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 في تطـور اإلعـالم والمعلومـات مقدمـة المحاضرة األولى :

 

 اإلشـاراتمرت وسائل االتصال بعـدد مـن الرـورات بعـد مرحلـة  -

والعالمات ابتداء من اختراع جوتنبرج للطباعة والمطبعـة مـرورا 

تطـور الختـراع الراد ـو والتلفن ـو   ـ   باختراع الالسلكي الذي

الضوئية ، والتناوج بـين  واألليافاالصطناعية واالنترنت  األقمار

 (1) االنترنت كوسيلة اتصال حد رة وبين الوسائل التقليد ة .

ــوتر  - ــور الكمبي ــد مرــل  ا ــ لق ــار    أه ــي ت ــرد ف ــدم منف ح

 األساســيالكمبيــوتر العامــل  أجاــنةالتكنولوجيــا ، فقــد كانــت 

تغير خالل الخمسين سنة الماضية وبخاصـة فـي ملـال المـال لل

ــي يرعمليــة التطــو ر  إطــاروالتلــارة واالقتصــاد وفــي  فــي  والت

الملتمــب بصــفة عامــة ولــذلل نطلــا علــى هــذا العصــر عصــر 

 The Information Ageالمعلومات في كل المياد ن 

ـــب والفضـــائيات  ـــة والط ـــة الورا ي ـــدا  الاندس ومـــن  لـــل مي

Aerospace ـــدفب و ـــات  ات ال ـــا المركب  Automotiveتكنولوجي

Technology   ، الكمبيــوتر  ــنداد  تــي ير ومــا  ــنالوكريــر ريرهــا

صــناعة الحوســبة تلخيصــا للتكنولوجيــا  وأصــبحتو تســب و تنــوع 

 . High Technology (2)الفائقة 

ـــا  أننـــا تفـــا العلمـــاء علـــى  - نعـــيل اليـــوم عصـــر التكنولوجي

مــاعي ، ونحــن نعــيل فعــال ملتمــب والمعلومــات والتواصــل االجت

المعلومات الذي  عتمـد علـى اسـترمار التكنولوجيـات الحد رـة فـي 

المعلومات الوفيرة الستخداماا في تقد   الخدمات على نحو  إنتاج

فـي التنـو ر والتطـو ر ،  أساسـاسر ب وفعال ، وتشكل المعلومـات 

ومن  ملل المعلومات الصحيحة فـي الوقـت المناسـب فانـل  ملـل 
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عناصر القوة والسيطرة في عال  متغير  عتمد على العل  فـي كـل 

شــب بعيــدا عــن العشــوائية واالرتلاليــة ، و شــير مصــطل  تفلــر 

اتســاع الملــال الــذي  إلــى  Information Explosionالمعلومــات 

ممـا  اإلنسـانيتعمل فيل المعلومات ليشمل كافة ملاالت النشـا  

 اإلنتـاجالفكـري ، وتشـتت  اجاإلنتـالنمو الاائل في حل   إلى ؤدي 

المعلومــات كالـدور ات والكتــب  أشـكالالفكـري ، وتنـوع مصــادر و 

والبحـــوم والبيانـــات والنـــدوات والمـــؤتمرات والرســـائل العلميـــة 

 إليـلاللامعية وبراءات االختراع ، والمواصفات القياسية مما  حتـاج 

 . Information Society(3)ملتمب المعلومات 

ي التـ وأدوارهاهي بوجل عام المعرفة  Technologyالتكنولوجيا  -

فــي العـال  الخــارجي ، ولاـا عنصــرا   للتـي ير اإلنســا  سـتخدماا 

والمعـدات  اآلالت كمل بعضاا بعضا ، العنصر المادي المتمرل في 

المعرفية والتقنيـة  األسسوالعنصر العلمي والمنالي الذي  شمل 

 أ ات الماد ـة ، لـذا نلـد تلل الوحد إنتاجوالمنالية التي هي وراء 

تقـوم علـى  Communication Technologyتكنولوجيـا االتصـال 

 (4)عاملين 

 الفكري والمعرفي و تمرل في عل  االتصال . األول :

المادي والتقني المتمرل في التطبيا العلمـي لالكتشـافات  : الراني

تكنولوجيـا  إلـىواالختراعات والتلارب في ملال المعلومات وصوال 

 لمعلومات ومرحلة التفاعلية .ا
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 ماهو االتصال :

 

هـــو   Communication Processجـــوهر عمليـــة االتصـــال  -

والمعــاني والمعلومــات باعتبــارا نشــاطا  األفكــارالمشــاركة فــي 

ــة  ــا العمومي ــذ وع  أو ســتادف تحقي الشــيوع  أواالنتشــار  أوال

قضـــية عـــن طر ـــا انتقـــال  أونشـــا   أوموضـــوع  أولفكـــرة 

جماعـة  أوواالتلاهات من شـخ   اآلراء أو األفكار أوت المعلوما

ــى موحــد  أو أشــخا  إلــى جماعــات باســتخدام رمــوم  ات معن

 ومفاوم بنفس الدرجة لدى كل من الطرفين .

الرئيسة التي تشتمل على عمليـات  أو األماالتصال ه  العملية  -

وتتفــا  األهــدافمتنوعــة مختلفــة مــن حيــ   أنشــطة أوفرعيــة 

عمليـات اتصـال باللمـاهير ، ومـن  أناـايناا علـى جميعا فيما ب

ومســتو اتل والحــرب النفســية والــدعوة  بينواعــل اإلعــالم لــل 

 والعالقات العامة .

ــات  - ــة االتصــال  Informationالمعلوم ــام لعملي ــادة الخ هــي الم

الرسـالة وهـي  أو اإلشـارةتوصـيل  إلـىتادف  وألواناا بيشكالاا

لمعلومات بلـوهر أي تعامـل عناا ، وتتصل ا واإلعالمالمعلومة 

 . أخرىبين ملموعة وملموعة  أوبشري بين فرد وجماعتل 

 شترك كل من عل  االتصال وعلـ  المعلومـات فـي االسـتفادة  -

وهـي  Information Theoryنظر ـة المعلومـات  إلـىواالسـتناد 

 اإلحصـائية لعلـوم االتصـال لصـاحباا و كلـودفرع من النظر ـة 

قيـا   إلـىالتي تادف  1948عام و  Claude Shannonشانو  

محتـــوى المعلومـــات فـــي الرســـائل االتصـــالية ، واالســـتخدام 
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لاذا النظر ـة فـي علـوم االتصـال وبخاصـة تصـمي   األساسي

 (5)االتصاالت  ات الذكاء والكفاءة . أجانة

تلسـيد  إلـى أدىتطور وسائل االتصال  أ  إلى  من  لل لخن -

 أ صـــغيرة ( أي  ماكلوهـــا  ) العـــال  قر ـــة مارشـــالنظر ـــة 

ــا االتصــال كســرت الحــدود والمســافات والمســتو ات  تكنولوجي

وســيلة اتصــال انتشــرت فــي بدا ــة القــر   أهــ فكــا  الاــات  

القـر   أواخـرالعشر ن والتلفن و  في منتصفل ، واالنترنت فـي 

القر ــة االلكترونيــة والتــي  إلــىالعشـر ن فتحــول العــال  بــذلل 

 أبرمهـااالتصال اللماعي ومن  ورة وسائل  األ ام سودها هذا 

ومـن أهـ  سـمات التطـور  لـل و الفيس بوك ، وتو ترو ، ورير 

 (6) االتصالي في المرحلة االلكترونية كما  لي : التكنولوجي

 اختراع وسائل اتصال جد دة وفا و ائ  جد دة . -1

 . اإلعالمي اإلنتاجاللد دة في تطو ر  اإلعالممساهمة وسائل  -2

اللماهيري وعملت علـى  اإلعالموسائل خدمت شبكة االنترنت  -3

 .حر في اختيار الوسيلة المناسبة واإلنسا تطو رها وعولمتاا ، 

ـــى  -4 حلـــ  المعلومـــات المتاحـــة ماد مـــن فـــر  الحصـــول عل

المعلومـات  إرسـالالتكنولوجيا االتصـالية اللد ـدة فـي عمليـة 

 واستقبالاا .

 ماإلعـالتحطي  الحواجن وتخلـي   إلىهذا التكنولوجيا تسعى  -5

التلقـي اال لـابي أي عمليـة التفاعـل ،  إلـىمن التلقـي السـلبي 

 انتقالي . هوا لابيفالمشارك ل   عد سلبيا بل 

المتخصـــــ  الموجـــــل لف ـــــات معينـــــة  اإلعـــــالم اـــــور  -6

Narrowcasting . 

عــن طر ــا االتصــال  اإلعــالمعولمــة وســائل  إلــىالتطــور  أدى -7

ــاتوالتواصــل  ــة المتطــورة والت باإلمكاني ــا التكنولوجي كنولوجي
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ــة  ــدد  Interactive Techالتفاعلي ــال متع ــا االتص ، وتكنولوجي

، وهـي التـي  Multi Media Communication Techالوسـائ  

جماــوري  ال أوتحطــي  الحــواجن بــين مــاهو جماــوري  إلــى أدت

Demassfigation. 

 

 .ام ..ـل عـوبوج

فــي وســائل  التــي يردور شــد د  إلــى أدى  التطــور التكنولــوجي فــ 

قبل سلطات التشـر ب  األولىبالفعل السلطة  أصبحتالتي  عالماإل

والتغيير كما نرى هـذا  التي يروالتنفيذ والقضاء بفعل قدرتاا على 

فــي  ــورات الشــباب بفضــل وســائل التواصــل االجتمــاعي و  األ ــام

ــنعي   ــن ال ــة المشــاورة ع ــد المقول ــا  ؤك ــو م ــوك و وه ــيس ب الف

انايــار  أســبابما ســ ل عــن ا : عنــدســالبولنــدي البــارم و لــيل والي

واالتحاد السوفييتي فقـال  أوروباالشيوعية في دول شرق  األنظمة

 (7) كل ماحدم بدا من التلفن و  و إ و  باختصار 

ومـــب تطـــور البـــ  الفضـــائي والســـماوات المفتوحـــة والتعدد ـــة 

الفضـائيات عنـد تـوفر المـال والتقنيـات  إطـالقوساولة  اإلعالمية

مواقـب التواصـل االجتمـاعي  األخيـرةالسنوات الالممة ، انطلا في 

و الفيس بوك و الذي لعب دورا ماما وفاعال في  ـورات  أبرمهاومن 

الشــباب التــي تطــوف فــي الــبالد العربيــة والناميــة وتاــدد الــدول 

 . األحيا الكبرى في بعض 

  التفاعلي و اإلعالمو دراسة هذا المساق  أهمية تيتيومن هنا 

 

 

 

http://www.aiacademy.info/


| care@aiacademy.info www.aiacademy.info 
 

7 

 دا من المواضيب نلملاا على النحو التالي:وندر  في  لل عد

 مقدمة عامة -1

 التفاعلي اإلعالممفاوم في  -2

 التفاعلي بدرجة الوعي السياسي واالجتماعي اإلعالمعالقة  -3

 وأخالقياتلالتفاعلي  اإلعالم أنواع -4

 المدونات االلكترونية وحر ة التعبير -5

 على الملتمعات الحد رة وتي يراتلالفيس بوك  -6

 لية والرقميةالصحافة التفاع -7

 االلكترونيالكتاب  -8

 الراد و الرقمي -9

 التلفن و  التفاعلي-10

 التفاعلي اإلعال -11

 العامة عبر االنترنت  العالقات-12

 السينما التفاعلية-13

تعمي  استمارة للتعـرف علـى مـدى اسـتخدام طـالب اللامعـة -14

 التفاعلي . لإلعالم

 ب الفلسطينيالتفاعلي على الملتم اإلعالموسائل  تي ير-15

 مناقشات عامة في ضوء نتائج مضمو  االستمارة ......-16

  التفاعلي : لإلعالممصادر ومراجب -17

 التفاعلي اإلعالمد. حسين شفيا :  -

 د. محمود عل  الد ن : الصحافة االلكترونية -

 د. شر   درو ل اللبا  : الصحافة االلكترونية -

ة في عصـر التقنيـة د. سعيد الغر ب النلار : تكنولوجيا الصحاف -

 الرقمية

 االلكتروني اإلعالمد. ماجد التربا  :  -
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 د. ماجد التربا  : االنترنت والصحافة االلكترونية -

 د. فاروق حسين : البر د االلكتروني -

 المحمول  اآللي: الحاسب  د. فاروق حسين -
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 المحاضرة الرانية : في مفاوم اإلعـالم التفاعلـي

 

لعال  منذ منتص  القر  العشر ن قفنات تكنولوجية هائلة من شاد ا

ــات  ــب المعلوم ــر ملتم ــاالت فظا ــ  االتص ــا نظ  Informationأهما

Society   نتيلـة التـناوج بـين تكنولوجيـا االتصـاالت الفضـائية  ات ،

ــا  ــا  ، وتكنولوجي ــا  والمك ــدود النم ــاوم ح ــى تل ــة عل ــدرة الفائق الق

على تخن ن البيانات بكررة وساولة فـي  الحاسبات االلكترونية القادرة

االســترجاع وفــي  ــوا  قليلــة ، وســاعد  لــل علــى  اــور شــبكة 

المعلومــات عــن طر ــا وســائل االتصــال الفور ــة علــى األر  أومــن 

خالل الفضاء فيضافت هذا الشـبكات بعـدا مامـا علـى قـدرة اإلنسـا  

ــاج المعلومــات وبراــ ا علــى توســيب معارفــل وتخن ناــا وترتيباــا وإنت

 (8)والتعامل معاا في الحال .

 إ   ....

االنترنت شبكة اتصاالت عالمية ضخمة جدا ترب  عشـرات اآلالف مـن 

شــبكات الحاســبات المختلفــة األنــواع واألحلــام فاــي نظــام اتصــالي 

 ســم  ألجاــنة الكمبيــوتر بتبــادل االتصــال بعضــاا مــب بعــض فاــي 

الكمبيـوتر  وسيلة اتصالية تعاونية تض  ملموعة هائلة مـن شـبكات

 Single، فاالنترنت ليست وسيلة اتصال منفـردة (9)المنتشرة عالميا 

Medium  بل هي ملموعة واسعة المدى من وسائل االتصال ، وهذا ،

 ؤكد أ  مصطل  شبكة المعلومات  شـير إلـى اشـتراك مؤسسـتين أو 

أكرر من مؤسسات المعلومات كالمكتبات أو مراكن وبنـوك المعلومـات 

عاوني  سم  ألي طرف عضو فـي الشـبكة أ   سـترجب مـا في نظام ت

هــو  Networks حتــاج إليــل مــن المعلومــات ، أمــا مصــطل  الشــبكات 

 .  Systemsالبد ل لمصطل  النظ  
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وهناك نوعـا  مـن الشـبكات ، إحـداهما للمعلومـات العامـة ، والرـاني 

% مناا في الوال ات المتحدة 60للمعلومات المتخصصة ،  تركن حوالي 

 % .14% ، وباقي الدول 26ألمر كية وفي أوروبا حوالي ا

فــي  فاــي أكبــر شــبكات المعلومــات Internetأمــا شــبكة االنترنــت  -

العال  وأكررها تشعبا وانتشارا تقوم على أحـدم تكنولوجيـا االتصـال 

في ب  المعلومات إلى مال ين المشتركين فاـي الشـبكة التـي تنسـج 

لمسـتوى العـالمي مـن خـالل شـبكة خيوطا حول العال  تتفاعل على ا

 (10)الكمبيوتر  ات االتصال المتبادل . أجانةواسعة من 

 

 ... إ  

 Interactive Communication االتصال التفاعلي ؟ ماهر

التـي تتحقـا  واألهـدافوفا الخدمات لنظام االتصال عبر االنترنت  -

اا من خالل االستخدام المتواصل ، هناك  الم خدمات رئيسـية  قـدم

 (11)االنترنت للمستخدمين كما  لي 

جماعة أو من جماعـة إلـى  إلىمن فرد  أوفرد  إلىمن فرد  االتصال -1

 عامة . أوشخصية  ألررا  وأكرر أخرىجماعة 

 ألرـــرا الـــتعل   أوأي اســـتخدام االنترنـــت للتســـلية :  التفاعـــل -2

 اجتماعية و قافية وسياسية .

ـــالم -3 ـــات : اإلع ـــت لنشـــر واســـترجاع اســـتخدام ا والمعلوم النترن

 اإلنســانية األنشــطةالمعلومــات التــي تعطــي مســاحات واســعة مــن 

 والمعرفية .
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 ماهو التفاعل ؟

 

األصـل اللغـوي ، فعـل التفاعـل مـن  أ جاء في معاج  اللغـة العربيـة 

فعال وفعاال أي عملل ، وافتعـل الشـب أي اختلقـل ، وانفعـل كـذا  الشب

 ـر كـل ا فاو منفعـل ، و قـال تفـاعال أي أضانقبا أوبل ، انبساطا  تي ر

، والتفاعـل عمليـة كيماو ـة  ـت  مـن خاللاـا تحو ـل  اآلخرمناما في 

عمليـــة التفاعـــل  أ الخسيســـة ، أي  إلـــىنفيســـة البعـــض المعـــاد  

 فتغير تركيباا الكيميائي . أخرىتؤ ر مادة في مادة  أ الكيماوي 

خصـائ   أه من التفاعل  عني مرسل ومتلقي و أ  رى الباحرو   -

ـــتلابة  ـــل االس ـــاعلي  أ أي  Responsivenessالتفاع االتصـــال التف

االتصـال والتفاعـل مـب الوسـيلة  إلـى اإلنساني تعدى حدود االتصال 

 العملية االتصالية . وأطراف اتاا وليس بين الفرد 

 ت  استخدام مصطل  االتصال التفاعلي بـد ال لمصـطل  االتصـال  -

 يوتر.اللماعي من خالل الكمب

 االتصالية . األدواراالتصال التفاعلي هو الذي  ت  فيل تبادل  -

االتصــال التفــاعلي  عنــي حالــة المســاواة بــين المشــاركين فــي  -

ــؤدي  ــل   ــوى االتصــالية أي ان ــي الق ــل ف ــىاالتصــال والتما   إل

دو   لـرراءاالتصال واالتفاق اللماعي مـن خـالل التبـادل الحـر 

 ارجية أخرى .من مصادر وقوى خ تي ير أوتدخل 

التفاعلي  عني المشاركة الد مقراطية المفتوحـة مرـل  االتصال -

المباشـرة والحيـة فـي حلـرات  (Online)حلقات النقاش الحالية 

ومواقــــب تبــــادل رســــائل البر ــــد  (Chat room)المحاد ــــة 

 .Online Email Sitesااللكترونية الحالية 
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 رأي هـراماألللدكتور محمود عل  الد ن في مقالة فـي صـحيفة  -

في مستو ات سبعة السـتفادة الصـح  مـن االنترنـت كمـا  لـي 

:(12) 

مسـاعدة  وكـيداةاالنترنـت مصـدر للمعلومـات :  المستوى األول -1

ــة  ــةللتغطي ــدام اإلخبار  ــب  واألح ــى الكت ــرف عل ــة والتع العاجل

 اللد دة . واإلصدارات

االنترنت وسـيلة اتصـال بالمصـادر الخارجيـة  : المستوى الراني -2

 من اجتماعات . وما  ت وبين والمراسلين والمند

وسيلة اتصال تفاعلي من خالل توسيب دائرة  :المستوى الرال   -3

 االتصال عن طر ا البر د االلكتروني .

االنترنت وسيلة اتصـال للنشـر الصـحفي مـن  : المستوى الرابب -4

 أوقواعد للبيانات  أونس  من اللر دة وملخ  لاا  إصدارخالل 

 الت كاملة .جرائد ومل إصدار

 ن ـد مـن دخـل  إعالنـياالنترنـت وسـي   : المستوى الخـامس -5

 التي  ت  نشرها . اإلعالناتاللر دة من 

للتســو   والخــدمات التــي  أداةاالنترنــت  : المســتوى الســاد  -6

 قـدم  أكرر أوموقب  إنشاءتقدماا المؤسسة الصحفية من خالل 

 عن تطورها وانلاماتاا . أساسيةمعلومات 

تقد   خدمات معلوماتيـة مـن خـالل تحـول  :سابب المستوى ال -7

ــىالمؤسســة الصــحفية  ــل  إل مــنود للمشــتركين بالخــدمات مر

 الصح  والنشرات لحساب الغير . وإصدارخدمات التعمي  

 اإلعــالمومــن خــالل الدراســات والبحــوم التــي تناولــت وســائل  -

تسا  في تطو ر هذا البحوم  أناااللد دة ) االنترنت ( نالحظ 

 . المضمو  المعلوماتي إ راءات وفي والدراس
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 را ..ـخيوأ

أي العالقـة الرنائيـة االتلـاا التـي تسـم   : العالقة التفاعليـة -

مــن خاللاــا وبفرصــة  واألدوار اآلراءللمرســل والملتقــى بتبــادل 

ب المشـاركو  متساو ة للمشاركة في عملية االتصال ، و ستطي

 (13). اآلخر نعلى ادوار في عملية االتصال التي ير 

 التفاعلي ؟ اإلعالم أنواعهي  ما -

 التفاعلي ؟ اإلعالمالمعلومات في  ل  أخالقياتما  -

فـي  اإلعالميـةمادور المدونات االلكترونية في تدعي  التعدد ة  -

  لل على هذا الملتمعات ؟ تي يرالوطن العربي ؟ وما 
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 أنـــواع اإلعــالم التفاعلــي المحاضرة الرالرة :

 

تحد نا في المحاضرتين السابقتين عن مراحل  ورات االتصـال  -

بدءا مـن مرحلـة اإلشـارات والعالمـات مـرورا بمرحلـة التخاطـب 

والكتابـــة والطباعـــة ووســـائل االتصـــال اللمـــاهيري الراد ـــو 

ــى وســائل  ــ  المباشــر وصــوال إل ــو  والفضــائيات والب والتلفن 

ورة الكمبيوتر اإلعالم اللد دة والتواصل االجتماعي من خالل  

ومنتلــات هــذا الشــبكة العنكبوتيــة ،  ــ  تحــد نا عــن مفاــوم 

 اإلعالم التفاعلي لنصل إلى أنواع اإلعالم التفاعلي .

 قتضي  لل العودة قليال إلـى الـوراء فـي مراجعـة سـر عة إلـى  -

مراحل مخاطبة وسائل اإلعـالم لللمـاهير والتـي نقتبسـاا مـن 

المـؤتمر العلمـي الرابـب دراسة للدكتور و سـامي الشـر   و فـي 

لشعبة علوم اإلعالم فـي األكاد ميـة الدوليـة للاندسـة وعلـوم 

 (:14اإلعالم )

 Eliteمرحلة الصفوة  -1

 كو  في هذا المرحلة اللماـور صـغيرا نسـبيا مـن القطاعـات 

 .عليما والرسالة وفا أ واق الصفوةاألكرر  راء وت

 

 Specializedمرحلة التخص   -2

 فككة  ات مصال  خاصة ومحددة .وتتمين بظاور جماعات م

 

 Interactivityمرحلة التفاعل  -3

وتتميــن بوجــود نــوع مــن الــتحك  االنتقــالي مــن جانــب أفــراد 

اللماــور فــي نوعيــة المعلومــات التــي  ختاروناــا أي أ  الفــرد 
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 مكن أ   كـو  رئيسـا لتحر ـر المللـة التـي  ختاروناـا ، وهـذا 

 ة وهي :التفاعل  قتضي امتناج أربعة عناصر أساسي

 التعلي  العالي ، الوفرة والغنى ، وقت الفراغ ، حل  السكا  .

 

ــى  ــورة األقمــار  - ــة نشــير إل ــي ضــوء هــذا المراحــل األربع ف

االصــطناعية فــي ســياق تطــور تكنولوجيــا االتصــال والقنــوات 

المتخصصــة التــي مادت مــن التفاعــل مــب اللمــاهير عبــر  ــالم 

 تطورات وهي :

 

 Cable Tvي أوال : التلفن و  الكابل

نشــيت خدمــة التلفن ــو  الكــابلي أواخــر األربعينيــات فــي الوال ــات 

ــام  ــة ع ــة التلفن وني ــ  انتشــر  1946المتحــدة لتحســين الخدم   ،

التلفن و  الكابلي في الدول المتقدمـة وتعرـر تطبيقـل فـي الـدول 

 Mulitاألخرى ومناا الـدول الناميـة التـي اعتمـدت الكابـل الاـوائي 

 عالية اللودة . أقل تكلفة وخدمة

 

 ) Direct Broadcasting Satellite انيا : القمر الصناعي المباشر 

DBS ) 

ساه  القمر الصناعي المباشر في نقل البيانات والمعلومات داخل 

وخــارج الحــدود فــي ســرعة وبحــد أدنــى مــن التشــو ل وتغطــي 

مســـافات شاســـعة ، وقـــد مـــرت األقمـــار الصـــناعية لالتصـــاالت 

 بمرحلتين :
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  مرحلة أقمار التوم ب –أ 

وقد ت  استخدام هذا النظام على نطـاق واسـب خـالل السـبعينيات 

في عدة ملاالت مرورا بالمحطة األرضية التـي تقـوم بـدور حـار  

 وهذا الخدمات هي : Gate Keeperالبوابة 

 ن ونية بين الاي ات المختلفة .تبادل البرامج التلف -

 Satellite News Gatheringتلميب األخبار التلفن ونية   -

 ية إلى شركات الكابل .توصيل اإلشارة التلفن ون -

 لتلفن ونية لمحطات اإلرسال التلفن وني .اتوصيل اإلشارة  -

حقيـــا الخدمـــة التلفن ونيـــة متعـــددة القنـــوات فـــي الفنـــادق ت -

 والتلمعات السكانية عن طر ا أنظمة التوم ب الداخلي .

 

 DBSباشر مرحلة أقمار الب  الم –ب 

بــدأت هــذا المرحلــة فــي الرمانينيــات حيــ  تســم  بنقــل المــواد 

ــى أجاــنة  ــة مباشــرة مــن القمــر الصــناعي إل ــرامج التلفن وني والب

االستقبال في المنـامل دو  المـرور بالمحطـات األرضـية أو الـنظ  

الكابلية ، ووفا هذا النظام  ستقبل القمر الصناعي من المحطـات 

 ونيـة و قو اـا  ـ   عيـد براـا إلـى أجاــنة األرضـية اإلشـارة التلفن

االستقبال المننلية المباشرة ، و سود فضاء العال  خمـس شـبكات 

أو منظمات رئيسية لألقمار الصناعية لالتصاالت التلفن ونية وهي 

: 

وقـد أطلقـت أول قمـر  Intelsatالرابطة الدولية ألقمار االتصال  -1

 . 1965صناعي لاا عام 

وأطلقـت  Inmarsatار االتصاالت البحر ـة المنظمة الدولية ألقم -2

 . 1976أول قمر صناعي لاا عام 
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وأطلقـت  Inter sputnikمنظمة أقمار االتصال للكتلة الشـرقية  -3

 .1962أول قمر صناعي 

وأطلقـت أول قمـر  Eutel Setمنظمة أقمـار االتصـال األوروبـي  -4

 .1971صناعي عام 

وأطلقـت أول  Arab satالمؤسسة العربية لالتصاالت الفضائية  -5

 . 1985قمر صناعي لاا عام 

 .قاا كل من إسرائيل وإ را  والاندوهناك أقمار صناعية أخرى أطل

 

 Digital Television الرا : التلفن و  الرقمي 

 مرل التلفن و  الرقمي  ورة في عال  الب  التلفن وني بمـا  ملـل 

ونيـة من إمكانيات ب   ماني قنوات في الحين الترددي لقنـاة تلفن 

، و وفر الب  الرقمي نوعية صورة عالية الدقـة والوضـوو و ضـمن 

،  1993صوتا أنقى وسعرا ارخ  وقـد تـ  اسـتخدامل أوائـل عـام 

 وفي ضوء  لل  ارت القنوات المتخصصة للبرامج واللماور .

 

بعد  ـورة األقمـار االصـطناعية والبـ  المباشـر والبـ  الرقمـي  -

كة المعلومــات الدوليــة جــاءت  ــورة تفلــر المعلومــات عبــر شــب

Internet  وتقنيات الواقـب االفتراضـي التـي تعتمـد علـى الـذكاء

ــات  ــ  المعلوم ــرار ، ونظ ــا  الق ــ  اتخ ــ  دع ــطناعي ونظ االص

الرقمية التي أصبحت عنصرا استراتيليا فعاال داخل المؤسسات 

ــالتطبيا  ــنام ب ــوانين وااللت ــا الق ــالمي وف ــتوى الع ــى المس عل

 والتعاو  في التنفيذ .

فــي عقــد   Video Textفــي ضــوء  لــل  اــر الفيــد و تكســت  -

الرمانينــات ،ونمــو االنترنــت ، وتطــو ر شــبكة الو ــب أوائــل 

التسعينيات من القر  العشر ن مما ماد من التفاعلية واالنتشـار 
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خــارج النمــا  والمكــا  والســرعة وانخفــا  التكــالي  وبخاصــة 

 حاستي السمب والبصر .

رنــت مــن مملكــة العلمــاء والخبــراء فــي هــذا الرــورة انتقــل االنت -

ليصل إلى األفراد في أي مكا  وأي وقت طالما توفر للفرد جاام 

 الكمبيوتر .

خاصـــية أخـــرى  Electronic mailأضـــاف البر ـــد االلكترونـــي  -

للمال ين عبر العال  وهي الدفب النقدي االلكتروني مـن حسـاب 

 Credit Cardبنكي إلى حسـاب خخـر وفـا البطاقـات االئتمانيـة 

 وريرها من الخدمات .

وكـذلل  Bulletin Boardsوعرفنا من  لـل النشـرات اإلخبار ـة  -

و اـــرت اللرائـــد  Chat linesالنـــدوات وخطـــو  الدردشـــة 

االلكترونيـة ونشـرات خاصـة بالصــحة والـدواء و اـرت الشــبكة 

 القومية للبح  العلمي 

Research Education Network National  التي تد رها الحكومة

 Fiber Opticsألمر كية لرب  اللامعات بواسطة األلياف البصر ة ا

للمشــاركة فــي المعلومــات والمــوارد الالناائيــة  ــ  الوصــول إلــى 

 عبر الفيد و كونفرنس . Learning Distantالتعلي  ع  بعد 

، فقد انتشـرت انتشـارا كبيـرا  Chat Linesأما خطو  الدردشة  -

مــن حــب االســتطالع بــين الشــباب مــن خــالل االنترنــت بشــب 

 والتسلية وما لحقت بذلل من مالحظات ا لابية وسلبية.

بينواعاـا سـواء  News Group ار كذلل اللماعـات اإلخبار ـة  -

 ات الفكر العميا اال لابي والبناء أو التي  شوباا تصرفات رير 

أخالقية مما  تطلب شكال من الرقابة ، كما حدم مب القرار الذي 

فـي الوال ـات  1996عـام   Compu Servاتخذتل كمبيو سـيرف 

المتحدة األمر كية بمنب وصول أعضـاء هـذا اللماعـات لحـوالي 
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عنوا  معروف ببرـل للصـور الفاضـحة وأشـكال أخـرى مـن  200

النشــر  بــاو فيــل نشــر كــل شــب والرقابــة هنــا ليســت ســالة ، 

وبخاصــة مــب كرــرة المواقــب علــى شــبكة الو ــب حيــ  انــدلعت 

المتعلقة بالتعـد ل األول لحر ـة التعبيـر مواجاات حول القضا ا 

First Adment Free Speech  فـي الدســتور األمر كــي الــذي

 اوجد انقساما بين مؤ د ومعار  .

نخلـــ  مـــن  لـــل أ  اســـتخدام شـــبكة المعلومـــات الدوليـــة  -

واالستفادة من تقنيات االتصال االلكتروني  مرل الوجل الحسـن 

ما  عرف بالرسـائل المنعلـة لاذا الشبكة ، أما الوجل اآلخر فاو 

Span  التي  ستقبلاا مستخدمو البر د االلكتروني بـدو  رربـة

 . Block Spanرر  محاولة التعطيل بطر قة 

والذي  ار  www.youtube.comومن  لل  ار موقب  وتيوب  -

ترنـت مـن و عد  لل فتحا باهرا في عـال  االن 2005في فبرا ر 

حي  الفكرة حي  تشاهد عددا من اللقطات المصورة والطر فة 

 والنادرة .

 ار كذلل الملموعات البر د ة التـي تكتفـي بتسـليل االسـ   -

والبيانات وتستطيب أ  ترى احـدم مـا وصـل إليـل إبـداع العقـل 

 العربي في ملال ب  الصور بينواعاا .

، فقـــد بـــدأ علـــى  www.Facebook 2004أمـــا الفـــيس بـــوك  -

االنترنت منذ سنوات بلامعة هارفارد األمر كية بلاود الطالـب 

و مارك جوكر بيرك و بغر  تلميب ممالئل في اللامعـة لتبـادل 

األخبار وصوره  وخرائاـ  ليكتسـب شـعبية واسـعة والـذي أدى 

ن % مـ5نلاحل إلى إرـراء شـركة ما كروسـوفت العالميـة لشـراء 

مليو  جنيل ، ولعـل  500-300أسا  الموقب بمبلغ   تراوو بين 

مــن  ــورة أدت إلــى  25/01/2011مــا جــرى فــي تــونس ومصــر 
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استقطاب المال ين وإجبار الـرئيس حسـني مبـارك إلـى سلسـلة 

ــيس  ــن منصــب رئ ــالتخلي ع ــت ب ــراءات اإلصــالو انتا ــن إج م

عـة اللماور ة وتكلي  الليل ب دارة شؤو  البالد في  وم اللم

 ( .15) 11/02/2011الموافا 

هــذا الرــورة المعروفــة برــورة الفــيس بــوك تحتــاج إلــى دراســة  -

ــب االتصــال  ــي ير مواق ــدى ت ــى م ــرف عل ــاور للتع ــددة المح متع

االجتماعي علـى الملتمـب فـي جميـب الميـاد ن ، والتعـرف علـى 

فـي  2004أنواع هذا المواقب والمدونات التي بدأت فـي فبرا ـر 

، وما  حدم هذا األ ام  2003ى العراق عام مصر ومب الحرب عل

 في مناطا مختلفة من بلدا  العال  .

 

 السـؤال ؟ 

ــدمير  - ــى أي مــدى  مكــن أ  تكــو  هــذا المواقــب وســائل للت إل

 والتشو ل والفوضى ؟

إلى أي مدى  مكن أ  تكو  هذا المواقب وسيلة للبناء والتعميـر  -

 واإلنتاج ؟

 ب للتي ير ؟ما المعا ير التي تحك  هذا المواق -

 ما أنواع هذا المواقب ؟  -

 _ أ ن فلسطين وقضيتاا من هذا المواقب ؟    
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 المدونات االلكترونية والتعدد ة اإلعالمية: المحاضرة الرابعـة 

 

أدى  اور االنترنت في مطلب التسعينيات من القـر  العشـر ن  -

إلى إحدام تغيرات مامة في خر طة اإلعـالم العربـي وأفسـحت 

لــال إلــى تعدد ــة إعالميــة افتراضــية ســاهمت فــي تطــو ر الم

أســاليب االعتمــاد علــى الوســائل اإلعالميــة التقليد ــة وأتاحــت 

لف ات وجماعات أخرى خارج النخب الحاكمة إلسماع صوتاا عبـر 

مواقب عدد من الصح  االفتراضية اللد دة والمواقـب اإلخبار ـة 

ــب الشخ ــة والمواق ــوائ  البر د  ــد ات والق ــية لــبعض والمنت ص

 السياسيين ورجال الد ن واالقتصاد واألفراد الماتمين .

من أه  الظواهر اللد دة في فضاء االنترنت  اهرة المـدونات  -

التي تتي  للفرد العادي المسـتخدم لالنترنـت أ   كـو  صـحفيا 

وكاتبا ومنتلا للمعلومـات وقـادرا علـى إسـماع صـوتل لرخـر ن 

 قليد ة .متلاوما قيود وموانب الوسائل الت

اكتســبت  ــاهرة المــدونات و البلــوجن و مخمــا كبيــرا مــب تطــور  -

ــى  ــدة عل ــل عد  ــد ت ردود فع ــد ، وأح ــالم اللد  ــات اإلع تقني

المستو ين الرسمي والشـعبي ، كمـا أ ـارت جـدال مسـتمرا بـين 

المعنيين من السياسيين واإلعالميين واألكاد ميين والمختصين 

ــين باعتبارهــا  ــةو والماتم ــد و  صــحافة بد ل ــذ جد  ــا منف أو أنا

للتعبيــر الحــر دو  رقابــة ، كمــا أ ــارت نوعــا مــن الشــل فــي أ  

 رات الطائفية .تكو  سببا في التفتيت وإ ارة النع
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 : وفي هذا المحاضرة نطرو التساؤالت التالية 

 

 ما هي المدونات االلكترونية ؟ -1

 متى نشيت ؟ وكي  تطورت ؟ -2

 جد د ؟ ما السمات العامة لاذا المدونات ك عالم -3

 ما دور المدونات االلكترونية في عملية االتصال واإلعالم ؟ -4

 ما دور هذا المدونات في التعدد ة اإلعالمية ؟ -5

 ما موقب هذا المدونات في الملتمب الفلسطيني ؟ -6

 ما تي ير هذا المدونات على السياسية اإلعالمية الفلسطينية ؟ -7

 ت ؟ما العوامل التي ساعدت على انتشار  اهرة المدونا -8

ما المفردات والمصطلحات التي تستخدماا هـذا المـدونات فـي  -9

 الخطاب اإلعالمي في الشي  الفلسطيني ؟

 ا المقترحات التي نراها مناسبة لتقو   هذا المدونات ؟م-10

 

 Web logsأوال : في مفاوم المدونات : 

جاء في المعل  الوجين دّو   الد وا  أي أنشـيا ، وجمعـل ، ودّو   -

 جمعل ورّتبل . الحد   أي

ــب  - ــين ) و  ــدونات كمصــطل  تتكــو  مــن مقطع ( أي  Webالم

( أي التســليل أو  Logالشــبكة الدوليــة للمعلومــات ، و ) لــوج 

 الدفتر وبذلل  كو  معنا سلل التدو ن.

هي صفحة انترنت علياا تدو نات صاحباا أو أصحاباا  :المدونة  -

مليا وفا خليـة وفا نظام ، مؤرخة ، مرتبة ترتيبا تصاعد ا أو تنا

ألرشفة التدو نات القد مة ، ولكـل تدو نـة عنـوا  دائـ   مكـن 
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الرجوع إلياـا فـي أي وقـت ، وتعطـي الحـا للقـراء مـن التعليـا 

 مباشرة أو عبر البر د االلكتروني الخا  بالمدّو  .

للمدونة تعر فات مختلفة حسب نـوع الحقـول المعرفيـة حسـب  -

 (16الباحرين ومن  لل : )

-  

 : كة ما كروسوفت المدونات بينااف شبتعّر -

ــت  تحــد راا باســتمرار ، وتســاعد   - و صــح  و ــب شخصــية ،  

الشــركات الصــغيرة والكبيــرة علــى نشــر رســائلاا التســو قية ، 

وتن د من قدرة النا  علـى التشـارك فـي األفكـار والمعلومـات 

 على المستوى العالمي و

 

 المدونات بيناا : Accenture عّرف موقب  -

و ب تفاعلية تسم  لمالكاا بنشر األفكـار والمعلومـات  و مواقب  -

ــذا المضــامين  ــي  ه ــراءة وتقي ــن ق ــتخدمين م ــن المس ، وتمك

وإضافة مضامين جد دة مب إ ارة نقـاش حولاـا  تخطـى حـدود 

 النما  والمكا  و

 

 : ف شركة تكنوراتي المتخصصة في محركات البح  بينااتعّر -

 ين النـا  بالنشـر و صحيفة شخصية على الو ب ، تسم  لمال  -

ــة  ــل ، وهــي ســالة مرن ــى  ل ــا عل ــاره  والتعلي الســال ألفك

 ود ناميكية أقرب إلى المحاد ة من األرشي  و

 

 كلية هارفارد للقانو  تعرف المدونة بيناا : -

ــر   - ــن النصــو  والصــور والعناص ــة م ــة مرتب ــلة هرمي و سلس

،  اإلعالمية ، والبيانات المرتبة ممنيا و مكن قراءتاا على الو ب
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ــ  ووصــ   ــرد وراب ــوا  منف ــا عن ــل منا ــابب ولك ــب متت والترتي

 مختصر لاا و

 

  ومن التعر فات العامة :

و أ  المدونة موقب انترنت شخصـي  تضـمن شـكال مـن أشـكال  -

اليوميــات العامــة ،  ــد رها فــي الغالــب شــخ  واحــد أو أكرــر ، 

وهناك مدونات للماعات ، ومؤسسات ، وشركات تتضمن قائمة 

 لرواب  .باألفكار وا

بوجــل عــام فقــد اســتقر رالبيــة المــدونين العــرب علــى تعر ــب  -

( من االنللين ة على مفـرد ، ) مدونـة ( التـي  Blogالمصطل  ) 

تعبــر عــن التــدو ن أو التســليل علــى صــفحات االنترنــت التــي 

ــ   ــاتا  ومالحظــاتا  وخرائا  نشــ اا أصــحاباا لتســليل  ومي

 وخواطره  على شكل  وميات أو مذكرات .

 

 انيـا : في النشية والتطور  

 

إلــى مــّدو  أمر كــي اســمل و جــو   Web Logs عــود مصــطل   -

ــذي ابتكــرا فــي د ســمبر عــام  Jorn Bargerبرجــر   1997و ال

 لوص  عملية التسليل على صفحات الو ب.

، فقد  ارت على  ـد األمر كـي و بيترميـر هـولنر و  Blogكلمة  -

ل ألول مـرة في موقع Web Logالذي كتب مصطل   1999عام 

باللغة االنللين ة مشتقة من كلمتـين و  Blog، كما دخلت كلمة 

Web + Log . و في قامو  و و بستر واكسفورد و 
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و و لـل باالحتفـا   Tim Burners' Leeأما مخترع الو ب فاو و  -

بقائمة  ـت  تحـد راا باسـتمرار التـي تضـ  كـل مواقـب الو ـب 

 اللد دة بملرد  اورها .

و نيتســكيب و فــي إ اــار مــا أســمتل)ما  أتبــد 1993فــي عــام  -

 ( على برامج التصف  الخا  باا . What's Newاللد د 

( بــ طالق  Justin Hallقيــام ) جاســتن هــال  1994شــاد عــام  -

 موقب  قدم رواب  للمواقب رير المعروفة .

من خالل شـركتل  Dave Winerقدم و د   و نر  1997في عام  -

مـن البـرامج الخاصـة بمحتـوى و عـددا  User Landو  ومر النـد 

 المواقب والمدونات مرل :

Frontier     ،Manila  ،Radio User Land 

 Webمصـطل  المدونـة  Jorn Bargerدشـن  1997فـي عـام   -

Log . 

و  Cameron Barretنشرت و كاميرو  بار ت  1998في نوفمبر  -

 .  Cam Wordأول قائمة بمواقب المدونات على موقب 

، دشن بيتر ميرهـولن مصـطل  التـدو ن  1999في بدا ات عام  -

Blog   وهي اختصار لكلمةWeb Blog  أيBlog .  فق 

أول  Brigitte Eatonي خ تـو  أ ضا أنشيت بر كت 1999في عام  -

بوابة الكترونية مخصصة للمدونات علـى االنترنـت ضـمت نحـو 

 خمسين مدونة .

و أول  Pitasشــركة و بيتــا   أطلقــت،  1999وفــي نفــس عــام  -

 نامج ملاني إلنشاء المدّونات الشخصية .بر

 Pyra Lats، أطلقت شـركة مختبـرات بيـرا  1999في أرسطس  -

في سا  فرانسيسـكو موقـب وبرنـامج التـدو ن األشـار واألكرـر 

، الذي ساه  في انتشار التدو ن بين   Blogger.comاستخداما 
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مســتخدمي االنترنــت مــن خــالل أدوات ســالة ، حيــ  بلــغ عــدد 

ملبـو  مسـتخدم ، وبلــغ  1,1نحــو  2002عليـل عـام المسـللين 

أل  مدّونة ، وهـو  200عدد المدونات النشطة على الموقب نحو 

الـذي أحـدم  2003ما دفب شركة جوجل إلى شـراء الموقـب عـام 

انطالقة هائلة في المدونات وبخاصـة فـي الحـرب علـى العـراق 

هـو و 2004وفي االنتخابات الرئاسية األمر كية عام  2003عام 

ــددها  ــب  ع ــي أص ــدونات الت ــاهير بالم ــي اللم ــن وع ــا ماد م م

بــالمال ين وهــو مــا شــلب الصــح  الكبــرى واإل اعــات الدوليــة 

والمنظمات الدولية إلى إنشـاء مـدونات علـى مواقعاـا وتنظـي  

 مسابقات دولية الختيار أفضل مدونة .

 

  الرا : سمات وخصائ  المدّونة :

 

 شر االلكتروني .المدونات نوع جد د من أنشطة الن -

 المدونات بدا ة  ورة جد دة في صناعة النشر . -

 قدرة األفراد على إنتاج النصو  ونشرها بساولة وملانا . -

 ال تحتاج المدونات إلى تصر   للنشر . -

 تنقل الصحافة واإلعالم إلى خفاق جد دة واسعة . -

تسا  في تنميـة الممارسـة الد مقراطيـة فـي وسـائل اإلعـالم  -

 بوجل عام .

المدونات نوع من اإلصالو المعرفي والمعلوماتي والتكنولـوجي  -

. 

ساهمت المدونات في تعن ـن الموجـة اللد ـدة مـن الصـحفيين  -

 Citizenاللـدد الـذ ن  طلـا علـيا  و الصـحفيو  المواطنـو  

Journalists  و 
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تدع  المدونات إمكانية تحول كـل مـواطن إلـى صـحفي  لمـب  -

 في مختل  قضا ا الملتمب .األخبار و نشرها و عبر عن رأ ل 

المدونات تفس  الملال لألفراد ليكونوا مشـاركين فـاعلين فـي  -

 االتصال اإلنساني .

المدونات نوع من اإلعالم البد ل المختل  عن اإلعالم التقليدي  -

 السائد والقائ  على المؤسسات اإلعالمية .

تختل  المدونات في بعض األحيا  عن وسائل اإلعـالم األخـرى  -

ــى  ــات عل ــد ات وجماع ــب والمنت ــب الو  ــت كمواق شــبكة االنترن

 األخبار والبر د االلكتروني ألناا تات  بالتار   والتو يا .

المدونات اكبر من المنتد ات وساحات الحوار ألناا تحول األفراد  -

من ملرد        في الخبـر والمعلومـة إلـى منـتج وصـانب لألخبـار 

 والمعلومات .

ع اإلعالم اللد د وهو رق  ما  فـي لذلل أصب  المدونو  صنا -

 اإلعالم الدولي وعال  االنترنت .

 إ   ...   

 من ه  المدونو  ؟ -

 ما سمات مضمو  المدونات ؟ -

 ما ممينات المدونات عن المواقب الشخصية على الو ب ؟ -

 ما الممينات الفنية للمدونات في إطار اإلعالم التفاعلي ؟ -

 ر والتعدد ة ؟ما دور المدونات في دع  حر ة التعبي -

 ما موقب المدونات في اإلعالم العربي ؟ -

 متى عرفت فلسطين المدونات ؟ وما تي يرها على الملتمب ؟ -

 ما الطابب السياسي للمدونات العربية ؟ -

 ما دور الرقابة في عمل المدونات العربية ؟ -
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مــا العوامــل التــي ســاعدت علــى انتشــار المــدونات فــي العــال   -

 العربي ؟

نات في ضوء  اهرة الفيس بـوك وتي يرهـا علـى ما موقب المدو -

 األنظمة العربية ؟

 هذا موضوع المحاضرة القادمة .
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 تابـب المدونـات المحاضرة الخامسة :

 

 من هو المدونو  ؟ 

 ه  مؤرخو العصر ، الذ ن  و قو  أدق التفصيالت . -

و ن ه  شرائ  من الرجال والنساء المشتركين في خدمات التـد -

. 

 ه  الصناع اللدد لإلعالم أو اإلعالميو  اللدد . -

 ه  رق  ما  في عال  االنترنت واإلعالم الدولي . -

 ه  اليوم مراجب مفيدة لكبر ات الصح  العالمية والفضائيات . -

أي هـ  ريـر  Citizen Journalistsه  الصـحفيو  المواطنـو   -

ــرفين ، أي أناــ   لتاــدو  فــي جمــب ونشــر  الصــحفيين المحت

 األخبار .

هــ  مواطنــو  عــاد و  لــيس شــرطا أ   كونــوا مــؤهلين فــي  -

 اإلعالم .

هــ  صــحفيو  لــيس لــد ا  تصــر   رســمي كالصـــحفيين  -

 العاد ين .

ه  مرسلو  جماهير و  علـى أسـا  أ  رسـائلا  تصـل إلـى  -

 عدد رير محدود ورير معروف من اللماهير .

 

 .. الســؤال 

ضــوء معرفتــل توقــ  عنــد هــذا اإلجابــات عــن المــدونين فــي 

لمفاوم المدونات في سياق اإلعالم اللد ـد وبـين رأ ـل ، والـى 

 أي مدى تعتقد أنا   ستطيعو  الوفاء باذا األدوار ؟
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 .. السؤال الراني 

 Being قول نيكوال  نيلروبونتي في كتابل ) الحياة الرقميـة 

Digital ) 

  و  ؤدي التطور التكنولوجي إلى أفول اإلعالم اللماهيري لصال

 اإلعالم البد ل و

 فسر هذا العبارة في ضوء  ورة المدونات والفيس بوك .

 

 

 ما سمات مضمو  المدونات ؟  

قلنا في المحاضرة السابقة بي  المدونات نوع جد د من اإلعالم  -

ـــي  ـــن اإلصـــالو المعرف ـــوع م ـــي ن ـــي ، وه والنشـــر االلكترون

 والمعلوماتي مرل اختراع الطباعة في عال  الصحافة.

 

 هو إ   مضمو  هذا المدونات ؟ فما 

 بعض المدونات تات  بالسرد لليوميات والمشاهد والخواطر . -

 بعض المدونات تسم  للنوار ب ضافة التعليقات واآلراء . -

المــدونات شخصــية ملانيــة ال تســـتادف الــرب  وقــد تكـــو   -

 مدعومة بعض األحيا  .

 المدونات تسم  لإلعالنات كمصدر للتمو ل والرب  . -

 (  Wikisلمدونات مواقب ) الو كن تشبل ا -

هي مواقب جماعية مفتوحة تتمن أعماال  ت  تحـد راا ، وإعـادة  -

 تحر رها من قبل أشخا  كرير ن .
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 ما أنواع المدونات حسب المضمو  ؟ 

 

 (17: )  صن  د رستا ن المدونات في خمسة أنواع -

ــار واآلراء ، وهــي صــح  شخصــية  -1 المــدونات الشخصــية لألخب

راد لمشاركة اآلخر ن في عملية التواصل اإلخبـاري  صمماا أف

 المتعلا بحياتا  وعائالتا  والتعبير عن  اتا . 

مــدونات األخبــار والتعليقــات ، وتاــت  بتنو ــد النــا  باألخبــار  -2

ــ  فــي نشــرها عــن  ــا مــا تختل والتفســيرات والتعليقــات ورالب

 وسائل اإلعالم التقليد ة .

 وخدمات المستالكين . مدونات الترو ج واإلعال  والتسو ا -3

مدونات المال واألعمال والمانية ، وتشـمل مـدونات المـد ر ن  -4

 ومساعد ا  .

المدونات المؤسسية الداخلية لتبادل الرأي ووجاات النظر بـين  -5

 اإلدارة والعاملين .

 

 : سمات جماور المدونات 

جماــور ريــر محــدد وريــر معــروف القــائ  باالتصــال أو صــاحب  -

 المدونة .

در علـــى المشـــاركة والتفاعـــل بـــالرأي والتحليـــل جماـــور قـــا -

 والمعلومات مب صاحب المدونة وفي مساحة مفتوحة .

هــذا العالقــة بــين اللماــور وأصــحاب المــدونات تســاعد علــى  -

 تشكيل ملتمعات افتراضية متوافقة في الفكر والرأي .

و أ  جماـــور المـــدونات  شـــبل إلـــى حـــد كبيـــر  Kaye ـــرى و  -

كة االنترنـت فـي السـمات األساسـية المستخدمين األوائـل لشـب

 وهي :
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و معظــ  اللماــور مــن الــذكور ومــن العــرق األبــيض ، ومــن  وي  

 الدخل المرتفب ، ومن المستوى التعليمي العالي و

و أ   لل ضع  فـي النظـام االتصـالي عبـر  Kayeولذلل  رى و  -

 المدونات وال  لعلاا وسيلة إعالم جماهير ة .

لل قنوات أخرى رير المدونات ورير ومن سمات هذا اللماور أ   -

 خاضعة لوسائل اإلعالم التقليد ة .

 ــرى و نــاردي و أ  جماــور المــدونات وفقــا لمعــرفتا  بالمــدو   -

 وهما : 

ــة  : جماــور المــدو  الخــا  -1 و شــمل معــارف وأصــدقاء وعائل

 المدو  .

وهو الذي  ستطيب الوصول إلى المدونة  : جماور المدو  العام -2

 واألصدقاء .من خارج العائلة 

 

 ما خصائ  المدونة بوجل عام ؟ 

 

 تتمين المدّونة كوسيلة لالتصال بما  لي :

  ت  إنشاؤها وإدارتاا من جانب شخ  أو ملموعة صغيرة . -

ال تستطيب الحكومة أو الشـركات الكبـرى احتكـار المدونـة مرـل  -

 وسائل اإلعالم التقليد ة ومواقب الو ب .

اي تمتلل حر ة فـي التعبيـر  مكن إخفاء اس  صاحباا ولذلل ف -

 اكتر من ريرها .

تاــت  بيخبــار صــاحباا فــي مختلــ  األحــدام والقضــا ا الخاصــة  -

والعامة وتعتمد علـى الوسـائ  المتعـددة التفاعليـة و مكـن أ  

 تكو  صحيفة متكاملة .

 تيخذ شكل اليوميات المرتبة ممنيا وحسب ف ات بسيطة . -
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دة تتــي  للنائــر  ــت  تصــميماا مــن خــالل أدوات تفاعليــة محــد -

التصف  بيسر والتعليا علياا واالنتقـال إلـى مواقـب أخـرى عبـر 

 رواب  الو ب فاي تيتي في شكل نصو  مفارسة .

لاــا معــا ير شــبل دوليــة نتيلــة اســتخدام طر قــة شــبل موحــدة  -

 عالميا في اإلنشاء واإلدارة والتصمي  .

 تتس  بحر ة أوسب في التعبيـر الحـر عـن اآلراء ووجاـات النظـر -

 واألسلوب الذاتي لصاحباا .

وسيلة للتعبير عن التعدد ة السياسية وبخاصة في الـدول التـي  -

 ال تسم  بالتعدد ة السياسية واإلعالمية .

 

  : المدونات في الوطن العربي 

 

الرابت أ  معرفة العرب بعصر المعلومات وتقنياتاا كا  سـر عا  -

 إلى حد كبير مقارنة بوسائل االتصال التقليد ة .

مـب  2003بدأت المـدونات العربيـة بوجـل عـام فـي مطلـب عـام  -

 الغنو األمر كي لدولة العراق من  لل :

حوليات صاحب األشلار ، وسردال ، وطي المتصل ، وطا حنـل  -1

ــوطن  وريرهــا مــن المــدونات التــي ــ  مــن داخــل وخــارج ال تب

 .العربي

عـام انفلـار النشـر علـى المـدونات فـي الـوطن  2006 عد عام  -2

أصــبحت تمرــل  ــاهرة إعالميــة جد ــدة بــالرر  مــن العربــي و

 نسبتاا القليلة بسبب  اهرة الخوف من التعبير الحر.

تتومع المدونات بشكل رير متساو على الدول العربيـة ، وتـيتي  -3

 .لياا السعود ة    الكو ت والمغربمصر في المرتبة األولى ،  
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 رلب على المـدونات العربيـة الطـابب السياسـي بـالرر  مـن أ  -4

 المدونات بدأت في دول الخليج وبخاصة في الكو ت والبحر ن .

أول موقــب تــدو ن فــي الــوطن العربــي ) كو ــت ، بلــوغ ( و لــل  -5

 بسبب المستوى المعيشي المرتفب ورربة في التعبير الحر.

بالرر  من النشية الخليلية للمـدونات العربيـة إال أ  المـدونين  -6

ا وحيو ة في الـوطن المصر ين ه  الذ ن أعطوا للمدونات مخم

 العربي .

اتخذت المدونات العربيـة طابعـا  تناسـب مـب األقطـار العربيـة  -7

وحسب جااد الخام  في ماو تل في الحياة الدولية فا  المدونات 

ــة  ــي مواجا ــ  الرســمي ف ــرة للعن ــة ومري المصــر ة صــورة حي

المتظاهر ن وفي العراق تعكس حالة الملتمب ، وفـي األراضـي 

ــت  ــي  الفلســطينية تا ــتالل ، وف ــب ســلطات االح ــة م بالمواجا

السعود ة إجماع على مشكلة واحدة وهي مق  الرقيب ووحدة 

 خدمات االنترنت .

 

 ما عوامل انتشار المدونات في الوطن العربي ؟ 

 

 التطور التكنولوجي الاائل وتدفا المعلومات . -

 رياب المنافذ اإلعالمية للتعبير للميب اآلراء والمستو ات . -

 ستخدام اللغة العامية بين الشباب .ساولة ا -

 اهتمام وسائل اإلعالم العربية بالمدونات ودورها . -

 اهتمام كبار الكتاب بالمدونات ومتابعتاا . -

 القبض على بعض المدونين واعتقالا  في بعض البالد . -

 مشاركة أصحاب المدونات في المسابقات الدولية . -

 ماعي .اهتمام المدونين باإلصالو السياسي واالجت -
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وأخيــــرا األوضــــاع السياســــية لألنظمــــة العربيــــة وانحســــار  -

 الد مقراطية .

 سوء األوضاع المعيشية . -
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