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إلى الذٌن ملكا عرشا كٌانً  ،وأول ما نطق بهما لسانً وبهما ربً أوصانً
إلى من عطائهما بال حدود إلى من هما رمز الوجود
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إلى جدتً أطال هللا فً عمرها
والى خطٌبتً حفظها هللا
والى كل من ٌمت إلً بصلة قرابة أو صداقة من قرٌب أو من بعٌد
إلى كل هؤالء اهدي ثمرة جهدي.
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س٘رة اىَْو
أح٘جٔ ب٘افز اىشنز ٗاىخقدٌز إىى اىَشزف اىدمخ٘ر عبد اىٕ٘اب سٗاٗي
اىذي ٍْحًْ ٍِ عئَ ٗجٖدٓ اىنثٍزٗ ،ماُ ىٔ اىدٗر اىنبٍز فً ح٘جًٍٖ ٍٗساعدحً عيى
إحَاً ٕذا اىبحث .
ٗإىى مو أساحذة ٍعٖد عيً٘ ٗحقٍْاث اىْشاطاث اىبدٍّت ٗاىزٌاضٍت
مَا ال اّسى مو ٍِ سإٌ باىَخابعت ٗاىخساؤه ٗماُ ىً اىدعٌ اىق٘ي إلحَاً ٕذا اىعَو

املتواضع .
فئىى مو ٕؤالء أرقى آٌاث اىعزفاُ ٗاىخقدٌز ٗأخيص عباراث اىشنز ٗ اى٘فاء
ٍٗع ٌقًٍْ أُ ٕذا اىبحث جٖد بشزي قابو ىيْقد ٗاىخقٌٌ٘ ،فئًّ قد بذىج جٖدي فً إحَأٍ
ٗاىحَد هلل عيى فضئ
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مـقـدمــة
مقدمة :
إن الشبكة العنكبوتية االنًتنيت تشكل وبدون منازع التقنية األكثر تطورا يف عامل االتصال واليت
استطاعت يف ظرف وجيز ولوج مجيع رلاالت احلياة منها االقتصادية والتعليمة والرايضية  ،وأَثرت بشكل
خاص على وسائل اإلعالم التقليدية ،يف ىذا السياق استفادت الصحافة ادلكتوبة من اخلدمات
اإلعالمية واالتصالية اليت تقدمها شبكة االنًتنيت ،حيث أخذت ىذه األخرية ختوض جتربتها مع
الوسائل االلكًتونية يف النصف الثاين من القرن العشرين ،وقد تزايد ىذا التحول أين أصبحت احلاسبات
االلكًتونية من أىم آليات إعداد الصحف واجملالت ،بداية من مرحلة مجع ادلادة اإلعالمية ،ووصوال إىل
حترير النصوص والصور على شاشات احلاسبات االلكًتونية ،أمام كل ىذه التطورات سارعت الصحف
ادلطبوعة لالنضمام إىل عامل التكنولوجيا ،حيث حجزت ذلا مكاان عرب الشبكة العادلية االنًتنيت لتوسع
بذلك من اىتماماهتا ومن مجهورىا وتستفيد من أحدث تقنيات النشر االلكًتوين ادلتطورة ،فخلقت رلاال
ذلا على شاشات احلاسوب والشبكات الدولية ،لتثمر بذلك ادلولود اإلعالمي"الصحافة اإللكًتونية "
الذي زعزع رلال الصحافة لدرجة جعلت الكثريين يتنبئون بزوال النسخة الورقية ،دلا حتملو من قوة جذب
وإهبار جديدة تساعد على إنتشارىا على حساب الصحافة التقلدية الورقية ،بسبب استخدام الوسائط
اإلعالمية ادلتعددة فهي تتيح للقارئ أن خيتار ما يريد ويقرأ ما جيب اإلطالع عليو ،ويرى الصورة أبلوان
جذابة ويسمع يف الوقت ذاتو إىل األصوات التسجيلية ،ويشاىد مقاطع الفيديو ادلنقولة عربىا ،إال أن
العكس حدث وىو تكامل الصحافة اإللكًتونية وإحتادىا مع الورقية لتخلق ذلا فضاءات أخرى جلذب
خمتلف فئات اجلمهور.
فالصحافة اإللكًتونية تضم نشر األخبار والتقارير اإلخبارية والتحليالت واحلقائق واألحداث اجلارية
حيث تتيح للقرائها العديد من اخلدمات كاإلشارة إىل ادلوضوعات وادلواقع ذات الصلة ،وتوفريىا
ألدوات البحث عن ادلوقع ،وسهولة الوصول لألرشيف وإسًتجاع أي عدد سابق حىت لو مر على نشره
عدة سنوات .
ومن جانب آخر جند أن الصحافة الورقية الرايضية اجلزائرية إنضمت إىل الركب إبنشاء صحف رايضية
إلكًتونية جزائرية ،فهي تنقل االخبار الرايضية وكل ادلستجدات الرايضية إىل اجلمهور حيث بدأت حتتل
مكانة متميزة بني خمتلف وسائل اإلعالم األخرى ،وتتجسد ىذه األمهية يف حجم التأثري الواسع
إبستقطاهبا لشرائح عديدة يف اجملتمع ،وكذا إلىتمام مبا حيدث يف الساحة الرايضي العادلية واحمللية ويشغل

أ

اجلمهور الرايضي العام ،وتعد عالقة الصحافة اإللكًتونية الرايضية اجلزائرية ابلرأي العام من العالقات
الصميمة اليت تًتجم التفاعل بينهما وابلطبع إن احلديث عن ىذه الصلة وابلتايل أتثري احدمها يف اآلخر
لذلك من متطلبات خلق رأي عام رايضي فاعل يتمثل يف وجود صحافة إلكًتونية رايضية جزائرية حرة
تستطيع أن تقوم بواجب تنوير اجملتمع بشأن األحداث الرايضية اليت حتصل وتزويده بكل احلقائق
الرايضية اليت توصلت إليها ،وىذا ىو األساس الذي جيب أن تعمل مبوجبو الصحافة االلكًتونية الرايضية
اجلزائرية وأ ن تبتعد عن التبعية ألي سلطة كانت ألهنا إن دخلت يف ىذه الزاوية تفقد استقالليتها اليت
ىي أساس عملها الذي تقوم عليو لتشكيل الرأي العام يف اجلزائر .
ويتمحور موضوع مذكرتنا على" دور الصحافة االلكرتونية الرايضية يف تشكيل الرأي العام يف
اجلزائر" حيث أخذان طلبة السنة الثانية ماسًت اعالم رايضي مسعي بصري كعينة دلوضوع الدراسة كما
قسمنا حبثنا إىل مخسة فصول ىي :
خصصنا الفصل األول إىل اخللفية النظرية والدراسات السابقة (نظرايت اإلعالم ،األنًتنت ،الصحافة
اإللكًتونية الرايضية  ،الصحافة اإللكًتونية الرايضية يف اجلزائر ،الرأي العام ،الدراسات السابقة ،التعقيب
على الدراسات السابقة ) ،وتطرقنا يف الفصل الثاين إىل اإلطار العام للدراسة (الكلمات الدالة لدراسة
اإلشكالية ،التساؤالت الفرعية ،الفرضيات ،أمهية الدراسة ،أىداف الدراسة ،أسباب إختيار ادلوضوع)،أما
الفصل الثالث فتطرقنا إىل اإلجراءات ادليدانية (الدراسة اإلستطالعية ،ادلنهج ادلستخدم ،اجملال ادلكاين
والزماين ،رلتمع الدراسة ،متغريات الدراسة ،أدوات الدراسة ،صالحية ومصداقية أداة الدراسة)،ويف
الفصل الرابع عرض نتائج الدراسة وحتليلها (عرض ومناقشة نتائج احملور األول يف ضل الفرضية األوىل
عرض ومناقشة نتائج احملور الثاين يف ضل الفرضية الثانية ،عرض ومناقشة نتائج احملور الثالث يف ضل
الفرضية الثالثة)،وتطرقنا يف الفصل اخلامس إىل مناقشة النتائج واإلقًتاحات (استنتاج عامة ،توصيات
واقًتاحات)،وأخرياً اخلادتة ،وادلالحق ،وقائمة ادلصادر وادلراجع .

ب

الخلفية النظرية والدراسات السابقة
مت ـه ـ ــيد
فرضت وسائل اإلعالم اإللكرتونية احلديثة وجودها يف اجملتمع اجلزائري األمر الذي أدى إىل بروز
مهددات للصحافة الورقية ،وتنذر ابحنسار النمط التقليدي من الصحافة أمام التطورات التكنلوجية
احلديثة ،ومن جهتها الصحافة الرايضية الورقية اجلزائرية سايرت هذا التطور ابنشاء مواقع ذلا على شبكة
االنرتنت ،كما بدأت تساهم بشكل واضح يف تشكيل الرأي العام دلا للصحافة اإللكرتونية الرايضية
اجلزائرية من قدرة يف كسب القراء والتاثري فيهم بصفة سريعة ،فهي بذلك متثل ادلقام األول بني وسائل
اإلعالم ،كلها يف الرأي العام ،ويرجع ذلك ألن الصحافة اإللكرتونية الرايضية اجلزائرية هتتم أكثر من
سواها من وسائل اإلعالم ابخلوض يف القضااي الرايضية ومناقشتها بعمق وعرض وجهات النظر ادلختلف
وهي تعد وسيلة فعالة يف التأثري على الرأي العام ،ولقد تناولنا يف هذا الفصل األنرتنت ،الصحافة
اإللكرتونية الرايضية  ،الصحافة اإللكرتونية الرايضية يف اجلزائر ،الرأي العام .
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نظريــات اإلعــالم
نظريـ ـ ـات اإلعالم :


نظرية االستخدامات واالشباعات :

ىذه النظرية تنظر إىل العالقة بُت اإلعالم الرايضي ومجهوره ،ففي ىذه النظرية اإلعالم الرايضي ىو الذي حيدد للجمهور
نوع الرسائل اإلعالمية اليت يتلقاىا بل أن استخدام اجلمهور لتلك الرسائل اإلعالمية الشباع رغباتو يتحكم بدرجة كبَتة
يف مضمون الرسائل اإلعالمية اليت ي عرضها اإلعالم الرايضي ،لذا ترى ىذه النظرية ان اجلمهور يستخدم ادلواد اإلعالمية
الرايضية الشباع رغبات معينة لديهم .
 -1االشباعات املتحققة من وسائل اإلعالم :
يهتم مدخل االستخدامات و االشباعات أساسا ابالشباعات اليت ىي نتاج استخدام وسائل اإلعالم ،وترتبط متغَتات
مثل بنية وسائل اإلعالم وتكنولوجيا ىذه الوسائل ،والظروف االجتماعية والنفسية واحلاجات والقيم وادلعتقدات يف بعض
أمناط احلاجات اليت يسعى اجلمهور الشباعها ،كما ترتبط نتائج االشباع بشكل مباشر ابلسلوك اإلستهالكي لوسائل
اإلعالم أو ادلصادر األخرى اليت يلجأ إليها الفرد الشباع حاجاتو ،وتشَت دراسات االستخدامات و االشباعات إىل أنو
جيب التمييز بُت االشباعات اليت يسعى اجلمهور إليها ،من خالل التعرض لوسائل اإلعالم ،وبُت االشباعات اليت حيصل
عليها نتيجة ذلذا التعرض ،إال أن ىذا االىتمام ظل قاصرا على النواحي النظرية ،حىت بدأت العديد من الدراسات توضح
من خالل أدلة امربيقية العالقة بُت ىذين النوعُت من االشباعات وأتثَت ذلك على استخدام وسائل اإلعالم وأتثَتىا
ومن أىم النتائج اليت توصلت إليها الدراسات يف ىذا الصدد ىي أن االشباعات اليت يبحث عنها الفرد ترتبط بشكل
معتدل ابالشباعات اليت حيصل عليها ،ورغم ذلك فإن كال من النوعُت من االشباعات منفصل عن اآلخر مبعٌت كل
واحد منهما يؤثر يف اآلخر ولكنو ال حيدد رلالو ومبعٌت أن اإلشباع الذي يبحث عنو الفرد من خالل تعرضو لوسائل
اإلعالم ليس ابلضرورة ىو نفسو الذي سوف حيصل عليو ،وقد أثبتت دراسات عديدة قدرة اجلمهور على التمييز بُت
وسائل اإلعالم ادلختلفة على أساس االشباعات اليت يبحثون عنها أو اليت حيصلون عليها ،إال أن" لومييت "يذكر أن ىذه
الدراسات ختلط بُت خصائص ومسات الوسيلة وبُت خصائص ومسات احملتوى ومع ذلك فإن ىذه الدراسات كما يقول
"ابجملرين "أوضحت وجود عالقة ارتباط بُت االشباعات وبُت اختيار اجلمهور للوسيلة وقد حاولت دراسات أخرى فحص
العالقة بُت االشباع واحملتوى داخل الوسيلة الواحدة ،فقد توصل "روبن"حسب ما جاء يف دراستهما الطبيعية ىذا
االرتباط إىل أن مشاىدة ادلسلسالت التلفزيونية ادلذاعة أثناء النهار ،والعروض الرايضية ،ارتبطت ابلبحث عن الرفقة
واالسًتخاء ،والعادة وقضاء الوقت ،يف حُت ارتبطت مشاىدة أخبار التلفزيون واألفالم التلفزيونية الواثئقية وبرامج
األحاديث واحلوارات بدافع التعلم من ادلعلومات اليت حتتويها ىذه الربامج .

() 1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1خري الدين علي عويس ،عطا حسن عبد الرحيم ،اإلعالم الرايضي ،ط، 1مركز الكتاب لنشر،القاىرة ،1998ص38
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 -2تقومي النظرية:
ابلرغم من اإلسهامات اجلادة اليت قدمتها ىذه النظرية ،وبعد التطور ادللحوظ يف البحوث اخلاصة ابالستخدامات
واالشباعات خالل السبعينيات وما بعدىا ،وبعد أن قدمت النظرية اسًتاتيجية جديدة لدراسة وتفسَت استخدامات
اجلمهور و اشباعاتو ،ازداد إدراك الباحثُت بعد ذلك أبمهية االستخدام النشط جلمهور ادلتلقُت ابعتباره عامال وسيطا يف
إحداث األثر سواء كان كبَتا أم زلدودا ،وعلى الرغم من تطور أساليب البحث واالستقصاءات ادلنهجية وادلوضوعية يف
ىذا اجملال ،إال أن صورا من النقد وجهت إىل ىذه النظرية وتطبيقاهتا كما قوبلت ابلرد من قبل آخرين.
 -3النقد املوجه للنظرية:
يشَت بعض الباحثُت إىل أن مدخل االستخدامات و االشباعات ليس إال صياغة معادة جبوانب معينة من نظرية التأثَت
االنتقائي ،ويذكرون أن االفًتاض األساسي الذي تقوم عليو النظرية ،أال و ىو أن احتياجات اجلمهور و اشباعاتو تؤثر يف
أمناط اىتمامو ،وابلتايل تعرضو لوسائل اإلعالم يعترب رواية مبسطة لنظرية الفروق الفردية ،وينتقد ىؤالء الباحثون ىذه
النظرية ألهنا مل تنتج حىت اآلن إال القليل من ادلعلومات عن األسباب االحتياجات اليت يربر هبا اجلمهور اختياره واىتمامو
ببعض احملتوايت اإلعالمية ،أوحىت القليل من االشباعات اليت عليها من ىذا االىتمام ،وال يوضح النموذج طبيعة ىذه
األسباب( الذاتية التعريف )ما إذا كانت ىي األسباب أو اإلشباعات احلقيقية ،اليت تؤدي إىل االىتمام بوسائل اإلعالم
أوال ،وىذا يعٍت أن النظرية أمهلت مفهوم اإلشباع احلقيقي وردت على تعريف ىش للحاجات.
والنقد الذي يقدمو بلومر ذلذه النظرية ىي عدم حتديدىا الواضح دلفهوم النشاط الذي تصف بو مجهور ادلتلقُت يف عالقتو
ابالستخدام واإلشباع ،فهناك عديد من ادلعاين اليت تشرح ىذا ادلفهوم منها ادلنفعة فوسائل اإلعالم ذلا استخدامات زلددة
للجمهور واألفراد يضعون ىذه الوسائل يف إطار ىذه االستخدامات ،وىذا يعٍت أن وسائل اإلعالم ىي اليت حتدد
وظائفها مث حيدد الفرد استخدامو ألي من ىذه الوظائف .

( )1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ
 -1نفس ادلرجع ،ص. 39
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 نظرية احلتمية التكنولوجية :
صاحب ىذه النظرية ىو "مارشال ماكلوىان " ادلولود يف  21يوليو  1911يف مدينة "أد موننت ابلربان" كندا ،دخل
ماكلوىان جامعة "مانيتواب " وكان ينوى دراسة اذلندسة ولكنو درس األدب اإلجنليزي وحصل على ادلاجستَت يف سنة وبعد
أن حصل على الدكتوراه يف سنة  1943من جامعة كامربدج ،درس يف عدة جامعات أمريكية ولكن منذ سنة 1947
عمل أستاذا لآلداب يف جامعة تورنتو ،وقد تبٌت ىذه النظرية من أستاذه ادلفكر وادلؤرخ االقتصادي "ىارولد أنيس" ويعترب
"ماكلوىان" من أشهر مثقفي النصف الثاين من القرن العشرين ،كما ركز يف نظريتو على دور وسائل اإلعالم وطبيعتها
وأتثَتىا على اجملتمعات و يف شكل عام ىناك طريقتان للنظر إىل وسائل اإلعالم احدمها من حيث أهنا وسيلة لنشر
ادلعلومات والًتفيو والتعليم و األخرى أهنا جزء من التطور التكنولوجي.

()1

يف حُت يرى "ماكلوىان" يف نظريتو احلتمية التكنولوجية انو ال ميكن النظر إىل مضمون وسائل اإلعالم بعيدا عن الوسيلة
اإلعالمية نفسها فالكيفية اليت تقدم هبا الرسالة اإلعالمية واجلمهور ادلستهدف يؤثران على ما تقولو الوسيلة اإلعالمية
فركز "ماكلوىان" يف نظريتو على أمهية االخًتاعات التكنولوجية ومدى التأثَت الذي حتدثو يف اجملتمعات ،ويعترب
"ماكلوىان" أن وسائل اإلعالم حتدد طبيعة اجملتمع والكيفية اليت يعا ج هبا مشاكلو ويعترب أن الوسيلة امتداد اإلنسان
وجلهازه العصبُت ،فالتلفزيون ميد أعيننا وادليكروفون ميد آذاننا واآلالت احلاسبة مساوية المتداد الوعي لدى اإلنسان.

()2

النقد املوجه لنظرية احلتمية التكنولوجية :
دافع الفيلسوف "برونو التور" عن عدم الفصل بُت األشياء والناس وسعى إىل دتييز أنظمة الكائن فالتقنية ليست ىي
الكائن إذ أن التقنية مليئة ابلوعود ابلنسبة للسياسة لكنها ليست السياسة حبد ذاهتا فهي التغَت شيئا مما ىي عليو
الدميقراطية حىت لو أن استخدام وسائل اإلعالم يبدل التدريب على الدميقراطية ،ويؤكد "ريتشارد ابلك" ابن القرية العادلية
اليت زعم "ماكلوىان" وجودىا يف الستينات وتنبأ ابكتماذلا يف هناية القرن احلايل مل يعد ذلا وجود حقيقي يف رلتمع هناية
((3

التسعينات.

 -1عبد الرمحن عزي ،دراسات يف نظرية االتصال ،حنو فكر إعالمي متميز ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بَتوت2003 ،م ،ص60
 -2دمحم عبد احلميد ،حبوث االتصال واجتاىات التأثَت ،عامل الكتب ،القاىرة  ،1997ص .30
 -3نفس ادلرجع ،ص25

6

االنترنيت

الخلفية النظرية
 -1االنرتنيت :
 1-1تعريف االنرتنيت :

إف الكل يتحدث عن اإلنًتنيت لكن معظم الناس جيهلوف ما ىي ابلضبط  ،والسبب يف ذلك يعود إىل اختالؼ
مظهر اإلنًتنيت وتعدد وجهات النظر إليها ووجهات استعماذلا  ،وىناؾ سبب آخر ىو أف الكل يتحدث عنها

وكأهنا رلرد شبكة تشبو الشبكة احمللية يف أ د ادلكاتب  ،أو ىت رلرد شبكة دولية كبَتة ويف الواقع ىي شيء آخر
سلتلف سباماً اهنا كائن حبد ذاتو .
االنًتنيت يف احلقيقة وببساطة « ىي عبارة عن وسيلة تتواصل عربىا رلموعة من أجهزة احلاسوب ليس إال »
وطادلا أف لشبكة الكمبيوتر مهما كاف جمها ونوعها ذلا القدرة على التخاطب بلغة اإلنًتنيت وبروتوكوالهتا على
وجو التحديد .
اإلنًتنيت بشكل دقيق تبدو صعبةً للغاية  ،نأف ىاا التعريف يعتمد على طبيعة عمل الشخص الاي يريد
تعريفها فاختصاصي ادلكتبات سوؼ يعطيها تعريفاً خيتلف عن ذلك التعريف الاي يعطيو ذلا اب ث يف رلاؿ
مهٍت معُت وسيختلف أيضػاً عن التعريف الاي يعطيو ذلا اب ث يف رلػ ػاؿ مهٍت معُت وسيختلف أيضاً عن
التعريف الاي سيعط ػيو ذلا مهندس يف ادلعلومػ ػاتية يعمل على ىاه الشبكة  ،وديكننا اعتبار شبكة اإلنًتنيت مكتبة
عامة عظيمة احلجم بال جدراف  ،فهي متشعبة االختصاص ػ ػات ومستمرة يف التوسع مع ازدايد عدد الشبكات
ادلرتبطة هبا وتضخم عدد ادلؤسػ ػسات ادلست ػ ػ ػ ػ ػفيدة منها وادلفيدة ذلا يف آف وا د .

()1

جاء يف تعريف العادلاف انأمريكياف قلي هاراكاداي وابت ماكروجر يف اإلجابة على ىاا السؤاؿ وؿ ماىية
االنًتنيت ليست ىناؾ إجابة مو دة على ىاا السؤاؿ ،نأف االنًتنيت شيء سلتلف ابلنسبة نأي منا فهي :
 )1رلموعة من احلاسبات اآللية تتحدث عرب انألياؼ الضوئية وخطوط التليفوف ووصالت انأقمار الصناعية
وغَتىا من الوسائل.
 )2مكاف يستطيع فيو التحدث إىل أصدقائك وأفراد أسرتك ادلنتشرين وؿ العامل.
 )3زليط من الثورات يف انتظار من ينقب عنها.
)4
)5
)6
)7

مكاف تقدـ فيو انأحباث اليت ربتاج إليها يف رسالتك اجلامعية أو أعمالك التجارية.
فرص ذبارية غَت زلدودة.
رلموعة دعم عادلية نأي مشكلة أو اجة.
منجم من الاىب يضم أصحاب الكفاءات يف صبيع ادليادين وىم يتقامسوف ادلعلومات عن رلاالت عملهم.

 )8مئات من ادلكتبات وانأرشيف اليت تفتح دبجرد دلسك ذلا .
 )9مضيعة للوقت.
 -1دمحم فاجي  ،صناعة العقل يف عصر الشاشة  ،الدار العلمية والثقافية للنشر والتوزيع  ،ط ، 2002 ، 3ص .122 – 121
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 )10تكنولوجيا ادلستقبل اليت ستجعل ياتنا و ياة أطفالنا أكثر إشراقا .
()1
وكل ىاه اإلجاابت صحيحة  ،لكن كل وا د منها غَت مكتمل.

يعرفها انيل اخلشيب (:ىي شبكة من احلواسيب االلكًتونية ادلرتبطة ببعضها عرب خطوط خاصة بنقل ادلعطيات ).
وعرفها عايش النصري أبهنا  ( :دائرة ادلعارؼ العمالقة يث ديكن من خالذلا احلصوؿ على معلومات وؿ أي
موضوع يف شكل نص مكتوب أو مرسوـ أو صور أو خرائط ،وديكن من خالذلا أيضا الًتاسل عن طريق الربيد
االلكًتوين ).
وتعترب شبكة اإلنًتنيت أكرب مزود للمعلومات يف الوقت احلاضر بل إهنا أـ الشبكات أو شبكة الشبكات نأهنا
تضم عدداً كبَتاً من شبكات ادلعلومات احملسوبة احمللية أو الواسعة ادلوزعة على مستوايت زللية أو إقليمية وعادلية
()2
يف سلتلف بقاع ومناطق ادلعمورة .
وكتعريف شامل ديكن القوؿ أبف االنًتنيت ىي  ( :رلموعة من احلاسبات ادلرتبطة ببعضها البعض يف سلتلف أضلاء
العامل ،ديكن بواسطتها نقل ادلعلومات وتبادذلا من عدد غَت زلدود من ادلرسلُت إىل عدد غَت زلدود من ادلستقبلُت،
( )3
حبيث ديكن للمستخدـ ذلا الدخوؿ إليها من أي مكاف ويف أي وقت .
 2 -1نشأة وتطور االنرتنيت:
يف يوـ  02جانفي  1969قامت احلكومة الفرنسية إبنشاء شبكة االنًتنيت ،وربطت وزارة الدفاع انأمريكية بُت
أربعة معامل أحباث ىت يستطيع العلماء تبادؿ ادلعلومات والنتائج ،وقامت بتخطيط مشروع شبكة اتصاؿ من
واسيب ديكنها الصمود أماـ أي ىجمة سوفياتية زلتملة  ،حبيث إذا تعطل جزء من الشبكة تنجح البياانت يف
ذبنب ادلعطل وتصل إىل ىدفها ،وأطلق على ىاه الشبكة وكالة مشاريع انأحباث ادلتطورة أرابنت )(Arpanet

 ،وكاف النموذج انأوؿ لالنًتنيت يتكوف من أربعة أجهزة اسوب ومت تركيبها يف أربعة مراكز علمية ىي :

 جامعة يواته  UTAHكاليفورنيا يف سانتا ابريرا.
 جامعة كاليفورنيا يف لوس أصللس.
 معهد ستانفورد الدويل لألحباث.

 ادلركز اخلبَت ىو ( )MITEويعد من ادلعاىد الرائدة يف رلاؿ احلاسوب اآليل خاصة يف رلاالت الاكاء
االصطناعي .
يف عاـ  1972مت توصيل  72جامعة ومركز أحباث إىل الشبكة وكانت صبيع تلك اجلامعات وادلراكز تعمل يف
مشاريع وأحباث خاصة بوزارة الدفاع انأمريكية .

 – 1علي دمحم مشو  ،االتصاؿ الدويل والتكنولوجيا احلديثة ،ط، 1مطبعة ومكتبة االشعاع ،اإلسكندرية ،مصر  ، 2004 ،ص .228

 -2عامر قنديلجي  ،البحث العلمي واستخداـ مصادر ادلعلومات التقليدية واإللكًتونية  ،ط  ، 1دار البازوري للنشر والتوزيع  ، 2000،ص. 316
 - 3دمحم امني الشوابكة  ،جرائم احلاسوب واالنًتنيت اجلردية ادلعلوماتية  ،ط ، 1دارالثقافة للنشر والتوزيع ،عماف  ،2006 ،ص.7
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ومل يكد عاـ  1974حيل إخراج بروتوكوؿ االنًتنيت ويرمز إليو  Internet protocolوبروتوكوؿ التحكم
يف اإلرساؿ أو بروتوكوؿ التحكم يف النقل الاي يرمز إليو ( ، )T.C.Pوذلاين الربوتوكولُت الفضل يف ربديد
الطريقة اليت تنقل هبا الرسائل وادللفات وادلعلومات بُت شبكات الكمبيوتر داخل االنًتنيت.
و دثت النقلة الكبَتة لالنًتنيت يف عاـ  1992بعد اخًتاع طريقة جديدة فعالة إقباؿ ادلعلومات جبميع أنواعها
وتتضمن النصوص والصور وأفالـ الفيديو وذلك يف مركز" سرف" انأوريب يف جنيف وسرعاف ما قامت اجلامعات
انأمريكية بدور الربرلة وتوفَت برامج التصفح  Internet brow sersويعترب توسعها ظاىرة فريدة ،وخاصة
يف السنوات اخلمس انأخَتة  ،يث وصل عدد احلاسبات ادلتصلة معها و جم الرسائل ادلتبادلة نأرقاـ ماىلة.
وبرز يف منتصف عاـ  1993نظاـ للوسائط ادلتعددة ابالنًتنيت وىو عبارة عن رلموعة من الربامج اخلاصة
بتجميع الواثئق ،شلا أاتح دلستخدمي ىا ه الوسائط التجوؿ يف الشبكة وقراءة كل ما فيها ومشاىدتو ابلصوت
والصورة وىنا انبثق نور فجر جديد  ،إذ مل تعد انأنًتنيت رلرد وسيلة إلرساؿ وإستقباؿ الربيد اإللكًتوين ونقل
البياانت  ،بل أصبحت دبثابة مكاف يعج ابلناس وانأفكار ديكن التجوؿ فيو وىو ما يعرؼ ابلواقع اإلفًتاضي
والسبب الرئيسي وراء توسع اإلنًتنيت ىو كثرة ادلعلومات والبياانت اليت ديكن اإلستفادة منها  ،إضافة إىل وجود
قدر ىائل من التنوع يف ىاه ادلعلومات ما بُت علمية حبتة وثقافية عامة وذبارية  ،وابلتايل صوؿ عدد كبَت من
الناس على إشباع ميوذلم وتنمية مهارهتم وإطالعهم على اجلديد وادلفيد يف ادلواضيع الثقافية والعلمية وربقيق
اإلنتشار التجاري وغَتىا من انأنشطة اليت تقع ربت سلتلف اإلىتمامات اإلنسانية.
والسبب الاي جعل االنًتنيت تنتشر بشكل سريع وتزدىر دوف قيود ىو جعلها غَت ملكية جلهة ما ،أو تتحكم
فيها جهة كومية أو تديرىا دولة من الدوؿ وإمنا تديرىا صبعية ورللس إستشاري يقوماف دبهمة وضع ادلواصفات
واإلشراؼ عليها وخاصة بعد أف أخات أبعادا جديدة من وظائف التثقيف والتعليم والًتفيو واإلعالانت التجارية
شلا جاب اىتماـ أعداد غفَتة من ادلستخدمُت ذلا .
وصلد أهنا خرجت من نطاقها الضيق الاي كاف زلصورا على نطاؽ وزارة الدفاع انأمريكية لتصبح شبكة عامة
تتحكم هبا قوى السوؽ ،كما نتج عن ذلك تنافس كبَت يف إنتاج احلواسيب وأدى ذلك ابلتايل إىل رخص أسعارىا
وسهولة اإلس ػ ػتفادة منها ،ومع تنافس الشركات ادلصنعة سوؼ يتقلص الثمن إىل أقل من ذلك.
ويعود الفضل يف اإلنتشار ادلتزايد لألنًتنيت إىل توفر واسيب شخصية رخيصة الثمن وبررليات أكثر ربررا
وإتصاالت منخفضة ويف ظل الزايدة ادلستمرة للمشًتكُت  ،مث التوقع أبنو من ادلمكن أف يرتبط معظم سكاف العامل
()1

على كوكب انأرض ابالنًتنيت حبلوؿ عاـ .2003
وشهد النصف الثاين من القرف تطورا تكنولوجيا يف رلاالت االتصاؿ  ،وال سيما االنًتنيت اليت أدت إىل تغَتات
جارية يف النمط احليايت اإلنساين وأثر على اذليكل الاي قامت عليو مكوانتو اإلقتصادية والسياسية واإلجتماعية
 - 1عبد امللك ردمان الدانين ،الوظيفة اإلعالمية لشبكة االنًتنيت،ط ، 1دار الفجر للنشر والتوزيع ،القاىرة  2003،ص .42 -41
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والنفسية  ،وإ ستقرت عليو ياتو فًتة طويلة من الزمن منا بداية الثورة الصناعية وثورة اإلتصاالت وادلعلومات يف
القرف  ،19فبالرغم من اذلزة العنيفة اليت شهدىا اجملتمع اإلنساين نتيجة ذلاه الثورات وما أعقبها من تطور يف
التكنولوجيا االتصالية والصناعية واذلندسية فاف كيانو مل يضطرب ويهتز دبثل ما اضطرب واىتز يف النصف الثاين و
من ىاا التطورات التقنية كانت تتقدـ وتتطور بسرعة ذبعل اإلنساف يلهث وراءىا زلاوال أف يستوعب كل خطوة
()1
قبل اإلنتقاؿ إىل اخلطوة التالية يواكب ىاا النمو السريع.
 3-1خدمات األنرتنيت :
عندما تدخل إىل شبكة انأنًتنيت ويتحقق لك اإلنتماء ذلا فسيكوف دبقدورؾ كما ىو احلاؿ ابلنسبة نأي مشًتؾ
أخر أف يستفيد من اجمل ػ ػاالت الواسعة واخلدمات اليت ذبدىا داخل ىاه الشبكة اليت ال ربدىا دود ونكوف يف
ىاه احلالة بُت خيارين ،إما أف تتعامل مع موفري اخلدمات على أساس ذباري أي نظَت مبلغ زلدد من ادلاؿ
للوصوؿ مباشرة إىل االنًتنيت ،أو مع رلهز أخر لديو برانمج لتقدمي خدمات داخل الشبكة ،والنوع انأوؿ يسمى
 Internet service providesويرمز إليو بػ  I.S.Pوالثاين مثل بعض الشركات انأمريكية اليت تقدـ
خدمات خاصة عرب خدمة متخصصة دبحتوى خاص مثل شركات American online Prodigy
و  Microsoft Compuserveواخلدمات اليت ديكن أف جيدىا ادلستخدـ يف شبكات اإلنًتنت بصفة
عامة ىي:
 -1الربيد االلكًتوين مع كل أضلاء العامل .
 -2االستفادة من الرسائل العلمية والكتب وادلعلومات اخلاصة ابلعلوـ اليت ال يتيسر لإلنساف وجودىا يف
ادلكتبات العامة بسهولة .
 -3مشاىدة انأفالـ وانأ داث ادلصورة السياسية والرايضية والعلمية والثقافية .
 -4متابعة تطورات انأ داث العادلية فور دوثها وبتفاصيل أو تلك اليت يقدمها الراديو والتلفزيوف والصحف.
 -5قراءة الصحف اليومية واجملالت انأسبوعية.
 -6اإلطالع على تقلبات انأوراؽ الدولية ومتابعة أسواؽ ادلاؿ وانأسهم .
 -7التعاقد على شراء السلع بطريقة فورية عرب الشبكة.
 -8إنشاء صفحات خاصة للدعوة دلوضوع معُت ونشر ادلعلومات اليت تريد أف يطلع عليها ادلتابعوف لأل داث
العادلية.
 -9تصحيح كثَت من ادلفاىيم اخلاطئة عن الدوؿ واجملتمعات والعادات والتقاليد.
 -10نشر الًتاث واآلداب والفنوف واآلاثر.
 -11الدعاية للسلع والسيا ة وادلنتجات الوطنية.
 – 1علي دمحم مشو  ،االتصاؿ الدويل والتكنولوجيات احلديثة  ،مرجع سبق ذكره ،ص. 226
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 -12نقل التكنولوجيا للمجتمعات ادلتطلعة دلزيد من التطور.
 -13التعليم والتعلم عن بعد.

 -14زلركات البحث وىي برامج تتيح للمستخدمُت البحث عن كلمات زلددة ضمن مصادر اإلنًتنت
ادلختلفة .
 -15االستفادة من ادلنجزات العلمية يف رلاؿ اذلندسة والعلوـ ومعرفة ادلعلومات اليت تساعد البا ث يف
احلصوؿ على ما يريد من بياانت ومعلومات تدعم حبوثو ودراساتو.
 -16االستفادة من بعض التصاميم اذلندسية يف العمارة والصناعة.
 -17كل اجملاالت اليت ال يتاكرىا اإلنساف ،وىو مقبل على اإلنًتنيت سيجدىا تما إذا أحبر فيها وىاـ يف
()1
زليطها ىت يرسو على السا ل الاي يريد أف يصل إليو .

 4-1وظيفة شبكة االنرتنيت اإلعالمية:
عندما تصدت اللجنة الدولية لدراسة مشكالت اإلتصاؿ واليت اشتهرت إبسم جلنة ماكبريد لتحديد معٌت اإلعالـ،
فقد توصلت بعد حبث طويل إىل أف ادلفهوـ جيب أف يشمل صبع ومعاجلة ادلعلومات ونشرىا من أجل فهم
الظروؼ احمليطة ابنأ داث  ،للوصوؿ إىل وضع ما ديكن الشعوب من ازباذ القرارات ادلناسبة.
كما يقصد بوسائل اإل تصاؿ انأدوات اليت تنقل بواسطتها الرسالة إىل أعداد كبَتة من انأفراد ادلنتشرين يف أماكن
متفرقة وقد تكوف الوسيلة إما مسعية أو بصرية أو مسعية بصرية  ،وزبتلف كل وسيلة عن انأخرى يف نوع اجلمهور
الاي تتصل بو ،ويف نوع الرسالة اليت ربملها ويف التأثَتات اليت ربدثها.
وذلاا فاإلعالـ الدويل يعٍت اإل نتقاؿ احلر للمعلومات بواسطة التكنولوجيا احلديثة بُت دوؿ العامل ،ىت يفيد العلماء
وادلتخصصوف واجلمهور العاـ من ىاه ادلعلومات يث أصبحت ادلعلومات أ د عناصر قوة انأمة ادلعاصرة يف
النظاـ العادلي اجلديد لإلتصاؿ وادلعلومات وتدفق ادلعلومات اإللكًتونية عرب احلدود.
ويف العقود اليت أعقبت ظهور التلفزيوف شهد العامل ظهور تطورات عديدة يف ميداف تكنولوجيا اإلتصاؿ ،مث
استخدامها يف خلق نظم وأشكاؿ جديدة من وسائل اإلعالـ وادلعلومات مثل اإلنًتنيت واحلاسوب وأصبحت سبثل
نوعا أكثر تطورا وذات تفاعل تباديل.
وتوجد أرضية مشًتكة بُت تكنولوجيا اإلعالـ وادلعلومات تشًتؾ اإلنًتنيت فيها ابلعديد من اخلصائص والصفات
اجلوىرية ادلتعارؼ عليها يف وسائل االتصاؿ اجلماىَتي من وظائف اإلعالـ والتعليم والتثقيف والًتفيو ،واإلنًتنيت
تشبو اليوـ اؿ التلفزيوف يف بدايتو ينما كاف عايل الكلفة وبرارلو بدائية وبسيطة .
وقد أظهرت دراسة أمريكية ديثة أف نسبة تًتاوح بُت ( % )40-30من الصبياف والبنات يف أمريكا ،بدؤوا يف
اآلونة انأخَتة يقللوف من مشاىدة قنوات التلفزيوف ،ليتحولوا إىل التجوؿ يف شبكة انأنًتنيت ومتابعة ما تنشره
 – 1علي دمحم مشو ،نفس ادلرجع  ،ص .242
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ىاه الوسيلة اإلتصالية احلديثة  ،وكما بثت من خالؿ وسائل اإلعالـ أبنو ال ديكن نأي وسيلة أف تلغي دور
الوسيلة انأخرى ،بل ابلعكس فاإلنًتنيت مثال خدمت وسائل اإلعالـ اجلماىَتي وعملت على تطويرىا وعودلتها
وأصبح لإلنساف رية يف اختيار الوسيلة ادلناسبة دلنزلو بُت التلفزيوف واحلاسوب  ،ومع تويل االنًتنيت زماـ انأمور
تنظيم انأدوات اإلعالمية إىل جانبها  ،وديكن القوؿ أف تكنولوجيا اإلعالـ وادلعلومات ادلمثلة يف اإلنًتنيت تسعى
إىل زبليص اإلعالـ من التلقي السليب وتنوع اإلعالـ اجلماىَتي واسع اإلنتشار  ،إىل إعالـ متخصص موجو
لفئات معينة نأف اجملتمع اليوـ يقوـ اقتصاده على إنتاج وتوزيع خدمات إعالمية غَت ملموسة ،وتشمل خدمات
()1

إخبارية وتعليمية وثقافية وترفيهية وسيا ية وقانونية وطبية وإدارية ومالية وعلمية و رايضية .
كما أف نظم اإلعالـ القائمة على أساس احلاسوب ،ذات أمهية يف تطوير اجملتمع الاي يقوـ اقتصاده على إنتاج
وتوزيع خدمات إعالمية ملموسة  ،ليست لنقل انأنباء والتسلية وما إىل ذلك ابدلعٌت التقليدي من جانب وا د
ولكنها تتضمن أعداد ىائلة من انأشخاص الاين يرسلوف ويتلقوف أنواعا سلتلفة من ادلعلومات  ،اليت تتعلق
ابنأعماؿ واخلدمات بُت أضلاء اجملتمع ويف سلتلف اجملاالت.
وكانت االنًتنيت وسيلة مقتصرة على النخب العلمية واجلهات انأمنية فقط  ،واستخدامها يف البلداف ادلتقدمة من
قبل الفئات انأخرى يعد ترفا ال طائل منو  ،واليوـ ربولت يف تلك البلداف إىل وسيلة شعبية متاح استخدامها لعامة
الناس ،مثل قراءة الصحيفة أو متابعة برامج اإلذاعة والتلفزيوف وأصبح ذباىلها يعٍت عدـ مواكبة العصر ومع مرور
انأايـ ديكن أف تصبح يف الوطن العريب أيضا وسيلة شعبية  ،خاصة يف ظل الطلب ادلتزايد لالشًتاؾ فيها  ،وترتبط
اخلدمات ادلباشرة ( )on-line servicesلإلعالـ  ،ارتباطا وثيقا ابالنًتنيت ودورىا كوسيلة إعالـ متعددة
الوظائف شلاثلة للتلفزيوف ،مع إضافة جديدة ىو إهنا أصبحت جهازا إعالميا متفاعال ،ال يكتفي يف من
يستخدمها بل ديكنو أف يتحاور معها وحيدد بنفسو ما يريده من معلومات ويطرح وجهة نظره أماـ اآلخرين.
يث توجد شلارسات متعددة انأشكاؿ وانأنواع وظهور العديد من اجلماعات العنصرية ادلتطرفة  ،اليت تستطيع
استغالؿ إمكاانت شبكة ادلعلومات يف نشر أفكارىا اذلدامة  ،وكالك ديكن تشويو مسعة اآلخرين وادلساس
أبعراضهم طادلا أف رية الكالـ من قدح ومدح متا ة للجميع دوف قيد أو رقيب  ،فاللغة ىي أ د العناصر
الثقافية  ،وأف ىيمنة اللغة االصلليزية يف ىاا اجملاؿ ىي السائدة يف اإلنًتنيت وتظهر أف العودلة تتجو إىل جعلها لغة
العامل ،ويكفي اإلشارة إىل أف ( )٪88من معطيات االنًتنيت تبث ابللغة االصلليزية مقابل ( )٪9ابنأدلانية ()٪2
ابللغة الفرنسية و( )٪1يوزع على بقية اللغات انأخرى منها لغتنا العربية.
وأدى التفوؽ الغريب يف رلاؿ تكنولوجيا اإلعالـ وادلعلومات إىل ما يسمى بعودلة الثقافة واإلعالـ  ،يف إطار ما
يسمى "ابلقرية العاملية االتصالية" يعٍت طمس التمايزات اليت تسهم هبا اجملتمعات يف اجلنوب ويف قلبها الوطن

العريب  ،بسبب تفوؽ العامل التكنولوجي وترجع أمهيتو على ادلضامُت اإلجتماعية والثقافية اليت تنقلها وتروجها
1

– عبد الملك ردمان الدناني ،مرجع سبق ذكره ،ص. 110-101

01

االنترنيت

الخلفية النظرية

تكنولوجيا اإلتصاؿ ادلعاصرة  ،وعملية التدفق احلر لألخبار وادلعلومات اليت ديارسها الغرب الصناعي اليوـ ربمل يف
طياهتا هتديدات وسلاطر جدية على الثقافات الوطنية يف دوؿ العامل الثالث.
لاا فإف أمتنا العربية حباجة إىل ربصُت أمنها الثقايف واحلفاظ عليو وسط ىاا اجلو العاصف من ادلتغَتات
والتطورات ادلعلوماتية اذلائلة وانأمن الثقايف ال يقتصر على أمتنا العربية  ،بل وال ىت الدوؿ النامية بل يتعداه ىت
إىل الدوؿ الغربية الصناعية صا بة اإلخًتاعات والتكنولوجيات ومنها تكنولوجيا اإلعالـ وادلعلومات  ،والبد من
تقوية وجود اللغات انأخرى  ،من خالؿ إنشاء مواقع ثنائية اللغة وخاصة اللغة العربية  ،وستظل الثقافة تبث
بشكل غزير إىل الوطن العريب والعامل الثالث إال انو ليس ابلصحيح احلكم دبا يؤوؿ إليو انأمر يف النهاية  ،لكن
الغرب ينتظر من عمليات النشاط الثقايف اخلارجي ربقيق أىداؼ كبَتة .
إال أف يف رلتمعاتنا يوجد زبوؼ من االنًتنيت فيو قدر كبَت من ادلبالغة وىو أيضا زبوؼ مبٍت على عدـ الثقة يف
اجملتمعات نفسها  ،ويف الًتاث واحلضارات والثقافات اليت تسود يف ىاا العامل  ،فالوازع الديٍت والًتبوي موجود يف
انأمة اإلسالمية  ،و ىت الدايانت انأخرى وديكن أف تنهض لتقف أماـ ىاا احلكم الضئيل من ادلفاسد اليت
()1

ربتويها االنًتنيت  ،ومثل ىاه احملتوايت الضارة ينبغي أال تتسبب يف رماف اجملتمع ادلسلم أو غَته من اجملتمعات
احملافظة من اإلستفادة شلا يف االنًتنيت من معلومات وعلوـ ومعارؼ لو استفاد منها البشر يف العامل الثالث نأمكنو
االندفاع بقوة ضلو ربقيق انأىداؼ القومية الكربى لشعوبو ودولو ،ولعل ابرز ما فيها من فوائد تًتكز يف ربويل
الثقافة ومعرفة وسائل اإلنتاج الصناعي والزراعي والدخوؿ يف زلاوالت ادلنافسات التجارية واإلقتصادية واإلستفادة
( )2
من كل ما ىو متاح يف العامل اليوـ والاي مل يكن معروفا للكثَتين قبل ظهور اإلنًتنيت .

 5 -1ايجابيات وسلبيات االنترنيت :

إف لالنًتنيت العديد من االستخدامات يف منا ي احلياة ادلختلفة ،وال تقتصر منافعها على اختصاص أو
رلاؿ معُت حبد ذاتو وىو من ق دوائر اإلعالـ وادلؤسسات واجلامعات وانأفراد العاديُت استخدامها  ،نأف
ادلعلومات ادلتوفرة عليها غَت زلصورة دبجاؿ زلدد  ،بل ربوي معلومات عن سلتلف اجملاالت من ىواايت وموسيقى
إىل معلومات سياسية وإقتصادية  ،ومع مرور انأايـ تطورت وظهرت فيها العديد من اإلستخدامات لغرض تسهيل
تبادؿ ادلعلومات بُت ادلشًتكُت يف ادلواقع ادلختلفة  ،أما اآلف وبعد أف فتحت الباب على مصراعيو للجهات الرمسية
والتجارية واخلاصة  ،فقد مت تطوير خدمات جديدة سهلة اإلستخداـ  ،لاا ياكر بعض علماء اإلتصاؿ
وادلعلومات يف مؤلفاهتم أف ظهور االنًتنيت دياثل اخًتاع الطباعة ونواذبها يف كل جزئية دقيقة من ياتنا اليومية
فإنو سيكوف ذلا شأف شلاثل وإنو بوضعها الراىن تشبو أوائل التقنيات اليت مت إستخدامها يف الطباعة  ،واليت

 – 1مزاحم انيسة  ،اقباؿ الشباب ادلداين على برامج ومواقع احملادثة االلكًتونية  ( ،ماكرة زبرج لنيل شهادة ليسانس علوـ االعالـ واالتصاؿ
 ، ) 2008-2007ص. 76 -75
 - 2كرمية شرقي  ،امهية االنًتنيت كوسيلة بيداغوجية ( ،ماكرة زبرج لنيل شهادة ليسانس يف االدب العريب ، ) 2008 -2007،ص . 33 -32
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أصبحت بعد ذلك أساسا لصناعة اإلعالـ والنشر ووسيلة لثورة ادلعلومات ودخلت خدماهتا رلاالت التعليم
()1
والثقافة والتجارة والرايضة وغَتىا .
اوال  /إجيابيات اإلنرتنيت :
إف لإلنًتنيت إجيابيات ال تعد وال ربصى فهي تتعدد بتعدد ادلستفيدين منها  ،وىي تفيد البا ثُت والقراء
من كل ادلستوايت العلمية واالجتماعية وانأعمار ادلختلفة ،كما أف ادلؤسسات العلمية والثقافية العامة والرمسية
يستفيا منها ومن بُت ىاه ادلؤسسات مؤسسات علمية وثقافية قق ذلا النظاـ الدويل للمعلومات تكافؤ
الفرص العلمية والثقافية  ،ومن أىم ادلعلومات اليت سبكن شبكة اإلنًتنيت احلصوؿ عليها على سبيل ادلثاؿ :
 حبوث طبية .
 بياانت جغرافية دقيقة .
 موسوعات علمية .
 مطبوعات مكتبية .
 أسعار ادلنتوجات والسلع وأسعار البورصة .
 بياانت وأخبار وغَتىا من ادلواضيع انأخرى .
فهاه الشبكة دولية تربط بُت شبكات معلومات ذات مستوايت متباينة وانتماءات سلتلفة فيها كومية
وجامعية وأخرى  ،تعود ملكيتها لشركات معلومات رمسية جبانب عدد من الشبكات ادلتنوعة من إجيابياهتا أهنا
تقدـ العديد من اخلدمات العلمية والثقافية السريعة وقليلة التكلفة ابلنسبة لغَتىا من وسائل االتصاالت
كالربيد االلكًتوين وادلؤشرات الدولية وخدمات احلوار بُت أشخاص عديدين يف أقطار سلتلفة ،كما أهنا
تساعد البا ثُت وغَتىم من متحصصُت ومهنيُت على االتصاؿ بقواعد البياانت بغض النظر عن مواقعها
هبدؼ الوصوؿ غلى تقنياهتا واحلصوؿ على ادلعلومات ادلطلوبة  ،ومن اىم إجيابيات شبكة اإلنًتنيت سبكن
نأاي كاف الوصوؿ إىل اإلنًتنيت  ،فاإلنًتنيت ليس أمراً خاصاً فالناس يف صبيع أضلاء العامل ديكنهم االتصاؿ
ابإلنًتنيت .

()2

اثنيا  /سلبيات االنرتنت :
 -1القرصنة عرب اإلنرتنيت :
ىي احلصوؿ على معلومات سلزنة يف ذاكرة الكمبيوتر دوف وجو ق  ،قصد االستعماؿ ادلباشر أو غَت
ادلباشر (احملاكاة مثالً ) وىي تعترب من أكثر اجلرائم ادلعلوماتية انتشاراً وتنوعاً شلا أدى إىل نشوء عدد كبَت من
 -1عبد امللك ردمان الدانين  ،مرجع سبق ذكره  ،ص. 17

 -2دمحم فلجي  ،مرجع سبق ذكره  ،ص . 124 – 123
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ادلنظمات ادلتخصصة يف زلاربة احملاكاة ( )counterfeitوالقرصنة أبنواعها بغية الدفاع عن قوؽ التأليف
ونشر الفكريُت  ،لقد استغلتو ادلعركة بُت الطرفُت من رلاؿ ادلطبوع والسمعي البصري التقليدي إىل اجملاؿ ادلعلومايت
احلديث  ،وتنتشر اآلف يف اإلنًتنيت عشرات مواقع القرصنة اليت تتضمن سلتلف انأنواع من الربامج (انألعاب ونظم
التشغيل والربامج اخلدمية  )...اليت ذبلب رلاانً أو أبشباف خبسة بينما قد يقدر شبنها يف السوؽ بعشرات اآلالؼ
من الدوالرات .
 -2التسلل أو االخرتاق يف اإلنرتنيت (اهلاكينغ  ، HACKIWGونشر الفريوسات) :
يعمد الكثَت من مست خدمي شبكة اإلنًتنيت من الفضوليُت إىل التسلل أو اخًتاؽ أجهزة أشخاص أو
مؤسسات دوف استئااف  ،فيبدأ بعضهم على سبيل التجربة والفضوؿ  ،وعندما يتمكن يعجبو انأمر  ،...فيدخل
أجهزة مستخدمي اال نًتنيت ال يعرفهم شخصياً وال يعرؼ ىت مكاف تواجدىم لسرقة أسرارىم واالستيالء على
ملفاهتم اخلاصة أو للتخريب  ،ويتحوؿ بالك فضوؿ العابث على اخًتاؽ ا ًتايف قد ال ربده ىت برامج اكتشاؼ
دوث االخًتاقات واحلماية منها  ،وإذا كاف اخلواص من انأشخاص العاديُت يتعرضوف يومياً وبسهولة فائقة
هبجومات ما أصبح يسمى ابذلكرة ) (HACKERSاللاين ال يهمهم انتهاؾ خصوصية مستخدـ اإلنًتنيت
فيتجولوف يف ملفاتو  ،ويفحصوف قرصو الصلب جملرد التطفل وادلتعة وقضاء أوقات الفراغ  ،فإف أجهزة انأشخاص
ادلهمُت (علمياً  ،ثقافياً  )...وكاا أجهزة ادلؤسسات احلكومية واخلاصة ادلدنية والعسكرية زبًتؽ للتجسس عليها
()1
وكشف أسرارىا  ،وسرقة معلوماهتا أو تعطيل عملها وزبريب ملفاهتا أو ىت جملرد رفع ربدي ضبايتها معلوماتيا.
 -3غسيل األموال عرب اإلنرتنيت :
عرؼ االرباد انأورويب يف مارس  1990مصطلح غسيل انأمواؿ أبنو ربويل أو نقل ادلمتلكات مع العلم دبصادرىا
اإلجرامية اخلطَتة نأغراض التسًت وإخفاء انأصل غَت القانوين ذلا  ،أو مساعدة أي شخص يرتكب مثل ىاه
انأعماؿ  ،وإذا كانت عملية ربويل أو نقل ادلمتلكات مشبوىة ادلصدر  ،تتم مباشرة وعن طريق البنوؾ أساساً ويف
مناطق زلدودة من العامل  ،فما ديكن مال ظتو يف السنوات انأخَتة أهنا ابتكرت طرقاً ملتوية و ديثة ونوعت
ووسعت كثَتاً من رلاالت أنشطتها  ،حبيث أصبحت ذات أبعاد عادلية ومعاصرة كماً وكيفاً  ،وفيما يلي بعض
االذباىات العامة ادلتعلقة ابخلصائص احلديثة لغسيل انأمواؿ :

 -1فضيل دليو  ،التحدايت ادلعاصرة  ،ط  ، 1سلرب علم االجتماع  ،جامعة قسنطينة  ، 2002 ،ص . 62 -13
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 الطبيعة العادلية لظاىرة غسيل انأمواؿ وميلها ضلو التمركز يف انأماكن ضعيفة أو منعدمة اإلجراءات
ادلضادة لغسيل انأمواؿ .
 ظهور توجو جديد لغسيل انأمواؿ عرب اإلنًتنيت منا منتصف العشرية انأخَتة  ،وذلك بسبب
االستخداـ ادلفتوح لإلنًتنيت (ادلقامرة  ،النشاطات ادلصرفية العادية أو ادلرتبطة هبا  ،احلركة السريعة للنقود
اإللكًتونية )...
 االذباه ادلتنامي لدى غاسلي انأمواؿ للتحرؾ بعيداً عن البنوؾ ضلو قطاع ادلؤسسات ادلالية غَت ادلصرفية
كسوؽ صرؼ العمالت وسوؽ احلواالت ادلالية ف وضلو القطاعات غَت ادلالية  ،مثل ذبارة البضائع الثمينة
(اجملوىرات  ،السيارات الفخمة )...أو ضلو ادلؤسسات اخلدمية (مكاتب احملاماة واحملاسب القانونية)...
والوكاالت العقارية وغَتىا .
 االزدايد ادلستمر يف كمية انأمواؿ القارة اليت جيري هتريبها خارج بلداف معينة  ،ليجري توظيفها يف اذليكل
االقتصادي ادلايل يف بلداف أخرى .
 -4املقامرة عرب اإلنرتنيت (الكازينوهات االفرتاضية واملراهنات الرايضية) :
يعج عامل اإلنًتنيت ابلعديد من موا قع القمار اليت أصبحت أكثر غراء بتوفَتىا على القمارين  ،عناء التنقل إليها
وبضماانهتا لسرية أكرب يف التفاعل غَت القانوين أو غَت االجتماعي  ،وىي عبارة عن مواقع ويب مت تصميمها على
طراز كازينوىات " موانكو " الفرنسية " الس فيغاس " انأمريكية لتوفر كل أنواع (الورقية  ،الكروية  ،السهمية)
ابإلضافة طبعاً إىل ادلراىنات الرايضية (سباؽ احليواانت  ،اخليل  ،الكالب  )...يعطي الالعب رقم بطاقتو
االئتمانية للكازينو ليباشر بعدىا ادلقامرة على طاوالت الورؽ ويف اآلالت أو ادلراىنة على مفضلو من احليواانت أو
الفرؽ الرايضية .
 -5صناعة وتسويق املمنوعات (املخدرات  ،السموم  ،املتفجرات  )...عرب اإلنرتنيت :

لقد أصبحت اإلنًتنيت سوقاً مغرية للبا ث عن ادلمنوعات من ادلنحرفُت واخلارجُت عن القانوف  ،فهي تتيح

الفرصة ذلم أف يكتشفوا كيفية احلصوؿ على ادلخدرات دبختلف أنواعها وأف يتعلموا كيفية استعماذلا بصيغتها
الكيماوية ادلختلفة والتجهيزات الالزمة ذلا  ،وأف يطلعوا على أسعارىا وذلك عرب مئات ادلواقع ادلنتشرة يف الكثَت
من دوؿ العامل  ،وتتكاثر ثقافة ادلخدرات عرب اإلنًتنيت أبشكاؿ سلتلفة وتعد مواقع ادلنتدايت والدردشة اليت تتناوؿ
ادلخدرات بشكل ودي مشجعة على تناوذلا وا دة من ىاه الطرؽ  ،ابإلضافة إىل ادلواقع اليت تشرح أساليب زراعة
ومعاجلة وتعاطي ادلخدرات  ،وتعلى عن أسعارىا بل وعن كيفية صناعتها منزلياً بوسائل وذبهيزات بسيطة ومواد
()1
أولية تباع قانونياً يف معظم دوؿ العامل كادلوز والفوؿ السوداين.
 -1فضيل دليو  ،مرجع سبق ذكره  ،ص . 69- 65
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 -2الصحافة االلكرتونية الرايضية :
 1-2نشوء وتطور صحافة االلكرتونية الرايضية :

ظهرت الصحافة االلكًتونية وتطورت كنتاج لشبكة االنًتنت العادلية اليت جاءت أيضا نتيجة ادلزج بني ثورة
تكنولوجيا االتصاالت وثورة تكنولوجيا احلاسبات دبا يعرؼ ابلتقنية الرقمية ،وكانت البداايت الفعلية نتيجة دلا
أحدثتو ثورات اال تصاؿ وادلعلومات وما صلم عنها من تقنيات وتطورات ألقت بظالذلا على الصحافة ادلطبوعة كجزء
من منظومة وسائل اإلعالـ التقليدية ( الراديو  ،التلفزيوف  ،والصحف ) وبدأت تتكوف حوؿ نظم احلاسبات
ادلرتبطة ببعضها البعض من خالؿ شبكة الكومبيوتر سواء احمللية أو الدولية وما تضمنتو ىذه الشبكات من بث
إعالمي يعتمد وسائل تعبري متعددة كالصوت والنص والصورة واللوف وغريىا  ،فلم مل تكد سبضي سنوات على
ظهور اإلنًتنت حىت امتألت الشبكة الدولية للمعلومات ابلعشرات من ادلواقع اليت تعترب نسخاً إليكًتونية لصحف
ورقية أو مواقع كبرية تنشر ادلواد اإلعالمية اليت تقدمها الصحيفة الورقية .
وتطورت الصحافة االلكًتونية عرب ذبارب التليكست والفيديوتكس يف ىيئة اإلذاعة الربيطانية والتجارب التفاعلية
األخرى يف رلاالت نقل النصوص شبكيا  ،ومن تطور قواعد البياانت وأستخداـ الكومبيوتر يف عمليات ما قبل

الطباعة يف بداية السبعينات من القرف ادلاضي  ،ويقوؿ شيدين "إف عاـ  1981ديثل أوؿ بداية حقيقية لظهور
الصحافة االلكًتونية الشبكية عندما قدمت كومبيوسريؼ خدمتها اذلاتفية مع  11صحيفة مشًتكة يف
()1
االسوسيتدبرس  ،إال أف ىذه اخلدمة توقفت عاـ  1982بعد أنفضاض الشراكة".
إذف الصحافة االلكًتونية ىي نتاج إل متزاج اإلعالـ ابلتقنية الرقمية  ،وىي برغم عمرىا القصري إال اهنا حققت يف
ضلو عقد من الزماف ما حققتو الصحافة ادلطبوعة يف عشرات السنني  ،وسبكنت الصحافة االلكًتونية من تقدمي
مكاسب عديدة للمهنة اإلعالمية وجلمهور القراء وكذلك دلستوايت أخرى من ادلستفيدين مثل ادلعلنني والطبقة
السياسية ومروجي االفكار وسواىم  ،لكن ىذه ادلكاسب ارتبطت ومازالت بتطور التقنية وانتشارىا ويف طبيعة
اجلمهور الذي يستخدمها  ،وبرغم أف ادلؤشرات حوؿ ذلك التزاؿ غري مشجعة ،إال أف كثريا من الباحثني جنحوا
مبكرا اىل احلديث عن ىزدية الصحافة التقليدية وهناية عصرىا  ،بل أف فيليب ميلر تنبأ أبف عاـ  2040سيشهد
ىجرة آخر قراء الصحف الورقية ادلطبوعة إىل الصحافة االلكًتونية .
ومع عدـ اجلزـ دبثل ىذه التوقعات إال اهنا تعرب عن اذلاجس الفكري الذي ساد خالؿ السنوات االخرية مأخوذا
ابالصلاز التقين ادلعروؼ ابالنًتنت  ،وما عرب عنو من تقدـ علمي كاف جزءا من ثورة تكنلوجية معلوماتية إنسانية
جديدة غريت من مفاىيم وقيم الثورة الصناعية  ،كما اهنا تنطلق شلا اذلمتو ىذه الثورة من زلفزات لتطوير االداء
ادلهين واالفالت من قيود الصحافة ادلطبوعة ومنطيتها وعيوهبا .
Shedden,David(2005)New Media Timeline(1969-2004).Poynter Institute.
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ولكن ذلك سرعاف ما اصطدـ ايضا بعيوب الواقع الصحفي اجلديد وىي عيوب ال تقتصر على حدود التقنية
ادلتقدمة اليت استحالت بشكل أو آبخر اىل تقنية طبقية عادليا وزلليا  ،بل ايضا ابحملتوى الصحفي الذي تنوعت
()1
اشكالو ومضامينو بشكل كبري .
لقد كانت بداية ظهور الصحافة االلكًتونية كما يرجعها سيموف ابينز "كثمرة تعاوف بني مؤسسيت يب يب سي
 BBCاالخبارية وإندبندنت برودكاستينغ أوثورييت  IBAعاـ  1976ضمن خدمة تلتكست  ،فالنظاـ اخلاص
ابدلؤسسة االوىل ظهر ربت اسم سيفاكس  Ceefaxبينما عرؼ نظاـ ادلؤسسة الثانية أبسم أوراكل Oracle
ويف عاـ  1979ظهرت يف بريطانيا خدمة اثنية أكثر تفاعلية عرفت ابسم خدمة الفيديو تكست مع نظاـ
( )2
بريستل  Prestelقدمتها مؤسسة بريتش تلفوف أوثورييت ." BTA
وعلى الرغم من اف زلاوالت ىذه ادلؤسسات مل تلق النجاح ادلطلوب اال اف األمر تغري كليا مع بداية التسعينات
الذي محل معو تطورات ىائلة على مجيع ادلستوايت  ،واذا كاف صلاح خدمة  Tele Textمرده االعتماد على
تسهل
جهاز التلفزيوف  ،فإف صلاح الصحيفة االلكًتونية مرتبط مباشرة بتوفر أجهزة الكمبيوتر وتطور الربامج اليت ّ

الوصوؿ اىل االنًتنت والتعامل معها  ،ويف مرحلة التسعينات اصبح لالنًتنت دورا ابرزا يف نشر ادلواد االعالمية
دبختلف صورىا واشكاذلا وبلغات عديدة  ،واستفاد من ذلك العديد من وسائل االعالـ وعلى رأسها الصحف
اليت تزايد أعداد مواقعها على االنًتنت بشكل كبري خالؿ عقد التسعينات .
"يف عاـ  1992أنشأت شيكاغو أونالين أوؿ صحيفة إلكًتونية على شبكة أمريكا أونالين ،وإف موقع الصحافة
االلكًتونية االوؿ على االنًتنت أنطلق عاـ  1993يف كلية الصحافة واإلتصاؿ اجلماىريي يف جامعة فلوريدا وىو
موقع ابلو ألتو أونالين  ،Palo Altoوإلتحق بو موقع آخر يف  19يناير  1994ىو ألتو ابلو ويكلي لتصبح
الصحيفة األوىل اليت تنشر إبنتظاـ على الشبكة"  ،وتعد ىذه الصحيفة أوؿ النماذج اليت دخلت صناعة
الصحافة االلكًتونية بطريقة كبرية ومتزايدة خباصة مع توفري خدمة االنًتنت رلاان يف الوالايت ادلتحدة وبالد العامل
()3
ادلتقدـ حبيث أصبحت الصحافة جزءا من تطور وتوزيع شبكة االنًتنت .

 -1لقاء مكي  ،ادلسؤولية االجتماعية لصحافة االنًتنت  ،كلية االعالـ  ،جامعة بغداد  ، 2004 ،ص. 31

 -2عماد بشري  ،تعزيز احملتوى الرقمي العريب على االنًتنت  ،رللة ادلعلوماتية  www.informatics.gov.sa/magazin ،يف

. 2016/2/26
3- Kawamoto.K.(2003)Digital Journalism;Emergine Media and the changing .Horizons of
Journalism,Oxford;Rowman&Littefield Publishers Inc.
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وبدأت غالبية الصحف االمريكية تتجو إىل النشر عرب االنًتنت خالؿ عامي  ،1995 -1994وزاد عدد
الصحف اليومية االمريكية اليت أنشأت مواقع إلكًتونية من  60صحيفة هناية عاـ  1994إىل  115صحيفة عاـ
()1
 1995مث إىل  368يف منتصف عاـ . 1996
وتعد صحيفة "الواشنطن بوست"أوؿ صحيفة أمريكية تنفذ مشروعا كلف تنفيذه عشرات ادلاليني من الدوالرات
يتضمن نشرة تعدىا الصحيفة يعاد صياغتها يف كل مرة تتغري فيها األحداث مع مراجع واثئقية وإعالانت مبوبة
وأطلق على ىذا ادلشروع أسم (احلرب الورقي)  ،والذي كاف فاربة لظهور جيل جديد من الصحف ىي الصحف
االلكًتونية  ،اليت زبلت للمرة االوىل يف اترخيها عن الورؽ واالحبار والنظاـ التقليدي للتحرير والقراءة لتستخدـ
جهاز احلاسوب وامكانياتو الواسعة يف التوزيع عرب القارات والدوؿ بال حواجز أو قيود ومل يكن ىذا ادلشروع الرائد
سوى استجابة للتطورات ادلتسارعة يف ربط تقنية احلاسوب مع تقنيات ادلعلومات  ،وظهور نظم وسائط االعالـ
ادلتعدد )  ، ( Multi mediaوماربقق من تناـ لشبكة االنًتنيت عمودايً وأفقياً واتساع حجم ادلستخدمني
وادلشًتكني فيها داخل الوالايت ادلتحدة ودوؿ اخرى عديدة خصوصاً يف الغرب  ،والبدء قبل ذلك بتأسيس مواقع
()2

خاصػػة للمعلومات  ،ومنها معلومات أخبارية متخصصة مثل الرايضة والعلوـ وغري ذلك .
وحوؿ موضوع تزايد عدد الصحف االلكًتونية وانتشارىا يف العامل يقوؿ الدكتور عبد الستار فيكي " لقد تزايد
االذباه يف الصحف على مستوى العامل اىل التحوؿ اىل النشر االلكًتوين بسرعة كبرية ،ففي عاـ  1991مل يكن
ىناؾ سوى  10صحف فقط على األنًتنت مث تزايد ىذا العدد حىت بلغ  1600صحيفة عاـ  1996وقد بلغ
عدد الصحف عاـ  2000على االنًتنت  4000صحيفة على مستوى العامل  ،كما اف حوايل  %99من
()3
الصحف الكبرية وادلتوسطة يف الوالايت ادلتحدة االمريكية قد وضعت صفحاهتا على االنًتنت".
أما بناء احملتوى اإلخباري لصحافة االلكًتونية فقد تطور حسب  Pavlikعرب ثالثة مراحل  ،ففي ادلرحلة األوىل
كانت صحيفة األنًتنت تعي د نشر معظم أو كل أو جزء من زلتوى الصحيفة األـ وىذا النوع من الصحافة مازاؿ
سائدا  ،ادلرحلة الثانية يقوـ الصحافيوف إبعادة إنتاج بعض النصوص للتواءـ مع شليزات ماينشر يف الشبكة وذلك
بتغذية النص ابلروابط واإلشارات ادلرجعية وما إىل ذلك  ،وىذا ديثل درجة متقدمة عن النوع االوؿ  ،أما ادلرحلة
الثالثة فيقوـ الصحافيوف إبنتاج زلتوى خاص بصحيفة االنًتنت يستوعبوا فيو تنظيمات النشر الشبكي ويطبقوا فيو
()4

االشكاؿ اجلديدة للتعبري عن اخلرب .

1- Gillmor,Dan(2004)We the media.Grassroots Journalism by the peopple,for the people
OReilly Media.U.S.A .

اجلزائر ، 2005 ،ص . 27

 -2الدكتور أجقو علي  ،الصحافة االلكًتونية العربيةكالواقع واآلفاؽ  ،دار الكتاب اجلزائري ،
 -3عبد الستار فيكي  ،األلفية الثالثة  ،عصر ادلنجزات من ثورة غوتنربغ إىل غزو االنًتنت ،دار الصياد أنًتنشيوانؿ ،بريوت ، 2000،ص. 230
4 – Pavlik ,John V, (1997) The Future of Online Journalism Aguide, to whos doing what .
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 2-2ماهية الصحافة االلكرتونية الرايضية :

جاء تعريف الصحافة االلكًتونية على يد بعض الباحثني من أىل االختصاص ،وىي تعاريف قليلة ومتشاهبة نظرا
لكوف الصحافة االلكًتونية تعرؼ يف الغالب من خالؿ خصائصها العامة ،والوظيفة ادلناطة هبا فالصحافة
اإللكًتونية الرايضية ىي" وضع الصحيفة اليومية الرايضية على اخلط ،أي جعلها يف متناوؿ القراء عرب كمبيوتر
رلهز دبودـ"
وىي ايضا " الصحف الرايضية اليت يتم إصدارىا ونشرىا على شبكة االنًتنيت سواء كانت ىذه الصػ ػ ػ ػحف دبثػ ػ ػابة
نسخ أو إصدارات الكًتونية لصحف ورقية رايضية مطبوعة أو موجز ألىم زلتوايت النسخ الورقية  ،أو كجرائد
واجملػ ػ ػالت الكًتونية الرايضية اليت ليست ذلا إصدارات عادية مطبوعة على الورؽ ،وىي تتضمن مزجيا من الرسائل
اإلخبػ ػ ػارية الرايضية وادلقاالت والتعليقات والصور واخلدمات الرايضية ".

 3-2العوامل املساعدة على ظهور الصحافة االلكرتونية الرايضية :
اجتمع عدد من العوامل فيما بينها لتمهد شيئا فشيئا دليالد الصحافة االلكًتونية ،أغلبها تقنية وندرج فيمايلي
أمهها:
* تطور ذبارب" التيلكس "و" الفيديو تكس "يف ىيئة اإلذاعة الربيطانية و التجارب التفاعلية األخرى يف رلاالت
نقل النصوص شبكيا.
* تطور قواعد البياانت الصحفية الشبكية .
* استخداـ الكمبيوتر يف عمليات ما قبل الطباعة مع بداية السبعينات .
()1
* ذبارب تقدمي خدمات الصحفية ابذلاتف مع بداية  1980وميزت ىذه اخلدمات شبكة كمبيوسرؼ.

 -1مجال بوعجيمي  ،بلقاسم بروان  ،دراسة حوؿ الصحافة اإللكًتونية يف اجلزائر واقع وآفاؽ  ،جامعة اجلزائر ،كليػ ػة الع ػلوـ السي ػ ػاسية واإلع ػ ػالـ
قسم علوـ اإلعالـ واالتصاؿ، 2005 ،ص. 07
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 4-2أنواع الصحف االلكرتونية الرايضية :
ىناؾ نوعاف من الصحف على شبكة األنًتنت :
 الصحف االلكرتونية الكاملة : On-Line Newspaper

وىي صحف قائمة بذاهتا وإف كانت ربمل أسم الصحيفة الورقية  ،وديتاز ىذا النوع من الصحف االلكًتونية أنو :

 تقدمي نفس اخلدمات اإلعالمية والصحفية اليت تقدمها الصحيفة الورقية من أخبار وتقارير وأحداث وصور
وغريىا .
 تقدمي خدمات صحفية وإعالمية إضافية ال تستطيع الصحيفة الورقية تقدديها  ،وتتيحها الطبيعة اخلاصة
بشبكة األنًتنت وتكنلوجيا النص الفائق  Hypertextمثل خدمات البحث داخل الصحيفة أو يف شبكة
الويب  ،ابالضافة إىل خدمات الربط ابدلواقع األخرى وخدمات الرد الفوري واالرشيف .
 تقدمي خدمات الوسائط ادلتعددة  Multimediaالنصية والصوتية .
 النسخ االلكرتونية من الصحف الورقية :

ونعين هبا مواقع الصحف الورقية على الشبكة واليت تقصر خدماهتا على تقدمي كل أو بعض مضموف الصحيفة

الورقية مع بعض اخلدمات ادلتصلة ابلصحيفة الورقية ،مثل خدمة االشًتاؾ يف الصحيفة الورقية وخدمة تقدمي
االعالانت والربط ابدلواقع األخرى.
ويقسم الباحث صاحل زيد العنزي الصحف اإللكًتونية تبعا دلدى أستقالليتها أو تبعيتها دلؤسسات إعالمية قائمة
واليت أمساىا (ادلواقع اإلعالمية التكميلية) إىل :
 -1النشر الصحفي املوازي  :وفيو يكوف النشر اإللكًتوين موازاي للنشر ادلطبوع حبيث تكوف الصحيفة
اإللكًتونية عبارة عن نسخة كاملة من الصحيفة ادلطبوعة إبستثناء ادلواد اإلعالنية .

 -2النشر الصحفي اجلزئي  :وفيو تقوـ الصحف ادلطبوعة بنشر أجزاء من موادىا الصحفية عرب الشبكة
اإللكًتونية  ،ويعمد إىل ىذا النوع بعض الناشرين هبدؼ ترويج النسخ ادلطبوعة من إصداراهتم .
 -3النشر الصحفي اإللكرتوين اخلاص  :ويف ىذا النوع ال يكوف للمادة الصحفية ادلنشورة اإللكًتونية أصل
مطبوع  ،حيث تظهر الصحيفة بشكل مباشر من خالؿ النشر عرب اإلنًتنت فقط  ،وىو ما يصدؽ على
()1

الصحف اإللكًتونية اليت تصدر مستقلة على الشبكة يف إدارهتا  ،وطرؽ تنفيذىا ".

-1

ادلرجع السابق  ،ص. 242
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 5-2مسات الصحافة اإللكرتونية الرايضية :

عندما تظهر وسيلة إعالمية جديدة يقوـ روادىا عادة بتقليد النمط الشائع يف وسائل اإلعالـ اليت سبقتهم قبل أف
يقوموا بتطوير أمناطهم اخلاصة  ،اليت يستغلوف فيها القدرات اجلديدة اليت تضيفها ذلم الوسيلة اإلعالمية اجلديدة

وىذا ما حدث عندما ظهر التلفزيوف  ،فقد كانت أخباره يف البداية تقليدا ألخبار الراديو الذي كاف الوسيلة
اإلعالمية السابقة لو  ،ومل يكن ىناؾ فرؽ بني أف تستمع إىل األخبار يف الراديو أو التلفزيوف سوى يف أنك ترى
ادلذيع وىو يقرأ  ،وبعد فًتة بدأ رواد العمل التلفزيوين تدرجييا يف االلتفات إىل أمهية تفعيل وتطوير اإلمكاانت
الفريدة وادلميزة للتلفزيوف كوسيلة إعالـ  ،فبدأ استخداـ الصورة على نطاؽ واسع لتوصيل ادلعلومة ونقل ادلشاىد
()1
إىل جو احلدث  ،ومت تطوير ربرير اخلرب ليناسب الكتابة للصورة ادلتحركة.
نفس األمر حدث مع الصحافة اإللكًتونية وال سيما يف العامل العريب ،فقد كانت بواكريىا األوىل رلرد نسخ
إلكًتونية من الصحف الورقية  ،فهي تنشر يف نفس وقت نشر الصحيفة الورقية  ،وربرر بنفس صياغتها وتتحكم
فيها نفس السياسة التحريرية  ،وهتدؼ يف األغلب إىل سلاطبة ذات اجلمهور ،و مع مرور سنوات قليلة تطورت
الصحافة اإللكًتونية فأصبح :
 ذلا دورية صدور سلتلفة يف األغلب عن الصحف الورقية .

 طورت مجهورىا اخلاص الذي حيمل ابلضرورة أجندة سلتلفة.
 طورت سياستها التحريرية تبعا لتغري اجلمهور وطبيعتو وعاداتو.
 طورت تقنياهتا اخلاصة مستفيدة من إمكاانت الكمبيوتر وشبكة اإلنًتنت اليت ذبمع بني شليزات الصحيفة
( )2
والراديو والكتاب والتلفزيوف احمللي والفضائيات .
وصارت الصحافة اإللكًتونية بذلك تستخدـ كل تقنيات وسائل اإلعالـ السابقة بشكل متكامل ،وأضافت إىل
ذلك كلو ميزة "التفاعلية" اليت ذبعل القارئ شريكا إجيابيا يف العملية اإلعالمية  ،إذ ديكنو دائما أف يعلق مباشرة
على ما يقرأ ليتحوؿ اإلعالـ حبق إىل إعالـ ذي اذباىني  ،فالصحفي يعلم القارئ ابدلعلومة وىو يعلمو برأيو .
كما بدأت بعض الصحف الشهرية  ،ذبربة جديدة تتيح للقارئ أف يعيد ربرير اخلرب على طريقتو وينشره عرب
()3
صفحات موقعها اإللكًتوين ليقرأ اجلمهور ذات اخلرب أبكثر من صيغة .

 -1عثمان ابراهيم السلوم  ،تصميم الصفحات العربية على األنًتنت  ،دار عامل الكتب  ،الرايض ، 2002 ،ص . 21
 -2سعيد حداد  ،األنًتنت صحافة القرف القادـ  ،اجمللة العربية  ،العدد  ، 1999 ، 267ص. 67
 -3السيد خبيت دمحم  ،أستخداـ األنًتنت كوسيلة تعليمية يف رلاؿ الصحافة  ،اجمللة ادلصرية لبحوث اإلعالـ  ،العدد الثامن  ،القاىرة  2004،ص89
.
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يوضح الدكتور عباس مصطفى ميزات الصحافة العربية يف شبكة االنًتنت إبهنا " حىت العاـ  2000كانت قاصرة
يف ا ستخداـ أساليب وتكنلوجيات وشليزات النشر االلكًتوين ومل يتبلور إدراؾ كامل لطبيعة الصحيفة االلكًتونية
وأهنا يف احلقيقة سبثل بداية مشروع يف أطواره األوىل  ، To go onlineكما أف ذىنية النشر الورقي مازالت ىي
السائدة يف معظم ىذه الصحف  ،وأف غالبية ىذه الصحف ال يتم ربديثها على مدار الساعة بل ىي نسخة
كاربونية للصحيفة الورقية  ،وتفتقر معظم الصحف االلكًتونية العربية اىل خدمة البحث عن ادلعلومات وال يوجد
))1
يف الكثري منها ارشيف للمواد اليت سبق نشرىا .
و ديكن إجياز مسات الصحافة اإللكًتونية الرايضية ابآليت :
 /1النقل الف وري لألخبار ومتابعة التطورات اليت تطرأ عليها مع قابلية تعديل النصوص يف أي وقت  ،شلا جعلها
تنافس الوسائل اإلعالمية األخرى كاإلذاعة والتلفزيوف  ،بل أف الصحف االلكًتونية ابتت تنافس ىاتني الوسيلتني
يف عنصر الفورية الذي احتكرتو  ،وبدأت تسبق حىت القنوات الفضائية اليت تبث االخبار يف مواعيد اثبتة  ،فيما
جيري نشر بعض االخبار يف الصحف االلكًتونية بعد أقل من  30اثنية من وقوع احلدث. 24
 /2قدرة الصحف االلكًتونية على أخًتاؽ احلدود والقارات والدوؿ دوف رقابة أو موانع أو رسوـ  ،بل وبشكل

فوري  ،ورخيص التكاليف وذلك عرب االنًتنيت  ،وبذلك فأف صحفاً ورقية ابت دبقدورىا أف تنافس من خالؿ
نسختها االلكًتونية صحفاً دولية كبرية  ،إذا سبكنت من تقدمي أشكاؿ تقنية متقدمة ومهارات ارساؿ  ،ونوعية

جيدة من ادلضامني وخدمات متميزة  ،وإلف االرساؿ عرب االنًتنيت سيعين ابلضرورة منح الصحف االلكًتونية
صبغة عادلية بغض النظر عن امكانياهتا  ،وألف ادلضامني ىنا جيب أف تكوف متوافقة مع ىذه الصبغة العادلية  ،فأف
البعض ابت يتساءؿ جبدية عما أذا كاف يصح اطالؽ صفة الصحيفة احمللية على الصحف التقليدية اليت تصدر
()2
ذلا طبعات الكًتونية .
 /3التكاليف ادلالية البث االلكًتوين للصحف عرب شبكة االنًتنيت أقل بكثري شلا ىو مطلوب الصدار صحيفة
ورقية  ،فهي الربتاج إىل توفري ادلباين وادلطابع والورؽ ومستلزمات الطباعة  ،انىيك عن متطلبات التوزيع والتسويق
() 3
والعدد الكبري من ادلوظفني واحملررين والعماؿ .

 -1عباس مصطفى صادق  ،التطبيقات التقليدية وادلستحدثة للصحافة العربية يف األنًتنت،ورقة مقدمة إىل مؤسبر صحافة االنًتنت يف العامل العريب الواقع
والتحدايت ،جامعة الشارقة  24 -22،نوفمرب . 2005
 -2اسامة حممود شريف  ،مستقبل الصحيفة ادلطبوعة والصحيفة االلكًتونية  ،من حبوث الندوة العلمية للمؤسبر العاـ التاسع الرباد الصحفيني العرب
عماف  ،تشرين اوؿ  ، 2000ص .72 -69
 -3دمحم عارف  ،أتثري تكنولوجيا الفضاء والكومبيوتر على أجهزة اإلعالـ العربية  ،مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسًتاتيجية  ،ابو ظيب
،1997ص. 13
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 /4جلوء معظم الصحف اإللكًتونية إىل التمويل من خالؿ االعالانت  ،وقد أصبح االعالف ادلتكرر على كل
صفحة يف الصحيفة االلكًتونية ادلسمى أبعػالف اليافطة ىو مصدر الدخل الرئيسي ذلذه الصحف .
 /5توفر تقنية الصحافة االلكًتونية إمكانية احلصوؿ على احصاءات دقيقة  ،عن زوار مواقع الصحيفة

االلكًتونية  ،وتوفر للصحيفة مؤشرات عن اعداد قراءىا وبعض ادلعلومات عنهم كما سبكنها من التواصل معهم
بشكل مستمر .
 /6منحت تقنيات الصحافة االلكًتونية عملية رجع الصدى ) (Feed Backإمكانيات حقيقية مل تكن متوفرة
من قبل بوسائل االعالـ  ،وخصوصاً ابلنسبة للصحافة وابت احلديث شلكنا عن تفاعل بني الصحف والقراء بعد

أف ظلت العالقة زلدودة وىامشية طيلة عمر الصحافة الورقية  ،وديكن أف جيد متصفح مواقع الصحف االلكًتونية
حقوؿ خاصة يف شىت الصفحات تتضمن الطلب من القارئ أف يبدي رأايً حوؿ ادلوضوع ادلنشور أو يكتب تعليقاً
عليو ويف حالة قياـ ادلستخدـ بذلك سيظهر تعليقو فوراً على موقع الصحيفة  ،حيث يصبح أبمكاف ادلستخدمني
يف أي مكاف االطالع عليو  ،وتشمل ىذه االمكانية بطبيعة احلاؿ رسائل القراء اليت تنشر فورايً على صفحات
الصحيفة االلكًتونية.

 /7توفر الصحافة االلكًتونية فرصة حفظ أرشيف اإللكًتوين سهل االسًتجاع غزير ادلادة  ،حيث يستطيع الزائر

أو ادلستخدـ أف ينقب عن تفاصيل حدث ما أو يعود اىل مقاالت قددية بسرعة قياسية دبجرد أف يذكر أسم

ادلوضوع  ،الذي يريده ليقوـ ابحث اإلكًتوين بتزويده خالؿ ثواين بقائمة تتضمن كل مانشر حوؿ ىػذا ادلوضوع
يف ادلوقع ادلعني  ،يف فًتة معينة .
 /8فرضت الصحافة االلكًتونية واقعاً مهنياً جديداً فيما يتعلق ابلصحفيني وامكانياهتم وشروط عملهم  ،فقد
اصبح ادلطلوب من الصحفي ادلعاصر أف يكوف ملماً ابالمكانيات التقنية وبشروط الكتابة لالنًتنيت  ،وللصحافة
االلكًتونية كوسيلة ذبمع بني منط الصحافة ومنط التلفزيوف ادلرئي ومنط احلاسوب  ،وأف يضع يف اعتباره ايضاً عادلية
ىذه الوسيلة وسعة انتشارىا  ،وما يرافق ذلك من اعتبارات تتجاوز ادلهين اىل االخالقي يف ربديد ادلضامني وطريقة
()1

عرضها .

 -1كارول ليتش  ،كتابة االخبار والتقارير الصحفية  ،عرض شامل لفنوف الصحافة ادلتخصصة  ،منهج تطبيقي ،
 ، 2001ص. 45
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 -3الصحافة االلكرتونية الرايضية يف اجلزائر.
 1-3بوادر ظهور صحافة إلكرتونية الرايضية يف اجلزائر:
عرفت اجلزائر ظاىرة األنًتنت كغريىا من البلداف النامية يف التسعينات ،ومل تنتشر األنًتنت إال يف أواخر التسعينات
و أصبحت كظاىرة ملفة لإلنت باه مع بدلية األلفية الثالثة ،وسارعت اجلزائر إىل احتضاف األنًتنت من خالؿ إنشاء
ىيئة اتبعة للحكومة تتوىل تقدمي خدمات الشبكة شلثلة يف . CERIST
ويتم االتصاؿ عرب ىذه الشبكة يف اجلزائر  ،وكانت بداية األنًتنت مع مراكز البحث واجلامعات مث توسعت العملية
مع ظهور ما يسمى بنوادي ومقاىي األنًتنت  ،واليوـ تشهد سلتلف ادلدف والقرى هتافت ىذه اخلدمة وعلى صعيد
الصحف اإلكًتونية الرايضية  ،بدأت اجلزائر تشهد نشوء بعض الصحف اإللكًتونية الرايضية إال أهنا قليلة مقارنة
مع عدد عناوين الصحف الورقيةىوهبذا اصبح لكل صحيفة مكتوبة يف اجلزائر موقع الكًتوين على الشبكة  ،اما
فيما خيص الصحف االلكًتونية اليت ال دتلك نظريا ذلا يف النسخة ادلطبوعة  ،فكانت اوؿ جتربة يف اجلزائر جلريدة
()1
 algeria interfaceواليت أسسها احد االعالميني اجلزائريني سنة .1996
ونذكر بعض الصحف االلكًتونية الرايضية اجلزائرية :
* جريدة اهلداف :ىي جريدة يومية رايضية جزائرية أتسست أوؿ نوفمرب 1998حيث كاف الطاقم الصحفي
للجريدة يعملوف أبسبوعية الكرة اليت كانت تصدر كل سبت وبعد ذلك قرر سبعة من التقنيني والصحفيني
االنفصاؿ عنها بعد اف مت االتفاؽ على انشاء صحيفة اسبوعية وطنية رايضية متخصصة ومستقلة لعدة اسباب
منها :
 -1استخفاؼ جريدة ادلنافس كومبيتيسيو الصادرة ابللغة الفرنسية بصحفي جريدة الكرة .
 -2التمييز بني صحفيني يقاؿ عنهم القدماء يعاملوف معاملة خاصة واخروف زلروموف من كل احلوافز وادلزااي .
 -3عدـ االستفادة من بعض االمتيازات االجتماعية كانعداـ التامني والنقل حىت اثناء ادلهاـ الصحفية .
 -4إنعداـ ادلعاملة احلسنة خاصة من طرؼ ادلسؤولني .
 -5استغالؿ قدرات ىؤالء الصحفيني والتقنيني من طرؼ رئيس قسم حترير اسبوعية كومبيتيسيوف عن طريق نشر
()2
ادلادة االعالمية ذلؤالء ابألاماء صحفيني اخرين مقربني منهم .

 -1دمحم الشطاح ،قضااي االعالـ يف زمن العودلة بني التكنولوجيا واالديولوجيا  ،دار اذلدى ،اجلزائر  ، 2006 ،ص. 64
 -2دمحم لكحل ،غزالة عبد الكرمي  ،تغطية جريدة اذلداؼ لدوري ابطاؿ العرب ابجلزائر ،مذكرة لنيل شهادة ليسانس يف االعالـ ،جامعة اجلزائر ، 03
اجلزائر ،2006 ،ص. 11
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وىي جريدة كل زليب كرة القدـ ،تصدر عن شركة  sarlويديرىا كل من كاحل بوسعد  ،نبيل وعمرة ذلا عدة فروع
مثل :جريدة اذلداؼ الدويل و ابللغة الفرنسية جريدة  Le buteurوىي أوؿ جريدة رايضية جزائرية على
شبكة األنًتنت ورئيس حتريرىا السيد إاماعيل مرازقة  ،هتدؼ إىل تسليط الضوء على كل ادلنافسات الرايضية
والرايضة يف اجلزائر والوطن العريب ونقل األخبار الرايضية واحملًتفني اجلزائريني يف ادلهجر .
* جريدة اخلرب الرايضي :النسخة اإللكًتونية أونالين غنية ابدلعلومات ادلتعلقة ابلرايضة ،خاصة تلك اليت تتعلق
ابلرايضة األك ػثر شعبية يف اجلزائر و ىي كرة القدـ وىي جريدة يومية متخصصة يف تقدمي األخبػ ػار الرايضة اجلزائرية

و أخبػ ػ ػار ادلقابالت ،وتصنيف وحتليل سلتلف األلعاب الرايضية يف اجلزائر و يف مجيع أضلاء العامل  ،بدأ إصدارىا يف
شهر جواف  2010مبناسبة هنائيات كأس العامل ،وتقدـ جريدة اخلرب الرايضي ريبوراتجات عن ادلقابالت ،وحتاليل
وتعاليق من طرؼ أفضل الالعبني وادلدربني واجلهاز الفين واحلكػ ػاـ وادلعلقني يف اجل ػ ػزائر على مواضيػ ػع سلتػ ػلفة عن
الدوري اجلزائري ،دوري ابطاؿ أورواب و كأس اجلزائر الرايضية ومجيع الرايضات عموما ،ويفتح انفذة على مجيع
األلعاب الرايضية  ،سواء يف اجلزائر أو يف العامل  ،فتقدـ كل النتائج وادلسابقات والتوقعات .
*جريدة الشباك  :جريدة رايضية جزائرية تصدر أايـ السبت والثالاثء واخلميس سلتصة يف أىم األخبار الرايضية يف
اجلزائر.

* جريدة ماراكاان  )Maracana( :نسبةً ألحد ادلالعب ،وىي صحيفة أسبوعية رايضية جزائرية تصدر ابللغة
الفرنسية سلتصة بػكرة القدـ.

* جريدة كومبيتيسيون )compétition( :ىي جريدة يومية رايضية جزائرية تصدر ابللغة الفرنسية أتسست
()1

سنة . 1993

 2-3ماىية الصحافة االلكرتونية الرايضية يف اجلزائر

:

ىي الصحف الرايضية اليت يتم إصدارىا ونشرىا على شبكة االنًتنت سواء كانت ىذه الصحف مبثابة نسخ أو

إصدارات الكًتونية لصحف الرايضية الورقية ادلطبوعة أو موجز ألىم زلتوايت النسخ الورقية ،أو كجرائد ورلالت
الكًتونية الرايضية ليست ذلا إصدارات مطبوعة على الورؽ ،وتتضمن مزجياً من الرسائل اإلخبارية الرايضية
وادلقاالت والتعليقات والصور واإلعالانت ،وتنشر ادلناقش ػات الدائرة حوؿ موضوع معني أو العديد من ادلوضوعات
الرايضية  ،وىي منوذج جديد يف العمل الصحفي الرايضية وتستغل كافة شليزات وتقنيات االنًتنت  ،وتغطية
()2

األخبار الرايضية احمللية والعادلية حبيث حيصل القارئ على كل ما يهمو يف اجملاؿ الرايضي .
 -1موقع ويكيبيداي  ،الصحف الرايضية اجلزائرية ، ar.wikipedia.org ،إطلع عليو . 2016/03/10

 -2الفيصل عبد األمري ،التقنيات ووسائل اإلعالـ ،اتريخ الدخوؿ للموقع  2016/03/ 28الساعة ( 20:20متاح) على الرابط:
http://www.dahsha.com/old/viewarticle.php?id=32187
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 3-3أنواع الصحافة االلكرتونية الرايضية يف اجلزائر:
تعرؼ اجلزائر منذ منتصف التسعينات أوىل بداايت الصحافة اإللكًتونية سنة ، 1997والنشر االلكًتوين مباشرة
وبصورة مستقلة لصحف الكًتونية ،ىذا التعامل مع ىذا النوع من النشر امح بظهور نوعني من الصحافة
االلكًتونية الرايضية يف بالدان ومها:
 -1الصحافة االلكرتونية الرايضية للصحف الورقية:

وىي ادلواقع التابعة دلؤسسات صحيفة تقلدية الرايضية حيث حتتوي على معظم ماينشر على صفحات تلك

الصحف وعمدت الكثري من الصحف اجلزائرية الرايضية إىل النشر االلكًتوين  ،مع احملافظة على الطبعة الورقية من
اجل:
* كسب قراء جدد شلن ىم من مستخدمي االنًتنيت يف كل مكاف ،داخل اجلزائر وخارجها،والتنقل يف ىذا العامل
االلكًتوين مبنافسة مثيالهتا من الصحافة الرايضية الدولية.
* اذلروب من الضغوطات على اختالفها اقتصاداي ابلبحث عن منفذ من التكاليف ادلالية و ادلادية.
* صلد أف معظم العناوين اإلعالمية اليومية تعتمد يف غالبيتها على النشر اإللكًتوين كوسيلة لتوزيع مضموهنا بدور
تكميلي للنسخة ادلطبوعة.
* يعترب وجود الصحف الرايضية الوطنية على االنًتنيت صورة جديدة دلضموهنا ادلطبوع يف حلة الكًتونية
جديدة،ومع كل ادلزااي اليت تقدمها االنًتنيت من خالؿ كسر حاجز البعد اجلغرايف ابلوصوؿ إىل القراء أينما
كانوا،والتصدي للمشاكل و ادلعوقات ادلادية وادلالية  ،وابلرغم من ارتفاع عدد الصحف الرايضية الوطنية يف ىذه
الفًتة إال أنو مل يكن سببا فيو ألنو الزالت قراءة الصحف ادلطبوعة حتتل مكانة مهمة لدى قارئ الصحف الرايضية
اجلزائرية.
* يعترب النشر االلكًتوين تدعيم لعملية وجود الصحف الرايضية ادلكتوبة،وأتكيد على مكانتهما يف اجملتمع اجلزائري
ووسط قرائها وىذا ابستعماؿ تركيبة .PDF
* أف اغلب الصحف اجلزائرية الرايضية االلكًتونية ال ختتلف كثريا عن نسختها الورقية من انحية ادلضموف فهي
نسخة كربونية كانت يف البداية تعرض كخدمة نصية  ،مث أصبحت دينامكية.
* يشهد إقباؿ الصحف الرايضية على االنًتنيت إقباال سريعا ومتزايدا ،فعند انطالقتها استطاعت ويف مدة ال
تتعدى السنتني أف يتم إنشاء مواقع للجرائد الرايضية اليومية ،وقدر عددىا ب  3جرائد يومية آنذاؾ ابللغتني
()1
العربية والفرنسية.
 -1منار فتحي دمحم ،تصميم مواقع الصحف االلكًتونية ،ط، 1دار العامل العريب ،القاىرة ، 2011،ص . 33
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 -2صحافة االنرتنيت الرايضية يف اجلزائر:
ىي الصحافة اليت ال يكوف ذلا مقابل ورقي ،حيث يتم تصميم الصحيفة االلكًتونية لنشر على االنًتنت  ،وىي
مستقلة ابجهزهتا وادارهتا وكل مراحل عملية انتاجها تتم الكًتونيا  ،فهي مؤسسة صحفية تستغين عن عملية الطبع
()1

و التوزيع وتستبدذلا ابلنشر الكًتوين .

 4-3الصعوابت اليت تواجو الصحافة االكرتونية الرايضية يف اجلزائر:

تواجو الصحافة االلكًتونية الرايضية يف اجلزائر مشاكل وصعوابت ،جتتمع كلها لتشكل عقبة إما أماـ تطورىا حىت
تصبح األداة الفعالة يف اجملتمع ،أو تعيق حاليا عملها،وجيب إزاحتها لتحقيق نتائج أفضل ،من ابرز ىذه ادلشاكل
صلد:
* عدم وجود قاعدة مستخدمني واسعة:

الزاؿ اجملتمع اجلزائري مل يندمج بعد مع ىذه التقنية الفعالة الناقلة للمعلومة من أقصى مضارب األرض،واليت تلغي
الزماف معها و ادلكاف و جتعل البعيد قريب،و تفتح العامل على بعضو ،و تسافر معها بدوف جواز سفر.فال زاؿ
الفرد اجلزائري يستقي أخباره من التلفزيوف بنسبة، 62 %مث اجلرائد بنسبة  % 22وأخريا االنًتنيت
()2
بنسبة. % 10
وحتتاج السوؽ اجلزائرية إىل  10ماليني حاسوب يف حني مل تتوفر السوؽ سنة  2004اال على  200الف
وحدة،لذلك جيمع غالبية أىل االختصاص على ضرورة سعي الدولة إف أرادت دخوؿ رلتمع ادلعلومات خاصة يف
ظل استعداد اجلزائر لفتح أبواب االستثمار،أف توفر التكنولوجيا العالية إبعداد األرضية السليمة إلقامة اقتصاد
متني ،وإعداد طبقات اجملتمع للتكيف مع ىذا احلدث،ولقد ترجم ىذا السعي من خالؿ مشروع "حاسوب لكل
عائلة"سنة ، 2005ولكن ونظرا للتكلفة ادلرتفعة للجهاز يبقى اجلهاز بعيد عن القدرة الشرائية للفرد مث يطرح
من اجلهة ادلوازية قضية غالء تكلفة ساعة من اإلحبار يف االنًتنيت ،إذا اعتربان يف متوسطها من 70-50دج  ،يف
ظل االنتشار القليل وادلوزع بطريقة غري متساوية دلقاىي االنًتنيت،اليت تعاين يف غالبيتها من مشكلة ثقل االتصاؿ
بسبب ضعف ادليغاابيت لنا أف ضلكم على وضعيتها يف ظل غياب دور ىيئة الضبط اليت ينجر عن غياهبا حتديد
األسعار الساعية لالنًتنيت وفق أىواء أصحاب مقاىي االنًتنيت(.)3

 -1منار فتحي دمحم ،مرجع سبق ذكره ،ص. 33
 -2دمحم شطاح  ،مرجع سبق ذكره ،ص. 21

 -3فيصل ساويل  ،اجلزائر حباجة إىل  10ماليني حاسوب  ،جريدة البالد . 2005/03/29 ،
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* قلة املضامني االلكرتونية الرايضية يف ظل ضعف التكوين املعلومايت :

إف االستفادة من الصحافة االلكًتونية الرايضية يعين التوفر على حد أدين من ادلستوى التعليمي ادلؤىل الستخداـ
جهاز احلاسوب ،ومعرفة بعض تقنياتو للتمكن من اإلحبار يف االنًتنيت والبحث عن ادلعلومة عموما أو اجلريدة
ادلرجوة و ادلرغوب قراءهتا ،وإذا كانت األمية عموما منتشرة يف اجلزائر بقدر  07ماليني أمي يف التعريف القدمي
لالمية من اجملتمع اجلزائري  ،فما ابلك ابألمية االلكًتونية .
ذلذا يبقى الفرد اجلزائري مغيب عنو استعماؿ ىذا اجلهاز ،وقد نالحظ أف الطفل يف سن اخلامسة حيسن استعماؿ
بل وجييد العمل ابحلاسوب و االنًتنيت معا ،أحسن بكثري من والده الذي قد حيتل منصبا مرموقا يف احد أجهزة
الدولة أو البحث العلمي بصفة خاصة وال يعرؼ استعمالو.
* تنامي قرصنة املواقع االلكرتونية:
إف ادلواقع االلكًتونية ادلوجودة على الساحة اإلعالمية اجلزائرية سواء كانت رامية أو عادية تظل غري مؤمنة
ومعرضة للعديد من ىجمات قراصنة االنًتنيت  ،خاصة يف ظل غياب أتطري قانوين حيمي الناشر على االنًتنيت
فمثال مباشرة بعد اإلعالف عن افتتاح سنة اجلزائر بفرنسا،قاـ قراصنة االنًتنيت يوـ  07ديسمرب  2002بتدوين
أرقاـ ىواتف ليس ذلا أي عالقة ابدلصاحل ادلختصة بتنظيم ىذه االحتفاالت.
كما أف مصاحل األمن كشفت أف قراصنة االنًتنيت دتكنوا من بلوغ بعض ادلواقع اليت دتكنهم من اختالس أمواؿ
كبرية عن طريق فتح شفرات بعض بطاقات االفًتاض،وىو ما يسبب قلق لدى عامة الناس وادلسئولني من أف
تكوف البنوؾ وادلؤسسات ادلالية ىدؼ سهل يف أايدي القراصنة،ولقد سبق وأف مت االطالع على موقع بنك اجلزائر
خالؿ األشهر ادلاضية.
لذلك يؤكد ادلسئولوف عن إقامة ادلواقع يف اجلزائر ويطالبوف بتأمني أكرب للمواقع خاصة الرامية منها،فخراب أجهزة
اإلعالـ اآليل ديكن تعويض خسائرىا الف الربانمج االلكًتوين ديكن االحتفاظ بو،بينما تعويض أضرار أصابت
النظم والربامج بفريوس فال ديكن معاجلة األمر،ذلذا جيب التفكري اجلدي يف إنشاء شرطة خاصة مهمتها تتبع آاثر
()1
ىؤالء القراصنة مثلما حيدث يف الدوؿ ادلتقدمة وسن قوانني ردعية ذلؤالء .
* غياب الثقافية اإلعمامية لدى الفرد اجلزائري بسبب حداثة التجربة اإلعمامية ككل يف اجلزائر:
دتر على التجربة اإلعالمية يف اجلزائر ما يتعدى  15سنة بقليل وىي مدة ليست ابلطويلة ،لذلك تعترب جتربة فتية
فنسبة مقروئية الصحف كمصدر إخباري ال تتعدى 22 %أماـ التلفزيوف بنسبة. 62%وذلذا يقاؿ حوؿ التجربة
ادلكتوبة لإلعالـ الكثري،ابعتبار أف اآلراء تتضارب بني من يقر بوجود حرية كبرية نسبيا،مقارنة مع السنوات اليت
مضت عليها،ومقارنة مع جتربة الدوؿ العربية اجملاورة وبني من يلغيها.
 -1مراد حمامد  ،تنامي قرصنة ادلواقع االلكًتونية  ،جريدة اخلرب. 2003/01/20 ،
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وعلى العموـ فإف معايري انتقاء القارئ جلريدتو يف اجلزائر حتكمها عوامل يف اغلبها غري مرتبطة ابلسبق الصحفي أو
على أساس مبدأ االحًتافية أو لطبيعة مضموف اجلريدة  ،بل القارئ اجلزائري يتأثر بعاملني :
 /1اللغة:
حيث أف مجهور القراء خصوصا خارج ادلدف الكربى يف الشماؿ دييلوف كل ادليل إىل الصحافة الناطقة ابللغة
العربية ،بني من يريد االطالع على الرايضية الوطنية،وبني من هتمو األخبار السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية
و فئة منهم من اجل التسلية ،بينما قراء الصحف الناطقة ابللغة الفرنسية فهم قلة ابدلقارنة مع اجلمهور األوؿ
ويهتموف لطبيعة ادلضموف بصفة اكرب ،وألف الصحف االلكًتونية الرايضية واليت ليس ذلا دعامة ورقية كلها تنشر
ابللغات األجنبية الفرنسية وىذا يتناقض مع نسبة ادلقروئية العالية ابللغة العربية

.

فيخلق عامل اللغة حاجز أماـ الصحف االلكًتونية الرايضية ،مث صلد أف استخداـ الفرد اجلزائري لالنًتنيت
الطالع على الصحف وادلواقع االلكًتونية يصل إىل نسبة  29.26 %مقابل 70.73 %شلن ال يطلعوف على
الصحف من حجم عينة دراسة حوؿ أتثري التكنولوجيات احلديثة لالتصاؿ على الصحافة ادلكتوبة يف اجلزائر سنة
 2002وىم أنفسهم اعتقدوا بنسبة 95.18 %أف ال ضرورة الستخداـ الكمبيوتر يف رلاؿ الصحافة .
 /2امليول مع اجتاه اجلريدة :

دييل الكثري من قراء اجلرائد هبدؼ عاطفي ضلو جريدة معينة على حساب أخرى ،نظرا الجتاىها العاـ ضلو تيار
معني أو منطقة معينة،و يف غضوف ىذا يصعب كثريا علينا أف نقوؿ أف قراءان وصلوا إىل حد تصبح الصحيفة جزء
من حياهتم واألخبار اليت حتويها زلركة لعالقاهتم  ،ومسامهة يف عملهم ومطورة ألدائهم ،وقائدة ألفكارىم و منورة
لعقوذلم،الف دور الصحيفة عموما مل يرتق يف اجلزائر إىل الدرجة ادلطلوبة منو يف بناء اجملتمع و دفع حركيتو.
لذلك و يف ظل غياب وعي القراء و إدراكهم أبمهية الصحيفة يف احلياة اليومية،ديكن أف نتصور طبيعة العالقة بني
القارئ والصحيفة االلكًتونية ،اليت مل تنشأ معها بعد عالقة محيمة على األقل أساسها األلفة،والتعود على
تصفحها الكًتونيا بسبب غياب أمهيتها يف حياتو اليومية،و من ىذا ادلنطلق لنا أف نتصور كم جيب من الوقت
حىت يتعود القارئ اجلزائري على الدؽ أبانملو على أحرؼ جهاز الكمبيوتر ،وعلى ىذا األساس تبقى الصحافة
()1
االلكًتونية الرايضية حكرا على قلة من أفراد اجملتمع شلن يعتقدوف أبمهية ادلعلومة و دورىا يف احلياة اليومية .

 -1دمحم شطاح  ،مرجع سبق ذكره  ،ص. 22
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االنترنيت

 1-4تعريف الرأي العام :

لقد اختلفت مفاىيم ا لرأي العام فهناك من يناقشو على أنو الرغبة العامة جملتمع  ،أو انو آراء وضعت
بواسطة مجهور عن طريق اإلعالم بينما اعتقد البعض أنو معتقدات مجاىَت سلتلفة أو نتاج االنتخاابت
واستفتاء الشعب حيث رأت الفلسفة الوضعية أن الرأي العام عبارة عن ذبميع آراء األفراد أي أنو الرأي
السائد يف قضية ربوز االىتمام العام يف مشكلة اجتماعية  ،و قد بٍت ىذا التعريف على االعتقاد يف
القدرة الكامنة لدى رلموعات اجملتمع على ذباوز مصاحلهم الشخصية من أجل الصاحل العام.
أما النظرية النقدية فقد نظرت إىل الرأي العام على أنو ظلوذج مثايل متخيل  ،فهو نتيجة خلالصة اخلطب
العامة اليت تؤديها طبقة السياسيُت و اإلعالم  ،فالرأي العام ليس رلموع اآلراء الفردية كما يعتقد و لكنو
يبٌت بواسطة شلثلُت اجتماعيُت مهتمُت ترتبط سلططاهتم إبرادة الناس إلضفاء الشرعية عليها .

()1

كما ؽليل الباحثون العرب إىل تعريف الرأي العام ابعتباره وجهة نظر أغلبية اجلماعة ذباه قضية معينة يف
وقت معُت  ،و ىذا ادلفهوم غلد ذباواب مع العقلية العربية الرتباطو ابلنواحي البيئية اإليكولوجية والظروف
االجتماعية و الثقافية السائدة  ،دبا فيها من ردود أفعال ومؤثرات .
غَت أنو انتقد ألنو يقصر وجود الرأي العام على وجود ادلؤثرات  ،و ما سيتبعو من ردود األفعال اخلاصة
ابجلماعة ذاهتا إزاء تلك ادلؤثرات  ،ألن الرأي العام قد يسود دون مؤثرات فقد تكون مسألة ما من
ادلسائل هتم رلتمعا دون آخر .

()2

 -1مجال رلاىد  ،الرأي العام و قياسو (األسس النظرية و ادلنهجية) ،دار ادلعرفة اجلامعية ،القاىرة ،2004 ،ص. 32

 -2دمحم نصر مهنا  ،النظرية العامة للمعرفة اإلعالمية للفضائيات العربية و العودلة اإلعالمية و ادلعلوماتية ،ادلكتبة اجلامعية اإلسكندرية
 ، 2003ص. 199 - 198
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يرى الباحثون األمريكيون أن الرأي العام ينتج عن أفعال رأي األفراد يف أي شكل من

أشكال اجلماعة  ،أو ىو موضوع معُت يكون زلل مناقشة يف مجاعة ما  ،و قد انتقد أيضا ألهنم
خلطوا بُت لفظيت اجلماعة و اجملتمع فاجلماعة يف معظم األحيان غَت متجانسة و ال تسودىا سلطة
منظمة يف حُت أن لفظة اجملتمع تعٍت اتساقا و ذبانسا بُت أفراده يف خضوعو لسلطة منظمة.

()1

على الرغم من أنو ليس ىناك تعريف متفق عليو كما أسلفنا الذكر  ،إال أننا سوف نستعرض بعض
التعريفات ادلختلفة عن الرأي العام و اليت سبثل اذباىات و مذاىب شىت :

يرى كويل * أن الرأي العام ليس رلرد اآلراء الفردية و لكنو عملية تنظيم لناتج اإلشـ ـراك يف االتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـال
و التأثَت ادلتبادل

*.

و يرى الدكتور إمساعيل سعد * ىو حصيلة أفكار و معتقدات و مواقف األفراد واجلماعات إزاء شأن

أو شؤون سبس النسق االجتماعي كأفراد و تنظيمات واليت ؽلكن أن تؤثر يف تشكيلها من خالل
عمليات االتصال اليت قد تؤثر نسبيا أو كليا يف رلرايت أمور اجلماعة اإلنسانية على النطاق احمللي أو
الدويل

* )2( .

أما ىاروك تشيلدرز فَتى أنو* رلموعة من اآلراء يعتنقها عدد من األفراد بصرف النظر عن درجة
االتفاق أو التطابق ادلسبق ذلك أن درجة التطابق ادلسبق إظلا ىي مسألة ينبغي التحقيق فيها بيد أهنا
ليست أمرا غلب توافره بطريقة تعسفية كشرط لقيام الرأي العام

*

كما يرى ماكينون * إن الرأي العام ىو تلك العاطفة إزاء موضوع معُت اليت يرحب هبا أكثر أعضاء
اجلماعة إطالعا و ذكاء و سبسكا ابألخالق ىذه العاطفة اليت ال تفتأ تنتشر وتعتنق تدرغليا من جانب
مجيع األشخاص تقريبا الذين تتكون منهم مجاعة متعلمة ذات مشاعر سوية تعيش يف دولة متمدينة
متحضرة * .
ويرى لوبون * الرأي العام يف مفهومنا يتصل ابدلوضوعات ادلتنازع عليها القابلة للجدل وادلناقشة ابلنسبة
* ()3

للجماىَت ادلعنية .

 -1دمحم نصر مهنا  ،مرجع سبق ذكره  ،ص. 199
 -2مجال رلاىد ،مرجع سبق ذكره  ،ص. 34 -33
 -3ىاين رضا ،رامز عماد  ،الرأي العام و اإلعالم و الدعاية ،ا دلؤسسة اجلامعية للدراسات و النشر و التوزيع  ،لبنان 1998
ص. 19 -18
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ويرى الفيلسوف فيالند الرأي العام ليس رأي الشعب أبكملو بل ؽلكن اعتباره رأي فئة متفوقة على
سائر فئات الشعب

* ()1
.

و يعرفو سلتار التهامي * الرأي العام ىو الرأي السائد بُت أغلبية الشعب الواعية يف فًتة معينة ابلنسبة
لقضية أو أكثر ػلتدم فيها اجلدل والنقاش وسبس مصاحل ىذه األغلبية أو قيمها األساسية مسـ ـاً مباشرا

*

ذبدر اإلشارة إىل أن أصحاب التعريفات السابقة قد ركز بعضهم على ضرورة حدوث التفاعل
االجتماعي ابعتباره أساسا لتكوين الرأي العام  ،فهو رىن حبدوث ىذا التفاعل بُت اآلراء و األفكار أما
البعض اآلخر فأرجع عملية تكوينية إىل االتصال كأحد أىم األسباب.

()2

 2-4خصائص الرأي العام :
يتفق عدد من الباحثُت بشأن رلموعة من ادلالحظات األساسية عند ربديد خصائص الرأي العام من
أعلها مايلي :
 أن الرأي العام ؽلثل ظاىرة معنوية و غلب االعًتاف بو و بدوره و أتثَته يف اجملتمع.
 ال يًتتب عن سلالفة الرأي العام جزاءات قاسية كفقدان العضوية يف اجملتمع ألن الرأي العام ىو رأي
األغلبية فقط و ذلذا فإنو توجد أقلية دائما ال تتبٌت وجهة نظر األغلبية .
( )3

 للرأي العام أتثَت كبَت على صناعة القرار و ىو ما يعطيو أعلية و مغزى حقيقيا.

 إنو يعرب عن حالة فكرية أو وجهة نظر مجاعية ظاىرة أو كامنة سبحورت حول حدث معُت و تكونت
بفعل مؤثرات إعالمية متعددة  ،و ىو ما ؽليزه عن التقاليد اليت تكون غالبا سلوكا مفروضا ابلضغط
االجتماعي .
 أنو غالبا استجابة دلنبهات معينة أو لوقائع معينة تكون يف الغالب أحدااث و ليست رلرد أقوال .
أن ىناك نوعُت من الرأي العام الستاتيكي و الديناميكي ( الثابت و ادلتحول ) و ىذه خصائص نسبية
أي التحول و الثبات  ،ألن االستثارة الدائمة للرأي العام ترتبط بدوائر اىتمامات الناس يف القضية
ادلثارة أو أن أحدااث مستمرة بدرجة عالية من التوتر تؤمن شحن ادلشاعر و األفكار  ،دبا يضمن استمرارية
االىتمام ابدلوضوع ادلثار .
 -1ىاين الرضا ،رامز عمار ،مرجع سبق ذكره ،ص. 19
 -2دمحم منري حجاب  ،أساسيات الرأي العام  ،الفجر للنشر و التوزيع  ،ط ، 2القاىرة  ، 2000،ص. 20- 15
 - 3دمحم منري حجاب  ،مرجع نفسو  ،ص. 58
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 ال ؽلكن الركون إىل الرأي العام ما مل تسنده وقائع و توفر لو احلقائق إضافة إىل حرية ادلناقشة أو
االبتعاد عن الدؽلاغوجية  ،و ليكون الرأي سليما و صادقا فإنو ػلتاج إىل معرفة احلقائق و إىل حرية
ادلناقشة و االبتعاد عن اإلرىاب ( إرىاب السلطة  ،إرىاب اجلم ـاعة ) فال ـرأي العام يكون متحيـ ـزا
و متطرفا و انفعاليا حينما يؤسس على التضليل و غياب احلقائق .

()1

و ابلتايل خصائص الرأي العام يف ضوء مناخ تكوينو ىي :
 -1االجتاه  :دبعٌت ربديد درجة موافقة الفرد أو معارضتو أو إعالن موقفو بشأن أحد احللول البديلة
ادلتاحة حلل ادلسألة ادلثارة .
 -2اجملال :دبعٌت اتساع أو ضيق ادلسائل ادلثارة  ،أي نطاق و حجم الرأي العام .
 -3الرتكيز :أي مدى اعتماده على االذباىات و ادلوافقة الغالبية القوية لدى اجلماعات ادلكونة للرأي
العام .

( )2

 -4الشدة و القوة أو العمق  :و تتعلق دبدى عمق اإلحساس بشئ ما و ارتباطو بعواطف وانفعاالت
اجلماىَت و مدى رسوخ الرأي لدى الفرد و ما ؽلثلو ىذا الرأي من قيم و مشاعر لديو  ،فمن ادلمكن أن
تكون لدينا آراء بشأن العديد من القضااي لكن لدينا إحساس قوي أوشديد جدا بشأن القليل فقط
و لقد انلت قوة الرأي أو شدتو اىتمام البحث التجرييب و ؽلكن تقديرىا بعدة طرق أعلها إجراء ذو
خطوة واحدة حيث يسأل ادلبحوثُت أن يعربوا عن آرائهم على مقياس ذو مخس أو سبع نقاط تًتاوح من
" أوافق بشدة إىل أعارض بشدة " .
 -5عدم الثبات  :تتعلق ابلرغبة يف تغيَت اآلراء  ،فبعض اآلراء تعتمد على القيم االجتماعية
والسياسية الراسخة و ادلعتقدات الدينية السائدة تظل اثبتة أو تكون ذات تغَت بطئ جدا أويكون من
احملتمل عدم تغَتىا  ،يف حُت ؽلكن أن بعض اآلراء تكون مرنة جدا لدرجة أهنا ؽلكن أن تتغَت دبجرد
أن ؽلر الليل فقط .

 -1ىاين الرضا ،رامز عمار  ،مرجع سبق ذكره ،ص . 26
 -2دمحم منري حجاب ،مرجع سبق ذكره  ،ص. 59
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 -6الربوز و األمهية  :يتم التعامل معهما على أساس أهنما شيئان متبادالن ابلرغم من أهنما قد
يكوانن متمايزين من انحية ادلفهوم  ،فيعترب رأي ما ابرزا عندما يكون يف بؤرة االنتباه و يعترب ىاما
عندما يكون موضع اىتمام  ،و قد تكون اخلاصيتان مرتبطتان فكلما أعطى وقت طويل للتفكَت يف
شئ ما بدا أكثر أعلية  ،و على العكس فقد تشغل األشياء اليت حكم عليها أبهنا ىامة حيزا كبَتا من
انتباه الفرد .
 -7التيقن :نعٍت بو مدى ثقة الفرد من أن رأيو على صواب  ،و ؽلكن تقدير ىذا البعد من الطرق مثل
السؤال عن مدى أتكد الشخص من وجهة نظره  ،أو إىل أي مدى يعتقد أن رأيو ػلتمل أن يتغَت يف
ادلستقبل.
 -8مضمون الرأي العام وزلتواه  :و ىي اخلاصية اليت تتعلق بكمية ادلعلومات ادلتوفرة لدى الرأي العام
و نوعيتها عن موضوع أو قضية أو مشكلة معينة  ،وربدد مدى قيام الرأي العام على معرفة حقيقية
ابدلوضوعات و القضااي ادلثارة

()1
.

 3-4مقومات الرأي العام :
يتكون الرأي العام نتيجة تفاعل عوامل عديدة نفسية واجتماعية و كل منها ال يعمل منفردا يف تكوين
الرأي العام أو يف تغيَت اذباىاتو و تفككو  ،تساعد ىذه العوامل على استنباط االذباىات احملتملة للرأي
العام ابلنسبة دلوضوع معُت  ،و ىذه العوامل مستمدة أساسا من اتريخ اجملتمعات وظروفها البيئية .
 -1العادات و التقاليد و القيم ادلتوارثة  :غلب أن ال طللط يف دراستنا للرأي العام بُت
ادلعتقدات و القيم ادلتوارثة اجلامدة و بُت الرأي العام  ،فهذا األخَت يدور حول مسائل موضع جدل
و نقاش بعكس ادلعتقدات العامة اليت ترسخت عرب العصور  ،فهذه األخَتة قد ضاق رلاذلا بينما
اتسعت دائرة الرأي العام لتشمل العديد من األمور و كان ىذا كنتيجة طبيعية لتطور وسائل االتصال
و ادلواصالت و كذا وسائل اإلعالم خاصة القنوات الفضائية  ،و ابلرغم من ىذا الفرق إال أن ذلذه
القيم و العادات أثر واضح على تكوين الرأي العام فغالبا ما يستلهم أحكامو من ىذه القيم يف
تكوينو لرأيو ح ول القضية ادلطروحة للنقاش  ،بل قد توجد عدة جهات تستغل ىذه القيم لتوجيهو
لتتفق مع مصاحلها و مآرهبا و ؽلكن أن نلخص أىم نواحي أتثَت القيم يف الرأي العام يف اآليت :
 -1مجال رلاىد  ،مرجع سبق ذكره  ،ص. 46 -45
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 تؤثر على قرارات الفرد و اختياره بُت بدائل احللول للمشاكل اليت يواجهها أو تواجهها اجلماعة اليت
ينتمي إليها .
ربدد للفرد ما ىو مقبول أو مرغوب فيو و ما ىو غَت مق ـبول أو مرغ ـوب عنو من أظلـ ـاط السـ ـلـوك
و الرأي .
 تؤثر على ادلدى الذي يقوم بو الفرد يف حدوده ابدلوافقة أو رفض الضغوط عليو .
 تؤثر يف إدراك الفرد للمواقف أو ادلشاكل اليت تواجهو.
 يعمل نسق القيم على تنظيم عملية اإلدراك و ذلك عن طريق ربديد احلاجات اليت يتم إشباعها
()1

وأولوايت إشباعها و كذلك عملية انتقاء و تنظيم ادلدركات .

.2الدين  :يرى عدة مفكرين أن الدين مسلمة ال تقبل اجلدل و ىو يعد أحد مقومات النظام الثقايف
فال تزال األداين تلعب أدوار مؤثرة و ىامة يف حياة األمم و الشعوب على اختالف معتقداهتا  ،و قد
اىتم الدين اإلسالمي ابلرأي العام و ذلك لكسب ميولو ضلوه يف ربوع األرض ادلختلفة دون هتديد أو
إرغام  ،و أكد على حرية الرأي و العقيدة و دعا اجلماىَت للتعبَت عن آرائهم و من معامل اىتمام
اإلسالم ابلرأي العام قولو تعاىل (...وشاورىم يف األمر)()2كما جاءت ادلساجد كمنابر للرأي العام و
يعد الدين عنصرا ىاما من عناصر تكوين الرأي العام و توجيهو يف كافة ميادين احلياة السياسية
واالقتصادية و االجتماعية  ،حيث يستفيد السياسيون من الدين من خالل االستشهاد ابلنصوص
الدينية إلقناع اجلماىَت ابلقضااي أو عند زلاربتهم جلوانب االضلراف و الشذوذ يف اجملتمع .

()3

و يقول الدكتور عبد القادر حامت يف كتابو الرأي العام و أتثره ابإلعالم و الدعاية أن الدين يفرض
نفوذا واسعا حىت على غَت ادلتمسكُت بو و يشكل مصدرا من مصادر الرأي العام و مثال ذلك
االستشهاد آبية قرآنية أو أبحاديث شريفة ؼللق االقتناع و يثَت احلوافز و الدوافع و كذا ادلشاعر
والعواطف للرأي العام .

 -1عاطف عديل العبد  ،الرأي العام وطرق قياسو ،دار الفكر العريب ،القاىرة  ، 2005،ص. 36
 -2القرآن الكرمي ،سورة آل عمران.159 ،
 -3دمحم منري حجاب ،مرجع سبق ذكره  ،ص . 120
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.3الرتبية و التعليم  :تساىم ادلؤسسات التعليمية يف خلق و تكوين الرأي العام  ،حيث تؤثر يف سلوك
األفراد و آرائهم و اذباىاهتم ابإلضافة إىل تزويدىم ابدلعلومات ادلتكاملة واحلديثة و قد غَت التعليم النظرة
التقليدية للمرأة بل وأعطاىا مكانة يف اجملتمع ابإلضافة إىل أن التعليم أصبح أحد زلددات بناء القوة يف
اجملتمعات و ابلتايل فهو يعترب مقوما أساسيا من مقومات الرأي العام يف الدولة احلديثة و حذر عدة
علماء من تعدد اجلهات ادلشرفة على التعليم يف الدولة إذ يًتتب عن ذلك إعداد جيل متنافر يف التفكَت
()1
و االذباىات و األىداف .
.4النظام السياسي السائد يف الدولة  :تلعب األوضاع السياسية السائدة داخل الدولة دورا فعاال يف
تكوين الرأي العام على النحو التايل :
 النظم الدميقراطية  :حيث تسود حرية الفكر االعتقاد و إبداء الرأي ادلخالف عالنية
و تسعى احلكومات إىل التأثَت يف الرأي العام طمعا يف احلصول على الغالبية الشعبية وتلجأ لتحقيق
ذلك إىل عدة وسائل من أعلها :
 العمل على زايدة الوعي السياسي لدى اجلماىري :ىو يعتمد على درجة التعليم و الثقافة اليت وصل
إليها أفراد الشعب ابإلضافة إىل ادلشاركة االغلابية ادلختلفة كاالنتخاابت ووسائل اإلعالم

و

االىتمام ابلتنشئة االجتماعية و السياسية للمواطنُت .
 ضرورة عرض احلقائق كاملة على الرأي العام  :فلقد ازدادت حاجة الرأي العام للحصول على
ادلعلومات و احلقائق بصفة مستمرة عن األحداث و القضااي حىت يستطيع أن يكون وجهة نظر صائبة
ذباه تلك األحداث و ىذا ما ػلد من ظهور تقلبات مفاجئة يف اذباىات الرأي العام
 استخدام وسائل اإلعالم يف التأثَت على الرأي العام حيث تسعى احلكومات الدؽلقراطية إىل شرح
سياساهتا ابستخدام ىذه الوسائل ابعتبارىا تصل إىل سلتلف شرائح اجملتمع.
 االىتمام ابستطالع الرأي العام  :حيث يساعد على رسم السياسات ادلناسبة الذباىات الرأي العام
مع العلم أن الرأي العام يف الدول الدؽلقراطية على درجة عالية من الوعي بسبب حرية الرأي وتنوع
()2

األحزاب السياسية وعدم احتكار وسائل االتصال اجلماىَتية .
 -1عاطف عديل العبد ،مرجع سبق ذكره  ،ص. 38
 -2عاطف عديل العبد  ،مرجع سبق ذكره  ،ص. 43 -41
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 النظم غري الدميقراطية  :و ىي النظم ادلتسلطة على أفراد الشعب و ادلتحكمة يف آرائهم و من
أمثلتها النازية و الفاشية  ،و ىذه النظم تعتمد على كبت احلرايت و تقييد الرأي العام ابإلضافة إىل
مراقبة وسائل اإلعالم  ،و نتيجة ذلذا يصبح لدينا رأي عام مصطنع أو مفتعل ألنو أساسا مبٍت على
التهويل و التضليل فضال عن حجب احلقائق عن الشعب .
 -5الزعامة  :لقد موضوع الزعامة اىتماما ابلغا من طرف الباحثُت ابعتباره عنصرا يرتبط ارتباطا
عضواي وثيقا بتشكيل الرأي العام  ،و يف التأثَت على اذباىاتو ألن الزعامة ىي قيادة اجلماىَت و التأثَت يف
معتقداهتا و تشكيل آرائها بطريقة ربقق األىداف ادلرجوة  ،حيث يعترب الزعيم التجسيد احلي دلشاعر
اجلماىَت كما بلعب أدوار مهمة يف توجيو الرأي العام و ال شك أن الزعيم الناجح ىو الذي يتميز
ابلقدرة على استكشاف اذباىات الرأي العام التعبَت عن ىذه االذباىات حيث تصبح خطب و مظاىر
سلوكو معربة عن مطالب اجلماىَت.
 -6الثورات و التجارب و األحداث اذلامة يف حياة الشعوب  :تؤثر التجارب اليت زبوضها الشعوب
أتثَتا كبَتا يف توجيو الرأي العام للشعب  ،حيث يقوم ابلت ـخزين يف ذاكرتو اجلماعية الصـ ـور واألحداث
اذلامة العظيمة سواء كا ن يعتز هبا أو العكس  ،ىذا الرأي يستعيد عند زلطات معُت تلك األحداث
ليتخذ مواقف تتالءم مع قناعاتو و ذباربو  ،ألن ىذه األخَتة أقوى من أساليب الدعاية ألهنا سبثل
احلقائق الرئيسية اليت تؤثر أتثَتا مباشرا وملحوظا يف رفاىيتها و مستقبلها  ،كما تعترب الثورات ذبارب
أساسية يف حياة الشعوب والظاىرة األساسية للثورة ىي ربرك الرأي العام يف البلد الثائر لتحقيق
األىداف اليت طادلا سعى إليها و آمن هبا  ،و ال تقتصر ذبربة الثورة الناجحة على البلد أو الشعب الذي
()1

قام هبا و إظلا سبتد إىل بلدان أخرى .

 -1عاطف عديل العبد عبيد  ،مرجع سبق ذكره  ،ص. 47 -46
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 4-4أنواع الرأي العام :

إذا كان الرأي العام انتج تفاعل آراء اجلماعة حول موضوع معُت و يف زمن معُت ،فإن تنوع اجلماعات
و ادلواضيع اليت تصبح زلور نشاطاهتا و اىتماماهتا يؤدي إىل تنوع يف ىذه الظاىرة حبيث يكون ىذا
التنوع متأثرا بتنوع الفئات و اجلماعات و تبدل ادلكان والزمان .
 .1من انحية االنتشار  :يستند ىذا التصنيف للرأي العام إىل أسس تتعلق دبدى انتشاره من حيث
ادلكان  ،الطائفة  ،الطبقة و ادلهنة وصلد فيو :
 الرأي العام احمللي أو الوطين  :و ىو الذي يسود يف اجملال الوطٍت و ينتشر بُت أفراد الوطن حول
قضية عامة هتم غالبية ادلواطنُت ( ، )1و يعرف أيضا أبنو يسود سواء غالبية الشعب يف الدولة أو بعض
طوائفو يف وقت معُت حول قضية عامة يلزم ابزباذ قرار بشأهنا متعلق ابدلصلحة العامة ذلذا الشعب و
ينقسم الرأي العام احمللي بدوره إىل عدة أنواع تبعا للعوامل الدينية و العنصرية أو العرقية أو التارؼلية أو
االقتصادية  ،السياسية أو الثقافية وحىت ادلهنية منها الرأي العام احلزيب و ىو الذي يتكون بُت أفراد
حزب سياسي معُت حول قضية هتم ىؤالء األفراد و ىو ما يطلق عليو مجاعات الضغط و مجاعات
ادلصاحل

() 2
.

 والرأي العام النقايب  :و ىو يشبو يف خصائصو الرأي العام احلزيب لكن موضوعو غالبا ىو قضااي
اجلماعة ادلنضوية يف النقابة و تكون ذات طبيعة مهنية مثل نقابة احملاميُت  ،نقابة األطباء و كذا الرأي
العام النوعي يقوم نتيجة االرتباط فئة أو طائفة من الناس بقضية أو مسألة تتعلق دبصاحل ىذه الفئة أو
ترتبط بًتاثها  ،ذلا مصاحل مشًتكة زبلقها رلموعة من القيم ادلعنوية تتمثل يف الُت و ادلذاىب الفكرية
()3

و السياسية و ال تقتصر على النطاق احمللي بل قد تسود النطاق العادلي .

 -1ىاين الرضا ،رامز عمار  ،مرجع سبق ذكره  ،ص. 31
 -2دمحم رضا مهنا  ،مرجع سبق ذكره  ،ص. 206

 -3ىاين الرضا  ،رامز عمار  ،مرجع سبق ذكره  ،ص. 32
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 الرأي العام اإلقليمي  :ىو الرأي السائد بُت رلموعة من الشعوب ادلتجاورة جغرافيا يف فًتة معينة
ضلو قضية أو أكثر ػلتدم حوذلا اجلدل و النقاش و سبس مصاحلها ادلشًتك أو قيمها اإلنسانية بصورة
مباشرة و مثال ذلك الدول العربية اذباه فلسطُت مث النزاع العراقي اإليراين و ذلك بغض النظر عن
االنقسامات اليت زبوضها حكومات الدول العربية ألن ما يهما ىو رأي الشعوب و ليس احلكومات
خبصوص مواقفها ادلؤيدة أو ادلعارضة أو التزامها احلياد ذباه ادلشكالت اليت هتدد األمن القومي العريب .
 الرأي العام العادلي  :يعٍت االذباه أو الفكرة السائدة بُت أغلبية شعوب العامل يف فًتة معينة ضلو
مشكلة معينة دبعٌت أنو رأي الشعوب و ليس رأي احلكومات و ىو ذلذا وثيق الصلة ابجملتمعات الليربالية
و أيضا احلركات التحريرية االستقاللية و كلما زادت الشعوب ربررا كلما زاد الرأي العام العادلي ق ـوة
و أتثَتا

()1

 ،و ينشأ ىذا الرأي نتيجة ظهور قضااي هتم كافة شعوب العامل كاحلروب و قضااي حقوق

اإلنسان و االنتهاكات اليت تتعرض ذلا قضااي و التجارب النووية  ،لكن الواقع احلايل لعادلنا ادلعاصر يتجو
إىل إلغاء الفروق والتمايز أي عودلة القضااي ادلطروحة حبيث تتداخل االىتمامات و تتنوع و تزداد حركية
أظلاط ال رأي العام بتأثَت من الشبكة ادلتسارعة النمو لوسائل اإلعالم حبيث أصبح من الصعب عزل قضية
وطنية أو إقليمية عن دوائر اىتمام الرأي العام العادلي و العكس صحيح .

() 2

 .2من انحية االستمرار الزمين  :و ىو ينقسم من حيث مدى دوامو و استمراره إىل عدة أنواع
نلخصها يف مايلي :
 الرأي العام الدائم  :و ىو يرتكز على أسس اترؼلية و ثقافية و دينية و حضارية و قومية يشًتك يف
تكوينو كل أفراد اجلماعة و يتسم ابلثبات و االستقرار حيث يتوارثو اخللف عن السلف أي يعتمد على
األعراف السائدة يف اجملتمع و عاداتو و تقاليده و ابلتايل يكون أكثر أتثَتا يف الناس و من الصعوبة
التصدي لو أو مناقشتو ،و ىو يرتبط بقضية ذلا أتثَتىا أو حضورىا القومي أو الوطٍت أو اإليديولوجي
و تتمثل قضية الصراع العريب اإلسرائيلي و ىو ابلتايل دائم و مستمر دبوافقة مجاعية انذبة عن رلموعة من
()3

اآلراء و ادلواقف اليت تكون موضوع توافق عام و قد يتحول إىل ما يشبو العقيدة .
 -1دمحم نصر مهنا ،مرجع سبق ذكره  ،ص . 207

 -2ىاين الرضا ،رامز عمار  ،مرجع سبق ذكره ،ص. 32

 -3دمحم نصر مهنا  ،مرجع سبق ذكره ،ص. 208
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 الرأي العام ادلؤقت  :و ىو الذي ينشأ و يتكون نتيجة حلادث عرضي و ينتهي ابنتهائو وىو زلدد
أبسباب تعتمد على الزمان و ادلكان و يتميز أو يزول بزوال ىذه األسباب وتغيَتىا ،و من أمثلة ىذا
الرأي ما تشهده أماكن متفرقة يف الوطن العريب من أحداث متالحقة و سريعة التغَت يف الوقت الراىن
و من عيوب ىذا الرأي أنو يظهر سريعا وؼلتفي سريعا .
 الرأي العام اليومي  :و ىو رأي عام متحرك و يرتبط بتطورات سياسية أو اقتصادية متحركة حيث
تؤدي وسائل اإلعالم دورا فاعال يف تشكيل ىذا الرأي  ،و يعرف على أنو الفكرة اليومية اليت يعتنقها
معظم أفراد اجملتمع ذباه األحداث اليومية و رلرايت األمور من ثنااي ما تبثو وسائل اإلعالم و خاصة
الصحف اليومية فهو مرتبط ابآلنية و يف نفس الوقت ىو علٍت و يتعرض للتيارات االجتماعية الداخلية
()1

و اخلارجية و اليت تتفاعل فيما بينها يف التو و اللحظة و ىو بذلك دبثابة رد فعل دلا ػلدث .
 .3من انحية الظهور و اخلفاء  :و ينقسم إىل األنواع التالية :

 الرأي العام الظاىر أو العملي  :و ىو الذي يتم التعبَت عنو علنا بدون خوف أو ربايل وبكل
األساليب ادلمكنة الشفهية و الكتابية  ،و ىذا النوع من الرأي العام يغلب ظهوره يف الدول الدؽلقراطية
اليت تتيح حرية القول و التعبَت و التظاىر و االنتقاد فأشكال التعبَت عنو متنوعة و متفاوتة تًتاوح بُت
الكتابة و الندوات و التظاىر و كل أشكال التعبَت ادلتاحة يف األنظمة الدؽلقراطية  ،كما أنو صريح
و واضح و ظاىر و ال توجد ازدواجية يف تفكَت أفراد اجملتمع احلر ،و ذبدر اإلشارة إىل أن الرأي العام
()2

الفعلي لو عالقة ابلرأي العام الكامن .

 -1دمحم نصر مهنا ،مرجع سبق ذكره  ،ص. 208
 -2ىاين الرضا ،رامز عمار ،مرجع سبق ذكره  ،ص. 33
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 الرأي العام الكامن أو الباطن  :يكون الرأي العام كامنا إذا كان أفراد اجلماعة ػلسون بوجود مشكلة
ما داخل أعماقهم لكن رأيهم مل ػلدد حول ىذه ادلشكلة بوضوح  ،و مل تتحول اذباىاهتم من ادلشكلة
إىل سلوك اغلايب و يتحول الرأي الكامن إذا استجد موقف حاسم إىل رأي عام ظاىر و ؼلتلف الرأي
العام الباطن ع ن الرأي العام الكامن  ،فالثاين مل يظهر نتيجة لغموض ادلشكلة ادلعروضة للبحث و عدم
تبلورىا يف أذىان أفرد اجلماعة أما الرأي العام الباطن فهو يتكون لدى بعض اجلماعات داخل اجملتمع
لكنهم ال يفصحون عنو نتيجة للخوف من احلاكم أو النظام السياسي القائم إال إذا تغَتت األوضاع
السياسية مثال أو زالت أسباب اخلوف اليت كانت تؤدي إىل عدم اإلفصاح عن ىذا الرأي و ػلدث ىذا
كثَتا يف الدول الديكتاتورية و الشمولية الكلية .
 .4الرأي العام وفق األساس الثقايف و االجتماعي :ينقسم إىل األنواع التالية :
 الرأي العام ادلسيطر أو القائد  :ىو رأي القادة أو الزعماء سواء كان ىؤالء أعضاء يف احلكومة أو
مواطنُت غَت رمسيُت من أفراد الشعب و ذلؤالء القادة أىداف معينة ػلرصون على إقناع الشعب هبا

()1

وابلتايل فهو يتكون من آراء الصفوة من القادة العسكريُت والعلماء و ادلثقفُت كأساتذة اجلامعات
واألطب اء و ادلهندسُت و غَتىم شلن يقع على عاتقهم مسؤولية تكوين الرأي العام السياسي و التفكَت
ادلنطقي و ىم الذين يقودون اجملتمع و يرشدونو  ،كما أن أصحاب الرأي يؤثرون يف وسائل اإلعالم
آبرائهم و أفكارىم وكتاابهتم .

()2

 الرأي العام ادلستنري  :ىو رأي الفئة ادلثقفة يف الشعب اليت تقرأ و تفهم و ذبمع رصيد كاف يعينها
على مناقشة ادلوضوعات اليت تتناوذلا وسائل اإلعالم  ،و ابلتايل فهو يتكون من اآلراء العامة ذوي الثقافة
ادلتوسطة يف اجملتمع و الذين يتأثرون ويؤثرون يف وسائل اإلعالم  ،و من منظور سياسي فان الطبقات
ادلتوسطة يف أي رلتمع ىي ادلؤشر احلقيقي لقيام و تقدم ىذا اجملتمع .

 -1عبد اللطيف محزة ،الصحافة و اجملتمع  ،دار القلم ،القاىرة  ، 1963،ص. 12
 -2دمحم نصر مهنا ،مرجع سبق ذكره  ،ص. 208
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 الرأي العام ادلنقاد  :و ىو رأي األغلبية اليت مل تنل حظا كبَتا من الثقافة و التعليم وزبتلف نسبتها
من شعب إىل آخر حسب درجة التعليم و التقدم احلضاري يف اجملتمع  ،وؽلثل ىذا الرأي السواد األعظم
من الفالحُت و العمال غَت القادرين على مواصلة اإلطالع أو البحث ومتابعة األحداث أو النظر يف
بواطن األمور أو القراءة بُت السطور وضلو ذلك ( ، )1و ابلتايل فهم ينقادون للرأي العام القائد أو ادلستنَت
كما أهنم يتأثرون سباما بوسائل اإلعالم وينفعلون دبا ينشر أو يذاع و الرأي العام ادلنقاد دبثابة أرض خصبة
للشائعات و تقبلها ابلرغم من عدم صحتها .
.5الرأي العام وفقا حلجم معتنقيو  :ينقسم إىل األنواع التالية :


رأي األغلبية :يعٍت رأي األغلبية يف أبسط صورة ذبميع الرأي ألغلبية اجلماعة و ىو ؽلثل رأي ما

يزيد عن نصف اجلماعة و ليس ادلقصود األغلبية احلسابية أو العددية بل األغلبية ذات التأثَت و الفاعلية
()2

فردبا كان لرأي بعض األفراد القليلُت يف اجلماعة أتثَت كبَت دبعٌت أن يتبعو معظم أفراد اجلماعة .

 رأي األقلية  :رأي رلموعة من األفراد مل يظفروا هبذه األغلبية و لكن رأيهم برغم كوهنم أقلية أعلية
كربى يف النواحي السياسية و االجتماعية حبيث ال ؽلكن إعلالو أو إنكاره بوجو من الوجوه .
 الرأي اجملمع عليو  :الرأي الذي يتصل اتصاال قواي بًتاث األمة من عادات و تقاليد ومعتقدات
وآراء و أفكار و مجيع ىذه األشياء تؤلف ما يسمى الطابع العام لألمة و كثَتا ما يطلقون عليو اسم
االذباه العام و قلما يتعرض للجدل أو ادلناقشة  ،و ابلتايل فإن ىذا الرأي السائد ال سبيل للتأثَت فيو
وتعريضو للمنافسة فلو أن رلتمعا من اجملتمعات توارث أفراده نظاما معينا للزواج فإن أفراد اجملتمع كلهم
()3

يؤيدون ىذا النظام و يتبعونو و يسَتون عليو .

 -1عبد اللطيف محزة ،مرجع سبق ذكره  ،ص . 13
 -2دمحم نصر مهنا ،مرجع سبق ذكره  ،ص. 204
 -3عبد اللطيف محزة ،مرجع سبق ذكره  ،ص . 15
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 5-4أساليب تغيري الرأي العام :

يكون مضمون اإلعالم أكثر سَتا و فعالية إذا كان متعلقا دبوضوعات جديدة أومسائل مل يسبق تكوين
آراء أو اذباىات حياذلا  ،كما أن وصول احلقائق و ادلعلومات إىل اجلمهور مسألة ابلغة األعلية
فادلالحظ أن اجلمهور ادلتابع لألحداث يكون دائما السباق إىل تكوين آراء زلددة ذات طابع متزن
بعكس اجلمهور العيد عن متابعة األحداث فهو غالبا ما يكون أبطأ يف تكوين رأيو و متذبذاب يف
اذباىاتو  ،و ىو يتصف ابلسطحية و تغليب االنفعال الطارئ على التفكَت السليم

()1

 ،و نستخدم

لتغيَت الرأي العام أساليب عدة تتحدد على ضوئها كيفية أو طريقة ادلعاجلة للرسالة اإلعالمية ابلشكل
الذي يضمن التأثَت ادلطلوب( ، )2ونتناول فيما يلي أىم أساليب تغيَت الرأي العام :
 .1أسلوب التكرار و ادلالحقة  :و يعترب من أصلح أساليب تغيَت الرأي العام وكانت الدعاية األدلانية
تعتنق ىذا األسلوب  ،و يشًتط فيو ليصبح مؤثرا تناسب ذلجة و شكل الرسالة ادلوجهة إىل اجلمهور
ادلستهدف مع طبيعة ىذا اجلمهور و مساتو ادلختلفة

()3

 ،ويتخذ أسلوب التكرار صورا متعددة منها

تكرار النص اإلعالمي أو تكرار ادلعٌت يف أظلاط اتصالية أو عرب وسائل االتصال ادلختلفة ،و تتمثل فاعلية
التكرار يف ربقيق مزااي عديدة منها :
 دفع األشخاص الذين مل يلحظوا ادلثَت خالل عمليات التقدمي السابقة إىل إدراك موضوع اإلاثرة .
 يعمل على إدراك و حفظ ادلثَت و التذكَت بو .
 يعمل على وصول ادلثَت إىل سلتلف األشخاص و ابلتتابع فقد يتقبلو اليوم من ػلس أنو حباجة إليو
()4

ويتقبلو آخرون غدا يصلون إىل نفس اإلحساس ابحلاجة و ىكذا دواليك .

-1

عاطف عديل العبد عبيد ،مرجع سبق ذكره  ،ص . 64

 -2دمحم منري حجاب ،مرجع سبق ذكره  ،ص . 115
 -3عاطف عديل العبد عبيد ،مرجع سبق ذكره  ،ص . 64
 -4دمحم منري حجاب ،مرجع سبق ذكره  ،ص . 116
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.2أسلوب اإلاثرة العاطفية  :يزداد استخدام أسلوب اإلاثرة العاطفية عندما يصعب استخدام األساليب
ادلوضوعية و احلقائق ادلادية يف استمالة الرأي العام  ،أو مواجهة رأي عام مضاد فيلجأ الداعية إىل
أسلوب االستثارة العاطفية أو الغرائزية  ،خاصة يف اجملتمعات اليت تزداد فيها نسبة األمية  ،و كمثال عن
ىذا النوع ىو دعوة ىتلر إىل توجيو الدعاية ضلو العواطف وتتمثل خطورة ىذه ادلضامُت على الرأي العام
()1

يف كوهنا تبعده عن مشاكل بلده و آمالو ادلستقبلية و تغرقو يف متاىات من الغرائز .

.3أسلوب عرض احلقائق  :و يعتمد ىذا األسلوب أساسا على وصول احلقائق إىل أكرب عدد شلكن من
الناس على أسـاس أن احلق ـ ـ ـائق ادللموس ـة أقوى أثرا و أبـ ـقى على الزمـ ـ ـن من األكـ ـ ـاذيب و الشائعـ ـات
و ينبع ىذا األسلوب بطبيعة احلال من احًتام عقلية اجلماىَت و حقها الدؽلقراطي يف حكم نفسها
بنفسها  ،و من العوامل اليت ربقق صلاح ىذا األسلوب الًتبية الواعية و السياسية عن طريق الشرح
و ادلناقشة و اإلقناع .
 .4أسلوب حتويل انتباه اجلماىري  :يف أحيان كثَتة يصعب معارضة الرأي السائد بُت اجلماىَت ابلنسبة
دلسألة معينة  ،ذلك ألن معارضة تيار جارف من الرأي العام بعد تكوينو ال أتيت بنتيجة ما حىت و لو
كان الرأي العام على خطأ  ،و األسلوب الذي يتبعو السياسيون وأجهزة اإلعالم يف مثل ىذه األحوال
()2

ىو ربويل انتباه اجلماىَت إىل موضوع آخر مثل أعلية ادلوضوع ادلثار أو أكثر أعلية منو .

.5أسلوب الربامج االجيابية  :إن الربامج و التصرػلات االغلابية احملدودة ذلا أثرىا البالغ و سحرىا
الكبَت على الرأي العام بعكس الربامج غَت احملدودة و الكلمات ادلتذبذبة  ،يدرك رجال السياسة أعلية
ىذه الربامج لذلك يقومون ابلتقدم إىل الناخبُت بربامج من ىذا القبيل .
.6افتعال أسلوب األزمات  :ىو أسلوب من األساليب احلديثة لتغيَت الرأي العام و يتم ابستخدام
واستغالل بعض األحداث أو الظروف و ردبا تكون زلدودة من أجل خلق أزمة تؤثر يف الرأي العام
وتستخدم الدولة مثل ىذا األسلوب و تستفيد منو .

 -1عاطف عديل العبد عبيد  ،مرجع سبق ذكره  ،ص . 65 – 64
 -2دمحم منري حجاب  ،مرجع سبق ذكره  ،ص .116
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.7إاثرة الرعب و الفوضى  :و يعتمد ىذا األسلوب على استغالل دوافع األمان لدى اإلنسان و رغبتو
يف االستقرار فتثَت دوافع اخلوف للسيطرة على الرأي العام و إقناعو و من أمثلة ىذا األسلوب دعاية
الغرب بعد احلرب العادلية الثانية حيث عمدت إىل إشاعة اخلوف والذعر بُت الشعوب من الغزو
الشيوعي و ذلك هبدف ذبنيد إمكانيتها لدرء ذلك اخلطر ادلزعوم .
.8الشائعات :ال تتقيد الشائعة دبعايَت الصدق ادلوضوعي الذي غلب أن يلتزم هبا اإلعالم فهي ال تتميز
ابلصدق و النزاىة و الدقة و منو تقدر أن تغور يف أعماق اجلماىَت إابن افتقارىم إىل الوسيلة اليت سبدىم
دبا ىو صادق و حقيقي و ادلعروف أنو يصعب وجود ىذه الوسائل تقدم الصدق و ادلصداقية و كل
احلقيقة يف فًتات األزمات  ،و تزداد اخلطورة عندما ال يكتفي البعض بتصديق الشائعة بل يضيف إليها
من عنده  ،و ىنا يكمن كل اخلطر و غلد اإلعالمي صعوبة كربى يف زلاربة الشائعة و لذلك فالطريقة
ادلثلى لتكذيبها بكشف مصدرىا و القصد منها إال أن ذلك يتطلب وجود درجة من الوعي لدى الرأي
()1

العام ضد الشائعة ادلغرضة .

 6-4قياس الرأي العام :
ظهرت حبوث الرأي العام و قياساتو يف اجملتمعات الغربية ادلتقدمة منذ أكثر من نصف قرن و قد مرت
خالل تطورىا بعدة مراحل أدت يف النهاية إىل االستقرار على مناىج و أدوات و أساليب خاصة هبا
و مؤسسات متخصصة كما أصبحت ذلا مواثيق أخالقية ربكم عملها و تضبط آراءىا يف سلتلف ادلراحل
بداية من اختيار موضوع القياس و وصوال إىل نشر نتائجو بوسائل النشر ادلختلفة  ،و عملية قياس الرأي
العام و استطالعو يقصد هبا الوقوف على اذباىات ىذا الرأي ذباه قضية عامة أو عدة قضااي تكون
موضع جدل ونقاش و ربظى ابىتمام ادلواطنُت ألهنا سبس مصاحلهم .

 -1دمحم منري حجاب ،مرجع سبق ذكره ،ص .117– 116

46

الرأي العام

الخلفية النظرية
الراي العام

االنترنيت

ويتألف قياس الرأي العام كما عرفتو ادلوسوعة االجتماعية من ردود أفعال الناس ذباه عبارات و أسئلة
مصاغة بشكل واضح يف ادلقابالت و احملاورات ،كما يعد وسيلة للتحقق من عادات و أولوايت األفراد
و اجلماعات و القياس رغم كونو أداة مصاغة صياغة علمية ال يستطيع أن يكون زلايدا ذلك أنو معٌت
بعادات و نوااي إنسانية  ،كما أن عملية إعداده و طريقة استخدامو ال تنفصالن عن العالقات
االجتماعية اجلارية  ،و ىو مرتبط على ضلو وثيق يف كل وقت ابلسلوك اإلنساين و االختيار الفردي
و الوعي االجتماعي و ىو موجو أساسا دلساعدة صناع السياسات و القرار يف ادلستوايت احلكومية
()1

و السياسية واالقتصادية ادلختلفة .

أما خبصوص حبوث و طرق قياس الرأي العام فيقسمها مسري حسني إىل ثالثة أنواع رئيسية مع التأكيد
على أعلية كل نوع منها و تكاملو مع األنواع األخرى و ذلك على النحو اآليت :
 .1استطالع الرأي العام  :و ىو النوع األول من البحوث يستهدف التعرف السريع و الفوري للرأي
العام حول قضية أو قضااي معينة يف رلال أو عدة رلاالت سياسية أو اقتصادية أواجتماعية دلعرفة مدى
ادلوافقة أو القبول أو الرفض ذلذه القضية لدى القطاعات ادلختلفة .
.2قياس اجتاىات الرأي العام  :ويستهدف التعرف على اآلراء و الدوافع الكامنة و راءىا ويتميز
ابلبطء النسيب يف اصلازه و يستخدم أساليب و طرق متقدمة يف التحليل اإلحصائي كما أن نتائج ىذا
النوع من البحوث تعطي أبعاد أكثر عمقا و ربليال شامال و متعمقا الذباىات الرأي العام من حيث
قوهتا و شدهتا و كثافتها لدى كل نوعية و كل فئة من نوعيات اجلمهور .
.3حبوث الرأي العام :و ىو النوع الثالث من البحوث الذي يفيد يف توفَت نوع من ادلعلومات
والبياانت الالزمة لتحليل نتائج استطالعات الرأي العام و قياس اذباىاتو على أسس موضوعية و معرفية
سليمة و واضحة و مستنَتة لالستفادة منها يف التخطيط اإلعالمي  ،أو يتضمن أيضا إجراء دراسات
لتحليل مضمون ما ينشر أو يعرض أو يذاع من خالل الوسائل اإلعالمية ادلختلفة يف اخلارج دلعرفة اآلراء
ابلنسبة للقضااي ادلثارة خبصوص الرأي العام الدويل  ،و تستخدم أيضا للتعرف على مقومات الرأي العام
()2

يف دولة ما و عادات و أظلاط التعرض لوسائل اإلعالم أو للكشف عن قادة الرأي العام يف اجملتمع .
 -1مجال رلاىد  ،مرجع سبق ذكره  ،ص . 79

 -2دمحم منري حجاب  ،مرجع سبق ذكره  ،ص . 149
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أما ابلنسبة لطرق قياس الرأي العام فهناك عدة طرق نذكر منها :

 االستفتاء و االنتخاابت  :تعترب االستفتاءات و االنتخاابت يف جوىرىا تعبَت كليا عن الرأي العام
إزاء قضااي حيوية و ينطلق ىذا التعبَت الدوري أو الطارئ من مجهور عريض يتكون من مجيع ادلقيدين يف
جداول االنتخاب الذين يشاركون يف االستفتاء و أييت ربليل
النتائج معتمدا على قياس ربكمو الضوابط القانونية و الضماانت الدستورية و لكن ىذا الناتج
يعترب يف الوقت نفسو قرار سياسيا تتخذه القاعدة العريضة للبناء السياسي .
 حتليل ادلضمون  :نشأ أسلوب ربليل ادلضمون ابعتباره أداة حبثية استجابة للمطالب العلمية العديدة
يف رلال التعامل مع الواثئق االتصالية و ىي الواثئق اليت تتضمن ادلواد ادلقروءة أو ادلسموعة أو ادلرئية

ويعترب عملية مكلفة و ربتاج إىل رلهود كبَت كما حذر "ألبورت "من خطورة االعتقاد أبن اآلراء اليت
تظهر يف الصحافة ىي الرأي العام و لكنو اعًتف أبن التقارير الصحفية و ادلتابعة اإلخبارية للرأي العام
()1
ؽلكن أن تصبح مدعمة لذاهتا .
 ادلقابالت ادلتعمقة :ىي طريقة تعتمد على إجراء زلاورات أكثر مرونة و ذلك بًتك ربديد اإلجاابت
و األسئلة للمجيب يف الغالب و قد استخدمت ىذه الطريقة يف الدراسات ادلبكرة عن أتثَت وسائل
اإلعالم و هتدف أساسا إىل استخراج أفكار و افًتاضات جديدة .
 اجلماعات احملورية :تعترب أحباث اجلماعات احملورية شائعة بوجو خاص يف دراسات سلوكيات
ادلستهلك و مواقفو يتم من خالذلا ذبميع رلموعات من الناس سواي دلناقشة موضوع معُت و تسجل
تفاعالت و تدرس.

( )2

 -1مجال رلاىد  ،مرجع سبق ذكره  ،ص . 92
 -2نفس ادلرجع ،ص 93
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الدراسات السابقة والمشابهة
الدراسات السابقة واملشاهبة :
بعد القراءة ادلتأنية فيما أتيح لنا من الدراسات العربية ،واألجنبية ذات الصلة مبوضوع الدراسة الحظنا
ندرة دراسات الصحافة االلكًتونية الرايضية ،ووقع اختياران على رلموعة من الدراسات وجدان أن ذلا
عالقة مبوضوع الدراسة وىي 5
الدراسة األوىل ( tanev schultzفرنسا )9111،
جاءت ىذه الدراسة حتت عنوان" " " Interactive Option in Journalismخيار
التفاعل يف صحافة األنرتنت" ،وتوصل الباحث اىل النتائج التالية 5

 -1أن  %11من الصحف االلكًتونية اليت خضعت للدراسة اىتمت بتوفري خصائص
التفاعلية مع النص من خالل الوسائط ادلتعددة .
 %42 -2من الصحف مل هتتم من خالل موقعها بتوفري غرف لدردشة .
 -3كما أظهرت الدراسة أن العديد من الصحف االلكًتونية تستخدم صورة مطابقة للصحف
ادلطبوعة أو كوسيلة إلعادة نشر زلتوى الصحفي للنسخة الورقية .

الدراسة الثانية فايز الشهري (السعودية)0222 ،
جاءت ىذه الدراسة حتت عنوان" الصحف االلكرتونية على االنرتنت " ،وتوصل الباحث اىل النتائج
التالية 5
 -1إن الصحف االلكًتونية العربية ادلنشورة على شبكة االنًتنت تعاين من قلة اإلستفادة من
تقنية الوسائط ادلتعددة وضعف اخلدمات التفاعلية .
 -2طغيان ادلضمون احمللي كونو يف وسيلة عادلية .
 -3طول ادلوضوعات ادلنشورة يف حني أن النشر يف األنًتنت يقتضي اإلختصار .
 -4طغيان االسلوب التحريري التقليدي ادلتبع يف الصحيفة ادلطبوعة
وكانت توصيات الباحث بضرورة النظر إىل الصحف االلكًتونية كنمط إتصايل مستقل وتفعيل استفادتو
من اخلدمات التفاعلية ادلطورة أسوة ابلصحف االلكًتونية الغربية .
الدراسة الثالثة فايز الشهري (السعودية)0220،
جاءت ىذه الدراسة حتت عنوان " تسويق الصحف االلكرتونية يف العامل العريب " ،وىي عبارة عن
مسح إلكًتوين مشل  388قارئ للجرائد االلكًتونية العربية مقيمني يف أضلاء سلتلفة من العامل .
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حيث خلصت الدراسة إىل ان أغلبية القراء ىم من الذكور ومستخدمون منتظمون لالنًتنت ،وأجاب
أكثر من النصف أهنم يقرأون الصحف االلكًتونية العربية بصفة يومية ،يف حني أن الصحف ادلطبوعة
غري متاحة ذلم يف األماكن اليت يتواجدون هبا ،وكانت ادلشكالت الرئيسية يف صعوبة حتميل احملتوى أو
تصفحو ورغم دلك كانت الغالبية العطمى ( )%22راضية عن الصحف االلكًتونية .
الدراسة اخلاسسة عبد الواجد اسني (سصر)0222،
جاءت ىده الدراسة حتت عنوان " استخداسات النخبة املصرية للصحافة االلكرتونية واتثريها على
عالقتهم ابلصحافة الورقية " وىي عبارة عن رسالة لنيل دكتوراه يف علوم االعالم واالتصال جبامعة

االزىر.

هتدف ىده الدراسة اىل قياس درجة تعرض النخبة ادلصرية االعالمية و االكادمية للصحافة االلكًتونية
والتعرف على دوافع تعرض النخبة للصحافة االلكًتونية ،وكدا االشباع احملتقق من وراء ىدا االستخدام
إضافة اىل التعرف على أتثري الصحافة االلكًتونية على بيئة ادلمارسة الصحفية يف مصر .
وقد حاولت الباحث االجابة على مشكلة حبثو من خالل تفكيكها إىل التساؤالت التالية 5
 ما السمات واخلصائص الرئيسية للنخبة ادلصرية اليت تتعرض للصحافة االلكًتونية ؟ ما دوافع التعرض للصحف االلكًتونية لدى النخبة ادلصرية ؟-

ما االشباعات ادلتحققة من استخدام النخبة ادلصرية للصحف االلكًتونية ادلصرية ؟

 ما ادلضامني ادلفصلة لدى النخبة ادلصرية يف مواقع الصحف االلكًتونية ادلصرية والعربيةواألجنبية ؟
 ما اجتاىات النخبة ادلصرية ضلو درجة اتثريالصحف االلكًتونية والورقية ؟وقد إستخدم الباحث استمارة االستبيان على النخبة ادلصرية كأداة لبحثو .
وتوصل الباحث اىل النتائج التالية 5
 -1أفراد النخبة يتعرضون لالنًتنت بكثافة كما أثبت خربهتم يف استخدام االنًتنت عن طريق
الكمبيوتر اخلاص هبم .
 -2الصحف ادلصرية أكثر تفضيال لدى النخبة من العربية واالجنبية .
 -3إن االشباعات اليت حتققت من استخدام الصحف االلكًتونية ادلصرية متثلت يف تزويد النخبة
ابالخبار والتحليالت االخبارية .
 -4تعرض النخبة لشبكة االنًتنت والصحافة االلكًتونية قد أثر ولكن بشكل زلدود على مقروئية
الصحف الورقية .
وانتهت الدراسة يف االخري إىل وجود عالقة تكاملية بني الصحف االلكًتونية والورقية يف ادلستقبل يف
تصورات النخبة ادلصرية .
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وسيتم االعتماد على ىده الدراسة خصوصا يف اجلانب التطبيقي أين تساعدان يف تصميم االستمارة الكتابية .

الدراسة السادسة ميينة بلعاليا (اجلزائر) 0222 ،
حتت عنوان" الصحافة االلكرتونية يف اجلزائر بني حتدي الواقع والتطلع حنو املستقبل " وىي مذكرة
لنيل شهادة ادلاجستري يف علوم اإلعالم واالتصال ،أصلزت جبامعة اجلزائر ،ومتحورت إشكالية الدراسة
حول واقع الصحافة اإللكًتونية يف اجلزائر ،وكيفية تطويرىا نظرا دلا تقدمو من مساحة للحرية .
تساؤالت فرعية :

 -1ىل الصحافة االلكًتونية يف اجلزائر حتمية فرضها الغزو التكنولوجي بسبب التطورات التكنولوجية

احلديثة أم صريورة طبيعية ،وامتداد لتطور عامل الصحافة ادلكتوبة؟
 -2إىل أي مدى استطاعت الصحافة االلكًتونية أن تلغي مشاكل:الرقابة ،النشر ،التوزيع ،اليت تعاين
منها الصحافة ادلكتوبة يف اجلزائر؟
 -3ما ىي طبيعة العالقة بني الصحافة ادلكتوبة والصحافة االلكًتونية يف اجلزائر:عالقة صراع ،تكامل،
أم إلغاء؟
-4كيف نقيم التجربة اجلزائرية يف رلال الصحافة اإللكًتونية؟
 -5ىل توفر اجلزائر على ادلستوى الرمسي كل الظروف والشروط لتهيئة اجلزائر ضلو االنسجام مع سلتلف
التطورات التكنولوجية يف قطاع االتصاالت ؟
أهداف الدراسة :

للكشف عن واقع الصحافة االلكًتونية يف اجلزائر مقارنةابلدول األخرى ،والبحث عن مسببات وجودىا
وسبل تطويرىا مستقبال ،وإمكانية توفر ىامش من احلرية يف ىذا النوع من الصحافة.
وهبذا استعانت الباحثة مبنهج دراسة احلالة أين سلطت الضوء على ظلوذجني
لتطور الصحافة االلكًتونية ابجلزائر جتربة جريدة الوطن ،وجريدة اخلرب .
االستنتاجات الدراسة :

 -1الصحافة االلكًتونية نوع إعالمي لوسيلة إعالمية تتحقق بفكرة النشر االلكًتوين الذي بدوره
يتجسد من خالل االنًتنيت ،كشبكة معلوماتية وأداة ومصدر للمعلومة.
 -2أسهمت الظروف السياسية اليت تضغط على حرية التعبري والرأي من خالل استغالل السلطة يف
متركز وسائل اإلعالم يف يد أصحاب ادلال ما أدى إىل احتكار ادلعلومة ،حىت وإن تعددت مصادرىا
شكال ،كما أن التطور التكنولوجي خاصة يف عامل االتصاالت والتقنية احلديثة لعب دورا ىاما يف كسر
احلواجز واحلدود أمام سلطة اإلعالم يف وجو منع حرية التعبري.
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 -3تسبب ظهور الصحافة االلكًتونية عرب العامل يف خلق رىان كبري بينها وبني الصحافة ادلكتوبة من
حيث طبيعة العالقة بينهما ،واليت تتأرجح بني من يلغي الصحافة ادلكتوبة ويعترب االلكًتونية بديال ذلا
وبني من غلعلها عالقة تكاملية ،وآخرون مل يتبنوا موقفا بعد اجتاىها
الدراسة السابعة  :دمحم سليك (اجلزائر( 2006 ،

وجاءت حتت عنوان" النشر اإللكًتوين ومستقبل الصحافة ادلطبوعة-دراسة نظرية وصفية " وىي عبارة
عن رسالة لنيل ادلاجستري يف علوم اإلعالم واإلتصال،جبامعة اجلزائر.
أسئلة الدراسة :

 ما ىي شبكة اإلنًتنت وما ىي وظائفها؟ ما ىو النشر اإللكًتوين؟ ما ىي خصائص النشر اإللكًتوين؟ ما ىي الصحافة اإللكًتونية وفيما تتمثل خصائصها؟ -فيما يتمثل الفرق بني الصحيفة اإللكًتونية وادلطبوعة ؟

أهداف الدراسة 5

 استشراف مستقبل الصحافة ادلطبوعة يف ظل التغريات التكنولوجية احلديثة وىي تقنية النشراإللكًتوين ،وتوجو جل العناوين ادلطبوعة إىل إنشاء نسخ إلكًتونية ذلا.
 -تبيان األسباب اليت دعت ىذه الصحف إىل إطالق نسخ إلكًتونية لعناوينها ادلطبوعة وذلك من

خالل آراء ودراسات الباحثني وادلهتمني مبستقبل الصحافة ادلطبوعة ليقوم بتحليلها وتفسريىا.
 إبراز أىم التحدايت اليت تواجو الصحافة ادلطبوعة يف ظل ىذه التطورات من خالل عدة جوانب ،منبينها حرية التعبري اليت تعترب عنصرا ذا أعلية كبرية ابلنسبة لرواج الصحيفة وما أثره النشر اإللكًتوين عليها
 معرفة أتثريات استهالك الورق على الصحافة ادلطبوعة يف ظل ظهور وسيط إعالمي جديد ال يعتمدعلى الورق ،ليصل إىل معرفة شليزات النشر اإللكًتوين وأتثريه على توزيع الصحف ادلطبوعة ومدى إقبال
ادلعلنني عليها.
النتائج الدراسة:
 -1ىناك خلط لدى األكادميني والباحثني يف حتديد مفهوم النشر اإللكًتوين
 -2النشر اإللكًتوين ىو إنتاج ادلعلومات وادلواد الصحفية ونشرىا وإيصاذلا إىل اجلمهور من خالل
األوعية اإللكًتونية ادلتمثلة يف الشبكة العنكبوتية العادلية.
 -3الصحافة اإللكًتونية ىي تلك اليت جتمع بني مفهومي الصحافة ونظام ادللفات ادلتتابعة يف منشور
إلكًتوين دوري أو غري دوري.
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 -4بعض الناشرين يف أمريكا والغرب وعددىم يف ازدايد مطرد قد تركوا ابلفعل التعامل مع الورق
كوسيط لنقل ادلعلومات واألفكار واستخدموا بدال من ذلك النشر اإللكًتوين لتوفري أموال طائلة كانت
تصرف يف شراء الورق.
 -5أاتح النشر اإللكًتوين يف ادليدان اإلعالمي إبراز التعددية احلقيقية يف الرأي ويف التعبري عن الرأي
دون قيود أو عراقيل عكس الصحافة ادلطبوعة .
الدراسة الثاسنة رمي فتيحة قدوري (تونس) 0292-0221 ،
حتت عنوان" التفاعلية يف الصحافة اإللكرتونية العربية "دراسة حتليلية لصحيفة الشروق اجلزائرية

ظلوذجا ،رسالة مقدمة لنيل شهادة ادلاجستري يف علوم اإلعالم واالتصال ،مبعهد الصحافة وعلوم األخبار
جامعة منوبة تونس .
إشكالية الدراسة  -ما ىي مظاىر التفاعلية ووسائلها يف موقع صحيفة الشروق؟
فرضيات الدراسة

أصبح اجلمهور يقبل على الصحافة االلكًتونية بشكل متعاظم ،ويتفاعل معها رغم اطلفاض مقاييسالتفاعلية يف الصحافة االلكًتونية العربية.
 ساعلت أدوات التفاعلية ووسائلها يف رواج زلتوى الصحافة االلكًتونية ورسائلها . تعترب الصحافة االلكًتونية إحدى األدوات اليت غريت العملية االتصالية بني ادلرسل و ادلستقبلوجعلت ادلنتج وادلستهلك يتبادالن األدوار يف أحيان كثرية .
سنهج الدراسة استعانت مبنهج حتليل ادلضمون ،حيث مت اختيار عينة قصدية لثمانية أعدادأنتجها موقع
الشروق أون الين ،من خالل اختيار عدد واحد من كل أسبوع .
استنتاجات الدراسة

 -1اجلمهور أصبح يقبل على الصحافة االلكًتونية بشكل متعاظم ،ويتفاعل معها رغم اطلفاض مقاييس
التفاعلية يف الصحافة االلكًتونية العربية مقارنة مع الصحافة االلكًتونية العربية.
 -2ساعلت أدوات التفاعلية ووسائلها يف رواج زلتوى الصحافة االلكًتونية ورسائلها.
 -3تعد صحيفة الشروق إحدى النماذج العربية اليت استفادت كثريا من تطور تكنولوجيا االتصال
ووظفت التفاعلية واخلدمات اليت يقدمها عامل االنًتنيت والوسائط ادلتعددة يف حتقيق أىدافها وزايدة
انتشارىا وبقائها يف قائمة ادلؤسسات اإلعالمية العربية و ادلغربية ادلتطورة والقادرة على ادلنافسة.
 -4ميكننا اعتبار أن العملية االتصالية يف الشروق أون الين تسري وفق اتصال متعدد االجتاىات.
 -5االتصال التفاعلي الذي حترص الشروق على دعمو مبواكبتها لتطورات الوسائط ادلتعددة ،وعرضها
دلضامني إعالمية تتميز بنوع من التفاعلية ،قد ساىم يف زايدة انتشار موقع الشروق أون الين إال أن ىذه
التفاعلية تبقى انقصة مقارنة مع ادلواقع اإلعالمية التفاعلية يف العامل.
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 -8تقييم الدراسات السابقة :
بعد عرضنا للدراسات السابقة سواء األجنبية ،أو العربية ميكننا تسجيل النقاط التالية:
كانت موضوعات الدراسات ذات أمهية كبرية خاصة وأن كال منها ركزت على جانب معني يف موضوع
الصحف االلكرتونية وسلطت عليها الضوء ،وىو ما استفدان منو كثريا ووسع نظرتنا إىل ادلوضوع ،مما
جعلنا نعتمد على ىذه الدراسات يف اجلانب النظري ،وكذلك التطبيقي السيما يف ضبط حماور أسئلة
استمارة االستبيان ،واإلدلام مبختلف اجلوانب ادلتعلقة ابلصحافة االلكرتونية الرايضية اجلزائرية  ،إال أن ما
يالحظ على ىذه الدراسات مايلي:
 إستطاعة الصحافة االلكرتونية أن تقدم نوع جديد من خالل تقدميها خلدمات جتمع بني
الصحافة والتلفزيون واالذاعة .
 إستطاعت الصحف اإللكرتونية التقليل من سوء الفهم بني ادلرسل وادلستقبل ،وحسنت من
فاعلية الرسالة من خالل رجع الصدى ادلتمثل يف رسائل القراء .
 اىتمام معظم الدراسات ابلصحفيني ادلمارسني للصحافة االلكرتونية أكثر منها بقرائها.
 ضعف ادلستوى التفاعلي يف الصحافة االلكرتونية العربية ،رغم اهنا أىم مسات الصحافة
االلكرتونية .
 بعض الدراسات يغيب فيها الوصف الكمي للنتائج مما جيعل نتائجها كيفية غري كمية.
 جنحت الصحافة االلكرتونية يف استقطاب شرحية كبرية من أفراد اجملتمع .
 وصول الصحافة االلكرتونية ادلتوافرة على االنرتنت ألي مكان يف العامل وبدون رسوم .
 ندرة الصحافيني ادلتخصصني وتواضع األداء يف ىذا اجملال ،كوهنا مازالت مرتبطة ابلصحافة
ادلطبوعة وتشبهها حلد كبري .
ومما مييز دراستنا احلالية عن الدراسات السابقة ،أن الدراسات السابقة يف الصحافة اإللكرتونية عموما
اىتمت مبفهوم ومسات الصحافة اإللكرتونية واجلوانب الفنية والتطرق لعرض احملتوى والعاملني هبا ،أما
الدراسة احلالية فهي هتتم مبجال الرايضي وما الدور الذي تلعبو الصحافة اإللكرتونية الرايضية اجلزائرية يف
تشكيلها لرأي العام ،وذلك دلا أصبح ذلا من إنتشار بني شرائح اجملتمع .
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اإلطار العام لــدراسة
الكلمات الدالة يف الدراسة :
 االنرتنت :
التعريف اللغوي  :مشتقة من شبكة املعلومات الدولية اختصارا لالسم االذمليزي International net work
وتطلق عليها تسميات منها شبكة النت  The netأو الشبكة العاملية  World netأو الشبكة املعلوماتية

.

التعريف االطصلاحي  :يعرفها انيل اخلشيب  :ىي شبكة من احلواسيب االلكرتونية املرتبطة ببعضها عرب خطوط خاصة
بنقل املعطيات .
وعرفها عايش النصري أبهنا  :دائرة املعارف العمالقة حيث ميكن من خالهلا احلصول على معلومات حول أي موضوع
()1

يف شكل نص مكتوب أو مرسوم أو صور أو خرائط  ،وميكن من خالهلا أيضا الرتاسل عن طريق الربيد االلكرتوين .

التعريف االرجرايي  :ميكن القول أبن االنرتنيت ىي :جمموعة من احلاسبات املرتبطة ببعضها البعض يف خمتلف أرماء العامل
ميكن بواسطتها نقل املعلومات وتبادهلا من عدد غًن حمدود من املرسلٌن إىل عدد غًن حمدود من املستقبلٌن  ،حبيث ميكن
للمستخدم هلا الدخول إليها من أي مكان ويف أي وقت .
 الصحافة:
التعريف اللغوي  :يف معجم املصطلحات اإلعالمية تستخدم كلمة الصحافة دبعىن  Presseوىي مرتبطة ابلطبع
والطباعة ونشر األخبار ،وتعين أيضاً  Journalismeوىي علم وفن إصدار الصحف من جرائد وجمالت ويشمل
ذلك على كتابة وربرير مواد صحفية.
التعريف االطصلاحي  :يعرفها فاروق أبو زيد أبهنا  :أداة للتعبًن عن حرية الفرد من خالل حقو يف دمارسة حرايتو
السياسية واملدنية ويف مقدمتها حقو يف التعبًن عن أفكاره وعن آرائو  ،وىو األمر الذي يلخصو مبدأ حرية

()2
الصحافة) .

التعريف االرجرايي  :ىي املهنة اليت تقوم على مجع وربليل األخبار والتحقق من مصدرىا وتقدميها للجمهور ،وغالباً ما
تكون ىذه األخبار متعلقة ابألحداث اجلديدة على الساحة الرايضية أو احمللية أو الثقافية أو السياسية أو االجتماعية
وغًنىا من اجملاالت االخرى .

 -1دمحم امني الشوابكة  ،جرائم احلاسوب واالنرتنيت اجلرمية املعلوماتية  ،ط ، 1دار الثقافة للنشر والتوزيع  ،عمان  ، 2002،ص.00
 -2أبو زيد فاروق  ،مدخل إىل علم الصحافة  ،عامل الكتب  ،القاىرة  ، 1892 ،ص. 42
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 الصحافة االلكرتونية :

التعريف االطصلاحي  :ويطلق عليها يف الكتاابت العربية مسميات أخرى مثل الصحافة الفورية والنسخ االليكرتونية
والصحافة الرقمية واجلريدة االليكرتونية وتعريفات عديدة منها  :ىي منشور اليكرتوين دوري حيتوي على األحداث اجلارية
سواء املرتبطة دبوضوعات عامة  ،أو دبوضوعات ذات طبيعة خاصة ،ويتم قراءهتا من خالل جهاز كومبيوتر ،وغالباً ما

تكون متاحة عرب شبكة االنرتنت (. )1

التعريف االرجرايي  :ىي وسيلة إعالمية جديدة تتمثل يف منشور إلكرتوين  ،حيمل جمموعة من االخبار واملقاالت وفق
فنون صحفية جديدة بشكل دوري ومتسلسل  ،وتستخدم فيو تقنيات عرض النصوص والصور املتحركة وتتميز خباصية
تفاعلية ويتم قراءهتا من خالل جهاز الكمبيوتر املربوط بشبكة االنرتنت  ،وتكون غالبا مرتبطة ابلصحف املطبوعة او
تكون منشور الكرتوين حمظ .
 الصحافة االلكرتونية الرايضية :

ىي الصحف الرايضية اليت يتم إصدارىا ونشرىا عرب شبكة االنرتنت العاملية أو غًنىا من الشبكات معلومات  ،سواء
كانت نسخة أو إصدارة إلكرتونية لصحيفة رايضية مطبوعة ورقية أو صحيفة إلكرتونية رايضية ليست هلا إصدارة مطبوعة
سواء كانت صحيفة عامة أو خاصة  ،ويتم ربديث مضموهنا من يوم آلخر ومن ساعة ألخرى .
 الرأي العام:
الرأي  :تعين كلمة رأي االعتقاد أو االقتناع بوجهة نظر يؤمن الفرد بصحتها أو إمكانية ربقيقها ،إال أن ىدا االعتقاد أو
االقتناع ال يصل يف صحتو أوإمكانية ربقيقو إىل مرتبة احلقيقة او اليقٌن .
العام  :كما يقول " بلومر" مجاعة من عامة الشعب و تشًن ىده الكلمة إىل القاسم املشرتك بٌن أعضاء اجلماعة
()2

ملصلحة أو مسألة تثًن اىتمامهم أو إىل موقف مشرتك بينهم او نسبة مؤثرة منهم تتصف ابلعالنية .

الرأي العام  :يعرفو "لي وانرد دوب" بقولو الرأي العام يعين اذباىات الناس مواقفهم إزاء موضوع معٌن ،حيث يكون
ىؤالء الناس اعضاء يف نفس اجلماعة املعنية .
 -1طصادق عباس موسى  ،صحافة االنرتنت وقواعد النشر االليكرتوين  ،الظفرة للطباعة  ،أبو ظيب  ، 2001،ص. 29
 -2دمحم منري حجاب ،أساسيات الرأي العام ،دار الفجر للنشر والتوزيع ،القاىرة ،ط، 2000، 2ص. 13
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أما الدكتور "إبراىيم إمام" فًنى أن الرأي العام ىو الفكرة السائدة بٌن مجهور من الناس تربطهم مصلحة مشرتكة إزاء
موقف من املواقف أو تصرف من التصرفات أو مسألة من املسائل العامة  ،اليت تثًن اىتمامهم أو تتعلق دبصاحلهم
املشرتكة .

()1

التعريف االرجرايي لرأي العام  :ىو تعبًن عن موقف غالبية الناس إزاء قضية عامة مثارة وربظى ابالىتمام  ،وتكون
مطروحة للنقاش واجلدل حبثاً عن حل حيقق الصاحل العام حيث يكون ىؤالء الناس اعضاء يف نفس اجلماعة ،ويف زمن
معٌن .

 -1هاين رضا و رامز عماد ،الرأي العام واالعالم والدعاية ،املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،لبنان ، 1889،ص. 19

55

اإلطار العام للدراسة
اإلشكالية :
لقد استطاعت اإلنًتنيت يف السنوات األخرية أن تغري ظلط احلياة العصرية  ،حيث تعد من أىم موارد ادلعلومات يف
ىذا العصر  ،كما تعترب مورداً عادلياً وىاماً يف حياة الفرد وأنشطتو اليومية  ،فشبكة اإلنًتنيت تعد من ادلعطيات
اذلامة  ،وتوظيفها يف رلاالت احلياة ادلختلفة واالستفادة منها يقع على عاتق اجلميع ألهنا تعد حلقة متقدمة يف
رلاالت ادلعلومات واالتصاالت  ،وتقدم خدمات كبرية عن طريق تبادل ادلعلومات بني سلتلف ادلستفيدين منها يف
العامل .
وشهد تكنولوجيات اإلعالم واالتصال حتوالت معتربة خالل العقدين ادلاضيني ،وكان من أبرز مالزلها ظهور
شبكة االنًتنت كوسيلة اتصال تفاعلية أاتحت الفرصة أمام األفراد واجلماعات وادلؤسسات للوصول إىل ادلعلومات
وحبجم ىائل وبسرعة فائقة ،أو إرساذلا ونشرىا على نطاق واسع مل يسبق لو مثيل يف التاريخ  ،ونظرا للفرص
الكبرية و ادلتنوعة وادلتعددة األبعاد اليت أاتحتها شبكة اإلنًتنت لالتصال  ،أضحت استخداماهتا ادلختلفة ومنها
على اخلصوص اإلعالمية  ،دتثل أحد أبرز تطبيقاهتا ادلعاصرة حيث تسابقت ادلؤسسات اإلعالمية ادلختلفة
الستغالل ىذا ادلورد االتصايل اذلام يف نشر وتبادل ادلعلومات أبشكاذلا ادلتعددة  ،شلا أدى إىل إفراز أظلاط إعالمية
جديدة و أبرزىا ما يسمى ابلصحافة االلكًتونية أو صحافة االنًتنت  On line journalismأو على
اخلط.
فإن الصحيفة يف الوقت احلاضر بدأت تتحول من منتج مطبوع على الورق إىل منتج يتم استقبالو على الشاشة
وتعد شبكة االنًتنت من أبرز الوسائط االتصالية اليت مجعت بني العديد من الوسائط اإلعالمية واالتصالية
األخرى  ،وبفضل ذلك اصبح الفرد يعيش يف عامل مفتوح حيتوي على معلومات وبياانت متوفرة بكل األنواع ويف
كل اجملاالت .

() 1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1رضا عبد الواجد امني  ،الصحافة االلكًتونية  ،دار الفجر للنشر والتوزيع  ،ط ،1القاىرة  ،مصر ، 2002 ،ص . 11
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وعلى الرغم من أن ادلشهد اإلعالمي العريب عامة و اجلزائري خاصة ال يعكس نضجا ملموسا يف استخدام ذلذه
التقنية  ،إال أن ىناك عالمات دالة على مستقبل كامن دلا يسمى بصحافة االلكًتونية  ،وىذا بناء على ما
يتجلى من خالل الصحف اإللكًتونية وادلدوانت اإلعالمية اجلزائرية ابلفعل  ،فالصحافة اإللكًتونية ابتت تشكل
خطر حقيقيا على الصحافة التقليدية  ،واليت صارت جتلب إليها أعداد كبرية من ادلستخدمني شلن ذلم القدرة
الفكرية وادلادية على النفاذ للشبكة العنكبوتية  ،فنالحظ على مستوى الساحة اإلعالمية اجلزائرية وجود صحف
مستمرة وزلافظة على بقائها  ،وحىت تعزز من مكانتها ىي متواجدة بصورتني  :األوىل مطبوعة ابألكشاك والثانية
الكًتونية ذلا موقع على الواب ،ويف ىذا السياق أتثرت صناعة الصحافة الرايضية يف اجلزائر بشبكة االنًتنيت
كغريىا من البلدان العربية واألوروبية  ،حيث كانت أول جتربة للصحافة االلكًتونية الرايضية يف اجلزائر يف منتصف
التسعينات  ،ورغم أهنا كانت متأخرة نوعا ما ومل تصل بعد إىل ما وصلت إليو الصحف االلكًتونية الرايضية يف
العامل ادلتقدم  ،إال أهنا استطاعت أن تتخذ ذلا مكاان يف السوق اإلعالمية الرايضية اجلزائرية .
وبطبيعة احلال فإن الصحافة االلكًتونية الرايضية يف اجلزائر هتتم بنشر االخبار الرايضية وادلنافسات الرايضية احمللية
والعادلية  ،وتتابع اخبار ادلشاىري من الالعبني يف سلتلف الرايضات  ،الذين يثريون اقبال اجلمهور وذلك بتغطية
االحداث الرايضية بشكل دقيق وشامل ،وعلى اعتبار أن الصحافة اإللكًتونية الرايضية وسيلة إعالمية مستحدثة
يف اجملتمع اجلزائري ،اال أهنا من أىم وسائل تقدمي االخبار و ادلعلومات الرايضية للجمهور  ،ىذا إضافة اىل اهنا
حتاول تشكيل و تكوين الرأي العام الرايضي يف اجلزائر والتأثري على اجتاىاتو ،وعليو فالصحافة االلكًتونية الرايضية
من اقوى األدوات االعالمية وضرورة مستقبلية من الضرورايت يف اجملتمع اجلزائري.
وسنحاول يف دراستنا ىذه التعرف على الدور الذي تلعبو الصحف االلكًتونية الرايضية يف صناعة الرأي العام يف
اجلزائر .
ومن ىنا طللص إىل طرح اإلشكالية التالية :

هل تساعد الصحف االلكرتونية الرايضية اجلزائرية يف صناعة الرأي العام يف اجلزائر؟
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التساؤالت اجلزئية :
 ىل التعرض للصحافة االلكًتونية الرايضية اجلزائرية لو دور يف صناعة الرأي العام يف اجلزائر؟
 ىل لتنوع الصحافة االلكًتونية الرايضية اجلزائرية دور يف صناعة الرأي العام يف اجلزائر ؟
 ىل دلضامني الصحف اإللكًتونية الرايضية اجلزائرية دور يف صناعة الرأي العام يف اجلزائر ؟

فرضيات الدراسة :
الفرضية العامة :
 للصحافة االلكًتونية الرايضية اجلزائرية دور يف تشكيل الرأي العام يف اجلزائر .

الفرضيات اجلزئية :
 التعرض للصحافة االلكًتونية الرايضية اجلزائرية لو دور يف صناعة الرأي العام يف اجلزائر .
 لتنوع الصحافة االلكًتونية الرايضية اجلزائرية دور يف صناعة الرأي العام يف اجلزائر.
 دلضامني الصحافة االلكًتونية الرايضية اجلزائرية دور يف صناعة الرأي العام يف اجلزائر .

اهداف الدراسة :
 التعرف على مضامني الصحافة االلكًتونية الرايضية اجلزائرية و دورىا يف صناعة الرأي العام يف
اجلزائر.
 التعرف على مدى التعرض للصحافة االلكًتونية الرايضية اجلزائرية و دورىا يف صناعة الرأي العام
يف اجلزائر.
 التعرف على تنوع الصحافة االلكًتونية الرايضية اجلزائرية و دورىا يف صناعة الرأي العام يف اجلزائر.
 معرفة اكثر ادلواضيع اليت هتم ادلتلقي للصحف االلكًتونية الرايضية اجلزائرية .
 معرفة التحدايت اليت تواجو الصحافة االلكًتونية الرايضية يف اجلزائر .
 زلاولة التعرف على مستقبل الصحافة االلكًتونية الرايضية يف اجلزائر.
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أمهية الدراسة :
 -1ك ـ ــون البح ـ ــث م ـ ــن البح ـ ــوث العلمي ـ ــة احلديث ـ ــة ال ـ ــيت تع ـ ــٌت بدراس ـ ــة التقني ـ ــات اجلدي ـ ــدة لإلع ـ ــالم واالتص ـ ــال
الرايض ـ ـ ــي ضل ـ ـ ــو التح ـ ـ ــول اجل ـ ـ ــذري إىل مث ـ ـ ــل ى ـ ـ ــذه التكنولوجي ـ ـ ــات احلديث ـ ـ ــة مب ـ ـ ــا فيه ـ ـ ــا وعل ـ ـ ــى وج ـ ـ ــو اخلص ـ ـ ــوص
الصحافة االلكًتونية الرايضية و الراي العام الرايضي .
 -2تتمثـ ـ ــل يف مـ ـ ــا أحدثتـ ـ ــو االنًتنـ ـ ــت مـ ـ ــن نقلـ ـ ــة نوعيـ ـ ــة يف عـ ـ ــامل الصـ ـ ــحافة والـ ـ ــيت تشـ ـ ــمل تغـ ـ ــريات جذريـ ـ ــة يف
نوعية الصحيفة وإدارهتا وكذا أتثريىا على العمل الصحفي.
 -3التطل ـ ـ ــع دلس ـ ـ ــتقبل الص ـ ـ ــحافة اإللكًتوني ـ ـ ــة الرايض ـ ـ ــية ابجلزائ ـ ـ ــر وإلق ـ ـ ــاء الض ـ ـ ــوء عل ـ ـ ــى ى ـ ـ ــذه التجرب ـ ـ ــة ومعرف ـ ـ ــة
توجه ــات ال ـ ـراي الع ــام يف اجلزائـ ــر جت ــاه ى ــذه الوس ــيلة اجلديـ ــدة م ــن وس ــائل اإلع ــالم  ،وكيفيـ ــة تع ــاملهم م ــع ىـ ــذه
التغيـ ـ ـريات ال ـ ــيت أح ـ ــدثتها التكنولوجي ـ ــات اجلدي ـ ــدة لإلع ـ ــالم واالتص ـ ــال الرايض ـ ــي وم ـ ــا تقدم ـ ــو ى ـ ــذه األخ ـ ــرية م ـ ــن
امتيازات وتسهيالت للمتلقني مل تشهده الصحافة ادلطبوعة من قبل.

أسباب اختيار املوضوع :
األسباب الذاتية :
 /1ضرورة التطرق إىل ادلواضيع اجلادة وذات الفائدة .
 /2تبيان مكانة الصحافة االلكًتونية الرايضية يف اجلزائر.
 /3ادلساعلة يف إبراز دور الصحافة االلكًتونية الرايضية اجلزائرية يف التأثري على الرأي العام اجلزائري.
 /4قابلية كل فرد يف تقبل كل ما تتطرق إليو الصحف االلكًتونية الرايضية.
 /5شغفي الكبري مبتابعة ابالنًتنت والصحف االلكًتونية الرايضية.
 /6اىتمامنا الشخصي ابدلواضيع الرايضية حبكم ختصنا و نظرا للتكوين العلمي الذي تلقيناه يف رلال
االعالم الرايضي .
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األسباب املوضوعية :
 /1القيمة العلمية ذلذا ادلوضوع.
 /2ندرة أو قلة الدراسات اليت تتناول الصحافة االلكًتونية الرايضية ابجلزائر .
 /3تبيان بعض احلقائق وتدعيم مكتبتنا هبذه الدراسة لتكون مرجع للطلبة.
 /4حداثة ادلوضوع حيث يعترب ىذا البحث من البحوث العلمية اجلديدة اليت تعٌت بدراسة آخر تقنيات
النشر الصحفي أال وىي الصحافة اإللكًتونية ومدى أتثريىا على الرأي العام اجلزائري حول سلتلف
القضااي الرايضية .
 /5إشباع الفضول العلمي من خالل قياس توجهات ضلو ىذه التقنية اجلديدة .
 /6تفـ ـ ــتح ى ـ ـ ــذه الدراسـ ـ ــة اباب جدي ـ ـ ــدا للبحـ ـ ــث يف اإلع ـ ـ ــالم الرايضـ ـ ــي ظ ـ ـ ــل إىل وقـ ـ ــت ل ـ ـ ــيس ابلبعي ـ ـ ــد
زل ـ ــط خ ـ ــوف م ـ ــن قب ـ ــل الب ـ ــاحثني الس ـ ــيما يف وطنن ـ ــا الع ـ ــريب وخصوص ـ ــا يف اجلزائ ـ ــر ،وى ـ ــذا راج ـ ــع
لندرة ادلراجع والدراسات اليت تؤسس نظرية للصحافة اإللكًتونية الرايضية.
 /7زلاول ـ ـ ــة معرف ـ ـ ــة مس ـ ـ ــتوى اس ـ ـ ــتخدام الطلب ـ ـ ــة اجل ـ ـ ــامعيون لش ـ ـ ــبكة األنًتن ـ ـ ــت وم ـ ـ ــدى إقب ـ ـ ــاذلم عل ـ ـ ــى
الصحف اإللكًتونية الرايضية اجلزائرية.
صعوابت الدراسة :
واجهتنا خالل حبثنا ىذا عدة صعوابت عند القيام إبصلاز ىذا البحث العلمي  ،وقد دتثلت ىذه الصعوابت فيما
يلي :
-

نقص مراجع الكتب اليت تناولت الصحافة اإللكًتونية الرايضية .

-

عدم صراحة بعض ادلبحوثني من اإلدالء مبعلومات صادقة وصرحية عند إجاابهتم على األسئلة ادلوضوعة
يف االستمارة اليت مت إعدادىا وكذلك عدم اإلجابة على بعض األسئلة .
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اإلجراءات الميدانية للدراسة
متهيد :
يعترب اإلطار ادلنهجي للبحث أحد اجلوانب اذلامة ،حبيث ال ديكن ألي ابحث أن يتخلى عنو ،وىناك عالقة
وطيدة بني موضوع البحث ومنهجو ،فلكي يتم أتسيس عمل منهجي منظم البد من توضيح مجيع اجلوانب واإلجراءات
اليت يتم القيام هبا أثناء عملية الدراسة ،لكي يكون البحث موضوعي وييسر للمطلع فهم وتفسري النتائج على ضوء
ادلعلومات الواردة فيو.
وسنتطرق من خالل ىذا الفصل إىل سلتلف اإلجراءات ادلنهجية للدراسة ،وادلعونة بـ " الصحافة االلكرتونية الرايضية
ودورىا يف تشكيل الرأي العام" من خالل بدءا ابلدراسة اإلستطالعية ،رلتمع الدراسة مث عينة وأدوات الدراسة مث نقوم
إبتباع اخلطوات ادلنهجية إلعداد اإلستبيان مث وصف أداة القياس وكذلك اجملال الزماين وادلكاين والتحقق من الصدق
والثبات ويف األخري أسلوب التحليل وادلعاينة اإلحصائية .
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اإلجراءات الميدانية للدراسة
-1الدراسة اإلستطالعية :
كل دراسة البد أن تكون ذات أىداف ألنو وبتحديد ىذه األىداف ديكن حتديد الوسائل واألىداف والطرق اليت جترى
بواسطتها .
وعلى ىذا األساس قمنا بدراسة استطالعية  ،ومت توزيع استمارة استبيان على طلبة السنة الثانية ماسرت قسم اإلعالم
واإلتصال الرايضي وكان اذلدف إاتحة الفرصة يل كباحث دلعرفة بعض اجلوانب احمليطة ابدلوضوع الدراسة ومن أمهها:
 التعرف على مكان ومدى إمكانية إجراء ىاتو الدراسة . حتديد العينة وطريقة اختيارىا ومعرفة األجواء والظروف احمليطة . التقرب أكثر من أفراد العينة .-2املنهج املستخدم :

()1

يعرف ادلنهج أبنو عبارة عن رلموعة من العمليات واخلطوات اليت يتبعها الباحث بغية حتقيق حبثو .
وديكن تعريفو على أنو:

طريقة من طرق التحليل والتفسري بشكل علمي منظم من أجل الوصول إىل أغراض زلددة لوضعية إجتماعية أو مشكلة
إجتماعية أو سكان معينني ويعتقد نفسو أبن ادلسح اإلمجاعي ديكن أن يتضمن عدة عمليات كتحديد الغرض منو
وتعريف مشكلة البحث وحتليلها وحتديد نطاق ورلال ادلسح وفحص مجيع الواثئق ادلتعلقة ابدلشكلة وتفسري النتائج وأخريا
الوصول إىل النتائج وإستخدامها لألغراض احمللية أو القومية .

()2

وختتلف ادلناىج ادلتبعة تبعا إلختالف اذلدف الذي يود الباحث الوصول اليو ويف دراستنا استخدمنا ادلنهج" الوصفي
املسحي"،كوسيلة لتحليل موضوعنا ،والذي يعرف أبنو أحد أشكال التحليل العلمي ادلنظم لوصف ظاىرة أو مشكلة
وتصنيفها وحتليلها وإخضاعها للدراسة الدقية.
 -3جمتع الدراسة  :يتمثل رلتمع الدراسة يف طلبة السنة اثنية ماسرت اعالم رايضي مسعي بصري مبعهد علوم وتقنيات
النشطات البدنية والرايضية فرع اعالم واتصال رايضي ابدلسيلة.
وبعد التشاور مع االستاذ ادلشرف واستشارة بعض األساتذة توصلنا اىل اختيار عينة الدراسة عينة قصدية تبعا ومالءمتو
ادلوضوع دراستنا ،ومت توزيع استمارة استبيانية ومت اختيار أسلوب ادلسح الشامل على طلبة قسم اإلعالم واإلتصال
الرايضي السنة الثانية ماسرت مسعي بصري وعددىم  22طالب ومت توزيع  22استمارة استبيانية عليهم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1فاطمة عوض صابر ،مريفت علي خفاجة  ،أسس البحث العلمي ،مكتبة ومطبعة االشعاع الفنية  ،ط ،1مصر ، 2002 ،ص .162
 -2رشيد زرواطي  ،تدريبات على منهجية البحث العلمي يف العلوم االجتماعية  ،مطبعة ،دار ىومة  ،ط ،1اجلزائر  ، 2002،ص.111
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اإلجراءات الميدانية للدراسة
 -4ضبط متغريات الدراسة :
يعد ضبط متغريات الدراسة عنصرا اساسيا يف أي دراسة ميدانية وقد جاء لضبط متغريات ادلوضوع الذي ضلن بصدد
( )1
دراستو كما يلي :
أ -املتغري املستقل  :ىو عبارة عن السبب يف الدراسة ويف دراستنا ىو دور الصحافة االلكرتونية الرايضية .
ب -املتغري التابع  :ىو نتيجة ادلتغري ادلستقل ويف ىذه الدراسة ىو تشكيل الرأي العام يف اجلزائر .
 -5أدوات مجع البياانت واملعلومات:
لقد مت اختيار االستبيان كأداة ذلذه الدراسة ألنو كثري االستعمال يف البحوث الوصفية والتحليلية الذي يسهم الفهم
األعمق واألوضح للجوانب العلمية األساسية ادلكونة دلوضوع دراستنا .
 استمارة اإلستبيان :
استعملنا اإلستبيان يف الدراسة والذي ىو أداة تتضمن رلموعة من األسئلة ادلكتوبة ،واليت تعد بقصد احلصول على
()2

معلومات وآراء ادلبحوثني حول ظاىرة معينة .
إن االستبيان كثريا ما يستعمل يف البحوث جلمع ادلعلومات ويتضمن احلصول على اجوبة لألسئلة الواردة ،واستمارة
االستبيان ىي ادلالئمة إلجراء ىذه الدراسة ،وتضم  22سؤاال قد تكون مقيدة او مفتوحة أو مقيدة مفتوحة موزعة على
زلاور كما يلي :
احملور األول يظم  02اسئلة واحملور الثاين  11سؤال واحملور الثالث يضم  02اسئلة فيها  04أسئلة مفتوحة واحملور الرابع
يضم  2أسئلة فيها  02اسئلة مفتوحة .
 طريقة التحليل البيبليوغرايف:
وىي الطرق ادلستعملة وتتمثل يف مجع ادلعلومات النظرية من ادلراجع اليت ذلا صلة مبوضوع الدراسة وذلك إلعطائها صيغة
علمية.
 اخلصائص السيكو مرتية:
للتحقق من صالحية أداة الدراسة ،والتأكد من توفرىا على اخلصائص السيكومرتية مت تطبيقها على عينة تتكون من
( )22من طلبة اإلعالم الرايضي مسعي بصري وذلك بعد الصياغة النهائية لالستمارة مث الشروع يف توزيعها على أفراد
العينة ابتداء من  2016/04/04وقد دام العملية حوايل اسبوع جلمع كافة االستمارات وتفريغها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ

 -1فريد ابو زينة  ،مناىج البحث العلمي  ،اإلحصاء يف البحث العلمي ،ج ، 2ط ، 1دار ادلسرية  ،عمان  ،األردن ، 2006 ،ص . 22
 -2عودة سليمان  ،اساسيات البحث العلمي يف الرتبية والعلوم االنسانية  ،ط ، 2مكتبة الكتايب  ،1112 ،ص . 184
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اإلجراءات الميدانية للدراسة
 -6صالحية ومصداقية ادوات الدراسة :
 ثبات األداة  :ويؤكد التعريف الشائع للثبات أنو يشري إىل امكانية اإلعتماد على أداة القياس أو استخدامها
وىذا ما يعطي أن ثبات اإلختبار يعطي نفس النتائج إبستمرار إذ ما أستخدم اإلختبار أكثر من مرة حتت

ظروف شلاثلة .
وىناك عدة طرق احصائية تستخدم لقياس مدى ثبات األداة وقد استعملنا طريقة اإلختبار وإعادة اإلختبار وعلى ىذا
األساس مت توزيع اإلستمارات على الطلبة وبعد فرتة على نفس األفراد تقريبا وبعد مقارنة النتائج وجدان أهنا متقاربة .
 صدق أداة الدراسة  :ويعد أىم الشروط لواجب توفرىا يف ادوات القياس وىو من أىم معايري جودة االختبار
وعرفه" انتازي  " ) 1110( ANATASIأن صدق االختبار يعين ما الذي يقيسو وكيفو صحة ىذا
()1

القياسويعرفه " ليند كويت "ىو الدقة اليت يقيسها االختبار ما وضع من اجلو.
 صدق احملكمني:

يقصد ابلصدق سهولة اإلستبيان لكل العناصر اليت جيب أن تدخل يف التحليل من انحية ووضوح فقراهتا من انحية حبيث
تكون مفهومة لكل من يستخدمو )2(.
وللتأكد من صدق أداة الدراسة قمن إبستخدام صدق احملكمني كأداة للتأكد من أن اإلستبيان يقيس ما أعد لو ،قمنا
بتوزيع اإلستبيان على رلموعة من األساتذة من معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية جبامعة ادلسيلة .
وابإلعتماد على ادلالحظات والتوجيهات اليت أبداىا احملكمون مت حذف وتغيري صياغة البعض وإضافة بعض العبارات
بغرض إعداد الصورة النهائية لإلستبيان .
 الصدق الظاهري:
يشر ىذا النوع من الصدق إىل إذا ما كانت أداة الدراسة تبدو كما لو كانت تقيس أو ال تقيس ما وضعت من أجل
قياسو ،حسب امحد سعاف صاحل "يعد االختبار صادقا إذا كان يقس ما اعد لقياسو فقط ،اما إذا اعد لسلوك ما وقاس
()3

غريه ال تطبق عليو الصدق .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 -1دمحم نصر الدين رضوان ،مدخل إىل القياس يف الرتبية البدنية والرايضية  ،ط، 1مركز الكتاب للنشر ة القاىرة  2006ص. 122
 -2فاطمة عوض صابر  ،مريفت علي خفاجة  ،مرجع سبق ذكره  ،ص . 16

 -3امحد السعاف صاحل ،مدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية ،دون جهة نشر ،السعودية ،1181 ،ص . 161
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-7اإلجراءات التطبيق امليداين لألداة:
 اجملال املكاين :مت اجراء الدراسة يف معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية ادلسيلة.
 اجملال الزماين :مت اصلاز البحث يف الفرتة ادلمتدة من بداية شهر نوفمرب  2015اىل غياية بداية شهر ماي
. 2016
 الدراسة امليدانية :من شهر افريل  2016اىل غايةشهر ماي. 2016
 -8األساليب اإلحصائية:
لقد اتبعنا يف حبثنا على االساليب االحصائية ادلتمثلة يف النسبة ادلؤية كأسلوب إحصائي خيدم ادلوضوع كي أيخذ
الشكل ادلقنن وذلك إبتباع القانون التايل:
س= (ك* / )100مج
س :النسبة املئوية لكل سؤال.
مج :جمموع التكرارات.
ك :تكرارات الصحافيني .
طريقة حتليل االشكال:
استخدمنا الدوائر كأشكال لتبيني معطيات اجلداول وحتويلها إىل درجات الزوااي اليت حيتلها كل اقرتاح من الدائرة ،وكانت
طريقة حساهبا ابلقاعدة الثالثية كاآليت:
) ز= س* ) 100/360
ز= درجة الزاوية اليت حيتلها هذا االقرتاح من الدائرة.
س= النسبة املئوية لالقرتاح .

حيث أدرجنا البياانت اإلحصائية ادلتحصل عليها ومدرجة يف جداول لتصبح ذات قيمة وذالك بعد حتليلها حتليال دقيقا
يساعدان يف األخري على استخالص النتائج ،وحتتوي أدوات حتليل البياانت على نوعان مها:
أدوات التحليل الكمي وأدوات التحليل الكيفي وقد مت االعتماد على كليهما يف البحث.
/1أدوات التحليل الكمي :تتمثل يف النسب ادلئوية والتكرارات.
/2أدوات التحليل الكيفي :تتمثل يف حتليل البياانت ادلعروضة يف اجلداول ،قراءة إحصائية وابلتايل استنطاق البياانت
ادلعروضة للوصول إىل استنتاجات.
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عرض نحائج الدراسة وجحليلها
المحىر األول البيانات الشخصية :
 -1اجلنس :
ذكر

أنثى

اجلدول رقم ()1
المجموع

المجموع

76

10

77

النسبة

96,3%

%3,7

100%

التعليـق :
ديثل اجلدوؿ التايل توزيع أفراد العينة حسب اجلنس حيث كانت العينة مقسمة على ذكور و إانث ومن خالؿ
استقراء نتائج اجلدوؿ نالحظ أف النسبة الغالبة ىي نسبة الذكور بػ  76فردا من رلموع  77و ىو ما يعادؿ
 %96,3يف حني جاءت نسبة اإلانث بػ فرد واحد وىو ما عادؿ .% 3,7
 -2السن:
اجلدول رقم ()2
أقل من  75سنة

من  75اىل  31سنة

اكرب من 31

المجموع

17

09

16

النسبة

%7,40

%71,37

%77,77

التعليـق :
ديثل اجلدوؿ التايل توزيع أفراد العينة حسب السن حيث كانت العينة مقسمة على الفئات العمرية ،حيث قسمت
ىذه العينة اىل  3أقساـ :
القسم االوؿ  :أقل من  75سنة واشتملت على  17فرد بنسبة .%7,40
القسم الثاين :من  75اىل  31سنة واشتملت على  09افراد بنسبة .%71,37
القسم الثالث :من  31فما فوؽ واشتملت على  16افراد بنسبة .%77,77
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عرض نحائج الدراسة وجحليلها
المحىر الثاني الحعرض لالنحرنث :
السؤال رقم  : 03ىل تستخدم االنًتنت ؟
الغرض من السؤال :معرفة نسبة مستخدمي االنًتنت من بني أفراد العيّنة .

عرض نتائج السؤال رقم 03
االجاابت

التكرارات

النتائج

اجلدول رقم ()3
النسبة ادلئوية

نعم

77

%011

ال

11

%11

اجملموع

77

%011

التعليـق :
التحليل الكمي :

من خالؿ استقرائنا لنتائج اجلدوؿ والذي متحور حوؿ معرفة نسبة مستخدمي االنًتنت من بني أفراد العيّنة
حيث كانت االقًتاحات( نعم ،ال) كانت النسبة الغالبة أجابوا بنعم بنسبة % 011أي ما يعادؿ مجيع أفراد
العينة ،ونسبة  % 11أجابو بال.

التحليل الكيفي :
كتعقيب وربليل كيفي ذلذا اجلدوؿ نستنتج أف مجيع أفراد العينة أجابو بنعم حوؿ استخداـ اإلنًتنيت ،وىذا
ألهنم يقروف ابألمهية الكبرية لإلنًتنيت  ،فهي فضاء واسع لكل اجملتمع  ،نظراً دلا توفره من معلومات حوؿ كافة
اجملاالت على اختالؼ انواعها .

الشكل رقم 01:
نعم
ال
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عرض نحائج الدراسة وجحليلها
السؤال رقم : 04ماىو مكان استخدامك لإلنًتنيت ؟
الغرض من السؤال :معرفة مكاف إستخداـ أفراد العيّنة لالنًتنت.

عرض نتائج السؤال رقم 04

النتائج

االجاابت

اجلدول رقم ()4
النسبة ادلئوية

التكرارات

ادلنزؿ

9

%33,33

مقهى االنتًتنت

03

%48,05

مكاف اخر

5

%08,57

اجملموع

77

%011

التعليـق :
التحليل الكمي :

حسب النتائج ادلتحصل عليها يف اجلدوؿ صلد أف نسبة الطلبة الذين يفضلوف استخداـ اإلنًتنيت يف ادلنزؿ
، % 33,33ونسبة استخداـ اإلنًتنيت يف مقهى اإلنًتنيت  % 48,05و % 08,57يستخدموهنا يف مكاف
آخر .

التحليل الكيفي :

وكتفسري للمعطيات ىذا اجلدوؿ إف النسبة األكرب الستخداـ اإلنًتنيت يف مقهى اإلنًتنيت بنسبة يروف أف
السبب راجع لعدـ توفر شبكة االنًتنت يف منازذلم ،وسهولة الوصوؿ دلقاىي اإلنًتنيت و ديكننا القوؿ أهنا توفر

االنًتنيت لكل األفراد وأبسعار مناسبة .
أما ابلنسبة الستخداـ اإلنًتنيت يف ادلنزؿ بنسبة لتوفر اإلنًتنيت يف ادلنزؿ ،ما يشري إىل أف ثقافة االنًتنيت بدأت
تغزو البيوت اجلزائرية  ،حبيث أصبح إبمكاف أي شخص امتالؾ جهاز كمبيوتر و جهاز الربط ابالنًتنيت  ،أما
استخداـ اإلنًتنيت يف مكاف آخر ،ألف حسب رأيهم متوفرة يف مكاف العمل وىذا يرجع لتوفر االنًتنيت يف مجيع
ادلؤسسات العمومية وحىت اخلاصة منها ،كما أف توفرىا ابجملاف للموظفني جيعلهم يستغلوهنا لتلبية احتياجاهتم من
االطالع على األخبار أو التزود ابدلعلومات أو حىت التفاعل ابدلنتدايت وغريىا .

الشكل رقم 02:
المنزل
ممهى االنترنت
مكان اخر
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عرض نحائج الدراسة وجحليلها
السؤال رقم  : 05ما أوقات استخدامك لإلنًتنيت ؟
الغرض من السؤال :معرفة أوقات استخداـ ادلبحوثني لإلنًتنيت .
عرض نتائج السؤال رقم 05
االجاابت

اجلدول رقم ()5
التكرارات

النتائج

النسبة ادلئوية

صباحا

05

%55,56

مساءا

14

%04,80

يف ليل

18

%79,63

اجملموع

77

%011

التعليـق :
التحليل الكمي :
يتبني لنا من خالؿ اجلدوؿ أف %55,56من أفراد العينة يفضلوف استخدامك اإلنًتنيت "صباحا" ،كما نالحظ
أف عددا ال أبس بو من أفراد العينة والذين ديثلوف نسبة %79,63يفضلوف تصفح ادلوقع يف الليل ،فيما يفضل
%04,80من ادلبحوثني استخدامها يف الفًتة ادلسائية .
التحليل الكيفي :
وكتفسري لكوف أغلبية ادلبحوثني يفضلوف استخدامك اإلنًتنيت "صباحا" ،عند اخلروج من ادلنزؿ والتوجو اىل مقاىي
االنًتنت ادلنتشرة يف كل مكاف  ،وىناؾ من يستغلوف تواجدىم دبقر عملهم ادلزود بشبكة االنًتنيت بغرض االطالع على
ادلستجدات واألخبار اليومية  ،كما ديكن تفسري ذلك لكوف أفراد العينة تعودوا على استخدامها صباحا  ،فيما من
يفضل من يستخدامها يف الفًتة ادلسائية وديكن تفسري ذلك على أساس وجود ىذه الفئة من ادلبحوثني يفضلوف قراءة
الصحف و اإلحبار يف االنًتنيت بعد االنتهاء من العمل أي يف أوقات الفراغ خاصة إذا كاف الشخص ديتلك جهاز
كمبيوتر مربوط ابلشبكة يف البيت ،وىذا ما عليو احلاؿ كذلك يف الليل .

الشكل رقم 03:
صباحا
مساءا
في الليل
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عرض نحائج الدراسة وجحليلها
السؤال رقم  : 06ما الوقت املتوسط لكل جلسة اإلنًتنيت ؟
الغرض من السؤال :معرفة الوقت الذي يقضيو أفراد العيّنة يف إستخداـ االنًتنت.

عرض نتائج السؤال رقم 06
االجاابت

التكرارات

النتائج

اجلدول رقم ()6
النسبة ادلئوية

أقل من  31دقيقة

17

%7,40

من 31دقيقة اىل ساعة

18

%79,63

من ساعة فما فوؽ

07

%67,96

اجملموع

77

%011

التعليـق :
التحليل الكمي :

يبني ىذا اجلدوؿ أف أغلبية أفراد العينة يقضوف أكثر من ساعة على االنًتنت بنسبة ، % 67,96وبنسبة
 % 79,63من يقضوف من 31دقيقة اىل ساعة على اإلنًتنيت  ،ومن يقضوف أقل من 31دقيقة على
االنًتنت بنسبة . %7,40

التحليل الكيفي :

وكتحليل ذلذا اجلدوؿ إف استخداـ اإلنًتنيت القل من 31دقيقة كاف بنسبة ضعيفة حسب رأي أفراد العينة

بسبب عدـ امتالؾ حواسيب مزودة ابالنًتنت ولعدـ توفر الوقت الكايف للمتصفحني ،أو النشغاذلم أبمور
أخرى يف نفس الوقت ،وكذلك ألف من شليزات مستخدمي االنًتنيت ،السرعة والبحث عن أكثر من شيء يف
وقت واحد ،حبيث ذبد الفرد يقرأ األخبار ويعلق عليها ،وديارس عملية الدردشة االلكًتونية ويسمع ادلوسيقى يف
أف واحد ،وىي ميزة اجلمهور االلكًتوين  ،واستخداـ اإلنًتنيت من 31دقيقة اىل ساعة بنسبة متوسطة حسب
رأي أفراد العينة أف ىذا الوقت كاؼ لتحصيل قدر كبري من ادلعلومات ،وكذا غري قادرين على كلفة أكثر من
ساعة يومياً  ،ونسبة استخداـ اإلنًتنيت دلدة ساعة فما فوؽ بنسبة  % 67,96وذلك لتوفر اإلمكانيات
كاحلواسيب النقالة ادلزودة ابإلنًتنيت .

الشكل رقم 04:
الل من  30دليمة
من  30دليمة الى ساعة
ساعة فما فوق
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عرض نحائج الدراسة وجحليلها
السؤال رقم  : 07ماىي اللغة املفضلة عنداستخدامك اإلنًتنيت ؟
الغرض من السؤال :معرفة اللغة اليت يستخدمها أفراد العيّنة يف االنًتنت .

عرض نتائج السؤال رقم 07

اجلدول رقم ()7
االجاابت

التكرارات

النتائج

النسبة ادلئوية

العربية

75

%97,59

الفرنسية

17

%7,40

لغة اخرى

11

%11

اجملموع

77

%011

التعليـق :
التحليل الكمي :

من خالؿ استقراء نتائج اجلدوؿ والذي متحور حوؿ معرفة ما معرفة اللغة اليت يستخدمها أفراد العيّنة يف االنًتنت

فكانت االقًتاحات (العربية  ،الفرنسية  ،لغة اخرى) حيث كانت اإلجابة الغالبة على االقًتاح" العربية " بنسبة
 %97,59شلا يعادؿ  75فرد من أصل  77فرد ،أما اإلجابة على االقًتاح " الفرنسية " فكانت بنسبة
 ،%7,40أما اإلجابة على االقًتاح " لغة اخرى " فكانت بنسبة معدومة . %11
التحليل الكيفي :

وكتفسري للمعطيات ىذا اجلدوؿ وكما سبق أف ادلواقع على شبكة االنًتنت تتيح خدماهتا للجمهور بعدة لغات
إف األغلبية ادلبحوثني يستخدموف اللغة العربية يف اإلنًتنيت وىم يتقنوهنا حيث تعترب اللغة الرمسية للجزائر ،أما
ابلنسبة للغة الفرنسية تقدر بنسبة االستخداـ قليلة ،واليوجد من يستخدموف لغات أخرى ألف األغلبية ال حيسنوف
لغات غري العربية والفرنسية .

الشكل رقم 05:
العربية
الفرنسية
لغة اخرى
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عرض نحائج الدراسة وجحليلها
السؤال رقم  : 08منذ مىت وأنت تستخدم االنًتنت ؟
الغرض من السؤال :معرفة منذ مىت أفراد العيّنة يستخدموف االنًتنت.
عرض نتائج السؤال رقم 08

النتائج

االجاابت

اجلدول رقم ()08

التكرارات

النسبة ادلئوية

اقل من سنة

11

%11

من سنة اىل سنتني

11

%11

اكثر من سنتني

77

%011

اجملموع

77

%011

التعليـق :
التحليل الكمي :

من خالؿ استقراء نتائج اجلدوؿ والذي متحور حوؿ معرفة منذ مىت أفراد العيّنة يستخدموف االنًتنت ،فكانت
االقًتاحات(اقل من سنة ،من سنة اىل سنتني ،اكثر من سنتني) حيث كانت اإلجابة ب " اكثر من سنتني " من
مجيع األفراد العيّنة وىو ما يعادؿ.%011

التحليل الكيفي :

نستنتج من خالؿ ىذا اجلدوؿ أف مجيع أفراد العينة أجابو أبهنم يستخدموف االنًتنت من سنتني فما فوؽ وىذا
يفسر االنتشار الواسع لالنًتنت يف االونة االخرية وىذا ما دفعهم الستخدامها منذ فًتة طويلة ،حيث زاد عدد
مشًتكيها بنسبة كبرية نظرا الخنفاض مثن االشًتاؾ ،وكوهنم يعتمدوف على االنًتنت يف تزويدىم ابدلعلومات اليت
تساعدىم يف حبوثهم العلمية  ،والولوج من خالذلا دلختلف مواقع التواصل االجتماعي.

الشكل رقم 06:

األل من سنة
الل من سنتين
من سنتين فما
فوق
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عرض نحائج الدراسة وجحليلها
السؤال رقم  : 09ما أسباب استخدامك لالنًتنت ؟
الغرض من السؤال :معرفة نسبة أسباب استخداـ االنًتنت من أفراد العيّنة .

عرض نتائج السؤال رقم 09
االجاابت

التكرارات

النتائج

اجلدول رقم ()09
النسبة ادلئوية

الهنا من وجهة نظري مفيدة بنسبة كبرية

01

%37,14

الف طبيعة دراسيت تتطلب تعلم الكمبيوتر االنًتنت

17

%7,40

النين انتمي اىل جيل متمرس على تكنولوجيا احلديثة

19

%33,33

لالطالع على الصحف االلكًتونية الرايضية

16

%77,77

اجملموع

77

%011

التعليـق :
التحليل الكمي :
طرحت على ادلبحوث  4اقًتاحات وكانت أعلى نسبة ىي  %37,14من رلموع العينة قالوا أهنا مفيدة بنسبة
كبرية ونسبة  %7,40اجابوا الف طبيعة دراسيت تتطلب تعلم الكمبيوتر االنًتنت ،ونسبة  %33,33الهنم
ينتموف اىل جيل متمرس على تكنولوجيا احلديثة ،ونسبة  %77,77أجابوا هنم ديستخدموهنا لالطالع على
الصحف االلكًتونية الرايضية .
التحليل الكيفي:

نستنتج من خالؿ ىذا اجلدوؿ أف نسبة  %37,14يستخدموف االنًتنت كوهنم يعتربوهنا وسيلة مفيدة وبنسبة
كبرية الهنم طالب يعتمدوف عليها بشكل كبري يف دراستهم ،ولكوف ىذه الفئة عاصرة التطور التكنولوجي ،حيث
اخذت نصيبها الوافر من تقنيات االعالـ اآليل واالنًتنت وىذا ما يعلل اجابتهم على اهنم جيل متمرس على
التكنولوجيا احلديثة .

الشكل رقم07:

النها مفيدة بنسبة كبيرة
الن طبيعة دراستي تتطلب تعلم
الكمبيوتر االنترنت
النني انتمي الى جيل متمرس
على تكنولوجيا الحديثة
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عرض نحائج الدراسة وجحليلها
السؤال رقم  : 10ىل ترى ان اجيابيات االنًتنت اكثر أم سلبياهتا ؟
الغرض من السؤال :معرفة نسبة آراء أفراد العيّنة من حيث إجيابيات وسلبيات اإلنًتنيت.

عرض نتائج السؤال رقم 10
االجاابت

التكرارات

النتائج

اجلدول رقم ()10
النسبة ادلئوية

االجابيات

77

%80,48

السلبيات

15

%08,57

اجملموع

77

%011

التعليـق :
التحليل الكمي :
من خالؿ استقراء نتائج اجلدوؿ والذي متحور حوؿ معرفة منذ مىت أفراد العيّنة يستخدموف االنًتنت ،فكانت
االقًتاحات(االجابيات  ،السلبيات) حيث كانت اإلجابة ب " االجابيات " من أغلب أفراد العيّنة وىو ما
يعادؿ، %80,48ونسبة  % 08,57يروف سلبيات اإلنًتنيت أكثر.
التحليل الكيفي :
نستنتج من ىذا اجلدوؿ رأي الطلبة من اإلنًتنيت كاف إجيايب أكثر من سليب  ،وذلك دلا فيها من منفعة علمية من
خالؿ ما تقدمو من معلومات علمية أدبية واجتماعية ورايضية ،وىذا القتناعهم الشديد هبا ودبا تقدمها من خالؿ
ربميل ادلراجع والكتب وادلساعدة يف إجياد البحوث والفروض ادلنزلية .
كما صلد من يروف سلبيات األنًتنت أبهنا تزرع عادة سيئة  ،وىي اتكاؿ الطالب عليها وظهور ظاىرة الكسل
وأهنا تقدـ ادلعلومة لكنها تنقص من درجة استيعاب ادلعلومة ألهنا قدمت بطريقة سهلة .

الشكل رقم 08:

االيجابيات

السلبيات
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عرض نحائج الدراسة وجحليلها
السؤال رقم  : 11ىل تقرأ الصحف االلكًتونية الرايضية اجلزائرية ؟
الغرض من السؤال :معرفة نسبة قراءة أفراد العيّنة للصحف االلكًتونية الرايضية اجلزائرية .
عرض نتائج السؤال رقم 11
االجاابت

التكرارات

النتائج

اجلدول رقم ()11
النسبة ادلئوية

نعم

06

%59,76

ال

15

%08,57

أحياانً

16

%77,77

اجملموع

77

%011

التعليـق :
التحليل الكمي :

من خالؿ استقرائنا لنتائج اجلدوؿ والذي متحور حوؿ معرفة نسبة قراءة أفراد العيّنة للصحف االلكًتونية الرايضية
اجلزائرية  ،حيث كانت االقًتاحات( نعم ،ال،أحياانً) كانت النسبة الغالبة أجابوا بنعم بنسبة % 59,76أي
ما يعادؿ  06فرد ،أما اإلجابة ب ال فكانت النسبة  %08,57أي ما يعادؿ  5أفراد ،وكانت اإلجابة أحياانً
بنسبة  %77,77ما يعادؿ 6أفراد .

التحليل الكيفي :

نستنتج من خالؿ ىذا اجلدوؿ أف أغلبية أفراد العينة يقرأوف الصحف االلكًتونية الرايضية اجلزائرية ،وىذا دلا توفره

الصحافة االلكًتونية الرايضية اجلزائرية من سهولة يف التعامل ،ابالضافة اىل ما توفره من ميزات ادلشاىدة والقراءة
واالستماع الشيء الذي ال تتوفر عليو الصحف الرايضية اجلزائرية التقليدية ،وفتح رلل البداء الرأي يف ادلواضيع
ادلطروحة من خالؿ التعليقات اخلاصة ابلصحف االلكًتونية الرايضية اجلزائرية ،وىذا نظراً دلا توفره االنًتنت من

تصفح عدة صحف الكًتونية يف آف واحد ،االمر الذي يتعذر على الصحف الرايضية الورقية فال يستطيع الطالب
مثالً شراء يومياً  01جرائد نظراً للتكلفة ادل ػالية ،اضافة اىل اهنا الفئة االكثر اطالعا على ادلستجدات وقضااي
الساعة الرايضية واالكثر اىتماما دبعرفتها ،أما اإلجابة ب"ال" فريى البعض أف قراءهتا مضيعة للوقت أخبارىا بعيدة
كل البعد عن ادلصداقية .

الشكل رقم 09:
نعم
ال

77

عرض نحائج الدراسة وجحليلها
السؤال رقم  :12كم تستغرق مدة قرائتك لصحيفة االلكًتونية الرايضية اجلزائرية ؟
الغرض من السؤال :معرفة ادلدة اليت بستغرقها أفراد العيّنة يف قراءة الصحيفة االلكًتونية الرايضية اجلزائرية .

عرض نتائج السؤال رقم 12
االجاابت

اجلدول رقم ()12

التكرارات

النتائج

النسبة ادلئوية

اقل من ساعة

14

%04,87

من ساعة اىل ساعتني

71

%74,17

اكثر من ساعتني

13

%00,00

اجملموع

77

%011

التعليـق :
التحليل الكمي :

من نظرة عن كثب على ىذا اجلدوؿ صلد أف النسبة الغالبة ىي ادلدة من ساعة إىل ساعتني ، %74,17وأتيت

كال من النسبتني ألقل من ساعة  %04,87و %00,00نسبة ألكثر من ساعتني متقاربة .
التحليل الكيفي :

وعند ربويل ىذه ادلعطيات من كمية إىل كيفية يتضح لنا الوقت الذي يستغرقو أفراد العينة يف تصفح اجلرائد
االلكًتونية الرايضية اجلزائرية من ساعة اىل ساعتني ،وىذا الوقت كايف ابلنسبة ذلم لإلدلاـ والستعاب سلتلف

األخبار وجديد الساحة الرايضية الذي تنقلو سلتلف الصحف االلكًتونية الرايضية اجلزائرية ،أما ابلنسبة إلقًتاح
اكثر من ساعتني ذلك راجع دلدى وقت الفراغ ادلتوفر للمبحوثني أو توفر االنًتنيت ،حبيث يستغرقوف كل ذلك
الوقت يف ادلشاركة يف التعاليق واالستفادة من خدمات الصحف االلكًتونية الرايضية اجلزائرية .

الشكل رقم 10:
الل من ساعة
من ساعة إلى ساعتين
أكثر من ساعتين
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عرض نحائج الدراسة وجحليلها
السؤال رقم  :13ما الشيئ الذي يشد إنتباىك الصحف االلكًتونية الرايضية اجلزائرية ؟
الغرض من السؤال :معرفة ما الشيئ الذي يشد إنتباه ادلبحوثني يف الصحف االلكًتونية الرايضية اجلزائرية.
اجلدول رقم ()13

عرض نتائج السؤال رقم : 13
النتائج

االجاابت

التكرارات

النسبة ادلئوية

التصميم

01

%37,14

األخبار

04

%50,85

أشياء اخرى

13

%00,00

اجملموع

77

%011

التعليـق :
التحليل الكمي :

من خالؿ استقراء نتائج اجلدوؿ والذي متحور حوؿ معرفة ما الشيئ الذي يشد إنتباه ادلبحوثني يف الصحف
االلكًتونية الرايضية اجلزائرية فكانت االقًتاحات (التصميم  ،األخبار،أشياء اخرى) حيث كانت اإلجابة الغالبة على

االقًتاح" األخبار " بنسبة  ، %50,85أما اإلجابة على االقًتاح "التصميم" فكانت بنسبة  ،%37,14أما
اإلجابة على االقًتاح " أشياء أخرى" فكانت بنسبة. %00,00
التحليل الكيفي :
نفسر النتائج ادلتوصل إليها يف اجلدوؿ حبيث يعترب ادلبحوثني أبف أكثر شيء يشدىم يف ىي األخبار ،ما يفسر أف
تصفحهم ذلذه الصحيفة االلكًتونية الرايضية ،ىو ألجل إشباع رغبة احلصوؿ على احلقائق واألخبار الرايضية اليت
ربققها ذلم ،كما يشري اجلدوؿ إىل أف رلموعة من ادلبحوثني يروف أف التصميم ىو ما يشد انتباىهم الطالع عليها
وديكن تفسري ذلك على أساس أف الشكل اخلارجي لو دور فعاؿ يف التأثري على الفرد الختيار وسيلة معينة ،حبيث
يلعب التصميم دورا أساسيا يف جذب اجلمهور الرايضي ،الذي يرغب دائما يف إشباع رغبة الًتفيو من خالؿ ادلتعة
اجلمالية ،فيما يفضل أفراد من العينة أشياء اخرى واليت توفرىا الصحيفة االلكًتونية الرايضية اجلزائرية ويروف فيها
مكاان للتواصل والتفاعل االجتماعي مع اآلخرين من خالؿ نشر مشاركاهتم والتعليقاهتم.

الشكل رقم 11:

التصميم
األخبار
أشياء أخرى
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عرض نحائج الدراسة وجحليلها
المحىر الثالث  :جنىع الصحف االلكحرونية الرياضية الجزائرية:
السؤال رقم  :14ما أسباب قرائتك للصحف االلكًتونية الرايضية اجلزائرية ؟
الغرض من السؤال :معرفة أسباب قراءة أفراد العيّنة للصحف االلكًتونية الرايضية اجلزائرية.
عرض نتائج السؤال رقم : 14

النتائج

االجاابت

التكرارات

اجلدول رقم ()14
النسبة ادلئوية

الهنا متثل يل بديال للصحف التقليدية او ادلطبوعة

06

%59,76

الهنا متدين ابحدث واىم االخبار بشكل فوري

17

%7,40

النين امتكن من قراءة الصحيفة قبل نزوذلا يف االسواؽ

14

%04,80

النين امتكن على االطالع على رلموعة من الصحف يف وقت واحد

15

%08,57

اجملموع

77

%011

التعليـق :
التحليل الكمي :

قدمت للمبحوث  4اقًتاحات وكانت أعلى نسبة ىي ، %59,76من رلموع العينة قالوا اهنا متثل ذلم بديال

للصحف التقليدية او ادلطبوعة ،اما نسبة %7,40كانت يف االقًتاح الهنا متذين أبحدث االخبار وادلعلومات
بشكل فوري وكانت نسبة ، %04,80شلن يعتربوف أبهنا متكنهم من قراءة الصحيفة قبل نزوذلا يف االسواؽ ،أما
نسبة %08,57قالوا الهنم يستطيعوف من االطالع على رلموعة من الصحف يف وقت واحد .
التحليل الكيفي :

نستنتج من خالؿ ىذا اجلدوؿ أف اعلى النسب ابلنسبة كانت من قالوا أهنا متثل بديال للصحف الرايضية التقليدية
وادلطبوعة لتكوف ىذه االخرية ال متلك نفس خصائص الصحافة االلكًتونية الرايضية اجلزائرية ،وبني من قالوا اهنا
متكنين من قراءة الصحيفة قبل نزوذلا اىل االسواؽ ونفسر ذلك ابنشغاالت أفراد العينة يف النهار ،فيلجؤوف اىل
قرائتها يف الليل ومن قالوا اهنا متكنهم من االطالع على رلموعة من الصحف يف وقت واحد و متدىم ابحدث
واىم االخبار بشكل فوري وىذا ما ال توفره الصحف التقليدية ،حيث تقوـ ادلواقع االلكًتونية الرايضية اجلزائرية
بعدة ربديثات يف صفحاهتا تتيح ذلن معرفة ادلستجدات واالخبار الرايضية احلديثة.

النها تمثل لً بدٌال للصحف التقلٌدٌة او
المطبوعة
النها تمدنً باحدث واهم االخبار بشكل فوري

الشكل رقم12:

الننً اتمكن من قراءة الصحٌفة قبل نزولها فً
االسواق
الننً اتمكن على االطالع على مجموعة من
الصحف فً وقت واحد
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عرض نحائج الدراسة وجحليلها
السؤال رقم  :15أي من الصحف االلكًتونية الرايضية اجلزائرية تقرأىا على شبكة االنًتنت ؟
الغرض من السؤال :معرفة أي من الصحف االلكًتونية الرايضية اجلزائرية يقرأىا أفراد العيّنة على شبكة االنًتنت.
عرض نتائج السؤال رقم :15

االجاابت

اجلدول رقم ()15

التكرارات

النتائج

النسبة ادلئوية

اذلداؼ

01

%37,14

اخلرب الرايضي

15

%08,57

الشباؾ

16

%77,77

لوبيتور

17

%7,40

كومبيتيسيو

13

%00,00

ماراكاان

10

%3,71

اجملموع

77

%011

التعليـق :
التحليل الكمي :

من خالؿ استقراء نتائج اجلدوؿ والذي متحور حوؿ معرفة أي من الصحف االلكًتونية الرايضية اجلزائرية يقرأىا أفراد

العيّنة على شبكة االنًتنت ،فكانت االقًتاحات (اذلداؼ  ،اخلرب الرايضي  ،الشباؾ  ،لوبيتور  ،كومبيتيسيو
ماراكاان) ،حيث كانت اإلجابة الغالبة على االقًتاح" اذلداؼ " بنسبة  ، %37,14أما اإلجابة على االقًتاح
" اخلرب الرايضي " فكانت بنسبة  ،%08,57أما اإلجابة على االقًتاح " الشباؾ " فكانت بنسبة %77,77من
رلموع العينة .
أما نسبة  %17,40فكانت جلريدة لوبيتور االلكًتونية ،ونسبة %00,00جلريدة كومبيتيسيو االلكًتونية
ونسبة %3,71جلريدة ماراكاان االلكًتونية .
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عرض نحائج الدراسة وجحليلها
التحليل الكيفي :
نستنتج من خالؿ ىذا اجلدوؿ اف االجابة كانت جريدة اذلداؼ ىي االكثر قراءة من بني الصحف االلكًتونية
الرايضية اجلزائرية ،وىذا نظرا لطبيعة ادلضامني االعالمية الرايضية ،وكذا العتقاد القراء اهنا االكثر مصداقية واحًتافية
من بني الصحف االلكًتونية الرايضية اجلزائرية ،وكذا السبق االعالمي الذي تتيحو ىذه اجلريدة يف كال نسختيها
الورقية وااللكًتونية ،ومن خالؿ ىذا اجلدوؿ كانت نسبتني متقاربتني وىي موزعة بني اجابتني الشباؾ واخلرب
الرايضي ،حيث اف معروؼ على ىذه الفئة حبها الشديد لكرة القدـ ودبا اف الشباؾ رافقت مسرية ادلنتخب
الوطين يف كل زلطاتو وكانت أتيت ابخبار حصرية عنو ما جعلها مرآة اعالمية للمنتخب لكل مناصريو ،وكذلك
احلاؿ ابلنسبة جلريدة اخلرب الرايضي.
أـ فيما خيص الصحف االلكًتونية الرايضية اجلزائرية ابللغة الفرنسية كومبيتيسيو ،لوبيتور  ،ماراكاان كانت النتائج
ضعيفة ومتقاربة لكوف العربية اللغة الرمسية .

الشكل رقم13:
الخبر الرٌاضً

الهداف

لوبٌتور

الشباك

ماراكانا

كومبٌتٌسٌو
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عرض نحائج الدراسة وجحليلها
السؤال رقم  :16ما اسباب إختيارك هلده الصحيفة االلكًتونية الرايضية اجلزائرية ؟
الغرض من السؤال :معرفة اسباب إختيار افراد العينة ذلذه الصحف االلكًتونية الرايضية اجلزائرية .
عرض نتائج السؤال رقم 16
االجاابت

اجلدول رقم ()16
التكرارات

النتائج

النسبة ادلئوية

ألهنا جريدة موضوعية وصادقة

76

%96,31

تنفرد ابلسبق االعالمي

10

%3,71

77

%011

اجملموع
التعليـق
التحليل الكمي :

من خالؿ استقراء نتائج اجلدوؿ والذي متحور حوؿ معرفة اسباب إختيار افراد العينة ذلذه الصحف االلكًتونية
الرايضية اجلزائرية ،حيث كانت االقًتاحات(ألهنا جريدة موضوعية وصادقة  ،تنفرد ابلسبق االعالمي) ،حيث

استخلصتا من نتائج اجلدوؿ أف اإلجابة الغالبة كانت ألهنا جريدة موضوعية وصادقة ، %96,31وأتيت اإلجابة
الثانية ألهنا تنفرد ابلسبق االعالمي بنسبة . %3,71
التحليل الكيفي :
نستخلص من التحليل السابق أف النسبة الغالبة ألف ىذه اجلريدة موضوعية وصادقة  ،ألف اجلريدة تتناولت سلتلف
القضيا ابسلوب موضوعي وأهنا تطرح القضية كما ىي يف الواقع دوف ابداء اآلراء الشخصية  ،او التدخل يف
خصوصيات االشخاص وزلاولتها يف اظهار احلقائق وكشف االمور ادلخفية  ،كما اهنا تتحصل على اخبار
احلصرية من مصادر موثوقة وتتعرض اىل جوانب القضية بدقة متناىية  ،وتتعمق يف ادلوضوعات الرايضية بشكل
كبري،وكانت إجابة السبق الصحفي ألف اجلريدة تتناولت سلتلف القضيا الراضية اجلديدة واآلنية .

الشكل رقم 14:
ألنها جريدة موضوعية
وصادلة
تنفرد بالسبك
االعالمي
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عرض نحائج الدراسة وجحليلها
السؤال رقم  :17ىل تقوم ابالطالع على االخبار الرايضية يف جريدة اخرى أم تكتفي مبا تقدمو اجلريدة اليت إخًتهتا ؟

الغرض من السؤال :معرفة مدى إكتفاء أفراد العيّنة دبا تقدمو اجلريدة اليت إختاروىا .

عرض نتائج السؤال رقم 17
االجاابت

التكرارات

النتائج

اجلدول رقم ()17
النسبة ادلئوية

أكتفي

71

%74,17

ال أكتفي

17

%75,93

اجملموع

77

%011

التعليـق :
التحليل الكمي :

من خالؿ استقراء نتائج اجلدوؿ والذي متحور حوؿ معرفة مدى إكتفاء أفراد العيّنة دبا تقدمو اجلريدة اليت
إختاروىا ،فكانت االقًتاحات (أكتفي ،الأكتفي) حيث كانت اإلجابة ب "أكتفي"ىي الغالبة فكانت ب 71
فرد من أصل  77وىو ما يعادؿ، %74,17أما نسبة  %75,93كانت لإلجابة ب "الأكتفي" ب  17أفراد
من أصل .77

التحليل الكيفي :

أجاب أغلبية أفراد العينة على ىذا السؤاؿ أهنم يكتفوف دبا تنشره اجلرائد االلكًتونية الرايضية جزائرية ألهنا مقنعة
وتعرض صورا وأخبارا رايضية ال تتطرؽ إليها جرائد أخرى ،وىم يثقوف فيما تنشره ويعتربوهنا أكثر مصداقية من
بعض الصحف ادلوجودة على الساحة االعالمية الرايضية اجلزائرية ،فيما يقوـ البعض اآلخر ابالطالع على جرائد

الرايضية أخرى  ،وديكن تفسري ذلك على أساس أف ادليزة اليت تتيحها شبكة االنًتنيت كوسيلة إعالمية متكن الفرد
من فتح أكثر من صفحة يف نفس الوقت  ،فبكبسة زر واحدة يبحر الشخص يف مجيع ادلواقع العادلية وإبمكانو
االطالع على كل الصحف االلكًتونية الرايضية جزائرية ومقارنة األخبار ببعضها البعض ،ابإلضافة إىل أف اجلرائد
سلتلفة ولكل منها طريقة يف عرض ادلعلومات وإيصاذلا إىل اجلمهور وكل منها لو خط سري معني .

الشكل رقم 15:
أكتفي
ال أكتفي

84

عرض نحائج الدراسة وجحليلها
السؤال رقم  :18ماىي االساليب االقناعية اليت تستخدمها اجلريدة اليت إخًتهتا ؟
الغرض من السؤال :معرفة االساليب االقناعية اليت تستخدمها الصحف االلكًتونية الرايضية اجلزائرية.
عرض نتائج السؤال رقم 18
االجاابت

اجلدول رقم ()18
التكرارات

النتائج

النسبة ادلئوية

عاطفية

19

%33,33

عقلية

06

%59,76

أخرى

17

%17,40

اجملموع

77

%011

التعليـق :
التحليل الكمي :

من خالؿ استقراء نتائج اجلدوؿ والذي متحور حوؿ األساليب االقناعية اليت تستخدمها الصحف االلكًتونية
الرايضية اجلزائرية خالؿ تغطيتها لألحداث الرايضية فكانت االقًتاحات (عاطفية،عقلية،أخرى) حيث كانت
اإلجابة الغالبة على االقًتاح"عقلية" بنسبة  ، %59,76أما اإلجابة على االقًتاح "عاطفية" فكانت بنسبة

 ،%33,33أما اإلجابة على االقًتاح "أخرى" فكانت بنسبة. %7,40
التحليل الكيفي :

حسب النتائج ادلتحصل عليها يف اجلدوؿ ىناؾ عدد من ادلبحوثني وعددىم  06فرد من أصل  77فرد أجابوا على

أف األساليب كانت عقلية ألهنا تنقل أخبار الرايضية أوؿ أبوؿ دوف زايدة أو نقصاف  ،ولكن ابلرغم من ذلك ىناؾ
من قاؿ أبهنا أساليب عاطفية وذلك ألهنا كانت تلعب على عواطف الشعب اجلزائري ،فمن ادلعروؼ أف ادلواطن
اجلزائري يعتز جبزائريتو والروح الوطنية فيو عالية ،والصحف االلكًتونية الرايضية عرؼ كيف تستخدـ ىذه النقطة
لصاحلها ،فاغلب ادلقاالت تتحدث عن الروح الوطنية  ،أما يف ما خيص اإلجابة على أخرى فقد كانت قليلة ال
تكاد تذكر.

الشكل رقم 16:

عملية
عاطفية
اخرى

85

عرض نحائج الدراسة وجحليلها
السؤال رقم  :19يف حال تعارض االنباء الرايضية بني الصحافة االلكًتونية الرايضية والقنوات التلفزيونية اجلزائرية
ايهما تصدق ؟
الغرض من السؤال :معرفة مدى تصديق أفراد العيّنة النباء الصحافة االلكًتونية الرايضية والقنوات التلفزيونية اجلزائرية.

عرض نتائج السؤال رقم 19
االجاابت

اجلدول رقم ()19

التكرارات

النتائج

النسبة ادلئوية

الصحافة االلكًتونية الرايضية اجلزائرية

17

%75,93

القنوات التلفزيونية اجلزائرية

71

%74,17

77

%011

اجملموع
التعليـق :
التحليل الكمي :

من خالؿ اجلدوؿ أعاله صلد نسبة  %75,93من قالوا أهنم يصدقوف مضامني الصحافة االلكًتونية الرايضية
اجلزائرية ونسبة  %74,17من قالوا أهنم يصدقوف مضامني القنوات التلفزيونية اجلزائرية .
التحليل الكيفي :
نستنتج من خالؿ ىذا اجلدوؿ اف نسبة تصديق الصحافة االلكًتونية الرايضية اجلزائرية كانت أقل بكثري من نسبة
شلن يصدقوف التلفزة ،وىذا ما يفسر أف التلفزة مازالت االكثر اتثرياً مقارنة ابلوسائل االعالمية االخرى ،كما اف
اجلمهور اجلزائري اليزاؿ يثق ابخبار التلفزة نظراً لعدـ وصوؿ الصحافة االكًتونية الرايضية اجلزائرية لدرجة
االحًتافية.

الشكل رقم 17:
المنوات التلفزيونية الجزائرية

الصحافة االلكترونية الرياضية
الجزائرية
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عرض نحائج الدراسة وجحليلها
السؤال رقم  :20ىل تعتقد ان الصحافة االلكًتونية الرايضية اجلزائرية تستطيع ان تقوم مقام القنوات التلفزيونية
اجلزائرية مبا متلكو من خصائص ؟
الغرض من السؤال :معرفة مدى إمكانية أف تقوـ الصحافة االلكًتونية الرايضية اجلزائرية مقاـ القنوات التلفزيونية اجلزائرية
دبا متلكو من خصائص.
عرض نتائج السؤال رقم 20
االجاابت

اجلدول رقم ()20
التكرارات

النتائج

النسبة ادلئوية

نعم

08

%66,67

ال

19

%33.33

اجملموع

77

%011

التعليـق :
التحليل الكمي :

من خالؿ استقراء نتائج اجلدوؿ والذي متحور حوؿ معرفة مدى إمكانية أف تقوـ الصحافة االلكًتونية الرايضية
اجلزائرية مقاـ القنوات التلفزيونية اجلزائرية دبا متلكو من خصائص فكانت االقًتاحات (نعم،ال) حيث كانت
اإلجابة الغالبة على االقًتاح"نعم" بنسبة  ، %66,67أما اإلجابة على االقًتاح "ال" فكانت بنسبة .%33,33

التحليل الكيفي :
وعند ربويل معطيات اجلدوؿ من كمية إىل كيفية نستنتج اف النسبة الكبرية من اجابوا بنعم ،اي اف الصحافة
االلكًتونية الرايضية اجلزائرية قمات مقاـ التلفزيوف اجلزائري اثناء تغطيتها دلختلف احملافل الرايضية ،حيث مل يتطرؽ
التلفزيوف اىل االحداث الرايضية جبميع ادلستجدات،والهنا تتناوؿ مواضيع الساعة الرايضية ،ولكوف سلتلف القنوات
عامة يف مضامينها اإلعالمية ولسيت رايضية .

الشكل رقم 18:
نعم
ال
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عرض نحائج الدراسة وجحليلها
المحىر الرابع  :مضامين الصحف االلكحرونية الرياضية الجزائرية الحي جىصلها للراي العام في الجزائر:

السؤال رقم  :21ما املضامني املفضلة لديك يف الصحف االلكًتونية الرايضية اجلزائرية ؟
الغرض من السؤال :معرفة ادلضامني ادلفضلة يف الصحف االلكًتونية الرايضية اجلزائرية ألفراد العيّنة .

اجلدول رقم()21

عرض نتائج السؤال رقم 21

النتائج

االجاابت

التكرارات

النسبة ادلئوية

اخبار الرايضية احمللية.

18

%79,63

االخبار الرايضية العادلية.

01

%37,14

ملخص ونتائج ادلبارايت.

14

%04,80

جديد النجوـ الرايضية.

15

%08,57

اجملموع

77

%011

التعليـق :
التحليل الكمي :

قدمت للمبحوث  4إقًتاحات  ،فكانت ادلضامني الرايضية العادلية ىي االكثر اطالعا بنسبة  ،%37,14حيث

نسبة الذين يطالعوف ادلضامني الرايضية احمللية ىي ، %79,63اما نسبة  %04,80فكانت دلن يطالعوف
ملخصات ونتائج ادلبارايت ،وكانت نسبة  %08,57قالوا اهنم يفضلوف معرفة جديد النجوـ الرايضية .
التحليل الكيفي :
نستنتج من خالؿ ىذا اجلدوؿ أف ادلضامني الرايضية العادلية ىي االكثر اطالعا يف الصحف االلكًتونية الرايضية
اجلزائرية نظراً الهنا القضيا االكثر تناوالً يف الفًتة االخرية ،مع التتوجيات اليت حضي هبا سلتلف العبينا احملًتفني
اجلزائرين خاصة وزلاولت معرفة تطورات ومستجدات أخبارىم ،ىذا ال يدفعنا الغفاؿ ادلضامني الرايضية احمللية
حيث جاءت بنسب متفاوتة ،أما ادلضامني الرايضية دللخصات ونتائج ادلبارايت وكذا جديد النجوـ الرايضية
جاءت قليلة ومتقاربة اىل حد كبري .

الشكل رقم19:

اخبار الرٌاضٌة المحلٌة.
االخبار الرٌاضٌة العالمٌة.

ملخص ونتائج المبارٌات.
جدٌد النجوم الرٌاضٌة.
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عرض نحائج الدراسة وجحليلها
السؤال رقم  :22ىل تقرا كل اخبار الصحف االلكًتونية الرايضية اجلزائرية ام تكتفي ابلعناوين ؟
الغرض من السؤال :معرفة نسبة مطالعة أفراد العيّنة لكل االخبار اليت ترد يف الصحيفة االلكًتونية الرايضية اجلزائرية اـ

يكتفوف بقراءة العناوين.

عرض نتائج السؤال رقم 22
االجاابت

اجلدول رقم ()22
التكرارات

النتائج

النسبة ادلئوية

أقرأ كامل اخلرب

09

%71,37

اكتفي ابلعنواف

18

%79,63

اجملموع

77

%011

التعليـق :
التحليل الكمي :
من خالؿ استقراء نتائج اجلدوؿ والذي متحور حوؿ معرفة نسبة مطالعة أفراد العيّنة لكل االخبار اليت ترد يف الصحيفة
االلكًتونية الرايضية اجلزائرية اـ يكتفوف بقراءة العناوين فقط ،فكانت االقًتاحات (أقرأ كامل اخلرب  ،اكتفي ابلعنواف )
حيث كانت اإلجابة الغالبة على االقًتاح" أقرأ كامل اخلرب " بنسبة  ، %71,37أما اإلجابة على االقًتاح " اكتفي
ابلعنواف " فكانت بنسبة . %79,63
التحليل الكيفي :
إف أغلب أفراد العينة يقوموف بقراءة كل ادلواضيع وال يكتفوف ابلعناوين ليتعرفوا على تفاصيل وأخبار الساحة
الرايضية  ،وخصوصا إذا كاف ادلوضوع الرايضي لو صدى إعالمي يف سلتلف اجلرائد ووسائل اإلعالـ  ،يف حني أف
بعض أفراد العينة يكتفوف ابلعناوين فقط كوهنا تكوف سلتصرة وملمة ابدلوضوع  ،وىم قد تعودوا على مثل ىذه
ادلواضيع الرايضية اليت أصبحت جزء من حياهتم .

الشكل رقم 20:
ألرأ كامل الخبر
أكتفي بالعنوان

89

عرض نحائج الدراسة وجحليلها
السؤال رقم  :23ما رايك يف املواضيع املعاجلة يف الصحف االلكًتونية الرايضية اجلزائرية ؟
الغرض من السؤال :معرفة رأي أفراد العينة حوؿ ادلواضيع ادلعاجلة يف الصحف االلكًتونية الرايضية اجلزائرية.
عرض نتائج السؤال رقم : 23
االجاابت

اجلدول رقم ()23
التكرارات

النتائج

النسبة ادلئوية

عادية

13

%00,00

مستهلكة

17

%7,40

شليزة

10

%3,71

تكرار للنسخ الورقية

70

%77,78

اجملموع

77

%011

التعليـق :
التحليل الكمي :
يتضح لنا من خالؿ اجلدوؿ أعاله والذي متحور حوؿ معرفة رأي أفراد العينة حوؿ ادلواضيع ادلعاجلة يف الصحف
االلكًتونية الرايضية اجلزائرية ،فكانت االقًتاحات (عادية  ،مستهلكة ،شليزة ،تكرار للنسخ الورقية) حيث كانت
اإلجابة الغالبة على االقًتاح" تكرار للنسخ الورقية " بنسبة  ، %77,78أما اإلجابة على االقًتاح " عادية "
فكانت بنسبة ، %00,00وكانت نسبة االقًتاح " مستهلكة " ، %7,40ونسبة اإلقًتاح " شليزة " . %3,71
التحليل الكيفي :

من ىنا ديكننا أف نفسر اىتماـ القراء بنوعية ادلواضيع ادلعاجلة يف الصحف االلكًتونية الرايضية اجلزائرية ،من خالؿ
إجابتهم على السؤاؿ  ،حبيث يرى  % 77,78من أفراد العينة أبف ادلواضيع تكرار للنسخ الورقية  ،حبيث نلمس
نوع عدـ الرضا على ما تقدمو الصحف االلكًتونية الرايضية اجلزائرية  ،فيما يرى آخروف من ادلستجوبني أف
ادلضامني اإلعالمية ادلقدمة فيها عادية يف نظرىم مقارنة ابلصحف األخرى اليت إطلعوا عليها  ،ىذا وجيد أفراد
منهم أف ما تقدمو ىي مواضيع مستهلكة ونفسره الىتماـ القراء بنوعية ادلواضيع ادلعاجلة بغض النظر عن األمور

األخرى ،ىذا وجيدقليل من أفراد أف ما تقدمو ىي مواضيع شليزة ،وىذا يرجع إىل ربيني األخبار العاجلة  ،ماجيعل
اجلمهور الذي يطلع على الورقية وعلى االلكًتونية جيد اختالفا كبريا يف ادلواضيع و األخبار العاجلة وخدمات
أخرى .

الشكل رقم21:

عادٌة
مستهلكة
ممٌزة
تكرار للنسخ الورقٌة
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عرض نحائج الدراسة وجحليلها
السؤال رقم  :24ىل تساىم مضامني الصحف االلكًتونية الرايضية اجلزائرية يف صناعة الراي العام اجلزائري ؟
الغرض من السؤال :معرفة نسبة مسامهة مضامني الصحف االلكًتونية الرايضية اجلزائرية يف صناعة الراي العاـ اجلزائري.
عرض نتائج السؤال رقم 24
االجاابت

اجلدول رقم ()24
التكرارات

النتائج

النسبة ادلئوية

نعم

05

%55,56

ال

15

%08,57

نوعا ما

17

%75,97

اجملموع

77

%011

التعليـق :
التحليل الكمي :

من خالؿ استقرائنا نتائج اجلدوؿ والذي متحور حوؿ مسامهة مضامني الصحف االلكًتونية الرايضية اجلزائرية يف
صناعة الراي العاـ اجلزائري ،حيث كانت االقًتاحات (نعم،ال،نوعا ما)حيث كانت اإلجابة الغالبة على االقًتاح
"نعم"ب  05فرد من أصل  77وىو ما يعادؿ  ، %55,56يف حني كانت اإلجابة على االقًتاح "نوعا ما"

ب 17أفراد من أصل  77وىو ما عادؿ ، %75,97أما يف ما خيص اإلجابة على االقًتاح "ال" ب 15أفراد
من أصل  77وىو ما عادؿ . %08,57
التحليل الكيفي :
من خالؿ ما سبق تبني أف الصحف االلكًتونية الرايضية اجلزائرية تساىم يف بلورة الرأي العاـ اجلزائري وظهر ذلك
من خالؿ سلتلف ادلواقف اليت تبناىا الشارع اجلزائري ،يف سلتلف التضاىرات الرايضية سواء احمللية منها أو العادلية
ويتجلى ذلك أكثر أثناء ادلواجهات اليت خيوضها ادلنتخب الوطين اجلزائري .

الشكل رقم 22:
نعم
ال

نوعا ما
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عرض نحائج الدراسة وجحليلها
السؤال رقم  :25ىل تشارك يف التعليقات على املواضيع اليت تطرحها الصحف االلكًتونية الرايضية اجلزائرية ؟
الغرض من السؤال :معرفة نسبة مشارؾ أفراد العينة يف التعليقات على ادلواضيع اليت تطرحها الصحف االلكًتونية

الرايضية اجلزائرية.

اجلدول رقم ()25

عرض نتائج السؤال رقم 25
النتائج

االجاابت

التكرارات

النسبة ادلئوية

دائماً .

15

%08,57

أحياانً.

16

%77,77

ال أشارؾ .

14

%04,87

حسب ادلوضوع .

07

%44,44

77

%011

اجملموع
التعليـق :
التحليل الكمي :

من خالؿ استقرائنا نتائج اجلدوؿ والذي متحور حوؿ نسبة مشارؾ أفراد العينة يف التعليقات على ادلواضيع اليت
تطرحها الصحف االلكًتونية الرايضية اجلزائرية ،حيث كانت االقًتاحات (دائماً  ،أحياانً  ،ال أشارؾ ،حسب

ادلوضوع)حيث كانت اإلجابة الغالبة على االقًتاح " حسب ادلوضوع "ب  07فرد من أصل  77وىو ما يعادؿ
 ، %44,44يف حني كانت اإلجابة على االقًتاح " دائماً " بنسبة ، %08,57أما يف ما خيص اإلجابة على
االقًتاح "أحياانً " ب 16أفراد من أصل  77وىو ما عادؿ ، %77,77أما يف ما خيص اإلجابة على االقًتاح "
ال أشارؾ " بنسبة . %04,87
التحليل الكيفي :

يفضل أفراد العينة التفاعل حوؿ ادلواضيع الرايضية اليت هتمهم وتلتقي و ميوالهتم ،فإذا ما كاف ادلوضوع حيتاج للنقاش
فًتاىم يشاركوف آبرائهم أما إذا كاف موضعا عاداي فال يشاركوف ،أما نسبة من أفراد العينة يصنفوف يف خانة اجلمهور الذي
يكتفي بتلقي الرسالة اإلعالمية دوف ادلشاركة فيها ،أي من الذين ال تستهويهم فكرة التعليق أو ادلشاركة يف ادلنتدايت
وغريىا من اخلدمات التفاعلية للصحافة االلكًتونية الرايضية اجلزائرية ،أما ابقي أفراد العينة فيقوموف بتعليق أحيلناً وذالك
راجع ردبا يرجع إىل ضيق الوقت أو لكوف ىذه الفئة من ادلبحوثني ال تندرج ضمن خانة ادلدمنني على عملية التفاعل
والتعليق اليومي ،حبيث ترتبط عملية مشاركتهم يف التفاعل أبمهية األخبار الرايضية .
أحٌانا

دائما

حسب الموضوع

ال أشارك

الشكل رقم23:
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السؤال رقم  :26ىل أتثر مضامني الصحف االلكًتونية الرايضية اجلزائرية فيك شخصيا ؟
الغرض من السؤال :معرفة نسبة أتثري مضامني الصحف االلكًتونية الرايضية اجلزائرية يف أفراد العيّنة .

عرض نتائج السؤال رقم 26
االجاابت

اجلدول رقم ()26

التكرارات

النتائج

النسبة ادلئوية

أتثر

09

%71,37

ال أتثر

18

%79,63

اجملموع

77

%011

التعليـق :
التحليل الكمي :

من خالؿ استقرائنا نتائج اجلدوؿ و الذي متحور حوؿ أتثري مضامني الصحف االلكًتونية الرايضية اجلزائرية يف

ادلبحوث ذاتو ،حيث كانت االقًتاحات(أتثر،ال أتثر)حيث كانت اإلجابة الغالبة على االقًتاح" أتثر " ب 09فرد
من أصل  77فرد وىو ما يعادؿ  ، %71,37أما يف ما خيص االقًتاح "ال أتثر" فكاف ب 18أفراد من أصل
 77فرد وىو ما يعادؿ .%79,63
التحليل الكيفي :

لقد امجع أغلبية ادلبحوثني على أف ادلضامني اليت تنقلها الصحف االلكًتونية الرايضية اجلزائرية ،قد أثرت يف
سلوكاهتم وىذا من خالؿ تبنيهم دلختلف األفكار اليت تنقلها الصحف االلكًتونية الرايضية اجلزائرية ،وىذا يعود
لشغفهم دب الحقة أخبار الالعبني و تتبعهم خطوة خبطوة ومن  م معرفة أىم تصرحياهتم شلا يبعث األمل يف نفس

مجهورىم كما تبث الصحف االلكًتونية الرايضية اجلزائرية احلماس يف نفوسهم وذلك من خالؿ ربفيزىم و
تذكريىم إبصلازات وأخبار ادلنتخب الوطين اجلزائري.

الشكل رقم 24:
تؤثر
ال تؤثر
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السؤال رقم  :27إذا كانت تؤثر فيك مضامني الصحف االلكًتونية الرايضية اجلزائرية ىل بصفة ؟
الغرض من السؤال :معرفة إذا كانت مضامني الصحف االلكًتونية الرايضية اجلزائرية تؤثر يف أفراد العيّنة بصفة إجيابية أـ

سلبية.

عرض نتائج السؤال رقم 27
االجاابت

اجلدول رقم ()27
التكرارات

النتائج

النسبة ادلئوية

إجيابية

76

%96,31

سلبية

10

%3,71

اجملموع

77

%011

التعليـق :
التحليل الكمي :
من خالؿ استقرائنا نتائج اجلدوؿ و الذي متحور إذا كانت مضامني الصحف االلكًتونية الرايضية اجلزائرية تؤثر يف
أفراد العيّنة بصفة إجيابية أـ سلبية ،حيث كانت االقًتاحات(اجيابية ،سلبية) ،وكانت النسبة الغالبة على أف التأثري
كاف اجيايب ب 76فرد من أصل  77وىو ما يعادؿ %96,31
التحليل الكيفي :

نستنتج أف اغلبيو ادلبحوثني يروف أف التأثري كاف بصفة اجيابية  ،ويظهر ذلك من خالؿ تصرفات ادلبحوثني
وثقافتهم يف كل اجلوانب الرايضية ادلتنوعة وعامة ،وإكتساهبم الكثري من ادلعلومات وادلعارؼ الرايضية العميقة مثالً
معرفة قواعد وقوانني سلتلف اللعب الرايضية ،ويستطيعوف ربليل سلتلف رلرايت ادلبارايت واإلطالعهم على سلتلف
مستجدات الساحة الرايضية العادلية .

الشكل رقم 25:
إيجابية
سلبية
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مقارنة النتائج بالفرضيات
مناقشة النتائج على ضوء الفرضيات :
من خالل عرض النتائج وحتليلها من خالل تفريغ أسئلة اإلستمارة ميكننا الوقوف على النتائج التالية 9
فيما يتعلق ابلفرضية األوىل :
لتعرض الصحافة االلكرتونية الرايضية اجلزائرية دور يف صناعة الرأي العام يف اجلزائر .
جند أن معظم أفراد العيّنة يستخدمون االنرتنت وىو ما يؤكده السؤال رقم ( )2وكذلك نرى أن معظم أفراد العيّنة
يستخدمون االنرتنت يف مقاىي االنرتنت وىو مايؤكده السؤال رقم ( )3وكذلك يرى أفراد العينة أن الصباح ىو الوقت
االمثل متوسط كل جلسة وىو ما يؤكده السؤال رقم ( )4وجند أن الوقت الذي يقضيو أفراد العيّنة يف إستخدام االنرتنت

من ساعة فما فوق وىو ما يؤكده السؤال رقم ( ، )5وإن معظم أفراد العيّنة يستخدمون اللغة العربية يف البحث يف
االنرتنت وىو ما يؤكده السؤال رقم ( )6وكذلك مدة استخدام معظم أفراد العيّنة لالنرتنت تفوق السنتني وىو ما يؤكده
السؤال رقم ( )7ضف إىل ذلك أن أغلب أفراد العيّنة يرون أن االنرتنت مفيدة بنسبة كبرية وىو ما يؤكده السؤال رقم ()8

وإن معظم أفراد العيّنة يرون ابن اجيابيات االنرتنت أكثر بكثري من سلبياهتا وىو ما يؤكده السؤال رقم ( ، )01وكذالك

إن معظم أفراد العيّنة يقرؤون الصحف االلكرتونية اجلزائرية وىو ما يؤكده السؤال رقم ( )00و جند أيضا أن معظم أفراد

العينّة يستغرقون من ساعة اىل ساعتني يف قراءة الصحيفة االلكرتونية الرايضية اجلزائرية وىو ما يؤكده السؤال رقم ()01
حيث جند أن أغلبية املبحوثني يرون أن التصميم ىو الشيئ الذي يشد إنتباىهم يف الصحف االلكرتونية الرايضية اجلزائرية

وىو ما يؤكده السؤال رقم (، )02لذا ميكن اخلروج بنتيجة مفادىا أن أفراد العيّنة راضون من خالل التعرض للصحافة
االلكرتونية الرايضية اجلزائرية وىو ما يتطابق مع الفرضية األوىل .
فيما يتعلق ابلفرضية الثانية :
لتنوع الصحف االلكرتونية الرايضية اجلزائرية دور يف صناعة الراي العام يف اجلزائر.
جند إن أسباب قرائة الصحف االلكرتونية الرايضية اجلزائرية ألفراد العينة وىو مايؤكده السؤال رقم ( )03وكذلك أن
جريدة اهلداف االكثر قراءة من بني الصحف االلكرتونية الرايضية اجلزائرية وىو مايؤكده السؤال رقم ( )04يف حني ان
اسباب إختيار افراد العينة هلذه الصحف االلكرتونية الرايضية اجلزائرية ىو ألن ىذه اجلريدة موضوعية وصادقة وىو ما
يؤكده السؤال رقم ( ، )05وكذلك جند أن معظم أفراد العينّنة يقرون ابإلكتفاء مبا تقدمو اجلريدة اليت إختاروىا وىو ما
يؤكده السؤال رقم ( ، )06وكذلك يرى افراد العينة أن االساليب االقناعية اليت تستخدمها الصحف االلكرتونية الرايضية
اجلزائرية ىي أساليب عقلية وىذا ما يؤكده السؤال رقم (، )07وكذلك ان تصديق أفراد العيّنة النباء الصحافة االلكرتونية
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الرايضية أقل منو مقارنة ابلقنوات التلفزيونية وىو ما يؤكده السؤال رقم ( ، )08ويرى أفراد العينة ان ىناك إمكانية أن
تقوم الصحافة االلكرتونية الرايضية اجلزائرية مقام القنوات التلفزيونية اجلزائرية وىو ما يؤكده السؤال رقم (، )11إذ ميكن
اخلروج بنتيجة مفادىا أن لتنوع الصحف االلكرتونية الرايضية اجلزائرية دور يف صناعة الراي العام يف اجلزائر وىو ما يتطابق
مع الفرضية الثانية .
فيما يتعلق ابلفرضية الثالثة :
ملضامني الصحف اإللكرتونية الرايضية اجلزائرية دور يف صناعة الراي العام يف اجلزائر.
جند أن معظم أفراد العيّنة يفضلون املضامني الرايضية العاملية يف الصحف االلكرتونية الرايضية اجلزائرية وىو مايؤكده
السؤال رقم ( )10يف حني أن معظم أفراد العيّنة إن أغلب أفراد العينة يقومون بقراءة كل املواضيع وال يكتفون ابلعناوين
وىو ما يؤكده السؤال رقم ( )11يف حني جند أن معظم أفراد العيّنة يرون أن املواضيع املعاجلة يف الصحف االلكرتونية
الرايضية اجلزائرية ىو تكرار للنسخ الورقية وىذا مايؤكده السؤال رقم ( )12فنجد أن معظم أفراد العيّنة يقولون أبن
مضامني الصحف االلكرتونية الرايضية اجلزائرية تساىم يف صناعة الراي العام اجلزائري وىو ما يؤكده السؤال رقم ( )13يف
حني أن معظم أفراد العيّنة يشاركون يف التعليقات على املواضيع اليت تطرحها الصحف االلكرتونية الرايضية اجلزائرية وىو
مايؤكده السؤال رقم (، )14وجند أن املضامني اليت تنقلها الصحف االلكرتونية الرايضية اجلزائرية أتثر فيهم وىو مايؤكده
السؤال رقم (، )15فنجد أن معظم أفراد العيّنة يقولون أبن مضامني الصحف االلكرتونية الرايضية اجلزائرية تؤثر فيهم
بصفة إجيابية وىو مايؤكده السؤال رقم (، )16إذ ميكن اخلروج أن ملضامني الصحف اإللكرتونية الرايضية اجلزائرية دور يف
صناعة الراي العام يف اجلزائر وىو ما يتطابق مع الفرضية الثالثة
ويف األخري جند أن نتائج دراستنا بيّنت أن للصحف اإللكرتونية الرايضية اجلزائرية دور يف صناعة الراي العام يف اجلزائر
وىو مايتطابق مع الفرضية العامة .
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االستنتاجات العامة للدراسة :
لقد قمنا بدراسة ميدانية وصفية لدور الصحف االلكرتونية الرايضية اجلزائرية يف تشكيل الرأي العام ،وىذا
ابستخدام أداة االستبيان وبعد حتليلنا لنتائج الدراسة عرب ثالثة حماور لإلجابة على التساؤالت املطروحة يف
بداية البحث ،كانت االستنتاجات على النحو التايل:
 التعرض للصحف االلكرتونية الرايضية اجلزائرية بنسبة كبرية وصلت اىل  ، %88ما يدل على أن قراءة
الصحف االلكرتونية الرايضية اجلزائرية بدأت أتخذ مجهوراً واسعاً بكل اطيافو  ،وىذا راجع اىل تلخيص
ىذه الوسيلة لكل خصائص الوسائل االعالمية التقليدية من مشاىدة واستماع وقراءة .
 أن الصحف االلكرتونية الرايضية اجلزائرية تساىم يف بلورة الرأي العام اجلزائري بنسبة كبرية وصلت اىل
، %55,55وظهر ذلك من خالل خمتلف املواقف اليت تبناىا الشارع اجلزائري .
 إن الصحافة االلكرتونية الرايضية اجلزائرية إبعتبار مجهورىا ىي بديل ملختلف الصحف الرايضية اجلزائرية
الورقية .
 إمتالك أفراد اجملتمع اجلزائري اإلمكانيات التقنية اليت تسمح هلم ابلولوج لشبكة االنرتنت لتصفح خمتلف
الصحف اإللكرتونية الرايضية اجلزائرية.
 نسبة كبرية من مجهور الصحافة االلكرتونية الرايضية اجلزائرية يشاركون يف التعليقات واالستفتاءات
االلكرتونية ،وىذا الحساسهم بنوع من احلرية يف ظل القيود املفروضة على حرية التعبري.
 ىناك نقص يف االحرتافية يف مضامني الصحف االلكرتونية الرايضية اجلزائرية ابعتبار حداثتها .
 اختلفت آراء أفراد العينة بني األخبار والتصميم من حيث الشيء الذي يشدىم للصحف اإللكرتونية
الرايضية .
 جاءت معظم آراء أفراد العينة حول املواضيع املعاجلة يف الصحف االلكرتونية الرايضية اجلزائرية على أهنا
تكرار لنسخة الورقية .
 ترتبع األخبار الرايضية الرايضية العاملية على صدارة األخبار األكثر متابعة من قبل افراد العينة على
حساب االخبار الرايضية احمللية وأخبار املشاىري الرايضيني .
 يبدي افراد العينة اجتاىات إجيابية حنو مضامني الصحف االلكرتونية الرايضية اجلزائرية .
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التوصيات واإلقرتاحات :
خنتم دراستنا ونلخص فيها النتائج النهائية ذلا من حيث حتقيق الفروض السابقة من عدمها وفيو تتجلى قيمة البحث
العلمي واسهامو يف دراسة مجهور الصحافة االلكرتونية الرايضية يف اجلزائر ،حيث نقف من خالل دراستنا ىذه على أن
للصحف االلكرتونية الرايضية اجلزائرية دور يف تشكيل الراي العام يف اجلزائر  ،كوسيلة جديدة يف اإلعالم الرايضي دلا فيها
من خصوصية وأمهية يف نقل التطورات احلاصلة يف الرايضة العادلية على وجو العموم واجلزائرية على وجو اخلصوص لذا
ميكن اخلروج ابلتوصيات التالية أمهها ما يلي :
 توصي الدراسة بضرورة مواكبة الصحافة الورقية الرايضية اجلزائرية التطورات وكل ما ىو جديد .
 توصي الدراسة أبن تزيد الصحف االلكرتونية الرايضية الرايضية اجلزائرية من مساحة موضوعااها ح ى ذجذ ذلا
خمتلف الفئات العمرية .
 توصي الدراسة أبن تقوم الصحف االلكرتونية الرايضية اجلزائرية جإجرا استطالعات الرأي ،ال ي من خالذلا
تتعرف على حاجات ورغبات القرا وادلتابعني ذلا .
 توصي الدراسة ابلفصل بني مضامني الصحف اإللكرتونية الرايضية اجلزائرية ومضامني الصحف الرايضية الورقية.
 توصي الدراسة جإعطا أمهية قصو جلان

تكوين وتدري

اإللكرتوين الرايضي .
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الصحفيني ادلتخصصني يف العمل الصحفي

خاتــمــــة
خامتة:
إن الصحافة االلكًتونية الرايضية اجلزائرية اليوم اصبحت وسيلة مهمة من وسائل االعالم واالتصال احلديث
فبالنظر دلا متلكه من خصائص اصبحت تستقطب مجهور كبرياً من خمتلف الفئات واجلماعات ،ولقد شهدت
اجلزائر يف السنوات االخرية قفزة نوعية يف تطور الصحافة االلكًتونية الرايضية بفعل التعددية وحرية الرأي.
وللصحافة االلكًتونية الرايضية يف اجلزائر دوراً كبرياً يف صناعة الرأي العام اجلزائري خاصة يف تناوذلا للمضامني
الرايضية احمللية والعادلية  ،فلقد سامهت يف نقل الصوت والصورة للجمهور الرايضي اجلزائري اليت غابت يف
الصحافة الورقية الرايضية اجلزائرية مما ساهم يف خلق مجهور أوسع بثقافة جديدة من خالل ادلنتدايت وادلشاركة يف
التعليقات واالستفتاءات االلكًتونية .
ورغم هذا إال ان التجربة القصرية للصحافة االلكًتونية الرايضية يف اجلزائر وعدم وجود ضوابط للعمل الصحفي
االلكًتوين الرايضي يف اجلزائر الزالت تفتقد اىل االحًتافية والكفاءة ،وخالصة القول أن جتربة الصحافة الرايضية
الوطنية على اخلط تعترب جتربة اجيابية فتحديث ادلوقع االلكًتوين بصورة يومية ،يعترب كسب رهان أمام معوقات
التكنولوجيا ،بوصول الطبعات احمللية إىل كل العامل ،مث استمرارية بعض ادلواقع اإلخبارية يف النشر منذ سنة 1998
واىل اليوم يعترب بداية مشجعة حنو فتح هذا الباب العادلي الذي يقود إىل رسم حدود الدولة إعالميا يف العامل
الرايضي االلكًتوين ،لذلك جيب هتيئة اجملتمع من كل النواحي خاصة من الناحيتني ادلعرفية والرايضية حىت تستطيع
بالدان أن تستفيد من هذا التطور التكنولوجي اإلعالمي اذلائل .
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قائمة المصادر والمراجع
املصادر :
 القرآن الكرمي

قائمة املراجع :
املراجع ابللغة العربية :
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 .4خري الدين علي عويس ،عطا حسن عبد الرحيم ،اإلعمام الرضايي ، 1 ،مركز الكتاب النشر،القاهرة .1998
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1

 ،دار البازوري للنشر
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 .13عثمان ابراهيم السلوم  ،تصميم الصفحات العربية على األنرتنت  ،دار عامل الكتب  ،الرضاض. 2002 ،
 .14علي دمحم مشو  ،االتصال الدويل والتكنولوجيا احلديثة، 1 ،مطبعة ومكتبة االشعاع ،اإلسكندرية ،مصر.2004 ،
 .15عودة سليمان  ،اساسيات البحث العلمي يف الرتبية والعلوم االنسانية  ، 2 ،مكتبة الكتايب .1992 ،
 .16فاروؽ أبو زيد  ،مدخل إىل علم الصحافة  ،عامل الكتب  ،القاهرة . 1986 ،
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ًشازة اىتعيٌْ اىعبىِ ًاىبحث اىعيَِ
جبٍعت دمحم بٌضْبف ببىَسْيت
ٍعيد عيًٌ ًتقنْبث اىنشبطبث اىبدنْت ًاىسّبضْت
قسٌ إعالً ًاتصبه زّبضِ
* استَبزة ىجَع اىَعيٌٍبث *

تحْت :
ىره االستَبزة تعد أداة بحث ٍيَت فِ دزاستنب اىتِ تندزج فِ اطبز اىتحضْس ىنْو شيبدة
ٍبستس ،تتعيق :
ببىصحبفت االىنتسًنْت اىسّبضْت ًدًزىب فِ تشنْو اىساُ اىعبً فِ اىجصائس .
ىرا نسجٌ ٍننٌ اىَسبعدة فِ ٍيئ ىره االستَبزة ًنطَئن أنيب تستعَو ىغسض عيَِ فقظ .
اىَطيٌة :
* ضع عالمة ( )xفً خانة الجواب الذي تختاره.
* ال تشطب االسئلة التً ال توافك علٌها .
* ال تكتب اسمن وال أي شخصٌة ما عدا الذي طلب منن.
* نرجو منكم االجابة على كل االسئلة .

اىسنت اىجبٍعْت 2012/2012 :

استمارة استبٌانٌة :
المحور االول  :البٌانات الشخصٌة :
 -1الجنس:
 -2السن:

انثى

ذكر
 الل من  52سنة من  52الى  30سنة -أكبر من  30سنة

المحور الثانً  :التعرض لالنترنت :
 -3هل تستخدم األنترنٌت ؟
نعم
 -4ماهو مكان استخدامن لالنترنت ؟
 المنزل . ممهى االنترنت . مكان اخر . -5ما أولات استخدامن لالنترنت ؟
 صباحا مساءا فً اللٌل -6ما الولت المتوسط لكل جلسة انترنت؟
 الل من  30دلائك . من  30الى ساعة . من ساعة فما فوق . -7عند استخدامن لألنترنٌت  ،ماهً اللغة التً تستخدمها ؟
الفرنسٌة
العربٌة
 -8منذ متى وانت تستخدم االنترنت ؟
 الل من سنة. الل من سنتٌن . من سنتٌن فما فوق . -9مااسباب استخدامن لالنترنت ؟
 النها من وجهة نظري مفٌدة بنسبة كبٌرة . الن طبٌعة دراستً تتطلب تعلم الكمبٌوتر واالنترنت. الننً انتمً الى جٌل متمرس على تكنولوجٌا الحدٌثة . -لالطالع على الصحف االلكترونٌة الرٌاضٌة .

ال

لغة أخرى

 -11من خالل استخدامن لألنترنٌت هل ترى أن ؟
أم إٌجابٌاتها

سلبٌات األنترنٌت أكثر
 -11هل تمرا الصحف االلكترونٌة الرٌاضٌة الجزائرٌة ؟
ال
نعم

أحٌانا

 -12كم تستغرق مدة قراءتك لمجريدة االلكترونية الرياضية الجزائرية ؟
أقل من ساعة

ساعة

أكثر من ساعة

 -13ما الشٌئ الذي ٌشد إنتباهن فً الصحف االلكترونٌة الرٌاضٌة الجزائرية ؟
أشٌاء أخرى
األخبار
التصمٌم

المحور الثالث :تنوع الصحف االلكترونٌة الرٌاضٌة الجزائرٌة :
 -14ما اسباب لرائتن للصحف االلكترونٌة الرٌاضٌة الجزائرية ؟
 النها تمثل لً بدٌال للصحف الرٌاضٌة التملٌدٌة او المطبوعة . النها تمدنً باحدث واهم االخبار الرٌاضٌة بشكل فوري . الننً اتمكن من لراءة الصحٌفة الرٌاضٌة لبل نزولها فً االسواق . الننً اتمكن من االطالع على مجموعة من الصحف الرٌاضٌةفً ولت واحد.
 النها تمكننً من المراءة واالستماع ومشاهدة االخبار الرٌاضٌة . -15اي من الصحف الرٌاضٌة الجزائرٌة تمراها على شبكة االنترنت ؟
 الهداف . -الخبرالرٌاضً .

 الشبان . لوبٌتور . ماراكانا . كومبٌتٌسٌو . -16ما اسباب اختٌارن لهذه الصحٌفة االلكترونٌة الرٌاضٌة الجزائرٌة ؟
 النها جرٌدة موضوعٌة وصادلة . تنفرد بالسبك االعالمً .إذا كانت اإلجابة النها جرٌدة موضوعٌة وصادلة فً نمل االخبار الرٌاضٌة لماذا؟
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................

 -11ىو تقًٌ ببإلطالع عيَ أخببز اىسّبضْت فِ جسّدة أخسٍ أً تنتفِ بَب
تقدٍو اىجسّدة االىنتسًنْت اىسّبضْت الجزائرٌة اىتِ اختستيب ؟
أكتفً

ال أكتفً

 -18ماهً األسالٌب االلناعٌة التً تستخدمتها اىجسّدة االىنتسًنْت اىسّبضْت
الجزائرٌة التً اخترتها خالل تغطٌتها لمختلف االحداث الرٌاضٌة ؟
أخرى
عملٌة
عاطفٌة

لماذا ؟
..............................................................................................................
..............................................................................................................
 -19فً حال تعارض االنباء الرٌاضٌة بٌن الصحافة االلكترونٌة الرٌاضٌة
الجزائرٌة والمنوات التلفزٌونٌة اٌهما تصدق ؟
التلفزة

الصحافة االلكترونٌة الرٌاضٌة

لماذا ؟
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
 -21هل تعتمد أن الصحافة االلكترونٌة الرٌاضٌة الجزائرٌة تستطٌع ان تموم
ممام المنوات التلفزٌونٌة الجزائرٌة بما تملكه من خصائص ؟

ال

نعم

لماذا ؟
...............................................................................................................
...............................................................................................................

المحورالرابع  :مضامٌن الصحف االلكترونٌة الرٌاضٌة الجزائرٌة التً توصلها للرأي العام الجزائري :
 -21ما المضامٌن المفضلة لدٌن فً الصحف االلكترونٌة الرٌاضٌة
الجزائرٌة ؟
 االخبار الرٌاضٌة المحلٌة . االخبار الرٌاضٌة العالمٌة . ملخص و نتائج المبارٌات . جدٌد النجوم الرٌاضٌة . -22ىو تقسأ مو أخببز اىصحف االىنتسًنْت اىسّبضْت الجزائرية أً تنتفِ ببىعنبًّن فقظ ؟
نعم

ال

ً ىَبذا ؟
....................................................................................................................
....................................................................................................................
ٍ -23بزأّل فِ اىٌَاضْع اىَعبىجت فِ الصحف االلكترونٌة الرٌاضٌة اىجصائسّت ؟

 مستهلكة . عادٌة . ممٌزة . تكرار للنسخ الورلٌة . -24هل ساهمت الصحف االلكترونٌة الرٌاضٌة الجزائرٌة فً صناعة الرأي العام الجزائري ؟
ال

نعم

نوعا ما

كٌف ذلن ؟
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
 -25ىو تشبزك فِ اىتعيْقبث عيَ اىٌَاضْع اىتِ تطسحيب اىصحف االىنتسًنْت اىسّبضْت اىجصائسّت ؟
 دائما أحٌانا ال أشارن حسب الموضوع -26هل تؤثر مضامٌن الصحف االلكترونٌة الرٌاضٌة الجزائرٌة فٌن شخصٌا ؟
تؤثرت

لم تؤثر

 -27إذا كانت االجابة تأثرت هل بصفة :
اٌجابٌة

سلبٌة

* ال يسعنا في األخير سوى شكركم على كل رأي قدمتموه *



ملحق لجريدة الهداف اإللكترونية الرياضية الجزائرية

www.elheddaf.com

 ملحق جريدة الشباك اإللكترونيت الرياضيت الجزائريت sport.ennaharonline.com



ملحق جريدة كومبيتيسيو االلكترونيت الرياضيت الجزائريت www.compitition.com

ملخص الدراسة
 عنوان الدراسة  :الصحافة االلكرتونية الرايضية ودورها يف تشكيل الرأي العام يف اجلزائر .
 هدف الدراسة :
 التعرف على مضامني الصحافة االلكرتونية الرايضية اجلزائرية و دورها يف صناعة الرأي العام يف اجلزائر.
 التعرف على تطور الصحافة االلكرتونية الرايضية اجلزائرية و دورها يف صناعة الرأي العام يف اجلزائر.
 التعرف على تنوع الصحافة االلكرتونية الرايضية اجلزائرية و دورها يف صناعة الرأي العام يف اجلزائر .
 معرفة اكثر املواضيع اليت هتم املتلقي للصحف االلكرتونية الرايضية اجلزائرية .


مشكلة الدراسة  :هل للصحافة االلكرتونية الرايضية دور يف تشكيل الرأي العام يف اجلزائر.



الفرضية العامة  :للصحافة االلكرتونية الرايضية دور يف تشكيل الرأي العام يف اجلزائر.



الفرضيات اجلزئية :

 للتعرض الصحافة االلكرتونية الرايضية اجلزائرية دور يف صناعة الرأي العام يف اجلزائر .
 لتنوع الصحافة االلكرتونية الرايضية اجلزائرية دور يف صناعة الرأي العام يف اجلزائر.
 ملضامني الصحافة االلكرتونية الرايضية اجلزائرية دور يف صناعة الرأي العام يف اجلزائر .


عينة الدراسة :قمنا ابختيار العينة قصدية و مشلت  72فردا .



اجملال املكاين  :قسم االعالم واالتصال مبعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية جبامعة



االدوات املستعملة  :االستبيان



منهج الدراسة  :استخدمنا املنهج الوصفي ألنه يناسب دراستنا



اإلقرتاحات والتوصيات :

املسيلة.

 توصي الدراسة بضرورة مواكبة الصحافة الورقية الرايضية اجلزائرية التطورات وكل ما هو جديد .
 توصي الدراسة أبن تزيد الصحف االلكرتونية الرايضية الرايضية اجلزائرية م مساةة موضوعاهتا ةى
جتذب هلا خمتلف الفئات العمرية .
 توصي الدراسة أب ن تقوم الصحف االلكرتونية الرايضية اجلزائرية جإجرا استطالعات الرأي االيت م
خالهلا تتعرف على ةاجات ورغبات القرا واملتابعني هلا .
 توصي الدراسة ابلفصل بني مضامني الصحف اإللكرتونية الرايضية اجلزائرية ومضامني الصحف

الرايضية الورقية.

