثخ ذلظ عمى تغضضخ مكاف البلفتة. كجاءت البلفتة في مػقع خشجاف في يسضغ رأس  التصػيخ
 الرفحة.

، كىػ عبارة عغ رمد يأتي كإخخاجيا الرحف كالسػاقع البشائية الثابتة في ترسيعمغ العشاصخ  كىػكأما الذعار 
فقا  لخؤيتيا الخاصة، كالذعار ىػ مجسػعة مغ الذعار مغ صحيفة إلى أخخػ ك  دائسا  مراحبا  لبلفتة كيختمف مػقع

 .الخصػط السعبخة بذكل رمدؼ عغ سياسة الرحيفة
 كجاء شعار مػقع خشجاف في يسضغ الرفحة، كلع يتغضخ في أثشاء مجة الجراسة.

كالحطت الباحثة أف االذنضغ السدتخجمتضغ في مػقع خشجاف بجانب ىسا عبارة عغ أذف كاحجة، كقج استخجـ مػقع 
ف مداحة االذنضغ بجانب يدار الرفحة الخئيدة لبلعبلنات الستحخكة كالخاص بالذخكات كراديؤ خشجاف كعخض خشجا

 مجريج كبخشمػنة(.ريال نتائج االخبار الخياضية كالسيسا أخبار )
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أما استخجاـ العشق، فيػ مداحة ضيقة الحجع تفرل الخأس عغ جدع الرفحة كتعخض فضيا الػصبلت كالخكابط 
ػاقع كتعخض فضيا أيزا الذخيط االخبارؼ، كقج استخجـ مػقع خشجاف بعس الػصبلت الخاصة بالسػقع كبعس الس

كىي )الرفحة الخئيدة، كالخبخ، كالتقخيخ، كالسقابمة، كالخياضة، كاالقتراد، كالسشػعات، كالسقاؿ، كالفضجيػ، كالعمػـ، 
الخبارؼ )الدبتايتل( أيزا خبلؿ مجة الجراسة لعخض كالسػاقع الكػردية، كاالتراؿ، كمغ نحغ( كاستخجـ مػقع الذخيط ا

 عشاكيغ االخبار السيسة مغ كجية نطخ القائسضغ عمى السػقع.
كيتسضد مػقع خشجاف باستخجاـ العشق في رأس الرفحة قبل عخض البلفتة الخاصة بالسػقع كبعخض بعس الخكابط 

شية، كمػقع خشجاف في تػيتخ، كمػقع خشجاف في الؽيذ مثل: )مػقع خشجاف بالمغة العخبية، كمػقع خشجاف بالمغة البلتض
ـ العشاصخ البشائية الثابتة ح استخجاضيػ الحؼ ( 10) رقع ججكؿكىحا مبضغ في ال بػؾ، كخشجاف مػبايل، كراديػ خشجاف(.

 .مػقع خشجاففي 
 

 استخجام العشاصخ البشائية الثابتة في السػقع خشجان بيغ( ي12ججول )ال
 

يدار رأس  سيغ راس الرفحةي العشاصخ البشائية
 الرفحة

 وسط رأس الرفحة
 

   * الالفتة

   * الذعار

  *  االذنان

  * * العشق

 
 

 في مػقع خشجانت اطإعـــالنــا .7

، في إعبلمية تجارية تداعج في تسػيل السػقع كتزفي لسدة جسالية عميويدتخجـ مػقع خشجاف االعبلنات كسػارد 
فتة خشجاف في االذف االيسشى، كفي كسط الرفحة الخئيدة بحجع كبضخ بؿياس أعمى الرفحة الخئيدة بجانب ال

 ( الحؼ يػضح استخجاـ االعبلنات في مػقع خشجاف.11( بشػع متحخؾ. كسا في ججكؿ رقع )400×350)
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 مػقع خشجان( يبيغ استخجام االعالنات في 11ججول )ال
 

 غضخ متػفخ متػفخ نػع االعبلنات
 *  اعبلف ثابت

  * اعبلف متحخؾ
 *  اعبلف تفاعمي )رابط اعبلني(

 
 ثانيا   الخرائز الفشية  

 . الػسائط الستعجدة1

خكد عمى الستعجدة، في الرفحات الخئيدة، كيدتخجـ الػسائط يمػقع خشجاف ضيخ لشا في الجراسة السضجانية أف  
   .فتػغخاؼية في الرفحات الخئيدة كالجاخمية بذكل كبضخالرػر الاستخجاـ 
  

 أنػاع الػسائط الستعجدة. 2
كسائط متعجدة ( في أثشاء مجة الجراسة ، كقج   1370حضث بمغ مجسػعيا )الػسائط الستعجدة  يدتخجـ مػقع خشجاف

مػقع خشجاف عمى استخجاـ كيختكد ، الحطشا خبلؿ الجراسة أف السػقع  يخكد عمى نػع كاحج بذكل كبضخ مغ بضغ االنػاع
احجة كتفدضخ عمى قل صػرة ك كفي اال في تقجيع كل السػضػعاترفحات الخئيدة كالجاخمية رػر الثابتة في الال

( صػر فػتػكمخؼ مرجرىا خاص 5( صػرة مشيا في شكل فػتػكمخؼ، ك)21( صػرة، )1337السػضػع السشذػر ؾ)
عبلنات السشذػرة الستحخكة في أالرػر الفتػغخاؼية التدتخجـ ( مشيا مرجرىا ككالة فخانذ بخيذ، ك 16بالسػقع كلكغ )

 في الرفحة الخئيدة لمسػقع.
السشذػرة في السػقع ك قبل  مغفضجيػ السشذػرة في السػقع الكل لقصات  لقصات الفضجيػ كسعة الجراسة ىيتدتخجـ ك 

(You Tube) ( كيسكغ لمسدتخجمضغ التحسضلDownload عمى لقصات فضجيػ في) اليسكغ أف النو  ،الضػتػبمػقع
 ( لقصة فضجيػ. 24( في السػقع، كسعة )Streamingكيسكغ البث ) مػقع خشجاففي  تحرل عمى التحسضل

كاليدختجـ مػقع خشجاف الػسائط الرػتية في الرفحات الخئيدة كالجاخمية، كىحا يعج إحجػ الخرائز الخئيدة في 
 السػاقع االلكتخكنية كالسيسا مع السػارد التحخيخية حتى تثبت مرجاؾية أكثخ لمسػقع. 

                                                 

كبػػخ مػقػػع عمػػى شػػبكة االنتخنػػت يدػػسح لمسدػػتخجمضغ بخفػػع كمذػػاىجة كمذػػاركة مقػػاشع الفضػػجيػ بذػػكل مػقػػع الضػتضػػػب ىػػػ أ  

مقػجمي خػجمات  أكػابخرػبح مػغ يية ك امتػج الضػـػ لكسقجـ خجمة مذػاركة ممفػات الفضػجيػ الذخرػ YouTube لقج بجأمجاني، 
 .الفضجيػ التخفضيية في العالع

 



198 

 

طت خبلؿ الجراسة أف مػقع خشجاف يدتخجـ قررا صػرية )كخاؼيظ نضػز( لعخض أىع السػضػعات مغ كجو كالح
( 12نطخ السػقع، كىحا مغ أىع مسضدات مػقع خشجاف التي التيتع بو الػاقع اإللكتخكني الكػردؼ اآلخخ. كالججكؿ رقع )

 يػضح استخجاـ أنػاع الػسائط الستعجدة في مػقع خشجاف.
 

 مػقع خشجان( يبيغ استخجام الػسائط الستعجدة في 12ججول )ال
 

 
 
 
 
 

 
 
   خشجانقع في مػ  ةأنػاع الفيجيػ السدتخجم. 3

السػاد مع  راحب كداعع لبلخبار السشذػرة ؼيودتخجـ لقصات فضجيػ مأضيخت الجراسة أف مػقع خشجاف الي
المقصات لكغ أكثخ االخبار في الرفحات الخئيدة، سثل التي ت مػقع خشجاف لقصات الفضجيػالتحخيخية؛ كيدتخجـ 

 تخفضيية.
  

 خشجان . مكان الػسائط الستعجدة مغ مػقع4
كفي الرفحات  ،يدة بذكل رئيديعخض الػسائط الستعجدة في الرفحات الخئيمػقع خشجاف أضيخت الجراسة أف 

ى الرفحة لمرػر الفػتػغخاؼية مع السػاد تعخص ىحه الػسائط في أعمالفػتػغخاؼية بذكل ثانػؼ، ك خمية لمرػر الجا
 .جيػ في أعمى الرفحة الخئيدةضتعخض لقصات الف ة(، كتػكمخي)الفػ رػر التحخيخية كفي أسفل الرفحة ال

    

 م فييا الػسائط الستعجدةدتخجت. الفشػن التحخيخية التي 5
 

ئط الستعجدة في الفشػف التحخيخية، كيدتفضج أيزا ج بذكل شؽيف مغ الػساضدتفأضيخت الشتائج أف مػقع خشجاف ي
بذكل جدئي مغ الرػر الفػتػغخاؼية في كل الفشػف التحخيخية )االخبار، كالتحؿيقات، كالسقاالت، كالسقابمة الرحؽية، 

ضج مغ االنػاع االخخػ لمػسائط الستعجدة كىحا يجؿ عمى أف مػقع خشجاف أىسل الػسائط كالتقخيخ الرحفي(، كاليدتف
 الستعجدة بذكل كبضخ كأف السػقع يصبق الدياسة التحخيخية لمرحافة الػرؾية.

 

  

 غيخ متػفخة متػفخة الػسائط الستعجدة
  * الرػر 

 *  صػت فقط
  * صػت كلقصات فضجيػ

  * قرز صػرية )كخاؼيظ نضػز(
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 . العشاصخ السػضفة في الترسيع إلى جانب الحخوف، واللػان6
 

تخكنية )الحخكؼ، كااللػاف، كالرػر، كعشاصخ الفرل يدتخجـ جسيع العشاصخ االلكمػقع خشجاف تبضغ لشا أف 
كالشرػص التذبيعية( مع اعتساد الرحف عمى استخجاـ االلػاف في الخمؽيات لبعس السػاد الخاصة في الرفحات 

 لخمق التػازف كالتشدضق. الخئيدة

   

 . أنػاع عشاصخ الفرل السدتخجمة7
 

لرفحات الخئيدة، كاستخجـ اشارات السػضػعات السشذػرة عشاصخ الفرل في ادتخجـ تبضغ لشا أف مػقع خشجاف ي
في الرفحة كالسيسا في عخض الفشػف الرحؽية كبااللػاف السختمفة، المػف االزرؽ لمتقخيخ الرحفي السشذػر في 

 الرفحة الخئيدة الىسضتو مغ كجية نطخ السػقع، كالمػف االحسخ لمسقاببلت الرحؽية السشذػرة في الرفحة الخئيدة.
خجـ السػقع لمسقاالت الرحؽية، السقاؿ الكػردؼ، كالسقاؿ الستخجع كالسقاؿ الخاص بالرحف كالسػاقع كيدت

 الكػردية.
كيدتخجـ السػقع أيزا ججاكؿ لقصات الفضجيػ، السشذػرة في أعمى الرفحة الخئيدة يدتخجـ أيزا  االشارات لعخض 

 االعبلنات في الرفحة الخئيدة.
  

 مة في الرحيفة اطإلكتخونية. تػضيف اللػان السدتخج8
 

يدػػتخجـ االلػػػاف لتػضيػػف الرػػفحات الخئيدػػة كالجاخميػػة فػػي السػقػػع،  كيدػػتخجـ كػػبل مػػغ مػقػػع خشػػجاف تبػػضغ لشػػا أف 
)الرػػػػػر، كاألرضػػػػيات، كالعشػػػػاكيغ، كحػػػػخكؼ الشرػػػػػص، كالػسػػػػائط الستعػػػػجدة، كااللػػػػػاف( كلكػػػػغ اليدػػػػتخجـ الخسػػػػػـ 

 الكاريكاتضخية كأحج االشكاؿ الرحؽية.
كيػضػػف الرػػػر بػػااللػاف السختمفػػة كالعشػػاكيغ بػػالمػنضغ )االزرؽ كاالحسػػخ( ؼيطيػػخ كػػل العشػػاكيغ الخئيدػػة لبلخبػػار  

 الخئيدة في السػقع  بالمػف االحسخ، ككل السػضػعات االخخػ يطيخ بالمػف االزرؽ.
اللػػاف كتػضيفيػا ( يػضػح اسػتخجاـ ا13ججكؿ رقػع )كتطيخ حخكؼ  الشرػص بالمػف االسػد حتى تبخز لمقخاء. كال

 في مػقع خشجاف.
 مػقع خشجانيبيغ أستخجام تػضيف االلػان في ( 13ججول )ال

 
 غيخ متػفخة متػفخة تػضيف االلػان

  * الرػر
  * االرضيات

  * العشاكيغ
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  * الػسائط الستعجدة
  * حخكؼ الشرػص

  * االلػاف
 

 محتػيات الرحيفة اطإلكتخونية ججيج. ت9
 االخبارمحتػيات كاكثخ مغ مخة في الضػـ، كالسيسا  يججد محتػياتيا بذكل يػميمػقع خشجاف ف أضيخت الشتائج أ

 .عجة ساعاتأكثخ مغ مخة في الضػـ أك في  التي يحجث
، فتكػف كالسقاالت  ،التقخيخ الرحفيك  ،السحتػيات أما تحججيج برفة غضخ يػمية ذلظ يحجث ك مخة كاحجة في الضـػ

 حخيخية.ا لقصات الفضجيػ،لبلستفادة مشيا كفشػف تكالسيس لمػسائط الستعجدة
  

 . وجػد الالفتات اطإيزاحية لسحتػى السػضػعات التحخيخية11

بخزىا، حتػػ السػضػعات التحخيخية حتى ادتخجـ البلفتات االيزاحية لسأضيخت الجراسة أف مػقع خشجاف ي 
السشػعة في الرفحة كتمظ ىي األخبار  ،خيخ الرحفيسقابمة الرحؽية كالتقالك ،عشاكيغ السػضػعات التحخيخية كالسيسا

 الخئيدة.
 

 سمػب التعخض اثالثا   
 

 أنػاع الخصػط السدتخجمة. 1
 

كالرفحات  ،مغ الخصػط لكتابة العشاكيغ في الرفحة الخئيدة ا  كاحج ا  مػقع خشجاف استخجـ نػعتبضغ لشا أف 
خاءة الشرػص السشذػرة في السػقع عبخ حاسػب لع يتع (، النو اليسكغ قUnikudr) الجاخمية كىػ نػع )يػنى كػرد(

تشديل أنطسة الحخكؼ الكػردية مشو، النو التػجج حخكؼ كػردية داخل بخنامج  التذغضل الػيشجكز، كلكغ حخكؼ )يػني 
 ة.كػرد( حمت ىحه السذكمة، فاذا أراد احج السدتخجمضغ البحث عغ كمسة بشػع غضخ )يػني كػرد( فبليجج السادة السصمػب

كأضيخت الشتائج أف مػقع خشجاف استخجـ نػعا  كاحجا  مغ أنػاع الخصػط في الشرػص كمحتػيات السػضػعات 
 ( الحؼ يػضح استخجاـ أنػاع الخصػط في مػقع خشجاف14التحخيخية كىػ نػع )يػني كػرد(. كسا في الججكؿ رقع )
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 مػقع خشجاناستخجام أنػاع الخصػط  في  بيغ( ي14ججول )ال
 

 أنػاع مختمفة نػع واحج أنػاع الخصػط
  * العشاكيغ

  * الشرػص
 

كيسكغ االشارة الى أف مػقع خشجاف استخجـ أكثخ مغ حجع في كتابة الخصػط كجاء عمى الشحػ اآلتي: جاءت 
 (.11( ، كجاءت الشرػص بؿياس )Bold( بذكل )12عشاكيغ االخبار الخئيدة بؿياس )

  

 لفشي لسػقع خشجان الذكل ا .8
 

الجراسة السضجانية بذكل شؽيف،  لو في أثشاء مجة الذكل االساس  تبضغ مغ خبلؿ الجراسة أف مػقع خشجاف يغضخ
ككحلظ العسل عمى تغضضخ الذعار الرفحات الخئيدة،  السشذػرة عمىصات الفضجيػ في مكاف لقضخ الصؽيف ضالتغىػ كىحا 
 .ايزا  

    

 العالمات اطإرشادية. 3
" ك األرساؿ السديجرابط  "، مثل ع خشجاف استخجـ العبلمات االرشادية في الرفحات الخئيدةمػقتبضغ الجراسة أف 

 الى ك شباعة الشز كخفزو بسجخد ضغط القارغ عمى االيقػنات التي تزعيا الرحف في السػاضع السشاسبة.

  

 مجى مشاسبة متػن الشرػص لمصبعة الخاصة بالذبكة .4
 

كذلظ بسجخد ضبط (، Screen Resolutionمع درجات كضػح الذاشة ) يتشاسبمػقع خشجاف تبضغ لمباحثة أف 
( بيكدل، عمى أف الجرجات االخخػ مشاسبة مغ حضث اكتساؿ أجداء الرفحة في 600×800الستمقي لجرجة كضػح )

 شاشة جياز الستمقي.
 

 مجى مشاسبة عشاويغ السػضػعات الرحفية لمصبيعة الخاصة بالذبكة .5
مػضػعاتو مع الصبيعة الخاصة بالذبكة النو يدتخجـ القػالب تشاسب عشاكيغ اف تاتزح لمباحثة أف مػقع خشج

   الجاىدة كفي ىحه القػالب تتشاسب العشاكيغ مع  السػضػعات.

 

 فخىا الرحيفة االلكتخونيةلتي تػ رابعا   الخجمات االخخى ا
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 البحث في أرشيف الرحيفة اطإلكتخونية أ.
عغ األخبار كالتقاريخ كالسقاببلت كالسقاالت السشذػرة  ـ البحث في االرشيفدتخجكذفت الجراسة أف مػقع خشجاف ي

 كالتػصل الى أسفل الرفحة الخئيدة لسػقع خشجاف. في السػقع
كليدت في مػقع خشجاف مداحة مخررة الجخاء البحث داخل السػاقع االخخػ، اذ يحتاج السدتخجمػف إلى 

 مػقع خشجاف، ؼيسكغ لمسدتخجمضغ الخخكج الى ىحه السػاقع .البحث عغ السػضػع داخل السػاقع االخخػ غضخ 

 

 . أخبار بحدب الصمبب
كػردستاف ر خاصة بأخباكىي خاصة، البحدب الصمب في الخكابط  ادتخجـ أخبار أضيخت الجراسة أف مػقع خشجاف ي

 .االخخػ اضافة  الى األخبار الخياضيةكأخبار خاصة بالعخاؽ ك الجكؿ 
 

 فحة الخئيدة لمسدتخجم. إتاحة اختيار الرج
 .فحة الخئيدة في نياية كل السػضػعاتسدتخجمضغ الى الريتيح اختيار ال ضيخت الجراسة أف مػقع خشجافأ

 

 معمػمات عغ الرحيفة اطإلكتخونية د.
الخاصة بالسعمػمات عغ السػقع، كيدتخجـ ركابط دتخجـ الخكابط يمػقع خشجاف أضيخت الجراسة السضجانية أف 

 لسػاقع االلكتخكنية الكػردية االخخػ لمتػصل الى  معمػمات عشيا.خاصة لبعس ا
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 السبحث الثالث  الفشػن الرحفية في مػقع "خشجان" ووضائفيا 

 

 . الفشػن الرحفية في مػقع خشجان                               1
"خشجاف" ىي )االخبار، كالسقاؿ، كالتقخيخ، كالسقابمػة، كالتحقضػق الرػحفي  ِاف الفشػف السدتخجمة في مػقع

( %75,02( ككانػػت ندػػبتيا )989ككاريكػػاتضخ( قػػج ضيػػخت كفػػق الشدػػب بعػػجد التكػػخارات االتيػػة: االخبػػار )
النػػو ييػػتع (، %16950( بشدػػبة )217كىػػي الشدػػبة العاليػػة، كثػػع جػػاء فػػغ السقػػاؿ الرػػحفي بعػػجد التكػػخارات )

يقع (، النو %6931( كبشدبة )83لرحفضضغ ك السدتخجمضغ، كجاء بعجىا فغ التقخيخ بعجد التكخارات )بآراء ا
كالتحقضػػػػػق كيقػػػػػجـ مجسػعػػػػػة مػػػػػغ السعػػػػػارؼ كالسعمػمػػػػػات حػػػػػػؿ الػقػػػػػائع فػػػػػي سػػػػػضخىا كحخكتيػػػػػا  بػػػػػضغ الخبػػػػػخ
لباحثػػة %(، كالحطػػت ا01997( كبشدػػبة )26، ثػػع جػػاءت السقابمػػة الرػػحؽية بعػػجد التكػػخارات )كديشاميكضتيػػا

يػضػػػحاف (  3( كشػػػكل رقػػػع )15عػػػجـ االىتسػػػاـ بػػػالتحقضق الرػػػحفي كأخضػػػخا  بالكاريكػػػاتضخ. كالجػػػجكؿ رقػػػع )
 مػقع )خشجاف( بالفشػف الرحؽية. اىتسامات

 

 ( يبيغ اىتسام مػقع "خشجان" بالفشػن الرحفية15الججول )
 

 الشدبة التكخارات الفشػف الرحؽية

 %75,02 989 االخبار

 %16950 217 السقاؿ الرحفي

 %6931 83 التقخيخ الرحفي

 %01997 26 السقابمة الرحؽية

 %0 0 التحقضق الرحفي

 %0 0 الكاريكاتضخ

 %100 1315 السجسػع
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 ( يبيغ اىتسام مػقع "خشجان"  بالفشػن الرحفية3الذكل )
 . مرجر الفشػن الرحفية2

 

%( ثع جاءت ككاالت 50( كبشدبة )532مخاسمضغ كمشجكبضغ بعجد التكخارات )إعتسج مػقع )خشجاف( عمى 
%(، كأعتسػج عمػى السرػادر السعمػماتيػة مػغ جخيػجة 23935( كبشدػبة )248االنباء الجكليػة بعػجد التكػخارات )

%( أمػػػػا اعتسػػػػاده عمػػػػى السرػػػػادر االخػػػػخػ، كالرػػػػحف 19996( كبشدػػػػبة )212( بعػػػػجد التكػػػػخارات )ئاسااااإ)
%( كأمػػػػا اعتسػػػػاده عمػػػػى 5993( كبشدػػػػبة )63رديػػػػة كالسػػػػيسا السحميػػػػة بعػػػػجد فكػػػػاف التكػػػػخارات )كالسػاقػػػػع الكػ 

 (.%00977( كبشدبة )8الفزائيات كاالذاعات الكػردية فكاف قميبل كىػ بعجد التكخارات )
كىػػػحا يػػػجؿ عمػػػى أف مػقػػػع )خشػػػجاف( إعتسػػػج عمػػػى السرػػػادر الخاصػػػة بالسؤسدػػػة عػػػغ شخيػػػق السخاسػػػمضغ 

الػػػػى االخبػػػار كالسعمػمػػػات كنذػػػػخىا بدػػػخعة حتػػػى تكػػػػػف مرػػػجرا  لمسعاكمػػػات بالشدػػػػبة   كالسشػػػجكبضغ لمػصػػػػؿ
مرػػادر السعمػمػػات لسػقػػع يػضػػحاف  (4( كالذػػكل رقػػع )16لمسؤسدػػات االعبلميػػة االخػػخػ. الجػػجكؿ رقػػع )

 خشجاف.
 

 ( يبيغ مرادر السعمػمات لسػقع "خشجان"16الججول )
 

 الشدبة التكخارات مرجر السعمػمات

 %50 531 ف كالسشجكبػف السخاسمػ 

 %23935 248 ككاالت االنباء الجكلية

 %19996 212 جخيجة ئاسؤ

 %5993 63 الرحف كالسػاقع الكػردية

 %0975 8 الفزائيات كاالذاعات الكػردية

 %100 1062 السجسػع
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 ( يبيغ مرادر السعمػمات لسػقع "خشجان"4الذكل )

 
 الفشية في مػقع خشجان االشكال

 

 االخبار في مػقع خشجان -1
( كبشدػػػػبة 476ييػػػػتع مػقػػػػع خشػػػػجاف باالخبػػػػار الدياسػػػػية بجرجػػػػة أكبػػػػخ مػػػػغ السجػػػػاالت االخػػػػخػ، بعػػػػجد )

%(، كالسجاؿ االجتساعي 22944( كبشدبة )222%( ك ييتع بالسجاؿ االقترادؼ بعجد التكخارات )48912)
(، %7948( كبشدػػبة )74كأمػػا السجػػاؿ الثقػػافي ؼبعػػجد التكػػخارات ) %(،7968( كبشدػػبة )76بعػػجد التكػػخارات )

%( كفػػػي السختبػػػة الدادسػػػة جػػػاءت 6906( كبشدػػػبة )60ثػػػع االخبػػػار العمسيػػػة كالتكشػلػجيػػػة بعػػػجد التكػػػخارات )
( كبشدػػػبة 28%( كاالخبػػػار الجيشيػػػة بعػػػجد التكػػػخارات )5905( كبشدػػػبة )50االخبػػػار الفشيػػػة بعػػػجد التكػػػخارات )

%(. 0930( كبشدػبة )3اءت االخبػار الخياضػية بأقػل مػغ االخبػار الجيشيػة بعػجد التكػخارات )%( ثع جػ2983)
 نػاع االخبار في مػقع خشجافيػضحاف أ( 5( كالذكل رقع )17كالججكؿ رقع )

 
 

 ( يبيغ أنػاع االخبار في امػقع "خشجان"17الججول )
 

 الشدبة التكخارات أنػاع االخبار

 %48912 476 الدياسية

 %22944 222 راديةاالقت

 %7968 76 االجتساعية

 %7948 74 الثقاؼية

 %6906 60 العمسية كالتكشمػجية

 %5905 50 الفشية 

 %2983 28 الجيشية

 %0930 3 الخياضية

 %100 989 السجسػع
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 ( يبيغ نػع االخبار في مػقع "خشجان"5الذكل )

 
 التػزيع الجغخافي لالخبار

لسحمية )الكػردية( الستعمقػة بالذػؤكف الكػرديػة ضػسغ التػزيػع الجغخافػي لؤلخبػار السختبػة أحتمت االخبار ا
( خبخا ، كما جاءت االخبػار 989( خبخا  محميا  مغ مجسػع )692%( ككاف عجدىا )69996االكلى كبشدبة )

ككػػاف عػػجدىا  %(17918الجكليػػة الستعمقػػة باالخبػػار العالسيػػة كالذػػخؽ االكسػػط فػػي السختبػػة الثانيػػة كبشدػػبة )
 (.127%( ككاف عجدىا )12984( ثع االخبار العخاؾية كبشدبة )170)

كىػػحا يػػجؿ عمػػى أف األخبػػار العخاؾيػػة فػػي مػقػػع خشػػجاف ضػػئضمة، فػػبل تشاسػػب كالعسػػل االعبلمػػي فػػي أقمػػيع 
كػردسػػػتاف، الف االقمػػػيع جػػػدء مػػػغ العػػػخاؽ كاىتسامػػػات االخبػػػار العخاؾيػػػة اليسكػػػغ اىساليػػػا كالسػػػيسا فػػػي ىػػػحه 

( يػضػػػحاف عػػػغ التػزيػػػع الجغخافػػػي 6( كالذػػػكل رقػػػع )18سخحمػػػة مػػػغ االكضػػػاع الداسػػػية. كالجػػػجكؿ رقػػػع )ال
 لبلخبار في مػقع خشجاف.

 
 ( يبيغ التػزيع الجغخافي لالخبار في مػقع "خشجان"18الججول )

 

 الشدبة التكخارات التػزيع الجغخافي

 %69996 692 أخبار محمية )كػردية(

 %17918 170 أخبار دكلية

 %12984 127 اخبار عخاؾية

 %100     989 السجسػع
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 ( يبيغ التػزيع الجغخافي لالخبار في مػقع "خشجان"6الذكل )
 
 

 شكل التقخيخ الرحفي في مػقع خشجان -2
السعػػارؼ التقخيػخ الرػحفي كأحػػج الفشػػف الرػػحؽية فػي مػقػػع خشػجاف، ىػػػ الفػغ الػػحؼ يقػجـ مجسػعػػة مػغ 

كالسعمػمات حػؿ الػقائع في سضخىا، كالتقخيػخ االخبػارؼ فػي مػقػع خشػجاف لػو أىسيػة بالغػة، فقػج حرػل عمػى 
%( يعخض بػو الرػحفي حػجثا  كقػع أك سػيقع بالػصػف كالتحمضػل، كيػأتي بعػجه تقخيػخ 55942( كبشدبة )46)

( 7( كالذػػػكل رقػػػع )19%(. كالجػػػجكؿ رقػػػع )44957( عػػػجد التكػػػخارات كبشدػػػبة )37الػػػخأؼ إذ يحرػػػل عمػػػى )
 يػضحاف أنػاع التقخيخ الرحفي.

 
 ( يبيغ أنػاع التقخيخ الرحفي في مػقع "خشجان"19الججول )

 

 الشدبة التكخارات أنػاع التقخيخ الرحؽية

 %55942 46 التقخيخ االخبارؼ 

 %44957 37 تقخيخ الخأؼ

 %100 83 السجسػع
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 بيغ أنػاع التقخيخ الرحفي في مػقع "خشجان"( ي7الذكل )

 
 

 مػضػعات التقخيخ الرحفي
( ككػػػاف نفػػػذ أىتساماتيػػػا 53%( ككػػػاف عػػػجدىا )73985أىػػػتع مػقػػػع خشػػػجاف بالتقػػػاريخ الدياسػػػية بشدػػػبة )
(؛ كبعػػجىا السػضػػػعات 14%(، ككػػاف عػػجدىا )16986باالخبػػار الدياسػػية، ك السجػػاؿ االقترػػادؼ بشدػػبة )

%( ككػػاف 08943( كالسػضػػػعات العمسيػػة كالتكشػلػجيػػة )9%( ككػػاف عػػجدىا )10984) االجتساعيػػة بشدػػبة
(، أمػػا السػضػػػعات الجيشيػػة كالخياضػػية فكانػػت ضػػئضمة  أك يسكػػغ القػػػؿ أاىػػا أىِسَمػػت بذػػكل كبضػػخ. 7عػػجدىا )

 ( يػضع مػضػعات التقخيخ الرحفي في مػقع خشجاف.8( كشكل رقع )20ججكؿ رقع )
 

 ات التقخيخ الرحفي في مػقع "خشجان"( يبيغ مػضػع22ججول )
 

 الشدبة التكخارات مػضػعات التقخيخ

 %63985 53 الدياسية

 %16986 14 االقترادية

 %10984 9 االجتساعية

 %08943 7 العمسية كالتكشمػجية

 %0 0 الفشية كالثقاؼية

 %0 0 الجيشية

 %0 0 الخياضية

 %100 83 السجسػع 
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 ( يبيغ مػضػعات التقخيخ الرحفي لسػقع "خشجان"8الذكل )

 
 شكل السقال الرحفي في مػقع خشجان -3

اىتسامػػات مػقػػع خشػػجاف بالسقػػاؿ الرػػحفي جػػاءت فػػي السختبػػة الثانيػػة بعػػج الفشػػػف االخباريػػة تبػػضغ لشػػا أف 
بأىتسامات بالفشػف االخخػ، كقج كىي ندبة عالية بسقارنة ، (%16950( كبشدبة )217كبمغ عجد التكخارات )

%(، ككػػاف 73927( ككانػػت ندػػبة إىتساماتػػو بالسػضػػػعات الدياسػػية )15كضػػحشا ذلػػظ فػػي الجػػجكؿ رقػػع )
(، 24%( ككػاف عػجدىا )11905( كاىتساماتو باالراء الدياسية، كالسػضػعات الثقاؼية بشدبة )159عجدىا )

(، كيتبعيػا 19%(، ككػاف عػجدىا )08975ة كبشدػبة )أما السػضػعات االجتساعية فجاءت في السختبة الثالث
(، كالسػضػػعات الفشيػة بشدػبة قمضمػة 7%(، ككاف عجدىا )03922السػضػعات العمسية كالتكشػلػجية بشدبة )

(، كلع تكغ لمسػضػعات الجيشيػة كالخياضػية أىسيػة فػي مػقػع خشػجاف. كىػحا 2%( ككاف عجدىا)00992ىي )
( حضػػػث يػضػػػحاف مػضػػػػعات السقػػػاؿ الرػػػحفي فػػػي مػقػػػع 9رقػػػع ) ( كالذػػػكل21مػقػػػع فػػػي الجػػػجكؿ رقػػػع )

 خشجاف.
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 ( يبيغ مػضػعات السقال الرحفي في مػقع "خشجان"21الججول )
 

 الشدبة التكخارات مػضػعات السقاؿ

 %73927 159 الدياسية

 %11905 24 الثقاؼية

 %08975 19 االجتساعية

 %03922 7 العمسية كالتكشمػجية

 %02976 6 قتراديةاال

 %00992 2 الفشية 

 %0 0 الجيشية

 %0 0 الخياضية

 %0 0 االخخػ 

 %100 217 السجسػع
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 ( يبيغ مػضػعات السقال الرحفي في مػقع "خشجان"9الذكل )
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 مرادر السقال الرحفي
%( ككاف عجدىا 86917بشدبة ) ئاسإخيجة عتسج مػقع خشجاف في نذخ السقاالت بالجرجة االكلى عمى جإ 

(، كتبعيػػػا مقػػػاالت متخجسػػػة 17%( ككػػػاف عػػػجدىا )07983(، كالرػػػحف كالسػاقػػػع الكػرديػػػة بشدػػػبة )187)
(، أما السقاالت الخاصة بأقبلـ 13%( كبعجد )05999أخحت مغ السػاقع الجكلية)العالسية كالذخؾية( بشدبة )

( فػي أثشػاء مػجة حضػث 1%( ككػاف عػجدىا )00946ى ندبة )الرحفضضغ أك السدتخجمضغ لمسػقع فحرمت عم
الجراسػػػة كتػػػب مقػػػاؿ كاحػػػج خػػػاص بػػػالسػقع، كتحػػػجث السقػػػاؿ عػػػغ االسػػػتثسار فػػػي أقمػػػيع كػردسػػػتاف، كعػػػخض 

 مػضػعات اقترادية خاصة باالقميع.
كىػػحا يػػجؿ عمػػى أف مػقػػع خشػػجاف لػػيذ لجيػػو اىتسػػاـ بسػضػػػعات الػػخأؼ الخاصػػة بػػالسػقع. كالجػػجكؿ رقػػع 

 ( يػضحاف مرجر السقاالت لسػقع خشجاف.10كالذكل رقع )( 22)
 

 ( يبيغ مرجر السقال الرحفي لسػقع "خشجان"22الججول )
 

 الشدبة التكخارات مرجر السقاؿ الرحفي

 %86917 187 نطضخه جخيجة ئاسؤ

 %07983 17 الرحف كالسػاقع الكػردية

 %05999 13 متخجسة )مػاقع دكلية(

 %00946 1 خاص بسػقع )خشجاف(

 %100 217 السجسػع
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 ( يبيغ مرجر السقال الرحفي لسػقع "خشجان"12الذكل)
 
 
 شكل السقابمة الرحفية في مػقع خشجان -4

تقدع السقابمة الرحؽية في مػقػع خشػجاف مػغ حضػث الشػعيػة الػى ثبلثػة أنػػاع، حضػث احتمػت مقابمػة الػخأؼ 
(، ثػع السقابمػة االخباريػة ك السعمػماتيػة التػي اسػتيجفت 21%( ككاف عػجدىا )80976ة )السختبة االكلى بشدب

(، كتبعيػػػا السقابمػػػة 4%( ككػػػاف عػػػجدىا )15938الحرػػػػؿ عمػػػى السعمػمػػػات مػػػغ الذػػػخز السقابػػػل بشدػػػبة )
( 11( كالذػػػػكل)23%(؛ كالجػػػػجكؿ رقػػػػع )03984( كبشدػػػػبة )1الذخرػػػػية كعػػػػجد مػػػػغ التكػػػػخارات الػػػػحؼ بمػػػػغ )

 اع ىحه السقاببلت في مػقع خشجاف.يػضحاف أنػ 
 

 ( يبيغ أنػاع السقابالت في مػقع "خشجان"23الججول )
 

 الشدبة التكخارات أنػاع السقابمة الرحؽية

 %80976 21 مقابمة الخأؼ

 %15938 4 السقابمة االخبارية

 %03984 1 السقابمة الذخرية

 %100 26 السجسػع
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 مػضػع السقابمة الرحفية 
 

الدياسية في الجرجة االكلى كبسػضػعات السقابمة الرحؽية التي نذػخت  لسػضػعاتاىتع مػقع خشجاف با
(، كجػاءت السػضػػعات االقترػادية %92930( كبشدػبة )24عمى السػقع كجاء ىحا الشػع بتكػخارات بمغػت )

االخػػخػ كميػػا لعػػجـ األىتسػػاـ بيػػا  السػضػػػعات( لكػػل مشيػػا، كأىسمػػت كػػل %03984الثقاؼيػػة بشدػػبة )كالعمسيػػة ك 
( يػضػحاف أىتسامػات مػقػع 12( كالذػكل رقػع )24أىتساـ بيا مغ قبل القائسضغ عمػى السػقػع. الجػجكؿ رقػع )

 خشجاف بالسػضػعات الرحؽية.
 

 ( يبيغ مػضػعات السقابمة لسػقع "خشجان"24الججول)
 

 الشدبة التكخارات ات السقابمةمػضػع

 %92930 24 الدياسية

 %03984 1 االقترادية

 %03984 1 العمسية كالتكشمػجية

 %0 0 االجتساعية

 %0 0 الثقاؼية

 %0 0 الفشية

 %0 0 الجيشية

 %0 0 الخياضية

 %0 0 اخخػ 

 %100 26 السجسػع
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 ات السقابمة الرحفية لسػقع "خشجان"( يبيغ مػضػع12الذكل )
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 مزاميغ التحقيق الرحفي و الكاريكاتيخ في مػقع خشجان وأشكاليا. -5
يعج التحقضق الرحفي أحج أىع فشػف التحخيخ الرحفي، عمى الخغع مغ أنػو فػغ حػجيث ندػبيا  فػي العسػل 

كفزػحِو بابتكػار ابتدػامة سػاخخة  الرحفي، ككحلظ فغ الكاريكاتضخ الحؼ يبجك دكما  قادرا  عمى تعخيػة الػاقػع،
كتعسػػل عمػػى انتػػداع رصػػانة التأمػػل فػػي الػاقػػع، كغضػػخ أف مػقػػع )خشػػجاف( قػػج أىسميسػػا كلػػع ييػػتع بيسػػا بذػػكل 

 كاضح؛ كىحا يجؿ عمى أف مػقع خشجاف أىسل فششغ صحفضضغ ليسا أىسية خاصة في االعبلـ.
 

 مزاميغ السػضػعات لمفشػن الرحفية في مػقع خشجان
 

ة أعبلمية   سياسة خاصة في نذخ الفشػف الرحؽية كقج اىتع مػقع خشجاف ببعس السزامضغ لكل مؤسد
فػػػي نذػػػخ السػػػػاد الرػػػحؽية  بقرػػػج الكػػػتع أك بغضػػػخ القرػػػج كبذػػػكل سػػػمبي أك ايجػػػابي، كفػػػي أثشػػػاء الجراسػػػة 

كبشدػبة التحمضمية تػصػمشا الػى أف السزػامضغ الدياسػية كالسػيسا الذػؤكف الكػرديػة جػاءت فػي السختبػة االكلػى 
( ثػػػع جػػػاءت السػضػػػعات االقترػػػادية التػػػي ليػػػا ؾػػيع خاصػػػة فػػػي السػقػػػع 712%( ككػػاف عػػػجدىا )54914)

(، كتبعتيا السزػامضغ االجتساعيػة الخاصػة بالسذػكبلت العائميػة فػي 243%( ككاف عجدىا )18947بشدبة )
لثقاؼيػػة السختبػػة %(، كاحتمػػت السػضػػػعات ا7990( كبشدػػبة )104السجتسػػع الكػػػردؼ، كبمػػغ عػػجد التكػػخارات )

(، أمػػػا السػضػػػػعات العمسيػػػة كالتكشػلػجيػػػة ليػػػا الؿػػػيع بشدػػػبة 98( ككػػػاف عػػػجدىا )%7954الخابعػػػة كبشدػػػبة )
(، ككػاف لمسػضػػعات الجيشيػة %3995( كبشدػبة )52(، كبمػغ عػجد تكػخارات الفشيػة )75( كعجدىا )5970%)

فػػػي السختبػػػة االخضػػػخة كبمػػػغ عػػػجد (، كجػػػاءت السزػػػسػنات الخياضػػػية 28( كبػػػجء )%2912أقػػػل الؿػػػيع بشدػػػبة )
( يػضحاف السزػامضغ لمسػضػػعات 13( كالذكل )25(. كالججكؿ رقع )%0922(بالبشدبة )3تكخاراتيا بمغ )

 الرحؽية لسػقع خشجاف.
كىحا يجؿ عمى أف السزامضغ الدياسية ليا أىسية كبخػ في جسيع الؿيع التي يعتسػج عمضيػا مػقػع خشػجاف، 

لدياسػية ليػا دكر كبضػخا فػي تحجيػج أىسيػة الؿػيع الخاصػة فػي السؤسدػة االعبلميػة كتػخػ الباحثػة أف االجػػاء ا
القخيبة مغ الذخريات الدياسية، كتؤثخ االجػاء الداسية السدتخجمضغ أك الجسيػر حتى ييتسػػا بيػحه الؿػيع 

 كيجبخكا السؤسدات االعبلمية عمى في ىحا الشسط الدياسي.
 

 الرحفية لسػقع "خشجان"( يبيغ السزاميغ لمسػضػعات 25الججول)
 

سػضػػػػػػػػػعات الفشػػػػػػػػػف السزػػػػػػػامضغ ل
 الرحؽية

 الشدبة التكخارات

 %54914 712 الدياسية

 %18947 243 االقترادية
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 %7990 104 االجتساعية

 %7954 98 الثقاؼية

 %5970 75 العمسية كالتكشمػجية

 %3995 52 الفشية 

 %2912 28 الجيشية

 %0922 3 الخياضية

 %100 1315 السجسػع
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 االستشتاجاتاوالا  
 

الرحافة االلكتخكنية الكػردية السخحمة البجائية ككانت بحاجة كثضخة لمتفعضل، حتى تصبق تجاكزت  .1
لخاصة بالرحافة االلكتخكنية العالسية، كالسيسا في الشاحية التحخيخية كاستخجاـ الػسائط كل الخرائز ا

 الستعجدة ك حخية التعبضخ كبحث التصػر في جانب الذكل كالسزسػف.
 

ىتست التصبق الرحافة االلكتخكنية الكػردية الخرائز الخئيدة اإلعبلـ االلكتخكني، كلكشيا ا  .2
كفي كثضخ مغ الحاالت أىسمت الجػانب االخبلؾية   السػضػعاتلشقل ببعس الخرائز، مثل: الفػرية 

العسل االعبلمي، كالخرائز التفاعمية كلكغ بصخيقة غضخ صحيحة؛  كمػقع خشجاف كشسػذج مغ 
الرحافة االلكتخكنية الكػردية يسكغ أف يقاؿ أنو يتسضد بالخرائز الفػرية الف التججيج يتع في السػاد 

، كأما استخجامو االسبػع في اياـ 7تجسع اياـ االسبػع ك  يػميا ساعة 24 مجار عمى تعسلالتحخيخية التي 
لمػسائط الستعجدة فضتع بصخيقة غضخ عمسية، الف استخجاميا شكمي، كالتدتفاد مشيا في تقجيسو لمسػاد 

ستعجدة لبلضافات السختمفة مغ السػاقع الشرػص الخبط عمى التحخيخية، كيدتخجـ الشز الفائق حتى ي
ة، الف البحث في ىحا السػقع يرشيؽف في الخرائز األمػقع خشجا عمى السعمػمات، كمغ ثسة ضعف

 ليدت ؼيو مداحة مخررة الجخاء البحث داخل السػاقع االخخػ.ك بحاجة الى الػقت
 

الرحافة االلكتخكنية الكػردية ضعيفة مغ الشاحية التقشية كاالخخاجية كىي تصبق القػالب الجاىدة، . 3
الفشي باستخجاـ نػعضغ مغ خشجاف يصبق القػالب الجاىدة كلكشو يتسضد في تصبضق ىحا الذكل  كمػقع

في عخض السػضػعات عمى  اسمػب الػحجات االلكتخكنيةك اسمػب البػابة االلكتخكنية االسالضب االخخاجية، كىػ
لسدتخسجمضغ عغ السمل، الرحيفة االلكتخكنية لخمق التػازف كالتشدضق بضغ أجداء الرفحة الخئيدة كإبعاد ا

 كخمق الخاحة في قخاءة السػضػعات.
 

ماتداؿ الرحافة االلكتخكنية الكػردية متأثخة بالرحافة الػرؾية، كالسيسا في االسالضب التحخيخية . 4
في تقجيع السزامضغ  مػقع خشجافكالدياسة التحخيخية كىشاؾ تذابو في عخض الفشػف الرحؽية؛ ك يذبو 

(، كىشاؾ تذابو في تقجيسو لمسػاد التحخيخية، كأما االختبلؼ فيػ باستخجاـ ئاضؤجخيجة )كالدياسة مغ نطضخه 
ألػاف كخرائريا الفػرية كاستخجامات البعس مغ الػسائط الستعجدة كخمف في استخجاـ االذنضغ كمكاف 

 البلفتة في عخضيا عمى الرفحة الخئيدة كىػ الشاحية الفشية.
 

لسزامضغ في السختبة االكلى عمى االخبار ثع السقاؿ، إىتع بالخرائز . إعتسج مػقع خشجاف بتقجيع ا5
الفػرية كىحا مغ مسضدات الرحافة االلكتخكنية، كأعتسج أيزا عمى فغ السقاؿ كنقل كآراء الرحفضغ حػؿ 

 بالحخية، كىحا يجؿ عمى أف السػقع خشجاف مػقع خبخؼ. -الى حج ما-السختمفة  السػضػعات
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عمى السزسػف الدياسي في إعجاد الرحيفة في تختضب الذكل الفشي، كىحا يجؿ . اعتسج مػقع خشجاف 6
 عمى أف مػقع خشجاف، مػقع سياسي.

 لمرحافة االلكتخونية الكػردية التػصياتثانياا  
 

تفعضل أكثخ يجب عمى الرحفضغ كالعاممضغ في الرحافة االلكتخكنية الكػردية العسل عمى  .1
لسدتػػ السيشي كالفشي لمعاممضغ في الرحافة االلكتخكنية افي لمسػاقع الكػردية باالرتقاء 

 الكػردية.
يجب عمى العاممضغ في الرحافة االلكتخكنية الكػردية تصبضق الخرائز الخئيدة لمرحافة  .2

 االلكتخكنية، السيسا تصبضق الػسائط الستعجدة.

كنية بذكل يجب عمى العاممضغ في الرحافة االلكتخكنية الكػردية إخخاج الرفحات االلكتخ  .3
 متصػر كعجـ االستفادة مغ القػالب الجاىدة في إيراؿ األفكار الفشية كالتقشية.

يجب عمى العاممضغ في الرحافة االلكتخكنية الكػردية عجـ التأثخ بالرحافة الػرؾية، كالسيسا  .4
 مغ الشاحية التحخيخية.

 السػضػعاتساـ يجب عمى الرحفضضغ كالعاممضغ في الرحافة االلكتخكنية الكػردية االىت .5
االقترادية كاالجتساعية مع السػاضيع الدياسية حتى يكػف اإلىتساـ  بكل مجاالت الحياة 

 االندانية.

يجب عمى العاممضغ في الرحافة االلكتخكنية الكػردية االىتساـ بالفشػف كافة كالكاريكاتضخ  .6
آرائيع ك تعميقاتيع كالقرز الرػرية )كخاؼيظ نضػز(، كاالىتساـ بالسدتخجمضغ حتى يدتفاد مغ 

 حػؿ السػضػعات.
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 السرادر
 أوال   القخأن الكخيع

 (5-1سػرة العمق االية ) .1
 (119-118سػرة ىػد االية ) .2

 
 بالمغة العخبية  السعاجع والقػاميذثانيا   

 

 .2004 دمحم مشضخ حجاب، السعجع االعبلمي، القاىخة،  دار الشذخ كالتػزيع، .3
 .2010 دمحم جساؿ الفار، السعجع االعبلمي، دار أسامة لمشذخ ك التػزيع، االردف، .4

 
 ا   السعاجع والقػاميذ بالمغة االنكميديةثالث

 

1. Electronic Journalism " Dictionary of media studies', A&C Black 

London 2006 

 
 ا   الكتب العخبيةرابع

 

يع شبل، الرحافة بضغ الف .1  .2009غ كالدياسة، الجضدة، ـبة الشضل العخبية لمشذخ كالتػزيع، ابخـا
 .2002أحسج دمحم صالح، ىػس االنتخنت كتجاعياتيا االجتساعية كالدياسية، سػريا، دار اليبلؿ، .2
أشخؼ فيسي خػخة، االخخاج الرحفي كالرحافة االلكتخكنية، االسكشجرية، دار السعخفة الجامعية،  .3

2010. 
شخيف دركير المباف، االخخاج الرحفي، القاىخة، مخكد جامعة القاىخة أشخؼ محسػد صالح،  .4

 .2002لمتعميع السفتػح، 
يع عبج الخزاؽ كصفج حداـ الدامػؾ، االعبلـ الججيج.. تصػر األداء كالػسضمة  .5 إنترار إبخـا

 .2011كالػضيفة، بغجاد، الجار الجامعية لمصباعة كالشذخ كالتخجسة،
اخخاج الرحف كالسجبلت كاالعبلنات االلكتخكنية، االردف، دار انترار رسسي مػسى، ترسيع ك  .6

 .2004كائل لمصباعة كالشذخ، 
 .2003اياد شاكخ البكخؼ، تقشيات االتراؿ بضغ زمشضغ، عساف، دار الذخكؽ لمشذخ ك التػزيع،  .7
 .1999بياء شاىضغ، االنتخنت كالعػلسة، القاىخة، عالع الكتب،  .8
 .2009، ء كالػاقع، بضخكت، مؤسدة مياراتضغ السبادػجػرج صجقة، اآلخبلؽ االعبلمية ب .9



221 

 

 .2008حبضب كخكػكي، فشػف التحخيخ الرحفي، دىػؾ، .10
حدغ عساد مكاكػ، تكشػلػجيا االتراؿ الحجيثة في العرخ السعمػمات، القاىخة،  الجار السرخية  .11

 .2005المبشانية، شبعة الخابعة، 
الخبخ الرحفي، -رخ السعمػماتحدشي نرخ ك سشاء عبجالخحسغ، التحخيخ الرحفي في ع .12

 .2009العضغ، دار الكتاب الجامعي ،
خالج حبضب الخاكؼ، تاريخ الرحافة كاالعبلـ في العخاؽ مشح العيج العثساني كحتى حخب الخميج  .13
 .2010(، دمذق، صفحات لمجراسات كالشذخ،1991-1810الثانية)
لخارجي، كزارة الخارجية االمخيكية، ديبخا بػتخ، دلضل الرحافة  السدتقمة، مكتب بخامج االعبلـ ا .14
2006. 
 .2007رضا عبجالػاجج أمضغ، الرحافة االلكتخكنية، القاىخة، دار الفجخ لمشذخ كالتػزيع،  .15
 .2011زيج مشضخ سميساف، الرحافة االلكتخكنية، االردف، دار اسامة لمشذخ كالتػزيع،  .16
اف، دار كائل لمشذخ، شبعة عس-دراسة مقارنة-ساماف فػزؼ عسخ، السدؤكلية السجنية لمرحفي .17

 .2007االكلى، 
سعضج الغخيب الشجار، التفاعمية في الرحف العخبية عمى االنتخنت، بحخيغ، بجكف سشة الصبع ك  .18

 السصبعة.
سعضج الغخيب الشجار، تكشػلػجيا الرحافة في عرخ التقشية الخقسية، القاىخة، لجار السرخية  .19

 .2002المبشانية، 
 .2001خل الى االخخاج الرحفي، القاىخة، الجار السرخية المبشانية، سعضج الغخيب الشجار، مج .20
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http://translate.google.iq/translate?hl=ar&langpair=en%7Car&u=http://www.pukmedia.com/english/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D5007:erbil-conference-on-electronic-press-a-its-impacts-on-journalism
http://translate.google.iq/translate?hl=ar&langpair=en%7Car&u=http://www.pukmedia.com/english/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D5007:erbil-conference-on-electronic-press-a-its-impacts-on-journalism
http://translate.google.iq/translate?hl=ar&langpair=en%7Car&u=http://www.pukmedia.com/english/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D5007:erbil-conference-on-electronic-press-a-its-impacts-on-journalism
http://rosejasmin.maktoobblog.com/1608234/%D9%86%D8%B5
http://rosejasmin.maktoobblog.com/1608234/%D9%86%D8%B5
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http://www.4shared.com/document/01gi_yrl/__online.html 
 

 عاشخا   الرحف و السجالت
 

يع األمضخ، الػسائط الستعجدة أقرى إمكانات السعخفة، صحيفة الػشغ اك  .1 ف اليغ ، الدعػدية، إبخـا
 . 2009نيداف  25، 3130العجد 
يع السميفي، مدتقبل الرحافة اإللكتخكنية في الكػيت، الجخيجة الؿبذ، العجد  .2  38،  12935ابخـا

 .2009يػنضػ  2الدشة،
(, السسمكة 2جبخيل بغ حدغ العخيذي ، الشذخ االلكتخكني )مقاؿ( ، مجمة السعمػماتية ، عجد ) .3

 ، كزارة التعميع كالتخبية، عمى الخبط االتي: العخبية الدعػدية 
(http://informatics.gov.sa/details.php?id=14) 

حسجاف خزخ الدالع، االتجاىات الدياسية ؼيجخيجة الذخؽ االكسط، مجمة الباحث االعبلمي،  .4
 .2008العجد الخابع، اذار 

نرف -، جخيجة شخفات )جخيجة ثقاؼية فشيةصحافة تذكضمية-فغ الكاريكاتضخ، خدامى رشضج   .5
 (، عمى الخابط االتي: 33دمذق(، العجد ) -ترجر مغ كزارة الثقافة-شيخية

http://www.shorufat.com/read.php?sid=625&id=6    (18-12-2011) 

ثاشنإي ئاسإي ئاي  -(1529زاّا احَذ، داهاحىوي ئتّخترّيَج ىت مىردسخاُ، رؤرّاٍتي ئاسإ ) .6

 (.10/8/2011(، )129حً، رٍارة )
نياية عرخ الرحفي السحتخؼ، مجمة الفغ االذاعي، العجد -سامح عبجهللا، الرحافة الذعبية .7

 .2010، يشايخ 19
ة التمفديػنية السقبمة كمدتقبل التمفديػف التقمضجؼ )رؤية دمحم صاحي حدضغ، االنتخنت الذبك .8

 .2009جامعة بغجاد، العجد الخامذ، اذار -مدتقبمية(، مجمة الباحث االعبلمي، ترجر عغ كمية االعبلـ
مشاؿ صبحي الحشاكؼ، لسحات عغ الشذخ االلكتخكني مع نسػذج تصبيقي لػاقع الشذخ االلكتخكني  .9

 .2007، كانػف ثاني 1، العجد  13سمظ فيج الػششية ، الخياض ، مجلمكتب بسرخ، مجمة مكتبة ال
ئتّجاً بذريَج، رؤرّاٍتي روداو  2011هيَِ باباُ، بتدوردةزاّريج ستررٍيري عيراق ىت  .10

 .15/8/2011(، دووشتٍَت، 175رٍارة )
90  Mark online journalism :modeling the first generation of news media on the 
world wide web, First Monday magazine Deuze, ,volum6, number 10.oct2001   

 

http://www.4shared.com/document/01gi_yrl/__online.html
http://informatics.gov.sa/details.php?id=14
http://www.shorufat.com/read.php?sid=625&id=6
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 ةالعخبيبالمغة  ةالسػاقع االلكتخونيحادى عذخ  ال
 

أحسج فزل شبمػؿ، قزايا الشذخ العخبي اإللكتخكني، مجسػعة مقاالت عغ الشذخ االلكتخكني، . 2
 عمى الخبط االتي:  

 ar.net/vb/showthread.php?t=8950-http://www.et 
 :  االتي الخابط عمى معمػمات االليكتخكنية، الرحافة السجني، زيغ غازؼ  اسامة. 2

http://uqu.edu.sa/page/ar/181108 
يع شػكت، 3  صحافة اقميع كػردستاف، مقاؿ مشذػر عمى الخابط االتي: . ارياف ابخـا

http://www.daralhayat.com/portalarticlendah/196135  
 . بذخػ الحسجاني،أثخ التقشيات عمى الرحافة، عمى الخابط االتي:4

http://www.alnoor.se/article.asp?id=112477 
كمية اآلداب، قدع  –. جبخيل بغ حدغ العخيذي،بحث في الشذخ االلكتخكني، جامعة السمظ سعػد 5

 عمـػ السكتبات كالسعمػمات، عمى الخبط االتي:
 faculty.ksu.edu.sa/Al-Arishee/Documen 

 ، السؤتسخ الخابع لمرحفضضغ(يصاس  ، الجػػرنػالجػى )مػقع كل الجخنالجية في مرخ. جساؿ غ6
الرحافة االلكتخكنية، عمى الخبط االتي: 
http://www.khayma.com/librarians/archive/lis/199.htm  

, الحػار الستسجف ،العجد  . جػدت ىػشيار ، الرحا7 ، عمى  1528فة الكخدية بضغ االمذ كالضـػ
 الخابط االتي

:http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=62857  
، بحث العمسي مشذػر عمى  ية الفكخيةالسمك الجيغ عبج الغشي الرغضخ، التكشػلػجيا الخقسية ك . حداـ8

 الخابط االتي :
http://www.shaimaaatalla.com/vb/showthread.php?t=3943 

ط االتي: . خالج بغ عبجالخحسغ الجبخؼ، مرادر السعمػمات بضغ اإلتاحة كالتسمظ )السقاؿ(، عمى الخب9
http://www.informatics.gov.sa/details.php?id=123  

 . سامخ العمي، خرائز الرحافة االلكتخكنية، بحث الى الخبط االتي: 10
http://www.annajah.net/arabic/show_article.thtml?id=6435 

 . سضج ريساف ، االعبلـ االلكتخكني قشبمة نػكية، عمى الخبط االتي:11
http://misrdigital.blogspot.com/2004_11_01_archive.html 

 . شيساء الجػىخػ، االخخاج الرحفي، عبخ الخابط االتي:12

http://www.et-ar.net/vb/showthread.php?t=8950
http://uqu.edu.sa/page/ar/181108
http://uqu.edu.sa/page/ar/181108
http://www.daralhayat.com/portalarticlendah/196135
http://www.daralhayat.com/portalarticlendah/196135
http://www.alnoor.se/article.asp?id=112477
http://www.alnoor.se/article.asp?id=112477
http://www.khayma.com/librarians/archive/lis/199.htm
http://www.khayma.com/librarians/archive/lis/199.htm
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=62857
http://www.shaimaaatalla.com/vb/showthread.php?t=3943
http://www.shaimaaatalla.com/vb/showthread.php?t=3943
http://www.informatics.gov.sa/details.php?id=123
http://www.informatics.gov.sa/details.php?id=123
http://www.annajah.net/arabic/show_article.thtml?id=6435
http://www.annajah.net/arabic/show_article.thtml?id=6435
http://misrdigital.blogspot.com/2004_11_01_archive.html
http://misrdigital.blogspot.com/2004_11_01_archive.html
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  topic-http://ei4eg.yoo7.com/t555 
  :. صبيحة شبخ، الثقافة كاالبجاع بضغ الرحافة الػرؾية كااللكتخكنية، مشذػر عمى الخابط االتي13

http://www.facebook.com/topic.php?uid=112921896715&topic=8471 
 .  شبلؿ الذخيف، ماىػ اإلعبلـ الججيج؟، عمى الخبط االتي:    14

  media-new-is-tp://www.italal.com/2010/05/whatht    
 حمػؿ كاقعضػػة،لبحث عمى الخبط االتي:-. عادؿ دمحم أحسج خميفو، التحػؿ إلى الشذخ اإللكتخكني15

 www.arab-pa.org.doc     
 االلكتخكنية عمى البط االتي: الرحافة في . عباس غدؼ العصار، بحث16

  http://ijschool.net/news.php?action=view&id=341       
 . عبجهللا احسج الخمحي، ماىي الػسائط الستعجدة، عمى الخبط االتي: 17

http://sdew.maktoobblog.com/37 
 الشذخ اإللكتخكني مقابل الشذخ التقمضجؼ السصبػع، عمى الخبط االتي: ،  ذػير. عمي بغ شػير ال18

http://informatics.gov.sa/details.php?id=4   
 :االتي الخابط عمى االلكتخكنى، التعميع اك االلكتخكنى مػقع كفاعمية الستعجدة الػسائط بجيع، . عساد19

http://virtualclasses55.blogspot.com/2008/11/050663.html    
 . فاشسة الدىخاء السخاغى، تكشػلػجيا الػسائط الستعجدة، معمػمات عمى الخابط االتي: 20

http://www.minshawi.com/vb/threads/5931      
، األكاديسية العخبية السفتػحة في الجنسارؾ، عمى  . دمحم جاسع فمحي، اتجاىات إعبلمية معاصخة21

 الخبط االتي
:http://www.ao-academy.org/viewarticle.php?id=323    

سارة، تاريخ القخصشة اإللكتخكنية بضغ العبقخية كانتياؾ الخرػصية، عمى الخابط . دمحم محسػد ع22
        http://www.saaid.net/Minute/298.htmاالتي:  

 ؿ عمى الخابط االتي: .  دمحم ميسشجار، الرحافة االلكتخكنية كالػرؾية ...صخاع أـ تكامل، مقا23
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=27791   

االلكتخكنية، بحث االكاديسي  الجخائع مكافحة مجاؿ في التذخيعي العادلي، الفخاغ صالح . محسػد24
 عمى الخبط االتي:      

      7916.html-http://montada.echoroukonline.com/archive/index.php/t  
 2008 الثاني كانػف  23 الشذاءة كالسفيػـ، كاتبيا الباحث في-الرحافة االلكتخكنية العمي، . نجاح25

  http://najahh2000.maktoobblog.com/780306   :  عمى البط االتي
 . نجاح العمى، معشى اإلخخاج الرحف، عمى الخابط االتي:26

http://ei4eg.yoo7.com/t555-topic
http://www.facebook.com/topic.php?uid=112921896715&topic=8471(30/5/2011)
http://www.facebook.com/topic.php?uid=112921896715&topic=8471(30/5/2011)
http://www.italal.com/2010/05/what-is-new-media/
http://ijschool.net/news.php?action=view&id=341
http://sdew.maktoobblog.com/37
http://sdew.maktoobblog.com/37
http://virtualclasses55.blogspot.com/2008/11/050663.html
http://virtualclasses55.blogspot.com/2008/11/050663.html
http://www.minshawi.com/vb/threads/5931
http://www.minshawi.com/vb/threads/5931
http://www.ao-academy.org/viewarticle.php?id=323
http://www.saaid.net/Minute/298.htm%2022/5/2011
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=27791
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=27791
http://montada.echoroukonline.com/archive/index.php/t-7916.html
http://najahh2000.maktoobblog.com/780306/
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http://najahh2000.maktoobblog.com/ 
 التي: ، عمى الخابط ا107. ندار عدكخ، الرحافة الكخدستانية في عضجىا 27

http://www.elaph.com/Reports/2005/4/58714.htm 
  :. الفا خالج، الرحافة الكػردية كالبحث عغ فزاء الحخية، عمى الخابط االتي28

http://www.warvin.org/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=11
27:2010-04-20-07-28-58&catid=57:2009-12-02-14-58-03&Itemid=119   

، بحث عمى 2002، الرحافة اإللكتخكنية، دراسة في األسذ كآفاؽ السدتقبل،العداكؼ   . لقاء مكي29
 الخبط االتي:

 /vb/showthread.php?t=2179http://www.alajman.ws  
 عمى الخابط االتي: معمػمات . ـبة مػردؼ، الػسائط الستعجدة، 30

http://education.own0.com/t135-topic        
 . ـياـ السفمح، أسمػب البػابة االخخاجي، عمى الخابط االتي: 31

http://www.alriyadh.com/2010/05/29/article530175.htm l 
 

 عذخ  السػاقع االلكتخونية بالمغة العخبية بجون أسع السؤلفثاني ال
 

 ادكات الشذخ االلكتخكني، مغمػمات عمى الخبط االتي:. 1
 http://www.3rbe.com/vb/showthread.php?t=32617  

 استخجاـ السػاقع االجتساعية لمتذيضخ مقاؿ مشذػر عمى الخابط التالي :. 2
29734.htm-id-show-action-http://www.uaeec.com/news  

   التالي الخابط عمى مشذػر ،خبخ طإلكتخونيةا "القخصشة" عمى مػضفييا تجرب الجفاع وزارة  أمخيكا .1
http://arabic.cnn.com/2010/scitech/3/11/pentagon.hacking/index.html         

  بحث مشذػر عمى الخابط التالي : التذيضخ بالشاس عبخ الشت.. جخائع استفحمت . 4
http://www.dahsha.com/threads/5063 

 التعمع عبخ االنتخنت مفيػمو كشبيعتو كمتصمباتو ، مشذػر عمى الخابط التالي :. 5
http://www.uaemath.com/ar/aforum/showthread.php?t=6412   

 االخخاج الرحفي االليكتخكني، معمػمات عمى الخابط االتي: . 6 
http://samahfarouk.com/epub.html         

 الرحافة.. بضغ الػرؾية كاإللكتخكنية، السعمػمات عمى الخابط االتي: . 7  

http://www.elaph.com/Reports/2005/4/58714.htm
http://www.elaph.com/Reports/2005/4/58714.htm
http://www.alajman.ws/vb/showthread.php?t=2179
http://education.own0.com/t135-topic
http://education.own0.com/t135-topic
http://www.3rbe.com/vb/showthread.php?t=32617
http://www.uaeec.com/news-action-show-id-29734.htm
http://www.uaeec.com/news-action-show-id-29734.htm
http://arabic.cnn.com/2010/scitech/3/11/pentagon.hacking/index.html(22/5/2011)
http://arabic.cnn.com/2010/scitech/3/11/pentagon.hacking/index.html(22/5/2011)
http://www.dahsha.com/threads/5063
http://www.dahsha.com/threads/5063
http://www.uaemath.com/ar/aforum/showthread.php?t=6412
http://www.uaemath.com/ar/aforum/showthread.php?t=6412
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http://www.cdfj.org/look/print.tpl?IdLanguage=17&IdPublication=1&NrArticle=
5607&NrIssue=1&NrSection=1 

   القخصشة االلكتخكنية ، مشذػر عمى الخابط التالي :. 8
http://computer.akhbarway.com/news.asp?c=2&id=36981 

 الػسائط الستعجدة، معمػمات عمى الخابط االتي: . 9
topic         -http://education.own0.com/t135 

 مشذػر عمى الخابط التالي : االنتخنت ،تعخيف االنتخنت ، تاريخ االنتخنت ، مفيػم . 20
http://www.omaniyat.com/vb/showthread.php?t=11158  

 تعخيف االنتخنت ، مشذػر عمى الخابط التالي :. 11
.//forum.brg8.com/t24076.htmlhttp:  

 بحث مشذػر عمى الخابط التالي : ،ماىي االنتخنات؟. 12
http://sokhna.jeeran.com/csp1/internet.html     

 عمى معمػمات ائط الفائقة،مرصمحات الػسائط الستعجدة، ك الػسائط الستعجدة التفاعمية، ك الػس. 13
 :االتي الخابط

 http://www.qassimedu.gov.sa/edu/showthread.php?t=2514   
 

 معمػمات عمى الخابط االتي: . 14
t625.htm-f4/topic-http://30dz.justgoo.com/montada 

   االتي  الخبط عمى معمػمات .25
            WIKI/ORG.WIKIPEDIA.AR://HTTP 

 معمػمات عمى الخابط االتي: . 16       
http://old.openarab.net/ar/node/213 

 معمػمات عمى الخابط االتي: . 17
http://www.iraqvoice.com/forum/showthread.php?t=15871 

 معمػمات عمى الخابط االتي:. 18 
Elam/sahafa/sec083.htm-w.moqatel.com/openshare/Behoth/Fenonhttp://ww 

 معمػمات عمى الخابط االتي:. 19
http://www.oldamasc.com/vb/showthread.php?t=40655 

 معمػمات عمى الخابط االتي:. 20
http://mustafa_mahmoud.byethost6.com/showthread.php?p=374   

http://www.cdfj.org/look/print.tpl?IdLanguage=17&IdPublication=1&NrArticle=5607&NrIssue=1&NrSection=1
http://www.cdfj.org/look/print.tpl?IdLanguage=17&IdPublication=1&NrArticle=5607&NrIssue=1&NrSection=1
http://computer.akhbarway.com/news.asp?c=2&id=36981
http://computer.akhbarway.com/news.asp?c=2&id=36981
http://www.omaniyat.com/vb/showthread.php?t=11158
http://www.omaniyat.com/vb/showthread.php?t=11158
http://forum.brg8.com/t24076.html
http://sokhna.jeeran.com/csp1/internet.html
http://sokhna.jeeran.com/csp1/internet.html
http://www.qassimedu.gov.sa/edu/showthread.php?t=2514
http://30dz.justgoo.com/montada-f4/topic-t625.htm
http://30dz.justgoo.com/montada-f4/topic-t625.htm
http://ar.wikipedia.org/wiki
http://old.openarab.net/ar/node/213
http://old.openarab.net/ar/node/213
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Fenon-Elam/sahafa/sec083.htm
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Fenon-Elam/sahafa/sec083.htm
http://www.oldamasc.com/vb/showthread.php?t=40655
http://www.oldamasc.com/vb/showthread.php?t=40655
http://mustafa_mahmoud.byethost6.com/showthread.php?p=374
http://mustafa_mahmoud.byethost6.com/showthread.php?p=374
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                     االتي الخابط عمى ،(نحغ مغ) .12

HTTP://WWW.XENDAN.ORG/ABOUT.ASPX 
   التالي الخابط عمى مشذػر بحث ، كاممة ةاالجاب وستجج تعال االيسيل؟ ىػ ما تعخف ىل .11 

post.html-arabe.blogspot.com/2009/11/blog-http://email   
 
 ثالث عذخ  السػاقع االلكتخونية االجشبيةال
 

1. Barry M.Leiner and other, a brief history of the internet, resaved at : 
 http://www.isoc.org/internet-history/brief.htnl-   
2. Handling of Microsoft’s copyleft violation  
http://www.niallkennedy.com/blog/2006/12/microsoft-copyright-

photograph.html 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://email-arabe.blogspot.com/2009/11/blog-post.html
http://email-arabe.blogspot.com/2009/11/blog-post.html
http://www.isoc.org/internet-history/brief.htnl-
http://www.niallkennedy.com/blog/2006/12/microsoft-copyright-photograph.html
http://www.niallkennedy.com/blog/2006/12/microsoft-copyright-photograph.html
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 ( استسارة التحميل1ممحق )

 
 جامعة الدميسانية

 فاكمتي العمـػ االندانية
 سكػؿ العمـػ االندانية

 الرحافة  -قدع االعبلـ
 

 

 

 استسارة تحكيع
 ..............................الستاذ الفاضل 

نطػػخا لسػػا تتستعػػػف بػػو مػػغ خبػػخة كسػػسعة عمسيػػة، اضػػع بػػضغ أيػػجيكع الكخيسػػة، ىػػحا السؿيػػاس    
مػقــع  -الرــحافة االلكتخونيــة الكػرديــة أشــكاليا و أســاليب اخخاجيــاالسعػػج لغػػخض دراسػػة ) 

جدء مغ رسػالة ماجدػتضخ فػي قدػع االعػبلـ )الرػحافة( بفػاكمتي المغػة (. كىػ "خشجان" انسػذجا  
 ك العمـػ االندانية في جامعة الدميسانية، لحا ارجػ تأشضخ مبلحطاتكع بذأف ماكرد فضيا.

 
 
 

 : جػاف جبلؿ الجيغ محي الجيغ       الباحثة
     

 بأ.ـ.د سعج مصذخ عبج الراح  السذخف                                
 

 

 

 

 

 

 

 

2011 ً 
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 استسارة التحميل
 ةاالسمػب االخخاجي لمرفحة الخئيد  أوال  

غيخ  يرمح مالحطات الشصاق الستغيخ
 يرمح

 البجيل

 سػالػضػػػػػب اإلخػػػخاجضػػػػة لمسػاقػػػعأل. ا1
 اإللكتخكنية        

 
 
   اإلخخاجية البػابة أسمػب.أ

 
 

 
  إالخخاجية الػحجات أسمػب.ب
 
 
 
  اللكتخكنيةا الػحجة أسمػب.ج
 

 

 
             ألعسجةا أسمػب.د

 

 
 
 

قرػػػػػػج بيػػػػػػا األسػػػػػػالضب  الفشيػػػػػػة التػػػػػػي يػضفيػػػػػػا السخػػػػػػخج تك 
الرػػػػحفي إلبػػػػخاز السػػػػادة الرػػػػحؽية كفقػػػػا  لخؤيتػػػػو كسياسػػػػة 

 السػاقع االلكتخكنية لمجخيجة .
 

 ةىػ األسمػب الحؼ يخكد عمى عشاكيغ مػضػػعات معضشػ-
مع عجـ تقجيع  كػف عمى شكل ركابط تذعبيةيدكف غضخىا ك 

 أؼ تفاصضل عشيا .
 
ىػػ األسػػمػب الػحؼ يعسػػج إلػى عػػخض ممخرػات األخبػػار -

عمى الرفحة الخئيدة  بذكل مػػجد مػع صػػرة إف كجػجت 
  مع كجػد رابط بالشقخ عميو يعخض الخبخ كامبلك 
 
خكنيػػػة كاحػػػجة ألسػػػمػب الػػػحؼ يخكػػػد عمػػػى كحػػػجة إلكتاىػػػػ -

حضػػػػث يذػػػػغل ىػػػػحا العشرػػػػخ )مػضػػػػػع( بػػػػأؼ شػػػػكل كػػػػاف 
 لرفحة الخئيدة كاممة .ا

 
ىػػػػػ األسػػػػػمػب الػػػػحؼ يعسػػػػػج إلػػػػػى إخػػػػخاج مػػػػػػاد الرػػػػػفحة -

الخئيدػػػػة بذػػػػكل عسػػػػػدؼ كذلػػػػظ بتقدػػػػيع السػػػػػاد الرػػػػػحؽية 
كعشاصػػػػػخ الرػػػػػفحة فػػػػػي السػقػػػػػع بذػػػػػكل رأسػػػػػي كىػشػػػػػبيو 

 بإخخاج الجخيجة الػرؾية.

   

 الرحيفة نصاؽ نػع. 2

 
 عالسي نصاؽ .أ

 محمي نصاؽ .ب
 نصاؽ مغ أكثخ .ج
 

.com, .net, ) عالسي نصاؽ 

(.org 

(.com.sa) نصاقضغ تدتخجـ محمي نصاؽ 
 

   

 فػػي سدػػانجةال الخػػجمات تػػػفخ مػػجػ. 3

 اإللكتخكنية الرحيفة

 

 يػجج  .أ

 يػجج ال .ب

 

 حخكة الربلة، مػاقضت (مثل

 العسػبلت أسػعار السجيشػة، دلضػل الحػخارة، درجػات الصضػخاف،
 )ية،مجان خجمات أخخػ، لسػاقع ركابط تػفخ كاألسيع،

   

 بالرحيفة لبلتراؿ السعضشة الػسائل. 4

 
 فاكذ .أ

 الياتف .ب
 بخيجؼ عشػاف .ج
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 ........ :ػ أخخ  .د
 يػجج ال .ق

 اإللكتخكنية تفاعميةال خجمات. ال5

 

  
 

 الدكار سجل .أ
 مشتجيات .ب
 االتراؿ .ج

 بالسحخريغ
 دردشة .د

 إلكتخكني بخيج .ق
 القخاء تعقضبات .ك

 يػجج ال .ز

    

 في الخئيدة لمرفحات ركابط كجػد مجػ. 6

 الجاخمية الرفحات
 نعع .أ

 ال .ب

 

    

 التعسل ركابط كجػد. 7

 
 نعع .أ

 ال .ب

 

    

 العشاصخ مغ كبل كتزع الػػتػػخكيػػدػػة. 8 
 :اآلتية الثابتة البشائية
 الالفتة - أ

 مػقع البلفتة عمى الرفحة :
 الرفحة رأس كسط. أ        

 حةب. يسضغ رأس الرف

 ج. يدار رأس الرفحة 

 
 

 الذعار  - ب

 مػقع الذعار عمى الرفحة

 الرفحة رأس كسط. أ     

  الرفحة رأس يسضغ. ب     

 الرفح رأس يدار. ج     

 
 اناطإذن - خ

 
 

 
 

سثل ىػية السػاقع  تىي الجدء العمػؼ مغ الرفحة ك 
 كالرحف

سع السػقع كعشػانُو ك تعبخ عغ شخرية السػاقع إكىي -
حف كتتسضد بحجسيا كلػنيا كنػع الخط كمػقعيا مغ كالر

 الرفحة .
 
 
 
 
خة ىػ مجسػعة خصػط رمدية صغضخة الحجع تجؿ عمى فك-

 تفق مع سياسة السػقعتمعضشو أك تخمد لسبجأ معضغ . ك 
 
 
 
 

 افتقعاف عمى جانبي رأس الرفحة كتقع وكىي مداحت -
 ذفأكأحيانا تدتخجـ الجخائج كيدارىا البلفتة عمى يسضغ 

 كاحجه أك اإلذنضغ .
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 العشق  - ز

 
 

 
 

جدػػػػػع  دػػػػػاحة ضػػػػػيقة الحجػػػػػع تفرػػػػػل الػػػػػخأس عػػػػػغ ىػػػػػػ م-
الػصػػبلت كالػػخكابط كبعػػس السػاقػػع  الرػفحة كتعػػخض ؼيػػو

 عخض ؼيو الذخيط اإلخبارؼ )سبتايتل (.كي
 عاااذة عياااً ويناااىُ اإلعـــالّــاحــــاااـ   .9  

  أشناه
 

 إعالن ثابت

 
 إعالن متحخك

 
 إعالن تفاعمي )رابط إعالني (

 
 
 

السػقع كتزفي  مادة إعبلمية تجارية تداعج في تسػيل
 لسدة جسالية عميو 

ت الرحف الػرؾية إؼ كىػ إعبلف شبيو بإعبلنا-
 إعبلنات صساء()

ىػ اإلعبلف الحؼ يتسضد بإضافة عشاصخ الػسائط ك -
 ( صػتية–ا أك بعزيا )مؤثخات حخكيةالستعجدة اليو جسيعي

صفحة خاصة كىػ اإلعبلف الحؼ يشقل السدتخجـ إلى -
باإلعبلف بسجخد الشقخ عميو أك إلى مػقع آخخ لُو عبلقة 

 بالخابط اإلعبلني .
 

   

 

 
 ثانيا   الخرائز الفشية  

غيخ  يرمح مالحطات الشصاق الستغيخ
 يرمح

 البجيل

 الستعجدة الػسائط كجػد مجػ. 1

 
 نعع.أ

 ال .ب
    

 الستعجدة الػسائط أنػاع. 2

 
 متحخكة فػتػغخاؼية صػر .أ

 صػت .ب
 إلضػػافة الفضػػجيػ لسػاقػػع بعػػس تدػػتخجـ )  فضػػجيػ لقصػػات .ج

 كتػجػػج تفاعميػػة بعشاصػػخ السػقػػع كلػػجعع لمسدػػتخجـ جػػحب عشرػػخ
 : ػكى اللكتخكنيةا السػاقع في الفضجيػ لعخض شخيقتاف

   Download التحسضل شخيقة.1
 ( Streaming البث شخيقة. 2
 قرز صػرية )كخاؼيظ نضػز( .د
 
 يػجج ال .ق

    

 السػاقع في السدتخجـ الفضجيػ نػاعأ . 3
      اللكتخكنيةا

 . لؤلخبار كداعع مراحب فضجيػ. 1
 . خبخ يسثل فضجيػ. 2
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     الرفحةأ.أعمى  أ. الرفحة رئيدة فقط . مكاف مػضع الػسائط الستعجدة مغ مػقع4
 الرفحة ب. كسط

 
  الرفحةج. أسفل 

  الرفحةأ.أعمى  ات الجاخمية فقطب. الرفح
  الرفحة ب. كسط
 الرفحة ج. أسفل

  الرفحةأ.أعمى  ج. الرفحة الخئيدة كداخمية
 الرفحة ب. كسط
 الرفحةج. أسفل 

  د. اليػجج
 الػسائط فضيا يدتخجـ التي التحخيخية الفشػف . 5

 الستعجدة

 

 األخبار .أ
 ؿيقاتالتح .ب
 السقاالت .ج
 الرحؽية األحاديث .د

 اإلعبلنات .ق
 أخخػ   .ك

    

 جانػب إلػى الترػسيع فػي السػضفػة العشاصػخ. 6

 كاأللػاف الحخكؼ،

 

 

 الرػر.أ

 الفرل عشاصخ .ب
 التذعبية الشرػص .ج
 .................................. أخخػ  .د

    

 السدتخجمة الفرل عشاصخ أنػاع. 7

 
 

 ججاكؿ .أ

 خصػط .ب
 إشارات .ج

 يػجج ال .ج

    

 الرػحيفة فػي السدتخجمة األلػاف تػضيف شخؽ . 8

 اإللكتخكنية

 

 صػر .أ
 أرضيات .ب
 عشاكيغ .ج
 الشرػص حخكؼ.د

 الستعجدة الػسائط .ق
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 . االلػافك
 

 اإللكتخكنية الرحيفة محتػيات ججيج ت. 9

 
 الضـػ في مخة مغ أكثخ .أ

 كاحجة مخة .ب
 يػمية ضخغ برفة يحجث .ج

    

 لسحتػػ  اإليزاحية البلفتات كجػد مجػ. :1

 التحخيخية السػضػعات

 

 يػجج .أ
 يػجج ال .ب

 

    

 

 
 ثالثا   أسمػب التعخض 

غيخ  يرمح الشصاق الستغيخ
 يرمح

 البجيل

 الخصػط أنػاع . 1

 السدتخجمة

 

 الرحيفة في الشرػص جسيع في كاحج نػع .أ

 اإللكتخكنية
 الخصػط مغ مختمفة أنػاع .ب
 

   

 الذكل تغضخ مجػ. 2

 األزمشة  بضغ األساس

 الجراسة فضيا تعت التي

 

 يػجج ال .أ

 شؽيف تغضخ .ب

 متػسط تغضخ .ج
 جحرؼ  تغضخ .د

 

   

 استخجاـ مجػ. 3

 اإلرشادية العبلمات

 

 مدتخجمة .أ

 مدتخجمة غضخ .ب
   

 مشاسػػػبة مػػػجػ. 4

 الشرػػػػص متػػػػف 

 الخاصػػػة لمصبعػػػة

 بالذبكة

 

.....................................    

 مشاسػػػبة مػػجػ. 5

 السػضػعات عشاكيغ

 لمصبيعػػة الرػػحؽية

 بالذبكة الخاصة

.....................................    
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 رابعا   الخجمات االخخى التي تػفخىا الرحيفة االلكتخونية 
غيخ  يرمح الشصاق الستغيخ

 يرمح
 البجيل

 يفةالرػح أرشػيف فػي البحػث.أ الخجمات

 اإللكتخكنية

 الصمب بحدب أخبار .ب
 الرػػفحة اختيػػار إتاحػػة .ج

 لمسدتخجـ الخئيدة
 الرػحيفة عػغ معمػمػات .د

 اإللكتخكنية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
   الفشػن الرحفية في الرحافة االلكتخونية خامدا  

 سزسػن جغخافية ال . أ
 البجيل اليرمح يرمح  التػزيع الجغخافي
    السحمية الكػردية

    العخاؾية
    الجكلية

 مرجر ب.
 البجيل اليرمح يرمح  مرجر السعمػمات

    السخاسمػف ك السشجكبػف 
    ككاالت االنباء الجكلية

    الكػرديةكالسػاقع الرحف 
نطضػػػػخ جخيػػػػجة تابعػػػػة لػػػػشفذ 

 السؤسدة االعبلمية 
   

الفزػػػػػػػػػائيات كاالذاعػػػػػػػػػات 
 الكػردية

   

 
 ج. الفشػن الرحفية

 

 االخبار  ن مزسػ.1
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 البجيل اليرمح يرمح  االخبار
    الدياسية

    االقترادية
    االجتساعية

    الخياضية
    الفشية

    العمسية كالتكشػلػجية
    الجيشية

    الثقاؼية
    اخخػ 

 

 التقخيخ الرحفي مزسػف . 2
 البجيل اليرمح يرمح  التقخيخ رأي التقخيخ أخباري  التقخيخ الرحفي

      دياسيةال
      االقترادية
      االجتساعية

      الخياضية
      الفشية

      العمسية كالتكشػلػجية
      الجيشية

      الثقاؼية
 
 

 السقاؿ الرحفيمزسػف . 3
 البجيل اليرمح يرمح  السقال الرحفي

    الدياسي
    االقترادؼ
    االجتساعي

    الخياضي
    الفشي

    قافيالث
    العمسي كالتكشػلػجي
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    الجيشي
    آخخ

 

 السقابمة الرحؽية مزسػف . 4
 أنػاع السقابمة 

 البجيل اليرمح يرمح  أنػاع السقابمة
    رأؼمقابمة 
    معمػماتية خباريةمقابمة ا
    الذحريةمقابمة 

 مػضػعات السقابمة الرحفية
 البجيل اليرمح يرمح  السقابمة الرحفية

    الدياسية
    االقترادية
    االجتساعية

    الخياضية
    الفشية

    العمسية كالتكشػلػجية
    الجيشية
    اخخػ 

 
 التحقيق الرحفي مزسػن . 5

 البجيل اليرمح يرمح  التحقيق الرحفي
    الدياسي

    االقترادؼ
    االجتساعي

    الخياضي
    الفشي
    ي كالتكشػلػجيالعمس

    الجيشي
    آخخ
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 كاريكاتيخال مزسػن . 6
 البجيل اليرمح يرمح  كاريكاتيخ
    الدياسي

    االقترادؼ
    االجتساعي

    الخياضي
    الفشي

    العمسي كالتكشػلػجي
    الذخري

    الجيشي
    آخخ
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 ىاألكل الرفحة االلكتخكنية الكػردية( 2)ممحق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 

http://hezheen.wordpress.com/03/12/1997/%d%8ad%d%87%9e8%80%2c%d%88%9d%8a
a-%d88%9-%d%87%9d%87%9e8%80%2c%d%8b%4d%8aa/ 

 

 

http://hezheen.wordpress.com/1997/12/03/%d8%ad%d9%87%e2%80%8c%d9%88%d8%aa-%d9%88-%d9%87%d9%87%e2%80%8c%d8%b4%d8%aa/
http://hezheen.wordpress.com/1997/12/03/%d8%ad%d9%87%e2%80%8c%d9%88%d8%aa-%d9%88-%d9%87%d9%87%e2%80%8c%d8%b4%d8%aa/
http://hezheen.wordpress.com/1997/12/03/%d8%ad%d9%87%e2%80%8c%d9%88%d8%aa-%d9%88-%d9%87%d9%87%e2%80%8c%d8%b4%d8%aa/
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  السشذػرة لجخيجة خبات عمى االنتخنتالرحفة األكلى  (3ممحق )

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
       www.wayback.archive.org  
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الجخيجة الكػردية عمى االنتخنت أكلى( نذخ 4ممحق)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  www.wayback.archive.org 
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دوماُ( الرفحة الخئيدة لسػقع 5ممحق )


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  www.dwkan.com 
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 حكومةتى هةزيَنى كوزدستان
 وةشازةتى خويَندنى باآل وتويَرينةوةى شانستى

 سةزؤكايةتى شانكؤى سميَنانى
 فاكةلتى شانستة مسؤظايةتيةكان
 سكولَى شانستة مسؤظايةتيةكان

 زؤذنامة -بةشى زاطةياندن
 

 

 

 زؤذنامةوانى نانىدةزهيَ تىضؤنيَ و واششيَ
 )خةندان( بةمنوونة -يدالة زؤذنامةطةزى ئةليكرتؤنى كوزد 

 
 

 نامةيةكة لةاليةن خويَندكاز
 جوان جالل الدين حمي الدين

 
ثيَشكةش بة ئةجنومةنى سكولَى شانستة مسؤظايةتيةكانى شانكؤى سميَنانى كساوة وةك بةشييَ   

 زؤذنامةدا-لة داواكازييةكانى بةدةستويَنانى بسِوانامةى ماجستري لة زاطةياندن
 

 بةسةزثةزشتى
 سعد مطشس عبدالصاحب. ث.ي.د

 

 ك2711                                                                ً          2012    
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 ثوختة
 

لة كؤتايى ضةدةى بيطتةمدا كؤمةَلطا ثَيصكةوتووةكان طؤزانكازى خَيسايان بةخؤوةدى لة 
تهةكايةى كؤمجيوتةز و مانطى ضةزجةم بوازةكانى ذياندا، بةتايبةت بوازى طةياندن، بةها

دةضتكسد و تؤزةكانى ئةنتةزنَيت كة دةوزَيكى طسنطيان هةبووة لة طواضتهةوةى مةعسيفة و 
 شانيازى بةشَيوةيةكى زاضتةوخؤ.

طومانى تَيدانية كة ئةو طؤزانة خَيساية كة تةكهةلؤجيا بةخؤيةوةدى كة ضةزةتاى 
َيهاية كايةوة لة ثةيوةنديةكاندا، هةزوةك ضةزةتايةكى نوَيى ه تةكهةلؤذيايةضةثاندنى ئةو 

شؤزشى تةكهةلؤذيا شؤزَيك لة بوازةكانى ذيانى مسؤظى طؤزى بةتايبةت بوازى زاطةياندن كة 
 لة زيصبةندى يةكةمداية.

دةزكةوتهى تةكهةلؤذياى نوَى و بةتايبةت ئةنتةزنَيت كَيربكَييةكى طةزمى خطتة نَيو 
ئةلكرتؤنيةوة، بةجؤزَيك باضكسدن لة زؤذنامةطةزى زؤذنامةطةزى كاغةشى و زؤذنامةطةزى 

ئةلكرتؤنى واتة باضكسدن لة داهاتوو طؤزانة زيصةييةكان لة ئامساشةكانى طةياندن و 
طةيصتهى شانيازيدا، كة شؤزشَيكة بةضةز زؤذنامةطةزى كاغةشيدا، كة طؤزانكازى نوَيى لة 

ةيةكى خَيسا لةنَيو جيواندا شَيواش و ناوةزؤكدا بةخؤوةدى، ضونكة ئةنتةزنَيت بةشَيو
 بآلوبووةوة.

ئةم طؤِزانكازية نوَيية لة زؤذنامةطةزى ئةلكرتؤنيدا بةزجةضتةية، كة زؤذنامةطةزى 
كوزديض بةشَيكة لةو طؤزانكازييانة، وة بؤ شانيهى زةوشى زؤذنامةطةزى ئةلكرتؤنى كوزدى 

ئةو زؤذنامةية توَيرةز ئةم و تايبةمتةندييةكانى و شانيهى شَيواشى دةزهَيهانى هونةزيانةى 
توَيريهةوةيةى هةَلبرازد، ضونكة زؤذنامةطةزى ئةلكرتؤنى كوزدى لةضةزةتاى زَيسةوةكةداية 

 بة بةزاوزدكسدنى بة زؤذنامةطةزى ئةلكرتؤنى لة جيواندا.
توَيريهةوةكة لةدووبةط ثَيكواتووة )تيؤزى و مةيدانى( لة بةشى تيؤزيةكةدا باضى 

يتؤدنامةى توَيريهةوةكة كة خؤى لة كَيصةى توَيريهةوة و ئاماجنةكان و يةكةمى تايبةتة بة م
 ميتؤدى لَيكؤَليهةوة و خطتهةزووى توَيريهةوةكان ثَيصوو طسفتةكانيدا دةبيهَيتةوة. 
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هةزوةها باضى دووةم كة تيايدا باس لةوةدةكسَيت كة زؤذنامةطةزى ئةلكرتؤنى ضى ية؟ لة 
ةكةمدا باس لة ضةزهةَلدان و طةشةندنى ئةنتةزنَيت ضآ ثازدا كؤكساوةتةوة، لة ثازى ي

دةكسَيت، و ثازى دووةم زؤذنامةطةزى ئةلكرتؤنى دةزدةخات، وة باضى ضَيوةم تيصك دةخاتة 
 ضةز بآلوكساوةى ئةلكرتؤنى. 

ثازى ضَيوةم تايبةتة بة كازكسدن لة زؤذنامةطةزى ئةلكرتؤنى كة لة ضآ باضدا 
ةندى نَيوان زؤذنامةطةزى ئةلكرتؤنى و زؤذنامةطةزى خساوةتةزوو، لة باضى يةكةم ثةيو

وةك يةكَيك لة   مةَلتيميديايي كاغةشى دةزدةخات، و لة باضى دووةم تيصك خساوةتة ضةز
تايبةمتةنديية ضةزةكيةكانى زؤذنامةى ئةلكرتؤنى ، وباضى ضَيوةم تايبةتة بة ئيتيكى 

 كازكسدن تيايدا .
تى دةزهَيهانى زؤنامةوانى و زةوشى زؤذنامةطةزى وة باضى ضوازةم تةزخانكساوة بؤ ضؤنَي

كوزدى لةضآ باضدا، كة باضى يةكةم تيصك خساوةتة ضةز ضؤنَيتى دةزهَيهانى زؤنامةوانى 
ئةلكرتؤنى ضونكة ضةزكةوتهى ثةيامةكانى طةياندن وةضتاوةتة ضةز جَيبةجآ كسدن و 

نةزةكانى زؤذنامةوانى لة دةزهَيهانى زؤذنامةوانى، وة باضى دووةم تيصكى خطتؤتة ضةز هو
زؤذنامةطةزى ئةلكرتؤنى كوزديدا، وباضى ضَيوةميض زةوشى زؤذنامةطةزى ئةلكرتؤنى 
كوزدى خطتؤتةزوو بةوهؤيةى لةئَيطتادا طسنطيدان بة زاطةياندن لة كؤمةلطاكةماندا شيادى 

 كسدووة و شؤزاليةنى طستؤتةوة.
هةوةكةية كة تايبةتة بة كازكسدن لة هةزوةها لةباضى ضوازةمدا كةاليةنى مةيدانى توَيري

ضايتى )خةندان(  كة يةكَيك لة بآلوكساوةكانى دةشطاى خةندان بؤ ثةخض و وةشاندن وةك 
منونةيةك لة زؤذنامةطةزى كوزدى، بةهةمان شيوةى باضةكانى تس لة ضَى ثازدا 

ازى كؤكساوةتةوة، لة ثازى يةكةمدا تيصك خساوةتة ضةز ناضاندنى ضايتى )خةندان( وةث
دووةم تايبةتة بة خطتهةزووى اليةنى دةزهَيهانى زؤذنامةوانى لة ضايتى خةنداندا، هةزوةك 

 ثازى ضَيوةم تيصكى خطتؤتة ضةز بةكازهَيهانى ذانسة زؤذنامةوانيةكان لة ضايتى خةنداندا.
توَيرةز لة كؤتايى توَيريهةةكةدا طةيصتووة بة كؤمةلَيك دةزئةجنام كة هةَلهجةزى ئاماجنى 

َيريهةوةكةية بة ثصت بةضنت بة ضةزضاوةى شانطتى و زاثؤزتة فةزميةكانى تايبةت بة تو
بابةتةكةوة، لةطةأل ئةوةذدا توَيرةز ضةند زَيهماييةكى بؤ باشرتكسدنى زةوشى زؤذنامةطةزى 

   كوزدى و بةتايبةت ضايتى خةندان خطتؤتة زوو.
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Introduction 
 
 

     The twentieth century ending years have seen rapid developments in all aspects 
of life, especially in the field of communication and information as the auto- 
computers, satellites and modern information networks (Internet) play an important 
role in the transfer of knowledge, information and communication materials between 
all the communities in a direct way. 

There is no doubt that the rapid developments witnessed by communication 
technology and innovations that began posed by digital technologies in particular 
have begun a new arrangement of the communication system and the technology 
revolution has changed many areas of human life, and the media comes in first place 
of these changes. 

The emergence of modern technology, especially the Internet, has led to the 
intense competition between the printed press and the electronic press, and to 
discuss the electronic press is talking about the future, radical changes in the means 
of communication and methods of information delivery. It is a revolution in the printed 
press, not only changes in the format, but includes the content also, which 
accompanied the spread of the Internet in the world. 

This new change in the electronic press is something tangible and Kurdish press is 
a part of these changes. The researcher has chosen this topic to identify the reality of 
the Kurdish press, electronic properties and to identify the technical editing form, and 
more particularly, the Kurdish electronic press path is primitive compared to other 
countries’ electronic journalism in the world. 

This research consists of two parts (theoretical and practical). The first chapter of 
the theoretical section deals with theory and research methodology, the problem of 
its questions, research objectives and methodology, the literary review of the 
previous studies, research tools and the difficulties of the research. 

The second chapter examines what is meant by the electronic press, through 
three topics: the first part, studies the emergence and the concept of Internet. The 
second part reveals the electronic press, and the third section sheds light on the 
media and electronic publishing. 

Chapter III examines the persons who work in the electronic press, through three 
topics: in the first part, we talked about the relationship between the printed press 
and electronic press. The second part highlights the multi-media as one of the main 
characteristics of electronic journalism. The third section talks about the ethics of 
working persons in the electronic press. 

In Chapter IV we have studied the editorial methods and the reality of the Kurdish 
electronic press, through three parts as well: the first part sheds light on the editorial 
methods in the electronic press, where success of the communication messages 
depends on the quality of implementation and editing. In the second part, we talked 
about the press arts (or technics) in the Kurdish electronic press in terms of forms 
and content. The third topic, also speaks about the reality of the current Kurdish 
electronic press as media has increasingly become a concern in our society, taking 
deeper and more comprehensive dimensions. 

Concerning the practical side or the field, in Chapter V we have dealt with the field 
study of the site (Khandan) of the Khandan broadcasting and publishing institution as 
a model of Kurdish online journalism, and it includes three topics. In the first part, we 
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try to identify the historical and technical aspects of the site (Khandan). In the second 
part, we highlight the editing styles dealing with the applications of communication 
technology at the site (Khandan). In the third topic, the press arts (or technics) are 
shown in terms of form and content in the site (Khandan). 

The researcher found a set of conclusions derived and related to the objectives of 
the research, based on scientific sources and relevant official reports. And finally the 
researcher presents some relevant recommendations. 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


