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 مدخل :

و التفسير  إلى التكامل تيدف  ةمعاصر  لغة حضارية لغة إعبلمية قد أصبحت لغة اإلعبلمل
ي ونقل المعمومات لممجتمع البشري في ظل المعاصر باعتبارىا من اىم وسائل الفكر العالم

التطورات السياسية واالجتماعية والثقافية وطريقة معالجة قضايا العصر في ظل النظريات 
 والمبادئ التي اعتمدت لدى أي نظام من خبلل وسائمو اإلعبلمية.

 كما نعمم أننا كمنا نعيش عصر االتصال حيث تقدمت تقنياتو وتعددت وسائمو إلى حد جعل
األقمار الصناعية توحد بين القارات لتنقل الكممة والصورة وتعرضيا مباشرة وفق مقتضيات 
ومتطمبات البناء الجديد لمقرية الكونية، ورغم ذلك يبقى عميم شديد التعقيد يستمد أصولو 
ومسائمو من عدة عموم أخرى، إال أن االتصال كعممية كان بغير شك مبلئما لنشأة المجتمع 

تتخذ أشكال عديدة ومختمفة تتفق ومختمف مراحل التطور االجتماعي والذىني االنساني 
 .والثقافي لمجنس البشري

ىذا من شأنو أن يدفع الباحثين والدارسين في المجال إلعادة النظر في كثير من المفاىيم 
اىيم التقميدية لمعممية االعبلمية االتصالية والوقوف عند التغييرات الحاصمة في بنى ىذه المف

عادة صياغتيا. لما يتبلءم مع مستجدات العصر والتطور الكبير الذي حصل عمى مستوى  وا 
 التكنولوجيا والرسائل.

وفي إطار ىذا الوصف تأتي ىذه المحاضرات لتجمع ألوانا من الطيف اإلعبلمي واالتصالي 
 ٠كمحصمة جامعة لمجموعة موضوعات 

دا عمميا يوفر القاعدة المادية تجمع الوانا وفي إطار ىذا الوصف تأتي ىذه المحاضرات كجي
من الطيف االعبلمي واالتصالي مما يجب ان يتعرف عميو دارسوا االعبلم واالتصال. 

 النتاج العممي. وكانت المصادر والمراجع التي سبقنا فييا أصحابيا مفيدة لنا في إعداد ىذا
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 تاريخ وسائل اإلعالم التقميدية والحديثة:

 المكتوبة أوال: الصحافة

 الجذور التاريخية لمصحافة المكتوبة-1

و مستمزماتيا مثل الورق و الحبر و كذلك  الصحافة المكتوبة مع ظيور الطباعةيعود ظيور 
ىذه األفكار  و تدوين أفكاررغبة االنسان في ان يعبر عن انشغاالتو وما يدور في راسو من 

تسجيل المعمومات في أربع مراحل  والمعمومات، وخاصة وأنو في القديم قد مارس عممية
 أساسية تاريخية:

ىذه المرحمة كان اإلنسان البدائي يقوم بتسجيل بعض  في :التذكر عبر التسجيل مرحمة
 المعمومات الميمة خاصة في ما يتعمق بالمكان الذي يوجد بو الغاء ومكان النوع وغيره.

بدائي يقوم فييا بتجسيد بعض ىذه المرحمة كان االنسان ال مرحمة التسجيل عمى الرسوم:
الحيوانات التي اعتاد رؤيتيا أو التي كان يستغميا سواء استغميا لؤلكل ولمتنقل، من خبلل 
رسميا عمى جدران الكيوف والمغارات مثل: رسم اإلنسان في القديم عمى جدران جبال 

 الطاسيمي بالجزائر.

اإلنسان الحياة التي كان ىذه المرحمة أيضا سجل فييا  مرحمة التسجيل عمى الخشب:
 يعيشيا باألبجديات القديمة.

النسان يقوم بعممية تسجيل لؤلصوات التي يسمعيا وتمفت اكان  " مرحمة التسجيل الصوتي:
 انتباىو مثل: أصوات الحيوانات والرعود والبراكين...الخ.
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نان، وباختراع واليو  نوالفينيقييومن خبلل ىذه المراحل ظيرت حروف الكتابة عند المصريين 
الورق من قبل الصينيين سنة  بدًا عيد التطور لمصحافة المكتوبة في العالم، وبدأ العمل 

 عمى إيجاد طرق جديدة لنشر المعمومات من جمود الحيوانات إلى صفحات االنترنت.
 تعريف الصحافة المكتوبة:-2

والعممية ويتم شرحيا  ىي منشور دوري تقوم بنشر األفكار واألخبار السياسية واالجتماعية
وفي  1بكل حرية" الجديدةوالتعميق عمييا وكذلك ىذا المنشور يقوم بتوزيع مخمف األفكار 

جميع المجاالت الحيوية سواء كانت سياسية، اقتصادية، اجتماعية...الخ، حيث كانت في 
 الماضي تكتب عمى الجدران ثم عمى الجمود ثم عمى الورق.

 ة:مقاييس الصحافة المكتوب-3
 خمس خصائص لمحصافة المكتوبة وىي: 1928لقد حدد العالم األلماني أوترغروت عام 

 ن إما يوميا أو أسبوعيا أو شيريا.يمنتظمة التوزيع أي تصدر في توقيت مع 
 .تطبع عن طريق المطبعة أي بطريقة آلية 
  عييا مقتصر عمى طبقة  واالطبلعمتداولة وتوزع عمى جميع الناس وتصفحيا

 معينة.
 تنوعة المحتوى، بحيث تشمل مواضيع متعددة من سياسية إلى االقتصادية إلى م

السابق  تالمجاال، أو مختصة في مجال من الخالثقافية إلى الترفييية والرياضية...
 ذكرىا.

  تصدر عن مؤسسة معينة ليا عنوان حاص ومقر خاص، تتمتع بكامل أالستقبللية
 2في معالجة المواضيع.

، 1984، الصحافة المكتوبة و السمعية البصرية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  روالن كابرول – 1

  7ص 
محمد عمار ، الرأي العام و االعبلم و الدعاية ، المؤسسة الجامعية لمدراسات و النشر  ىاني الرضا ، رامز – 2

 25، ص  1984و التوزيع ، لبنان ، 
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 تطور الصحافة في العالم:-4

 حافة المكتوبة في أوروبا:تطور الص

 في بريطانيا:-أ

ظيور الصحافة في بريطانيا ارتبط بالتطورات السياسية التي شيدتيا المممكة خبلل القرن 
حيث كانت سائدة في ذلك  االستبدادية المناخاتم، وتطورت الصحافة فييا في ظل 17

لمفروضة من طرف القرن اما بالنسبة لمصحافة الحرة كانت شبو معدومة بسبب القيود ا
)تيدو( الذي اتبع تراخيص المطابع الحكومية الرسمية، بحيث تجاوزت حماستيم حرية 

 التعبير وجدوا أنفسيم مرضين لعقوبات تصل إلى اإلعدام.

من طرف وليام كاكستون أما بالنسبة لصحافة  0476صدرت أول صحيفة انجميزية عام 
وكانت تدعى "كورانيوس" فيي لم  1621من  األنباء ظيرت في كامل أنحاء انجمترا ابتداء

 تكن صحف حقيقية بسبب القيو د المفروضة عمى حرية التعبير.

 بحيثم 1648-1618يعود ازدىار الصحف في بريطانيا إلى حرب الثبلثين ما بين عام 
 1أصبحت شعبية بعد ما كانت خاصة بطبقة معينة.

يطانيا أثر حصول نزاع بين المورد الحقيقي لمصحافة في بر  1648ويعتبر تاريخ 
الصحف الطائرة وىي عبارة عن منشورات تنقل أخبار الثورة  و ظيوراإلقطاعيين الجماىير 

إلى غاية إعدامو أي بدأت الصحف البريطانية تأخذ نظام في الصدور ممك وىي موجية لم
 وتنوعت اىتماماتيا لجميع جوانب الحياة.

توجو األشخاص األكثر تأثيرا بالكنيسة والدولة بعد إلغاء نظام الترخيص  1640وفي سنة 
 أمريكا. إلى دولة

                                                           
 .34-30، ص1990ترجون، ترجمة حازم صيغة، مقدمة في االتصال الجماىيري، مركز الكتب األردني، عمان بي1
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 .توسعت وعرفت أكثر حرية  م 19وفي القرن 

ومن أشير الصحف  1939م تضاعف توزيعيا عدة مرات خبلل فترة 20م و19القرن في  
( وأول جريدة يومية إنجميزية The Economist. The Sun. The Gardenاالنجميزية )

  the dailyىي 
consent  م وظيرت الجرائد اليومية 1702سنةThe time التي تعتبر أكبر الجرائد 
 Hogen Walter.1وأول رئيس تحرير 1788المحمية 

 في فرنسا:-ب

القوى السياسية  تأثيروقعت تحت  la gazette 1631سنة صدرت أول صحيفة فرنسية 
إلى جانب 1789في  الفرنسيةورة وبقيت ىكذا إلى غاية الث أسبوعيار )اإلقطاع( وكانت تصد

ووزعت في  Le mercure F ranceو  Littéraire Économique أساسيتينصحيفتين 
 .مدن خارج فرنسا. 9مدينة فرنسية و  55نحو 

 كانت تترجم وتوزع في حرية الصحافة 

في فرنسا قد جرت مصادرتيا خاصة في عيد "نابميون" فرضت عمييا الرقابة الكاممة 
 taلتام وأصبحت الصحف مسيطرا عمييا من قبل الدولة مثل صحيفة والخضوع ا
Gazette:وىناك صحف تسيطر عمى الصحافة الفرنسية اليومية مثل . 

Le petit parisien   وle matin 

 في ألمانيا: -ج

م، وقد كان مؤسسيا بائع كتب اسمو "ايبينولف 1 600صدرت أول صحيفة في ألمانيا سنة 
 1915 ييا نشرة أسبوعية في مدينة ألمانيا تدعى فرانكفورت وفي سنةإميل" الذي أصدر ف

                                                           

 36نفس المرجع السابق ، ص 
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م أصدر )يوىان فولدر بيرغون( صحيفة أخرى منافسة في نفس المدينة. وقد ساىم 1917و
الميبرالية في تطور الصحافة المكتوبة حيث  األفكاربصفة عامة التطور االقتصادي وانتشار 

ارتفع عدد  1871عد  سنواتعشر  رة ومع مرو دوري 398م 1871كان عدد الدوريات سنة 
 عدد. 2337الدوريات إلى 

لكن من الناحية التاريخية تعتبر صحيفة البيرج زايتتغ. أول صحيفة تظير في المانيا سنة 
قد تأثر بمبادئ الثورة الفرنسية فيما  األلمانيةم وقد كان التطور التاريخي لمصحافة 1860

م قانون ألغى 1 874رت ولذلك صدر في عيد ألمانيا الموحدة بعد إمبراطورية نابميون بوناب
 1الرقابة عمى الصحف.

 :االمريكية الصحافة المكتوبة في الواليات المتحدة  -5

وقد أسسيا بن يامين ىاريس"  1860مر تطور وتأس ين الصحافة بعدة تجارب بدأت عام 
من مشاكل حول القضايا التي لكن لم يستمر في نشرىا وىذا راجع لطبيعة الحال لما واجيو 

 2يفة.حأثارتيا الص

المكتوبة األمريكية يعود فعمن لسنة  الصحافةوقد تكررت المحاوالت، لكن تاريخ تأسيس 
ام، وىي ما ميت بصحيفة "البنس" أي ما يقابل بنس وىذه الصحيفة تدعى ب  833

يحظى  وقد أنشأىا بن يامين داي وقد استطاع أن New York Sun"نيويورك صان 
 اقتفاءباىتمام فوري اي بتحقيق نجاح بين ليمة وضحاىا فعمدت صحف أخرى بسرعة إلى 

جيمس فوردين  1835خطواتيا وفي عددىا نيويورك مرونبثق ىيرالد والتي أسسيا سنة 
بينث. وقد حققت نجاحا منقطع النظير أي رفعت أسعارىا، نجحت صحيفة البن في زيادة 

 ت مناسبة ال مثل ليا من قبل األمر الذي أدى إلى اىتمام المعنيينأرقام التوزيع إلى مستويا

                                                           
 .176، ص1976، مصر، ةاألنجمو مصريخميل صابات، وسائل اإلعبلم نشأتيا. تطورىا، مكتبة  1
 . 222، ص6891الكلٌة، لبنان، خلٌل البستانً ادوارد، وسائل اإلعالم، مطبوعات  2
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بيا عمى الرغم من أنيا كانت محل النخبة المحبة أغمبيا كانت توزع عمى األرصفة ال عبر 
 الشوارع. فياالشتراكات السنوية ألنيا كانت تباع عن طريق المتجولين 

 الصحافة في الوطن العربي: -6

لوسيمة اإلعبلمية منذ القديم بحيث كانوا يكتبون الرسائل لممموك عرف المجتمع العربي ا
والرؤساء في ذلك الوقت، وكان يتم تبميغ أي قنبمة لقبيمة أخرى عن طريق رسائل تسمم إلى 
رسل ويجوبون بيا كل األقطار وكان في القديم يوجد أسواق عكاظ والمجاز ومجنة التي كان 

لقاء الخطب التي اقتصادقت إلنشاد يقصدىا العرب واألدباء في ذلك الو  . ونشر األدب وا 
ىي نوع من العمل الصحفي وتطورت الصحافة في كل من مصر والخميج العربي عمى 

 النحو التالي:

تعتبر مصر البمد األول العربي الذي كانت لو األسبقية التاريخية  الصحافة المصرية: —أ
 نابميونلمصر، وقد أصدر  تبونابر ون م عند نابمي1798في الصحافة المكتوبة وذلك سنة 

 تتوقفعددا  116م صدر منيا 1798/08/02أول صحيفة عربية باسم جريدة التنبيو في 
حمد عمي حيث بدأ بنشر ٥م، وحاء حكم 1 891مع رحيل الفرنسيين من مصر سنة 

صحف ذات ممكية خاصة بالمغتين العربية والتركية وفي نفس الوقت اسماعيل الخديوي 
حرية أكثر لمصحافة وأىم الصحف التي صدرت في ذلك الوقت صحف رسمية مثل أعطى 

. جريدة أركان الجيش المصري جريدة 1870روضة المدارس لمطيطاوي نصف شيرية سنة 
وصحف شعبية مثل وادي النيل، روضة األخبار،  1872عسكرية سياسية صدرت عام 

ريدة ىي جريدة األىرام المصرية سنة نزىة األفكار وىي جرائد أدبية وعممية بحتو، وأىم ج
أمثال أنطون  رم وىي جريدة سياسية وأدبية واقتصادية عمل فييا صحفيون كبا1875
 .1881أنجزىا النديم عبد اهلل سنة الطائف  وجريدةمصر القاىرة  وجريدة الجميل
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لى جانب تدخبلتو االقتصادية والسياسية أثرت كذ لك وخبلل التدخل البريطاني في مصر وا 
عمى الصحافة وأصبحت ممكية خاصة وأنشئن صحف حزبية من أىميا: جريدة المواء بقيادة 

 ميمتيا توعية اإلحساس الوطني لدى المصربين. 1907مصطفى كمال سنة 

م لمحمد فريد وجريدة الببلغ ظيرت بعد الحرب العالمية األولى 1913جريدة الصدى سنة 
 االستقبلل الشرعية بقيادة سعد زغمول.ىدفيا تجنيد الشعب المصري حول شعارات 

م، جريدة الشعب واألخبار ما 1919الميبرالي سنة  الدستوريجريدة السياسة لسان الحزب 
 .الراقيبقيادة أيمن  1920و 1913بين 

قابة إما من السمطات العثمانية أو السمطات البريطانية ر وكانت ىذه الصحف تصدر تحت ال
 جاىات.وكانت متعددة المذاىب واالت

قام بعدة تغييرات  ،الجميوري في مصر  بالنظامد جاء، فق الناصرعبد جمال  عيد اما في
منيا فرض الرقابة عمى الصحافة بقدر نقدىا لمسمطة العسكرية وجاء بقانون يعاقب كل 

المعتدين آو الناقدين  الصحفيينصحفي يتعدى حدوده اإلعبلمية لمدولة، وفرض أحكام عمى 
مال عبد الناصر بتأميم بعض دور النشر التي كانت تنشر الصحف متل دار لمنظام وقام ج

 ، وبتولي أنور1970األىرام ودار اليبلل والتحرير، أما بعد وفاة جمال عبد الناصر سنة 
غاصبة كانت مسيطرة في ذلك الوقت  فالسادات الحكم تجنب الصراع ضد الصحافة لظرو 

إليو الواليات المتحدة األمريكية وىذا مًا شجع بعد االنفتاح الذي كانت تدعوا  وخصوصا
. وازدادت م1973المناىضين لمحكم في مصر إلى إنشاء تكتبلت صحفية بعد حرب أكتوبر 

م سمي 1980المعارضة عنفا في الداخل والخارج وخاصة بدد صدور قانون الصحافة في 
 في اإلعبلم المصري بقانون كامب ديفيد المقيد لمحريات.

صحيفة جموع  1851ظيرت أول جريدة في لبنان سنة لمبنانية والسورية: الصحف ا-ب
ومن تم صدرت جريدة حديقة األخبار التي أسسيا خميل  و أدبيةالفاو وىي جريدة عممية 
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في بيروت وىي سياسية القت رواجا كبيرا في لبنان وسوريا كما أصدر  1858سنة  الخوري
نفر سوريا عمى إثر الحوادث التي عصفت،  م صحيفة1 860المعمم بطرس البستاني سنة 

القوية بالشام وبعد سنة  الفتنةبعد  والظيوربمبنان في تمك الفترة وتوقفت عن الصدور 
 م عرفت الصحافة المبنانية تطورا كبيرا خاصة بعد االستقبلل الرسمي لمبنان سنة1909
 ومن أبرز الصحف اليومية المبنانية: 1943

 اسم الصحيفة تاريخ صدورىا االتجاه الديني باالتجاه السياسي الغال

 المحرر 1933 معممة سنية لمغربوطنية راديكالية مناوئة 

 الحياة 1946 شيعية مستقمة محافظة

 Le soir 1947 أرمينية أرثوذكسية لمغربمستقمة مؤيدة 

 1924 مسيحية أرثوذكسية مستقمة

Le soir  

L’orient – Le soir 

م تابعة لمدولية ناطقة بالمغتين 1 865جريدة السورية في نوفمبر سنة أما في سوريا ظيرت 
 العالمية األولى. الحرب العربية والتركية استمرت في الصدور إلى ما بعد

مصطفى  بقيادةجريدة رسمية وجريدة الشام  1879دمشق ألحمد عزت، باشا سنة  جريدة
 واصف وىي تابعة لمدولة التركية كذلك.

كات التحررية في القرن العشرين دخل سوريا االنتداب الفرنسي وصرت وبعد ظيور الحر 
. االتحاد م1926م الجميورية والمشرق سنة 1924صحف تحررية مثل الشعب والراية سنة 

 م. 1944والنداء سنة  1936سنة  واألحرارالمبناني 
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دول الخميج العربي كذلك عرفت نيضة في مجال  لصحافة السعودية والكويتية:ا-ج
 الصحافة المكتوبة خاصة في ىاتين الدولتين.

الذي عرفتو  واالستقراربعد توحيا. المممكة العربية السعودية وبعد االنتعاش  السعوديةفي 
بمكة المكرمة أسبوعية  1924المنطقة كانت صدور إصدار جريدة أم القرى في ديسمبر 

الصادرة  الصحفدية وأبرز الصدور تعتبر مرجع لؤلنظمة الحكومية منذ قيام الدولة السعو 
في مكة اىتمت بالجانب الديني توقفت عن  1928في ذلك الوقت، مجمة اإلصبلح أوت 

جريدة الحرم والقسيم وغيرىا، وكذلك بعض المجبلت التي تروج  1930الصدور في 
 لئلسبلم.

وفي الكويت تعتبر صحيفتي الرأي العام والسياسة من أتدم الصحف اليومية الكويتية 
اجحة رغم اإلصدارات الكبيرة لمصحف فو، الكويت وىي في أغمبيا صحف مساندة لمعائمة الن

م تمول 1972المالكة أما جريدة القبس فيي صحيفة ذات منيج تحرري مختمف أسست عام 
من قبل رجال األعمال المحميين الكويتيين خاصة ببعض المسائل االقتصادية وتعمل عمى 

األنباء أحدث الصحف اليومية العربية تدعو بقوة إلى  يفةصحاألعمال الكويتية،  مصمحة
من الصحف  مجموعةالحكومية وصدرت  السياسةالرأسمالية والتقاليد العربية وكانت تنتقد 

بالمغة االنجميزية ىي في أغمبيا اقتصادية ويمنع قانون اإلعبلم الكويتي التيجم عمى األمير 
عمى قمة العممة المحمية ورغم ذلك لم تستطع  ويمنع نشر معمومات تؤثر الصحافةمن قبل 

قانون جديد لو الق في توقيف أو إلغاء أي حصيفة  أعطىتقييد حرية الصحافة إلى أن 
 تمس بأمن الدولة ومصالحيا.

ظيرت مجموعة من الصحف في تونس اليومية  الصحافة التونسية والمغربية: -د
عودة الزىرة سنة  1932بلح التونسي م الف1935واألسبوعية والشيرية من اىميا العمل 

 م وبعد استقبلل1935م تونس الفتاة 1935م الشباب سنة 1934م الكشوف سنة 1932
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فقط مثل االستقبلل سنة  األساميتونس اضمحمت الصحف االستعمارية وبقيت فييا بعض 
 .1960 إشبابمشعل  1957م الشحب 1956م البرلمان 1955

األقصى واحتكاكو مع  المغربة بشكل واضح وذلك لموقع أما بالمغرب فقد تطورت الصحاف
ام األنيس 937واألطمس والتقدم سنة  المغربنجد  الرائدةالغرب ومن بين الصحف المغربية 

. وفي المرحمة االنتقالية تغير 1951. االستقبلل 1948السبلم  1947الرأي العام  1945
الرسمية أصبح اسميا العيد الجديد  بعد االستقبلل فمثبل جريدة السعادة الصحفاسم بعض 

وىي ناطقة بمسان الببلط الممكي وفي ىاتو الفترة صدرت مجموعة من الصحف منيا 
جمة اإلذاعة وصوت الشباب سنة -م د1956صحراء المغرب والشباب ودعوة الحق سنة 

 الجزائريةم وصدرت جريدتين خاصتين بالثورة الجزائرية متل المجاىد والمقاومة 1957
 انتقمت إلى تونس.ثم  المغربرت في صد

 الصحافة المكتوبة في الجزائر: -ه

 :1830تطور الصحافة المكتوبة في الجزائر منذ دخول فرنسا التراب الجزائري 

يتفق أغمب المؤرخين والباحثين في الميدان اإلعبلمي عمى أن الجزائر لم تعرف الصحافة 
م. فالمجتمع الجزائري قبل ىذا التاريخ 1830سنة إال بعد دخول القوات االستعمارية الفرنسية 

االحتكاك  إعبلمية، بل إن ذلك وليد مةلو يشيد ومن ثم لم يستخدم الصحافة المكتوبة كوسي
ى غاية ذلك التاريخ لم تكن تعرف الطباعة المكتوبة لجزائر إلأن ا الفرنسي كما باالستعمار

 )المطبع الحديثة(.

الصحافة المكتوبة من أجل طمس الشخصية الجزائرية ومن وقد جاء االستعمار الفرنسي ب
أجل تسييل الدخول إلى عمق الجزائر عن طريق الدعاية اإلعبلمية في الصحف لترويج 

لك  فكرة الجزائر فرنسية، ويرى الدكتور زىير إحدادن أن أول جريدة عرفتيا الجزائر. "في
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خل البواخر االستعمارية وظيرت مع الفترة جريدة "ليستاثيت دي سيدي فرج"، التي أحست دا
 ة.عيمطب تدخول الجيش االستعماري حيث أن السفن الحربية كانت محممو بتجييزا

لقوات االحتبلل الفرنسي  األركانأصدرت قيادة : 1946-1830الصحف األولى ما بين -
 في الجزائر أول صحيفة في نفس اليوم الذي تم فيو اإلنزال بشاطئ سيدي فرج.

ف االسبلم أن أول عدد يه الصحيفة تسمى بريد الجزائر حيث قال األستاذ الزبية سوكانت ىذ
وكانت تحمل معالم العنصرية الفرنسية  1830/07/01من ىذه الصحيفة صدر يوم 

والترويج سياسيا وعسكريا لمسياسة العسكرية المفروضة عمى الجزائريين ابتداء من تاريخ 
 اإلنزال.

وا إلى الخروج عوشمت مجموعة من الصحف التي كانت تد ة:حف حركة الجزائر الفتاص-
ري في الجزائر من اضطياد وانتياك لحرمات جمن قوقعة األمية والجيل وعدم االىتمام بما ي

 المثقفةومن الصحف التي كانت تعمل عمى توعية الطبقة  الفرنسيينالدين والمغة من قبل 
دعو إلى تم والتي كانت 1919اي سنة في الجزائر صحيفة االسبلم والتي يعوذ ظيورىا 

بأنيا تمن االستقبلل لمجزائر إذا تعاون الشعب  القائمة الفرنسيةصديق األكاذيب تعدم 
 الحرب العالمية األولى. فيالفرنسي في القضاء عمى النازية  شالجزائري مع الجي

مستعمر بعنف ليجتيا اتجاه ال م1939-1919وتميزت الصحافة الجزائرية في الفترة من 
والشعب الجزائري الغافل إال أن عمرىا خان قصيرا نتيجة فرض الرقابة عمييا وأدى التنافس 
في مجال إصدار الصحف إلى ما ال يقل عن ستين صحيفة جزائرية ناطقة بالفرنسية خبلل 
الفترة ما بين الحربين العالميتين األولى والثانية ونجد من بين تمك الصحف الجزائرية 

األىالي( أما  البسطاء، الدفاع، العدالة، صوت الشعب، صوت صوت، التقدم، )اإلقدام
الصحف الناطقة بالمغة العربية فنجد )النجاح، المنتقد الجزائر، الشياد، الببلغ الجزائر، 

 صائر، صدى الصحراء(.الخبلص، الب
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 اطنينالمو مع فرنسا من خبلل اعتبار  متجاوزةإما  أغمبيا الصحف في، أىداف ىذه وكانت
فرنسيين والعمل عمى تحسين وضعيتيم االقتصادية واالجتماعية وتوفير  الجزائريين

مستمزمات العيش الراقية من مدارس وجمعيات وتعاونيات ومراكز تجارية ومستثمرات زراعية 
 وسيولة مالية.

 وكانت صحف حركة الجزائر الفتاة تعاني من قمة المطمعين عمبيا ألن أفكارىًا أتت متحيزة
 وزواليا. الصحفلمسمطات الفرنسية وىذا ما لم يرضي الجزائريين وعجل بانتياء ىذه 

 المسممين الجزائريين: العمماءصحف عبد الحميد بن باديس وجمعية -

 بمدينةعبد الحميد بن باديس  الشيختعد صحيفة المنتقد أول صحيفة أسبوعية أصدرىا 
نية تعمل عمى سعادة األمة الجزائرية وكان شعارىا )جريدة حرة وط 1925قسنطينة سنة 

وتعتبر  (طن قبل كل شيدو بمساعدة فرنسا الديمقراطية حيث أن الحق فوت كن شخص وال
األسموب تضم كفاءات عالية مثل مبارك الميمي،  حديثةىذه الجريدة العربية قوية المغة 

إصبلح حال  الطيب العقبي، ابن يقظان، محمد العيد آل خميفة. ودعت ىذه الصحيفة إلى
اإلدارة  أمرتصيتيا  لذيع، ونظرا الوطنية ىويتيموالمحافظة عمى  الجزائريين المسممين
 عددا. 13بتوقيفيا بعد أن صدر منيا  تأمرىابعد لثبلثة أشير من  الفرنسية

م أصدر الشيخ بن باديس صحيفة الشياب من أحل 1939-1925وفي الفترة ما بين 
المنتقد التي أوقفت، وفي نفس وقت صدورىا كانت  استكمال مبادئ وطموحات صحيفة

 تصدر صحف مثال الببلغ بمستغانم واإلخبلص بالجزائر. تمشي عكس صحيفة الشياب
حيث كانت تساند مناصري اإلدماج دون قيد أو شرط كما كانتا تشنان حممة دعائية إلذاعة 

 ضد الشيخ عبد الحميد وجمعية العمماء المسممين الجزائريين.

الشيخ  تحريرىاوتولى رئاسة  م27/12/1935 بتاريخظير أول عدد ليا  البصائرة جريد
 الطيب العقبي وكانت تصدر بالعاصمة ثم انتقمت إلى قسنطينة.
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ترأس تحريرىا الشيخ مبارك الميمي وقد أوقفتيا جمعية العمماء المسممين  1937وفي سنة 
انية، وعادت لمظيور مرة ثانية سنة من تمقاء نفسيا إبان الحرب العالمية الث الجزائريين

م حيث توقفت بعد انضمام 1956تحت إشراف الشيخ اإلبراىيمي واستمرت لغاية  1947
 العمماء إلى تأييد الكفاح المسمح بقيادة جبية التحرير الوطني.

لذلك فإن البصائر تعتبر عميدة الصحافة اإلسبلمية اإلصبلحية في الجزائر بحيث لم يكن 
من خبلل شموليا عمى مواضيع  الجزائريلممجتمع  إصبلحياميا بل كان دورىا دوي ىا إعبل

 اجتماعية ودينية.

 أثناء الثورة التحريرية الجزائريةالصحافة 

في الجزائر  ياإلعبلمم كان الوضع 1954حد اندالع الثورة التحريرية في الفاتح من نوفمبر 
اليومية وكانت الصحافة الوطنية عبارة  الفرنسيةتسوده سيطرة كاممة لمصحافة االستعمارية 

عن بعض الصحف األسبوعية التابعة لؤلحزاب السياسية الموجودة آنذاك أو لمجمعيات 
الثقافية الدينية أما جبية التحرير الوطني التي كانت ليا المبادرة واإلشراف عمى قيام الثورة 

سميا نظرا لمظروف السرية التي وتنظيميا وتسييرىا فإنيا لم تكن ليا صحافة مكتوبة تنطق با
المسمحة  الثورةكانت تعمل فييا، وكانت جبية التحرير الوطني في األشير األولى من 

أو التعامل مع الرأي العام وأول منشور وزع منشور الفاتح  لمتعريف  بموقفيا تستعمل مناشير
ية التحرير مع إطبلق الرصاصة األولى ليمة أول نوفمبر ووجدت جب ظاىرالذي  نوفمبر

ىذه الصحف  الوطني في الصحافة االستعمارية اليومية نشر أكاذيب وأخبار مزيفة وكانت
 الفرانكفونيجميع أنحاء الوطن عمى طمس الشخصية الجزائرية والتشجيع عمى  فيتعمل 

 الفرنسية الطاغية.

والثورة وقامت السمطات الفرنسية بعد البحث ونزع الشكوك حول من، كان وراء ىذه الحركة 
التي غيرت الحياة الفرنسية في الجزائر بمنع صحيفتي الجزائر الحرة والوطن المتان كانتا 
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ة التي كانت تسعى يتصدران بالمغتين العربية والفرنسية وكان ىذا المنع يساعد أىداف الجب
ذه الصحافة يسيل نوع ما من ميمتيا من اجل توحيد اليدف ىلتوحيد جميع األحزاب وغياب 

م حيث توقفت جل 1956واجية إعبلمية واحدة، وىذا األخير لم يتحقق إال بعد سنة في 
رفض  الذيبما فييا الحزب الشيوعي  السياسيةالصحف األسبوعية واليومية لؤلحزاب 

حت باالنضمام إلى الجبية، وبعد ىذا التطور الذي ساعد أىداف الثورة الجزائرية بحيث أص
براز حف تنقل الجرائم الفرنسية صال وتساىم في نشر الوعي بين الجزائريين فيما بينيم وا 

 عدوىم األول واألخير االستعمار الفرنسي.

 1956أي قبيل انعقاد مؤتمر الصومام اوت  1956وفي شيري مايو وجوان من سنة 
توصمن جبية التحرير الوطني إلى إصدار العديد من الصحف داخل وخارج القطر الجزائري 

لمجاىد في مدينة الجزائر رغم الحراسة القمعية التي كانت تقوم بيا فقد صدرت جريدة ا
الجريدة التي كانت من قبل عبارة عن كراسة مطبوعة بآلة  مىالسمطات االستعمارية ع

وكانت توزع سريا يدا بيد وكانت تضمن مجموعة مقاالت كان يكتبيا المجاىدون وقادة الثورة 
يقوم بيا جيش التحرير الوطني، وفي نفس الوقت تحمل مقاالت حول العمميات التي كان 

وكانت  أسبوعيةوالظروف، وفي فرنسا ظيرت جريدة المقاومة الجزائرية لكن عمى شكل 
 تطبع بصفة عادية نظرا لمظروف المساعدة عمى ذلك في فرنسا وكان توزيعيا سريا ونظر

لعنوان في مدينة تطوان نفس الجريدة بنفس ا النجاح ىذه الجريدة قررت قيادة الجبية إصدار
المغربية وكانت جريدة تطوان وجريدة تونس التي ظيرت من بعد تصدر بالمغة العربية وليا 

قبل جنود  نسخة تدخل الجزائر عبر الحدود من 5000نشخ فرنسية توزع بإعداد تقارب 
ى الجبية إل قياداتجيش التحرير الوطني وكانت كمية أخرى من ىذه الجرائد ترسل من قبل 

م 1957، المغربية وفي سنة تطوانالعالم عن طريق البريد الجوي انطبلقا من مدينة  عواصم
لنشاط الجبية ومغادرة بعض  تنظيمولذا بعد االضراب الذي استم أسبوعا وما تبعو من إعادة 

 القادة لمدينة الجزائر توقفت جريدة المجاىد من الصدور داخن الجزائر.
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النظر في سياستيا اإلعبلمية وخصوصا في جمع جيودىا  وقررت جبية التحرير إعادة
واحدة فقررت الجبية وتوقيف إصدار جريدة المقاومة الجزائرية بجميع  جريدةالصحفية في 

طبعاتيا في تونس وفرنسا واستئناف جريدة المجاىد في شكل صحيفة أسبوعية تتضمن ما 
 8م تحت رقم 1957في أوت األول، من ىذه السمسة  العدد تصدر صفحة وقد 16و 8بين 

 لكنإعداد وصدر ىذا العدد بمدينة تطوان و  7ألن السمسة األولى كان قد صدر منيا 
حتى  ىذه المدينة إلى تونس واستمرت بالصدور في  1957توبر كريدة انتقمت في شير أالج

عمى نظام التوزيع وكان يشرف عمييا عدد  المجاىدم وقد حافظت جريدة 1962االستقبلل 
داخن الجزائر وخارجيا في جمع المعمومات وكتابة المقاالت وكذلك  المناضمينيل من قم

أداة قوبة وضاغطة استطاعت تجنيد الرأي العام  الجريدةوبيذا أصبحت ىذه  توزيعيا
الجزائري والعالمي وأن توجييا في خدمة تحقيق ندف إنجاح الثورة من أجل استقبلل 

 .الجزائر

 الثورة التحريرية:بعد  المكتوبةالصحافة 

الشمعة االولى من تاريخ الجميورية الجزائرية الحديثة المستقمة بداية  م1962تعتبر سنة 
متشبعة نوعا ما بالنسبة لمصحافة خصوصا بعد أن وحدت جميع اآلراء الصحفية والنزاعات 

 النقدية في جريدة واحدة وىي المجاىد.

ر جممة من الصحف بالمغة الفرنسية م عرفت الجزائر صدو 1 965-1962وما بين سنتي 
 م صدرت جريدة يومية1963مارس  29وفي  1926ديسمبر  1 1مثل جريدة الشعب في 

التي  Oran Républicainبعنوان الجميورية في مدينة وىران طبعت بمطبعة جريدة 
 توقفت عن الصدور في نفس السنة.

 .1953سبتمبر توقفت ىي األخرى عان الصدور في شير التي وجريدة النصر 
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وىي محاولة  Alger soirنت الجزائر أول جريدة مسائية يومية بالمغة الفرنسية وىي فوعر 
التي القت رواجا كبيرا في الجزائز وفي محاولة   France Soirلمنافسة الجريدة الفرنسية

 تشيدجريئة قام النظام الجزائري بتأميم جممة من الصحن الفرنسية وخاصة الصحف التي 
ين  و القيادييومي بنسبة عالية، وىذه الخطوة لم تمق رواجا كبيرا وسط السياسيين سحب 

 الجزائريين ألنيا تذكرنا باالستعمال الفرنسي الغاش.

وأن وجودىا ال ينسجم مي السيادة الوطنية ورغم أنيا تدعم الرأي العام وتنافس الصحافة 
بحيث ا 965جوان  19صحيح في ء التالفرنسية في الجزائر غير أن األحداث تسارت وجا

توقفت جريدة المجاىد الحكومية والناطقة بالفرنسية عن الصدور ومصدر بعدىا جريدة 
 الجرائدوكانت ىذه  Révolution Africainالشعب، المجاىد، الجميورية والنصر وجريدة 

 تصدر تحت رعاية حزب جبية التحرير الوطني وىي منتشرة في معظم الواليات الجزائرية
 وحتى خارج الوطن.

 :الحزبيةالصحافة المكتوبة في الجزائر في ظل التعددية 

بعد االستقبلل إال أنيا بقيت تعاني التبعية لمغة الفرنسية  الصحافةرغم التطور الذي عرفتو 
الجزائريين، وخاصة بعد اختفاء جريدتي  أذىان خصوصا وأن الفرنسية كانت راسخة في 

ب وتعويضيما بجريدة المجاىد التي بقيت وحدىا تغطي مرحمة الجزائر الجماىيرية والشع
طورا الفراغ والركود في الصحافة الجزائرية ومع بداية الثمانينات عرفت الصحافة المكتوبة ت

ممحوظا فإن ىذه المرحمة نبقى تتصف بسمات مشتركة تجعميا مختمفة عن المراحل السابقة 
 مثل:

 ي لئلعبلم.إرادة السمطة في إقامة نظام اشتراك .1
 محاولة تعريب الصحافة اليومية. .2
 .مشكل التوزيع .3
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وبعد أن أصبحت الجزائر من الدول  نظرة وجيزة لموضع القانوني لمصحافة المكتوبة. .4
التي ليا كممتيا في الساحة الدولية استوجبت عمى السمطات الجزائرية ترك الساحة 

ك الوقت بحيث ازداد عدد اإلعبلمية لمكفاءات الناشطة في المجال اإلعبلمي في ذل
  1الصحف والمجبلت وأصبحت الصحافة المكتوبة منافسة لئلذاعة والتمفزيون.

وبعد األزمة االقتصادية وعدم االستقرار السياسي في الجزائر حيث ظيرت مجموعة من 
أثر عمى  ااألوضاع في الجزائر وىذا م بتغييرالتيارات المناىضة لمسمطة والمطالبة 

ا ضوابط وأسس تسير ميفي ذلك الوقت كانت أى الصحافةورغم أن  الفترةتمك الصحافة في، 
من طرف القياديين  والسيطرةعمييا وفي بداية التسعينات عزفت الصحافة نوع من الكبح 

امثال الحزب المحل "الفيس" وأصبح الصحفي معرضا لئلىانة والتعذيب وأغمب األحيان القل 
و  1992درة عمى إعطاء رأييا خبلل فترة ما بين وبقيت الصحافة تعاني من عدم الق

من  تخرجم حيث جاء الفرج عمى الجزائريين بتغيير الحكم وبدأت الصحافة 1999
من  الجزائريةوخرجت الصحافة  الصحف االنحصار إلى التعدد واالختبلف في اآلراء وتعدد 

 األزمة التي عاشتيا.

 أنواع الصحف ودورىا وتقسيميا:-8

 حف:أنواع الص -

 لؤلحداثىي الصحف التي تتناول مواضيع إخبارية وتيتم بالنشر  الصحف اإلخبارية:-
السياسية واالقتصادية التي تحدث يوميا أو أسبوعيا وتكون متخصصة في مجال معين متل 

االقتصادية وتقوم بدراسة  النتائجالصحف االقتصادية تتناول مواضيع اقتصادية وتحمل في 
 .والتجاريةة حال األسواق المالي

                                                           
 ".1997-1996فاتح لعقاب، صورة الجزائر في الصحافة الفرنسية المكتوبة، " 1
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وىي تمك الصحف التي تعنى بالمواضيع كاممة وتقوم بتغطية جميع  الصحف المتنوعة:-
وتكون شاممة  إشيارات سياسية أو إعبلنات أو ثقافية أو اجتماعية أو األحداث اقتصادية أو

لجل ىذه المواضيع مثمك الصحف اليومية مثل الخبر، الشروق، الثعب، وكذلك بعض 
 وعية والشيرية.المجبلت األسب

وىي مجموعة الطبعات اإلضافية والتي كانت تصدرىا الصحف كممحق  الدورية: فالصح
 التمفزيون واإلذاعة أثناء عممية النقل المباشر.تطور إخباري قبل 

 :المكتوبة الصحافة دور-9

، رغم ظيور وسائل والمجاالتلقد لعبت الصحافة المكتوبة دورا ىاما عمى جميع الميادين 
صال جماىيرية األكثر مكانة وتطورا كاإلذاعة والتمفزيون ورغم ذلك حافظت الصحافة ات

 1:المكتوبة عمى مكانتيا ويبرز ذلك في ا ألدوار التالية

 الدور السياسي:-

فكانت السمطة  أقدملعبت الصحافة المكتوبة دوارا ىاما عمى الصعيد السياسي وىذا منذ 
 لعيوبترخيصات لممطابع نظرا لكشف الصحافة الحاكمة تحتكر الصحف وتمنع إعطاء 

والتأثير عمى استقرار الببلد أما في الوقت الحالي فتمعب الصحافة دورا ىاما في  الحاكم
 توضيح البرامج السياسية لؤلحزاب وتحميل األحداث السياسية واألزمات الراىنة.

الشباب بيا خاصة الزالت الصحف الترفييية متواجدة نظرا الىتمام  لدور الترفييي:ا-
المحتويات المتضمنة أللعاب الكممات المتقاطعة والسيمية واأللغاز. الخ، نظرا لفضول 

 الناس وحب االطبلع والترفيو والتعميم ونشر الوعي في الطبقة العامة.

                                                           
 ر، الرأي العام واإلعبلم والدعاية، المؤسسة الجامعية لمدراسات لمنشر والتوزيع، لبناناىانيا اوضا. رامز محمد عم   1

 .255،ص1984
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 الدور اإلعالمي:-

 انتشرت الصحافة المكتوبة في المجتمع نظرا لدورىا الرائد في نقل المعمومات واألخبار
في الساحة  لفضول الناس وحب االطبلع عمى كل جديد وكشف المؤامرات والحقائق نظرا

 1اإلعبلمية.

 :الثقافي الدور-

بدًا ىذا الدور بعرف تطورا بظيور الصحف المتخصصة بحيث أن الفرد الذي يطالع 
 الصحف يوميا سيساعده ذلك عمى تنمية قدراتو الفكرية والثقافية ألن الصحف مبدئيا أداة

 المطمع عمييا. لمفرداالستعماالت  متعددةالجديدة واكتساب قدرات  المعموماتلجمع 

 الدور االجتماعي:-

لعبت الصحافة دورا ىاما في توضيح معاناة الناس ومعالجة مشاكميم أو توصيميا لممسؤولين 
 توعيتيم وتجنيبيم المخاطر وتوضيح سبل التخمص منيا. اقصد النظر فييا وعبلجيا وكذ

 لدور االقتصادي:ا-

عرف تطورا بظيور الرأسمالية التي اعتمدت عمى الصحافة المكتوبة لترويج منتجاتيا من 
خبلل اإلشيار فصار اإلشيار عامبل لبيع المنتجات وفي. نفس الوقت تحصيل مالي 

 لمصحيفة.

 

 

 

                                                           
1
 .02-02"، ص6881-6881الفرنسٌة المكتوبة، " افةالصحح لعقاب، صورة الجزال ر فً تفا  
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 :حسب المضمون والمستوى الصحفتقسيم -10

 ضمون:مأوال: تقسيم الصحف حسب ال

فيناك الصحف السياسية واألدبية والفنية والرياضية  المضمونحف حسب تختمف الص
المختمفة وبصورة عامة يمكن تقسيم الصحف إلى فئتين  األلعابواالقتصادية وصحف 

 كبيرتين ىما:

وىي التي تتناول مختمف الموضوعات أي أن موضوعاتيا متنوعة مع  العامة: الصحف-
ت بحيث ينطبع بطابع خاص عمى ىذا تغميب موضوع معين عمى بقية الموضوعا

 الموضوع.

تمك النشرات التي تعنى كل واحدة منيا بنوع خاص مثل صحف  المتخصصة: فالصح-
 متخصصة في الطب أو األدب أو االقتصاد أو الطيران أو السياسة.. .الخ.

ن من الصحف أخذ في االنتشار في السنوات األخيرة بسبب ازدياد عدد الميتمي النوع' وىذا 
نشاء صحف أر مجبلت أسبوعية أو شيرية تعاج موضوعا واحدا  بيذا النوع من الصحف وا 

 من المواضيع السابق ذكرىا.

 التمفزيون: -ثانيا

 تعريف التمفزيون: -

ذا iتعني رؤية، و Visionو وتعني عن بعد  Téleمركبة من   Televisionكممة التينية 
 فالتمفزيون يعني الرؤية عن بعد.

مفزيون اصطبلحا بوسيمة االتصال واإلعبلم، ألنو يخاطب عدد كبير من األفراد في يعرف الت
 نفس المحظة وىو وسيمة سمعية بصرية تعتمد أساسا عمى الصوت والصورة.
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شيار...  األخباروىي أداة لنقل مختمف  المصورة سواء عمى شكل أفبلم، حصص، نشرات وا 
بواسطة الموجات الكيرومغناطيسية، ثم بواسطة  الخ من البرامج التمفزيونية التي كانت تنقل

 األقمار الصناعية.

لق عرف العال المعاصر تطورا ىائبل في مجال اإلعبلم واالتصال وخاصة في المجال 
 1الرقمي. نالتمفزيو التمفزيوني وىذا بمجيء 

ع بمعنى الجيد والواس التمفزيونولنشر  عميمتلحيث كان انطبلق ىذا األخير مرحمة ضرورية 
وذلك بنشر القناة مرات عديدة وفي أوقات مختمفة، إذ ظير التمفزيون الرقمي بصفة رسمية 

، فبفضل اإلعبلم اآللي توصل بعض الباحثين إلى إعطاء قيمة  1998في أمريكا سنة 
رقمية لكل صورة تمفزيونية الشيء الذي أدى إلى إنتاج المئات من القنوات التمفزيونية ونشرىا 

 2.في كل العالم

ىو مؤسسة اجتماعية مكونة من مجموعة من المصالح اإلدارية والتقنية التي تضمن بث 
الحصص والبرامج اإلعبلمية المصورة بوساطة الكيرباء وعن بعد وبطريقة استعمال 

 التقنيات،

 تطور التمفزيون وانتشاره: -2 

 :التمفزيون نشأة وتطور

دد كببر من العمماء والباحثين األمريكيين، نتيجة لجيود جبارة شارك فييا ع التمفزيون جاء
االنجميزيين، الفرنسيين، واأللمان، وىذا مع نياية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع 

العالم الرائد "نيكو" الذي توصل في تجاربو ل من قب 1883كانت البداية في عام عشر، و 
الم االنجميزي "جون بايرد" فجر الع 1925إلى المرئيات وبذلك نقل الصورة، وفي عام 

                                                           
1
 2ص ، 6899فضٌل دلٌو، تكنولوجٌا التعلٌم واالتصال الجماهٌري، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزانر،  

2
 .02، ص 6812ً أحمد، نظم االتصال واإلعالم فً الدول النامٌة، دار الفكر العربً، القاهرة، تجٌهان رش- 
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صورة من مكان إلى مكان آخر عبر الشاشة، وبو تحقق أكبر إنجاز الاالختراع اليام لنقل 
تاريخ البث التمفزيوني  متابعةعممي لخدمة البشرية في مختمف أرجاء العالم، ومن خبلل 
 وتطوره يمكن تقسيم ىذا التاريخ إلى أربع ماحل زمنية أال وىي:

 لبداية:مرحمة ا -أ(

وبداية  العشريناتحول بث الصور المرئية الصامتة طبعا في نياية  التجاربلقد ظيرت 
 األمريكيةمتحدة من القرن العشرين، وىذا كأن في االتحاد السوفياتي والواليات ال الثبلثينات

ع مر المرئية مع شريط صوتي متزامن أ بث الصو دغرب أوروبا المتقدمة، وبعد ذلك بودول 
ظيور  من عاما  خمسة عشربعد  1035ة ولكن أول بث تمفزيوني منتظم بدأ عام الصور 

 وبالتالي يعتبر التمفزيون االمتداد الطبيعي لئلذاعة الصوتية، إذ استمر الكثير أول بث إذاعي
بالصورة  بدأ ن ا  من أشكال اإلذاعة، و  شكبل التمفزيونمن اإلذاعة، حيث كان  من األشياء

، عمى يد شركة اإلذاعة 1922كانت بداية البث التمفزيوني في نوفمبر  نياالمرئية، ففي بريطا
ة اإلذاعة البريطانية، وفي نوفمبر ئبيي 1927التي أصبحت تعرف في عام البريطانية 

البث التمفزيوني بصور منتظمة، وفي ماي  BBCبدأت ىيئة اإلذاعة البريطانية  1936
التمفزيون البريطاني عن اإلرسال مع اندالع  بدأت أول بث تمفزيوني خارجي، وتوقف 1973

 المتحدة، أما في الواليات 1946الحرب العالمية الثانية، ثم عاد إرسالو مرة أخرى غام 
األمريكية فقد بدأ أول بث تمفزيوني في بداية الثبلثينات والبث التمفزيوني بصورة منتظمة، فقد 

ن التمفزيو  ور. وبالتالي فإن تطCBC 1وبرامج شركة  NBCشركة  ببرامج 1939بدأ عام 
أقدم وأكبر شبكتين  قد ارتبط بياتين الشركتين المتين تعداناألمريكي في نياية الثبلثينات 

 العالم. لمتمفزيون

                                                           
 .175، صاالتصال، دار التقافة، عمان، عمر، تكنولوجيا التعميم و عبد الو الفرا  - 1
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وبعد عام تمت إقامة استوديو لمبث  1931فقد بدأ اإلرسال لمصور عام  فرنساأما في 
البث  ببدأالتمفزيوني فوق إيفل إيذانا أقيم برج لئلرسال  1935عام  أفريلالتجريبي وفي 

المنتظم، وقبل اندالع الحرب العالمية الثانية كانت فترة اإلرسال التمفزيوني خمسة عشر 
 ساعة في األسبوع.

في مدينة برلين، وفي بداية  1935وفي ألمانيا فقد بدأ أول بث تمفزيوني في مارس عام 
 .لثامنة حتى الساعة العاشرة مساء لساعة امن ا صوتيةبدأ البث التمفزيوني بصورة  1936

أما في . ب األولمبية التي حجرت في برلينتم نقل الحفل االفتتاحي لؤللعا 1936وفي أوت 
وقد توقفت ىذه التجارب بسبب اندالع  1935عام  التمفزيونية التجارباليابان فقد بدأت 

 .الحربإال بعد  و لم تستأنفالحريب العالمية الثانية 

 لعالمية الثانية فقط، أما بقية دو الحرب ال ت إرساليا التمفزيوني قبلدأىي الدول التي بىذه 
فمم يكن لدييا ذاك الوقت البث التمفزيوني، ومن المبلحظ أن تأخر تطور  خرىاالالعالم 

وظروفيا القاسية  الثانيةمباشر ىو الحرب العالمية الالتمفزيون في ىذه المرحمة كان سببو 
 .عشر سنواتحوالى  التمفزيون تعطل  إلى  أدت يتيا والتافرز  التي

 مرحمة االنتشار السريع:(ب

إلى نياية عقد الخمسينات، وفي ىذه الفترة بدأت تتشكل  1945تمتد ىذه المرحمة من عام 
 ركائزهأسس وقواعد البناء التنظيمي لمتمفزيون في الدول الغربية المتقدمة، الذي كانت 

 .و تعميميةحكومية وتجارية  تمفزيونية تتنظيما

لم يكن ىناك سوى أربع دول فقط لدييا اإلرسال التمفزيوني وىي: فرنسا،  1948وحتى قبل 
دأ الخمسينات، بولكن في بداية  األمريكيةبريطاني، االتحاد السوفياتي، الواليات المتحدة 

دة أيضا كبيرة في االنتشار السريع لمتمفزيون في الكثير من بمدان العالم، بحيث ىناك زيا
وصل التمفزيون إلى ألمانيا الغربية وكذلك وصل  1950وفي عام  .أجيزة التمفزيون إنتاج
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إلى اول إرسال تمفزيوني إلى بريطاني من مدينة )كاليو( في فرنسا عبر القناة االنكميزية، 
ت بدأ 1953أصبحت اليابان صاحبة ثاني قوة تمفزيونية في العالم، وفي  1952وفي عام 

وفي اوت من نفس العام تم إطبلق  1الحكومية إرساليا إلى كافة أنحاء اليابان NHKشركة 
 إرسال أول شبكة تجارية لشركة )نبون التمفزيون(.

أصبحت ىناك سنة محطات تمفزيونية في الواليات المتحدة  1946وفي بداية عام 
يوني عن تمفز ام إرسال نظ الغربيةأصبح في دول أوروبا  1954األمريكية، وفي شير جوان 
اح النقل من فوق تزيون( لئلرسال التمفزيوني الذي أشأ نظام )يورفنطريق الكاببلت وبالتالي 

الممون، وفي عام  لمتمفزيونالطائرات والسفن والغواصات، في مطمع الخمسينات كانت ىناك 
 1مسة آالف جياز ممون.خكان لمواليات المتحدة األمريكية  1990

د العربية فقد ظير التمفزيون في بعض البمدان قبل استقبلليا، ومنيا الجزائر التي أما في الببل
، ومصر 1959لتمفزيون لمعراق ثم لبنان في وفي السنة الموالية دخل ا 1956عرفتو عام 
، صار التمفزيون  1962، والمغرب والسودان عام 1961، والكويت عام 1960وسوريا عام 

لوسائط اإلخبارية والدعائية الرسمية، وخبلل ىذه الفترة أيضا كان مع بداية الستينات أحد ا
التمفزيون قد اكتسب سماتو األساسية كأكثر الوسائل اإلعبلمية سرعة وحيوية في نقل 

 األحداث وأكثر األدوات فعالية من حيث التأثير الفكري.

فزيون حتى إحتمت و بالتدرج بدأت التمثيبلت و الدراما التمفزيونية تزحف عمى شاشة التم
مكانتيا عمى قمة المواد التي يفضل المشاىد رؤيتيا و أخذت تتنوع البرامج التي يقدميا 

 تثقيفية، رياضية ...إلخ.التمفزيون تعميمية منيا، تربوية، 

                                                           
 .262نفس المرجع السابق، ص - 1
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، و يرجع السبب في ذلك إلى كون أما التمفزيون األمريكي فقد سيطرت عميو المسمسبلت
إجتذاب المشاىدين و منيا المسمسبلت التي تعرف باسم  ناجحة في التمفزيونمسمسبلت 

 )وسرتن( أفبلم العنف، الجريمة و البوليس و أيضا األفبلم االجتماعية.

 ج( مرحمة العصر الذىبي لمتمفزيون:

 و تمتد ىذه المرحمة من عقدي الستينات و السبعينات و ىذه المرجمة مثمت مرحمة االنطبلقة
عبلم لألخرى، ويمكن القول ل، االتصال واإلئنة عمى رأس وسالمتمفزيون، لكى يتصدر مكا

لم  اليائل  التمفزيون ، بحيث أن نمو لمتمفزيون  الكبرى االنطبلقة ىيالمرحمة  هأن ىذ
، بل تعدى إلى رسائمو استقبالر عمى اتساع رقعة انتشاره والزيادة المطردة لعدة أجيزة صيقت

ك بفضل تتابع االختراعات التكنولوجية التي ساىمت نوعية وكمية إنتاجو وارسالو، وكان ذل
 وفيديو كاسيت... الخ. تميراوكاتطوره، من أقمار صناعية وكاببلت  في

  التمفزيون: رقمنة -د(

إن آخر مرحمة توصل إلييا التطور التمفزيوني ىي المرحمة العصرية، وفييا تم االنتقال من 
، وىذا TV Numerique,الرقمي    مفزيونإلى التTV Analogique  القياسي التمفزيون 

، بحيث أن رقمنة الصورة التي ككترونيوااللنتيجة التطور التقني في مجال اإلعبلم اآللي 
تعد تقنية حديثة جدا في مجال اإلعبلم اآللي، "إذ أن كل معمومة، كل صورة تمفزيونية، 

 1رقمية.مجيزة بفضل الكمبيوتر فيي 

 كل إلىتصل  و التي الرقمية ىذه اليوائية يفتبث  التي واتالقنمئات جد تإننا وييذا ف
: )عولمة العولمة مظاىرالعالم أينما وجدوا، وىذا ما يمثل طبعا مظيرا من ت مجتمعا

المعاصر، وبيذا أصبح التمفزيون من الضروريات وىو  عاممنااالتصال واالعبلم( التي تسود 

                                                           
1
  Albert pierre et Leteinturier Christine, Les media dans le monde, op cit, p28. 
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ن االكل والمباس من أجل شراء ىذا في متناول الجميع، حيث ىناك عائبلت استغنت ع
 1الصندوق.

 خصائص التمفزيون:  -3

وسيمة إعبلمية  فالتمفزيون الوسيمةيعتبر "ماكموىان" صاحب الفكرة القائمة بأن الرسالة ىي 
تشغل كل حواس الفرد عند تعرضو لو وال تترك لو فراغات يسعى لممئيا وبالتالي ىو يشجع 

 التمفزيونذ عمى الحواس فمن وجية نظر المتمقي فإن وسيمة والتفاعل باالستحوا  ركةاالمش
توحي لمفرد أنو ذو شأن ويممك سمطة عمى العالم الخارجي فيو مركز العالم أمام الشاشة 
المرئية إذ أنو يقدر عمى تغييرىا والتحكم فييا عن بعد وينتقل من قناة إلى أخرى كيفما 

 2يشاء.

تتشابو  3إعبلم بصفات وخصائص إعبلمية كوسيمةتميز ي التمفزيونوباإلضافة إلى ىذا فإن 
 يمى:معو فيما بعض وسائل اإلعبلم األخرى ومن اىم ىذه الخصائص ما 

 االستحواذ: -

 وبصر وألنو السمع اليسيطر عمى إن أبرز صفات التمفزيون استحواذه عمى مشاىديو فيو 
 ار صغير محدود وال يكمف إط عمى صورة متحركة ناطقة متغيرة ومحصورة في نتباهااليركز 
 .جيدا 

 التميز الفني بالصورة والحركة والصوت:

إن أىم ما يميز التمفزيون عن سائر وسائل اإلعبلم ىو اعتماده عمى حاسة البصر بالدرجة 
% من معموماتو كما 8األولى إلى جانب حاسة السمع وعن طريق البصر يكتسب اإلنسان 

                                                           
1
 Les deberder Alain, Briser les chaînes, une introduction à !’après télévition, Ed La découverte, Paris, 

1998, p7. 
 .109، ص 1996، 13عبد الرحمان عزي، اإلعبلم والبعد الثقافي من القيمي إلى إلمرئي، المجمة الجزائرية لبلتصال، العدد  2
 ٠44، ص1990دياب صالح ىندي، أثر وسائل اإلعبلم عمى الطفل، األردن،  3
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% عند استخدام الصورة والصوت في وقت 35ة ببنس يزداد لممعموماتأن استيعاب المرء 
عامل  التمفزيون% فالصورة في 55واحد كما تطول مدة االحتفاظ بيذه المعمومات عندئذ ب 

ثارة نفسية لتمقي الرسالة اإلعبل  يا.نمية ميما كان نوع الرسالة ومضمو جذب وا 

ي فل ميارات المصورين تبرز وال تزا إمكانية جديدة قدر التمفزيونأما الحركة فقد أضافت إلى 
تقديم الحركة بشكل يشد المشاىد ويطرد عنو الممل مما يحقق اليدف الرئيسي وىو إيصال 

 .رالمعمومات والتأثير بيا عمى الجميو 

كما  ىائمةآما عن استخدام األلوان في التمفزيون فذلك يزيد من قوتو عمى اإلقناع بصورة 
 ىدين بشكل كثير وذلك لما لؤللوان من مزايا وأىميا:عمى المشا التأثيرتزادا فعاليتو في 

 إن األلوان تضفي عمى األشياء المعروضة واقعية كما ىي في الطبيعة.

 .لؤلشياءإن األلوان تساعد عمى التفرقة بين الخصائص المميزة 

 إن األلوان تساعد المشاىد عمى التذكر.

 القدرة عمى الوصول إلى الجماىير:

ير من أىم أىداف وسائل االتصال التي اشتقت اسميا من الجماىير الوصول إلى الجماى
غير أن ىذه الوسائل تختمف في قدرتيا عنى تحقيق اليدف منيا حسبة سعة انتشارىا أو 

التمفزيون قدرتيا عمى جذب الجميور إلييا وتفاعمو معيا وتأثره بمضامين رسائميا ويتميز 
بالجماىير فالتمفزيون ىو المثال لوسائل  لقاءاإلاالتصال بقدرتو عمى  وسائل عن غيره من

 من الناس. ىائل دعد يشيدهالجماىيرية الذي  االتصال
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 :التكرار

سان ال يستوعبيا بكامميا كما انو نالتي يتمقاىا اال المعموماتي من األمور المسمم بيا ان يف
كرارىا أمرا تات وبة كبيرة منيا بمرور الوقت مما يجعل عممية إعادة عرض المعمومبنس قديف

 ضروريا ليتم تثبيتيا و تذكرىا و اإلستفادة منيا,

ذا نظرنا إلى التمفزيون وجدناه من أقدر وسائل  عموما عمى التكرار واإلعادة  االتصالوا 
وتقديم الموضوع والفكرة الواحدة بأشكال متعددة بحيث يظير في كل مرة وكأنو موضوع 

من أبرز عناصر التأثير حيث اعتماد األسموب غير  ىي التمفزيونجديد وىذه الخاصية في 
 يجعل األثر أبمغ وأشد.مباشر  

 عمى المدى الطويل وتحديد االختيار: التأثير -

ببطء تأثيره وصعوبة تحدد ىذا التأثير ببحوث فورية كما يتصف بصفة  التمفزيون يتسم
برامج المختمفة أو مقدار في اختيار ال المشاىدأخرى ىي ستدار الحرية التي يجدىا  إعبلمية

 1تسيير االختيار لممشاىدين من بين مختمف القنوات.

  الصورة التمفزيونية:-2

 أىمية الصورة التمفزيونية:

في عدم  رغبةيعتبر البعض الممارسة االتصالية بواسطة التمفزيون من خبلل مشاىديو، إنيا 
فالتمفزيون يحتل مكانة ىامة وفعالة المعرفة لما توفره من الجيد التخيمي لدى الفرد، ، ليذا 

في حياة الفرد، وذلك من أجل اإلعبلم أو من أجل الترفيو الذي توفره ىذه الوسيمة التي 
. اليوميةفي حياتنا  أصبحت تشكل نافذة مفتوحة عمى العالم اآلخر غير العالم المعاش

غير معروف والحديث عن التمفزيون ىو حديث عن ذلك المتميز الموجو لجميور كبير 

                                                           
 .131-130، ص2006ة، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، فيمة آكمي، استيبلك المراىقين لمصور التمفزيوني1
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وغير متجانس، حيث أن التمفزيون وسيمة اتصال عمادىا الصورة الموجية لجميور مجيول، 
 وىنا تكمن صعوبة تحديد تفسيرات ىذا الجميور لمصورة المتحركة المتمفزة.

أو الربط بين ثبلثة عناصر  الرجوعالوصول إليو دون  نإن تحميل الصورة التمفزيونية ال يمك
 وىي:

 ا القائم باالتصال.أغراض ونواي 
 .)النظام الرمزي لمرسالة )سيميولوجية الصورة 
  المتمقي عمى الصورة  يضيفيا الجميور التيالتفسيرات أو المعاني 
 .سياقو السوسيوتقافي 

لمجميور، ويتعمق األمر  الفردي، ونمك بواسطة الخيال يالطريق إلى المعن ىيفالصورة إذن 
 1ادية.ىنا بالصورة المصنفة المرئية الم

لبلستيبلك اآلني، ويتضمن المشيد عرض،  كمشيد مرئي أو الحياةإن وسيمة التمفزيون تقدم 
كل من السمع المادية المرئية والصورة المرئية المادية، ويكون المشيد في ىذه الحالة لغة 
 السمعة وتقنية المرئي، وىذا المشيد في الواقع يسمب الوجود االنساني من التجربة الحقيقية

 .2.لممعنى

وقد ارتبط المرئي في وسيمة التمفزيون بظاىرة الصوت، كأن نقول عن التمفزيون وسيمة 
 الصوت والصورة.

، من المرئيات المكشوفة عمى شاشة تليذا تحولت قيمة االنسان في خضم ذلك إلى وضعيا
 التمفزيون.

 
                                                           

1
 .Walton Dominique, Eloge du Grand Public : une théorie critique de la télévision ed, Flamarion, 1990, p42ا

2
 .621، ص6881، 60تبد الرحمان عزي، االعالم والبعد الثقافً من القٌمً إلى المرئً، المجلة الجزائرٌة لالتصال، عدد 



31 
 

 أىمية التمفزيون: 

وتطوره أن يشغل معظم أوقات  نشأتولقد استطاع التمفزيون خبلل السنوات التي رافقت 
مكانيتو التعميمية والثقافية والتربوية تأتي أساسا من أن  المشاىدين ويبدو أن قيمة التمفزيون وا 

من عرفتو عن طريق حاستي السمع والبصر ومن ىذه النسبة  98اإلنسان يحصل عمى 
السمع فإذا  عن طريق80ن طريق األبصار وحده بينمًا تقريبا ع 90يحصل المرء عمى 

أضفنا إلى ذلك أن التمفزيون يمكن أن يصل إلى المبليين في وقت واحد استطعنا أن 
 نتصور الثورة اليائمة التي يمكن أن يحدثيا في ىذا المجال في حياة الناس الثقافية والعممية.

 حياة االنسان.الت شممت جميع مجا

 األىمية االقتصادية -

 تمفاز قنوات تممك الدولومات كحتى ان ح يممكونياتمفاز ار ال قنواتفي  يعممون  الكثيرون 
فالتمفاز يساىم في عرض  بوحس القنواتليا، واألىمية االقتصادية ال تعود لمعمل في 

 التجارية وجذب السياح لممناطق السياحية والترويج. المنتجات

 ج األىمية السياسية:

كان يعرض المواقف السياسية والحروب  التمفاز يمعب دورا كبيرا في العمميات السياسية إن
واآلراء السياسية، أو بإيصال أفكار المرشحين السياسيين لمعالم. إن مناظرات جون كندي 
وريتشارد نيكسون في االنتخابات األمريكية تعد من أول المناظرات السياسية التي بثيا 

 التمفاز. وقد أرت أىمية التمفاز لمعالم السياسي.
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 لثقافية:األىمية ا-

ستجد العديد من األشخاص الذين يعرفون عن ثقافات مختمفة رغم أنيم لم يزوروا ىذه الببلد 
ط الضوء عمى ما يفيد ويمكن تبادلو إن يوتعمميا، وتسم التمفزيونيوما، إن تنوع ما يعرضو 

 كأن ذلك التأثير أخبلقيا أو لغويا أو في المطبخ أو السموكيات آو الحياة اليومية.

 :التعميمية ىميةاأل-

لقد ساىم التمفاز وبشكل كبير في نقل المعرفة بين األفراد أو عمى مستوى الدول. ولم يتوقف 
األمر عمى نقل المعرفة المغوية وتعمميا بل إن بعض القنوات تخصصت في التعميم وتمقين 

التعمم وسائل أحد  التمفازفي األدب والتاريخ، فأصبح العممية، وعرض التجارب،  الدروس 
 بعد.عن 

 التسمية:-

 .العائمةع أفراد يجممع يساىم التمفاز بشكل كبير في تمضية الوقت والتسمية 

 يجعمك التمفاز تعيش األحداث والوقائع كأنك موجود في العالم ككل.

يمكننا القول أن التمفاز يجعل عالمك بأكممو يجتمع في منزلك، ويمنح القدرة عمى التنقل 
 .تك بالعالم  حسب رغب

 التمفزيون: وظائف-5

 أىم الوظائف األساسية لمتمفزيون يمكن تمخيصيا بما يمي:

 .وظيفة اإلعبلم والتعمم 
 .وظيفة األخبار 
  و الترويج اإلعبلن. 
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 .وظيفة الترفيو والتسمية 
  و االتجاىات. األراء تكوين 
 .وظيفة ترابط المجتمع ونقل تراثو 
 .وظيفة الرقابة 

 ن التمفزيو و مساوئ  مزايا: 

 مزايا التمفزيون:-

ويفوق  الفرد و المجتمعتأثيرا في  الوسائل اإلعبلمية و أعظميا أقوى  التمفزيون  يعتبر
من  كثير  في و غيرىا من الصحافة راديو سينما األخرى  إلعبلميةكالوسائل ا التمفزيون

 والشك ان ليذه الوسيمة مزايا حيث نذكر منيا ما يمي: الخصائص 

يزيد من قوة  ما يجمع التمفزيون بين الكممة المسموعة والصورة المرئية وىذا توضيح الحدث:
تأثيره عمى الناس ويزيد من فائدتو في التثقيف العتماده عمى وسيمتين ىامتين من وسائل 
التثقيف المتنوعة فالمعروف أن الوسيمة ذات األثر المباشر عمى الناس كبار وصغار ىي 

اكثر فعالية فيما  سة من الحواس االنسانية ألن أثرىا التعميميالتي تعتمد عمى أكثر من حا
لو اقتصرت عمى حاسة وأحدة فالصورة في التمفزيون تزيد من وضوح الكممة المسموعة كما 

وىذا كمو  و مفاىيمأن ىذه األخيرة توضح ما تتضمنو الصورة من أفكار ودالالت ومعاني 
موجو من خبلل البث التمفزيوني لذلك يساعد عمى سيولة فيم واستيعاب الموضوع ال

فالتمفزيون بفضل ما يعرضو من صور صوتية تعبر بوضوح تام عن محتوى الموضوع 
المعروض يتفوق عمى الكثير من الوسائل المكتوبة التي تحتاج إلى إعادة تكوينيا في إطار 

رة المباشرة التي في التعبير الدقيق عن الخب الصورة الذىنية والتي ال تعكس الحقيقة أو تعجز
 تصفيا الصورة.
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عداد كبيرة أالقدرة عمى نقل،الصورة المتحركة إلى  يممكأنو  لمتمفزيونومما يوكد ىذه األىمية 
طة التقنيات الحديثة مثل األقمار سامن الناس في مختمف أماكن وجودىم في المجتمع بو 

 الصناعية.

بيا التمفزيون عن سائر وسائل اإلعبلم  ن الميزة التي ينفرد" االتصال باألقراد في منازليم:
عدى الراديو تتمثل في اتصالو بالجماىير في منازليم في أماكن تواجدىم فبل  واالتصال ما
بفضل ما يعرضو التمفزيون من صور صوتية متحركة يستطيع االنسان  داعي لتنقميم

ميدان  عمى يسيطر التمفزيونمشاىدتو في منزلو دون التنقل الشيء الذي جعل من 
 االتصاالت الجماىيرية.

نقل  مىأداة من أدوات التثقيف الجماىيري حيث يساعد ع التمفزيونيعتبر  تثقيف األفراد:
األفكار كما  التمفزيون عامل من عوامل توحيدفالثقافة أو التراث الثقافي من جيل إلى آخر 

فيا من قبل وخاصة فيما زويد الفرد بمعمومات وأخبار جديدة لم يكن يعر تأنو وسيمة لتعميم و 
يتعمق األمر بالتكنولوجيا الحديثة حيث أن التمفزيون يعرض األفبلم واألشرطة واألخبار التي 

 1.ءتتعمق باالكتشافات العممية مثل عرض أشرطة حول الحياة في الفضا

، يتميز التمفزيون بميزة الترفيو والتسمية كسائر وسائل االتصال واإلعبلم ية:مالترفيو والتس
حيث تقدم لمفرد برامج وحصص تساعده عمى ملء أوقات فراغو ونسيان ىموم حياتو 
والروتين اليومي إذا أثبتت الدراسات السوسيولوجية أن األفراد القاطنين باألرياف يشاىدون 

ن بنسب أكثر من أىل المدن وذلك بسبب قمة الوسائل الترفييية البمدية مثل  التمفزيون
 السينما المسرح...

تكوين وتنمية الشخصية: التمفزيون لو تأثير ايجابي في نضج الشخصية وتنوع ميول  ٠
األفراد ورغباتيم فمن خبلل مشاىدة برامجو وما يتضمنو من معمومات وخبرات وخبلصة 

                                                           
1
  Cazeneuve Jean, La Sociologie de La Radiotélévision, I

er
 éd, Paris, 1962, p29. 
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التجارب في كافة المجال ات يساعد عمى نضج شخصية األطفال خصوصا والكبار بشكل 
ن مكتسبات فنية ثقافية وعممية كما أنو يزيد في تنوع عام وذلك بما يضيفو إلى شخصيتيم م

 الميول والرغبات الشخصية.

، حيث يثبر كثير النفسييعد التمفزيون وسيمة ىامة لئلسقاط والتقمص  التنفيس واإلسقاط:
العمميات العقمية الشعورية والبلشعورية في االنسان فيعيش من خياالتو المستمدة مما  من

عن الواقع ليحقق االنسان  فييربفتجعمو يسقط مخاوفو وعقده النفسية يشاىده عمى الشاشة 
 التي يعجز عن تحقيقيا في عالم الواقع. مكبوتةرغباتو ال

 مساوئ التمفزيون: 

عديدة منيا: الدواء الشافي في  بأسماء لقبرغم المزايا التي يتسم بيا التمفزيون، إال أنو 
صورا من مناطق خالية، كما اعتبره الجميور  الذي يعرض ذجالثقافة وحتى األنبوب السا

لشخصية، و لبنيان األسري وتجريده من حريتمتميزا ودقيقا ومعصبا، واتيموه أيضا بتحطيم ا
 ويرى البعض توضيح البعض من ىذه المساوئ وتتمثل فيما يمي :

 إبعاد الفرد عن الواقع:-1

فرانسيس بال، بولين أوبير،  يتفق الناقدين لوسائل اإلعبلم وعمى رأسيم )جون كازنوف،
 ٠ابراىيم امام..( أن التمفزيون يقدم نماذج وصورة من الحياة بعيدة كل البعد عن الواقع *

وتتدرج ضمن الحصص التمفزيونية المحققة ليذا المجوء إلى الخيال، قصص المغامرات 
لبرامج والكوميديا العائمية، ولكن عمى وجو الخصوص المسمسبلت اليومية. وىدف ىذه ا

بعاده عن مشاكل الحياة. إذ أن  الخيالية أساسا إلى إغراق االسنان في عالم الخيال وا 
ن شأنو أن يشجعو عمى مما المخرجين ليذه البرامج عمى يقين أن كل األفراد يبحثون عن كل

بعيدا عن عالم الواقع فعبل نجح التمفزيون في أدائو ليذه الميمة وذلك العتماده عمى  بتعاداال
 سيمتين ميمتين وىما: الصوت والصورة.و 
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بالواقع الجزائري خاصة، نستخمص أن نسبة كبيرة من الجميور تأثر  ناومن خبلل محاكات
إلى حد بعيد باألفبلم الغرامية التي تودي بو إلى االنحبلل، والعاطفية والخمول، ألنو يجد فيو 

بلم من أحبلم وحياة طوباوية ما يبعده عن واقعو المعاش دون شعوره بما تتضمنو تمك األف
تعرض حياة الطبقات االجتماعية السائدة في المجتمعات الغربية، كما أن ىناك نوع آخر من 

العنف والجريمة دون أن يعمم أن تمك البرامج تحمل في طياتيا  ببرامج يستمذالجميور، حيث 
 .يعرضو التمفزيون سموما تبثيا عدسات الكاميرا، ذلك ىو موقف المشاىدين السمبي إزاء ما

 عرض المشاىد العنيفة:

يعرض التمفزيون لممشاىد االجرامية ولمادة العنف التي توضع في اطار مشوق ومثير، 
 وبمعدل قد يصل إلى ألف مشيد سنويا، وقد حسب المعدل بمتابعة أحد األفبلم العنيفة عمى

واستثماره في غير  حد القنوات الفضائية الحالة التي يجد معيا الطفل المحب لمعنف،أ
 أوجيو.

 لعنف ىيمنت ان برامح ا خاصة، لسموك العنيفوا التمفزيونية المشاىد بين  عبلقةىنأك  إذن
 مستمرة، من زيادةفي  التمفزيونان حوادث العنف في  ذ، إالحاضرفي الوقت  عمى التمفزيون

يعد )جامعة الجريمة(  مغامرات عنيفة ومشاىد الجريمة "يؤكد العمماء والمفكرين بأن التمفزيون
فإن  لمجريمةأحد المعمقين بما يمي: "إذا كان السجن ىو المدرسة اإلعدادية  رحبحيث ص
الرغبات المنحرفة  قوييالتمفزيون ذلك ان  و معنى ،  ىو المدرسة الثانوية لمجريمة" التمفزيون

بعالم  تصالو اال القيودوالميول المريضة ويشيع في األفراد حب المغامرة والتحرر من 
الطفل ألعمال عدوانية ىو  ابارتك بحيث أن  التمفزيون يؤدي إلى االنحرافان  كما ، الكبار

نتيجة خمطة لمحياة الواقعية والحياة الخيالية التي يعرضيا التمفزيون، وتدل التحقيقات التي 
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لممجبلت يقوم بيا رجال األمن أنو ال وجود ألية جريمة قتل إال وكان القاتل فييا قارئا 
 1والكتب العنيفة أو مشاىدة األفبلم العنيفة.

خوف عند الرة الرعب و ثارى يؤدي العنف التمفزيوني إلى إىذا من جية، ومن جية أخ
المشاىدين وخاصة إن كانوا أطفال، وذلك من خبلل ما يتفنن بو محترفو التأثيرات الخاصة، 

رعب وكأنو حقيقة واقية ال جدال وما يتنافس بو المخرجون في محاولة إظيار المشيد الم
المذين يخمصون في أدائيم عادة ما  الممثمينفييا، ومن خبلل عبلمات الخوف الشديد لدى 

أنفسيم أمام كل ىذا الرعب بتذكر أن كل ذلك خيال وال يمكن أن يتحقق، في حين  يشجعون
الواقع، وينجم  أن الطفل بحاجة إلى من يطمئنو ويذكره بأن ىذا مبرد خداع ال أساس لو في
ذلك إلى يؤدي  من مشاىدة الطفل ألفبلم العنف، طفل يخاف حتى من ظمو ويمكن أيضا أن

 أفبلم العنف بمفرده في جدرة مظممة. خاصة عندما يشاىد الطفل الكوابيس 

 الضرر بصحة المشاىد:-3

أجريت حول األفراد الذين يقضون الكثير من وقتيم في مشاىدة  التيأكدت الدراسات 
التمفزيون دة ىوم في مشايفي الذين يقضون أربع ساعات ال األطفالمن % 50ان التمفزيون 
 لمشاىدة  ةركة المرافقحسترول، وذلك بسبب الخمول وقمة البارتفاع معدالت الكولي يصابون 

أفبلم أو  ، إضافة إلى مشكمة السير الطويل عمى برامج معينة أو مسمسبلت أوالتمفزيون ' 
 معدالتمن مشاكل واضطرابات ذىنية وعصبية وجسدية، من ارتفاع  يسببوغيرىا، وما 

مشاكل العيون، و التفكير  واضطراباتاإلصابة بالقرحات اليضمية ونقص التركيز 
فالتمفزيون يطمق إشعاعات تؤدي إلى مفعوالت الكترونية ال يجب أن فنساىا لضعف أو 

تنبعث حتى عندما يكون لممكن أن انعدام تأثيرىا، إنيا اشعاعات ضارة أحيانا من ا
 .مغمقالجياز 

                                                           
1
 Hubert Pauline, La Télévision pour enfants, a de Boek, Bruxelles, 1981, p68. 
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ناحية من تي يمكن أن تؤثر عمى األطفال، فال الغذائيةوال يمكن إىمال طبعا االضطرابات 
في الطعام وتناول األغذية منخفضة القيمة الغذائية،  الشراىةتشجع االطفال عمى  يمكن أن

ية التي تعرض لمنتوجات غذائية أو اإلكثار من الطعام أو التأثر ببعض اإلعبلنات الجار 
وىو مرض منتشر  ”L’obesité“و  الذي يساىم في تطور حالة السمنة حريراتبالغنية 

 .والمراىقين  األطفالخاصة عند 

 تقميص االتصال بين األفراد:

ت كبيرة عمى بنية إن التطور الذي آل إليو التمفزيون وبتنوع القنوات والبرامج قد أدخل تعديبل
ف عكبير لمتمفزيون أدت إلى تقمص وبض، فعممية االنتشار الدنية بين األفراااإلنس العبلقات

الصداقة، القرابة، العبلقات بين  العبلقات االجتماعية التي كانت تقوم بين الناس، مثل
، بعبلقات ثانوية بين الناس الذين ال يعرفون بعضيم بعضا مباشرة، بيد أنو الخ ..الجيران.
في بداية القرن العشرين كان . ت المباشرة بين الناس نفسو االتصاال في الوقت تناقصت

% من اوقات فراغو لبلختبلط واالتصال مع الناس وزيارات 70االنسان في المدينة ينفق 
ك تمالضيوف... أما اآلن فمقد عوضت  والمعارف واألحباب والجيران واستقبال األقارب
 بمشاىدة التمفزيون.؛ تالمساعدا

بين أفراد العائمة، ومساىمتيا في تشتيتيم  العبلقاتص يقمتالمشاىدة التمفزيونية إلى  ا أدتكم
 عرفتوذلك من أجل سيطرتيا عمى الوقت الذي يقضيو كل أفراد العائمة معا، بحيث 

الساعات التي يقضييا األوالد مع اآلباء في الحوار، أو المعب بمشاىدة التمفزيون، والضرر 
تتعرض العائبلت إليو تحت تأثر المشاىدة التمفزيونية ىو إزالة فرص األكثر وضوحا الذي 

و واألطفال  األباءالحديث وربما األكثر أىمية فرص النقاش والتعبير عن الشكاوي بين 
المشكبلت...،  مواجيةواألخوات، وأصبحت العائبلت تستعمل التمفزيون غالبا لتفادي  اإلخوة

بحثية ان التمفزيون تدخل في النشاطات العائمية وفي تشكيل لقد برىنت العديد من الدراسات ال
 نبوت يتسم باالستغراق اليادئ من جاعبلقات األسرة، إذ أن الجو التمفزيوني في غالبية البي
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العائمة الحاضرين، ويبدو الجياز مسيطرا بالفعل عمى الحياة األسرية في أثناء تشغيمو،  أفراد
معب دورا ميما في تفكك األسرة من خبلل تأثيره في العبلقات وبيذا كمو نقول أن التمفزيون ي

األسرية ومساىمتو في انسحاب األبوين من القيام بدور فعال في التنشئة االجتماعية 
 2ألطفاليم.

 ب فييا في ذىن المشاىد:و ترسيخ القيم الغير المرغ

ع األمريكي الذي قدمتيا المجتميعمل التمفزيون عمى نشر ثقافة المجتمعات الغربية وفي م
 التمفزيونيةاألمريكية  المروجات، حيث وصمت السينمائية األولي في االنتاج تبل المر تبح
من طرف مجتمعات العالم الثالث، و خاصة من  ذلك إعجابا فائقاالعالم ونال  أنحاء كل إلى

ليب و طرف الشباب و أدى ذلك إلى تأثرىم بالثقافة الغربية حيث إكتسبوا العديد من األسا
 ل،و الكحالقيم الثقافية الغربية، و ذلك في تقميد الممثمين في سموكاتيم سواء في الزي، 

 الخطيرة. ةاالجتماعياألمراض  من غيره ى. وال.. بأساليبو العنف المخدرات،

 ظيور التمفزيون الرقمي: -7

لوسائل التي إن سر و جوىر التمفزيون يكمن في التقدم التكنولوجي اليائل، و إختراع أحدث ا
يا و مادامت قدرة التحكم في إدارتيا و توزيع لم يسبق لئلنسانية معرفتيا و التخصص في

المتحدة األمريكية  الواليات طبعا من سمطة واحدة التي تعتبريع مركزة ز التكنولوجيا و التو 
البحوث الصناعية و  فإن في يدىا أيضا القدرة عمى التحكم والنفوذ وىذا يعود أساسا إلى القوة

 ال بأس بو بفضل أن تحقق دخبل 1973سنة  فيامريكا  استطاعتالتكنولوجية، حيث 
إستخدام بعض التطبيقات التكنولوجيات الحديثة و خاصة في مجال األقمار الصناعية و 

وخاصة لكن سنوات قميمة دخمت اليابان ساحة المنافسة في مجال الصناعة اإللكترونية  
 األقمار الصناعية.
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في  من العوامل دورا ىاما لتجعل من التطور التكنولوجي لمتمفزيون وانتشاره عبت العديدللقد 
يتحكمان في  المتان ىما األمريكيةكل انحاء العالم والواقم ان اليابان والواليات المتحدة 

  تكنولوجيا التمفزيون وصناعة األجيزة اإللكترونية وطرحيا عمى نطاق واسع لمبيع في
العصر  في  لمتمفزيون بما حدث  مقارنتياال توجد فترة يمكن  لىذا المجا  و فيالسوق، 
 والتطير القني. ة االنتشارممن حيث سع ىذاإلى يومنا  1996 الممتن الحالي

تكنولوجيا البث الرقمي حيث ان ىذه األقمار بإمكانيا بث مئات  1994عام  العالميشيد 
 Japan Satellit) 1996سنة  بانلياا في قوميةقناة  أولوظيرت القنوات 

Broadcasting)  لؤلجيزة اإللكترونية  مصنعةمؤسسة  264وانضمت إلييا فيما يعد
 طبلقتوان القمر الصناعي الثاني فتمت بث أكثر من ثمانون قناة تمفزيونية أما )صوني( بذلك

 1طرف مؤسسة أمريكية. 197 9في 

، حيث وصل ذلك 12000خما في سنة وعرف التمفزيون الرقمي انتشارا واسعا وجميورا ض
 إلى كل العالم حتى البمدان المتخمفة.

ا متصاعدا لبلحتفاظ غمى مشاىديو لكن ال حيخوض التمفزيون الرقمي في الوقت الراىن كفا
ننسى أنو يشكل خطرا كبيرا عمى مجتمعات العالم الثالث وخاصة المجتمعات العربية 

باعتبار ىذه األخيرة تسعى إلى تحقيق ىدف  الغربية االسبلمية التي تستيمك مختمف القنوات
واحد والمتمثل في انتشار الثقافة الغربية وخاصة األمريكية فإن كانت الرأسمالية تستعمل 
تيا فأصبحت في الوقت  الحروب كوسيمة لبلستيبلء عمى شعوب العالم الثالث لنيب خيرا 

لثقافي أي تسميع الثقافة الغربية الراىن تعتمد عمى االستعمار الحديث وىو االستعمار ا
 .التمفزيوناألنجح في ذلك ىو  و الوسيمةلمقضاء عمى الثقافات األخرى 

 

                                                           
1
 .206إبراهٌم إمام، مرجع سبق ذكره ، ص  -  
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 التمفزيون في الجزائر: -8

في معظم البمدان االفريقية لسيطرة الدولة كسائر وسائل االعبلم واالتصال  التمفزيونيخضع 
بالجزائر  1956تمفزيونية في سنة  منصةوفي مقدمة ىذه البمدان الجزائر، التي عرفت أول 

آنذاك فرنسية، ولقد استمر ىذا الوضع حتى سنة  المعروضة البرامج  كانتالعاصمة حيث 
أفبلم وثاقية تتمحور حول  ، وبذلك انتجت العديد من األفبلم الجزائرية ومعظميا تعد1962

 1ر.ثورة التحري

( ألغاض الموصبلت الداخمية تاألنتمسكانت الجزائر في ذلك الوقت تعتمد عمى نظام )
سط، تربطيا كاببلت والوسائل المألوفة  ومال عمى سحال البحر ا ألبيض المتفمدتيا في الش

في شبكات التمفزيون، أم الجماعات التي تعيش في الجنوب في قبل الصحراء الكبرى فكان 
  و البد .و سائر المناطق عمى اإلرسال البلسمكي بكل عيوبو  2بالشمال  االتصالفي 

من ايجاد حل إلنياء العزلة التي تعاني منيا تمك الجماعات، كما أن التمفزيون يكمف بناء 
في بقعة من االرض تشتد فييا الحرارة وتكثر فييا  الصيانة تكاليفمائة محطة، عدا 

 الجزائر االعتماد عل األقمار الصناعية فيما بعد. قررت لذلك، الرمميةالعواصف 

في إقامة شبكة أرضية  العربيةالمتزايدة لبلتصاالت شرعت البمدان  ياجاتو في ضوء اإلحت
تكمف ممياري دوالر انضمت إلييا الجزائر وفي الربع ا ألخير من القرن السابع دخمت 

عمى األقمار الصناعية، وأصبحت من المستيمكين  المعتمدالجزائر في نظام البث الفضائي 
لجزائر البمد الذي ال يكاد يستورد برامج من البمدان العربية الكبار لمقنوات الفرنسية إذ تعد ا

المجاورة، عمى الرغم من اىتمام الجزائر بإسيام وسائل االتصال في حركة التعريب، 
الجزائري استيبلكا مفرطا لمقنوات الغربية وخاصة  المجتمعالرقمي عرف  التمفزيونوبمجيء 
ضروري  توازني نفي تب الجزائرلى عدم نجاح منيا، وىذا يود بالدرجة األولى إ األروبية

                                                           
1
 Bertrand Claude Jean, Média introduction a la presse la radio et la. télévision, Ellipses,ا 

.ed, Paris, 1999, p469  
2
 . André Tudesq Jean, op cit, p3 
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 التوعيةدامل برامجو إذ ال يزال تميزه نقائص وثغرات جعمتو ال يقوم بدوره الفعمي في عممية 
السياسية والتثقيف االيديولوجي الذي حممتو. إن شاشات التمفزيون الجزائري مفتوحة اليوم 

 البرامجسبب في تعاظم حجم سيطرة ىذه امام االنتاج األجنبي ذي المصادر الغربية، أن وال
أزمة االنتاج التمفزيوني الوطني المتميز بتقمص حجمو من جية وطابع  لىاألجنبية يعود إ

 الناتجة عن غياب سياسة ثقافية واضحة المعالم عمى األزمةمحتواه من جية أخرى وىي 
ر وتحدد عمقتيا الوطنيةمن القطاعات القافية كل قطاع ، تخطط مياما المستوى الوطني
 يخضع لسيطرة األساليب البيروقراطية، وسوء تخطيط الجزائري التمفزيونابينيا، كما أن 

 بحسب ما تجد من األوضاع والتحوالت التي طرأت البرامجالمحمى وعدم تكييف  اإلنتاج
 1ضمن المسار الثوري في الجزائر.

تعد أداة لنشر ايديولوجيات  إن القنوات التمفزيونية التي سيطرت عمى الجميور الجزائري
خادمة لمصالح الطبقة المسيطرة، إذ تعتمد عمى أساليب الحمم والخيال واليروب من الواقع 
أي أنو إنتاج لو مغزى سياسي تعود اخطاره نيس عمى البمدان الرأسمالية فحسب، بل عمى 

 .زيونبمدان العالم الثالث، حيث أنيا تستورد الثقافة الغربية عبر وسيمة التمف

 ثالثا : اإلذاعة 

 تعريف اإلذاعة : -1

 لغة : -أ

إذاعة  -يذيع -أذاع البلسمكيتطمق اإلذاعة عمى الدار التي تتشر األخبار بواسطة الجياز 
ذاعة السر أي إفشا ه، وىى أيضا نقل األخبار وسواىا أو اإلرسال ءالخبر: أي نشر، وا 

النشر ائية، ويقول محطة إذاعة بمعنى اإلذاعي أو الموسيقى بالطريقة الكبلسيكية الكيرب
 و ذيوع ما يقال و العرب و يصفون الرجل المفتش لؤلسرار بالرجل المذياع,العام 

                                                           
1
 928، ص6882خلٌل صابات، وسائل االتصال )نشأتها وتطورها(، شبكة المكتبة األنجلو مصرٌة، القاهرة،   
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يعانا" محركة: ذو  كشيخوخة" وذيوعومن ذاع" الشي،، والخبر يذيع ذيوعا وذيعا  اإلذاعةإن 
  .   رهكتم خب يستطيعبالكسر من ال يكتم السر أو من ال  المذياعفشا وانتشر، 

ذا جاءىم امر لأذاع سره أفشاه وأظيره أو نادى بو الناس ، وبو فسر الزجاج  قولو تعالى: وا 
 1من األمن أو الخوف أذاعوا بو" أي أظيروه و نادوا بو في الناس.

 اصطالحا: -ب

في شكل وظائف وأدوار، تقوم ببث مجموعة من البرامج ذات  ىيكل تنظيم ىي عبارة عن 
، واإلعبلمي، وذلك الستقباليا في آن واحد من طرف جميور و التثقيفي، الطابع الترفييي

 متناثر يتكون من أفراد وجماعات بأجيزة استقبال مناسبة.

ويقصد بيا كذلك: ما يبث عن طريق األثير باستخدام موجات كيرومغناطيسية بإمكانيا 
وسريع، ومن ثم فقد اجتياز الحواجز الجغرافية والسياسية، وربط مستمعييا برابط مباشر 

شاركت مع التمفزيون خاصة، ووسائل االتصال األخرى، في تقريب الثقافات وتكوين رأي 
 عام عالمي تحاول دول الشمال السيطرة عميو.

وفي دائرة المعارف البريطانية نجد وصفا لئلذاعة بانيا النشر المنظم أو اإلذاعة لئلمتاع 
ىا، الستقباليا في آن واحد بواسطة جميور متناثر، ( والتثقيف وغير Informationواإلعبلم )

يتكون من أفراد أو جماعات، بأجيزة استقبال مناسبة. وأىم ما يميز اإلذاعة المسموعة اآلن 
أنيا الوسيمة الوحيدة غير المرئية بين كل وسائل االتصال، لذا يطمق عمييا الباحثين اسم 

يتصوره الخيال، فيي سبلح  مما  أبعدالوسيمة العمياء" فيي قادرة عمى أن تصل إلى 
عمى التوجيو واالقناع، أكثر مما تعتمد عمى  تعتمديخاطب العقول والقموب والنفوس، وىي 

أنني أعمم أن تأثير كممة مكتوبة  "كفاحي"في كتابو  -اإلنذار والتمييد، فقد قال عنيا ىتمر 

                                                           
1
الطالب الجامعً، دراسة مٌدانً بجامعتً قسنطٌنة وبسكرة، رسالة مقدمة لنٌل شهادة  مالك شعبانً، دور اإلذاعة فً نشر الوعً الصحً لدى-1 

 11الدكتوراه، ص
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ل حركة كبيرة عمى ىذه األرض عمى كل األفراد، أقل بكثير من تأثير كممة يسمعونيا، وأن ك
 1يعود فضميا لكبار الخطباء، و"ليس لكبار الكتباء(.

أخيرا من جممة تعاريفنا ىذه، يتميز بوصف وشاعرية كبيرة لئلذاعة ل عبد المجيد شكري 
أو حواجز أو واسطة مادية، إنو صوت ال  قحيث يقول: "الراديو صوت يصمنا دون عوائ

يعني  و التنبيود صوت والصوت يعني التنبيو، ر موش، ىو مجوجو لو، أو ىو اآلذان ببل ر 
أنو ىادف، وىو وسيمة من وسائل االتصال الجماىيري توصف بأنيا وسيمة اتصال ساخنة، 
بمعنى أنو وسيمة تتحقق فييا فورية التدفق اإلعبلمي، ويوصف أيضا أنو وسيمة اتصال 

واآلراء والمعمومات عن طريق المشاركة،  ذىنية انفعالية ديمقراطية، لتداول األخبار واألفكار
فالمستمع يتمقى الرسائل اإلعبلمية عن طريق الراديو، يتمقاىا من خبلل األذن كأصوات، 

لحياة ذاتيا،    وىو يتأثر باألداء الصوتي، وما يتسم بو ذلك من تمقائية فريدة، ىي تمقائية
رد الفكر والعقل جانبا، وىو وسيمة وىكذا يصبح التأثر انفعاليا ذىنيا، أي دون أن ينحي الف

بية، والوسيمة التي أسقطت حواجز الزمان عاألكثر ش و األرخصديمقراطية، ألنو الوسيمة 
والمكان والثقافة والقدرة الشرائية، والمينية والجنس، فنحن نستطيع سماع الراديو في أي 

م، في السيارة، في مكان... .في الشارع، في الحقل، في المصنع، في المطبخ، في الحما
القطار.. .بمفردنا وفي أي وقت، فبل حاجة لوجود الشخص في جماعة لكي يستكمل متعتو 

نحن نستمع إلى الراديو ونحن في  و مثمما ىو الحال مع السينما أو التمفزيون أو المسرح.. .
 فراغ...كامل يقظتنا، او نحن نتييأ لمنوم حين يغمبنا النعاس، أثناء العمل، أو في قوت ال

، إنو دائما يكتبوغير المثقف، واألمي الذي ال يقرأ وال  المثقفا يستمع إليو الجميع، مك
 إلى آذاننا. القريبوسيمة االتصال 

 

                                                           
1
 .19نفس المرجع السابق ص  
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 يور اإلذاعة كوسيمة اتصال جماىيرية:ظ -2

عشر إلى  الناسعوالبحوث في مجال نقل الصوت عبر األثير منذ بداية القرن  التجارببدأت 
العشرين، تواصمت ىذه األبحاث لمدة طويمة وفي أماكن مختمفة من العالم لذلك  بداية القرن

يصعب تحديد سنة معينة لظيور اإلذاعة عبر ألعالم كما ال يمكن إسناد االختراع إلى عالم 
 واحد إذ شارك فيو العديد من الباحثين.

 1864ظريا سنة الموجات الكيرومغناطيسية اكتشافا ن Maxwellفبعد أن اكتشف الفيزيائي 
قد أثبت ىذا العالم إمكانية و من إرسال نبضان السمكية  1887سنة  Hertzتمكن الفيزيائي 

، إال أن بوادر 1بث الذبذبات الصوتية في اآلالت الكيرومغناطيسيو بواسطة السرعة الضوئية
 1895ظيور اإلذاعة كانت عندما تمكن اإليطالي مركوني من ابتكار السمكي في عام 

 ن ىذا إيذانا بخطوة ثورية جديدة في مجال العمل الصحفي.وكا

ظير االتصال البلسمكي وتعددت استعماالتو عسكريا خبلل الحرب العالمية األولى 
يرىًا من الدول غية في أمريكا و ي بث براج إذاعف التجارب)وتجاريا( بين البواخر )ثم بدأت 

في الواليات المتحدة  1920 إلى أن ظيرت أولى المحطات اإلذاعية مع نياية سنة
األمريكية التي كانت تبث برامج منتظمة تدوم في اليوم وتبعتيا محطات أخرى في أوروبا 

ألصحاب المعامل المختصة في صنع تابعة   اإلذاعيةوالعالم. وكانت أغمب المحطات 
 ثةثالأجيزة االستقبال. لقد شيدت اإلذاعة منذ ظيورىا محطتين كبيرتين باإلضافة إلى 

سنعود إلييا بالتفصيل أي الثورة التكنولوجية وىاتان المحطتين ىما الترانزستور واستخدام 
 1موجة أف أم.

                                                           
1
 .9، ص2228قومات الثبات، مجلة اتحاد اإلذاعات العربٌة، العدد الثانً، تونس، مءالمولدي، اإلذاعة والبشٌر   
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ويمكن الحديث عن مرحمة أخرى وىي غير مباشرة، ونعني أن ظيور التمفزيون وانتشاره 
 1.اكذأنوقعو  يف غاا ام اثرا بالر كان واقعا ظاى سواءاإلذاعة،  ثره عمىوالذي كان لو ا

وكان لياتين المحطتين المتصمتين بنطي البث واالستقبال اإلذاعي تأثير في طبيعة تعامل 
المستمعين مع اإلذاعة في حين أن الثروة التكنولوجية الحالية ستتجاوز ىذا المستوى لتصل 

 2إلي، طبيعة المضامين ووظائفيا.

 اإلذاعةة العائمية إلى من طور إلى آخر سن اإلذاع بالجيازفقد انتقل ظيور الترانزستور 
الفردية، إذ تخمى الناس شيئا فشيئا عن اإلنصات الجماعي متجيين إلى االستماع الفردي 

في أماكن متعددة ومختمفة، مما أتاح  إليياومن االستماع في مكان واحد إلى االستماع 
ثو فرصا متعددة لبلستماع إلى تمك المضامين في ظرف تقمص فيو التفاعل الذي كان يحد
ل و اإلنصات الجماعي، كما اختفت فيو درجة التركيز التي تفرضيا طقوس ذلك اإلنصات ح

 الراديو.جياز 

وكانت لممحطة الكبيرة الثانية، أي ظيور األف أم آثار أخرى في طبيعة العمل اإلذاعي 
 أم لمبث واالستقبال تعدد األفووظائفو وعبلقاتو بالناس وكان من أىم نتائج استخدام موجة 

المتخصصة وانتشار اإلذاعات المحمية  اإلذاعاتالقنوات اإلذاعية وتنوع مذكيتيا وظيور 
 أقربالتي تعنى بمنطقة دون أخرى، ومكن استخدام األف أم من وصول اإلشارات في جودة 

ما يكون إلى حالتيا عند اإلرسال، كما أدى تصنيع أجيزة تمكن من التقاط عدد كبير من 
لى اإلذاعات عبر موجة  األف أم باالنتقال من تردد إلى آخر بفارق بسيط جدا بينيا، وا 

 التغمب عمى التشويش عند االستقبال الذي كان من سمات البث السابق.

أما الثورة الحقيقية، فكانت في نياية الثمانينات وبداية التسعينات، فإنيا تميد اآلن لجيل 
 1آن واحد.في  المرئيةجديد ىي اإلذاعة المسموعة والمقروءة 

                                                           
1
 002ص ،  6888 مصر، ار نوبار للطباعة،، د، 6 نبٌل راغب، العمل الصحفً، ط 

2
 .99، ص2228محمد الفهري شلبً، مستقبل اإلذاعة على الشاشة الرادٌو، اتحاد اإلذاعات العربٌة، العدد الثانً، تونس،   
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من الجيل الثاني فقط، بل ما ستأتي اإلذاعة الرقمية من  األنترنتوال نقصد ىنا ما تتيحو 
ن اعتبره  ممارسات، تؤدي في احيان كثيرة إلى ما يشبو التماثل بين اإلذاعة والتمفزيون وا 

 لبلطبلعالبعض عموا في دمج وسائل اإلعبلم في بوتقة واحدة تعطي الفرصة إلى المستمع 
ات إليو عند البث، فيتمكنوا عن التعميق عمييا وربما تحميميا صمى ما لم يتمكنوا من اإلنع

 الستخدماىا لغايات متعددة.

 التطورات التكنولوجية لإلذاعة في الوقت الراىن:-3

متميزة  جماىيريةعقود طويمة موقع الصدارة كوسيمة إعبلمية  امتدادلقد اختمت اإلذاعة عمى 
األخبار والتثقيف والترفيو والتي نجذ  بوظائفوسع انتشارا، الذى يضطمع وكانت الجياز اال

فييا شرائح عريضة ومتنوعة من المستمعين ضالتيا بفضل ما توفر ليا من فرص مواكبة 
 األحداث اآلنية واالستماع بما تقدمو من برامج متنوعة.

 خصائص اإلذاعة:-4

التأثير في السموك، تختمف باختبلف ىذه ا إن لكل من وسائل اإلعبلم مقدرة عمى اإلقناع و 
لوسائل وكذا نوع الجميور الموجو إليو وتعتبر اإلذاعة وسيمة اتصال قوية تستطيع الوصول 

 :2إلى مختمف األفراد والمجتمعات نظرا لمخصائص التالية

والموانع الطبيعية مما يضمن انتشار أوسع  الحدوديستطيع االرسال اإلذاعي أن يتخطى 
لة اإلذاعية، لذلك اعتبرت اإلذاعة أسرع وسائل النشر فيي تتفوق بذلك عمى الصحافة لمرسا

 والتمفزيون.

                                                                                                                                                                                     
1
 12نفس المرجع السابق، ص 

2
 .22عزٌز لعبان، مرجع سبق ذكره، ص   
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 المؤثراتباستعماليا لمختمف طرق التأثير عمى العاطفة التي تتمثل في  اإلذاعةكما تتميز 
الصوتية والموسيقية، مما يعطي لممستمع شعورا بالمشاركة، ويكون تأثيرىا أقرب إلى تأثير 

 لشخصي الذي يقترب من االتصال وجيا لوجو.ا

اصية في وسائل اإلعبلم األخرى خاية في األىمية وال تتوفر تمك البخاصية غ الراديوينصف 
الراديو، فجياز الراديو جياز شخصي، كما أن االتصال عن طريق اإلذاعة ال  ذاتيةوفي 

ذيع إلى المستمع، ما يحتاج إلى وسيط خاص وأن الرسالة اإلذاعية تصل مباشرة من الم
 من بناء عبلقة قوية ومتينة بينو وبين المستمع. الراديومكن 

تساىم اإلذاعة في رسم اإلطار النفسي لممستمعين كما يقول مدلسون، فالبرامج الصباحية 
تخمق جوا  النياية وفيتييئ االنسان لبداية نشاطو، أما برامج السيرة فيي لمترفيو واإلقناع 

 ٠جديد واالستسبلم لمنوم وبذلك تييئ ايقاعا الستقبال يوممن االسترخاء 

 تمحيالتي  منيايقدم الراديو خدمات جمية لمجميور بفضل قدرتو عمى استخدام الموسيقى، -
في المستمعين من  الوجدانيبالقرب أو البعد او االنخفاض، فالراديو لديو القدرة عمى التأثير 

 سي.خبلل الكممة المسموعة واإلقناع النف

بما أن اإلذاعة المسموعة تعتمد فقط عمى حاسة السمع في نقل رسائميا اإلعبلمية فيي -
مكممة لممواقف واألحداث، بل توحي ىذه الصور لممستمع، ىذا  توضيحيةصورا  تقدم

 .ر خاصة التخيل لديو إلى أقصى اإليحاء ينشط بل يثي

والتغذية الرجعية لكل  لمكمماتاالتفاعل االجتماعي من خبلل البرامج المباشرة وتمقي -
 .في كل المجبلت و قياداتو المجتمعبرنامج، يأتي التفاعل بين جميع فئات 
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تعتبر اإلذاعة مصدرا ىاما لمثقافة وخمق الوعي وتوحيد المفاىيم وتبادل المعمومات العممية -
 1.األدبيةوالثقافة 

الخاصية مع السينما  مخاطبة األميين في كل مكان في المجتمع، إذ تشترك في ىذه-
قدرة عمى فيم واستيعاب المقصود من  اكثروالتمفزيون والسينما لكن يكون المتعمم والمثقف 
 الرسائل االتصالية عبر اإلذاعة بصورة أكثر.

وال يحول بين المستمع وأداء عممو  وعضمياال يتطمب االستماع إلى الراديو جيدا عصبيا -
كن في ىذه الحالة يكون عرضا أو ما يسمى االستماع بأذن السيما األعمال اليدوية منيا ول

واحدة، ويعتبر الصوت اإلذاعي مجرد خمفية أو جو ترفييي وىو ال يظفر باالنتباه الذي 
 2يظفر بو الكتاب أو الصحيفة.

 وظائف اإلذاعة: -5

اوسائل ١يقوم اإلعبلم بأدوار عديدة وفعالة في المجتمع، فاإلذاعة ال تقل أىمية تن 
 الراديوإلعبلمية األخرى والدراسات التي انجزت في العديد من جيات العالم تؤكد أن ا

وألسباب كثيرة مسبق التعرض لو، وما يزال منافسا لمتمفزيون، بل ىناك بعض الوظائف التي 
 يحققيا الراديو لممستمعين والتي ال تستطيع وسائل إعبلم أخرى تحقيقيا.

انو يحقق إيقاعا معينا لمنشاط اليومي فاألسموب اإلذاعي  الراديو يرتبط بوظيفة ىامة وىي
يناسب الفرد في الصباح، قبل أن يخرج لمعالم الخارجي، إما أنو يساعد عمى خفض التوترات 
الناجمة عن روتين العمل اليومي من جية والشعور بالعزلة ماء جية أخرى ىذا ويمكن 

التعريف الذي وضعن المجنة الدولية أىم الوظائف التي تودييا اإلذاعة من خبلل  حصر

                                                           
1
 .202، ص2220، دار الفجر للنشر والتوزٌع عمان؛ 0بحوث اإلعالمٌة واالجتماعٌة، طة اإلعالمٌة أساسٌات العمحمد منٌر حجاب، الموسو  

2
 .09جٌا االتصال، اابٌاض للنشر والتوزٌع، مصر، صونتروبولرؤٌة فً أ -محمد ٌسرى ابراهٌم دعٌبس، االتصال اإلنسانً - 
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االعبلم الذي يقول:  وظائفعن اليونسكو، حول  المنبثقةلدراسة مشكبلت اإلعبلم واالتصال 
 1أن اإلعبلم أداة سياسية، قوة اقتصادية، مورد تربوي كامن، ومحرك ثقافي وأداة تكنولوجية.

 وبذلك يمكن إيجاز ىذه الوظائف كالتالي:

 الوظيفة السياسية:

لمجتمعاتنا بيدف  السياسيةالتنشئة  عمميةتوظف اإلذاعة من طرف النخب الحاكمة في 
غرس قيم سياسية معينة تروج ليا تمك النخب، كما توظف اإلذاعة لتوصيل الرسالة 

إلى تعميق الوالء لمنظام الحاكم القائم والشخصية الوطنية والكيان  اليادفةاإلعبلمية 
تماسك السياسي والوحدة الوطنية داخل كل دولة وىي تمعب السياسي، إلى جانب ترسيخ ال

دور الوسيط بين الحكومة والشعب وتبمغ صوت الدولة وتنشر أفكارىا ومشاريعيا 
ل مشاكميم واىتماماتيم إلى السمطة قراد داخل الدولة وخارجيا، كما تنأيديولوجياتيا إلى األف

 إبانإلذاعة ىر الدور الذي لعبتو اإلذاعة لتصدر القرارات المناسبة وأول دليل عمى فعالية ا
 الحرب العالمية األولى. و أثناء الثانيةالحرب العالمية 

 االقتصادية:الوظيفة 

وىي وظيفة متصمة بمفيوم التنمية، ذلك أن البعد االقتصادي في العممية التنموية ىو االكثر 
اإلعانات وفقرات  برامجيا بروزا من الجوانب األخرى ليذه العممية، إذ تقدم اإلذاعة بين

، مدخولتياة ما، ويساىم ذلك بطبيعة الحال في رفع مأو خد لسمعةإشيارية من اجل الترويج 
المشاريع االقتصادية، وتتطرق إلى إبراز أسباب  لمختمفكما تمعب اإلذاعة دوز الرتيب 
عزلتيا وتقدم النائية، حيث تكسر  المناطقميما في  دوراتأخرىا وتعطيميا، كما أنيا تعمب 

والنصائح التي يستعينون بيا من أجل تحسين وضعيتيم، فيي  اإلرشاداتلسكانو حممة من 
نعاش   والفبلحة. الزراعةمسؤولة عن التنمية الريفية وا 

                                                           
1
 .12نعٌم الطاهً، عبد الجابر تٌم، مرجع سبق ذكرهن ص-ا 
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 الوظيفة الثقافية:

وىي وظيفة ليست أقل شأنا عن سابقاتيا من الوظائف حيث تشجع اإلذاعة عمى التعميم 
 ميارات والحصول عمى المعمومات وخبرات جديدة تساعد عمى اتخاذواكتساب المعارف، وال

القرارات واالرتقاء بالسموك الفرني واالجتماعي، إنيا تقوم عمى تثقيف الجماىير وتمبية 
احتياجاتيم الفكرية والنفسية واالرتقاء بمستوياتيم الثقافية والحضارية، وقد تجمع اإلذاعة بين 

، فالمادة الترفييية ال يقتصر أثرىا عمى مجرد تسمية الجميور، دوالترفيو في آن واح التثقيف
 1بل تؤثر عميو في إطار سياسة إعبلمية محددة.

إن توظيف اإلذاعة في المجال الثقافي خمق واقعا جديدا يتميز بالحيوية والنشاط، فيي عمى 
مى حد رأي عدلي محمد رضا تساىم في تشكيل المبلمح الحضارية لممجتمع، بالعمل ع

مبلحظة الحديث ونقمو في حدود ما يناسب الجماىير كمعمومات وأفكار ، وبالشكل 
الذي  العصرواألسموب الذي يمكن من استيعابيا والوصول بمن يتمقاىا إلى مستوى واقع 

 2.و طموحاتيعيشو فكرا 

 اإلذاعية النظم-6

بعة اتجاىات وعنى ضوء ما سبق"، يمكن حصر األنظمة اإلذاعية في العالم من خبلل أر 
 مختمفة تحدد الطريقة التي سيتم بواسطتيا تنظيم اإلذاعة في كل دونة وىي:

 نظام االشراف الحكومي      

 .النظام االحتكاري 
 .النظام التجاري الحر 
 .النظام المختمط  

                                                           
1
 .200مرجع سبق ذكره، صمحمد منٌر حجاب،  

2
 .60سٌد محمد رضا عدلً، البناء الدرامً فً الرادٌو والتلفزٌون، مصر، درا الفكر العربً، دون سنة نشر، ص؟ 
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 1وفيما يمي تعريف بيذه األنظمة اإلذاعية الرئيسية في العالم:

 نظام اإلشراف الحكومي: -أ

لحكومة تحت ىذا النظام ىيئات اإلذاعة المسموعة والمرئية، وتشرف عمييا تمتمك ا٠
 وتديرىا.

تتخذ اإلذاعة في ظل ىذا النظام شكل ىيئة محكومية تتبع إحدى الوزارات كوزارة اإلعبلم أو 
، وتخضع و إداريامستقاة ماديا  لييئةوزارة الثقافة أو وزارة الفنون.. .الخ، وقد تتخذ شكل 

 ولة مباشرة.إلشراف الد

متي تقوم برسم سياستيا لينشر ىذا النظام في معظم الدول، خاصة الدول النامية، 
. يمقى عمى عاتق لمدولةاإلعبلمية، وتحديد أىدافيا اإلعبلمية بما يتفق والمصمحة العامة 

، والحفاظ التمية عمميةتوحيد النكر والمشاركة فو  مسؤولية( و المرئية المسموعةاإلذاعة )
النظام العام، ودحض الشائعات، واالرتقاء بالمستوى الثقافي لجميور المستمعين  عمى

 والمشاىدين

يرجع انتشار نظام اإلشراف الحكومي بيذا الشكل في معظم دول ألعالم إلى أن اإلذاعة ىي 
 والبريد التي كانت تمتمكيا الدولة في الياتفو االمتداد التكنولوجي الطبيعي لخدمات البرق 

 ول العالم.د كل

من أسباب امتبلك معظم دول العالم إلذاعاتيا، ينبع من إدراك ىذه الدول بقدره اإلذاعة في 
التأثير عمى الرأي العام، ولذلك توظف الدول التي تمتمك اإلذاعات المسموعة والمرئية ىذه 

رشاد أىداف الدولة وتستخدميا في اإل قالتحقيالكبير عمى الرأي العام  تأثيرالخدمات ذات 
والتوجيو وخاصة من خبلل البرامج الثقافية واإلخبارية واالجتماعية والسياسية والدينية بل 

 والدرامية من خبلل الدراما التنموية واالجتماعية.
                                                           

1
 .68أمجد عمر صفوري، المدخل إلى اإلذاعة والتلفزٌون، كلٌة الصحافة واإلعالم، جامعة الزرقاء، ص  
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النظام عمى  التأثير في االتصاليةتشرف عمى إذاعاتيا مقدرة ىذه الوسائل  التيالدول  كتدر 
اإلعبلم  وسائل اعة بشقييا المسموع والمرئي عن لمدول، الختمف اإلذ الداخميواألمن 

 األخرى كالصحف والمجبلت والكتب واألفبلم التي يمكن وضعيا تحت الرقابة.

خطورة الراديو والتمفزيون األساسية تأتي من أن الكممة المذاعة حينما تنطمق في الفضاء ال 
طنعة وتدخل جميع يمكن استرجاعيا، حيث تتخطى الحواجز والصعوبات الطبيعية والمص

الكبلسيكي  ، ولعل المثالوالنوافذاألماكن ميما كانت محاوالت التشويش أو غمق األبواب 
 والذي يستشيد بو في ىذا الصدد: حالة الذعر الذي أحدثو برنامج "حرب الكواكب" والذي ألف

برنامج األمريكية. وكان ىذا ال  إلذاعيةاى المحطات د"; وأذاعتو إح1938"أرسون وليز عام 
عمى كوكب األرض،  المريخقد أذيع عمى أنو حدث حقيقي، ويصور ىجوم سكان كوكب 

وفشل القوات المسمحة األمريكية في التصدي ليم، حيث أدى ىذا البرنامج إلى أن أصيب 
في مدينة نيويورك بالشمل  المرورالمواطنون بالذعر، وىربوا إلى الشوارع وأصيبت حركة 

 يرة.التام ووقعت حوادث كث

 النظام االحتكاري: -ب

 تعطي فيو الدولة حق اإلذاعة إلى "ىيئة عامة أو خاصة".-

، في عمميا، إنما تتدخلتتمتع ىذه الييئة بقدر كبير من الحرية ألن الحكومة ال تديرىا وال -
تقوم باإلشراف عمييا فقط، وغالبا ما يتخذ ىذا اإلشراف شكبل غير مباشر ألنو يتم بواسطة 

 أعضائو. بتعيينرة أو مجمس أمناء، تقوم الدولة مجمس إدا

ترتبط الييئات اإلذاعية العامة أو الخاصة تحت ىذا النظام بالدولة عن طريق إحدى -
 الوزارات، حيث تقوم ىذه الوزارات باإلشراف عمى السياسة اإلذاعية لمييئة.
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حيث اتخاذ  لييئة اإلذاعية حرية تصرف واسعة منالنظام في ظل ىذا الدولة  تتخطى-
، إال إذا اإلذاعةالشرفة التنخل في شؤون  لمييئةالقرارات والبرمجة واإلنفاق، وال يحق 

 لعام الذي تعمل فيو ىذه اإلذاعة. التي تحدد اإلطار الموائحالحظت مخالفات تمس 

وعمى الرغم من أن معظم ىذه الييئات تحظى بثقة الدولة وتتمتع بحرية كبيرة، إال أنيا -
إلى وقف  الخطيرةدر من اإلشراف الحكومي الذي قد يؤدي في بعض الحاالت تخضع لق
 1خدماتيا.

في حالة إعطاء الدولة امتياز اإلذاعة لييئة خاصة عمى غرار ما ىو معمول بو في كل 
ىذه  من: السويد وسويسرا، يشارك المواطنون في امتبلك الييئة اإلذاعية، وتحتفظ الدولة في

شراف عمى الييئة، إما عن طريق امتبلك النصيب األكبر من أسيم الحالة بحقيا في اإل
دارة الييئة لضمان لنفسيا بعدد كبير من ممثمييا في مجمس إ االحتفاظالييئة، أو عن طريق 

 .تأغمبية األصوا

 والتوازن بالتكامل تتصف عامة خدمة تقديم إلى لئلذاعة االحتكاري النظام ىذا ييدف ■
قد حققت قدرا كبيرا من  النظام ىذا تتخذ التي الدول معظم أن إلى ذلك ويرجع لجميورىا،

االستقرار السياسي والتقدم والنمو، عمى عكس الدول النامية التي قد تكون في طور إرساء 
األسس البلزمة لقيام أمة حديثة، والتي تقع عمى عاتقيا ميمة مؤسساتيا االجتماعية 

 واالقتصادية والسياسية.

 —التي تخضع لئلشراف التام من الدولة  اإلذاعاتاعية تقع في الوسط بين الييئات اإلذ 
وبين اإلذاعات التي  -ر لرغبات المواطن العاديتالي تميل إلى عدم إعطاء وزن كبيوبال

 ىذا الجميور في المقام األول. لرغباتتعمل عمى أحاس تجازي بحت وتخضع 

                                                           
1
 .26نفس المرجع السابق، ص  



55 
 

، ولكنيا تخضع ىذه اإلعاناتقدر مرن  بإذاعة ريةعظم الييئات اإلذاعية االحتكاتسمح م
عن بعض السمع  إعاناتاإلعانات إلى قدر كبير من اإلشراف والرقابة، وال تسمح بإذاعة 

ن أن يختار البرنامج الذي ممواطنييا، كما أنيا ال تسمح لممععمى  الضررالتي ترى فييا 
النظام التجاري  يريد أن يعان من خبللو كما ىو معمول بو في اإلذاعات القائمة عمى

 البحت.

جزء من ميزانية  تحسينل اإلذاعة في ظل ىذا النظام االحتكاري إما عن طريق تموي يتم ■
الدولة لييئة اإلذاعة أو عن طريق فرص ضريبة عمى أجيزة الراديو والتمفزيون، أو فرض 

في ضريبة عمى استيبلك التيار الكيربائي أو تخصيص إعانة حكومية تساىم بيا الدولة 
 تغطية جزء من نفقات اإلذاعة والتمفزيون.

 النظام التجاري الحر: -ج

يمتمك في ظمو األفراد والشركات التجارية والييئات بأنواعيا محطات اإلذاعة والتمفزيون، 
 وتستخدم اإلذاعة تحت ىذا النظام لمكسب المادي وينظر إلييا "كمشروع تجاري".

جاري الحر في توزيع الترددات عمى المتقدمين ينحصر دور الحكومات في ظل النظام الت
والترخيص ليم بالعمل، باإلضافة إلى اإلشراف عمى محتويات البرامج بحيث تحتوي عمى 

 الثقافية والتعميمية والدينية. كالبرامجقدر تحدده الدولة من برامج الخدمة العامة 

يكا الجنوبية كما تأخذ بو بمض تتبع ىذا النظام الواليات المتحدة األمريكية وعدة دول من أمر 
 دول أوروبا مثل موناكو ولوكسمبرج.

حبر الزاوية ليذا النظام ىو التنافس بين المحطات لجذب أكبر عدد ممكن من المستمعين 
والمعمنين، وليذا تحرص ىذه اإلذاعات عمى تنويع برامجيا وتحسينيا الستمالة جميور 

فع ثمنا إلعبلناتو إال إذا كان متأكدا أن إعبلنو المستمعين والمشاىدين، ألز المعمن ال يد
 يور.ممكن من الجميصل إلى أكبر عدد 
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، المستمعين والمشاىدين البحوثبنتائج  بالغا اىتماما تولي ىذه اإلذاعات ومعمنييا 
في ىذه النتائج، ألمرجع االول واألخير في رسم سياساتيا  ىالتجارية، تر  فاإلذاعات 
 اإلذاعية.

يرىا من ألوان البرامج األخرى، حيث غعمى  المحطاتالبرامج الترفييية في ىذه  تغمب نسبة
لمجموع البرامج بالمقارنة مع البرامج الجادة، غير أن ىذه المحطات ال  كبيرةتمثل نسبة 

والثقافية وبرامج الخدمة العامة، فيي مطالبة من قبل الدولة  السياسةو تيمل البرامج اإلخبارية 
ن ىذه البرامج، ومن ناحية أخرى عمييا أن ترضي جميع رغبات جميورىا التي بإذاعة قدر م

يمكن أن تعمل وتربح وتستمر إال  تدور حول موضوعات واىتمامات عدة، فيذه المحطات ال
 1تمبي حاجات جميورىا تشبع رغباتو، وترضي أذواقو. نتاكاذا 

ت التي تتخذ في أحيان كثيرة تمويل ىذه المحطات التجارية، يتم عن طريق إذاعة اإلعبلنا
 شكل تمويل برامج كاممة أو شكل إعبلنات متفرقة تذاع خبلل البرامج طوال ساعات البث.

 النظام اإلذاعي المختمط:-د

 2تمجًا بعض الدول نتيجة لظروفيا المجتمعية إلى األخذ بأكثر من نظام إذاعي واحد.

ا انيا تعطي لمييئات العامة والخاصة في ىذه الحالة تمتمك الدولة ىيئة إذاعية رسمية كم
ولؤلفراد حق امتبلك محطات إذاعية أخرى بموجب اتفاقيات تحدد فييا حقوق وواجبات كممن 

 الدولة واإلذاعة.

: النظام اإلذاعي الكندي حيث تعمل المحطات الخاصة جنبا النظامأفضل مثال ليذا  يعتبر
تشر المحطات الممموكة لؤلفراد والييئات إلى حنب مع ىيئة اإلذاعة الكندية الرسمية، وتن

                                                           
1
 21لسابق، ص نفس المرجع ا 

2
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ان، بينما تقوم ىيئة اإلذاعة الكندية بتغطية جميع المناطق كالخاصة في المناطق اآلىمة بالس
 األردن. فيلك األمر ذالجغرافية وخدمة المواطنين جميعا، وك

 وتطورىا: الجزائرفي  اإلذاعة نشأة

الفرنسي بغية خدمة حاجيات  تبللاالحمن طرف  1929وتعود نشأة اإلذاعة إلى سنة 
باريس وسميت  قرونوبل، وكان مقرىا نيج الساحميةاألقمية األوروبية المتواجدة في المناطق 

 .1959"إذاعة شمال إفريقيا" وبقيت عمى ىذا الوضع إلى سنة 

 01استجابة لنداء  1956ولمجابية المستعمر، ظيرت إذاعة "صوت الجزائر" في أواخر 
 1لتجنيد الرأي العام الوطني والدولي. فعالةحيث أصبحت أداة  1954نوفمبر 

 صوت الجزائر من البمدان العربية: -أ

لى  األوليتين السنتينفى  اعتمدت الثورة الجزائرية في ايصال صوتيا إلى الشعب الجزائري وا 
. وىنا عمينا أن والتونسية المصريةالعالم عمى إذاعات الدول العربية، وعمى الخصوص 

لعبتو إذاعة صوت العرب من القاىرة، إذ خصصت ثبلثة برامج  الذيير بالدور الفعال نش
أسبوعية لمجزائر، وكانت تذاع بالمغتين العربية والفرنسية. أما اإلذاعة التونسية، فقد 

" يذاع ثبلث مرات في الشقيقةخصصت برنامجا تونسيا ىو "ىنا صوت الجزائر المجاىدة 
، البرنامج يبث و كان ىذا البرنامج محمد عيسى مسعودي،  األسبوع. ومن اىم منشطي

األخبار العسكرية والتعاليق السياسية. ودعمت الشبكة الخارجية بإنشاء عدة محطات منيا، 
 2وكوناكري والرباط.ومرسى مطروح  وبغداد وبكين و القاىرةمحطة طرابمس ودمشق 

 

 
                                                           

1
 .02، ص2228، تونس، 2البشٌر المولدي، اإلذاعة ومقومات الثبات، مجلة اتحاد اإلذاعات العربٌة، العدد

2
 .002، ص6888، مصر: دار نوبار للطباعة، 6نبٌل راغب، العمل الصحفً، ط 
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 :الجزائريةميالد اإلذاعة  -ب

، بعد أن 1956عام  رديسمبعة الجزائرية في المغرب في شير كان أول ميبلد لئلذا
ا تمك وخصوصاستطاعت الثورة الحصول عمى أجيزة اتصاالت متطورة أمريكية الصنع، 

التي تستعمل لربط الوحدات الكبيرة وعمي مسافات بعيدة، بعد إدحال تعديبلت عمييا أصبح 
ذاعة تبدأ برامجيا بعبارة ىنا إذاعة من الممكن استعماليا في البث اإلذاعي. كانت ىذه اإل

 الجزائر المكافحة" أو "صوت جبية التحرير يخاطبكم من قاب الجزائر". وكان يبث بالعربية
العسكرية والتعاليق السياسية والرد  الببلغاتوالفرنسية واألمازيغية. وتضمنت برامج اإلذاعة 

 1.و الشعوبي الدعائي ع ذات الطاب جالبرامعمى الدعاية االستعمارية وغيرىا من 

 إذاعة الجزائر: -ب

إذاعة تابعة لئلذاعة والتمفزيون الجزائري، بدأت بث برامجيا في بداية الخمسينات خبلل  يى
قام كل من اإلطارات والتقنيين الجزائريين  1962سنة  أكتوبر 28الثورة الجزائرية. وفي 

في حين كانت اإلطارات الفرنسية  بتحقيق سير اإلذاعة باعتبارىا أداة من ادوات السيادة
 تظن أن ذىابيم سيتسبب في عرقمتيم لمدة طويمة.

، أصبح من الممكن 1982في سنة  ذاعة والتمفزة الجزائريةأسسن اإل 1963أوت  01وفي 
يحا إلى عالم االتصال بتجييزىا حالجزائرية، انيا دخمت دخوال ص و التمفزةاعتبار اإلذاعة 

 كتيا في تجارب رائدة.بأحدث التقنيات وبمشار 

، أنشأت المؤسسة الوطنية لئلذاعة المسموعة، بعدما 146-85وبموجب المرسوم رقم 
 انقسمت اإلذاعة والتمفزيون الجزائرية إلى أربع مؤسسات مستقمة وىي:

  المسموعة. لئلذاعةالمؤسسة الوطنية 
  لمتمفاز.المؤسسة الوطنية 

                                                           
1
 .0 6البشٌر المولدي، مرجع سبق ذكره، ص  
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  اإلذاعيمؤسسة البث.  
 نتاج السمعي البصري. المؤسسة الوطنية لئل 

المتضمن تحول المؤسسة الوطنية لئلذاعة  102-91بعدىا جاء المرسوم التنفيذي رتم 
 المسموعة إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تسمى المؤسسة العمومية

، تتمتع بالشخصية المعنوية واستقبللية التسيير كما تخضع « EP RS»إلذاعة المسموعة 
  1.الحكومةنيا رئيس يعي لوصاية

 ":EPRS"اإلطار القانوني ن  -

" مباشرة بعد االستقبلل لمتسيير RTAخضعت مؤسسة اإلذاعة والتمفزيون الجزائري "
االشتراكي متبعة سياسة ال مركزية البرامج وفي إطار اإلصبلحات االقتصادية التي شيدتيا 

تسيير يحكميا القانون الخاص، إلى مؤسسة مستقمة ال اإلذاعة، تحولت، 1986الجزائر سنة 
المتضمن إنشاء مؤسسة  186/86منبثقا عن اإلذاعة والتمفزة الجزائرية، وطبقا لممرسوم رقم 

 اإلذاعة الوطنية".

، فقد تحولت مؤسسة اإلذاعة الوطنية إلى مؤسسة ذات طابع صناعي 1991أما في سنة 
بالشخصية المعنوية من  وتجاري تسمى المؤسسة العمومية لئلذاعة المسموعة 'تعك نع

القانون العام وباستقبللية التسيير وتخضع لقواعد القانون العام في عبلقتيا مع الدولة، 
دفتر الشروط العام، كما تكون  لمقتضياتوتمارس المؤسسة ميمتيا كإذاعة مسموعة وفقا 

 سومالمر عمومية ومحاسبة تجارية وىذا بموجب  ةمحاسبالمؤسسة في نشاطيا حسب الحالة 
صناعي  طابعكييئة عمومية ذات  الجزائرية، وتتميز اإلذاعة 102-91رقم  يالتنفيذ

 بخصائص عديدة من الناحية القانونية أىميا: EPICوتجاري 

                                                           
1
 .12، ص2228، توذ ن، 2بً، مستقبل اإلذاعة على شاشة الرادٌو، مجلة اتحاد اإلذاعات العربٌة، العددمحمد الفهري شل 
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إلى جانب نشاطات الخدمات العمومية المقدمة من طرن المؤسسة تقوم بنشاطات   -
 الربح. تحقيقإلى  خبلليا أخرى تيدف من 

نما تعتمد عمى ال تعتمد اإلذاعة  - الجزائرية في تمويل نفقاتيا عمى ميزانية الدولة وا 
 اإليرادات المحققة من نشاطاتيا التجارية في تمويل نفقاتيا.

 

، اص، وىذا حسب طبيعة النشاط تخضع اإلذاعة الجزائرية لقانون مختمط بين العام والخ
 ةيالعموم الصفحاتون قان قفيي تخضع لمقانون العام في عبلقاتيا مع الدولة، حيث يطب

عند إبراميا لعقود مع األشخاص المعنوية العامة، وبالتالي تكون ليا محاسبة عمومية في 
لممنازعات في اإلطار العام حيث يطبق القانون اإلداري، اما  ىذا المجال، كذلك بالنسبة

عنوية أو عبلقتيا مع األشخاص الم فيبالنسبة لمقانون الخاص فاإلذاعة الجزائرية تخضع لو 
في ىذا اإلطار كما أن  عموميةاألشخاص المادية، حيث تكون ليا محاسبة تجارية وليس 

 عبلقات العمل بالمؤسسة تخضع لقانون العمل وليس لقانون الوظيف العمومي.

 "EPRS"اإلطار التنظيمي 

-98 تعرف اإلذاعة المسموعة الجزائرية التنظيم الداخمي الذي نص عميو القرار الوزاري رقم
، وقد جاء ىذا التنظيم 1998أفريل  26في  والمؤرخالصادر عن وزارة االتصال  60

، معتمدا "EPRS"المؤسسة العمومية لئلذاعة المسموعة  ىيكمةالداخمي بمنيجية جديدة في 
كانت القنوات اإلذاعية مستقمة عن بعضيا  بعدماعمى مبدأ التخصص حسب طبيعة العمل، 

األخبار، البث، التسيير...، ولكل منيا مدير عمى رأس المديرية  البعض في مجال اإلنتاج،
ينظم شؤونيا، مديرية القناة األولى، مديرية القناة الثانية...، أصبحت اليوم توجد مديرية 
واحدة تتكفل باإلنتاج ومديرية واحدة تتكفل باألخيار ومديرية أخرى لمبث... وليذا أصبح 



61 
 

تحت وصاية مدير األخبار لكن لكل قناة رئيس تحريرىا وفريقيا مثبل إعداد الجرائد اإلخبارية 
 الصحفي الخاص، ونفس الشيء بالنسبة لئلنتاج الذي يشرف عميو مدير االنتاج.

 التنظيم الداخمي لإلذاعة: -أ

يمكن تمييز ثبلث وحدات أساسية يقوم عمييا الييكل التنظيمي لئلذاعة: المديرية العامة، 
 اإلدارية والمحطات الجيوية.المديريات التقنية و 

 عامة، مديرية EPRS"1"عمى تسيير المؤسسة العمومية لئلذاعة المسموعة  فحيث تشر 
العامة مكمفة تخت  األمانةوعمى رأسيا مدير عام يعين بموجب مرسوم رئاسي، ثم نجد 

مسموعة ال لئلذاعةوصاية المدير العام بتنسيق الشؤون، اإلدارية والتقنية لممؤسسة العمومية 
EPRS":وتتبع المديرية العامة مباشرة وحدات إدارية أخرى وىي، 

 مركز استماع واستغبلل البرامج.-

 الوكالة اإلشيارية.-

 الضبط العام.-

 دائرة النظافة واألمن.-

أما بقية المديريات والتي يبمغ عددىا سبع مديريات تتكفل بكل جوانب التسيير وتحقيق البث 
 ، المالية. ..الخ.اإلنتاجيا، األخبار، إداريا وتقم اإلذاعي

إضافة لممديريات والمديرية العامة نجد المحطات الجيوية، وفيما يمي نتطرق بإيجاز لكل 
 مديرية عمى حدى:

                                                           
1
 .22نفس المرجع السابق ص  
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 بإنتاج الحصص والبرامج اإلذاعية والتي تدعمن بيا  مكمفة وىي اإلنتاج: مديرية
 شبكة البث اإلذاعي لكل قناة.

  :عمى تحقيق البث اإلذاعي لكل الشبكات اإلذاعية  مفة بالسيروىي مك مديرية البث
 لمختمف القنوات والمحطات المحمية. 

 :مكمفة بتسيير واستغبلل وصيانة العتاد التقني الثابت  مديرية المصالح التقنية 
 ، الموجو إلنتاج وتوزيع البرامج اإلذاعية.و المتنقل

 :و الماديةالموارد البشرية والمالية مكمفة بتسيير وتطوير  مديرية إدارة الوسائل 
 لممؤسسة.

 :وتحقيق الظروف المؤدية  إيجادمكمفة بالقيام بالبحوث  مديرية الدراسات والتطوير
 لممؤسسة. واألداءلرفع مستوى التنظيم 

 :مكمفة بتسيير ومتابعة وتنسيق كل ما يتعمق  مديرية الشراكة والتعاون الدولي
 سسة.باالتفاقيات التي تبرميا المؤ 

الداخمي لممؤسسة العمومية لئلذاعة المسموعة وضع عمى  منظيالت إنومنو يمكن القول 
أساس وظيفي، ألن أنشطة قنواتيا الوطنية والموضوعاتية تتم في نفس مقر اإلذاعة الوطنية 
من إنتاج وبث. .الخ، ولممراقبة وضمان التنسيق ما بين القنوات والوظائف كان من األفضل 

ديرية بوظيفة معينة، نذلك فالتنظيم بالوظائف يتبلءم مع طبيعة نشاط المؤسسة توكيل كل م
 العمومية لئلذاعة المسموعة.

 القنوات اإلذاعية: -ب

بثبلث قنوات وطنية عامة، قناة دولية وتسعة عشر محطة  اإلذاعيتضمن اإلذاعة البث 
 جيوية وثبلث قنوات موضوعاتية.
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 1وىي ثبلث قنوات: القنوات الوطنية

  سا 24/24تبث  مختمفة متنوعةبالمغة العربية، برامجيا  ناقمةالقناة األولى: وىي قناة
 وتغطي كل ربوع الوطن، المغرب العربي، حوض البحر المتوسط وجنوب أوروبا.

سا يوميا من الساعة السادسة  19القناة الثانية: وىي قناة ناطقة باألمازيغية، تبث 
طي برامجيا شمال غسا( صباحا وت 01:00) سا( إلى الواحدة 06:00صباحا )

 الببلد.
  سا يوميا،  20القناة الثالثة: وىي قذاة ناطقة بالمغة الفرنسية، تبث برامجيا عمى مدار

سا(، تغطي  02:00سا( إلى الساعة الثانية صباحا ) 06:00من السادسة صباحا )
في جنوب برامجيا شمال الببلد، حوض البحر األبيض المتوسط وأىم المحطات 

 الببلد.
 وىي قناة ناطقة بالمغة اإلنجميزية واإلسبانية، برامجيا موجية نحو  :القناة الدولية

القناة الثالثة والتي تتوقف برامجيا  تواترساعتين يوميًا عمى نفس  لمدةالخارج تبث 
بالمغة  البرامجسا( لتسمح ببث  19:00سا( إلى ) 18:00سا( إلى ) 17:00من )

 اإلسبانية.

وىي قنوات مخصصة لموضوع معين كالقرآن الكريم، الثقافة، قنوات الموضوعاتية ال
 الموسيقى:

  ينية تبث برامجيا عمى مدار أربع ساعات يوميا ١إذاعة القرآن الكريم: وىي إذاعة
( صباحا، 13:00سا( إلى ) 10:00( صباحا ومن )06:00( إلى )05:  00من )

 كمم عن العاصمة. 200بحوالي  ويصل أقصى بث برامجيا إلى مناطق تبعد

                                                           
1
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 تبث برامجيا عمى متتبعييا اإلذاعة الثقافية: وىي محطة إذاعية تيتم بتنمية ثقافة ،
سا( مساء، ويصل؟  20.:0سا( عنى  17:00)مدار ساعتين ونصف يوميا من 

 كمم عن العاصمة. 200أقصى بث برامجيا عمى مناطق تبعد بحوالي 
 موسيقية، برامجيا تيتم بكل ما يتعمق بالموسيقى  إذاعة البيجة: وىي محطة إذاعية

، يومياسا( 20)العشرين ساعة  مدار ىعم خارجيا، تبش برامجيا و والفن داخميا
  الساتبليتعبر  سا(، وتبث برامجيا02:00)سا( إلى  06:00)ابتداء من الساعة 

 لتغطي شمال الببلد وحوض البحر األبيض المتوسط.

، منظمة في الوطنفى كامل ارجاء  منتشرة إذاعيةطات المحطات الجيوية: وىي مح
 جيوية: مندوباتشكل 

 ذاعة الصومام  )بجاية(. المندوبية الجيوية لموسط: وتضم إذاعة متيجة )الجزائر( وا 
 ،)إذاعة  مندوبية الشمال الشرقي: وتضم إذاعة سيرتا )قسنطينة(، األوراس )باتنة

 (.اليضاب )سطيف، إذاعة عنابة، تبسة
 ذاعة تيارت  إذاعةية الشمال الغربي: وتضم مندوب الباىية وىران، إذاعة تممسان، وا 

 التي أنجزت مؤخرا.
  ذاعة اليقار: وتضم إذاعة الشرقي بمندوبية الجنو سوف  بتمنراست، والطاسيمي وا 

ذاعة أدرار.  بالوادي، والسيوب األغواط وا 
 ذاعة ببشار، وتم  الساورة مندوبية الجنوب الغربي: وتضم إذاعة الواحات بورقمة، وا 

 إنجاز مؤخرا إذاعة بسكرة، نعامة، تندوف.

والمندوبية ىي التي تنظم نشاط اإلذاعات الخاصة بجية معينة من الوطن ، وتتولى تجسيد 
البرامج المعتمدة في مجال الحصص اإلذاعية في اإلطار المخطط الجيوي وتحرير األخبار 

 و اإلنتاج.
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 الوطنيا تغطي جزء معين من الوطن كوالية مثبل من واليات أما المحطة المحمية موجات بث
ونتولى تطبيق وبث برامح اإلذاعة المسطرة في إطار المخطط المحمي وفي مجال البث ا 
إلشياري فإن المندوبية الجيوية تقوم بمراقبة السير الحسن لتنفيذ الحمبلت ا إلشيارية وبثيا 

 عمى مستوى المحطات المحمية.

طات المحمية البث اإلشياري في توصيل الرسائل اإلشيارية إلى مناطق معينة وتساعد المح
 المناطق. تمكتعرفيا  التيوالعادات  ةوالميجمن جيات الوطن بالمغة 

 المسموعة لإلذاعةالعمومية  المؤسسةميام  

 عمى ميام المؤسسة كما يمي: 102-91من المرسوم التنفيذي رقم  6نصت المادة 

 المتعمقة اإلذاعية والبرامج والحصص التحقيقات كل ونقل بث قطري عن اإلعبلم 
 يوية أو المحمية أو الدولية.الج أو الوطنية بالحياة

 ضمان التعددية وفقا لؤلحكام الدستورية والنصوص البلحقة ليا 
  .المساىمة في تنمية إنتاج األعمال الفكرية وبثيا 
 لمساىمة بجميع السبل والوسائل تشجيع التواصل االجتماعي في السياق التعددي وا

 في توسيع التواصل.
 .الدفاع عن المغة الوطنية وتطويرىا والنيوض بيا 
  الوطنية بجميع مكوناتيا وتنوعاتيا وترقيتيا. الثقافةتطوير 
 .القيام بحفظ المحفوظات اإلذاعية " 
 تقنياتالقيام باستغبلل وسائميا اإلنتاجية وصيانتيا وتنميتيا، والتكيف، مع تطور ال 

 .ولوجياالتكن و 
  تكوين مستخدميو وتحسين مستواىم. في, المساعدة 
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ومنو يمكن القول أن الميمة األصمية لئلذاعة ىو الخدمة العمومية عن طريق اإلعبلم 
و وتسويق األشرطة  كإنتاجوالتربية، التثقيف والترفيو، لكن لئلذاعة مصالح تجارية 

التسجيل الصوتي، بيع المساحات اإلشيارية  ستوديوأ، الموسيقية، بيع خدمات األسطوانات
 عمى أمواج قنواتيا المختمفة.

 رابعا: السينما 

 تعريف السينما:-1

 المغوي واالصطبلحي. لمفيومياض التعر يمكن تعزيف السينما من خبلل 

 التعريف المغوي لمسينما:

معاجم التي تناولت يصعب تحديد اصطبلح لغوي لكمة )سينما( البلتينية األصل، فالكتب وال
تعريف السينما تخمو من ضبط المفيوم لمفظة سينما ونجد العرب قد اطمقوا عمييا اسم خيالية 

 بمعنى تصور الشيء وتمتمو.

السينما كممة مشتقة من الكممة اإلغريقية "كينيما" التي تعني الحركة وتعرف بأنيا فن الصور 
تقوم عمى أساس عرض شريط من  الجماىيرية اإلتصال« المتحركة وىي إحدى وسائل

ألغراض تعميمية وتثقيفية ودعائية  تستخدمو الحسور السمعية البصرية التي تحاكي الواقع و
 وترفييية وتعبر السينما فنا ونشما وصناعة وسمعة في آن واحد.

 :االصطالحيالتعريف 

ب ومنو نعتمد عميو يعرفيا الفرنسي أندريو بأزان بأنيا:" خط مقارب لمراقع يتحرك دائما لنقتر 
ويقول:"  ردائما.."، ويراىا السينمائي "ايزنشتاين" بأنيا:" ...تجميع لكل الفنون"، ينحاز أكث

 كل فن يسعى جاىدا لكي يصل إلى شكل السينما الناطق والممون والمجسم.
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تسجد احداثا، وتعير عن اوكار وآراء وحركات من  السينمائيةالسينما تصنع صورا، والصور 
 يا نرى الحياة.خبلل

 التعريف التقني السينمائي:

تعرف السينما في أبسط صورىا بأنيا تقنية تسجيل وعرض لمصور المتحركة، وىي فن 
خراج األفبلم التي أفرزت ما يرف بالصناعة السينمائية،  في مكان أر  و السينماصناعة وا 

 دار عرض األفبلم.

مى شاشة كبيرة في قاعة مظممة وأمام تتمثل السينمات في تقنية تسجيل وعرض األفبلم ع
 جميور جالس.

مدرستين السينما: أألمريكية واإليطالية: ترى  وجودبلم في ىذا المجال عن كولقد كثر ال
( ييدف اساسا إلى توزيعا و و إنتاجاقواميا مادي )صناعة  كاممةاألولو ان السينما صناعة 

البصرية والصوتية، بينما تفيميا كسب أكبر عدد ممكن من الجميور بشتى أنواع الخدع 
الثانية عمى أنيا فن تسير لو الصناعة وسائل التعبير والظيور، ولكن الظاىر أن الغمبة اآلن 

، وعمى كل تبقى نسبة تردد الجميور عمى قاعات االقتصاديةوفي معظم البمدان لمواقعية 
 ة.السينما في تناقص مستمر ولكن نوعيتو تحسنت فيو أكثر ثقافة وجدي

 التعريف الفني والجمالي لمسينما:

 صوتية وضوئية ومؤثراتتجمع السينما كل الفنون التي سبقتيا من قصة ودراما، تمثيل 
تشكيمية وموسيقى ورقص وغيرىا ليصبح في النياية حصيمة ذلك التفاعل المستمر  وننو ف 

اتجاه مجموعة  والجميل بين العمم والفن، والفن السينمائي ىو "فن مركب ساحر يحوي في
 من الفنون األخرى، وىو بعد ذلك وقبمو فن االحساس بالحياة وفن التغيير الذاتي.
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 السينما: تطورظيور ومراحل -2

نتيجة لمجمع بين ثبلث مخترعات سابقة  1695يعود ميبلد صناعة السينما إلى حوالي عام 
د سجل األخوان "أوجست الفوتوغرافي، فق يرو التصو ىي المعبة البصرية والفانوس السحري 

ألول جياز يمكن من عرض الصور المتحركة عمى الشاشة في  إختراعيماولويس لوميير" 
 28ليما إجراء أول عرض عام إال في  يتييأفي فرنسا عمى أنو لم  1895فبراير  13

، Grand Caféديسمبر من نفس العام فقد شاىد جميور أول عرض سينماتوغرافي في 
ر" ييمن المؤرخين يعتبرون "لويس لوم فالعديدالكابوسين بمدينة باريس لذلك الواقع في شارع 

 المخترع الحقيقي لمسينما، فقد استطاع أن يصنع أول جياز اللتقاط وعرض الصور
لسينمائية ومن ىذا التاريخ أصبحت السينما واقعا ممموسا، وقد شاىدت نيويورك في أبريل ا

اع ما لبث "أرمان وجينيكينيز" أن تمكنا من اختر  لمتحركة ثمارضا عاما لمصور ع 1895
ول عرض ليما في سبتمبر من السنة نفسيا، أ ي تقييم جياز أفضل لمعرض، استخدماه ف

األمر الذي حدا "بتوماس أديسون" لدعوتيما لبلنضمام إلى الشركة أكتي كان قد أسسيا 
صنع جياز العرض يجمع  الستغبلل "الكينيتوسكوب" وفي العام التالي تمكن "اديسون" من

 فمقي نجاحا كبيرا. 1896بين مزايا الجيازين، وأقام أول عرض عام لو في أبريل 

ويقسم الناقد والمؤرخ ألسينمائي األمريكي "فيميب كونجميتون" المراحل التي مر بيا تطور 
 : 1السوق إلى العصور التالية بنمو التأثر الفيمم السينمائي من منظور

 :1910-1895 عصر الريادة-1

في ىذا العصر بدأت صناعة الفيمم، الكاميرا األولى، الممثل األول، المخرجون األول، كانت 
التقنية جديدة تماما، ولم تكن ىناك أصوات عمى اإلطبلق ومعظم األفبلم كانت وثائقية 
خبرية وتسجيبلت لبعض المسرحيات، وأول دراما روائية كانت مدتيا خمسة دقائق، وبدأت 

                                                           
1
 . 699، ص 6811، مكتبة األنجلو سكسونٌة مصرٌة، القاهرة، 2رٌاض عبد الفتاح، آلة التصوٌر، ط   
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مع بداية رواية الفنان الفرنسي "جورج ميميو"، لرحمة إلى  1965حوالي عام  مألوفةح تصب
الكبيرة في ذلك الوقت ىي اديسون، لوميير، وميمييو"  ، وكانت األسماء1902عام  القمر

بأفبلمو المميئة بالخدع، وعنن مشاىدة ىذه األفبلم يؤخذ في االعتبار أنيا كانت تشكل 
ييا لاتصال جديدة، فبل يجب أن ينظر إ أن السينما كانت وما تزال أداة.المحاوالت األولى، و 

عمى أنيا تافية، ربما تكون حقا بدائية ولكن يجب إدراك ان الطاقة والعمل الذي بذل االنتاج 
ىذه األفبلم كان مبيرا، وأن أخذ المنتجين عمى عاتقيم ميمة إنتاج ىذه األفبلم كان أمرا 

 متميزا.

 1926-1911م الصامتة: عصر األفال -2

فمم تكن ىذه  .ية مونتاج األفبلممويتميز ىذا العصر عن سابقو بكثرة التجريب في عم
لطرق ومؤثرات صوتية خاصة، بينما لم  استخداماتالمرحمة صامتة بالكامل فقد كانت ىناك 

يكن ىناك حوار عمى اإلطبلق حتى المرحمة التالية، فاختمف الشكل واختفت التسجيبلت 
ذات الطابع التاريخي، األسماء الشييرة في  الشاعريةيعد ىذا أيضا بداية لمرحمة األفبلم و 

أكثر  لىذه المرحمة ضمت "شارلي شابمن، ديفيد جريفيث" وغيرىم. وتكمفت ىذه المرحمة أموا
من األفبلم في ىذه  مختمفةوبدأت مسألة نوعية وجودة الفيمم تثير جدال، كما صنعت أنواع 

 المرحمة.

  :1940-1927عصر ما قبل الحرب العالمية الثانية 

فيميب كونجميتون يرى أن ىذا بأنو عصر الكبلم أو الصوت ولكن  يتميز ىذا العصر
التصنيف غير دقيق فذلك يعني ان ىناك مرحمتين في تاريخ الفيمم: الصمت والكبلم ويبدأ 

باإلضافة إلى أفبلم  1927ىذا العصر بإنتاج أول فيمم ناطق بعنوان "مغني الجاز" عام 
ناطقة أخرى متنوعة انتجت في ىذه المرحمة، كما شيدت أفبلم الثبلثينات استخداما أكثر 
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نجوم الفن السينما انتشرت  زتتنامى في المسارح مع موجة الكوميديا، وبرو  بدأت لؤللوان، و
 أسماؤىم في ذلك الحين.

ظيور جوائز األوسكار وحب الجميور  عأت نوعية الفيمم تزداد أىميتيا مالمرحمة بد ىذهفي 
لمسينيا، من ىنا أصبح ينظر لمفيمم في ىذه المرحمة كمراىق بدأ ينضج، ويمكن التمييز بين 
األفبلم التي كمفت أموال كثيرة عن األفبلم التي لم تكمف كثيرا، وبالرغم من أن التقنية 

ت العديد من رواد السينما. المستخدمة في صناعة الفيمم كانت وما تزال بدائية، لكنيا بير 
 كما وقد ضمت ىذه المرحمة أسماء مثل كبلرك جابل.

 1954-1941العصر الذىبي لمفيمم:  -4

أحدثت الحرب العالمية الثانية كل أنواع التغيرات في صناعة الفيمم. فخبلل وبعد الحرب 
كما انتشرت عمى عرض السينما  الموسيقيةازدىرت الكوميديا بشكل ممحوظ وتربعت األفبلم 

أفبلم الرعب ولكن باستخدام ضئيل لممؤثرات الخاصة بسبب ارتفاع تكاليف االنتاج، فقد 
صنعت نفقات االنتاج فرقا ممحوظا بين الميزانيات الكبيرة والصغيرة لؤلفبلم ولجأت 

صغيرة إلنتاج أفبلم غير مكمفة لمعامة، وذلك لجذب  ميزانياتاستوديوىات السينما الستخدام 
ىير لذلك ظيرت األفبلم الجماىيرية في ىذه المرحمة والتي يمكن تصنيفيا إلى أفبلم الجما

، 1950العممي فقد ظيرت حوالي عام  لاستخبارات واألفبلم االستغبللية، اما أفبلم الخيا
ري بوجارت، أودري نىذه المرحمة ىي "كاري جرانت، ى واألسماء الكبيرة التي ظيرت في

 ىيبور؛ فريد أستيرأ.

 1966-1955العصر االنتقالي لمفيمم: -5

يسمي فيميب ىذه المرحمة بالعصر االنتقالي ألنو يمثل الوقت الذي بدأ فييا الفيمم ينضج 
بشكل حقيقي، فقد ظيرت في ىذا العصر التجييزات الفنية المتطورة لمفيمم من موسيقى 

تدخل إلى الواليات  ةالمختمفوديكور وغير ذلك، وفي ىذا العصر بدأت األفبلم من الدول 
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تستبدل  يةالمتحدة األمريكية من خبلل حوائط ىوليوود السينمائية، وبدأت األفبلم الجماىير 
بأفبلم رخيصة، كما بدأت االستوديوىات الكبيرة تفقد الكثير من قوتيا في مجال التوزيع كما 

ية المنتج حوال نوع المنافسةظير لصناعة الفيمم عدو جديد يسمى التمفزيون، مما أبرز 
وجودتو. وبدأت السينما تقتحم موضوعات اجتماعية أكثر نضجا، وانتشرت األفبلم الممونة 
لتصبح األغمبية بجوار األبيض واألسود، وضمت األسماء الكبيرة في سينما ىذه المرحمة 

ليزابيث تايمور".ك"ألفريد ىتش  وك، مارلين مونرو، وا 

 1979 -1967العصر الفضي لمفيمم: -6

 جديدةالحديث، وكانت مرحمة  الفيممبالفعل ىي مرحمة  الفترةعض المؤرخون أن ىذه يرى ب
 .1967وقتيا ويبدأ العصر الفضي لمسينما عام 

المتحركة وكان من جراء انتشار ىذه النوعية من  الصوروقد ظيرت عدة افبلم خالية من 
ة لمرقابة وتكونت مة جديدنظاألفبلم الناضجة الخارجة عن األخبلق العامة، إن ظيرت أ

األسماء الشييرة التي حكمت ىذا العصر أمثال "فرانسيس كوبول وداستن ىوفمان ومارلون 
 براندو".

% من األفبلم المنتجة في ىذه الفترة، 3انخفضت نسبة أفبلم األبيض واألسود إلى 
فأصبحت ىوليوود تعرف حقا كيف تصنع أفبلما، وأصبح ىناك فارق كبير بين الميزانيات 

والضئيمة لؤلفبلم، كما يمكن أيضا مقارنة الجوان األخرى الغير مادية لمفيمم، لذا ال  الكبيرة
 الضئيمة عمى أنيا ربيئة. الميزانيةيجب ان ينظر لؤلفبلم ذات 

 1995-1980م: مالعصر الحديث لمفي-7

ب النجوم" الذي يعد اول إسيام ، عندما انتج فيمم "حر 197 7سنة  بدأ ىذا العصر في
ىذه المرحمة بدًا انتشار في  .الخاصةمكمبيوتر والتقنية الحديثة في تصميم المؤثرات ل

كبيرا عمى  اعتقاداالكمبيوتر والفيديو المنزلي، التمفزيون السمكي. واعتمدت ىذه المرحمة 
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نوعية جيدة  إنتاجكنيا احتفظت بالقدرة عمى لالضخمة بدال من النص والتمثيل، و الميزانية 
 لتسمية الممتعة.من أفبلم ا

 خصائص السينما كوسيمة اتصال جماىيرية:-3

عندما نتحدث عن السينما كوسيمة اتصال جماىيرية، فإننا نقصد عادة األفبلم ومضمونيا 
 وممثمييا ومخرجييا وما أنفق عمييا.

لغة عالمية يمكن مشاىدتيا واالستمتاع بيا في عديد وأفبلم السينما مثل الموسيقى واألوبرا 
من دول ألعالم فضبل عن دول المنتجة، وبغض النظر عن اختبلف لغتيا عن لغة 

 المشاىدين.

والسينما وسيمة اتصال جماىيرية ألن أفبلميا تشاىد ويستمع إلييا من قبل أعداد كبيرة من 
في مدن ودول ويتنوعون اقتصاديا وثقافيا  الناس يعدون بالمبليين في أحيان كثيرة وينتشرون

 واجتماعيا.

 ال جماىيرية ما يمي:صومن خصائص السينما كوسيمة ات

  القراءة والكتابة، فيمكن أن يشاىدىا ويستمع  معرفةأنيا ال تحتاج لشاىدة أفبلميا إلى
 إلييا المتعمم والمثقف وخيرىما.

 لصوتية لمتأثير في الناس، ألنيا توظف السينما الحركة والمون والصوت والمؤثرات، ا
 لدى الفرد مثل السمع والبصر. الحواستخاطب العديد من 

  يذىب الفرد لمسينما وىو مييا لبلستمتاع بالفيمم وتقبل مضمونو، كما ان المشاىدة
 االجتماعية يمكن أن تزيد من فعالية السينما.

 فالمشاىد يعايش ألن معظم مادة أفبلم السينما ىي، قضايا االسنان بصفة عامة ،
أحداث الفيمم ويندمج معيا، وقد يتأثر بيا تأثرا كبيرا، فكثيرا ما يقمد الناس أبطال 
الفيمم في الحركة والممبس وطريقة تصفيف الشعر والحديث، وىو ما يسمى بالتقمص 
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الوجداني، وكثيرا ما يرددون عبارات وردت في األفبلم وتصبح كالحكم واألمثال 
  1الشعبية.

 ىمية السينما و مراحل تشكيميا: أ-4

 أىميتيا: -أ

لظيور السينما إلى أىميتيا، وخطورة الدور الذي يمكن ان  دانتبو الكثيرون منذ أول عي
تمعبو في توجيو سموك الناس، وتعديل قيميم االجتماعية واألخبلقية، وتغيير أسموب الحياة 

أثرا وفعالية في تشكيل العقل البشري الذي اعتادوا عميو، بل ىناك من اعتبرىا أبعد الفنون 
 الثقافي االنسانية بوجو عام.

 :لمسينمااألىمية االجتماعية -1

تعمب السينما األن دورا بالغ الخطورة عمى نطاق واسع، في نقل معطيات الفكر والحياة بمغة 
 قواميا فيم مشترك، وبأدوات اكثر نفاذا وفاعمية في تشكيل فكر ووجدان الجماىير.

أصبحت السينما أداة مؤثرة في إحداث التغيير االجتماعي وفي التنمية الثقافية.  لذلك
الفعالة التي تيدف  التعميمية، الثقافة والمعرفة، ووسيمة من الوسائل أدواتوالسينما أداة من 

تمعب دورا بارزا في تشكيل قيم المجتمع وعاداتو وفنونو، عبلوة  ، كمابالمجتمعى االرتقاء لإ
ثاره الرغبة في تحسين المستوى عمى است خداميا كوسيمة لمتوجيو واإلرشاد والتنوير الثقافي وا 

 االجتماعي، والنمو والتقدم المادي لدى المشاىد وتحفيز القدرات الكامنة لدى المواطن.

فالسينما تعطي المشاىد القدرة عمى التحرك من مكان إلى آخر عن لريق ما يشاىده ومقارنتو 
األمر الذي يثير فيو الرغبة في تحسين مستواه، حيث يقر الفيمم من المشاىد بما ىو عميو، 

 طرق حياة أخرى مختمفة.
                                                           

1
ً ملفات الفٌلم الروائً، مركز الدراسات والمعلومات القانونٌة لحقوق االنسان، القاهرة، بدون سنة أحمد ٌوسف، السٌنما والتربٌة، قراءة نقدٌة ف  

 .29النشر، ص
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ال يستيان بيا، وقد صاحبت التقدم  تأثريةفقد أصبحت السينما في الوقت الحاضر قوة 
 .اإلنسانيةالتقني في المجتمعات 

عام والدعاية، ىذا إلى جانب وتعتبر السينما من أىم وسائل اإلعبلم واإلعبلن والتوجيو ال
دورىا اليام في النواحي الترفييية والتربوية والثقافية، وأىدافيا التي ال يمكن حصرىا في 

 المجاالت االجتماعية والدينية والسياسية وغيرىا. 

 التأثير التربوي لمسينما:-2

، األخرىاإلعبلم ن القوى التربوية العامة داخل المجتمع، شأنيا شأن وسائل مدة السينما واح
التربوية  القدرةإلى وجود زيادة ممحوظة في وتشير معطيات  ووسائل مؤسسات المجتمع

واإلعبلم، حتى انيا استطاعت المساىمة في تشكيل البيئة بصورة واضحة،  االتصاللوسائل 
في الوقت الذي أخذ فيو التعميم النظامي يفقد احتكاره ليذه الميمة، وما يتصل بيا من 

 ة.معرف

ومما يزيد من التأثير التربوي لمسينما أنيا كما يقول أحد النقاد اإليطاليين، ال تقدم لنا أفكار 
االنسان كما فعمت الرواية من قبل، بل تقدم لنا سموكو وتقتع عمينا مباشرة ذاك ا ألسموب 

 الخاص.

 السينما وسيمة من وسائل االتصال الحضاري والثقافي:-3

مقاء بين الشعوب بعضيا البعض ويعتبرىا البعض ركنا أساسيا من السينما تمثل جسور ال
دانة التخمف وفتح عيون المشاىد  الحضارة والفكر، وليا دور ميم في عكس روح العصر وا 

في الصورة المرئية واقعو وظروفو وحقيقتو فالسينما تشارك وسائل وأنشطة في االتصال  يرى
الموجية، اإلرسال التمفزيوني المباشر عبر  الحضاري والثقافي مثل السياحة، اإلذاعات

األقمار الصناعية وشبكات االنترنت. باإلضافة إلى أن السينما تعتبر وسيمة من االتصال 
 الترفييي.
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 ب/ مراحل تشكيل السينما:

 .التصوير 
 .الديكور وىندسة المناظر 
 .ا لمونتاج واإلنتاج 
 السمعية والبصرية. المؤثرات 
 1يل. موسيقى تصورية والتمث 

  

 أنواع األفالم السينمائية:

ىناك تصنيفات عديدة لمفيمم السينمائي من بينيا ىذا التصنيف الذي يقسم الفيمم السينمائي 
 لؤلنواع لتالية:

 الكوميديا، الكوميديا الموسيقية 
 رسوم متحركة، أفبلم قصيرة، أفبلم وثائقية 
 .دراما، مغامرات، أفبلم رعب وأفبلم خيالية 
 قية، سياسية، استعراضية، اجتماعية.أفبلم موسي 
 .أفبلم تعميمية، ثقافية، وأفبلم التسجيمية والروائية 
 .أفبلم مأساوية، وأفبلم ىزلية وأفبلم اإلثارة 

 خصائص األفالم السينمائية:

 يتسم الفيمم السينمائي بعدة خصائص ييكن ايجازىا فيا يمي:

                                                           
1
 .09، لبنان، صن1خلٌل صابات، وسائل االتصال، نشأتها وتطورها، ط 
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  ء عمى ة عرضو أكثر من مرة، سواي إمكانيقت ما نشاء وبالتالو إمكانية عرض الفيمم
 نفس المجموعة من المشاىدين أو عمى غيرىم.

  نريدىا، األمر الذي يتيح  التيإمكانية ايقاف الفيمم أثناء العرض وبالفترة الزمنية
 الفرصة لمناقشة، أي فكرة أو قضية يتضمنيا ىذا الفيمم.

  ح واالستيضاح وجود الصورة عمى الشاشة أثناء العرض الفيمم يعطي لفرص لمشر
 بصورة أفضل.

 بتكبير األجسام والصور  ليا  كبيرة وبالتالي تسمح تعتبر مساحة الشاشة السينمائية
ألمعروضة عمييا، األمر الذي يجعل الصورة السينمائية تفصح عن دقائق يصعب 

 عمى الشاشة التمفزيونية. إدراكيا
 ا التعميمي، بل في مون في السينما عنصر أساسي وفعال في ريادة تأثير دورىلا

 بعض الموضوعات التعميمية التي يتناوليا الفيمم يكون ضرورة ال غنى عنيا.
  الصوت المجسم الذي  واستخدامتمتاز السينما بقدرتيا عمى تجسيم الصورة المتحركة

 يمكن استخدامو لخدمة التعميم.
 ة في المعرفة، يمكن لمسينما أن تخمق جوا مبلئما لبلكتشافات العممية وأن تثير الرغب

وأن تنشر نوعا من اإلرشاد الخاص في مجاالن الصحة العامة والزراعة كنوع من 
 التعميم خاصة في البمدان النامية.

  تستطيع السينما أن ترفع من نوعية التعميم في المدارس وذلك بعرض أفبلم تستطيع
 أن تضفي الكثير من المعمومات الجديدة عمى الطبلب.

  توجو أساليب جديدة في التفكير وأن تثير الرغبة في االكتشافات يمكن لمسينما أن
 والتعميم لدى الجماىير
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 طاقم الفيمم السينمائي:-7

ولكن يختمف عدد العاممين فيو، وفقا  ومكوناتالطاقم األساسي لمفيمم السينمائي يتماثل في 
 ما يمي:  السينمائيلميزانية الفيمم وحجم اإلنتاج، ويضم الفيمم 

 اقم اإلخراج:ط-1

 .المخرج 
 .المخرج المنفذ 
 المخرج. مساعدو 

 طاقم آلة التصوير:-2

 .مدير التصوير 
 .المصور 
 .المختص بالتركيز البؤري 
 .المسؤول عن دفع العربة 
 .مساعد التصوير 

 طاقم الصوت:-3

 .المختص بمزج األصوات 
 .المختص بذراع الميكروفون 
 .رجال الكاببلت 

 طاقم اإلضاءة:-4

 ل، المساعدون والمسؤول عن مولد الكيرباء.كبير العما 
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 قسم اإلكسسوارات:-5

 .رئيس القسم 
 المساعدون. 
 .قسم المبلبس 
 .قسم الماكياج 
 ...السائقون والمصورون الفوتوغرافيون 
 .السينما في العمم 

ن كان الترفيو  أصبحت السينما في العشرينات من الفرن الماضي وسيمة اتصال جماىيرية: وا 
اإلنتاج واإلخراج السينمائي والتمثيل  روادفتيا كوسيمة اتصال، عمى يد يغمب عمى وظي

 أيضا.

والذي كان  1915ديفيد واراك غريفث الذي أنتج فيمم "ميبلد األمة" سنة  الروادومن ىؤالء 
يستغرق عرضو ثبلث ساعات، وماك سميث انذي أسس شركة "كيستون" لؤلفبلم وأنتج 

 شيور شاراي شابمين.العديد منيا واكتشف الممثل الم

وفي ىذه الفترة أخذت عاصمة السينما في العالم اآلن ىوليوود في الظيور واالنتعاش وكانت 
تنتج ثبلث أرباع األفبلم السينمائية في العالم في بداية عشرينات القرن الماضي وتأسست 

 شركات اإلنتاج السينمائي العمبلقة مثل فوكس ومترو غولدن ماير وباراماونت.

قد مرت صناعة السينما في أمريكا وغيرىا من الدول العالم بفترات ازدىار وفترات كساد و 
 تبعا لظروف العالم االقتصادية والسياسية بالذات.
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 أوال: السينما بالواليات المتحدة االمريكية

تعد السينما األمريكية وبحسب بعض الخبراء السينما االولى في ألعالم حيث سعت الواليات 
تحدة األمريكية بشكل مستمر إلى دعم وتشجيع قطاع السينما العتبارات اقتصادية الم

والتي تشتير غالبا باسم ىوليوود  األمريكيةوسياسية، وكان السينما في الويبلت المتحدة 
 .20أنحاء العالم منذ أوائل القرن  مختمففي  السينماتأثيرا عميقا عمى 

واليات المتحدة إلى أربع فترات رئيسية مي: عصر في ال السينماأحيانا يتم فصل تأريخ 
. وسرعان ما أصبحت السينما المعاصرة والفترةالسينما الصامتة وسينما ىوليوود الجديدة 

األمريكية تحصد أرباحا كل عام متفوقة عمى صناعات األفبلم في جميع أنحاء العالم، ىو 
ييا اإلنتاجات من بقية الواليات بينما ال تحظى جميع صناعات السينما األخرى بما ف %92

  1% فقط.8المتحدة سوى ب 

ويرى البعض أن صناعة السينما ىي اليوم سبلح ميم أسأسي بيد اإلدارة األمريكية، اعتبر 
العديد من النقاد وكما تشير بعض المصادر أن ىوليوود وواشنطن تعودان إلى نفس الجينات 

اليدف، ففي كافة مراحل التاريخ األمريكي وانيما تسيران في ذات الخط وتعمبلن لذات 
ن( تمجأ إلى صناع السينما إلنتاج أفبلم تدعم السياسة و زارية الدفاع أألمريكية )البنتاغكانت و 

 الخارجية األمريكية.

 انيا: السينما في اليندث

اليندية مكان الصدارة عمى الصعيد العالمي إنتاجا ومشاىدة، قصصيا تخرج  السينماتحتل 
اىد من عالمو الضيق إلى رحاب عالم جذاب ممئ بالرقص والموسيقى، المشاىد العربي المش

 يعرفيا لقرب العادات والتقاليد والمشاىد الغربي يكتشفيا أخيرا.

                                                           
1

 .622الثقافة والعلو م، صبٌة للتربٌة ورالصناعة السٌنمائٌة، المنظمة العفتٌحة التركً، اإلنتاج المشترك أداة للنهوض ب-
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المرتبة األولى عالميا في إنتاج األفبلم كما في عدد المشاىدين، حيت  الينديةالسينما  تحتل
 800ويا إضافة إلى األفبلم الوثائقية، وتباع حوالي فيمم روائي طويل سن 1000تنتج حوالي 

اليندية عالميا، ويبمغ عدد صاالت السينمًا في اليند عشرة أالف صالة  مميون بطاقة لؤلفبلم
 بحدود خمسة مبليين يوميا. المشاىدينويقدر 

في اآلونة األخيرة وأصبح لدييا شريحة عريضة من المتابعين  الينديةانتشرت السينما 
بلميا في مختمف بمدان العالم ومن بينيا ألمانيا، وييوى ىذا الجميور األفبلم الرومانسية ألف

ويعج باالستعراضات الضيقة والمبلبس الجميمة التي يرتدييا الممثمون، حتى ان بعض 
 دية.نفييا مبلبس ىنية ويستمعون إلى، موسيقى ى يرتدونعشاقيا يقيمون حفبلت خاصة 

ر الفريدة من نوعيا والتي ال مثيل ليا حتى في السينما األمريكية أو ومن بين إحدى، الظواى
األوروبية أو غيرىا، فإن كبار النجوم والنجمات ال تظير عمى الممصقات الدعائية ألفبلميم 

 1حيث يكفي زىور صورتيم عمى ممصق الفيمم ليتيافت إليو مبليين المشاىدين.

 السينما العربية:

بية مرادفا لمسينما المصرية زمنا طويبل وتظل مصر إلى يومنا ىذا ظل تعبير السينما العر 
البمد الذي يقدم أغزر اإلنتاجات السينمائية التي تعرض في جميع دور العرض في الببلد 

لعشرين  العربية وكانت السينما المصرية ىي التعبير العربي الوحيد إلى ما بعد نصف القرن
جرى في مرة كان أول عرض سينمائي في مصر قد الن أغمب الدول العربية كانت مستع

 .1896 يمقو، باإلسكندرية في جانف

                                                           
1
، 2222للتربٌة والثقافة والعلوم، الرٌاض، فً الوطن العربً، المنظمة العربٌة , السٌنما و التلفزٌون  حداد انٌس، واقع وآفاق صناعة فاروق  

 .299ص
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تعرض فقط في بداية القرن العشرين، حيث  كأفبلموقد عرفت أغمب الدول العربية السينما 
وبيا إنتاج  1944وعرفت المغرب السينما عام  اإلنتاجبداية  1920عرفت سوريا سنة 

 سينمائي.

ة استثناء السعودية دور عامة لمعرض السينمائي كما يقام بالعديد من توجد بالدول العربي٥
 السينما أشيرىا ميرجان القاىرة وميرجان قرطاج بتونس. ميرجاناتالدول العربية 

إن مؤسسات اإلنتاج السينمائي العامة منيا والخاصة ال نستطيع أن توفر العدد اليائل 
ي، ففي الوقت الذي تحتاج فيو دور العرص المطموب لتغطية حاجات دور العرض السينمائ

فيمم في السنة، وقد يصل إلى  250السينمائي في أي بمد في الوطن العربي إلى ما يقل عن 
العربية من مصادر شتى أبرزىا الواليات المتحدة  الدولفيمم ويتم استيراد األفبلم في  500

يطاليا والمممكة المتحدة وروسيا   .االتحاديةاألمريكية وا 

 تاريخ وواقع السينما في الجزائر:

تاريخ سينما الجزائر مديد ويعود إلى البدايات االولى لمسينما العالمية فقد كانت الجزائر 
مسرحا لمسينماتوغراف منذ نشأتو في أواخر القرن التاسع عشر، إذ كمف "لوميير" المصور 

 سنةطويمة تم عرضيا  "فيميكس مستغش" بتصوير مشاىد من الجزائر فكانت قائمة األشرطة
 1، ومنيا الجزائر( دعوة المؤذن، وساحة الحكومة( وكذلك منظر من تممسان.1897

جان "تصوير فيمم )بي بي الموكو( ل "جوليان دوفييفيو" مع  1937وقد شيدت الجزائر سنة 
العالمية الثانية العديد من األفبلم األقل شيرة إلى غاية  الحرب، كما صورت بعد «غابان

صنف  ثمانين فيمما مطوال، يقاربمن الزمن ما  المرحمةوكانت حصيمة ىذه  1954ة سن
 كميا ضمن السينما الكولونيالية ولكن ىذا ال يمنعنا من اعتبارىا ضمن سينما جزائرية قبمية.

                                                           
1
 omhttp://www.etudientsdz.cمنتدى الطلبة الجزائرٌٌن:  

 

http://www.etudientsdz.com/
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 بعد االستقالل:

لقد مرت السينما الجزائرية بعد االستقبلل بمرحمتين ميمتين من حيث التطور اإليديولوجي 
ألصحابيا، فقد كانت المرحمة األولى تأسيسية ليذا النوع من الفنون، وكان السينمائيون 
يتخبطون في إشكالية تحديد ىويتيم بالنسبة لؤلخر الذي يم لمو الغرب، وفي المرحمة الثانية 
وبالتحديد في الثمانينات من القرن العشرين، تحدث القطيعة بين السينمائي وىويتو نتيجة 

أمجاد األمة في عصرىا الحديث، وتحدث الردة ويتحول  تنخر فتتتات، التي ما لبلنتكاس
 من حامل آلمال وأالم مجتمعو إلى سينمائي فقط.مائي السين

 السينما في الجزائر : واقع

بالرغم من قمتيا استطاعت أن توجد ليا مكانة في المحافل الدولية  الجزائريةإن األفبلم 
ر( لمخضر حامينا الذي نال السعفة الذىبية بميرجان كان بفرنسا وأشيرىا )وقائع سنين الجم

' وبالرغم من ذلك ظمت ىذه األفبلم بعيدة عن المشاىد الجزائري الذي وجدت من 1975'
أجمو وفي بعض األحيان كان المشاىد نفسيو بعيدا عنيا، ومع مرور الزمن ازداد السينمائي 

الجزائرية كان مسيروىا يشتكون  ففي ذروة السينما بعدا عن المشاىد فازداد بدوره بعدا عنو،
 .إعراض المشاىد عن األعمال المسماة )وطنية( نم

 :تاإلنترن - خامسا

 :Internetتعريف األنترنت  -

( الشبكة العالمية، كممة أنترنت International Networkاألنترنت باإلنجميزية مشتقة من )
Internet لمغة اإلنجميزية مثل نشوء مسماىا بل نشأت، عمم، ىي ولم تكن معروفة في ا

التي  Netالتي تشير إلى العبلقة بين شيئين أو أكثر عمى كممة  Terنتيجة إلدخال السابقة 
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تعني الشبكة، لتعكس حقيقة أن انترنت ىي شبكة واسعة تربط بين عديد من الشبكات 
 1المحدودة:

نترنت من قبل الباحثين والمتخصصين وورد في اإلنتاج الفكري تعريفات متعددة وكثيرة لؤل
 2والدراسين من أبرزىا التعريفات التالية:

اإللكترونية سواء المتشابية أو المختمفة األنواع واألحكام  الحاسباتاإلنترنت شبكة من -
تحكم عممية تشارك في تبادل  Protocolترتبط مع بعضيا البعض عن طريق بروتوكوالت 

 3.المعمومات

 رة عن مجموعة من أجيزة الكمبيوتر التي تحتوي عمى معمومات في عبا األنترنت
في جميع أنحاء العالم وترتبط ببعضيا من  مناشزةمختمف المواضيع وىذه األجيزة 

 خبلل شبكة متطورة.
  األنترنت ىي الشبكة العالمية لمشبكات المرتبطة مع بعضيا باستخدام برتوكولIP 

ويوفر بروتوكول األنترنت انتقال الممفات وغيره من البروتوكوالت المتشابية، 
 ( واألخبار وغيرىا من الخدمات.E-Mailواالتصال عن بعد والبريد االلكتروني )

  األنترنت عبارة مجموعة من الحاسبات المترابطة في شبة أو شبكات يمكن أن تتصل
ممية االتصال بين الشبكات بروتوكول معين وال تخضع -أكبا ويحكم  بشبكات
، ويمكن لمين كثرة أن تستخدمو ألغراضيا الخاصة بما مركزيةية ألية ىيئة مسؤول

 فييا الدول نفسيا .
  االنترنت كما وردت في قاموس المكتبات وعمم المعمومات المتاح عمى الخط المباشر

(ODLIS عبارة عن شبكة )الضوئية السريعة الضوئية لمشبكات التي  األلياف

                                                           
1
 .90، ص6889مارس  20، الطبعة العربٌة، PC Magazineزٌن العابدٌن علً، أنترنت: بٌن االسم والهوٌة، مجلة - 

2
 ،6881، أٌلول، تشرٌن االول 21العدد  -الحاسوب-٧٧٦٧٦٦عصام عادل غوشة، تساؤالت حول األنترنت وشبكة   

3
، ٌناٌر 0، العدد2المكتبات العربٌة، االتجاهات الحدٌثة فً المكتبات والمعلومات، مجلد زٌن الدٌن محمد عبد الهادي، استخدام شبكة األنترنت فً 

 .609، ص6889
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لك لربط شبكات الحاسوب حول ألعالم كما تمكن ( وذTCP-IPتستخدم بروتوكول )
من االتصال بالبريد االلكتروني، ونقل أو تحويل البيانات، ممفات البرامج  نالمستفيدي

يجاد المعمومات عمى شبكة االنترنت العالمية من خبلل FTPعن طريق  ، www، وا 
االدلة  كما تتيح إمكانية الدخول عمى أنظمة الحاسبات البعيدة مثل التصفح في

المناحة عمى األنترنت والفيارس عمى الخط أباشر، وقواعد البيانات اإللكترونية 
بسيولة وبشكل سيل، مستخدما في ذلك تكنولوجيا حديثة بأسموب إبداعي تسمى 

 1تحويل حزم البيانات.

صدرت مصطمحات عددية وظيرت مفاىيم تطمق  فقد ونتيجة النتشار واستخدام األنترنت
ت بعضيا لو مدلول تقني والبعض اآلخر يتصف بما يشبو الخيال العممي ومن عمى األنترن

 2ىذه المصطمحات:

  القرية الكونيةGlobal Village. 
  الطريق السريع لممعموماتInformation Super high way. 
  جميع مصادر المعمومات المتاحة عمى شبكات الحاسبCyberspace . 
  مجتمع الواقع التخيميVirtual Community. 

 :المفاىيم والمصطمحات ذات العالقة بشبكة األنترنت -2

محمية مستقمة تربط عدة مستخدمين  In House ىي شبكة داخمية :Intranet األنترانت-1
في منظمة أو مؤسسة أو مشروع تجاري باستخدام تكنولوجيات األنترنت ومن الفوائد التي 

 :تحققيا

  معمومات داخل المؤسسة أو المنظمة والتغمب عمى الكفاءة: أي تحسين آلية تبادل ال
 .ونشرىا في الوقت المناسب المعموماتالعقبات المنطقية التي تعوق جميع 

                                                           
1
 .68، ص 6881زٌن عبد الهادي، العالم على شاشة الكمبٌوتر، المكتبة االكادٌمٌة، القاهرة، - 

2
 .2262/22/69، تارٌخ االطالع 6ئ٧٦2ا6مها أحمد إبراهٌم، االنترنت وحدة المعرفة   
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   تقود في تحسين التعاون والترابط بين أجزاء  التي التنظيميةالفاعمية: أي الفائدة
 !.وأثر ذلك في آلية اتخاذ القرار المؤسسة

 :وااللت نت من خبلل النقاط التالية بين األنترانت التفريقويمكن 

  أما األنترنت فيي شبكة عالميةالمؤسسةتعد األنترانت شبكة داخمية في ،. 
  يمكن لشبكة األنترانت استخدام شبكة األنترنت، اما العكس فميس مضمونا ألسباب

 .فنية وأمنية
 سريعة النمو والتطور األنترانت. 
 األنترانت سريعة حدا في نقز البيانات. 
  1االنترنت.أنظمة الحماية أقل في شبكة 

نموذج مصغر لؤلنترنت صممت خاصة لخدمة مستخدمين : Extranetاإلكتسرانت -2
شركة او أعضاء منظمة كما ىو الحال في األنترانت، ولكن الفرق يكون في إمكانية تزويد 

منظمة المختمفة من الوصول إلى األشخاص الذين يتم اختبارىم من خارج ال المستويات
)سواء كان شركاء عمل، عمبلء...الخ(، ولكن غير متاحة لمجميور، وعندما يحدث اإلرسال 

 أي األنترنت فإن النظام محمي بكممة سر الستثناء العامة االتصالعمى قنوات 

المستخدمين غير المسموح ليم من االتصال والخدمات قد تكون بمقابل مادي أو بدون 
 مقابل.

الذي  المستخدمينلجميع  متاح األنترانتيكمن في أن  اإلكسترانت تاألنترنوالفرق بين 
 2يعرفون بعضيم البعض.

 

                                                           
1
 .62، ص6 888، نٌسان 80للتعلٌم والتعلٌم عن بعد، العدد أنس القاهرة: األنترنت آفاق، الشبكة العربٌة-ا 

2
 مها أحمد ابراهٌم، مرجع سبق ذكره. 
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 نشأة وتطور األنترنت:

وتقنيات الربط  االجتماعيبين التفاعل  المزجاالنترنت إلى إمكانية  بواكرتعود بدايات 
واليات ، حيث كان االتحاد السوفياتي متقدما عمى ال 1957الشبكي لممعمومات إلى عام 

المتحدة في مجال الفضاء بإرسال قمر صناعي ذكي سبوتنيك إلى الفضاء، وبإطبلق 
" ARPالسوفياتي ليذا القمر كان سبب ف، حفز الواليات المتحدة إلنشاء "مؤسسة  اإلتحاد

Projects (Advanced Research Agency )وكالة مشروعات األبحاث المتطورة 
بمشروع   1 969زارة الدفاع األمريكية سنة ة، وقامت و تحت مظمة إدارة الدفاع األمريكي

وذلك لضمان التواصل المستمر بين وحداتيا لتبادل المعمومات  ARPANhzTتصميم شبكة 
( في حال حدوث خمل Dynamic Reroutingالخاصة بيا بابتكار طريفة لمتواصل تدعى )

ات األخرى وذلك لضمان أو انقطاع االتصال بإحدى الوحدات فمن يتوقف االتصال بالوحد
أساسا عمى ربط حزم البيانات  التثنيةمواصمة االتصال بين كل الوحدات، واعتمدت ىذه 

(Packet Switching.لربط الحاسبات بعضيا البعض لتكون شبكة )1 

ونستعرض فيما يمي تطور شبكة ا ألنترنت منذ نشأتيا وحتى وقتنا الحاضر بالوقوف عمى 
 في تطورىا: تأثيرىاأىم األحداث التي كان 

( أول قمر صناعي ردت عميو الواليات Sputnikيطمق سبوتنيك ) السوفييتياالتحاد  1957
بتمويل من وزارة الدفاع  APRAالمتحدة بتأسيس وخالة مشروع األبحاث المتطورة أبرا 

 األمريكية.

 1967  أول ورقة تصميم عن أربانتArpanet .تنشر بواسطة لورنس روبرت 

                                                           
1
 .01،060، ص2222، دار الصفاء للنشر والتوزٌع، عمان، 2غالب عوض النواٌسة، خدمات المستفٌدٌن من المكتبات ومراكز المعلومات، ط 
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 1969 قع يتم إنشاؤىا في الواليات المتحدة من إنش ا ء أول شبكة تجريبية تربط أربعة موا 
وكانت  Arpanetانت بقدمة األمريكية وىي تعرف باسم أر قبل وكالة األبحاث والمشاريع المت

 تيدف أساسا إلى تبادل المعمومات العسكرية العممية.

 1970  تأسيسAloha net .بجامعة ىاواي 

 1971 ة أربانت حيث شممت اثني عشر موقعا.تم توسيع شبك 

 1972 Aloha net  ترتبط دAFANET. 

 1972  سعة عمى عقدة معموماتية وقد تم وصول أربانت  77أصبح شركة أربانت شبكة وا 
 .األمريكيةإلى معظم الجامعات 

 1972  ري توممنسونR.Tomlinson  اخترع برنامج البريد اإللكتروني إلرسال الرسائل
 األمريكية. BBNلموزعة في شركة عبر الشبكات ا

 1973  تم أول ربط دولي عبر األنترنت وأول اتصال وربط دولي مع اربانت وذلك مع
 .University College of Londonجامعة كمية لندن 

 1974  شركةBBN  تدشنTelnet .وىي نسخى تجارية لؤلربانت 

 Foundation NSF Science Nationalقامت المؤسسة القومية لمعموم  1980
عممي بتمويل بعض المشروعات الخاصة لاىمة منيا في تطوير قطاع البحث اكمس

ببرمجيات إلتراسل بأن وضعت من بين مستيدفاتيا ربط الجامعات ومراكز البحوث، وبذلك 
 أصبحت العمود الفقري لؤلنترنت.

 . Bitnet, CSnet, Minittloدخول شبكات جديدة لمربط بين الحاسبات ^: 1981

 1982 .مصطمح انترنت يستخدم ألول مرة 
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 1982 .إنشاء بروتوكوالت تسيل الربط عبر األنترنت مثل: بروتوكول مراقبة التبادل 

TCP : Protocol Control Transmission) ♦ وبرتوكول االنترنت )IP : Internet )
(.Protocol 

 1982 EUNET  أسست بواسطةEUUG  عات لتقدم خدمة البريد االلكتروني ومجمو
 :ألخبار. 

 1983  تم فصل شبكة اربانت إلى شبكتين األولى باسمMilnet  الشبكة العسكرية( والتي(
العسكرية، اما الثانية فاحتفظت باسم أربانت واختصت بوصل المواقع  المواقعتقوم بوصل 

االنترنت  بروتكولبمخطط تقني   موضوعتينىاتان الشبكتان  بنيتغير العسكرية. وقد 
Internet Protocol. 

 1983  برتوكولحيث تبنت وزارة الدفاع األمريكية رسميا TCP/ÎP  كمعيار لبلتصال
بحاسبات الشبكات المحمية واإلقميمية والوطنية في الواليات المتحدة والشبكات العالمية في 

 دول أخرى.

 1983  تطوير ما يسمىName Server .في جامعة ويسكذسن 

 1984 أنشأت ىيئة العموم الوطن( يةNSF : National Science Foundation )
خمسة مراكز لمحاسبات فائقة األداء بيدف وضعيا في خدمة الباحثين المطورين في أنحاء 

 NSFNET مختمفة من الواليات المتحدة، وتم إلنشاء شبكة خاصة بيذه المراكز سميت

 1985  قع والفرعية إلى مو  2000ى أكثر من لإ باإلنترنتزيادة المرابع الريبة المرتبطة
 أكثر من ذلك بكثير.

لمعموم  الوطنيةشبكة خاصة بالجامعات والطبة والخريجين بواسطة المؤسسة  إنشاء 1986
NSF : National Science Fondation . 
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والتي قامت بتقوية  ANSلتكون شركة  MICو  IBMو  Meritاتحاد شركات  1987
 ألمريكا. الحميفةالدول  وأجيزتيا ثم فتح الخدمة في الشبكة تاتصاال

 1989  تحقق أول مشروع ربط بين شبكة االنترنت وشركات خاصة لنقل الرسائل
 WWW  »World» إنشاء النسج العالمي لممعمومات  كوكذل، تجاريةاإللكترونية ألىداف 

Wide Web  

وفي  السوقوعرض تصميمو وىيكمتو في  ARFANETع و إسدال الستار عمى مشر  1990
لمشبكة، وتم فتح الشبكة أمام جيات  الرئيسيإدارة الييكل  ANSو تولت شركة العمم نفس

 Line)» تجارية عديدة، وبعد أشير قميمة قامت الشركة نفسيا ببيع بنيتيا التحتية إلى شرحة 
America On « AOL وقد طور الباحث )Time Burners Lee  أبحاث  مؤسسةفي

 و توفرأخذت شبكة األنترنت تطور ف« www-» World Wide Webسويسرية شبكة 
 . Search Enginesتسييبلت لمبحث فييا دون مشقة كابتكار آليات البحث 

 Archie.أنشأت أرشي  1990

( لتسييل عمميات التخاطب وقد تم اعتماد Gopherطرحت جامعة مينسوتا برنامج ) 1991
 Nationalلوطنية االمريكية ا و التربيةميثاق الحسابات العالية األداء وتعتبر شبكة البحوث 
Anal Education Ntit Resrarch" "NERN"  ىي الشبكة المييمنة وىناك شبكات

ووزارة التربية  NASAوشبكة  NSFالوطنية  المؤسسةأخرى تشترك معيا ىي: شبكة 
 500.000وشبكات أخرى تتضمن مؤسسات تعميمية ووصول عدد المواقع الرئيسية إنى

 موقع.

 1991  نشأتWAIS  وWWW. 

 1992  انتشار منظومة النسيج العالمي الواسع لمربط بينVf World Wide Web  وكان
لسرعة انتشارىا األثر األكبر عمى سرعة وشيوع انتشار األنترنت حيث طرحت شركة 
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CERN  برنامج النسيج العالميWWW  وقد ارتفع عدد الحاسبات المشتركة في الشبكة في
 ذلك العام إلى مميون حاسب.

 1992  تأسست جمعية االنترنتInternet Society  وتجاوز عدد النظم المضيفة
 مميون.

 1993  ربط مقر الرئاسة األمريكي البيت األبيض. بشبكة األنترنت وفي العام نفسو سمح
  .العالمية الشبكةلمشركات التجارية باستخدام 

 1994  ا إلبحار عبر األنترنت  نظامظيورNetscapeواسع عمى الحاسبات ، وانتشاره ال
 مبليينالشخصية، وقد ود ل عدد المواقع الرسمية المتصمة بالشبكة إلى أكثر من ثبلثة 

 موقع.

 1995  دخول شركة مايكروسوفتMicrosoft  ميدان التنافس معNetscape  وظيور
 لؤلجيزة الشخصية. Microsoft Explorerنظام اإلبحار 

 1995  طرحJAVA .في األسواق 

 1996 والذي يعتبر التاريخ الفعمي النطبلق االنترنت.  لؤلنترنتد أول معرف دولي انعقا
 ىي رئيسيةومن خبلل ما سبق يتبين أن االنترنت قد مرت في تطورىا بثبلثة مراحل 

 JSلدفاع ألمريكية اوزارة  كانت في بدايتيا تحت إشراف في الستينات األولى: المرحمة
DOD AREA بالوالياتالحاسبات في مناطق مختمف  تربط بين مجموعة صغيرة من 

 المتحدة، وقد تميزت ىذه المرحمة بالتطوير والتعاون بين المؤسسات.

 ي منتصف الثمانينات حدثت بعض التطورات األساسية والتكنولوجية ىي:ف المرحمة الثانية:

 .وسطاء مشروع تطور سوق الشبكة 
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 اعتبرتراتيا في دول أخرى، حيث المؤسسة الوطنية لمعموم، ناسا، ووزارة الطاقة ونظي 
 الشبكة داعمة لؤلنظمة األكاديمية والبحثية العالمية.

  الرواد األوائل في قطاع األعمال الذين بدأوا بتقديم خدمات إتاحة واستخدام ا إلمكانات
 التكنولوجية.

 تاالتصاالوحل محميا شركات  1995في التسعينات توقفت في أبريل  المرحمة الثالثة: -
 ويستخدموغيرىا، وأصبح في إمكان أي واحد أن يقدم  SPRINT UUNET  MCIل مث

 وتطبيقاتيا تكنولوجياتيا تنمية واستخدام االنترنت و في مشتركة معموماتويمول نظم  ويطور
 ٠لممعمومات  السريعنحو الطريق 

 األنترنت في الوطن العربي فيمكن تمخيصو كاآلتي: تاريخ أما عن

 1991  كأول دولة عربية ترتبط بالشبكة. باإلنترنتتونس ترتبط 

 1992  باإلنترنتالكويت ترتبط. 

 1993  باإلنترنتمصر واإلمارات العربية المتحدة ترتبطان. 

 1994  باإلنترنتترتبطان  و المغربالجزائر واألردن ولبنان. 

 1996 باإلنترنتواليمن ترتبط  و سورياطر ق. 

 1997 باإلنترنتسودان والصومال ترابطت كل من العراق وليبيا وال. 

 1999  باإلنترنتالمممكة العربية السعودية ترتبط. 

 خدمات األنترنت: -

تعد األنترنت إحدى أىم إنجازات تكنولوجيا شبكات الكمبيوتر في عالمنا المعاصر، بل ربما 
ىي أكثر قوة، فقد بات بإمكان أي شخص استخدام األنترنت التي ال تحتاج إلى شيفرات 
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أو أجيزة كمبيوتر خاصة، إضافة إلى إمكانية الولوج إلييا من أي مكان في ألعالم  خاصة،
 1ما يمي:كوع وتزداد نوعا وكما يوما بعد وتتعدد خدمات االنترنت وتتن

 وغيرىا من الرسائل مع مبليين األشخاص في التعميم واإلدارات  النصوص  تبادل
 الحكومية وغيرىا من المؤسسات.

  ،صور، وثائق، خرائط، فيارس المكتبات وغيرىا من المعمومات من استرجاع برامج
 العالم. أنحاء جميعآالف األماكن والمخازن في 

  استخدام االتصاالت والمشاركة في المصادر لمتعاون والتواصل بين األفراد
 .مختمفةوالمؤسسات في مكان واحد أو في قارات 

 لن ويكون  بأعمال. القيام ريعةالسبعض االعمال التقميدية كالمراسبلت  استكمال
 .األنترنتل ظيور بق ىاإنجاز باإلمكان 

 وأىميا الخدمات التالية: أبرزىاوقد دخمت االنترنت وتطبيقاتيا في أمور عديدة من 

  خدمة البريد االلكترونيElectronic Mail. 
  القوائم البريديةMailing Lists . 
  اإلخبارياتUsenet News. 
  مجموعات النقاشDiscussion Groups. 
  الحوار والحادثةChats . 
  الدخول عن بعدTelnet. 
 .مزاولة االعمال عمى األنترنت.. .الخ 
 .خدمة األرشيف 
  خدمة نقل الممفاتFile Transfer 

                                                           
1
 مها احمد ابراهٌم، مرجع سبق ذكره. 
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  شبكة الويب العالميةwww 
  خدمة غوفرGopher 
  مؤتمرات الفيديوVideo Conferencing  
 خدمة البحث عن المعمومات 
 والخادم. لعميلخدمة ا 
  خدمة أرشيArchie. 
  خدمة الوايزWais. 
 .المجبلت االلكترونية 
  اإللكترونيةمصادر المعمومات. 
 االلكترونية والمراجع االلكترونية. الكتب 
 .خدمة األنظمة التعاونية 
 .خدمة االتصال الصوتي 
 .)خدمة التمقيم )التغذية الراجعة 
 .خدمة التسويق 
 .خدمة التعميم والتدريب 
 الستخدام المنزلي والشخصي.خدمة ا 

 وفيما يمي شرح موجز عن أىم ىذه الخدمات:

 (Electronic Mailأوال: خدمة البريد االلكتروني )

يعتبر البريد االلكتروني من اكثر خدمات االنترنت استخداما وانتشارا وىو ببساطة إرسال 
لى أي مستخدم  في أي مكان. واستقبال الرسائل من حاسب إلى آخر عبر الشبكة ومن وا 
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وىناك تعريف عام وشامل لريد االلكتروني فيي عبارة عن خدمة عامة تسمح بنقل جميع 
تكون عمى ىيئة  المنقولةأنواع الوثائق والمستندات وبرامج الحاسب ...الخ، والبيانات 

 الحروفسطت مجموعة  ( أي أنيا بيانات مكتوبة بياASCLL Code( أي )(textنص
-عمى لوحة المفاتيح وفي بعض األحيان يمكن نقل بيانات غير نصية القياسية الموجودة 

Non Textual ( مش الصورimage( واألصوات )؟Sound.) 

تتكون عناوين البريد اإللكتروني في األنترنت من جزئين تفصل بينيما عبلمة @ الجزء 
صي، اما األول الذي يسبق العبلمة ىو صندوق البريد وعادة ما يكون اسم المشترك الشخ

الجزء الثاني الذي يأتي بعد العبلمة فيكون عادة اسم الحاسب اآللي الذي يستخدمو 
 1المشترك.

 ويمتاز البريد اإللكتروني بعدد نز المزايا أىميا:

 .تكمفة منخفضة ألن تبادل البريد االلكتروني يتم دون التعرف لتكمفة االتصال الياتفي 

 .تم االرسال خمل مدة وجيزة من الزمن 

 .تم استبلم انرد غبلل زبن قياسي 

  يستطيع المستفيد أن يحصل عمى رسائمو في الوقت الذي يناسبو فيو غير ممتزم بتمقي
 البريد في لحظة االرسال نفسيا.

  يستطيع المستفيد إرسال عدة رسائل إلى جيات مختمفة في الوقت نفسو مما يسيل عمل
 .وة أو مؤتمر أو معرضالمؤسسة التي ترغب في دعوة جيات عديدة إلى ند

 يمكن ربط ممفات إضافية بالبريد االلكتروني. 

                                                           
1
 سوٌٌن، البوغاري هفلند، ترجمة خمٌس بن حمٌدة، نظرٌة شاملة عن األنترنت، نشأتها، مستقبلها، المجلة التربٌة 
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  تسييل المراسبلت الدولية إذ ال داعي لمقمق من فروق التوقيت ببن األقطار المختمفة
 .لعوائق بسيولةافالبريد االلكتروني يجتاز ىذه 

 ائم البريدية إذ بإمكان المستخدم إنشاء قوائم بريديةو الق (Lists Mailing)  يمكنو عن
طريقيا إرسال الرسالة مالة نفسيا بصورة أتوماتيكية في وقت واحد إلى مجموعة من 

 .األشخاص

 أما عيوب البريد االلكتروني فمنيا:
افتقار البريد االلكتروني إلى وسائل التمويح والتعبير واإلشارة التي يستخدميا عادة  .1

 أثناء الحديث لمزيد من الرشح والتوضيح.
 لى غير العنوان المطموب.يوجو خطأ إ .2
 يحال من المرسل إليو الصحيح إلى مستقبل ثالث. .3
اإلزعاج الشديد الذي يتمقاه المتعامل مع البريد االلكتروني في الرسائل اإلعبلنية  .4

    Spamming.المتطفمة والتي تعرف باسم

 (:Lists Mailingثانيا: القوائم البريدية )

يث يسمح بتكوين مجموعات من المستخدمين يمكن القوائم البريدية ىي نظام مجيز بح
إرسال رسائل إلييم واستقبال رسائل منيم متعمقة بموضوع محدد وىناك خدمات تتحكم في 
ىذه القوائم البريدية ومعظم القوائم البريدية تكون تحت السيطرة بمعنى أن ىناك شخص 

قة عميو ولكن بعض ىذه مسؤول يقرر الموافقة عمى رسالة أو موضوع معين أو عدم المواف
القوائم تكون حرة، أي أنيا توافق عمى إرسال واستقبال أي رسالة في أي موضوع ومن أي 

 1شخص.

ويأتي دور القوائم البريدية بأنو لكل قائمة ىناك عنوان بريدي واحد ترسل إليو الرسائل 

                                                           
1
 ،6061ات الرٌاض عبد العزٌز الزومان و بدر محمود البدر، شبكة اإلنترنٌت، مدٌنة الملك عبدالعزٌز للعلوم التقنٌة، اإلدارة العامة للمعلوم 

 .9ص  
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االشتراك في إحدى االلكترونية، ومن ثم يتم توزيعيا آليا عمى المشتركين في القائمة، ويتم 
 ىذه القوائم أو االنفصال عنيا بإرسال طمب إلى العنوان الخاص باالشتراكات لتمك القائمة.

تناقش موضوعات عدة في  والتي وىناك اآلالف من القوائم البريدية عمى شبكة األنترنت، 
بوية والتعميمية شتى المجاالت العممية والتقنية واألدبية واالجتماعية والسياسية والدينية والتر 

 وغيرىا.

 Telnet:1)ثالثا: خدمة الدخول عن بعد )

( ىي إحدى خدمات األنترنت الرئيسية الني تمكن المستخدم من الولوج Telenetتمنت )
( وتستعممو المكتبات لبلرتباط Hostsإلى أجيزة كمبيوتر بعيدة تدعى األجيزة المضيفة )

 عية وقواعد المعمومات الببميوغرافية.. .الخ.بالنظم البعيدة مثل فيارس المكتبات الجام

وكما توجد لشبكة الويب العالمية مواقع، فإن لخدمة تمنت مواقع اخرى تنتشر عبر العالم 
( وتوجد ىذه المواقع عمى أجيزة كمبيوتر فوق متوسطة Telnet Sitesتعرف بمواقع تمنت )

ويات ىذه المواقع وتخدم تعود ممكيتيا إلى شركات خاصة أو جيات حكومية وتتنوع محت
مجاالت متعددة، يستمزم الدخول إلى مواقع تمنت اشتراكا بيذه المواقع، يمنح المشترك بناء 

( وال تسري ىذه الحالة عمى كل Pass Word( وكممة مرور )User-IDعميو اسما )
ومة المواقع فقد توجد منيا مواقع عامة لعامة الزوار مع المحافظة عمى آلية الولوج المحك

ببعض التعميمات، ويشار ىنا إلى أن خط االتصال يبقى مفتوحا طيمة فترة ربط الجياز 
( في جمسة االتصال بخدمة تمنت Remote Computer( بجياز بعيد )Clientالمستفيد )

 دون وجود آلية لبلستعراض بدون اتصال، كما ىو الحال مع استعراض الويب.

 رة لتمنت منيا:يوىناك تطبيقات كث
 مين الربط بشبكات أخرى.تأ 

                                                           
1
 http.//www.su.edu.ge/campapaiges/Arabic/control/compceptuel net/telnet/thml 



97 
 

  توفير الولوج إلى فيارس المكتبات وقواعد البيانات وخدمة المعمومات العامة او
 المعمومات المفيرسة عن األشخاص المستخدمين لؤلنترنت.

 .خدمة توفير معمومات عن اوضاع الطقس الحالية والتنبؤات المستقبمية ليا 
  مثل )ناسا( التي يقصدىا المتخصصون تأمين الولوج إلى مراكز األبحاث العالمية

 والعاممون في مراكز األبحاث.
 .ايجاد المعمومات في أنظمة الموحات اإلخبارية 

 
 :File Transfer Protocol FTPرابعا: خدمة برتوكول نقل الممفات 

 FILE TRANSFERاختصارا لبروتوكول نقل الممفات )  FTPيعد المصطمح 
PROTOCOLقل الممفات )الكبرة عادة( بين أجيزة الكمبيوتر ( وىو طريقة سريعة لن

( مثل شبكة االنترنت. Tcp/ipوالبعيدة عن بعضيا والموجودة في شبكة نستخدم بروتوكول )
1 

 (: Usenet Newsخامسا: اإلخباريات )
تعد شبكة اإلخباريات من أكثر الخدمات استخداما ىذه الشبكة برتوكول نقل       

وىو  Transfer Protocol Net Work News (NNTPاخباريات الشبكة )
رساليا واالستعبلم عنيا.  2برتوكول ينظم توزيع المقاالت االخبارية واسترجاعيا وا 

وتعمل شبكة اإلخباريات بسرعة كبيرة جدا، حيث يقوم مديرو المجموعات بتحديد 
ا، وتمغى المدة الزمنية التي تبقى رسائل األعضاء منشورة قبل أن يقوم النظام بإلغائي

 عادة بعد أسبوع واحد.

 

                                                           
1
عبد العزٌز الزومان  و بدر محمود بدر،شكبة  اإلنترنٌت مدٌنة الملك عبد العزٌز للعولمة التقنٌة، اإلدارة العامة للمعلومات الرٌاض،  

 9،ص 6061
2
 .022، مرجع سبق ذكره ص غالب عوض النواسٌة  
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 سادسا: خدمة مجموعات النقاش:

خدمة مجموعات النقاش ىي إحدى موارد األنترنت والمقصود بيا مجموعات النقاش 
التي يستطيع مستخدم االنترنت الدخول إلييا أي استفسار وطمب أي معمومات. وفي 

النقاش حتى تستفيد منيا نفس تقديم أي معمومات يرى المستخدم أنيا مفيدة لمجموعة 
 باقي المجموعة.

وتتكون مجموعات النقاش في إطار شبكة االنترنت بحكم الموقع الجغرافي، أو بحكم 
االىتمام بموضوع معين أو مجال متخصص، ويكون االشتراك في تمك المجموعات 
عبر المركز الرئيسي لشبكة االنترنت الموجودة في الدولة، أو عبر المركز الفرعي، 

االنترنت بخصوص موضوع  استقبال كل الرسائل التي ترد إلىوتتم عممية المشاركة ب
االىتمام، والعديد من ىذه المجموعات تصدر نشرات دورية عن ىذه المناقشات يتم 

 1استقباليا عمى شاشة الحاسب.

 (:Chatsسابعا: الحوار والمحادثة )

ابية لتمك التي تمتع بيا البريد يعد الحوار من النشاطات التي تحظى بشعبية واسعة مش
االلكتروني، وىناك من يطمق عمى ىذه الخدمة تسمية االتصال السمعي والبصري، حيث 
تتيح شبكة االنترنت بعض الخدمات التي تكفل لمناس بشكل مباشر صوتيا وتصوريا دون 

 مي:تسجيل المعمومات ويمكن لخدمات االنترنت السمعية والبصرية أن توفر مقومات ما ي
 رسالة صوتية إلى شخص آخر أو مجموعة من األشخاص. إصدار (1
 إرسال صورة تمفزيونية حية إلى شخص او مجموعة من األشخاص. (2
 2بث المعمومات السمعية والبصرية عمى االنترنت. (3
عمى وثيقة معينة إلى جانب مجموعة من األفراد بغرض  لبلطبلعإتاحة فرصة  (4

                                                           
1
 66بشار عباس مرجع سبق ذكره ص  

2
 .0226غالب عوض النواٌسة مرجع سبق ذكره ص  
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 خدمات توافر العديد من المتطمبات منيا:مراجعتيا أو تحريرنا وتتطمب ىذه ال
 .Roomsالغرف  . أ

 مكبرات الصوت اللتقاط األصوات. . ب
 أجيزة التسجيل الصوتي الستنساخ الرسائل الصوتية. . ت
 آالت التصوير بتسجيل الصور. . ث
 وحدات تجييز بيانات عالية السرعة. . ج
 شاشة ذات حجم كبير. . ح

 ترنت ما يمي:ومن الخدمات السمعية البصرية التي تقدميا شبكة األن
( خميط Service Internet Multicastingخدمة اإلذاعة السمعية المعروفة باسم ) (1

من البرامج اإلذاعية التقميدية والمناقشات التي تيم العاممين بالحاسبات وشبكات 
 المعمومات.

 ال في إعداد التقارير الجماعية.لحخدمة التحرير التعاوني لموثائق، كما ىو ا (2
 ( وىي تشبو المؤثرات الياتفية.Audio Téléconférenceبعد سمعيا )اإلئتمار عن  (3
( أو ما يسمى مؤتمرات Vidéo Téléconférenceاإلئتمار عن بعد بصريا ) (4

Vidéo Conférence) التي تمكن مجموعة من األشخاص في أماكن متباعدة من )
جراء المناقشات في لقاء افتراضي ) . Virtual Meeting)مشاىدة وسماع بعضيم وا 

( تستخدم فيو الكاميرا لتسجيل Interactiveويعد ىذا الشكل من االتصاالت تفاعميا )
الصور والميكروفون لتسجيل الصوت، وتظير عمى الشاشة، ويخرج الصوت من 

 1السماعات، ويتم ذلك كمو عبر قناة اتصال ىي االنترنت.
ري عن بعد والتحرير واإلئتمار البص يكل من اإلئتمار الصوتالخدمات التي تجميع  (5

 التعاوني لموثائق.
 

                                                           
1
 6881ص  2قاسم حشمت، اإلنترنٌت و مستقبل خدمات المعلومات، دراسات عربٌة فً المكتبات و علم المعلومات ـ العدد  
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 Gopherثامنا: خدمة غوفر 
غوفر خدمة سيمة االستخدام من خدمات االنترنت تستخدم لمبحث عن معمومات      

( تتيح الولوج إلى ممفات Menusنصية عمى األنترنت، وذلك اعتمادا عمى قوائم )
لشاشة أو تخزينيا عمى جيازه، المعمومات، وتمكن المستخدم من عرض ىذه الممفات عمى ا

وتتيح خدمة غوفر ألولوج إلى عدد ىائل من األجيزة الخادمة المنتشرة في ألعالم تمك 
الموجودة في الجامعات ومراكز األبحاث والييئات الحكومية، وتممك خدمة غوفر فيرسا 

بارية ( وأدلة المكتبات المباشرة، وأنظمة الموحات اإلخDatabases)1لقواعد البيانات 
المنتشرة عمى األنترنت، ويمكن الحصول عمى ىذا الفيرس مرتبا حسب الموضوع أو نوع 

 الخدمة أو الموقع الجغرافي.     

ويتميز غوفر بخاصية البحث عن المعمومات المحددة، ويتميز ىذا البحث بإمكانية     
ا عمى جياز قراءة المواد مباشرة من الخادمات دون الحاجة لحفظ المعمومات أو نسخي

( وأشيرىا فيرونيكا Gopher Sitesالمستخدم عدة آليات لمبحث في جميع مواقع غوفر )
(Veronica وىي تشابو محركات البحث الحالية في الويب وفيرونيكا تبحث عن ممفات ،)

. ولكن Text(، إضافة إلى النصوص )Programs( والبرامج )image filesالصور )
بحث ال يتم داخل نصوص الوثائق إنما في عناوينيا فقط ولحل ىذه العيب في فيرونيكا أن ال

( وىي نظام استرجاع لممعمومات من Waisالمشكمة استخدمت حدمة اخرى تدعى الوايز )
 الشبكة يبحث داخل نصوص الممفات.

 والوثائق: تتاسعا: البحث عن الممفا
يا شبكة االنترنت تعتبر خدمة البحث عن الممفات والوثائق من الخدمات التي تقدم

فيناك المبليين من الممفات عمى األنترنت التي يمكن الحصول عمييا عن طريق 
( ولكن قبل نقل رأي ممف البد من معرفة Anonymous FTPالخدمة المجانية )

                                                           
1
 http://www.su.edu.ge/camppaigs/arabic/contol/conceptuel net/intranet/html 

http://www.su.edu.ge/camppaigs/arabic/contol/conceptuel
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 عنوان الجياز الذي يحوي الممف مسبقا.

ماء ولتسييل عممية البحث يوجد عمى األنترنت خاصة إلنشاء وتخزين قوائم بأس
الممفات المتوفرة عمى الخادمات المجانية ويتم تحديث ىذه القوائم آليا بين حين وآخر، 

 Archieفإذا أراد المستخدم أن يبحث عن ممف، فما عميو إال استخدام خدمة أرشي 
خباره بالمكان.  لتقوم بعممية البحث وا 

جزء من  وتعتبر خدمة البحث عن الممف أيضا مناسبا حينما يكون اسم الممف أو
االسم، معروف ويراد تحديد مكانو فممبحث عن وثائق عمى االنترنت يمكن استخدام البحث 
في قواعد خاصة لممعمومات وعمى سبيل المثال ىناك التطبيقات التي تعرف باسم وايز 

.(WAiS) 

 : Archieعاشرا: خدمة ارشي 

فأرشي آلية ىي خدمة تسمح بالبحث عن الممفات واستخراجيا ونقميا لممستخدم، 
 FTP.1مفيرسة لعممية نقل الممفات 

 : (WAiS)حادي عشر: خدمة الوايز 

وىي  Waid Area Information Serviceكممة وايز تمثل الحروف األولى من       
أداة تسمح لممستخدم بالبحث خبلل كميات ض. خمة من المعمومات بطريقة سريعة ودقيقة 

ينظم المعمومات عمى ىيئة قواعد بيانات ضخمة  لموصول إلى معمومات معينة، فالوايز
ويسمح لممستخدم بتحديد قاعدة البيانات المحتوية عمى المعمومات التي يريدىا عن طريق 

( التي تساعد عمى الوصول إلى المعمومات Key Wordsمجموعة من الكممات المفتاحية )
 2المطموبة.

                                                           
1
   http://www.su.edu.ge/camppaigs/arabic/contol/conceptuel net//html 

2
 مها أحمد إبراهٌم مرجع سبق ذكره  
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 : الشبكة العنكبوتية العالمية 

 WWWنكبوتية تعريف الشبكة الع 

ورد في أدبيات اإلنتاج الفكري تعريفات كثيرة ومتعددة لمشبكة العنكبوتية العالمية ومن أبرزىا 
 التعريفات التالية:

 :التعريف ألول 

الشبكة العنكبوتية العالمية ىي تقنية يتمكن المستخدم من خبلليا الحصول عمى معمومات 
نية يتصفحيا المستخدم من خبلل حاسوبو مكتوبة أو مسموعة أو مرئية عبر صفحات إلكترو 

( الذي يسمح لمستخدمي ىذه httpالشخصي وتستخدم بروتوكوالت نقل النص الفائق )
 ( باالتصال فيما بينيم.WWWالتقنية )

 :التعريف الثاني 

الشبكة العنكبوتية العالمية ىي نظام برمجي يعمل عمى شبكة األنترنت، يتكون من 
( ، والمكونة من الكم اليائل في المستندات hypertextية )مجموعة كبيرة النصوص الح

 1المتصمة فيما بينيا.

 :التعريف الثالث 

( hypertextالشبكة العنكبوتية العالمية ىي مجموعة ىائمة من وثائق النص المترابط )
التي ترتبط ببعضيا عمى األنترنت ويعود سبب تسميتيا بالشبكة العنكبوتية إلى تداخل 

لعديدة بين الوثائق التي تنمل مواقع ىذه الشبكة المنتشرة عبر العالم بطريقة تشبو الروابط ا
 2تداخل خيوط شبكة االنترنت ويطمق عمى الشبكة العنكبوتية العممية تسميات أخرى منيا: 

                                                           
1
 .689ص  2221ئر وائل للنشر و التوزٌع عمان ، جعفر صادق و سرحان سلٌم داود، تكنولوجٌا شبكات الحاسوب دا 

2
 .28ص  6888أسامة محمود أبو عباس رحلة، إلى عالم اإلنترنٌت شركة النجار للكمبٌوتر و اإللكترونٌات  
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 .شبكة الويب العالمية 
   الويبThe Web . 
 W3  أوWWW. 

 
 :خدمات الشبكة العنكبوتية العالمية وأىميتيا 

أصبحت خدمة الشبكة العنكبوتية العالمية أو شبكة الويب اليوم أشير خدمات     
األنترنت وأكثرىا استخداما وحيث اعتبرت أداة ميمة لنشر المعمومات وكل ما يتعمق 

 بالمجاالت المختمفة وترجع أىميتيا إلى خدماتيا، التي تقدميا ويمخصيا أحد فراج بما يمي:

مومات والوصول إلييا وىذا بدون معرفة المسار الذي إتاحة إمكانية البحث عن المع .1
 يسمكو في البحث.

سرعة الوصول إلى المعمومات المتواجدة عبر العالم وىذا بنجل وجود تقنية  .2
 النصوص الفائقة والتي تتيح التنقل بين الصفحات الويب بأسرع وقت وبأقل جيد.

خدمات االنترنت مثل البريد  إمكانية استخدام الشبكة العنكبوتية العالمية ألداء بعض .3
 ر لمبحث عن موضوع معين.غغو االلكتروني وتصفح خدمة ال

إتاحة كمية ىائمة من المعمومات إلى المستفيدين في كافة المجاالت االقتصادية  .4
 1والترفييية والتعميمية والثقافية وغيرىا.

 :مواقع الويب 
 :websiteتعريف موقع الويب 

مبليين المواقع والبوابات، بعضيا يصل إلى  إن شبكة الويب ىي مجموعة من
مبليين الصفحات ويعضيا عبارة عن صفحة واحدة، وفر بعض الحاالت يحت ح مستخدم 

 األنترنت إلى بعض المعرفة بسيولة ويسر.

                                                           
1
 69/20/2261أحمد فراج، خدمات اإلنترنٌت و أهمٌتها مندى الٌسٌر المكتبات و المعلومات، تارٌخ اإلطالع  
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ويعرف موقع الويب بأنو مجموعة من وثائق النص المترابط المخزنة في خدمات           
 عمى األسس الرئيسية التالية:الويب، و تقوم ىذه المواقع 

  التصميمLayout. 
  المحتوياتContent. 
  الروابطLinks. 
 أدوات اإلبحارTools  Navigation . 

كما تحتوي بعض من المواقع الويب مزايا إضافية مثل: الخدمات التفاعمية مع              
 ت جافا.اااللكتروني، خدمة الحوار، برمجي المستخدم، البريد

ريف آخر فإن موقع الويب ىو مجموعة من الوثائق المتصمة ببعضيا وفي تع
مات الويب، وىو ممف يوجد في قرص فظام النص التشعبي والمخزنة في ممبن

 الكمبيوتر الصمب موصبل باألنترنت بعنوانو الخاص.

 :ايجابيات شبكة االنترنت 

االنترنت في أبحاثيم قد تناول العديد من الباحثين والدارسين ايجابيات أو مزايا شبكة 
ودراساتيم كبل حسب مجال اىتماماتيم تخصصاتيم وبمكن حصر ايجابيات أو مزايا شبكة 

 األنترنت في لنقاط التالية:
o  سرعة وصول المعمومات إلى الجماىير وكذلك زيادة تطور البحث العميم وتسييل

 االتصال بين العمماء.

o صوصا بما يعود بالخير عمى االسنان زيادة التقدم العممي عموما والعموم الطبية خ
 ورفاىيتو.

o .وحدة المغة والمصطمحات 
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o .زيادة وسائل الترفيو والترويح 

o  إمكانية استرجاع المعمومات التي يعالج مختمف الموضوعات عبر مبليين
 الحاسبات المنتشرة في جميع أنحاء العالم.

o .تحويل العالم إلى قرية صغيرة 

o  معينة من الناس بل يستخدميا جميع الفئات.ال يقتصر استخداميا عمى فئة 

o .نشر المعمومات وتحديثيا بصورة سريعة 

o .االقتصاد في التكمفة من خبلل استخدام واجية واحدة لكل البرمجيات 

o .مكانية تحويل الممفات  تسييل خدمات عدة مثل البريد االلكتروني وا 

o . الترويج إلكترونيا لمندوات واألنشطة لعممية والصناعية 

o ألنترنت كحقيبة شخصية لممعمومات متنقمة مع المستخدم ألن كل شخص قادر ا
عمى بناء مواقع تتضمن المعمومات التي يريدونيا وألنو قادر عمى الوصول إلى ىذا 

 الموقع في أي زمان وفي كمل مكان.

o  تقدم أغمب المعمومات المتداولة عل االنترنت بالمجان من قبل الجيات المنتجة
 ليا.

 شبكة األنترنت:  سمبيات 

تؤدي شبكة األنترنت دورا ىاما في خدمة الباحثين في عصر تفجر المعمومات، وبالرغم 
من توفير التجييزات التكنولوجية الستخدام شبكة االنترنت، إال أنيا ال تخمو من بعض 

 السمبيات أو العيوب، التي تؤثر عمى جودة المعمومات منيا:
o  البحث صعبا لبلختيار منيا.كثرة المعمومات المتوفرة جعل 
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o .فوضى المعمومات حيث أن تعدن مصادر المعمومات يجعل الصعب الوثوق فييا 
o .انتشار المعمومات وتفرقيا في العديد من المؤسسات 
o .غياب القوانين المنظمة لحقوق الممكية الفكرية لممعمومات المتاحة عمى األنترنت 
o حيث ال تسر المواد المنشورة حرية النشر ألي شخص دون وجود ضوابط عممية ،

غالبا عمي لجنة التدقيق، والتحكيم والمراجعة والرقابة تبل نشرىا كما ىو احال في 
 مصادر التقميدية.

o .قابمية محتويات ىذه المصادر لمتغيير والتبديل او الحذف واإلضافة 
o عدم توفر ومعايير وسياسيات واضحة ومحددة حتى اآلن يمكن لمباحثين االعتماد 

عمييا لتقويم مصادر المعمومات المتاحة عمى االنترنت، لمتحكم عمى جودتيا 
 ومساعدتيم عمى اتخاذ القرار المناسب باعتماد واالستشياد بيا واإلفادة منيا.

 مواقع التواصل االجتماعي: -سادسا
لقد شيدت مواقع التواصل االجتماعي عمى االنترنت انتشارا واسعا خبلل السنوات 

وتعددت وتنوعت محاولة تقديم العديد من الخدمات وتحقيق مختمف األخيرة 
اإلشباعات ويأتي في مقدمتيا موقع فايسبوك، تويتر، يوتوب، وغيرىا، وتعددت 
تعريفات مواقع التواصل االجتماعي، وتختمف من باحث إلى آخر، يعرفيا "باالس" " 

2006 " Balas مى شبكة األنترنت عمى أنيا: " برنامج يستخدم لبناء مجتمعات ع
 من األسباب المتنوعة. دمعديلأين يمكن لؤلفراد أن يتصموا ببعضيم البعض 

المواقع االجتماعية ىي منظومة من الشبكات االلكترونية التي تسمح لمشتركييا 
بإنشاء مواقع خاصة بيا، ومن ثم ربطيا من خبلل نظام اجتماعي إلكتروني مع 

 ات واليوايات.أعضاء آخرين لدييم نفس االىتمام

ىي مواقع إلكترونية اجتماعية عمى األنترنت وتعتبر الركيزة األساسية لئلعبلم 
الجديد أو البديل، التي تتيح لؤلفراد و الجماعات التواصل فيما بينيم عبر ىذا 
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  1الفضاء االفتراضي.

ا في أي وتعرف أيضا بأنيا: "شبكات اجتماعية تفاعمية تتيح التواصل لمستخدميي
لعالم ظيرت عمى شبكة االنترنت منذ سنوات وتمكنيم ايشاؤون وفي مكان من  وقت

أيضا من التواصل المرئي والصوتي وتبادل الصور وغيرىا من اإلمكانات التي 
 2توطد العبلقة االجتماعية بينيم.

كما تعتبر مواقع التواصل االجتماعي بأنيا منظومة من الشبكات االلكترونية 
لممشترك فييا إنشاء موقع خاص فيو، ومن ثم ربطو من خبلل  عبر االنترنت تتيح

نظام اجتماعي إلكتروني مع اعضاء آخرين لدييم نفس االىتمامات او جمعو مع 
أصدقاء الجامعة أو الثانوية أو غير ذلك، وىو أيضا مصطمح يطمق عمى مجموعة 

تيح التواصل من المواقع عمى شبكة االنترنت ظيرت مع الجيل الثاني لمويب، الذي ي
بين األفراد في بيئة مجتمع افتراض يجمعيم حسب مجموعات اىتمام أو شبكات 
انتماء )بمد، جامعة، شركة،...(، كل ىذا يتم عن طريق خدمات التواصل المباشر 
من إرسال الرسائل أو االطبلع عمى الممفات الشخصية لآلخرين ومعرفة أحبارىم 

 3ومعموماتيم التي يتيحونيا لمعرض.

تتيح لمتصفحييا إمكانية مشاركة  يأنيا تمك الموقع االجتماعية الت وتعرف عمى
الممفان والصور وتبادل مقاطع الفيديو، وكذلك ممكنتيم من إنشا ء المدونات 
رسال الرسائل، وتصدرت الشبكات  جراء المحادثات الفورية، وا  االلكترونية، وا 

الفايسبوك، توتير وموقع مقاطع االجتماعية ىذه ثبلثة مواقع ىامة ورئيسية ىي: 
 الفيديو اليوتيوب، فقد أصبحت الوسيمة األساسية لتبادل المعمومات واألخبار الفورية

                                                           
1

 218، ص  2008االعبلم الجديد المفاىيم و الوسائل و التطبيقات ، دار الشروق لمنشر، مصطفى صادق عباس  -

2
 183ص  دار وائل لمنشر ، األردن 1الرزاق الدليمي ، االعبلم الجديد و الصحافة االلكترونية ، طعبد  -

3
 37، ص  2012، الفيسبوك و الشباب العربي ، مكتبة الفبلح ، األردن ، الجرار ليمى احمد -
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 في متابعة مسار وتطورات األحداث

تتيح لمتصفحييا إمكانية مشاركة  يأنيا تمك الموقع االجتماعية الت وتعرف عمى
الممفان والصور وتبادل مقاطع الفيديو، وكذلك ممكنتيم من إنشا ء المدونات 

ر  جراء المحادثات الفورية، وا  سال الرسائل، وتصدرت الشبكات االلكترونية، وا 
االجتماعية ىذه ثبلثة مواقع ىامة ورئيسية ىي: الفايسبوك، توتير وموقع مقاطع 
 الفيديو اليوتيوب، فقد أصبحت الوسيمة األساسية لتبادل المعمومات واألخبار الفورية

  1. في متابعة مسار وتطورات األحداث

 

 نشأة الشبكات االجتماعية وتطورىا: -2

الحديث عن نشأة وتطور الشبكات االجتماعية تجدر اإلشارة إلى مرحمتين عند 
والمرحمة الثانية ىي  Web 1.0أساسيتين، االولى ىي مرحمة الجيل االول الويب 

، غير أن أكثر مواقع الشبكات االجتماعية Web 2.0الجيل الثاني لؤلنترنت 
 جماىيرية ظيرت خبلل المرحمة الثانية.

 :المرحمة األولى  

إلى شبكة المعمومات الموجية األولى التي وفرىا عدد قميل من الناس  1.0webيشير 
لعدد كبير جدا من المستخدمين تتكون اساسا من صفحات ويب ثابتة وتتيح مجال صغير 
لمتفاعل ويمكن وصف ىذه المحمة بالمرحمة التأسيسية لمشبكات االجتماعية، وىي المرحمة 

ومن أبرز الشبكات التي تكونت في ىذه  1.0webلمويب  التي ظيرت مع الجبل االول
الذي منح لؤلفراد المتفاعمين في إطاره  Sixdegreesالمرحمة شبكة موقع سيكس دقريز 

                                                           
1

 2012، مجمس كمية االداب و التربية ، االكاديمية العربية في الدنمارك ، ، تأثير شبكات التواصل محمد المنصور -
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دراج أصدقائ ومن  .2000يم وقد أخفق ىذا الموقع عام فرصة طرح لمحات عن حياتيم وا 
 المواقع التأسيسية

لمشبكات االجتماعية أيضا موقع "كبلس مايت" الذي ظير في منتصف التسعينات، وكان 
الغرض منو الربط بمين زمبلء الدراسة. شيدت ىذه المرحمة أيضا إنشاء مواقع شييرة أخرى، 

، وكان أبرز ما 1999ع كايوورلد" الذي أنشئ في كوريا سنة متل موقع "اليف جورنال" وموق
ركزت عميو مواقع الشبكات االجتماعية في بدايتيا خدمة الرسائل القصيرة والخاصة 
باألصدقاء، وعمى الرغم من انيا وفرت بعض خدمات الشبكات االجتماعية الحالية، إال انيا 

 ير منيا البقاء.لم تستطع ان تدر ربحا عمى مؤسسييا ولك يكتب لكث

 :المرحمة الثانية 

ويشير إلى مجموعة من التطبيقات عمى الويب )مدونات، مواقع مشتركة، الوسائط    
المتعددة وغيرىا..(، اىتمت بتطوير التجمعات االفتراضية مركزة عمى درجة كبيرة من 

ات شبكة التفاعل واالندماج والتعاون، ولقد ارتبطت ىذه المرحمة بشكل أساسي بتطور خدم
االنترنت، وتعتبر مرحمة اكتمال الشبكات االجتماعية، ويمكن أن نؤرخ ليذه المرحمة 

 بانطبلقة موقع "ماي سبايس" وىو الموقع األمريكي المشيور، ثم موقع الفايسبوك.

وتشيد المرحمة الثانية من تطور الشبكات االجتماعية عمى اإلقبال المتزايد من قبل    
الشبكات العالمية، ويتناسب ذلك مع تزايد مستخدمي األنترنت عمى  المستخدمين لمواقع

 مستوى العالم.

حيث ظيرت بعد المحاوالت األخرى إال أن الميبلد الفعمي لمشبكات االجتماعية كما نعرفيا 
الذي حقق نجاحا  freindester، حيث ظير موقع فردنر 2002اليوم كان مع بداية عام 
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، لكن لم يتم التوافق عمى شروط االستحواذ، وفي 2003ائو سنة دفع "غوغل" إلى محاولة شر 
تحقيق كمنصة  Sky rockالنصف الثاني من نفس العام ظير في فرنسا موقع سكاي روك 

، وقد استطاع موقع سكاي 2007لمتدوين ثم تحول بشكل كامل إلى شبكة اجتماعية سنة 
سابع في ترتيب المواقع إلى المركز ال 2008روك" تحقيق انتشار ليصل في جانفي 

 االجتماعية وفقا لعد المشتركين.

ظير موقع "ماي سبايس" األمريكي الشيير الذي تفوق عمى "غوغل" في  2005ومع بداية 
من أوائل الشبكات االجتماعية وأكبرىا « عدد مشاىدات صفحاتو، ويعتبر موتع ماي سبايس

كان قد بدأ في االنتشار المتوازي مع  عمى مستوى العالم ومعو منافسو الشيير فيسبوك والذي
بإتاحة تطبيقات لممطورين، وىذا أدى إلى زيادة  2007"ماي سابيس"، حتى قام فيسبوك في 

أعداد مستخدمي فيسبوك بشكل كبير، وعمى مستوى العالم ونجح بالتفوق عمى منافسو المدود 
وب، لتستمر ظاىرة ، أيضا ظيرت عدة مواقع اخرى تويتر و يوتي2008"ماي سبايس" عام 

 1مواقع الشبكات االجتماعية في التنوع والتطور.

أكدت جل الدراسات التي اىتمت بمواقع التواصل االجتماعي، أن ىذه الوسائط شيدت 
حركية كبيرة وتطورا مذىبل في السنوات الثبلث األخيرة، وقد أفضى ىذا التطور إلى زيادة 

ا تقدمو من خدمات عمى اختبلف أنواعيا، فحسب اىتمام سكان المعمورة بيا وتأثرىم بكل م
% من الوقت الذي يقضيو مستخدمي 27.1، فإن  2013االحصائيات المتعمقة بسنة 

أن  Experianاألنترنت ىو عمى شبكات التواصل االجتماعي فوفقا لتقرير أصدرتو شركة 
حصائيات، دقيقة من كل ساعة عمى األنترنت تتفق عمى شبكة اجتماعية وفي ذات اال 16

مميار مستخدم نشط شيريا عمى موقع الفايسبوك، فواحد من كل سبعة  1.11تم تسجيل 
أشخاص في العالم لديو موقع في حساب الفايسبوك يقومون بالدخول إلى الشبكة االجتماعية 

فقد تم تسجيل أكثر من مميار  2014 يالمحمولة، ووفقا إلحصائيات جانفعمى ىواتفيم 
                                                           

1
 23ص  2003عمان  15،استخدام مواقع التواصل االجتماعي في العالم العربي ، مجمة التربية العددزاىر رامي -
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 مستخدم. 200و

 أىم أنواع مواقع التواصل االجتماعي: -

منذ الظيور األول لمواقع التواصل االجتماعي تعددت وتنوعت بين الشبكات شخصية وعامة 
بدايتيا اختمفت المواقع التي تتصدر القائمة تطمح لتحقيق أىداف محددة "تجارية مثبل" ومنذ 

بين سنة وأخرى، ومع تطور مواقع التواصل االجتماعي اصبح تصنيفيا يأتي بالنظر إلى 
الجماىيرية حيث تتصدر القائمة عدد من الشبكات وأىميا: الفايسبوك، تويتر يوتيوب وىي 

كذا ماعي في الوقت الحالي و المواقع التي نتحدث عنيا باعتبارىا أىم مواقع التواصل االجت
 قع.مو بالنظر إلى اختبلف تخصص كل 

 الفايسبوك: (1
 التعريف: . أ

ىو موقع إلكتروني لمتواصل االجتماعي، أي انو يتيح عبره لؤلشخاص العاديين واالعتباريين 
)كالشركات(أن يبرز نفسو وأن يعزز مكانتو عبر ادوات الموقع لمتواصل مع اشخاص آخرين 

نشاء روابط تواصل ضمن نطاق ذلك الم وقع او عبر التواصل مع مواقع تواصل أخرى، وا 
 1مع األخرين.

 النشأة و التطور: . ب

ىو احد طمبة ىارفارد الذي اصبح فيما بعد ، 2004موقع "مارك زاكربيرج" عام أسس ىذا ال
وذلك بغرض التواصل بين الطمبة في ىذه الجامعة، ومن ثم  -يعد أصغر ممياردير في العالم

 .ألخرى في أمريكا وبريطانيا وكندااستخدامو بين طمبة الجامعات اانتشر 
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 10ص  2010، 13446المثقف و سيرتو العصرية ،جريدة القيس الكويتية اليومية العددمياب نصر،الفيسبوك صورة  -
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وليتطور الموقع وخصائصو من مجرد موقع إلبراز الذات والصور الشخصية إلى موقع  
نتيجة  2007عاه شركة فايسبوك التي أصبحت تقدر بالمميارات عام متخصص بالتواصل تر 

مميون مشترك في ىذا الموقع ذلك العام ليتحدى أي موقع لمتواصل  21الستدراك 
 800،  2011لعالم وبمغ عددىم حسب إحصائيات ااالجتماعي ويصبح األول عمى صعيد 

 مميون مشترك.

لشخصية والتواصل مع األصدقاء والعائمة وقد تحول الموقع من جرد مكان لعرض الصور ا
إلى قناة تواصل بين المجتمعات اإللكترونية ومنبر لعرض األفكار السياسية وتكوين 

ى األحزاب الفعمية عمى األرض، وكذلك لتصبح مت سياسية إلكترونية عجزت عنيا أعتجمعا
مع  يرة لمتواصللشركات الكبيرة والصغقناة تواصل تسويقية أساسية تعتمدىا اآلالف من ا

ىا والترويج ر المجتمعات االلكترونية لنقل أخباجميورىا، وكذلك الصحف التي اعتمدت عمى 
لكتابيا وغيرىا من وسائل اإلعبلم، ليتعدى موقع الفيسبوك وظيفتو االجتماعية إلى موقع 

 1تواصل متعدد األغراض.

 أىم مميزات الفيسبوك: . ت

  الممف الشخصي«Profile:» بالموقع حميك ان تنشئ ممفا شخصيا  فعندما تشترك
يحتوي عمى معموماتك الشخصية، صورك، أمور مفصمة لك، وكميا معمومات مفيدة من 
اجل التواصل مع اآلخرين، كذلك يوفر معمومات لمشركات التي تريد أن نعمن لك سمعيا 

 بالتحديد.
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 8، ص نفس المرجع السابق -
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  إضافة صديق«Add friend:» المستخدم إضافة أي صديق وان يبحث  وبيا يستطيع
 عن اي فرد موجود عمى شبكة الفيسبوك بواسطة بريده اإللكتروني.

  إنشاء مجموعة«Groupe:»  تستطيع من خبلل خاصية إنشاء مجموعة إلكترونية
عمى االنترنت أن تنشئ مجتمعا إلكترونيتا يجتمع حول قضية معينة، سياسية كانت ام 

جعل االشتراك بيذه المجموعة حصريا بالعائمة أو األصدقاء، او اجتماعية...، وتستطيع 
 عامة يشترك بيا من ىو ميتم بموضوعيا.

  لوحة الحائط«wall»  وىي عبارة عن مساحة مخصصة بصفحة الممف الشخصي ألي
 مستخدم، بحيث تتيح لؤلصدقاء إرسال الرسائل المختمفة إلى ىذا المستخدم.

  النكزة«Pokes:» ممستخدمين إرسال نكزة افتراضية إلثارة انتباه بعضيم إلى منيا يتاح ل
 بعض، وىي عبارة عن إشعار يخطر المستخدم بان أحد األصدقاء يقوم بالترحيب بو.

  الصور«Photos:»  وىي الخاصية التي تمكن المستخدمين من تحميل االلبومات
 والحسور من األجيزة الشخصية إلى الموقع وعرضيا.

  الحالة«Status»:  التي تتيح لممستخدمين إمكانية إببلغ أصدقاىم بأماكنيم وما
 يقومون بو من أعمال في الواقع الحالي.

  التغذية اإلخبارية«newsfeed:»  التي تظير عمى الصفحة الرئيسية لجميع
المستخدمين حيث تقوم بتمييز بعض البيانات مثل التغيرات التي تحدث في الممف 

 لمرتقبة وأعياد الميبلد الخاصة بأصدقاء المستخدم.الشخصي، وكذلك األحداث ا
  اليدايا«Gifts:»  ميزة تتيح لممستخدمين إرسال ىدايا افتراضية إلى اصدقائيم تظير

 عمى الممف الشخصي لممستخدم الذي يقوم باستقبال اليدية...
  السوق«Market Place:»  وىو المكان أو الفسحة االفتراضية الذي يتيح

 شر إعبلنات مبوبة مجانية.لممستخدمين ن
  إنشا ء صفحة خاصة عمى موقع«Facebook:»  وتتيح لك أن تروج لفكرتك أو
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حزبك أو جريدتك، ويتيح الموقع أداوت متخصصة كما في المدونات وكذلك يتيح أدوات 
، والتي تدفع مقابل كل مستخدم يرى ىذا Facebook addsلترويج الصفحة مع 

 في الفايسبوك.اإلعبلن الموصل عمى صفحك 
  التعميقات«facebook notes:»  وىي سمة متعمقة بالتدوين، تسمح بإضافة

العبلمات والصور التي يمكن تضمينيا، وتمكن المستخدمين من جمب المدونات من 
 المواقع األخرى التي تقدم خدمات التدوين.

 التويتر:  (2
 التعريف:  . أ

ماعي التي انتشرت في السنوات يرى أحد الباحثين أنو "إحدى شبكات التواصل االجت
األخيرة، ولعبت دورا كبيرا في األحداث السياسية في العديد من البمدان وخاصة الشرق 
األوسط، وأخذ توتير اسمو من مصطمح تويت الذي يعني " التغريد " واتخذ من العصفورة 

 140رمزا لو، وىو خدمة مصغرة نسمح المغردين إرسال رسائل نصية قصيرة ال تتعدى 
حرفا لمرسالة الواحدة، ويجوز لممرء أن يسمييا نصا مكثفا لتفاصيل كثيرة، ويمكن لمن لدي 
حساب في موقع تويتر أن يتبادل مع أصدقائو تممك التغريدات أو التويترات من خبلل 
ظيورىا عمى صفحاتيم الشخصية أوفي حالة دخوليم عمى صفحة المستخدم صاحب 

مكانية الردود والتحديثات عبر البريد الرسالة، وتتيح شبكة تويتر خ دمة التدوين المصغرة، وا 
 SMS 1.عبر الرسائل النصية   RSSاإللكتروني، كذلك أىم األحداث من خبلل خدمة 

 

 

 
                                                           

1
سميمة رابحي ، الحمبلت االنتخابية و شبكات التواصل االجتماعي في الجزائر بين وسائط االتصال الجديدة و أنماط  -

 2012دية ، ممتقى دولي حول شبكات التواصل االجتماعي ، بسكرة الجزائر ، سبتمبر التبميغ التقمي
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 النشأة و التطور:  . ب

«  Obvius» كمشروع تطوير بحثي أجرتو شركة  2006وقد ظير الموقع في اوائل 
األمريكية في مدينة سان فرانسيسكو، بعد ذلك اطمقتو الشركة رسميا لممستخدمين بشكل عام 

«   Obvius» قامت شركة  2007وبعد ذلك بدأ الموقع في أفريل  2006 فى اكتوير
ومع ازدياد إعداد من «  Twiter» بفضل الخدمة عن الشركة و تكوين شركة جديدة باسم 

يستخدمو لتدوين احداثيم اليومية، فقد قرر محرك  " غوغل" أن يظير ضمن نتائجو 
اليوم يعتبر تويتر مصدرا معتمدا و  2009تدوينات  تويتر كمصدر لمبحث اعتبارا من 

لمتصريحات الشخصية سواء كانت صادرة عن سياسي بن أو ممثمين أو صحفيين أو وجياء 
المجتمع الغربي والعربي عمى حد سواء، ويتوقع مستقببل مصدرا معتمدا لمتصريحات 

عقب  الحكومية واإلخبارية وقناة التواصل مع الشعب كما يحدث اليوم في األحداث العربية
 الربيع العربي" وتأثر التويتر القوي فيو.

 مميزات التويتر: . ت
 ع التويتر مميزات مفيدة وعديدة أىميا:قمتدوين عبر مو ل

 :فبمجرد إدخالك لبريدك اإللكتروني تصبح مشتركا من الموقع  سيل وسريع
رسال الرسائل القصيرة، كما يتيح لك الموقع إرفاق  وتستطيع ان تبدأ بتدوين وا 

 خصية لك أو شعار مع كل تدوينو قصيرة.صورة ش

 :فموقع تويتر يعتب زمن مواقع التواصل االجتماعي المحمولة،  محمول ومتحرك
أي من المواقع التي تدعم وتتيح أدوات لمتدوين، وإلرسال الرسائل والصور القصيرة 

 عبر اليواتف المحمولة ومن أي مكان في العالم.
 :عبر تويتر ىو مجاني، بعكس الرسائل القصيرة  فإرسال التدوينات القصيرة مجاني

رسال الرسائل  العادية عبر المحمول، وىي خاصية مكنت المبليين من تدوين وا 
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 الفورية عن كل مجريات حياتيم وىذا ما ساىم في نشر تويتر حقا.

  :فكون التدوين الخاص بالتويتر يمكن إرسالو من  أداة فعالة لمتواصل مع العالم
مول أو الياتف المحمول بسيولة ويسر مما يتيم التواصل مع الحاسوب المح

 مجموعة كبيرة من األصدقاء والمعارف أو المتابعين لك عمى الموقع وفي لحظات.

 :فالتويتر يتيح لك أن تدون ما تفمعو اآلن، فيي تعطي  مناسب لمتواصل الشخصي
فاليدف النيائي طابعا شخصيا لمرسالة القصيرة التي تريد إخبارىا لمميتمين بك، 

 ىو التواصل عمى صعيد شخصي باستخدام ىذا الموقع.

 :فالتدونين القصير والفوري عبر التويتر  أداة فعالة لتعريف الناس بك وباىتماماتك
ة عن موضوع تيتم بو، ييسمج لك بنشر ما تفعمو أو إرسال الرسائل السريعة والفور 

او بمشاركة الغير الىتماماتك  إلى جميع المتابعين لك، كما يساىم بنشر أفكارك
ويناتك القصيرة عمى تويتر دغل فإن تكذلك فإن اليوم مع محركات البحث كغو 

ستظير عل محرك البحث ضمن النتائج فور إرساليا، مما ال يضاعف من 
 إمكانيات نشر أفكارك أو رسائمك ألكبر حدد ممكن من الميتمين.

 :لمميزة لموقع تويتر، فمن أي مكان فالتدوين الفوري ىو من الخصائص ا الفورية
تستطيع أن تراقب الحدث وتبدي رأيك فيو فورا وترسل تعميقك إلى المبليين في 

التصريحات واألخبار العاجمة   تنسى تأثير ىذه الخاصية في نقلالعالم أجمع، وال
والفورية، وىو ما تستعممو القنوات اإلخبارية الخاصة والرسمية اليوم في الغرب وفي 

 لوطن العربي عمى حد سواء.ا

 :فاليوم صار "توتير" يستخدم من قبل الشركات والمعمنين  أداة تسويق فعالة
ة تستطيع أن لمترويج عن منتجاتيم وعروضيم الجديدة، فبرسالة قصيرة ومجاني

أجمع مجانا، كما يسمح لك بنشر شعارك الشخصي مع  لمتعمن عن منتجك لمعا
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 كل رسالة.

 شعار مميز «unique badge  :»  يوفر التويتر إمكانية تحميل صور خاصة
كون ىذا الشعار صورة عادية ين أالخرين عند التدوين، ويسمح ب لشعار يميزك عن

، مما يعطي طابعا شخصيا وموثقا مع كل javaأو  htmlأو بمغة برمجة مثل. 
 تدوينة.

  ميزة التتبع «following  :»ة التتبع، فمن مميزات التويتر األساسية ىو خاصي
أي أن التتبع لمدون معين عمى الموقع لكي يصل لك تدويناتو أوال بأول، وكذلك 

ومع الفترة يصبح  Followيمكن لمغير أن يتبعوك بمجرد الضغط عمى زر التتبع 
لك شبكة معارف ومتتبعون خاصون لك ليم اىتماماتك نفسيا و يجمع بينكم ىموم 

 1مشتركة.

 :YouTubeاليوتيوب  (3

 : التعريف . أ

يوتيوب موقع عمى األنترنت متخصص بمشاركة الفيديو، ممموك من قبل غوغل، وىو 
يسمح لممستخدمين بتحميل ومشاىدة ومشاركة مقاطع الفيديو، وىو يستخدم تقنية أدوبي 

نعرض مقاطع األفبلم، التمفزيون، والموسيقى، الفيديو، وأشرطة  Adobe Flashفبلش 
ستخدم الموقع أساسا من قبل األفراد ولكن أيضا من جانب الفيديو التعميمية وما شابو. وي

ير ة البريطانية، يمكن لممستخدمين غالشركات والمؤسسات اإلعبلمية مثل ىيئة اإلذاع
مكن لممستخدمين المسجمين تحميل عدد غير محدود يلمسجمين مشاىدة أشرطة الفيديو، و ا

                                                           
1

 1، العدد 24النترننيت في العبلقات االجتماعية ، مجمة الجامعة ، المجمد ساري ، تأثير االتصال عبر احممي خضر  -
 302ص  2008، دمشق  2+
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 1.من الفيديو

 النشأة و التطور . ب

 pay Paiسابقين في شركة باي بال  موظفين 3بواسطة  2005تأسس ىذا الموقع سنة  
وىم تشاد ىيرلي وستيف تشين وجاود كريم في مدينة كاليفورنيا، ويستخدم الموقع تقنية 
األدوبي فبلش لعرض المقاطع المتحركة، حيث أن محتوى الموقع يتنوع بين مقاطع األفبلم، 

 .التمفزيون، ومقاطع الموسيقى، والفيديو المنتج من قبل اليواة وغيرىا

« »  Me at theويعد الفيديو المرفوع من قبل جاود كريم بعنوان "انا في حديقة الحيوان" 
zoo  وتبمغ مدتو 2005افريل  23أول فيديو يتم رفعو عمى موقع اليوتويوب، وكان بتاريخ ،
ثانية، منذ ذلك الوقت تم رفع المميارات من األفبلم القصيرة، وشاىدىا المميين من  0:19

عمورة وبكل المغات، ليصبح الموقع اآلكثر مشاىدة عمى االنترنت ولتشتريو شركة أبناء الم
وتضمو ليا، وقد أصبح اليوتيوب اليوم موقعا رئيسيا لمفنانين والسياسيين  2006غوغل عام 

ولميواة عمى حد سواء لبث مقاطع األفبلم الخاصة بترويج أفبلميم، وأغانييم، ومنتجاتيم 
ور اليوتيوب لتستخدمو الجامعات والحكومات لبث برامج النوعية أو لمعامة ومجانا، بل تط

 2الحصص االلكترونية عبره.
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-www.enpi 9ص 14استخدام وسائل التواصل االجتماعي ، دليل لممشاريع الممولة من االتحاد األوروبي ، ط -
info.eu 

2
 311مرجع سبق ذكره ، ص  حممي خضر، -
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 مميزات اليوتوب . أ

وب من أروع ابتكارات مواقع التواصل االجتماعي، وذلك بسبب مزاياه يعتبر موقع اليوت
 المتعددة وأىميا:

 :ل ىذا الموقع تستطيع تحميل وتنزيل ما تشاء وتحتاج فأنت من خبل عام ومجاني
من األفبلم سواء كانت تعميمية أو ترويجية، وكل ذلك مجانا مقابل التسجيل في 
الموقع فقط، وعمى ان تمتزم بشروط التحميل بأن ال تحمل أفبلما ليا حقوق نشر 

 خاصة بدون إذن أو أفبلم إباحية.

 :مجانا خادما ذا مساحة غير محدودة تستطيع من  فالموقع يوفر داعم لتحميل األفالم
  (mp3)( أو األغانيavi, mp4, mwvخبللو تحميل االفبلم من جميع االنواع )

وتحويميا إلى أفبلم من نوع فبلش صغيرة الحجم، مما يترك درجة حرية كبيرة لتحميل 
يرا الياتف العديد من األحداث المباشرة والمسجمة سواء عبر الكاميرا الرقمية أو كام

 المحمول.

 :فالموقع سيل االستعمال بالنسابة لتحميل وتنزيل  سيل االستعمال من قبل العامة
 األفبلم مقارنة لعيره من المواقع ويوفر أدوات داعمة لذلك.

 :تستطيع مشاىدة بثو حيا  بمجرد ضغطك عمى وصمة الفمم، فإنكف سيل المشاىدة
ظ بو إن اردت من خبلل برنامج موسيقي ومباشرة من الموقع، بل تستطيع اتن تحتف

 .Real Playerمثل 

 :ن الفمم فالموقع يوفر محرك خاص بو يمكنك من أن تبحث عن عنوا سيل البحث
 .أو الحدث ومن ثم مشاىدتو

 :فالموقع يسمح بتحديد من يشاىد الفمم، فأنت تستطيع أن تجعل مشاىدتو  الرقابة
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العامة، وكل ذلك يظير بمحركات ركين، او احصرا عمى مجموعة خاصة من المش
 البحث كغوغل.

 :كارك الخاصة فوب مجانية ىي خير وسيمة لترويج أفأفبلم يوتي أداة رائعة لمترويج
وشرحيا لمميتمين من العامة، فيو ال يكمفك شيئا مثل الحمبلت الترويجية التقميدية، 

، وىو مناسب وبالوقت نفسو يستطيع العالم بأسره مشاىدتو مجانا من خبلل الموقع
 لمجميع، أفرادا كانوا أم شركات.

  ميزة البث المباشر «Live streaming :»  ن تنزل أال تحتاج بواسطة ىذه الميزة
الفمم حتى تشاىده، بل بمجرد الضغط عمى وصمة الفمم ستتمكن من مشاىدتو ومن 

وىي أي جياز حاسوب او ىاتف نقال إن كان يدعم تقنية بث ذلك النوع من األفبلم، 
ميزة مكنت العديد من محطات البث والقنوات االخبارية من عرض برامجيا مباشرة 

 1عبر اليوتيوب مما اعتبر طفرة في تطوير االعبلم وتقنيات البث المباشر.

 خصائص مواقع التواصل االجتماعي: (4

 تشترك المواقع االجتماعية في خصائص أساسية أبرزىا: (5
 :Profile Pageخصية الممفات الشخصية أو الصفحات الش - (6

 

  

 

 

                                                           
1

 http:/www.luxorlink.com/bank39html2013الوعي ىو السبلح في عصر المعمومات ،  محمود القاضي -
7h220 
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ومن خبلل الممفات الشخصية يمكن التعرف عمى اسم الشخص، ومعرفة المعمومات 
إلضافة إلى األساسية عنو كالجنس، وتاريخ الميبلد، واالىتمامات والصور الشخصية. با

غيرىا من المعمومات، ويعد الممف الشخصي بوابة الدخول لعالم الشخص، فمن خبلل 
الصفحة الرئيسية لمممف الشخصي يمكن مشاىدة نشامل الشخص مؤخرا، ومعرفة من ىم 

 1أصدقاءه وما ىي الصور الجديدة الى وضعيا.. إلى غير ذلك من النشاطات.

 Participation:المشاركة  -

المواقع االجتماعية تشجع المساىمات وردود الفعل من األشخاص ألميتمين، حيث وسائل 
 .اصل بين وسائل اإلعبلم والجميورأنيا تطمس الخط الف

 الفعل والمشاركة :Opennessاالنفتاح  -

ر مواقع التواصل االجتماع تقدم خدمات مفتوحة ، عمى الصفحات بمعظم وسائل االعبلم ع
ت والتعميقات وتبادل المعمومات، بل نادرا ما توجد أية حواجز امام حيث انيا تشجع التصوي

 الوصول واالستفادة من المحتوى.

 :Conversationالمحادثة  -

حيث تتميز مواقع التواصل االجتماعي وسائل االعبلم االجتماعي عن التقميدية من خبلل 
أو الخبر أو المعمومة إتاحتيا لممحادثة في اتجاىين، أي المشاركة والتفاعل مع الحدث 

  2المعروضة.
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 41، مرجع سبق ذكره ، ص ليمى أحمد جرار  -

2
 27، ص 2013األردن ، ، دار النقاش لمنشر ،  1خالد غسان ، المقدادي ، ثورة الشبكات االجتماعية ، ط -
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 :freinds/connectionsاألصدقاء / العالقات  -

الشخص لغرض معين، حيث تطمق المواقع وىم بمثابة األشخاص الذين يتعرف عمييم 
االجتماعية مسمى "صديق عمى الشخص المضاف لقائمة األصدقاء بينما تطمق المواقع 
االجتماعية الخاصة بالمحترفين مسمى "اتصال" او "عبلقة " عمى الشخص المضاف 

 لمقائمة.

 إرسال الرسائل: -

واء كان في قائمة األصدقاء أم تتيح ىذه الخاصية إمكانية إرسال رسائل مباشرة لمشخص س
 لم يكن.

 :Albumsألبومات الصور  -

تتيح الشبكات االجتماعية لمستخدمييا إنشاء عدد النيائي من األلبومات ورفع مئات 
تاحة مشاركة ىذه الصور مع األصدقاء لبلضطبلع والتعميق عمييا.  الصور عمييا، وا 

 :communityالمجتمع  -

تسمح لممجتمعات المحمية لتشكيل مواقعيا الخاصة بسرعة  وسائل اإلعبلم االجتماعية
والتواصل بشكل فعال، ومن ثم ترتبط تمك المجتمعات في العالم أجمع حول مصالح أو 
اىتمامات مشتركة مثل حب التصوير الفوتوغرافي، أو قضية سياسية أو برنامج تمفزيوني 

 1كترونيا متقاربا. مفضل، ويصبح العالم بالفعل قرية صغيرة تحوي مجتمعا إل
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 27خالد غسان المقدادي ، مرجع سبق ذكره ، ص  -
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 :groupsالمجموعات  -

تتيح الكثير من المواقع االجتماعية خاصية إنساء مجموعة اىتمام، حيث يمكن إنشاء 
مجموعة بمسمى معين وأىداف محددة، ويوفر الموقع االجتماعي لمالك المجموعة 

احة أشبو ما تكون بمنتدى حوار مصغر وألبوم صور مصغر، كما والمنضمين إلييا من س
أو األحداث ودعوة أعضاء  Eventsتتيح خاصية تنسيق االجتماعات عن طريق ما يعرن 
 تمك المجموعات لو وتحديد عدد الحاضرين والغائبين.

 :Connectenessالترابط  -

ية مترابطة بعضيا مع تتميز مواقع التواصل االجتماعي بأنو عبارة عز شبكة اجتماع
بعض، وذلك عبر الوصبلت والروابط التي توفرىا صفحات تمك المواقع والتي تربطك بمواقع 
أخرى لمتواصل االجتماعي أيضا مثل خبر ما عمى مدونة فيعجبك فترسمك إلى معارفك عمى 

 فايسبوك، وىكذا مما يسيل ويسرع من عممية انتقال المعمومات.

 :Pagesالصفحات  -

ع ىذه الفكرة موقع الفيسبوك، واستخدميا تجاريا بطريقة فعالة، حيث لعمل حاليا عمى أبتد
إنشاء حمبلت إعبلمية موجية، تتيح ألصحاب المنتجات التجارية أو الفعاليات توجيو 
ظيارىا لفئة يحددونيا من المستخدمين، ويقوم الفيسبوك باستقطاع مبمغ عن كل  صفحاتيم وا 

ن قبل أي مستخدم قام بالنقر عنى اإلعبلن، إذ يقوم المستخدمون بعد نقرة يتم الوصول ليا م
ذلك بتصفح تمك الصفحات عن طريق تقسيمات محددة، ثم إن وجدوا اىتمام بتمك الصفحة 

 يقومون بإضافتيا إلى ممفيم الشخصي.
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 الصحافة اإللكترونية: -سابعا

 مفيوم الصحافة اإللكترونية: -

لصحافة االلكترونية منذ نشأتيا وظيورىا في بداية التسعينات لقد اىتم الباحثون بتعريف ا
لى يومنا ىذا كما تعددت التسميات ليذا النوع من الصحافة فمنيم من يسمييا اإلعبلم  وا 
االلكتروني وآخرون يطمقون عمييا صحافة االنترنت وصحافة عمى الخط والصحافة 

تعريفات التي عرفت ىذا النوع من االلكترونية وفي ىذا السياق سنحاول أن نرصد أىم ال
 الصحافة.

يعرفيا شريف درويش المبان بأنو الصحافة كما يتم ممارستيا عمى الخط المباشر أي ان 
الصحيفة االلكترونية ليا نفس مميزات الصحافة لكنيا تختمف عنيا بكونيا آنية واستفادت 

  1من خدمات النشر اإللكتروني.
نية عمى أنو نوع من االتصال بين البشر يتم عبر الفضاء ويمكن تعريف الصحافة اإللكترو 

اإللكتروني األنترنت وشبكات المعمومات واالتصال األخرى تستخدم فيو فنون وآليات تقنيات 
المعمومات التي تناسب استخدام الفضاء االلكتروني كوسيط أو وسيمة اتصال بما ذلك 

فة من التفاعل مع المتمقي الستقصاء استخدام النص والصوت والصورة والمستويات المختم
األنباء اآلنية وغير اآلنية ومعالجتيا وتحميمييا ونشرىا عنى الجماىير عبر الفضاء 

  2االلكتروني بسرعة.
 خصائص الصحافة اإللكترونية: -

حتى نتوصل إلى معرفة الخصائص والميزات التي تحظى بيا الصحافة االلكترونية البد 
 ينيا وبين الصحافة المطبوعة.من إجراء المقارنة ب

                                                           
1

، الدار المصرية  2لصحافة االلكترونية ، دراسات في  التفاعمية و تصميم المواقع ، ط شريف درويش المبناني ، – -
 41، ص ،  2007المبنانية ،لبنان ، 

2
 11، ص  2009، دار أسامة لمنشر عمان ،  1الصحافة االلكترونية ، ط سميمان ، زيد منير -
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 الخصائص اإليجابية: . أ
قميميا  السرعة: .1 سرعة انتشار المعمومات، ووصوليا إلى أكبر شريحة ممكنة محميا وا 

 ودوليا في أقل وقت ممكن، وبأقل تكمفة.
ارئ لما يعرض من أخبار، وسيولة التواصل سرعة استجابة الق التفاعمية السريعة:  .2

 وعرض الرأي بين الصحفي والقارئ.
يرة مع الخبر بفينتج الصحيفة االلكترونية مرونة ك المرونة في التعامل مع الخبر: .3

 من حيث سرعة تحديثو أو تعديمو.
فالصحيفة االلكترونية تستطيع  سيولة الحصول عمى تقييم دولي معترف بو: .4

م دولي معترف بو، وذلك عن طريق ترتيب موقع أليسكا لمصحف الحصول عمى تقيي
 والمواقع االلكترونية، لتعرف عمى ترتيبيا بالنسبة لمصحف األخرى.

يتسع المجال لدى الصحافة االلكترونية لتفرد  استيعاب أخبر لمموىوبين والميتمين: .5
ر من مساحات خاصة لميواة واألقبلم الشابة وكافة شرائح المجتمع بصورة أكب

 نظيرتيا الورقية.
فالصحافة االلكترونية تتخطى حواجز الوقت والجيد والمال  تخطي القيود: .6

  1لمتابعييا.
وىي ميزة تعني، انو يمكن استحضار الصحيفة في أي وقت ومتى شاء  التوفر: .7

 القارئ ومن أي دولة في وقت قصير.

           

                                                           
1

 103 – 102، ص  2014 ، عمان ، 4عمي عبد الفتاح ، الصحافة االلكترونية ، ط  -
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تمكنت الصحافة االلكترونية من خمق ايجاد مجتمعات متجانسة االىتمام:  8
مجتمعات متجانسة محمية عربية، ودولية صحيفة، حول قضية ما، مثل قضايا 

 حقوق االنسان.
فاحتواء الصحافة االلكترونية عمى استطبلعات رأي استطالعات الرأي:  9

 ساحة كبيرة لمقارئ من إبداء رأيو دون قمق.واستفتاءات تعطي م
 توفر الصحافة االلكترونية أرشيف وقاعدة معموماتية قاعدة معموماتية ضخمة:  10
 لمصحفي في كل وقت.  11
عدم حادة إدارة الصحيفة االلكترونية إلى مقر واحد ثابت المرونة المكانية:  12

 يحوي كل الكوادر.
المتعددة، الصوت والفيديو يمكن من فإن طريق خدمات الوسائط قوالب متميزة:  13

 خبلليا دعم المفيوم النصي بطريقة تخدم الشكل والمضمون معا.
 الخصائص السمبية:  . ب

قد يؤدي إلى فقدان المصداقية في  ضرورة السرعة في نشر األخبار االلكترونية: .1
حالة عدم صحة الخبر، بعكس الصحافة الورقة التي لدييا وقت أكبر لتأكد من 

 المنشور. مصداقية
قد تكون نشر لخبر غير صحيح، ييدد السمم األمني  عدم خضوعيا لرقابة: .2

 واالجتماعي مما يجعميا سمبية.
فعدد من المؤسسات الصحفية االلكترونية عمدت إلى  نقص العمالية البشرية: .3

تناقص عدد الموارد البشرية في المؤسسة اإلعبلمية، لعدم حاجتيا إلييم في الوضع 
 الجديد.

فعدم توفر اإلمكانيات التقنية في الدول النامية، ومنيا بعض  فوارق التقنية:ال .4
الدول العربية، نتج عنو فروق في جودة شكل ومضمون ما يقدم في الصحيفة 
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 االلكترونية.
قد يحدث عطل ألي من الكاببلت المغذية لؤلنترنت في أي دولة.  إعطال االنترنت: .5

 الجريدة عبر االنترنت. مما ينتج عنو عدم القدرة عمى تصفح
يمكن ألي دولة أن تحجب موقعا أو جريدة معنية، مثل استخدام  إمكانية الحجب: .6

  1البروكسيان.
 
 أنواع الصحافة اإللكترونية: -

لقد صنف الباحثون فئات الصحافة االلكترونية إلى ثبلثة ومن بين من اعتمد ىذا 
لغريب" حيث تم التمييز بين التصنيف نجد كل من "عبد االمير فيصل" و"سعيد ا

ثبلثة أنواع وىي: النسج االلكترونية لمصحف الورقية، الصحف االلكترونية البحتة و 
 أخيرا المواقع اإلعبلمية التي تعمل كبوابات إعبلمية شاممة.

وىي المواقع التابعة لمؤسسات صحفية تقميدية  النسخ االلكترونية لمصحف الورقية: .1
ا ينشر عمى صفحات تمك الصحف. وال يعمل بيا حيث تحتوي عمى معظم من

نما مبرمجون ينتقون ما في الصحيفة المطبوعة إلى الموقع االلكتروني  الصحفيون وا 
ويمتاز ىذا النوع بتقديم نص الخدمات االعبلمية التي تقدميا الصحيفة الورقة من 

ورقية احداث وتقرير وأخبار وصور كما يقدم خدمات أخرى ال تستطيع الصحيفة ال
تقديميا وتتيحيا الطبيعة الخاصة بشبكة االنترنت والتكنولوجيا النص الفائق 

hypertext مثل خدمات البحث داخل الصحيفة أو في شبكة الويب وخدمات الربط ،
بالمواقع األخرى، وخدمات الرد الفوري، واألرشيف إضافة إلى تقديم خدمات الوسائط 

ية. ومن ىذا فإن ىذا النوع من الصحافة النصية والصوت multimédiaالمتعددة 
 االلكترونية يعتبر مكمبل لمصحيفة المطبوعة.
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 104ص  نفس المرجع السابق ، -
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والتي ال يكون ليا مقابل ورقي، حيث يتم تصميم  الصحف االلكترونية البحتة: .2
دارتيا وكل  الصحيفة االلكترونية لمنشر عمى االنترنت، وىي مستقمة بأجيزتيا وا 

احل عممية إنتاجيا تتم إلكترونيا، فيي مؤسسة صحيفة تستغني عن عمميتي الطبع مر 
والتوزيع وتستبدليما بالنشر االلكترونية، يعرف ىذا النوع من الصحافة حسب الباحث 
رضا عبد الواجد أمين عمى أنيا الصحافة باستخدام الشبكات ىي العممية التي تتخذ 

في عدد من   1االنترنت لنشر المحتوى، مواقع ليا محددة التعريف عمى شبكة
الصفحات الرقمية تحمل اسما وعبلمة مميزة لتحقيق عدد من الوظائف الصحفية 
محميا وعالميا. فالصحيفة االلكترونية البحتة تخضع لمنمط االلكتروني في التبويب 
وعرض الموضوعات وأسموب التحرير، وتغطي مجاالت األحبار بأنواعو. وتحاول أن 

يد من تقنيات تصميم الصحيفة لمزيد من التنوع، فيي صحف يومية يتم تحديث تستف
 موادىا اإلخبارية آنيا وصفحاتيا يوميا.

ىي مواقع متخصصة إلكترونية تنشر  مواقع إخبارية تعمل كبوابات إعالمية شاممة: .3
اد عمى أخبارا وتعميبلت وتحقيقات أعدت لمنشر عمى شبكة االنترنت، وتحدث المو 

البوابات محررون ومراسمون مينيون يسمون صحفيي  ىذهالساعة، ويعمل في مدار 
االنترنت. وتقدم ىذه الصحف خدماتيا اإلخبارية عمى مدار الساعة باالعتماد عمى 
وكالت األنباء أو شبكة المراسمين، كما أنيا تنشر في كل عدد يومي من اعدادىا 

 .2أخرىمجبلت  فة أومقاالت مختمفة مكتوبة خصيصا لمصحي
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 نية :نشأة و تطور الصحافة اإللكترو  -
 

 عالم: نشأة و تطورىا في ال (1
ورتي االتصال والمعمومات وما نجم عنيما من تقنيات وتطورات ثألقت كل من  لقد

متعددة بظبلليما عمى الصحافة المطبوعة التي استفادت من تقنيات النشر 
 -اإللكتروني، في ىذا السياق تطورت الصحافة االلكترونية بفضل تجارب )النيميتكس

Teletextة البريطانية التجارب التفاعمية االخرى في ( والفيديوتكس في ىيئة اإلذاع
مجاالت نقل النصوص شبكيا، ومن تطور قواعد البيانات الصحفية الشبكية ومن 
استخدام الكمبيوتر في عمميات ما قبل الطباعة في داية السبعينات من القن الماض 
ثم تجاربي تقديم الخدمات الصحفية بالياتف التي ميزت عمل شركة "كمبيوسيرف" 

، ال يوجد اتفاق حول أول صحيفة إلكترونية تم انجازىا 1980وغيرىا منذ بداية العام 
في عام  -شيدن-في العالم لكن التاريخ الحقيقي لظيور الصحافة االلكترونية حسب 

 م.1981

تعتبر كولومبس ديسباتش أول صحيفة إلكترونية تقدم خدماتيا لمجميور، أما 
ت و"نيويرك تايمز إال أن ىذه الصحف توقفت الصحف األخرى فتشمل واشنطن بوس

م. بعد انفضاض الشراكة مع شركة كمبوسيرف، وتبع ذلك ظيور خدمات 1982سنة 
، لكن ىذه المحاوالت سريعان ما BBGصحافية في قوائم األخبار اإللكترونية مثل 

باءت بالفشل ولم تمق النجاح المنتظر منيا ما يفسر االنطبلقة الحقيقية لمصحافة 
االلكترونية في بداية التسعينات، وتعتبر صحيفة ىيمزبيو جدا جيبلد السويدية أول 

  . 1990بالكامل عمى شبكة االنترنت  صحيفة في العالم التي نشرت إلكترونيا

 لد حول تاريخ الصحافة االلكترونيوحسب الباحث األمريكي مارك ديوز في دراسة 
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مريكيةل شنت نسخة إلكترونية ليا عمى فإن أول صحيفة في الويبلت المتحدة األ
  1مع نسختيا شيكاغو أون الين. 1992االنترنت كانت شيكاغو تربيمون عام 

كان لركز أبحاث "ميري كيوري" أثر بالغ في تطوير بعض الجرائد االلكترونية مع 
 Sanبدايات األولى ليذا النوع حيث اتاح المركز صحيفة سان جوزيو مركيوري نيوز 

Jose Mercury  لتكون في مقدمة الجرائد 1993عمى الخط المباشر عام ،
االلكترونية المنشورة عمى الواب. والتي اتاحت خدمات إضافية مثل أرشيف األخبار 
ولوحة النشرة االلكترونية لمقراء التصال بالمحررين وخدمات اخرى لم تكن معروفة 

 من قبل.

مثابة نسخة الكترونية من صحيفة كما أن صحيفة "إلكترونية تمجراف" التي ىي ب
دايمي تمجراف" كانت من الصحف االلكترونية االولى الرائدة في بريطانيا والتي 

وتمتيا صحيفة "التايمز" في سبتمبر من نفس العام، حيث  1994ظيرت سنة 
 تضمنت أول ندوة نقاش تفاعمية.

لمصحف  ، أسس الممثمون الثمانية الرئيسيون 1995ففي شير أفريل من عام 
وتيدف إلى  News Ontry Networkاألمريكية جمعية الصحف االلكترونية تسمى 

مساعدة الصحف الصغرى إلى إنشاء طبعة عمى الخط، ويتعمق األمر بالمجموعات 
 الصحفية التالية:
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Ridder, Times Minoi, Tribune . Advance Publication, Washigton 
Posti Knight. 

 نشأة و تطور الصحافة اإللكترونية في الوطن العربي: 

الوجود العربي في الشبكة من جانب -عندما دخمت األنترنت إلى العالم العربي توسيع
لمالية واإلعبلمية مواقع ليا تعبر عن األفراد والمؤسسات، فأنشأت الشركات والمؤسسات ا

   1اىتماماتيا.

تتواجد الصحف العربية عمى األنترنت كنسخة إلكترونية لمصحف المطبوعة اليومية 
واألسبوعية في أغمب األحيان، ويتم تحديث معظميا يوميا أو دوريا بالنسبة لمصحف 

إلى االنترنت دون تواجد األسبوعية، كما تتواجد صحف الكترونية يعود الفضل في ظيورىا 
 نسخ ورقية ليا.

أين صدر أول  1995وكان أول ظيور لمصحافة العربية عمى شبكة األنترنت في سبتمبر 
 نسخة إلكترونية لصحيفة الشرق األوسط وكانت عمى شكل صور.

، والثالثة ىي الحياة التي صدرت 1996لتحذو حذوىا " جريدة النيار " المبنانية في جوان 
تح من جوان في العالم نفسو والرابعة ىي "السفير" المبنانية وجريدة "األيام" البحرينية في الفا

 .1996في أواخر عام 
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األنترنت ثم تمتيا األىرام ظيرت "الجميورية" كأول صحيفة مصرية عمى  1997وفي سنة 
وىكذا فقد ازداد عدد  2000، وتمتيا بعد ذلك صحيفة "األخبار" في سنة 1998في أوت 

صحيفة ومجمة ودورية عربية  350الصحف عمى شبكة األنترنت، حيث تم رصد أكثر من 
، وىو عدد قد تضاعف بعدىا حيث لم يعد باإلمكان إحصاء الصحف 2000مع حمول سنة 

 1المتواجدة عمى األنترنت حاليا لعدم توفر قاعدة بيانات دقيقة.العربية 

تشير الدراسات التي تناولت الصحف االلكترونية العربية عمى أن البدايات. االولى ليذا 
النوع التي كانت في استخدام أساليب والتكنولوجيات ومميزات النشر االلكتروني ولم يتبمور 

اللكترونية في السباق ذاتو وأوضحت الدراسات اإلعبلمية اإلدراك الكامل لطبيعة الصحيفة ا
التي رصدت تطور الصحافة عمى األنترنت بأن ذىنية النشر الورقي ىي السائدة في 
الصحافة االلكترونية العربية وأغمبية ىذه الصحف ال يتم تحديدىا عمى مدار الساعة بل ىي 

 نسخ إلكترونية كربونية لمصحف التي صدرت بالصباح.

من بين أىم األبحاث الحديثة التي تناولت تطور الصحافة االلكترونية العربية نجد اطروحة و 
دكتوراه لمباحث المصري محمد خالد غزي والتي خمص فييا إلى أن الصحافة العربية عمى 
االنترنت الزالت بعيدة كل البعد عن نظيرتيا في العالم وتتاج إلى التقنيين من خبلل 

العمل اإلعبلمي وىذا باالرتكاز عمى مواثيق الشرف األخبلقية التي  تشريعات تضبط ىذا
 ظيرت في الصحافة منذ نحو ثمانية عقود.
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الصحافة االلكترونية في ذات السياق يشير الباحث إلى جممة من الصعوبات التي تواجو 
العربية ومنيا عدم وجود عائد مادي من اإلعبلنات أو االشتراكات أو التسويق الذي توفره 
لمامو بالتقنيات الرقمية المتعددة  الصحافة الورقية وندرة وجود الصحافي االلكتروني المدرب وا 

إلى الكثير من  التي تحتاج إلى ميارة ودراسة وتدريب، وتأخر دخول الصحافة االلكترونية
الدول العربية وعدم وجود قاعدة جماىيرية واسعة لمستخدميو، وغياب األنظمة والقوانين 
العربية التي تنظم الصحافة اإللكترونية، ما ليا وما عمبيا، وليذا يتعاظم االىتمام بأمن 

  1المعمومات االلكترونية وسبلمتيا.

 ر: ظيور و نشأة الصحافة اإللكترونية في الجزائ -

 لمحة عن واقع الصحافة اإللكترونية في الجزائر: .1

، 1993عرفت الجزائر ظاىرة االنترنت كغيرىا من بمدان النامية في التسعينات وىذا سنة 
بواسطة خط ىاتفي  CERISTعن طريق مركز البحث في اإلعبلم العالمي والتقني 

ليونسكو، حيث أقامت وتم ىذا االرتباط في إطار اتفاقية التعاون مع ا Dialupمتخصص 
 الجزائر الربط الكامل مباشرة من ايطاليا عبر البحر.

بعد ذلك بسنة تم السماح لمباحثين والعالمين باستعمال المجاني لمشبكة، ليتم فتح أول 
وىذا في حدود الطاقة المخولة ليذا  1995مصمحة لبلشتراك يستفيد منيا المستعممون سنة 

الشتراك مفتوحا فقط أمام األشخاص الذين يمتمكون سجبل االرتباط، التخصص، مما جعل ا
 تجاريا.

وبتعاون مع مصالح البريد والمواصبلت تم تدعيم الكابل االول بخط  1997في ديسمبر 
متخصص آخر ليتمكن بعدىا الخواص في استثمار في ىذه الشبكة، حيث ارتفعت اعداد 

 شركة. 18إلى  2000مقدمي الخدمة في مارس 
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في ىذا السياق استفادة الجزائر من الخدمات المتطورة لشبكة االنترنت وانتشارىا الواسع ما 
  1ميد لظيور نوع آخر من الصحافة يطمق عميو صحافة االنترنت أو الصحافة االلكترونية.

 ظيور الصحافة اإللكترونية في الجزائر: .2

أخرة نوعا ما في محال الصحافة االلكترونية مقارنة بالدول رغم أن الجزائر كانت، مت
العربية، واألوروبية، إال ان تجربة الصحافة المكتوبة مع األنترنت ألول مرة كانت نياية سنة 

، حيث كانت جريدة الوكن بالمغة الفرنسية سابقة إلى اعتناق النشر اإللكتروني 1997
نشاء أول موقع ليا عمى الواب، وىذا ب عد إلغاء االحتكار عمى مركز البحث العممي والتقني وا 

أمام المزودين الخواص لؤلنترنت، حيث ينطمب الحصول عمى موقع شبكة األنترنت من 
 مسؤول أي جريدة سجبل تجاريا لكل ىيئة ذات طابع تجاري.

ول فبعد تجربة الوطن الناجحة تمييا جريدة ليبارتي بالمغة الفرنسية أيضا ثم جريدة اليوم أ
 صحيفة بالمغة العربية تنشر عمى االنترنت ولحقت بيا جريدة الخبر.

لتظير بعدىا العديد من الصحف االلكترونية،  Algeria Watchثم ظيرت صحيفة 
" ومعظم ىذه  Tout sur Algérieأشيرىا في وقتنا الحالي "كل شيء عن الجزائر "أو "
 2نجميزية. الصحف تصدر من خارج الوكن بالمغتين الفرنسية واإل
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 النشر اإللكتروني:  -

 مفيوم النشر اإللكتروني: .1

أ استعمالو في النصف مصطمح حديث بد Electronic Publishingالنشر االلكتروني 
الثاني من السبعينات من القرن الماضي، ولم يعره المتخصصون في المعمومات أي اىتمام 
إال في بداية الثمانينات، ويمثل جوىر النشر االلكتروني في عرض صفحات المعمومات، 
سواء كانت نصوص أو عناصر جرافيكية عمى الشاشة التمفزيونية أو شاشة الحاسب المي، 

ى ذلك فإن النشر االلكتروني ليس مجرد خطوة في سمسمة التطورات التي مرت بيا وعم
تقنيات النشر بدء الطباعة بالحرون المتحركة، بل يرتبط النشر االلكتروني بعدد كبير من 

  1التقنيات كالتصوير الضوئي والياتف، واألقمار الصناعية وأشعة الميزر.

االلكتروني يشمل ييدف إلى إخبلل المادة التي : يرى أن النشر 1987حسب تعريف تبمر 
 تنتج إلكترونيا وتعرض عمى الشاشة بدا من المادة التي تنتج في شكل ورقي.

وىدفو )حسن أوب خضرة( بأن النشر يأتي في أحد أشكال ثبلثة: استخدام الحاسب اآللي 
توزيع المعمومات ليشمل إنتاج المواد التقميدية او استخدام الحاسب اآللي ونظم االتصال ل

 إلكترونيا عن بعد او استخدام وسائط تخزين إلكترونية.

 مراحل النشر اإللكتروني: .2

  :كانت باستخدام الحاسوب إلصدار المنشورات البسيطة والمحدودة المرحمة األولى
 تج عمى الورق وفي ىذه الحالة كانالنسخ، واستخدام المعمومات إلخراج النا

اآللة الكتابية ويتفوق عمييا من خبلل القدرة عمى تخزين  الحاسوب يستعمل بديبل عن
 معمومات ال
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  ور، فضبل عن معالجة تمك المعمومات واسترجاعيا بأقل صعمى شكل نصوص و
 مرحمة كانت في عقد الستينات من القرن الماضي.جيد وبأسرع وقت، وىذه ال

  :شيدت تطورا في صناعة الحاسبات ونظم االتصال ات وذلك المرحمة الثانية
شيدت التحسينات التي أدخمت عمى عممية النشر، وذلك أصبحت التكنولوجيا جاىزة 
 إلتمام عممية النشر االلكتروني كاممة، وليس فقط المساعدة في الطباعة الورقة،
فجعمتيا تنتج مطبوعات أكثر تكامبل وجودة مع اتساع استعماليا، وىذه المرحمة كانت 

 غي عقد السبعينات من القرن الماضي.
  :وىي مرحمة عقد الثمانينات والتي شيدت وظيور النشر المكتبي المرحمة الثالثة

عمى إثر تطوير الحاسبات الشخصية أواخر السبعينات، وظيور برامج معالجات 
ممات، وىي برامج تطبيقات عامة قادرة عمى تجميع الحروف ألغراض الطباعة الك

 ويدل ىذا المصطمح )النشر المكتبي( عمى نطاق متطور لمعالجة الكممات.
  :وىي العمل عمى إحبلل النشر اإللكتروني محل النشر التقميدي المرحمة الرابعة

وتعدد خدمات االتصال بجميع أنواعو وأشكالو خاصة في ظل ضيور شبكة األنترنت 
  1وتكنولوجيا الوسائط المتعددة وىذا قبل، موازين النشر والمعروفة.

 مكونات النشر اإللكتروني: .3

التي تكون في مجمميا أنظمة النشر االلكتروني حيث  يوجد عدد من المكونات األساسية
لممدخبلت ووحدات  Input Unitsيتضح انيا تتكون في األساس من وحدان إدخال 

خراج لممخرجات يتوسطيما تقنية التوضيب االلكتروني عمى شاشات العرض المرئي إ
عالية التبيين ىذا إلى جانب مجموعة متعددة من البرمجيات التي من خبلليا تستطيع 

 ىذه النظم القيام بوظائفيا المختمفة.
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 ا:أوال: المدخالت: تتكون من نوعين رئيسيين ىم 
 أي المعمومات المعبرة عن النصوص والحروف. المعمومات النصية الحرفية: -
 أي المعمومات المعبرة عن العناصر الجرافيكية المختمفة. المعمومات التصورية: -

 :يقصد بو تصميم الصفحات عمى الشاشة مباشرة  ثانيا: التوضيب االلكتروني
 ية عمى الشاشة.حيث يتم تصميم صفحة كاممة بكل عناصرىا التيبوغراف

 :أيا كانت المخرجات النيائية بتشكيميا عمى الشاشة أو لوحة  ثالثا: المخرجات
الطباعة او جياز مخرجات مستقبمي البد من فرز المواد لموصول إلى مرحمة 

 اتقان عالية.
 :ىناك العديد من البرمجيات المتاحة اليوم أمام النشر  رابعا: البرمجيات

ستخدام ىذه البرمجيات إلحداث العديد من التأثيرات االلكتروني حيث يمكن ا
نجاز العديد من االعمال التي كانت تتطمب في الماضي وقت وجيدا كبيرين  وا 

  1ومن أمثمة ىذه البرامج:
Editords Image, Communication Programs, Map Programs 
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