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 مقدمة:

يف مجيددددت ريبت  دددد    يعددددد ريبدددددةيا رتاتيددددة ر ددددطريي ية مدددددو رد يلددددةي   ي ايددددة ر ددددةرة  ري  دددد ية
 ظ    ددددد  بلدددددةة ريع  دددد  ري  ددددد س يعددددر يلدددددةة ر م مدددد    ري  دددددت مدددد    ر  ددددد  م ادددد  ر بت ددددد   رجملدددد ف    

يباثدديف يف يقدددا مددةر   رتمامددل ريدد س يدد أ  ةيددة    ة ريبدددةيا   دددة ريبدددةيا رإ  ن ددلب     مدد  ت دد  يدد   
 ر ت  ة يتبدةيا.  رز  ريبقتيديةيدةي ية يت ح يني يف جماةرتة م  ر 

 ددة ري ددح  ة   دددةيب ديد  ي ايددة معدد ة    رإرتمامييادد ا ري ددح يني  زدد ر ريدد رر ني يف   ة    يبدددةيا
ع دددد    يبلدددةةر  ريبل ةيةايدددة ر   يت حدددن رتددد  زددديف مددد تة اديدددد  مةرزدددا ر  مدددا رجملددد ه  مددد م  قددددةرم  

  ددت مدد  ز دد ا  ر م مددة ريدد  يعادديف ري  ي ددح ل يمددع  مدد   ةرا تدد ر ريبدددةيا رد ري  ددت مدد  ز  ايدد     يبدد   
   مددد  ري رر دددةض يف  دددةن راددد ة م  دددة حديثدددةيقتيديدددة    رمددد  ي ددد ،     تددد ر   دددا يددد ر    ددد ييا يددددةيا 

 ري ح  ة   يبدةيا ي   ت  مب  يبلت   رألم  ي دا ممريم  ر   ية.

 ندة رأل دري    د  ز دري رتتد  قلد م رإرتدما  ري س رت    ريع مل يف رآل ريل ري ز ض يتبلةة ريبل ةيةال  قدي  
رتاتيدة مجددت ريعاديف ري دح ل   ددة يف    ريبق يد    رأل  ر  ريدد   د ت مدريعديدد  رفي د ه  ييدن  د أ  

يدددة  لددديف حت يددد  رأل  ددد ة. يلددد    ددد   رأل  ر   ي ةرت ددد  اعتددد  مددد  ري دددعا رتتددد  ري دددح ل رإح رتددد ن     
 اديدددد  ري حدددن رتددد  م ددد ت    ددد يف رأل  ر  ريماأمدددة    ددددة مدددت  دددوم ريعاددديف رييدددةمل   تدددة مددد    ادددا

 .  قيف زت ة  أم   ل ني ر  ر  ت ر م   ايف ي اية  حتمني رأل را  ريبقتيدية ر   ت  يتبدةيا خمبت ة رت 

يا  ذيدددن مددد  بددددة ترد رنب ددد س   ددد ييا  يددد ر اديدددد  يريعديدددد مددد  ر م مددد   رإرتماميدددة  ددد ةرت  
مددد  ريبل ةيةايددد  ر،ديثدددة يف جمددد ه دم   ريددد     أ رلددد  دددليف ز دددري مددد    مةرز دددة تددد ر ريبلدددةة  ر دددب    اددديف 

ا دة  ت  تدة مد  حيدن ر لد ض  ري مد ض رد ريبقتيدية ريد  حتبد س  ريبدةيا  يين ختت  رت     ييا ريبدةيا
  د   ر م مد    دد ح  ي ادة متحدة رد ددح يني قد  ةي  رتتد  ريعاديف يف       ا ريقي     يعاتيدة ريبدةي يدة

 ظيف ت ر ريبم ةم رهل  يف.

 



 

حدددد      ي امددددبقتني    يدددد  عني  م مدددد   ررتماميددددةدح ي ةر ددددةرا زدددد ن ةض  رجتدددد  ري ددددح ي مدددد  ت دددد 
ايددددة رتدددد  ر ةرقددددت    ر   دددد   ري ق ديددددد يف ريبدددددةيا يباثدددديف يف ريبدددددةيارد ي ددددر   ددددتة  ا ر ة ني تدددددددددح ي

 اديد  يتبدةيا رإرتمامل.  ري   ي ح  آ  قريبعتياية 

     ار رتت  ت ر قا    بقمي   ةر ب   رد م يتل:

حتديدد ركدل يية ريدةر دة   تددرو   ةيدة ريدةر دة  تد ر   إ د  ة ضد  تد ر ري  ديف يرإيد ة ر    دل: 
 دددايف  يضددد  ي جمددد ه ريدةر دددة    رد حتديدددد مددد    ريدةر دددة   جمبادددت  رتي دددة ريدةر دددة      ر  مجدددت ري ي نددد    

 ريدةر    ريم  قة  دعة    ريدةر ة.

رإيدد ة ري يدد س:  ي ددبايف تدد ر ر  نددا رتتدد   ما ددة   ددةه ة يمددية حتدديم  لدديف اةرنددا ر ة ددةم مدد  
ري  حيددة ري ي يددة    ي  دديف رأل ه ادد ا  ع ددةرض يلددةة ري ددح  ة  ريعادديف ري ددح ل  ريدد س  دد   دد عة م  حددن  

نيدددد   رت مددددة حددددةه ري ددددح  ة   مدددد  ر  حددددن ريثدددد    دددد  ري ددددح  ة يف رت دددد      حددددن رأل ه تددددة رت دددد ة  رتدددد  
ريبل ةيةايددد  رإرتدددما   رفي ددد ه   قدددد ي   ي ددد  يف ر  حدددن ريث يدددن م ددد       ماقيددد   م  دددة ري دددح  ة   مددد  

مس ي   ي د  م د  ري دح  ة   ر ت     ريع رقيديف  ريبحددي   ريد  يةراد  ري دح ل   يف ر  حدن رلد ر  حن ري
ن ريمدد  و  ريمدد  ت ركددبايف رتتدد  ريعادديف ري ددح ل  يلددةة   رتتدد   عدد  ريبق يدد    ر ةرقددت ر ديددد  ر  حدد  مدد 

 ريدررتاة يتعايف ري ح ل.

 مدد  ري  ددديف ريثددد   مددد  ر  ندددا ري يددد س ريددد س اددد ا  ع دددةرض ريبددددةيا  رت مدددة يبلدددةي  ريعاددديف ري دددح ل 
بددةيا   ر  حدن ريثد   يين    ت ر ري  يف رتت   بة م  حن  ا ا ر  حدن رأل ه حتد  رت دةرض م تيدة ري

يدددد ر    دددد ييا ريبدددددةيا  رحبي ا يدددد    ر  حددددن ريث يددددن ريبدددددةيا رإرتمامددددل   ي ددددبايف  يضدددد  رتتدددد   ةيددددة 
 نددةرم   تدددرو ريبدددةيا رإرتمامددل ريدد    ريبلدد ر ريي دد  يف ر  حددن ري ر ددت   مدد  ر  حددن رلدد مس ي   ي دد   يدد  

 إرتمامل  ريد ةر  ريبدةي ية.ريبدةيا رإرتمامل   ر  حن ريم  و م رز  ريبدةيا ر

  ددبة ادد ا ري  دديف ريث يددن  ع ددةرض ر ةرقددت رإيلط نيددة  ر   دد   ري قايددة ريبعتيايددة  ريدد س رنلددة  رتتدد  
م رحددديف يلدددةة   ايددد ه ر ةرقدددت ر  حدددن رأل ه م تيدددة ر ةرقدددت رإيلط نيدددة   نةررت ددد    ر  حدددن ريثددد    م  حدددن:
       ري قاية  ر      ري قاية ريبعتياية م بةحة ر  دة     ر  حن ريث ين دتحةة حةه ررإيلط نية



 

 ي   ي دد   يضدد  ري دد ر  ددني ر ةرقددت  ر   دد   ري قايددة يف ر  حددن ري ر ددت   مدد   نياددة ر رة  ر بددة  ري قاددل 
ريبددةيا ري دح ل  قد   ريبل ر ريي   يف ر  حن رل مس   ا ا ر  حدن ريمد  و مد  تد ر ري  ديف  ع دةرض 

 ري  .       ري قاية  مرت  ر 

يتعاديف ر يددر  ريد س قا د   ه،د أ   ييدن  د  تد ر ر  ندا مد   خت ي د  م  رإي ة ريبل يقل  قد   
 ددد رتة يف قمدد  ريلب  دددة  ذيدددن مددد   دددماه ذزدد   ل قدددة   يدددة رتددد  ر ةقدددت  42 ةقدددت    ةرةنةميددد ريدةر ددة حتتددديما

 ريقيددد    بحتيددديف ر ةقدددت ررتباددد  ر رتتددد   عددد  ر عددد يري ر مدددبتدمة يف حتتيددديف ر ةقدددت مددد  ري  حيدددة ري دددلتية  تددد ر 
ري  حيدة   إ   ة رد حتتييف  ةرةندةمل  ةقدت كد لة ري دح يني ريدد ييني يدن ا ريبلد ر رد حتتيديف ر ةقدت مد  

مدت مد  ن حيدة ري دليف iversity  دة   حتتديما رت د   زاد   د  تد ر ر  ندا  يضد  ري لتية مت ذزد   ل قدة   يدة
 .ذز   ل قة   ية رت   

مددد  ن حيدددة كدددليف  مضددداةض تددد   ر   دددة Advocacy Assemblyم  دددة حتتيددديف   قدددد   ي ددد  ه  يضددد 
  ذين م   ماه حتتييف رحد  ريد ةر  ريبدةي ية يف ت   ر   ة.
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 اإلشكالية:-1

شهد رلال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال تطورات جذرية ىائلة أفرزت العديد من التقنيات واألدوات 
فتاريخ تطور تكنولوجيا الرقمية اليت حولت العامل إىل قرية كونية صغَتة كسرت احلواجز الزمانية وادلكانية. 

اإلعالم واالتصال مرتبط بشكل كبَت بتاريخ تطور اإلنسان، ومن ىذا ادلنطلق ذبدر اإلشارة إىل أن ىذه 
التكنولوجيا مرت بالعديد من ادلراحل عرب الزمن حيث سامهت هناية كل مرحلة ببداية مرحلة جديدة، 

الرسالة ادلقصود إيصاذلا للغَت، ليأيت بعدىا عصر  فكانت بداياهتا عبارة عن رسوم تصويرية ورموز تعرب عن
 .رين مث تطورت لتصبح كلمات مفهومةاللغة أين بدأ اإلنسان يصدر أصواتا يتواصل هبا مع اآلخ

اك تبادل للمعلومات واألخبار الوعي والًتابط االجتماعي لدى اإلنسان فأصبح ىن عصر الكتابة زاد
ت فيما بعد إىل صحافة مكتوبة حيث انتشرت ىذه األخَتة بظهور ادلناشَت اإلعالمية اليت تطور  تر وظه

 عصر االتصال امجماىَتي مث يأيت .نقل ونشر األخبار وسط اجملتمعات الطباعة اليت سامهت بشكل كبَت يف
وما رافق ذلك من شلارسات صحفية جديدة، أثرت على كل مناحي  التلفزيون والسينماو باإلذاعة  أتىالذي 

 لظهور علوم اإلعالم واالتصال. احلياة ومهدت

اليت سامهت يف تطوير والويب بعدىا،و  ليأيت بعدىا عصر اإلعالم امجديد الذي ظهر بظهور االنًتنت
الصحافة وظهور ادلواقع االلكًتونية اليت أصبحت تعتمد على تقنيات جديدة يف الكتابة والنشر أين نشأت 

، اليت جاءت بعنصر التفاعلية ةأو االلكًتونية احملض( الصحف االلكًتونية )امتدادا للصحف الورقية
 حيث مكنت ىذه األخَتة الصحفي من مجع وزبزين ومعامجة ونشر األخبار. الالزمنيةوالالمكانية

ومع ىذا التطور التكنولوجي أصبح لزاما على الصحفي التطوير من مهاراتو والتدرب على التقنيات 
كاستخدام الكامَتا الرقمية، برامج معامجة البيانات والصور، وتقنية احلديثة اليت دخلت عامل الصحافة  

حيث أصبح الصحفي ملما وعلى دراية كافية  استخدام اذلواتف الذكية والفيديو يف تغطية ونقل األحداث
ص يف رلال معُت دون غَته دبختلف زبصصات الصحافة على عكس ما كان عليو سابقا أين كان خيت

 بسيطة يف عملو. أساليب على معتمدا

فانطالقا من ىذا التطور احلاصل الذي غَت من ادلمارسات الصحفية وتطورىا زاد االىتمام واالقبال 
على دراسة الصحافة وشلارستها األمر الذي دفع بادلؤسسات اإلعالمية إىل فتح مراكز تدريبية للخرجيُت 

وتسهل عليهم اكتساب مهارات جديدة واإلعالميُت لتمكنهم من اللحاق بركب التقدم يف ىذا اجملال 
 مرتبطة بالعمل.
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إال أن مثل ىذه ادلراكز تشكل يف بعض األحيان عائقا للصحفي من حيث ادلكان والزمان من 
عت العديد من ادلؤسسات اإلعالمية ار جهة، ومن جهة أخرى ارتفاع تكلفة الدورات التدريبية داخلها، فس

اليت تعد أىم عناصر  ،اء وظائفها وتدريب وتعليم كوادرىا البشريةإىل تبٍت تقنيات تكنولوجية جديدة ألد
اإلنتاج للمؤسسة وأساس عملها؛ فالتدريب اليوم يتلقى اىتماما كبَتا من طرف ادلؤسسات اإلعالمية اليت 
أصبحت حباجة كبَتة إىل صحفي مؤىل ومتخصص وأكثر مهارة وربكم يف التكنولوجيا احلديثة، وذلك من 

لتدريب وتعليم الصحفيُت بشكل افًتاضي عن طريق نشر رلموعة من  ةمواقع الكًتونية موجهخالل إنشاء 
ي من ادلواد التدريبية والتعليمية يف شكل مقاالت وفيديوىات تتمحور حول أىم عناصر العمل الصحف

عرب االنًتنت مجع ومعامجة البيانات...؛ ومع تزايد التطورات يف رلال التدريب ربرير، تصوير، إخراج، سرد، 
لتعليم  ةىام اتاليت أصبحت فضاءدلنصات الرقمية التعليمية ظهرت مساحات على الويب عرفت با

اليت تتميز بالتعليم الذايت ادلفتوح مجميع الراغبُت يف اكتساب ادلهارات يف كافة ، و وتدريب الصحفيُت
شرة تفاعلية صوت وصورة، مع ادليادين خاصة ادليدان اإلعالمي، انطالقا من بررلة حصص تدريبية مبا

إمكانية االتصال بادلدرب يف أي وقت ومن أي مكان وىذا ما جيعلها على درجات متفاوتة على غَتىا من 
مهما  أتعليمية بعدة مسات جعلت منها ملجادلواقع األخرى، وعلى ىذا األساس سبيزت ادلنصات الرقمية ال

 للصحفيُت الكتساب اخلربات وادلهارات امجديدة.

من ىذا ادلنطلق تتمحور إشكالية دراستنا حول ادلنصات الرقمية التعليمية وأمهيتها يف تدريب وتطوير 
 الصحفي.

 وبشكل أوضح ديكن صياغة وربديد مشكلة الدراسة يف التساؤل الرئيسي التايل6

 ملنصات الرقمية التعليميةيف تطوير العمل الصحفي؟ما ىو دور ا

 رلموعة من التساؤالت الفرعية6ويندرج ضمن ىذا التساؤل 

 ما ىي ادلنصات الرقمية التعليمية وما ىي خصائصها؟ -
 عرب ادلنصات الرقمية التعليمية؟ كيف تتم العملية التدريبية -
 ماىي طبيعة الربامج التدريبية اليت تقدمها ادلنصات الرقمية للصحفيُت؟ -
 رات الصحفيُت؟كيف سامهت ادلنصات الرقمية التعليمية يف زيادة وتنمية مها -
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 أىداف الدراسة:-2

 هتدف دراستنا لتحقيق مجلة من األىداف نذكر منها6

تسليط الضوء على امجوانب ادلهمة يف ادلوضوع ومعرفة كيف تساىم ىذه ادلنصات الرقمية   -
 .ية يف ربسُت وتطوير العمل الصحفيالتعليم

التدريب الصحفي  التعليمية وإبراز أمهيةزلاولة تعريف طالب اإلعالم واالتصال بادلنصات الرقمية  -
 .عرب ىذه ادلنصات

ىو جديد يف كتبة دبثل ىذه ادلواضيع امجديدة وبالتايل ربفيز الطالب على دراسة كل ماادلإثراء  -
 .اجملال التكنولوجي

تقدمو يف عامل الصحافة من خالل ما إبراز مسات ىذه ادلنصات يف مواكبتها للتطور التكنولوجي -
 .تدريبية اليت سبكن الصحفي من استخدام كل الوسائل احلديثة يف ميدان عملومن دورات 

 .وجود ادلنصات الرقمية التعليمية زلاولة معرفة مستقبل مراكز التدريب التقليدية يف ظل -
 .زلاولة اإلحاطة بكل جوانب ادلوضوع -
 ربليل وتفسَت سَتورة الدورات التدريبية داخل ادلنصات.    -
 املوضوع:أسباب اختيار -3

 األسباب الذاتية: ( أ
 ارتباط موضوع الدراسة بطبيعة التخصص" تكنولوجيا اإلعالم واالتصال. -
رغبتنا يف البحث يف موضوع التدريب الصحفي وأخر التقنيات التكنولوجية ادلستخدمة يف اجملال  -

 الصحفي.
 ادليول الشخصي للبحث يف مثل ىذه ادلواضيع اليت زبص امجانب التكنولوجي. -
 الرغبة يف التعرف على امجديد واكتشاف اجملهول. -
 األسباب املوضوعية:  ( ب
ادلرتبطة بالتدريب الصحفي وبالتايل تزويد ادلكتبة  ةاألكاددييالرسائل العلمية والدراسات قلة أو ندرة -

 هبذه الدراسة واسهاما منا يف اثراء رصيدىا.

 التعرف على دور ادلنصات الرقمية يف تطوير العمل الصحفي.

 

 



املنهجياإلطار   
 

 
9 

 أمهية الدراسة:-4

دور  تكمن أمهية الدراسة يف أمهية موضوعنا الذي يتناول جانب جديد من رلال الصحافة، أال وىو
ادلنصات الرقمية التعليمية يف تطوير العمل الصحفي وذلك من خالل تقدمي رلموعة من ادلواد التدريبية 
والتعليمية يف رلال الصحافة ) مثل ربرير األخبار إعداد التقرير والتحقيقات...( كما أن ىذه الدراسة 

ماي  4م واالتصال ويف جامعة قادلة تكتسي أمهية بالغة كوهنا من بُت الدراسات األوائل يف قطاع اإلعال
من األفراد  الكثَت، ونظرا دلا يشهده رلال الصحافة من تغَتات يومية متالحقة ومتسارعة تعمد 5541

وادلؤسسات إىل التوجو ضلو التدريب كعملية مهمة وأساسية حيتاجها كل من الفرد وادلؤسسة اإلعالمية على 
ادلهنية؛ وإدراك مجيع التطورات وادلنافسة من حوذلم وىنا  حد سواء لرفع من مستوى عملهم وكفاءهتم

 تكمن أمهية ىذه الدراسة.

 مصطلحات الدراسة:حتديد -5

 الرقمية: -
 سبثيل ادلعلومات بعدد زلدود من القيم ادلنفصلة. اصطالحا6 ىي

األحرف واألرقام ويقال من التناظرية إىل ادلعارضة، وسبثيل البيانات أو الكميات الفيزيائية باستخدام 
 عامة، وكذلك األنظمة واألجهزة، أو أساليب توظيف ىذا النمط من التمثيل ادلنفصل.

تستند التقدم يف رلال تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت إىل حد كبَت على مسح االبتكار التقٍت 
يتم نقلها يف شكل موجات   األساسي. يف النظم التقليدية يقال التناظرية؛ إشارات )اإلذاعة والتلفزيون، اخل(

كهربائية مستمرة. مع الرقمنة، يتم ترميز ىذه اإلشارات حسب تسلسل األرقام، أنفسهم يف كثَت من 
 1حىت تصبح ملف أو معلومة. 5و 0األحيان شلثلة يف النظام الثنائي من قبل رلموعات من 

 املنصة: -
الكتابة والقراءة واستخدام وتطوير اصطالحا6 منصة ىي أساس العمل الكمبيوتر الذي ديكننا 

 2رلموعة من الربامج.
 التطوير: -

اصطالحا6 ىو التحسُت وصوال اىل ربقيق األىداف ادلرجوة بصورة أكثر كفاءة، فهو مسة أساسية 
 1لكل عمل متميز.

                                                           
1
http://www.futura-sciences.com/tech/definitions/informatique-numerique-584/ date visite : 11-06-2017 

2
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Plate-forme%20(informatique)/fr-fr/ date de visite : 11-06-

2017 

http://www.futura-sciences.com/tech/definitions/informatique-numerique-584/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Plate-forme%20(informatique)/fr-fr/
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 العمل الصحفي: -
يعرف الصحفي أيضا أنو الشخص الذي يقوم بالكتابة لصحيفة أو رللة أو  الصحفي: (5

 2إعداد األخبار للتلفزيون أو البث اإلذاعي.

تعريفف اجرائي6العمفل الصفحفي ىففو سفَتورة األنشفطة وادلهففام الفيت تسفمح للصففحفي مفن خالذلفا إنتففاج 

ا ويفففتم نقلهفففا للجمهفففور عفففرب زلتويفففات ومفففواد صفففحفية سفففواء كانفففت مسفففموعة أو مقفففروءة أو مكتوبفففة وربريرىففف

 .وسائل االتصال امجماىَتي

 منهج الدراسة:-6

وىو عبارة عن رلموعة من القواعد واإلجراءات ادلقررة  :Methodologyاملنهج  (5
وادلعينة من جانب ادلتخصصُت يف منهجية البحوث اليت يتبعها الباحث للوصول إىل احلقيقة والكشف 

 3عنها، واليت تؤدي إىل التواصل لنتائج حبثية سليمة.
 : املسحينهج امل (2

وىو ادلنهج الذي يعتمد على مجيع البيانات ميدانيا بوسائل متعددة، ويتضمن الدراسة الكشفية، 
الوفية، والتحليلية، ومنهج دراسة احلالة، وىو ينصب على دراسة حالة وحدة فردا كان أو وحدة اجتماعية، 

 4ويرتبط باختبارات ومقاييس خاصة. 
 جمتمع وعينة الدراسة:-7
 جمتمع الدراسة: -

رلتمع البحث يف دراستنا ىي رلموعة من ادلواقع وادلنصات الرقمية التعليمية ادلتعلقة دبجال التدريب 
 الصحفي من خالل تقدمي مواد تدريبية وتعليمية يف شكل دورات. 

                                                                                                                                                                          
يا التعليم باجلامعة اإلسالمية الكتساب الطالب املعلمني الكفايات الالزمة فعالية تطوير مقرر تكنولوجالرنتيسي، زلمود محد درويش.  1

)رسالة دكتوراه(. إشراف6 الدسوقي، زلمد إبراىيم. معهد البحوث والدراسات العربية. جامعة الدول ]على اخلط[. . يف ضوء املعايري املعاصرة
تاريخ الزيارةhttp://site.iugaza.edu.ps/mrantisi/files/2010/02/BHD.pdf   6متاحة على الرابط6 .93. ص. 9005العربية، 

55-9053. 
2 A § C black.Dictionary of media studies.london،britain، 2006. p.134. 

 . 29.ص 9052. عمان6 دار وائل للنشر، 5. ط.مناىج البحث العلمي وتطبيقاهتا. عمرنصر هللا، 3
 .92. ص.9052. تيبازة6 جامعة زلمد بوضياف، دكتوراه-ماسرت-ليسانسمنهجية اعداد البحوث العلمية: اذلامشي، بن واضح.  4

http://site.iugaza.edu.ps/mrantisi/files/2010/02/BHD.pdf
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 عينة الدراسة: -
تعرف العينة على أهنا رلموعة من األفراد الذين مت اختيارىم عشوائيا أو قصديا لتكون عينة 

 1سة.الدرا
كما تعرف العينة أيضا على أهنا6 جزء من رلتمع البحث األصلي خيتارىا الباحث بأساليب سلتلفة 

 2وبطريقة سبثل اجملتمع األصلي وربقق أغراض البحث وتعٍت الباحث من مشقات دراسة اجملتمع األصلي.
الغرضية أو اذلادفة  ذلذه العينة العديد من التسميات يف تسمى بالعينة العمدية أو العينة القصدية:

، ففي ىذه العينة يقوم الباحث باختيار االحتماليةأو احلكمية وىي النوع الثالث من أنواع العينات غَت 
أفراد العينة حسب صفات ومسات زلددة، ويستبعد األفراد الذين من ال تتوفر فيهم ىذه الصفات، حيث 

 3اليت يقوم هبا الباحث.أن اختيار ىؤالء األفراد جيب أن حيقق أغراض الدراسة 
ساعة يف قسم الكتابة، وموقع شبكة الصحفيُت الدوليُت، و  94ومن ىنا فعينة دراستنا ىي موقع 

حيث أن ىذه ادلواقع وادلنصات متخصصة يف  iversity، ومنصةAdvocacyAssemblyمنصة
 تدريب الصحفيُت ونشطاء يف رلال حقوق اإلنسان. 

 أدوات مجع البيانات:-8
ىي تلك الوسائل ادلختلفة اليت يستخدمها الباحث أثناء قيامو ببحثو، وقيامو بعملية مجع ادلعلومات 

 4والبيانات ادلستهدفة يف البحث، ضمن استخدامو دلنهج معُت. 
 استخدمنا يف دراستنا ىذه كل من أدايت ربليل زلتوى وادلقابلة.

صُت أو أكثر، أحدمها شخىي عبارة عن تفاعل وتبادل ادلعلومات بُت املالحظة: (5
زلددة حول موضوع معُت، يالحظ الباحث  خر ادلستجيب أو ادلبحوث، مجمع معلوماتالباحث، واآل

 أثناءىا ردود فعل ادلبحوث.
كما تعرف ادلالحظة على أهنا عملية مراقبة أو مشاىدة لسلوك الظواىر وادلشكالت واألحداث 

واذباىاهتا وعالقتها، بأسلوب علمي منظم وسلطط وىادف، بقصد ومكونات ادلادية والبيئية، ومتابعة سَتىا 
 التفسَت وربديد العالقة بُت ادلتغَتات.

 وللمالحظة أنواع منها6
                                                           

 .533.ص. 9054،. القاىرة6 دار الكتاب احلديثالبحث العلمي وخطة اعداده أدواتمتويل. عبد الباسط خضر، 1
 .9005دار الثقافة للنشر والتوزيع،  .2. ط.طرقو اإلحصائية-أدواتو-العلمي: مفاىيموأساليب البحث ت عزت6 جودعطوي، 2

 .559ص.
 .214نصر هللا، عمر. ادلرجع نفسو. ص.3
ص  .9002طبوعات امجامعية، ديوان ادل .اجلزائر .العلمي يف علوم اإلعالم واالتصالمناىج البحث  .أمحدبن مرسلي، 4

 .553،554.ص
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 حسب مشاركة الباحث(.وادلالحظة غَت ادلباشرة ) ادلالحظة ادلباشرة-
 حسب اذلدف(.احملددة ادلالحظة غَت احملددة )ادلالحظة  -
 مشاركة الباحث(. حسبالحظة غَت ادلشاركة )شاركة وادلادلالحظة ادل -
 1ادلالحظة ادلقصودة وادلالحظة غَت ادلقصودة )حسب اذلدف(. -
ىي وسيلة حبث غَت مباشرة تستخدم يف معامجة النصوص  حتليل حمتوى )املضمون(: (9

ادلكتوبة واألشرطة الصوتية واألفالم ادلصورة بغض النظر عن الزمن الذي ينتمي إليو، وىناك نوعُت من ربليل 
 مضمون أو ربليل زلتوى6 

تتميز بو الكيفي6 الذي ال يهتم بلغة األرقام يف تفسَت ادلضامُت ادلدروسة، بل يركز على أبرز ما  -
 األشياء من خصائص وصفات سبيزىا عن بعضها البعض.

 2الكمي6 والذي يهتم بالبيانات حبسب درجة ترددىا. -
ساعة يف قسم الكتابة، وموقع شبكة  94وقد اعتمادنا أيضا على التحليل األرغونومي دلوقع 

 .  iversity، ومنصة AdvocacyAssembly، ومنصة Ijnetالصحفيُت الدوليُت
ىي أداة من أدوات مجع البيانات اليت يستخدمها الباحث أثناء قيامو بإصلاز حبثو  املقابلة: (2

 العلمي، والغرض منها ىو احلصول على معلومات حول موضوع معُت.
موجهة ضلو ىدف زلدد وليس (6 ادلقابلة ىي زلادثة جادة و Benghamحيث عرفها بنجهام)

 رلرد الرغبة يف احملادثة ذاهتا.
بلة أيضا ىي أداة مهمة للحصول على ادلعلومات من خالل مصادرىا البشرية وتستخدم يف وادلقا

رلاالت متعددة، حيث يكون للبيانات صلة وثيقة بآراء األفراد أو ميوذلم أو اذباىاهتم ضلو موضوع معُت  
 كما تصلح مجمع ادلعلومات من مواقف ماضية أو مستقبلية يصعب فيها استخدام ادلالحظة. 

رف ادلقابلة يف أبسط صورىا ىي مقابلة تتكون من رلموعة من األسئلة أو البنود اليت يقوم وتع
الباحث بإعدادىا وطرحها على الشخص موضوع البحث وجها لوجو، ويقوم الباحث بتسجيل اإلجابات 

 3عليها بنفسو.
يف منصة كون  لعربيعضو تنظيم العنود عبد هللا اوقد استخدمنا ادلقابلة عرب الربيد اإللكًتوين مع 

،  اطي حبيث كانت ادلقابلة مباشرةالتعليمية، ومع متدربُت يف إحدى مراكز التدريب أسامة دمحون، وىناء قَت 
 الدكتورة فاطمة الزىراء بوىاين زلاضرة جبامعة امجزائر.استخدمنا مقابلة عرب الفيسبوك مع كما 

 

                                                           
1

 .431، 431.هشام، حسان.المرجع سبق ذكره. ص ص
2
 .411،411ص. المرجع نفسه، ص 
3

 .411.المرجع نفسه، صعطوي، جودت عزت.
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 الدراسة:  جماالت-9

اجملال الزمٍت6 فهو ديثل الفًتة الزمنية اليت يستغرقها الباحث مجمع البيانات، وىذا بغرض اعطاء 
منتصف ماي  ادلوضوع حقو من امجانبُت النظري والتطبيقي، وقد مت اجراء الدراسة يف الفًتة ادلمتدة مابُت

 .9053ومنتصف جوان 

 الدراسات السابقة:-11

تدريب الصحفي، فقد اعتمدنا على بعض اليدانية ادلتعلقة بادلوضوع نظرا لقلة ادلرجع والدراسات ادل
 وىي6دراستنا الدراسات اليت ذلا عالقة بادلوضوع 

بعنوان6 لنسيم حممد الطويسي، باسم حممد الطويسي، رائد مجيل سليمان  الدراسة األوىل :-1
واليت نشرهتا اجمللة األردنية  9051جودة التدريب اإلعالمي يف األردن، وقد أجريت ىذه الدراسة يف عام 

للعلوم االجتماعية يف األردن وهتدف ىذه الدراسة إىل التعرف على واقع التدريب اإلعالمي يف األردن، 
وتقييم جودة التعليم والتدريب يف رلاالت اإلعالم من وجهة نظر اإلعالميُت، وقد اعتمدت ىذه الدراسة 

ي والتحليلي، وقد تكون رلتمع الدراسة من العاملُت يف ادلؤسسات على منهج ادلسح بالعينة بشقيو الوصف
إعالمي، أما العينة فتكونت من  5400اإلعالمية األردنية العامة واخلاصة واألىلية وقد قدر عددىم ب

 إعالميا. 959

 أىم نتائج الدراسة اليت توصلت ىي6

متوسطة يف جوانب أخرى من ن جودة التدريب اإلعالمي يف األردن متدنية يف بعض امجوانب و إ
 وجهة نظر اإلعالميُت؛

أن مناىج تعليم الصحافة واإلعالم يف امجامعات األردنية، ال تتطابق يف بعض جوانبها مع معايَت 
 جودة التعليم والتأىل يف رلال اإلعالم؛

ضعف التنسيق بُت امجهات ادلعنية بالتدريب اإلعالمي والصحفي، عدم وجود مؤسسات وطنية 
 لة تعٌت بالتدريب اإلعالمي.  مستق
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لزينب ملحاين، كلثوم مازوين بعنوان دور التدريب اإلعالمي يف تنمية أداء  الدراسة الثانية:-2
بازة منوذجا( وىي مذكرة لنيل شهادة ادلاسًت يف علوم يالصحفيُت )مركز التدريب اإلذاعي والتلفزيوين ت
 9054م 9052ادلستدامة لعام  اإلعالم واالتصال زبصص وسائل اإلعالم والتنمية

أما بالنسبة جملتمع الدراسة فهم مجيع الصحفيُت ادلتدربُت دبركز التدريب اإلذاعي والتلفزيوين، وقد 
العينة يف مجيع ادلفردات اليت ستخضع للدراسة واليت تضم ادلفردات اليت تناولت احملتوى ادلقدم من طرف 

دلوجودة بُت عملية التدريب وتنمية ادلدربُت للمتدربُت، وقد سبحورت إشكالية الدراسة حول توضيح العالقة ا
وزيادة مهارات الصحفيُت وقدراهتم، وقد طرحت اإلشكالية التالية ىل للتدريب دبركز التدريب اإلذاعي 

 والتلفزيوين بتبازة دور يف تنمية أداء الصحفيُت. 

 ومن أىم النتائج ادلتوصل إليها ىي6

للتدريب حيث بلغت نسبة الصحفيُت كانت لديهم فرص أوفر أن الصحفيُت الشباب ىم الذين  
أن مركز ىده الدراسة  بادلئة؛كما يتضح من خالل 41سنة بلغت  20إىل  91الذين تًتاوح أعمارىم من 

بادلئة، بإضافة إىل أنو  35.22التدريب يستعمل التكنولوجيا احلديثة بشكل كبَت وىذا ما عربت عنو نسبة 
 .يزيةات العربية الفرنسية اإلصلليستعمل عدة لغ

 أن مجيع ادلتدربُت يرون أن التدريب ضروري لكل إعالمي؛

 بادلئة؛ 21يساىم التدريب يف تطوير أداء الصحفيُت بشكل كبَت بلغت نسبتو 

أن ربسن األداء الصحفي يؤدي إىل ربسُت أداء ادلؤسسة اإلعالمية ككل، حسب رأي أغلب 
ئة، بادل 41سا على فعالية الربنامج التدرييب بنسبة ؛صلاح الربنامج التدرييب يتوقف أسا50ادلتدربُت بنسبة 

 بادلئة؛ 91كذلك إىل كفاءة ادلدرب بنسبة و  بادلئة، 20الصحفي نسبة، بإضافة إىل قدرة 
وجدت ىذه الدراسة أن أعلى نسبة من ادلتدربُت كانت من نصيب الصحفيُت ادلنشطُت، إضافة إىل 

بادلئة بينما  20اريُت، حيث بلغت نسبة الصحفيُت ادلتدربُت ادلراسلُت مقارنة بالتقنيُت وادلخرجُت واإلد
بادلئة ليحتل  55.22بادلئة أما التقنيُت فكانت  52.22بادلئة وكذلك ادلرسلُت بنسبة  54.22ادلنشطُت 

 بادلئة؛  51بادلئة واإلداريُت بنسبة  4.22ادلخرجُت  نسبة 

حيث بلغت نسبة الصحفيُت الذين تًتاوح  أن الصحفيُت األقل خربة ىم األعلى نسبة يف التدريب  
سنوات فقد بلغت نسبتهم  50بادلئة بينما الذين الذين تفوق خربهتم  41سنوات  1خربهتم من سنة إىل 

 ؛ 95.22
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يرى الصحفيُت ادلتدربُت أن أىم ادلشاكل اليت توجو التدريب بادلركز ىي قصر مدة التكوين، إضافة 
 وربا وىنا بامجزائر، وكذلك اختالف ادلدارس اليت ينتمي إليها الصحفيُت. إىل عدم تتطابق مقاييس العمل بأ

ىي رسالة ماجستَت بعنوان ''تأثَت التدريب على تطوير األداء اإلعالمي دراسة :الدراسة الثالثة-3
من طرف  9054حالة على مركز امجزيرة اإلعالمي للتدريب والتطوير'' وقد أجريت ىذه الدراسة يف عام 

زلمود زلمد عبد الغفار الذي حاول مقارنة سلرجات التدريب اإلعالمي وأثَته يف تطوير األداء  الباحث
ادلهٍت للمتدربُت ورصد حجم ادلهارات اليت اكتسبها ىؤالء ادلتدربُت خالل فًتة التدريب، ومدى التغيَت أو 

  التعديل الذي طرأ على السلوك ادلهٍت للمبحوثُت بعد التدريب.

 لدراسة األوىل اليت تعاجل تأثَت مركز امجزيرة اإلعالمي للتدريب والتطوير على ادلتدربُت، وتعد ىذه ا 

بعد انتهاء فًتة التدريب وعودهتم رلدد إىل ادلؤسسات اإلعالمية، وتصنف الدراسة يف إطار البحوث 
لومات الوصفية وذلك الستخدامها للمنهج ادلسحي الذي يعد جهدا علميا منظمًا يستهدف مجع ادلع

والبيانات اخلاصة عن الظاىرة ادلدروسة بإضافة إىل أدأة االستبيان؛ لتعرف على حجم التدريب اإلعالمي 
يف تغيَت األداء والسلوك لدى ادلتدربُت بعد استئناف عملهم دبؤسساهتم اإلعالمية وقد رصدت الدراسة 

ز امجزيرة اإلعالمي للتدريب والتطوير عدد ادلتدربُت يف الدورات ادلتعلقة باحلقل الصحفي واإلعالمي دبرك
 متدر ِّبًا. وجرى تصنيف الوظائف يف رلتمع البحث إىل مخس فئات ىي6  434فبلغ  9059خالل عام 

الوظائف اإلعالمية، وظائف إدارية، طالب وخرجيون وباحثون، ادلهن واألعمال احلرة، وفئة بال 
 .عمل

 219وقد اختارت الدراسة ادلتدربُت اإلعالميُت؛ ألهنم ىدف البحث األساسي، وقد بلغ عددىم 
 يتوزعون على عدد من الدول وادلؤسسات اإلعالمية.  متدربًا

وبعد إرسال استمارة االستبيان إىل مجيع ادلتدربُت العاملُت يف الوظائف اإلعالمية، استجاب منهم 
 رلموع العينة، وىي نسبة جيدة وكافية لتعميم النتائج% من 99.4مبحوثًا بنسبة  10

ورصدت الدراسة عدد ادلتدربُت يف الدورات ادلتعلقة باحلقل الصحفي واإلعالمي دبركز امجزيرة 
متدر ِّبًا. وجرى تصنيف الوظائف يف رلتمع  434فبلغ  9059اإلعالمي للتدريب والتطوير خالل عام 

إلعالمية، وظائف إدارية، طالب وخرجيون وباحثون، ادلهن البحث إىل مخس فئات ىي6 الوظائف ا
وقد اختارت الدراسة ادلتدربُت اإلعالميُت؛ ألهنم ىدف البحث األساسي،  .واألعمال احلرة، وفئة بال عمل



املنهجياإلطار   
 

 
16 

متدربًا يتوزعون على عدد من الدول وادلؤسسات اإلعالمية. وبعد إرسال استمارة  219وقد بلغ عددىم 
% 99.4مبحوثًا بنسبة  10ع ادلتدربُت العاملُت يف الوظائف اإلعالمية، استجاب منهم االستبيان إىل مجي

 .من رلموع العينة، وىي نسبة جيدة وكافية لتعميم النتائج

وخلصت الدراسة يف مقاربتها حلجم تأثَت مركز امجزيرة اإلعالمي للتدريب والتطوير يف السلوك ادلهٍت 
 للمتدربُت إىل أن6 

  .ة من ادلتدربُت تنخرط يف دورات ادلركز؛ هبدف تطوير أدائها واكتساب مهارات جديدةفف نسبة كبَت 

أن الدورات  %48فف تقييم ادلتدربُت دلركز امجزيرة اإلعالمي للتدريب والتطوير كان إجيابيًّا؛ إذ رأى
ا، رأت النسبة نفسها أهنا مفيدة، لتحقق النسبة اإلجيابية  % الدورات 4 %، يف حُت اعترب52مفيدة جدًّ

 .قليلة الفائدة

% من 10فف أن تقييم ادلتدربُت لتأثَت دورات ادلركز يف تطوير أدائهم اإلعالمي كان متفاوتًا؛ إذ رأى 
% من أفراد عينة الدراسة أن التطوير مت بشكل متوسط، 40ادلبحوثُت أن التطوير كان كبَتًا، يف حُت رأى 

 .كان زلدوًدا% من ادلستجوبُت أن التطوير  50واعترب 

فف رأت نسبة كبَتة أن تطوير ادلهارات التطبيقية من أىم األىداف اليت حققها ادلركز، يليها ىدف 
 .االحتكاك خبربات جديدة واالحًتاف ادلهٍت

من ادلبحوثُت رأوا أن التدريب بادلركز أنتج لديهم تطويرًا احًتافيًّا أو تعدياًل يف سلوكهم  %90فف أن 
% حدوث ىذا التطوير 50ء عملهم اإلعالمي، يف حُت نفت نسبة قليلة بلغت إىل األفضل أثنا

 .االحًتايف

أنو  %28فففف جاء تقييم ادلبحوثُت ألدائهم ادلهٍت بعد احلصول على التدريب بادلركز متفاوتًا؛ إذ رأى 
ا، و   .حدوث ذلك %10% مرضي بشكل زلدود، يف حُت نفى 50% أنو مرضي، و19مرضي  جدًّ

من ادلبحوثُت أن التدريب بادلركز أفادىم يف العمل داخل مؤسساهتم، يف حُت مل يُفِّد  %50ا ففف رأو 
 % بال رأي.9%، و4البعض بنسبة 
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ففففف أقرت نسبة كبَتة من ادلتدربُت بأن التدريب أسهم يف تعزيز قدراهتم يف رلاذلم الوظيفي، يف حُت 
اسب مع خربهتم بعد التدريب وتتسق ىاتان النسبتان أقرت نسبة معتربة أنو مت تكليفهم دبهام جديدة تتن

 .مع اإلجابة عن السؤال السابق من أن التدريب أفادىم يف العمل

 صعوبات الدراسة: -11
رغم زلاولتنا اإلدلام بكل جوانب ادلوضوع من خالل استخدام أدوات والدراسات ادلساعدة، اال أنو 

 واجهتنا العديد من الصعوبات وادلشاكل6
 ادلادة العلمية والدراسات يف رلال التدريب اإلعالمي وادلنصات الرقمية.قلة  -
يف ادلنصات  بُتوادلدر  للمتدربُتزلاولة الوصول مواجهة صعوبات يف اجملال التطبيقي خاصة يف  -

الرقمية من خالل إجراء مقابالت معهم، حبيث مت استخدام مجيع طرق التواصل احلديثة يف االتصال هبم، 
 مهم ال يرد على الرسائل أو يرد ويعتذر بضيق الوقت.ظعوقد كان م
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 :متهيد

يعترب اجلانب التطبيقي اسقاطا للجانب النظري، فهو مرحلة من أهم املراحل اليت تقوم عليها الدراسات والبحوث 
الباحث يف الوصول إىل جمموعة من النتائج اليت ميكن من خالهلا االجابة عن اشكالية العلمية، حيث أهنا تساعد 

 هو نظري وتطبيقي.  الدراسة واألسئلة اليت تنطوي حتتها، وكذلك العمل على اجياد التكامل بني كل ما

 وأداة حتليل حمتوى... يتم اجراء الدراسة امليدانية باالعتماد على أدوات البحث العلمي من املقابلةـ، واملالحظة،
 . الدراسةواليت ختتلف باختالف موضوع 



 ة والعمل الصحفيالفصل األول: تطور الصحاف

~ 20 ~ 
 

 

 : الرقميتاريخ الصحافة من النشأة إىل العامل -1-1
 مفهوم الصحافة:-1

 للصحافة العديد من ادلفاهيم نذكر من بينها5
5 "بأهنػا ريػأ اداة لونػوير  اػن اننوػاف ه ادمػن كلػائن  امػن اري  ػي "جيفرسوف"يعرفها الرئيس األمريلي  (1

 1هاجوما ي" 
 االسػػو ابة، هذهؽ سػػليم مػػع هانوظػػاـائع اليوميػػة بد ػػة هؽللػػن  عريػػص الصػػحافة  لػػ  اهنػػا فػػن  وػػ ين الو ػػ -

  2لرغبات الراي العاـ ه وجيهن ه نا ن األريبار.
 لػ  اهنػػا5 " يػػع اللػػرؽ الػا  صػػن بواسػػلوها األنبػاع هالوعلياػػات  ليهػػا    ا مهػػور،  "فريػػ ر بونػػد"هيعرفهػا  -

 هكن ما غلري يف العامل هيهم ا مهور".
عرفهػػا  لػػ  اهنػػا5 "هػػي لوػػاف  ػػاؿ ا ومػػع، هاألداة ادلعػػهة  ػػن  مالػػن ه المػػن، في " بػػد ع  مػػر رييػػاط"امػػا  -

 3ها ودة للمو ا ن ه للعا ن".
   4 ع، ه  داد ه وزيع األريبار".هي5 " كوابة، ه  هيف  عريص  رير للصحافة -

 تاريخ الصحافة:-2
ن مباشػرة  مػن الفػم ،  يػ  كانػا األريبػار  نواػهاال صػاؿ عوه الشائعات اهؿ شلن مػن اشػلاؿ ان ػ ـ 

كانػػػا  شػػػوض اه  يػػػضم، حيػػػ   يػػػيع  اياوهػػػا يف ا يػػػاف كفػػػأة، ففػػػي ادلا ػػػي كانػػػا افػػػراد   هبانوااذلػػػا   األذف(، 
الابائن البدائية ياوموف بوظيفة احلراس  ي  كانوا ؼلههف افراد  بيلوهم بأهم األ ػداث الػا يػري مػن  ػوذلم، همػع 

د نفوذهػػػا    ا ػػػاليم هاسػػػعة،  ذ ا ومػػػدت كػػػن مػػػن مصػػػر، هالصػػػ ، هبػػػ د بدايػػػة  لػػػوف األنظمػػػة الوياسػػػية هاموػػػدا
انغريػػ ، هرهمػػا، هالعػػرب إرياػػة    ميػػة ها ػػدة فلػػانوا ياومػػوف بنشػػر اهامػػرهم    ا صػػ  األرض الػػا ػللموهنػػا ، 

و ػة فاد كانا ادلراسيم  لوب ه ناش  ل  جدراف ادلعابد ليوملن النػاس مػن  راع،ػا،  يػ  كانػا لػوي  لػ  رلم
 اسػػوضدموا الػػب د يف ذلػػق الو ػػا، امػػا العمػػن األريبػػار الريا ػػية هاألهامػػر ادللليػػة هغأهػػا مػػن األريبػػار الػػا لػػدث يف
 5.اسوضداـادلنادين افين  اسوضدموااخللب هدؽ اللبوؿ، ه شعاؿ النار هالندهات، هادلآذف هالد اة، كما 

                                                           

  1 نا وت، ه ؿ. الصحافة نشأة والتطور. ط.1. دار ا امعية لللبا ة هالنشر، 6111. ص. 11.
 .12. بأهت5 منشورات دار ملوبة احلياة. ص. الصحافة العربية نشأهتا وتطورىامرهة، اديب.   2
 .146. ص. 6112. جدة5 ملوبة دار جدة، مهارات ووسائل االتصال بيب، راكاف  بد اللرمي ]ه ريرهف[.   3

4
 Denesi, Marcel. Dictionary of media and communications. New York : Library of Congress Cataloging –in- 

Publication Data, 2009. P. 166. 
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الػػن    العػػرب ر اهربػػا، سػػاهم يف  لػػور  مليػػة  ف ظهػػور األهراؽ يف بػػ د الصػػ  منػػذ  الؼ الوػػن  هانوا

اللوابػػػة، هاحلفػػػاظ  لػػػ  الػػػناث البشػػػػري مػػػن اليػػػياع، هبالوػػػاي زيػػػادة  ػػػػدد األشػػػضاص الػػػذين يوػػػوليعوف اللوابػػػػة 
هالاػػراعة، همػػع ظهػػور انسػػ ـ همػػا ا ػػػ  بػػن مػػن هنيػػة  يػػارية هتاافيػػػة نشػػلا اسػػاليب اال صػػاؿ ادلضلػػوط لولػػػ  

امػػػا يف اهربػػػا فاػػػد  1،بػػػة الاػػػر ف ه ػػػدهين الوػػػنة، هكػػػذلق  ر ػػػة البحػػػوث هالفنػػػوف هالعلػػػـو اجػػػات ادلوػػػلم     كوا
ظهػػرت مظػػاهر الصػػحافة يف الرسػػائن ادلضلوإػػة باليػػد يف الربػػع األريػػأ مػػن الاػػرف الفالػػ   شػػر، يف كػػن مػػن  صللػػنا 

الػا ،ػوم باأل ػداث الػا  هادلانيا، ه د اريػو  بلوابوػن رلمو ػة مػن ا نفػ   لبيػة لرغبػات بعػا الشضصػيات الفنيػة
 .2يري يف العامل

همع  لور ادلناخ الوياسي هالفاايف يف اهربا يف ا ااب  صػر النهيػة، احػبحا احلاجػة ملحػة للبحػ   ػن 
هسػػػيلة  ليػػػة سػػػريعة ننوػػػاج  ػػػدد كبػػػأ مػػػن النوػػػي ادلوشػػػاوة هادلولاباػػػة مػػػن  يػػػ  الشػػػلن، هادلنضفيػػػة مػػػن  يػػػ  

األدلػػػاج "جػػػو نهج"، هالػػػا ا ػػػدتا   يػػػأا جػػػذريا يف اسػػػاليب الوعبػػػأ هاال صػػػاؿ، الوللفػػة، لوظهػػػر اللبا ػػػة  لػػػ  يػػػد 
 االريػػػناع يػػػ  بػػػدا األفػػػراد يعومػػػدهف اساسػػػا  لػػػ  الللمػػػات ادللبو ػػػة يف احلصػػػوؿ  لػػػ  معلومػػػا،م، كمػػػا اف هػػػذا 

ولػػص ا ػػاالت سلولػػص الو ػػارب العلميػػة، شلػػا مهػػد اللريػػ  امػػاـ العلمػػاع يف سله سػػاهم بشػػلن كبػػأ يف نشػػر األحػػاث 
 .3نمتاـ ارينا ا،م يف شىت ا االت،  ي  انوشرت اللبا ة يف العديد من الدهؿ األهرهبية هالعربية

ه ػػد سػػاهم اييػػا ظهػػور اللبا ػػة يف ظهػػور اخلػػه ادللبػػوع يف الاػػرف الوػػادس  شػػر، الػػذي ا ػػح  منافوػػا  
أ ادلناؿ ألف ادللابع كانا لػا ر ابػة احللومػة ريلأا للضه ادلضلوط، غأ اف اخله ادللبوع كاف يف اهؿ األمر  و

هرجػػاؿ الػػدين. بػػدا اخلػػه ادللبػػوع يف االنوشػػار هللػػن يف  ػػدهد  ػػياة،  يػػ  احػػبر النػػاس يهومػػوف وػػذض األهراؽ 
 4.، ه د  لورت هذض الور ة    اف احبحا ححيفةاالسول عاخلهية، ألهنا كانا  ر ي فيهم غري ة  ب 

اننوػػاج،  اال صػػاؿالػػا شػػللا نالػػة نو يػػة يف هسػػائن  هاالكوشػػافات ا ػػاتاالرين سػػومرت هبعػػد ذلػػق ا
الولفػػػوف، هالراديػػػو الػػػذي يعػػػد اريلػػػر تػػػورة يف  ػػػامل  هاريػػػناعهذلػػػق مػػػن ريػػػ ؿ ظهػػػور ادلوجػػػات اللهرهم ناإيوػػػية، 

الػػػذي اسػػػوضدـ لناػػػن األريبػػػار، ر يػػػأو الوصػػػوير الفو ػػػوغرايف  1466اال صػػػاؿ، ر بعػػػد ذلػػػق ظهػػػور  للػػػس  ػػػاـ 
لفيلم الوينمائي، ر ظهػور الولف يػوف الػذي كػاف بدايا ػن  لف يػوف ذه لػون  فاػو األبػيا هاألسػود ر احػبر موعػدد ها

 هاذلا ص اخللوي هغأ ذلق من هسائن اال صاؿ  هاالنننااأللواف، هحوال    األ مار الصنا ية هالفاكس هالفيديو 
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الوسػػػػػائو ادلوعػػػػػددة الػػػػػا  ر لػػػػػ  بعملهػػػػػا  لػػػػػ  احلاسػػػػػبات  هان ػػػػػ ـ، لوػػػػػأو مر لػػػػػة اال صػػػػػاؿ الوفػػػػػا لي اه مر لػػػػػة

 .1انللنهنية
 ف تػػورة اال صػػاالت الػػا  ػػدتا يف الاػػرف العشػػرين ادت    ظهػػور اه يػػة جديػػدة لناػػن ادلعلومػػات  ووػػم  

أ    اه يػػة غػػ االنواػػاؿادللبو ػػة يف الوفلػػأ يف  ان ػػ ـبدرجػػة اكػػه مػػن ادلرهنػػة يف الوعامػػن معهػػا، فبػػدات هسػػائن 
هر يػػػػة لنشػػػػر رسػػػػائلها هاف يلػػػػوف ذلػػػػا مػػػػوإن  لػػػػ  شػػػػبلة االنننػػػػا اه العػػػػامل االفنا ػػػػي، هرياحػػػػة مػػػػع   ايػػػػد  ػػػػدد 
موػػوضدمي شػػبلة االنننػػا الػػا سػػاعلا يف  لػػور الصػػحافة مػػن ريػػ ؿ بػػرهز ريػػدمات جديػػدة يف ميػػداهنا،  يػػ  

ساسػية لد ػداث العاجلػة هذلػق مػن  أت    اسو  ؿ االنننا يف  ملية   لية األريبار همصدر من ادلصػادر األ
 فيوبوؾ ه وين... خل هاالجوما يةري ؿ ادلوا ع انريبارية، هادلوا ع الوفا لية 

يف  مليػػػة لريػػػر األريبػػػار رياحػػػة بعػػػد ظهػػػور احلاسػػػبات انللنهنيػػػة  االنننػػػاالصػػػحافة مػػػن  اسػػػوفادتكمػػػا 
العمػن الصػحفي، هيف  مليػة  ػع ادلعلومػات هكذلق  ملانية  فظ األريبار يف هذض األجه ة ههذا سػا د يف  يوػأ 

هلليلها ه فوأها هيف اسونباط هسػائن هاشػلاؿ لريريػة جديػدة ايػن احػبر الصػحفي يوػوضدـ  والػب  ديفػة لنشػر 
اريبػػارض ه  اػػاريرضر ابرزهػػا الفيػػديو الػػذي اريوصػػر حػػعوبات ه مشػػاات الوحريػػر الوػػاباة، ه كػػذلق ظهػػور العديػػد مػػن 

ه حػحافة البيانػات الػا  عومػد  لػ  ادلعليػات ه  االسواصػائيةافة انللنهنيػة هالصػحافة انواع الصحافة منها الصح
مػن الاوالػب الصػحفية  اريررافيلية، هاييا جاع نوع غا ووى ه نشرض  ل  شلن رسومات  البيانات الر مية يف بناع

بػػاض ا مهػػور زلػػدهد، لػػذلق انو ادللونػػات البصػػرية، ريصوًحػػا هاف  ههػػو مػػا يعػػرؼ بالوػػرد البصػػري الػػذي يعومػػد  لػػ  
  ذب الاارئ    الرسالة الا لملها. إرياة فعالة اه سلولة حور  يلة  عد   فالصورة ال فوة للنظر

 
 :واالتصالالصحافة يف عصر تكنولوجيا اإلعالم -1-2

  صحافة ادلواطن:-1
  بػ غبإملػاف ادلػواإن   حػبرا اين لور هظائفها الوفا لية، ه  االننناظهر مصللر ححافة ادلواإن مع ظهور 

 2.بعيهم البعا باأل داث ا ارية  ه ادلدهنات، ادلنوديات، الفايوبوؾ، ه ىت اليو يوب
ه رفا ححافة ادلواإن مبوميات سلولفة، فمنهم من يلل   ليها ححافة ادلصدر ادلفووح، همنهم من 

يوموهنا الصحافة  ه ريرهف، User generated contentيوميها ححافة ا ووى ادلنشئ من  بن ادلووضدـ 
 Civic Journalism الشعبيةاه هالصحافة ادلدنية  ،Participatory Journalismالوشاركية 
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 ػػداد  اػػارير  ػػن ا ػػداث يوميػػة ياػػـو وػػا افػػراد مػػن العامػػة مػػن موػػوضدمي كمػػا  عػػرؼ حػػحافة ادلػػواإن بأهنػػا    
 .1األنننا لنشرها  ه الشبلة

 
 ػػن حػػحافة ادلػػواإن5 "هػػي موػػا دة ادلػػواإن للصػػحفي يف  مليػػة  Thom Lieb " ػػـو ليػػب"اللا ػػب هياػػوؿ 
 2".األريبار

الػا اذػذت مػن ادلػواإن  مراسػل  بػدهف  ان ػ ـهلاد لفا هذا النوع من الصحافة اهومػاـ موا ػع هسػائن 
، هالاػػيم ادلهنيػػة، ماابػػن بػػدؿ ا ومادهػػا  لػػ  الصػػحفي  ا نفػػ ، األمػػر الػػذي غػػأ يف هيللػػة  نظػػيم العمػػن هالػػره  

الصػػػحفي سػػػيوم بواسػػػلة   مػػػن اننوػػػاج %01بػػػأف  ان ػػػ ـ يػػػ  كانػػػا هنػػػاؾ دراسػػػة  نبػػػأ فيهػػػا ريػػػهاع يف رلػػػاؿ 
 يػ    6110، فاػد كػاف للمػواإن الصػحفي دهرا مهمػا مػف  يف  ف ػأات لنػدف سػنة 6161ادلواإن  حلوؿ  ػاـ 

ه ػػىت ادللبو ػػة بناػػن الصػػور، هالفيػػديوهات،  نذا يػػةهاالولفازيػػة  ان ػػ ـكػػاف األريػػأ يعمػػن  لػػ  موػػا دة هسػػائن 
بوأسػػيس رلمو ػػة    ميػػة  6111سػنة  BBCه ػىت الواػػارير مػػن مو ػع احلػػدث مباشػػرة. األمػػر الػذي دفػػع م سوػػة 

 Userما ي لػػػا اسػػػحػػػحفيا سلوصػػػة مبوابعػػػة األريبػػػار ادلنشػػػورة  لػػػ  موا ػػػع الوواحػػػن االجومػػػ 62 ولػػػوف مػػػن 
Generated Content Department 3اي دائرة ا ووى الذي ينو ن ادلووضدـ.  

 :investigative journalism  االستقصائيةالصحافة -2
  وجد العديد من الوعريفات للصحافة االسواصائية، نذكر منها مايلي5

يف العمػػ  ه لشػػص شػػي ا مػػا   ريباريػػة"   ليػػة بأنػػنللصػػحافة االسواصػػائية هػػذا النػػوع  ادلنظمةةة األمريكيةةة عػػرؼ 
هسياسػػػات غػػػأ حػػػائبة نوي ػػػة  هػػػد شػػػض  بذلػػػن حػػػحفي اه  نريفا ػػػاتد اف يبايػػػن سػػػرا اه   شػػػر يريػػػد ا ػػػ
 4ححيفة".

امػػور  مػػا  ،" اف الصػػحافة االسواصػػائية  شػػمن كشػػص امػػور ريفيػػة لل مهػػور مػػارؾ هننهنػػر هانوػػوف"هيػػرى  -
 اريفاها  مدا شض  ذه منصب يف الوللة اه اريوفا حدفة ريلص ركػاـ فو ػوي مػن احلاػائ  هالظػرهؼ

 5الا احبر من الصعب فهمها، ه وللب اسوضداـ مصادر معلومات ههتائ  سرية ه لنية".
الصػػػحافة االسواصػػػائية  لػػػ  اهنػػػا5 " هنػػػ  مػػػنظ م  "كػػػابلن دافيػػػد"هيعػػػرؼ الصػػػحفي االسواصػػػائي ادلضيػػػـر  -

 حلدس، يولل ػب ال ػوص يف العمػ ، هالبحػ  الفعلػي الػذي ياػـو بػن الصػحفي بنفوػن، بان ػافة    الو ليػة
 الصحفية. يوناهؿ إرياة  لمية يف البح ، معومدة  ل  ه ع فر ية هاريوبار مدى ححوها، هالوأك د من 

                                                           
 .10 ناف، امحد سليم. ادلرجع نفون. ص  1

2
 http://cor.europa.eu/en/events /europcom/Documents/Simelio.pdf    تاريخ 

. 6110ان  ـ،  ير سلولة حوث هسياسات اال  ـ(. مرك   لو  .ة ادلواطن وتأثريىا على مصادر وسائل اإلعالم احملليةصحاف اال،   هة5   3
 . 4ص.
 .62.ص .7026 دار اليازوري العممية،. عمان5 االستقصائيةالصحافة . عبد الرزاق ،محمد الدليمي  4
 . 12. ص6114.  ماف، قة دليل شبكة أريج للصحافة االستقصائيةعلى درب احلقيال هاهي، زلمود، حباغ، رنا  ه ريرهف(.   5

http://cor.europa.eu/en/events%20/europcom/Documents/Simelio.pdf
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احلاائ  ا اإة وذض الفر ية، هنبش األسرار ادل مورة، هه ع ركػائ  العدالػة االجوما يػة هادلوػاعلة، بان ػافة 

 1ن بيانات".   االسوضداـ ادلفرط للوو ي ت ادلعلنة ه ادًة ما  لوف  ل  شل
   ميػػوفنالػػا بػػرزت يف رلػػاؿ الصػػحافة االسواصػػائية  عريػػص ادلػػديرة الونفيذيػػة  همػػن بػػ  الوعريفػػات العربيػػة     

االسواصػائية هػي5 "افيػن إرياػة   ف الصػحافة اوؿ  ، الا"اري  رنا حباغ5 " رب من اجن ححافة اسواصائية
ادلػػػهم  الػػػذي يػػػوم  ػػػمن  لاػػػات حػػػنا ة ان ػػػ ـ همتريػػػر   لػػػب احلاياػػػة هاخلػػػرهج مػػػن دائػػػرة الوػػػأتأ   للوحػػػوؿ 

 لشػص الو ػاهزات هادلمارسػات اخلاإ ػة ه فعػن مبػدا ا اسػبة هادلوػائلة،  االسواصػائيةادلعلومات، هاف الصػحافة 
 2مبا ي دي مبدئيا     صويب األه اع.

ياههػا يف انبػراز هالنكيػ  ظهرت الصحافة االسواصائية مع بداية  لور مفهـو هدهر الصحافة يف ا ومع ها
هالفوػػاد هذلػػذا رػػي زلػػرره هػػذا اللػػوف  بػػاالضلراؼهالوحػػري  ػػن  يػػايا معينػػة لػػدث يف ا ومػػع، رياحػػة فيمػػا يوعلػػ  

ادلنابوف  ن الفوػاد، ه ػد اإلػ  هػذا االسػم  لػ  رلمو ػة مػن الصػحفي  الػذين  ػادها محػ ت حػحفية  مهمػة  ػد 
يف  ػػػركوهم الصػػػحفية  لػػػ  نشػػػر  الع ادللابػػػوف بػػػادلناب   ػػػن الفوػػػاد ، هلاػػػد ا ومػػػد هػػػ1411الفوػػػاد رياحػػػة  ػػػاـ 

   ػػن الفوػػاد  الوحاياػػات الصػػحفية اللاشػػفة ادلبنيػػة  لػػ  الوتػػائ  الرريػػة هريا ػػعة دلرا بػػة اخلػػه هبػػرزت  ركػػة ادلنابػػ
 .1411كاوة مهمة  اـ 

ر  بػػػددت  ػػػاـ ، 1411اضلصػػػر هػػػذا اللػػػوف مػػػن الصػػػحافة بعػػػد ذلػػػق بعػػػام  ر بل ػػػا  مػػػة الن ػػػاح  ػػػاـ 
   اريوفػاع هػذا اللػوف  ادى،  ي  بدا ا مهور يبوعد  نها، هكذلق  عرض الصحص الي وط ادلاليػة ، شلػا 1416

 IRE امريلػػػػػامت  أسػػػػػيس الػػػػػاد ادلنػػػػػدهب  ها ػػػػػررين االسواصػػػػػائي  يف  1421مػػػػػن حػػػػػفحا،ا، امػػػػػا يف  ػػػػػاـ 
Investigative  Reporters and Editors ؼ    الػربر،  يػ   أسػس االلػاد ك ما ػة حػحفية ال ،ػد

 نميوهػػا، هالعمػػن  لػػ  ه ػػع ه  وػػدؼ  شػػ يع الصػػحافة االسواصػػائية لػػ  يػػد رلمو ػػة مػػن ا ػػررين االسواصػػائي  
    بان ػػافة ػػن ادلو ػػو ات االسواصػػائية، هػػذا   ريباريػػةريلػػو لولػػوير ادلركػػ  للمػػوارد مػػن ريػػ ؿ ريػػدمات هنشػػرة 

 ريرى. دلين للضهاع هريدمات ا
بشػػػلن هاسػػػع يف رلػػػاالت كشػػػص الفوػػػاد يف ا ومػػػع ه اػػػدمي الر يػػػة  اآلفالصػػػحافة االسواصػػػائية  وػػػوضدـ 

، ه د حػا ب هػذا ظلػوا مو ايػدا يف  وظيػص األريرى ان  ـاالسواصائية الشاملة الا ال  ووليع اف  ادمها هسائن 
 ػػػررهف االسواصػػػائي   ليهػػػا،  صػػػنيص ادلعلومػػػات هالبيانػػػات اللفػػػأة الػػػا ػلصػػػن ا ألغػػػراضاحلاسػػػبات االللنهنيػػػة 

هلليلها بشلن يوا د  لػ  الوحػوؿ    ري حػات كميػة د ياػة، ا ومػدت الصػحافة االسواصػائية يف البدايػة  لػ  

                                                           
1
 https://ijnet.org/ar/blog/167210     6112-11-512  ال يارة اريي   

 .26، 21زلمد الدليمي،  بد الرزاؽ. مرجع نفون. ص ص. 2
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العمػػن الفػػردي للػػن مػػع الولػػور الولنولػػوجي  ملػػا ادل سوػػات  لػػ   ع يػػ  العمػػن ا مػػا ي الػػذي ي يػػد مػػن  ػػوافر 
 1ية ا يدة.الواارير الصحف   داداخلهات هبالواي 

 الصحافة اإللكرتونية:-3
 لصحافة انللنهنية العديد من الوعريفات منها5ا
الصػحافة انللنهنيػة  لػ  اهنػا5 "الصػحص الػا  وػوضدـ االنننػا   "  واف زلمػود احلوػاف" رؼ الدكوور  -

 2كاناة النوشارها بالللمة هالصورة احلية هالصوت ا يانا هباحلي  ادلو أ  نيا".
 نشػػر  5multimedia "هػػي هسػػيلة مػػن الوسػػائن موعػػددة الوسػػائو رضةةا عبةةو الواجةةو أمةةنييػػا ه رفهػػا ا -

بشػلن دهري، هبػر م  االنننػافيها األريبار هادلااالت هكافة الفنوف الصحفية  ػه شػبلة ادلعلومػات الدهليػة 
   ه صػن  انيات  رض النصوص هالرسـو هالصػور ادلوحركػة، هبعػا ادليػ ات الوفا ليػة  باسوضداـموولون 

 3الاارئ من ري ؿ شاشة احلاسب اآلي سواع كاف ذلا احن ملبوع اه كانا ححيفة  للنهنية ريالصة".
 منشورات دهرية  يم ا داث جارية سواع كانا لووي  ل  مو و ات رياحة اه  ن بأهنا " بارة  عرؼ -

  4احلاسوب". امة  ادة ما  لوف موا ة  ل  شبلة االنننا اه يوم  راع،ا  ل  شاشة جهاز 
حػدارها هنشػرها  ػه شػبلة "منشػور دهري اللػنهج يػوم  هاللوػاب بأهنػا5 العديد من ادلضوص   كما يعرفها -

مػػوج  ألهػػم سػػواع كانػػا هػػذض الصػػحص مبفابػػة نوػػي اه  حػػدارات اللنهنيػػة ذلػػا اموػػداد هر ػػي اه  االنننػػا
  5ا اموداد هر ي".ذلجرائد اه رل ت اللنهنية ليوا  ، اه هيزلوويات الصحص الور ية

لاػػد  رفػػا الصػػحافة ادللووبػػة منػػذ ظهػػور ادللبعػػة تػػورة الػػا يعوػػه النشػػر انللػػنهج مػػن اهػػم زلركا،ػػا،  ػػأترت 
ا ػػد اشػػلاؿ ان ػػ ـ بشػػلن ملحػػوظ  يػػ  ظهػػرت مػػن ري ذلػػا مػػا يوػػم  بالصػػحيفة  با وبارهػػاحػػنا ة الصػػحافة 

 vertual newsا،ا فوػميا بالصػحيفة اخلياليػة الػا  عػددت  وػمي electronic news paperانللنهنيػة 

paper هالصػحيفة  لػ  اخلػو ،news paper on line، هكػذلق ريػا بالصػحيفة ريػارج اخلػو news out 

line. 
 اعلها5نللنهنية بالعديد من الويمات  ووم الصحافة ا

 مشػػاركة الاػػراع يف غػػرؼ  فػػا لي مباشػػر هغػػأ ادلباشػػر، فادلباشػػر يومفػػن يف ك ا صػػاؿ5 ههػػي نو ػػاف التفاعليةةة
 غأ ادلباشر فهو يومفن اال صاؿاألريبار الا  وهم يف لاي  اال صاؿ ادلباشر ب  مو هي الصحافة هزلرريها، اما 

 
                                                           

. 6114. ب داد5 مدرسة الصحافة ادلووالة، تقصائية يف مكافحة الفساد ادلايل واإلداري واجلرمية ادلنظمةدور الصحافة االس ون،  لي دنيص.  1
 .2، 1ص ص.

 .23. ص.6111.  ماف5 دار الشرهؽ، الصحافة اإللكرتونية يف الوطن العريب بد األمأ، الفيصن. 2 
 . 40. ص.6112هالووزيع، . دار الف ر للنشر الصحافة اإللكرتونية بد الواجد، ام  ر ا.  3
 .02، ػ02. ص ص.6116. الااهرة5 دار اللواب احلدي ، الصحافة اإللكرتونية والتطبيقات اإلعالمية احلويثةبع ي ،  براهيم.  4
 . 8. ص.6112.  ماف5 دار اليازهردي العلمية للنشر هالووزيع، الصحافة االلكرتونية يف ظل الثورة التكنولوجية بد الفواح كنعاف،  لي.  5
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يف الهيػػد انللػػنهج هالاػػوائم الهيديػػة، حيػػ  اف هػػذا الوواحػػن يفوػػر رلػػاؿ للوعلياػػات ه وجيػػن اآلراع هاسػػػ لة،  

 هم يف  وة اه  عص الن  الذي مت نشرةر حي  اف ادلواإن هو الذي يوا
 انيػػة  اسػػوضداـ5  يػػ   ػػوفر الصػػحافة انللنهنيػػة  ملانيػػة لويناميكيةةةا hypertexte  فمػػن ريػػ ؿ هػػذض

الوانيػػة يوػػوليع ادلوػػوفيد اف يلػػوف  ػػرا يف  وجيػػن  ركيوػػن بلرياػػة  لػػوف منلايػػة لػػن بػػدال مػػن اف يلػػوف زلصػػورا يف 
 1الشلن الووابعي ادلنلاي اللا بر

 5  وميػػػ  اخلػػػدمات الػػػا  اػػػدمها الصػػػحص انللنهنيػػػة بػػػالعم  هالشػػػمولية هيويػػػر ذلػػػق يف العمةةةمل ادلعةةةريف
بادلوػػا ة كمػػا يف الصػػحافة ادللبو ػػة،   وايػػد الحيػػ  اف هػػذض الصػػحافة  الصػػحصا وػػاع ادلوػػا ة ادلوا ػػة ذلػػذض 

 ايا ادلوعلاة وذا احلدثرفهي  ادـ ريدما،ا   افية متلن من  براز ريلفيات احلدث هالعمن  ل  ربو الاي
    هفوريػػة   نيػػة5  يػػ  اف الصػػحافة انللنهنيػػة  ووػػم بواػػدمي اريبػػار اآلنيةةة ادلسةةتمر واخلةةوماتالتحةةوي
فهي  اـو   لية كافة األريبار الا ،م مووفديها هالعمن  لػ  لػدي  ريػدما،ا انريباريػة بشػلن  onlineهمباشرة

 الفورية هادلباشرة هكوب تاة مووفيديهار باألنننالبيعة اخلاحة ة الر موومر ه ل  إوؿ اليـو ههذا ودؼ مواي
 :ه ػوفر  ملانيػة الرجػػوع  إمكانيةة توزيعهةا ، فالصػحافة انللنهنيػػة متلػن الاػارئ مػػن الوعػرض ذلػا إػواؿ اليػػـو

 realاحلاياػيفالصػحيفة انللنهنيػة  صػدر يف ه وهػا  لد ػداد الوػاباة مػن ريػ ؿ رياحػية األرشػيص انللػنهج،

time  وػػو رؽاي اف ادلػواإن ال ينوظػر إػوي  مػن اجػػن احلصػوؿ  لػ  العػدد ا ديػد كمػػا يف الصػحافة الور يػة الػا  
  2ه وا إوي  من نا ية الووزيع هالنان.

 صحافة مفتوحة ادلصور: ال-4
صػدر  عبػأ حػحافة ادل Andrew Leonard" ليونارداندره "لاد نشأ هذا النوع من الصحافة شلا اإل   لين      
الػا  ولػوف ماد،ػا مػن  بػن الاػراع، ههػي الفلػرة الػا يوػدها ادلنوػديات.  Open source journalismادلفوػوح

جػوف "ريلفيػة اسػوضداـ اللا ػب   لػ  salon.com  لػ  مو ػع 1444فلر ػن يف ماػاؿ لػن يف  ليونػاردهه ػد نشػر 
نشػػرض يف مو ػػع س شػػدهت، ر  Cyber terrorismالوػػيههج انرهػػابردهد ه علياػػات  لػػ  ادلاػػاؿ  لػػ   "ان لػػ 

، اػراعمعومػدا  لػ  الوعلياػات ال Jane’s Intelligence Review" جينػ  انول يػنس ريفيػو"ا ػاد نشػرض يف رللػة 
   ه اـ مبنحهم  او ا مادية.

 Openهػػذا الوعبػػأ هادلمارسػػة يعلوػػاف شلارسػػة موجػػودة يف األجهػػ ة االسػػوضبارات العوػػلرية يللػػ   ليهػػا      

source intelligence ،  للػػن الوعبػػأ نفوػػن يأريػػذ مصػػدرض مػػن شػػفرات الػػهام  مفوو ػػة ادلصػػدر هsource 

code   اه الهام  احلرةfree software الا  و ع يف االنننا للوماح ألي شض  بلشص ملامن ، 
                                                           

جامعة منتوري، . )مذكرة ماجستير(. قسنطينة5 اجتاىات الصحفين اجلزائرين حنو استخوام الصحافة اإللكرتونية. قدواح ،منال 1
 .211-217.ص ص .7003
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اػػوؽ هظػػائص جديػػدة ذلػػا، ههػػو األمػػر الػػذي  وػػدارين معػػن مبػػادئ     ػػافةاليػػعص هاألريلػػاع فيهػػا ه صػػحيحا اه 
 ةحا ب ادلدهنة اريرى اه ياـو بإ ادادلللية الفلرية، ففي ادلدهنات ؽلنع حا ب مدهنة من اريذ ك ـ 

اسػػوضدامها كعػػرؼ موبػػع، ه ف كػػاف ذلػػق يػػوم بو ػػع ماولفػػات ادلػػدهنات األريػػرى بػػ   وسػػ ، هرابػػو  لػػ  الػػن   
 األحلي، ه رشادات  وؿ كيفية الوحوؿ    ادلصدر.

 بػػ غ زهار ادلدهنػػة  لػػ   ػػماف  اػػوؽ ادللليػػة ه ػػوفر اداة لنرييصػػها، حيػػ  يػػوم  ههػػا ههنػػاؾ منظمػػة  عمػػن      
دلدهنة بن اييا ان ػافة هاالريوصػار. الوعبػأ  وسػع مػ ريرا لوحػص ، هانن ليس بإملاهنم النشر فاو يف ابأهنا مفوو ة

و يوػوضدـ اييػا لوحػص إيػص االنننا اكفر من هحفن دلصادر األريبار ادلدفو ة بواسػلة الصػحفي  ا نفػ ، ههػ
 wikiهاسع من منشورات االنننا رياحة  لق الا  وبدى فيها مظاهر ادلشاركة من ا مهور، مفن اريبار الويلي 

news .1 
 :Data Journalismصحافة البيانات -5

ه نوػاج ححافة البيانات هي " ملية ححفية غلري ري ذلا لصين كميات كبأة من ادلعلومات ه عريفها هلليلهػا 
جديػدة مشػو ة هذلػق مػن ة  بحػ   ػن  فػاؽ هاريبػار همعلومػات مادة ححفية مووندة    البيانػات"، فهػي حػحاف

 ري ؿ  ع كميات كبأة من ا ووى هالاياـ بوحليلها همن ر درلها.
لنوػب ححافة البيانػات  اػـو بواػدمي ادلعلومػات مػن ريػ ؿ الرسػـو البيانيػة ادلضولفػة مفػن ا ػداهؿ هادلضللػات ها

 2بلرؽ  بدا ية نصلاز  ص   ريبارية مشو ة هبلابع  ريباري جديد. باسوعرا ها اخل الاياـادل وية...
 عػػص حػػحافة البيانػػات   ػػداد  صػػ  ريهيػػة  ػػن إريػػ  معا ػػة رلمو ػػات كبػػأة مػػن البيانػػات فهػػو مصػػللر  -

حفي   صصػػهم " لصػػحافة  وا ػػد البيانػػات" اه "حػػحافة  عومػػد  لػػ  البيانػػات"  يػػ  غلػػد الصػػ اريوصػػار
 3اخلهية اه يييفوف ابعاد جديدة ذلا من ب  إيات  وا د البيانات.

ه عرؼ ححافة البيانات اييا  ل  اهنا" الادرة  ل  للين هفحػ  األر ػاـ همعرفػة كيفيػة ه دارة رلمو ػات  (1
 4البيانات اللبأة ه راع،ا بشلن ححير".

منػذ احلػرب الػا  عػا بػ  بريلانيػا  اسػوضدامهاات،  ي  بدا البيان اسوضداـ عوه ححافة البيانات  دؽلة  دـ    
 1361ه ركيا هفرنوا هرهسيا، من ري ؿ نان اريبار احلرب بلن جوانبهػا هبصػورة ها ػحة لعامػة النػاس، ففػي سػنة 

 ،  ي مانشوناسوضدما ححيفة غاردياف الهيلانية هذض اللرياة اتناع   ليوها ألريبار مدارس هالية 

                                                           
 131، 130. ص ص.6113.  ماف5 دار الشرهؽ، لتطبيقاتاإلعالم اجلويو: ادلفاىيم والوسائل وامصلف ، حادؽ  باس.   1
 . ] ل  اخلو[5 مواح  ل  الرابو145 ر ة شأين  بد الرزاؽ. ص  . الوليل اإلعالمي للممارسات ادلهنية واألخالقية.  هاريرهف( كنوو، كارهلينا   2

 http://mediaguide.fi/wp-content/uploads/2016/12/Final-media-guide.pdf   6111-16-511   اريي ال يارة                    
 
3
 Data journalism how to find stories in numbers:   

http://www.scidev.net/mena/journalism/practical-guide/datajournalism-how-to-find-stories-in-numbers.html  

date of visit : 22-012-2016        

 

 
4
 Data journalism : http://www.tcij.org/sites/default/files/u4/Data%20Journalism%20Book.pdf   date of visit : 

29-11-2016    

http://mediaguide.fi/wp-content/uploads/2016/12/Final-media-guide.pdf
http://www.scidev.net/mena/journalism/practical-guide/datajournalism-how-to-find-stories-in-numbers.html
http://www.tcij.org/sites/default/files/u4/Data%20Journalism%20Book.pdf
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ة  ل   نشاع جداهؿ لووي  ل  رلمو ة من البيانات الا  ويمن  دد إػ ب الػذين  وػوليع هػذض  ملا ا ريد 

   1ادلدارس اسويعاوم، هكذلق سلولص  لاليفها.
األمريليػػػة يف  CBCهمػػػع  لػػور   ػػداد الواػػػارير الصػػحفية باسػػوضداـ احلاسػػػوب  ػػأت  نػػاة  1952امػػا سػػنة      

 ها للونب  بالنوائ  االنوضابات يف  لق الفنة ع رلمو ة كبأة من البيانات هلليل
مصػػللر الصػػحافة الد ياػػة الػػا ،ػػدؼ    اسػػوضداـ  Philip Mayer "فيليػػب مػػاير"ا ػػنح  1421هيف      

 مناه  اساليب العلـو االجوما ية هاننوانية يف ادليداف الصحفي.
يوػػػػرت الوحػػػػوؿ     وا ػػػػد  الػػػػا اآليـ همػػػػع الولػػػػور اذلائػػػػن للولنولوجيػػػػا يف رلػػػػاؿ ان ػػػػ  6111هيف سػػػػنة      

  2البيانات يف الدهؿ الدؽلاراإية ههذا ما سا د يف  لور ححافة البيانات.
بيػاف ياػوؿ فيػن انػن  لػ  الصػحفي اف ياػـو  Adrian Holovaty "ادريػاف هولوفػاو"نشػر  6111هيف سػنة      

 بنشر البيانات يف شلن منظم، هاف يووعينوا بالوحلين ان صائي.
مػػػػن  بػػػػن حػػػػحفي مػػػػن جريػػػػدة غارديػػػػاف الػػػػا  اػػػػـو  Data Blogمت  نشػػػػاع مدهنػػػػة  6114هيف مػػػػارس سػػػػنة      

   3بالونوي  األ ماؿ اخلاحة وذا النوع من الصحافة.
مت  اد م متر رياص بصحافة البيانات يف مرك  الصحافة األهرهبية باألموػنداـ  يػ   يػر  6111هيف اهت      

 سلولص اضلاع العامل.العديد من الصحفي  من 
،  يػ   يػر يف هػذا ادلهرجػاف شلفلػي ادلركػ  األهره  Mozillaمت  اد ادلهرجاف الونوي دلػوزي   6111هيف      

 سنة  Data journalism    handbook نػواف ػػػػبللصحافة الا  اما بإحػدار اهؿ كوػاب بصػحافة البيانػات 
6116.4   

ادلعومػػػدة  لػػػ  العديػػػد مػػػن العناحػػػر  انريباريػػػةاتنػػػاع   ليػػػة  ػػػا ي الصػػػحفي مػػػن  مػػػن فػػػردي لعمػػػن  لػػػوؿ العمػػػن 
البصرية ادلضولفة،  ي  احبر فري  العمن يف ه دات ححافة البيانات يولل ب الػدم  بػ  تػ ث مهػارات سلولفػة، 

  ووفر  ل  األغلب يف ت تة اشضاص ههم5
ت  ػػه مصػػادر سلولفػػة ه نظيمهػػا يف هػػو الصػػحفي الاػػادر  لػػ   ػػع البيانػػاصةةحفي ديةةو اسةةتخوام احلاسةةوب:  -

 هي ة  وا د هجداهؿ بيانات باسوضداـ  لبياات احلاسوب الا يعن البيانات اكفر سهولة مع  ملانية لليلها.

                                                           

1
 Data journalism at the Guardian : what is it and how do we do it? Available at : 

https://www.theguardian.com/news/datablog/2011/jul/28/data-journalism date of visit : 08-01-2017         

ماي  3.  مذكرة ماسن(.  ادلة5 جامعة رقميةاخلربية باستخوام صحافة البيانات ال للقصصادلعاجلة اإلعالمية  رزي ر يوسص، بن رازؽ.  ، ؽلاف  2 
 .  22. ص.6110، 1420

3  
 .23 رزي ر يوسص، بن رزاؽ. ادلرجع نفون. ص. ، ؽلاف  4
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ههػو شػض  غليػد مهػارات كوابػة اللػودات الهرليػة ادلضولفػة ه نكػ  مهموػن  لػ   لػوير افيػن  مطور الربرليات: -
 موا ة هسهلة االسوضداـ دلووضدمي اننننا كو عها يف حورة ريرائو اه ملفات الوبن  عن البيانات اليضمة 

 ليها، كما يعمن ايياً  ل   وفأ الولبياػات الػا  وػه ن فهػم الصػحفي  للبيانػات  االإ ع فا لية يوهن للاارئ 
 ه وا دهم يف لليلها ه نظيمها.

صػػور البصػػري الػػذي ؼلوػػ ؿ البيانػػات يف حػػورة مصػػمم البيانػػات هػػو الشػػض  الػػذي ييػػع الومصةةمم البيانةةات:  -
جاذبػػة للاػػارئ هغلعلهػػا مناسػػبة للنشػػر  لػػ  ادلوا ػػع انللنهنيػػة لوناسػػب  فا ػػن الاػػارئ معهػػا بػػالنار الكوشػػاؼ ادل يػػد 

 1من البيانات.
الاػػػراع للبيانػػػات  اسػػػويعابيعومػػػد  صػػػميم البيانػػػات  لػػػ  العديػػػد مػػػن العناحػػػر الرئيوػػػية الػػػا  عمػػػن  لػػػ  زيػػػادة 

 5ب  مبادئ الورد البصري للبياناتفا لن معها همن ه 
 :غليب  ل  الصحفي اف يلوف د ياا اتناع سردض للبيانات هاف  لوف يف سيا ها ادلناسب. الوقة 
  الاػراع، اف يلػوف  انوبػاض5 فعلػ  حػحفي البيانػات  نوػاج  صػميم بلرياػة يػذب مراعاة اجلمهور ادلسةتهو

 الوصميم ها ر ه ابن للفهم.
 ي  انن ينب ي اف يلوف ظلوذج الوصميم مناسب للبيانػات هادلعلومػات منوذج التصميم ادلناسب:  اختيار 

 ادلادمة.
 5 لػػن يػػوملن الاػػارئ مػػن فهػػم كػػن شػػيع يف الوصػػميم مبفػػردض لػػذا اسةةتخوام مفةةاتيرت اسرتشةةادية للتصةةميم

يعنيػن الوصػػميم  دراؾ مػالييػمن اف كافػة الاػػراع بوسػعهم   اسنشػاديةغلػب  لػ  حػحفي البيانػات اف ييػع مفػا ير 
  ل  ضلو سليم.

 5 الػػػواف ريلفيػػػة الوصػػػميم هلػػػوف س سػػػن البيانػػػات بشػػػلن موناسػػػ  هذلػػػق ليػػػوملن اختيةةةار ألةةةوان متناسةةةقة
 الاارئ من ر ية  ناحر الوصميم.

 :2 ي  ال غلب اف  لوف البيانات مبعفرة هغأ منظمة. البساطة   
 

 صحافة الفيويو:-6
 صػػوير همونوػػاج ادلػػادة نػػواع "حػػحافة البػػ  " مػػن ريػػ ؿ  يػػاـ الصػػحفي بإ ػػداد ه  عػػد حػػحافة الفيػػديو ا ػػد ا     

ا ػدتا كػامأا الفيػديو الػدغلواؿ تػورة يف البػ   .1421 ظهرت بػدايا،ا يف الواليػات ادلوحػدة األمريليػةاخلاحة بن، 
ة ادلوحػػدة بادلمللػػ 6111هيف  ػػاـ  يػػورؾ،ر حػػحفي الفيػػديو كوظيفػػة بنيو كانػػا بدايػػة ظهػػو   1441احلػػي هيف  ػػاـ 

 همع انوشار 6110ححفي فيديو يف  اـ  111لولا هكالة     سي لصحافة الفيديو همت  عي  اكفر من 
 

                                                           
 1161-11-21ال يارة5   اريي  5https://ijnet.org/en/node/25216  ناحر فري  العمن يف ححافة البيانات1
  .46-42.ص ص  .7022، عمان .دليل صحافة البيانات لتغطية قضايا حقوق اإلنسان .العراقي ،عمرو 2

https://ijnet.org/en/node/25216


 ة والعمل الصحفيالفصل األول: تطور الصحاف

~ 30 ~ 
 

 
االنننا هاننواج منضفا الولاليص ت ادلوا ع االللنهنيػة هالصػحافة الشػعبية مػع الانػوات الولف يونيػة يف  نوػاج مػا  

 .افة فيديو معاحرةنراض اليـو يف شلن حح
عوػه حػػحافة الفيػديو نالػػة يف الصػػحافة االللنهنيػة مػػن  يػ  احلرفيػػة هادلصػػدا ية ها اذبيػة هنوػػبة ادلشػػاهدين،       

حػػػحفي الفيػػػديو يلوػػػـ  الوحريريػػػة هاسػػػوضداـ اسػػػاليب  ريػػػراج العمػػػن  ػػػن إريػػػ    لػػػاع  مػػػرا اإػػػوؿ للمػػػادة اخلهيػػػة 
 1ادلصورة.
ا، فهػػي   ػػأ إرياػة العمػػن الصػػحفي مػػن إرياػػة الواليديػػة فصػحافة الفيػػديو هػػي اكػػه بلفػػأ مػن  شػػ ين اللػػامأ      
 2إرياة جديدة لورد الاص  اخلهية بشلن ا وى.   ا افة 

الػػا  رفهػػا العػػامل مػػن تػػورة الولنولوجيػػة ا ديػػدة الػػا اجوا ػػا كافػػة ادليػػادين، هسػػاعلا  ف الولػػورات الر ميػػة      
يػػة، هػػذض الوانيػػات للػػامأات الر ميػػة الػػا متوػػاز  ػػودة  البشػػلن كبػػأ يف  لػػور  انيػػات الفيػػديو مػػن ريػػ ؿ ظهػػور ا

 ػػىت البػػػ     ارجػػاع العػػامل يف ه ػػا  صػػػأ، سػػهلة االسػػػوضداـ مػػن  يػػ  الوصػػوير ه ه  ا ميػػع احػػبحا يف موا ػػة
 .بان افة لللامأات احلديفة ادلولورة فاللامأا الر مية  عمن ا وما يليا ههذا سا د مووضدمها،

حلاسب سهن من  ملية ادلونواج الصورة، ه من ميلواج الصػوت مػن ريػ ؿ جهػاز احلاسػوب كما اف  لور ا     
الشضصػي ا مػوؿ، هبالوػػاي كوابػة ادلػادة ان  ميػػة بوػر ة دهف جهػد هبفهػػا  لػ  شػبلة االنننػػا الػا متوػاز هبولػػور 

ديو هالػػا انوهػػا لوصػػ أ هػػذا بإ ػػافة لولػػور بػػرام   ػػ و الفيػػ ،الوػػريع ه لػػور ادلوػػومر يف الوانيػػات يػػـو بعػػد يػػـو
  م ادللفػات بشػلن ملحػوظ مػع احلفػاظ  لػ  ا ػودة العاليػة للصػورة  هالصػوت، كػن هػذا ا ػاؼ  هزاد مػن اعليػة 
حػػػحافة الفيػػػديو الػػػا احػػػبحا مهمػػػة لػػػيس فاػػػو  لػػػات الوليف يػػػوف بػػػن اييػػػاً دلوا ػػػع االنننػػػا  هالصػػػحص الػػػا 

بػػػبعا  ادىت  راع،ػػػا  ػػػن معػػػدالت بيػػػع النوػػػي الور يػػػة شلػػػا سػػػار ا بإحػػػدار نوػػػي  للنهنيػػػة   يػػػد  اليػػػاً معػػػدال
 الصحص العادلية لوحديد ميعاد لو ص إبع النوي الور ية هاالكوفاع بانللنهنية. 

بوسػا، هذض ادلوا ع  وير للصحص  ملانية ه ع  اارير فيديويػة  ػمن ابواوػا مفػن الصػحيفة شػهأة "هاشػنلن      
 32 ايها لوحوين إوا مها ادلضوصة بالو لية ا لية    ححايف فيديو، كػاف لػديها "انذا ة الهيلانية "الا ههي ة

بلػػػامأا،م ه واسػػػبهم  حػػػحايف فيػػػديو رلهػػػ ين 201إا مػػػاً ي لػػػوف ادلمللػػػة ادلوحػػػدة، للػػػن اآلف لػػػديها اكفػػػر مػػػن 
 يووليعوف   لية اي  دث ه ا  صولن. ا مولة ه 

 
                                                           

 02جامعة  لواف، ص. : الااهرة. دراسة صحافة الفيويو الرقمية وتأثرىا بظهور اإلعالم اجلويوهائن زلمد  ه ريرهف(.  ، ناج 1

2
 https://rntc.com/courses/not-scheduled date of visit : 15-12-2017    
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 ة والعمل الصحفيالفصل األول: تطور الصحاف

~ 31 ~ 
 

 

   بنوهػػا ادلوا ػػع الصػػحافية انللنهنيػػة ها لػػات الوليف يونيػػة انريباريػػة للػػن امػػا حػػحافة الفيػػديو يف الػػوإن العػػر      
 إريػػ  ادلصػػللر الزاؿ غػػأ ملػػرهح يف اهسػػاط العامػػة شلػػا سيشػػلن  ابػػة يف جػػن العديػػد مػػن انشػػلاليات منهػػا اف وا

ة للفلػػػرة الاائمػػػة  لػػػ  حػػػحايف الفيػػػديو ا نفػػػ  ريػػػ ؿ الفػػػنة الاادمػػػة،  ػػػدـ  فهػػػم الاػػػائم   لػػػ  ادلوا ػػػع انريباريػػػ
 1 ادمي  اارير هاف ـ  و يلية ها عية األسلوب بشلن ا نايف.

زاد يف اآلهنػػة األريػػأة اهومػػاـ ادل سوػػات ان  ميػػة وػػذا النػػوع مػػن الصػػحافة حيػػ  اهنػػا  ملػػا  لػػ   وظيػػص      
الػذي يوػوليع  صلػاز مػا ححفي  سلوص  يف هذا النوع من الصحافة، حي  اف ححفي وا يلػوف موعػد د ادلهػارات 

سػػين  ض فريػػ   لف يػػوج بأكملػػن. يعػػود هػػذا االهومػػاـ مػػن  بػػن ادل سوػػات اللػػهى وػػذا الصػػحفي ادلوػػو د      ػػد ة 
 .اسباب منها ما هو مادي همنها ما هو مهص

 ريفػا فعل  الصعيد ادلػادي  واجػن اغلػب ادل سوػات ان  ميػة اللػهى لػد يات مالي ػة منػذ سػن ، دفعوهػا        
نفاا،ا  در انملاف. ما اه    لق ادل سوات    اال وماد  ل  شض  ها د فاو ننوػاج الواريػر الولف يػوج بػدالً 

 .من فري  كامن

اَمػػػا  لػػػ  الصػػػعيد ادلهػػػص فيوموػػػع حػػػحفيو الفيػػػديو مبرهنػػػة هسػػػر ة يف احلركػػػة شلػػػا يوػػػا دهم يف  صلػػػاز   ليػػػا،م      
ا ن. يوناسب هذا النموذج يف  االت كفػأة مػع منػاإ  النػ اع اه الا  ػن بشػلن ه ااريرهم يف ه ا اسرع هبوللفة 

  اـ.

 غلػاد افلػار جديػدة ه لويرهػا، هكػذلق  غلػاد  صػ   فصحفي الفيديو يلوف بدي   ن الفري  بأكملن من ري ؿ  
  2ريهية ذات جود  الية، هالعمن كمصور همراسن...اخل.

 :صحافة ادلوبايل-7
ات الولنولوجيػػة نالػػة نو يػػة يف رلػػاؿ ان ػػ ـ،  يػػ  بػػرزت بي ػػات جديػػدة غػػأت مػػن مفػػاهيم ا ػػدث الولػػور      

 اليديػػػة    مفػػػاهيم اريػػػػرى ادت    ظهػػػور ان ػػػ ـ ا ديػػػػد اه مػػػا يعػػػرؼ بػػػػان  ـ الر مػػػي الػػػذي غػػػػأ مػػػن هجػػػػن 
 واج ا ووىالصحافة هالعمن الصحفي، من ري ؿ ظهور ادهات ه انيات جديدة يف ميداف حنا ة األريبار ه ن

 
                                                           

4 http://www.jadeedmedia.com/2012-04-20-17-59-06/2012-04-22-16-10-40/153-2012-04-26-08-44-        

   html. 35    اريي ال يارة5 6111-11-62   

 6112-12-16 اريي ال يارةhttps://ijnet.org/ar/blog/200256     5 كيص ؽللنق اف  صبر ححفي فيديو زلنفًا؟ 2 

http://www.jadeedmedia.com/2012-04-20-17-59-06/2012-04-22-16-10-40/153-2012-04-26-08-44-
http://www.jadeedmedia.com/2012-04-20-17-59-06/2012-04-22-16-10-40/153-2012-04-26-08-44-
http://www.jadeedmedia.com/2012-04-20-17-59-06/2012-04-22-16-10-40/153-2012-04-26-08-44-35.html
http://www.jadeedmedia.com/2012-04-20-17-59-06/2012-04-22-16-10-40/153-2012-04-26-08-44-35.html
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هنالهػا لصػحفي  يف ميػداف لريػر األريبػار للم سوػات ان  ميػة هرياحػة ا ان  مي،  ي  ظهرت إرياػة  ديفػة 
 ه ملية  عها بأيور الوبن  ن إري  اسوضداـ هسائن ان  ـ ا مولة منها5 األجه ة اللو ية هاذلوا ص الذكية

 
يووضدمها الصحفي يف العصر الر مػي، اتنػاع   ليػة األريبػار  ػن  هذض األريأة الا احبحا من ابرز الوسائن الا 

 1إري  اذلا ص ا موؿ.
هػػي مػػن بػػ  الولنولوجيػػات  Mojo يوػػم ؿ" اه "ا مػػوؿ" اه مػػا اه "حػػحافة اذلػػا ص الناػػا فصػػحافة ادلوبايػػن     

 ان  ميػػة  ػػن احلديفػػة الػػا دريلػػا  ػػامل الصػػحافة هان ػػ ـ، هغػػأت العمػػن الصػػحفي مػػن ريػػ ؿ  نوػػاج ميػػام 
 إري  اسوضداـ ادلوباين.

اللا ػب الصػحفي زلمػد ادلنصػور5  رفهػا  عددت  عريفات ححافة ادلوباين يف رلػاؿ ان ػ ـ هاال صػاؿ،  يػ       
هػػي   ػػػدى من ػػػ ات تػػورة ادلعلومػػػات ه ريػػر مػػػا  وحػػػلا  ليػػن  لنولوجيػػػا اال صػػػاؿ،  Mojo"  ف حػػحافة ادلوبايػػػن 

نهنيػػػة، هاموػػػداد    حػػػحافة ادلػػػواإن يف ان ػػػ ـ ا ديػػػد، ههػػػي م سوػػػة كاملػػػة هشػػػلن مولػػػور مػػػن الصػػػحافة انلل
لصػػػػنا ة األريبػػػػار ه ػػػػادرة  لػػػػ   نوػػػػاج األفػػػػ ـ هالصػػػػور الصػػػػحفية هاأل مػػػػاؿ ان  ميػػػػة ادلولاملػػػػة، هاحػػػػبر بإملػػػػاف 

مػػػن ريػػػ ؿ الصػػػحفي ادلومػػػرس هالاػػػادر  لػػػ  اسػػػوضداـ الوانيػػػات ا ديػػػدة يف اجهػػػ ة الوليفونػػػات احلديفػػػة، اف ينفػػػذ 
 اذلا ص الذكي  ادلوباين(  واراً مولامً ، هاف ياـو بإجراع كافة العمليات الفنية مفن5  ادلونواج، الصوت، هالب (، 
دهف اف  لوف هناؾ  اجة    ملوب اه اسووديو اه ماؿ، هال ػلواج الصحفي ايياً     لػم هاهراؽ لوػدهين  صػون 

 2انريبارية ".
باين اه اذلػا ص ا مػوؿ  لػ  "اهنػا  مليػة  ػع األريبػار هنشػرها باسػوضداـ هػا ص ذكػي كما  عرؼ ححافة ادلو      

 3اه جهاز لو ي، ههي اياض جديد يف   لية األريبار هبفها".

 عومد ححافة موباين  ل  اجه ة بويلة  ومفن يف جهاز ها ص الذكي الذي غأ من إبيعػة ال ػرؼ انريباريػة      
 واي ريل  بي ة ححفية جديدة مووفيدا من  لور يف الوانيات ا ديدة هالوريعة يف يف  ملية  ع األريبار، هبال

                                                           
1
 Mobile reporting : https://ijnet.org/en/blog/mobile-reporting-new-web-resource-offers-tips-tools-and-case-

studies  

  5 ححافة ادلوباين2 

https://alkompis.se/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-

%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-

%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%87%D9%88%D9%84%D9%85/ تاريخ                        

     6112-11-521  ال يارة

 مواح  ل 5 . ] ل  اخلو[65. ص.6112.  رللة الصحافة(. جانفي دليل صحافة اذلاتف احملمولالريا، ديانار مر ي، منوصر.  3
e/2017/01/170124082528953.htmlhttp://institute.aljazeera.net/ar/ajr/articl  56112-11-21 اريي ال يارة 

               

https://ijnet.org/en/blog/mobile-reporting-new-web-resource-offers-tips-tools-and-case-studies
https://ijnet.org/en/blog/mobile-reporting-new-web-resource-offers-tips-tools-and-case-studies
https://alkompis.se/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%87%D9%88%D9%84%D9%85/
https://alkompis.se/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%87%D9%88%D9%84%D9%85/
https://alkompis.se/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%87%D9%88%D9%84%D9%85/
https://alkompis.se/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%87%D9%88%D9%84%D9%85/
http://institute.aljazeera.net/ar/ajr/article/2017/01/170124082528953.html
http://institute.aljazeera.net/ar/ajr/article/2017/01/170124082528953.html
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اذلوا ػص الذكيػػة،  يػ  احػػبر الصػحفي ي لػػي األريبػار ه ػػا  ػدهتها بوػػر ة، ها ػن جهػػد هه ػا هالواػػاط لالػػات 
  1 ية من  لب احلدث باسوضداـ اذلا ص ا واؿ.

وضداـ اذلػا ص ا مػوؿ كانػاة  واحػن بػ  الصػحفي    هاألفػراد سار ا العديد من ادل سوات ان  مية    اس     
ريدمػػة  هنػػا   يػػ  ،Mobile News Feedةريدمػػ، هذلػػق مػػن ريػػ ؿ لػػص الايػػايا الػػا لػػدث يف ا ومػػعهسلو
 RSS من موابعة األريبار اخلاحة بأي م سوة من ري ؿ مو عها انللنهج، هذلق  ن إريػ   رسػاؿ  ػوائم متلن
 رسػػلها ادل سوػػة ان  ميػػة    اذلػػا ص ا ػػواؿ مػػن اجػػن اف يلػػوف الفػػرد  نػػاهين األريبػػار الػػا  وائم  ويػػمنالاػػ فهػػذض

 لػػ  درايػػة بلػػن مػػا ػلػػدث دهليػػا ه  ليميػػا هزلليػػا.  عوػػه اللوابػػة اخلػػه للهوا ػػص ا مولػػة امػػر بوػػيو للػػن غلػػب  لػػ  
ب  ليػن ينػب األريلػاع يف كوابػة اخلػه الصحفي مرا اة ريصائ  اذلا ص ا موؿ هنو ية اخله ادلػراد كوابوػن، كمػا غلػ

ه وميػ    2بعدد  لين من الللمػات.   شاشة اذلا ص الا  ومر بلوابةهسلوصر ههذا راجع   اخله  صأهاف يلوف 
 ححافة اذلا ص ا موؿ بالعديد من اخلصائ  منها5

 ة حيػ  اف اذلوا ػص الذكيػة سهولة احلركة فصحافة اذلا ص ا موؿ ال لواج    إوا م كبأة اه معدات تايلػ
 متلن الصحفي من الدريوؿ    ادلناإ  مل  لن موا ة من  بنر

 ححافة اذلا ص ا موؿ  وفر الولاليص  ل  الصحفي  من  ي  ادلعداتر 
 متلن من الوصوير هالوحرير هالوحمين بوانية  اليةر 
 ات رياحػػػة فالوحػػػوؿ     ملانيػػػة البػػػ  ادلباشػػػر بشػػػلن ابوػػػو ها ػػػن كلفػػػة مػػػن ريػػػ ؿ رلمو ػػػة مػػػن  لبياػػػ

 ا مهور هو ادلي ة األساسية يف الصحافة ا مولةر
  متلػػن الصػػحفي مػػن  رسػػاؿ مػػوادض انريباريػػة مباشػػرة مػػن غرفػػة األريبػػار  ػػن إريػػ  الهيػػد انللػػنهج اه اي

  لبي  ارير
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 .1 وير للصحفي  اسولشاؼ مهارا،م هاساليب جديدة يف رهاية الاص  الصحفية   

حافة ادلوباين متلن الصحفي من  صلاز اخلػه  ػن إريػ    ػافة الصػوت ه رسػاؿ  اريػرا شػفاهيا، هكػذلق  لذا فص     
كوابػػة  ػػدد  ليػػن مػػن ا مػػن  ػػوؿ احلػػدث، هكػػذلق  ملانيػػة  اػػدمي حػػور تابوػػة اه فيػػديو  ػػوؿ احلػػدث، فصػػحافة 

ة يف  مليػة   ػػداد الواػػارير، اذلػا ص ا مػػوؿ ذفػػص ه الػن مػػن  لػػاليص ها بػاع محػػن معػػدات الوصػوير هبالوػػاي الوػػر 
 هاألريبار مع ا ناـ احلدهد األري  ية اتناع   لية األريبار.

رجي الػػذي يواجػػن الصػػحفي بعػػا ادلشػػاكن اتنػػاع  ػػع األريبػػار باسػػوعماؿ األجهػػ ة ا مولػػة منهػػا اليػػ ي  اخلػػا     
ادلػدم  مػع اذلػا ص فهػو يلػواو  هفػوفميلر  اي ا ودة، امػا  ميلرهفوف ذا مت اسوعماؿ   ال، ؽللن اف ي تر  ل  اخله

غلػػب اريويػػار ادللػػاف ادلناسػػب هاألجهػػ ة ادلناسػػبة لو ليػػة  لػػذا، اخلاللفػػأ مػػن األحػػوات اخلارجيػػة مفػػن  ركػػة ادلػػرهر...
احلػػدث، كمػػا غلػػب  فػػادي  ػػوع الشػػمس ألنػػن يػػنعلس  لػػ  شاشػػة اذلػػا ص هبالوػػاي حػػعوبة  ػػأإأ احلػػدث، كػػذلق 

 2.اسوعدادا لو لية األريبار العاجلةهياـو بشحن البلارية كن يـو  غلب  ل  الصحفي اف يلوف موفلن

 الصحافة الريادية:-8
كيػػص ؽللػػن لدر ػػاـ الصػػحفية هرجػػن األ مػػاؿ اف يوعايشػػاف مػػع بعيػػهما الػػبعا يف  ػػ  مت فصػػن األنشػػلة       

 ػع األريبػار ادلوػوالة الو ارية هالصحفية بشػلن  ػارؼلي هباػوة؟ هكيػص ؽللػن اف  لػوف  نميػة األ مػاؿ مووافاػة مػع 
 هادلو و ية من  بن شض  ها د؟

هػػذا هػػو  ػػػاؿ الصػػحافة اليػػـو  ػػػ  هجػػدت نفوػػها يف الوػػػنوات األريػػأة يف  مليػػة مػػػن الوحػػوالت ادلووػػػار ة      
نوي ػػة ل نوشػػار الواسػػع السػػوضداـ االنننػػا،  يػػ  مت اسونوػػاخ النمػػاذج الواليديػػة هرلمو ػػة هاسػػعة مػػن الو ػػارب 

اذج الو اريػػػة يف العػػامل االفنا ػػػي، ه اػػاإع الو يػػػأات يف النمػػاذج انريباريػػػة هالوعػػاريص، هادلوػػػارات الصػػحفية هالنمػػ
الوظيفية ظهر مصللر "الصحفي الريادي" الذي ازدادت شعبيون  درغليا ري ؿ مدة زمنيػة ليوػا ببعيػدة ايػن ظهػر 

 .3يف اخللابات الا لفن باالبولار، هادلرهنة، هادلضاإرة

                                                           

    5icle/2017/01/170124082528953.htmlhttp://training.aljazeera.net/ar/ajr/art مواح  ل 25دلين ححافة اذلا ص ا موؿ. ص 1 

 6112-12-61 اريي ال يارة5 
2
 Quinn, Stephen. Mojo : journalism in the asian region.Ed.3. Sangapor : Konrad Adenauer Stifting, 2009. 

P.2940ــ   ] Online  [     available at : http://www.kas.de/wf/doc/kas_18599-544-2-30.pdf   date of visit : 17-02-02-

2017 

3
 Need for instruction in entrepreneurial journalism : 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1386/jmpr.13.2.109_1   date of visit: 18-02-2017 
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رلاؿ ريادة األ ماؿ للصحفي  باسوعادة الويلرة بشلن فػردي ه ػا ي  لػ  موػوابلهم ادلهػص ريػارج   ي  رر  

 اذلياكن ان  مية اذلرمية الاائمة ها امدة.
هيو لػػػ  هػػػذا االهومػػػاـ بالصػػػحافة الرياديػػػة يف االنوشػػػار األريػػػأ للمنػػػاه  ا امعيػػػة ادللرسػػػة للصػػػحافة هريػػػادة       

لػػػا غالبػػػا مػػػا يلوبهػػػا األشػػػضاص الػػػذين ػلػػػاهلوف ه ػػػع الصػػػحافة الرياديػػػة  لػػػ  جػػػدهؿ األ مػػػاؿ، هنشػػػر اللوػػػب ا
 األ ماؿ. 

ه ػد ازداد انوشػار فلػرة الصػػحافة الرياديػة مػن جامعػػة    اريػرى، هاحػبحا  لػ  ضلػػو مووػارع  نصػرا اساسػػيا       
  العػامل  سػواع ادلبوػدئ  اه ذهي يف الوعليم ا امعي، هالدراسات العليا، همت  نشاع مػوارد  عليميػة هبػرام  للصػحفي

اخلػػهة،  يػػ   شػػلن مػػ ي  مػػن األنشػػلة الصػػحفية  لػػ  شػػبلة االنننػػا بػػ  رجػػاؿ األ مػػاؿ هالصػػحفي ر األمػػر 
شلػػا يوػػمر للفػػرد        الػػذي اريػػذ بعػػدا جديػػدا يف سػػياؽ الصػػحافة الرياديػػة مػػن  يػػ  مرهنػػة النشػػر  لػػ  االنننػػا 

ؿ يف نفػس الو ػا،  يػ  اف كػ  النشػاإ  ا ػرب    مػا يبػده ألهؿ ههلػة، باف يلوف حػحفي هزلػرر، هرجػن ا مػا
 يػػ  اف الصػػحفي هرجػػن األ مػػاؿ يواارػػاف الصػػفات هالاػػدرات ادلشػػنكة كملػػاف احلػػدس، هاالسػػوا لية يف العمػػن 

 اليومي، هالادرة  ل  الوواحن ه  ن ادلشاكن بشلن ري ؽ.
حػػػص دلػػػ ي  مػػػن األنشػػػلة الصػػػحفية ه نظػػػيم ادلشػػػاريع،  ذ اف كمػػػا يناوػػػم مصػػػللر الصػػػحافة الرياديػػػة بػػػ  ه       

الصحفي يف رلاؿ  نظيم ادلشاريع ال ينو  زلوػوى للػرؼ تالػ  لياػـو بووزيعػن  ظلػا بػدال  ػن ذلػق يػوم  نوػاج زلوويػات 
 1 للي يوم نشرها، ه رهغلها، هبيعها من  بن الصحفي نفون.

رد كوابػػة فاػػػو بػػن مػػن ادلهػػػم اييػػا اف  لػػوف  لػػػ  بنيػػة مػػػن ه لينػػا اف نعػػرؼ اف الصػػػحافة الرياديػػة ليوػػا رلػػػ      
 اياػػػػة اف الصػػػػحفي ػلوػػػػاج اييػػػػا    رػػػػات منػػػػدهب مبيعػػػػات جيػػػػدة فهػػػػو ييػػػػلر    الوفػػػػاهض  لػػػػ  سػػػػعر بيػػػػع 

فبالنوػػػبة للصػػػحفي  انفوػػػهم، فػػػإف الصػػػحافة الرياديػػػة هػػػي  ،2ادلوػػػا ات ان  نيػػػة، اه جػػػ ع مػػػن ادلو ػػػع اخلػػػاص بػػػن
 ان، ها وياجات العامل  حلواوم اخلاص يف النهي  لاصصهم هبيعها للمحررين.سوؽ م دهر للعمن ادلوو
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ه ع ز الصحافة الريادية الوو رات الاائمة،  يػ  احػبر بعػا الصػحفي  اآلف موػ هل   ػن ا مػاؿ النشػر 

ؽللػػػن  هاأل مػػػاؿ ها وانػػػب الوانيػػػة لعملهػػػم. ههلػػػذا فػػػإف هػػػذض الظػػػاهرة  ػػػدفع ايػػػاض جديػػػد يف  مليػػػة الوه ػػػ  الػػػا
م  ظوهػػػا يف اذلويػػػة الصػػػحفية هيهنػػػا  لػػػ    ػػػادة الوفلػػػأ يف كيفيػػػة  ػػػدارين هػػػذض األنشػػػلة هالوػػػأتأ  لػػػ  بعيػػػها 

 1البعا.
 
 مبادئ وأخالقيات مهنة الصحافة: -1-3

 مفهوم أخالقيات ادلهنة الصحفية:-1
اد مهنػة مػا لومييػ  بػ  مػا هػو اهنػا رلمو ػة الاػيم هادلعػايأ الػا يعومػد  ليهػا افػر   لػ  عرؼ األري ؽ ادلهنية   -

لوحايػػ  ذلػػق يػػوم ه ػػع ميفػػاؽ جيػػد همػػا هػػو سػػيع، فهػػي متفػػن مفهػػـو الصػػواب هاخللػػأ يف الوػػلوؾ ادلهػػص ه 
    2الايم هادلعايأ هادلبادئ ه وا د الولوؾ هادلمارسة. ب  هذض

  :هسػػػلوكيات  اري  يػػػات مهنػػة الصػػحافة هػػػي رلمو ػػة مػػن الاوا ػػػد هادلعػػايأ هاليػػوابوالتعريةةف اإلجرائةةي
 .األري  ية الا غلب  ل  الصحفي اف يوحل  وا اتناع شلارسون دلهنون  من م سوة    مية معينة

 :ادلبادئ-2

  : هػػو حػػدؽ الصػػحفي اتنػػاع معا ػػة ادلػػادة ان  ميػػة، مػػن ريػػ ؿ ذكػػر احلاياػػة الػػا  عوػػه  نصػػر الصةةةةةةةةةةةو
كمػا ال غلػب الوحػوؿ  ليهػا    يػضيم،هػي دهف لريػص اه مهم يف العمن ان  مي، حي  يلػوف ذكػر احلاياػة كمػا 

بلرؽ حعبة هللن سليمة ه من بن ؽللن الوحوؿ اليها  هحد ها،مشبوهة فهذا ي تر  ل  ها عيوها  اهبلرؽ ملووية 
يلة الػػا يعمػػن ، فالصػػدؽ يف ادلعلومػػات غلعػػن مػػن الصػػحفي مصػػدر الفاػػة لػػدى الوسػػدهف لريػػص األحػػليمصػػدرها 

 .رفيها هلدى ا مهو 
 5  ومفػػن يف  اػػدمي اخلػػه بنػػوع مػػن الن اهػػة هاحليػػاد هينػػب اخللػػو بػػ  األمػػور مفػػن5 اخللػػو بػػ  اخلػػه لنزاىةةةا

كمػػا  فيػػد الن اهػػة  األريبػػار  ليػػة  اتنػػاعهالوعليػػ  اه انشػػهار هبػػ  الصػػاو العػػاـ هالصػػاو اخلػػاص اي ينػػب الذا يػػة 

                                                           

1
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 هاال وصػادية أتأ اه ر ابة داريلية هالي وط الوياسػية  أليع ه دـ اخليو  ،هاالسوا لية يف العمن الو رد من اذلوية
 1.اشلاذلاميع هاالجوما ية هالفاافية  

   بإنصا وكتابة القصة اخلربية  اآلخريناحملافظة على حقو: 
ه ػػػػدـ ياهزهػػػػا  ػػػػن إريػػػػ  الوػػػػدرين يف احليػػػػاة  اآلريػػػػرينهذلػػػق مػػػػن ريػػػػ ؿ العمػػػػن  لػػػػ  احلفػػػػاظ  لػػػػ   اػػػػوؽ      

 2.مبا سوضلفن من اتر ها رار  ل  نفوية الفرد االهوماـهكشص اسرارهم، دهف الشضصية لدفراد 
دلعػايأ ادلشػنكة لدمانػة فالصحفي غلػب  ليػن ا ػناـ  اػوؽ األشػضاص الػذين ذلػم    ػة باألريبػار هاف يرا ػوا ا     

ت  د  لػوف سػبب كاف سينشر ادلعلوما   ذاغلب  ل  الصحفي اف يادر ما  األريبار،  ي  انن  ند كوابة هالشرؼ
 3هاف ال يصرح بأرائهم احلاياية ألف هذا سيمس كراموهم اننوانية. األشضاص الذين ذلم    ة باخله   راجيف 
 د ػػة هحػػحة ادلعلومػػات جػػ ع مهػػم يف لديػػد مصػػدا ية اي م سوػػة  5الصةةحفي لدقةةة ادلعلومةةات يف العمةة

 فاألريبػار حػحير،يلػوف يوميػ  بالد ػة هاف يلػوف  اففالصػحفي  نػد نشػر اخلػه غلػب  معرهفة هذات  يمة.    مية
. هغلػػب  أكيػػد حػػحة ادلعلومػػات مػػن مصػػادر موتو ػػة لويػػمينها يف األحػػلي لػػوف مػػن مصػػدرها  افهالواػػارير غلػػب 
 ان  ميػةالوارير، مهما كاف ح أا، يعرض مصدا ية ه يمػة ادل سوػة  اهريلأ يف اخله  هاي.   دادهاادلادة الا يوم 

 .هالواػارير الػا  صػدرها باألريبػارلق ادل سوة مصدا يوها هشعبيوها ب  الناس، ف  يعودها يهومػوف للضلر، ه فاد  
 4فادلعلومات الا  لوف غأ موتاة يف سوؼ متس بومعة الصحفي.

 :مبعػ  انػػن ال غلػػوز اريبػػارضيوحمػن موػػ هلية الوفبػػا مػن حػػحة  افاي انػػن غلػػب  لػ  ان  مػػي  ادلسةوولية ،
 لوحا  منن هالوحري بشأنن هالو اـ الد ة يف معا ون هاحلذر يف نشرض.نان اي ريه دهف ا

  :همػن ان ػ ـهسػائن  اماـه فيد باف ادلواإن  موواههف يف احلاوؽ هالواجبات كما هم موواههف العوالة ،
ة جهػػػة دهف اريػػػرى، هاف العدالػػػ اهتاافػػػة  اه لػػػوف هػػػذض الوسػػػائن  عبػػػأا  ػػػن ف ػػػة  افهنػػػا  ػػػأو  ػػػرهرة احلػػػرص  لػػػ  

 هانتػػػارةهالصػػػور هاالبوعػػػاد  ػػػدر انملػػػاف  ػػػن اسػػػاليب ادلبال ػػػة هالوهويػػػن  األريبػػػار اويػػػي  ػػػوريي احللمػػػة يف  ػػػرض 
 الررييصة.

 :هيعرؼ  الصحفي،هادلاصود بن هو  دـ  يم  اخله اي مو ص شضصي من  احليادStahl  بأنػناحليػاد 
هور ضلو مو ػص معػ  يػاض ادلو ػوع الػوارد يف اسومالة ا م اشلاؿاي شلن من  اهالبعد  ن اسوعماؿ ل ة  اإفية 

   5اخله.

                                                           
1
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2
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%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A                                           6112-16-14 اريي ال يارة5   
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 ههػػي  ومفػػن يف ينػػب الصػػحفي  الوصػػرفات غػػأ ال ئاػػة اه ظهػػور مبظهػػر غػػأ الئػػ ، كػػذلق  :االسةةتقاللية
 عػػص احلفػػاظ  لػػ  اللرامػػة الصػػحفية هاألمانػػة ألف الصػػحفي ػلمػػن رسػػالة مهمػػة الػػا  اػػـو بػػده  فايفػػي يف ا ومػػع 

      1.اآلريرينع حورة هليس إفيلي ه لمي
 
 

 خالقيات:األ-3
 هان ػػ ـهلػػدد ه ػػنظم األريػػ ؽ هالوػػلوكيات مػػن ريػػ ؿ نو ػػاف مػػن مواتيػػ  الشػػرؼ ادلهػػص يف الصػػحافة    

  علا5
 مواثيمل إجبارية وإلزامية: ( أ

 هيف هػػذض احلالػػة لمػػن ادلواتيػػ  بعػػا اشػػلاؿ العاػػاب دلػػن ؼلػػالفوف مػػا جػػاع وػػا مػػن معػػايأ للوػػلوؾ ادلهػػص اه 
 اه الوأنيب العاـ اه الوو ص  ن م اهلة ادلهنة.  اال ولاراوموا بإهناكها، هيدرين يف هذا ي

 مواثيمل اختيارية:   ( ب
اي  اػػػػـو  لػػػػ  اسػػػػاس رغبػػػػة هاردة مػػػػن العػػػػامل  يف مهنػػػػة الصػػػػحافة حيػػػػ  ين ػػػػب  لػػػػ  مػػػػوفاوهم  ليهػػػػا  

 فابة  نظيم ذاو ذلم. شلارسوهم للعمن ه عد هذض ادلواتي  مب اتناعالو امهم بونفيذ ما جاع فيها 
 مواتي  الشرؼ ادلهص5  اشلاؿه عددت   
 يعػا ههػي الصػحافة ادللبو ػة هادلرئيػة هادلوػمو ة هاالللنهنيػة هاللوػب هالوػينما  ان ػ ـمواتي  رياحة بوسػائن -1

 هادلورحر
 ، الوولية، هان  ف ادلباشر هادلموؿ(ران  ـمواتي  ،وم  وانب ادليموف اال صاي  الوعليمي، -6
نظػػػػػػم اال صػػػػػػاؿ  اهادلوػػػػػػرح  اهالوػػػػػػينما  اهاألداة كالصػػػػػػحافة هالراديػػػػػػو هالولف يػػػػػػوف  اهمواتيػػػػػػ   ونػػػػػػاهؿ الوسػػػػػػيلة -2

 انللنهجر
 األريبػػػاركػػػأف   لػػػي يف الصػػػحيفة مػػػف  الوحريػػػر    ان ػػػ ـاكفػػػر مػػػن جوانػػػب حػػػنا ة  اهمواتيػػػ   ونػػػاهؿ جانبػػػا -2

 2ارية( هان  ف هالووزيع هالنهي .ا  هاأل داث
 العراقيل والتحويات اليت تواجو الصحفي:-1-4
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  ليػػػنفاألريبػػػار هػػػي حػػػنا ة الصػػػحافة األساسػػػية، فهػػػي سػػػلعة سػػػريعة البػػػوار، فمػػػا يوػػػع   عنصةةةر الوقةةة : ( ت
مػن الصحفي هػلصن  لين من معلومات هه ائع  شلن اليـو سباا ححفيا مهما ال  يمػة لػن غػدا، فهنػاؾ ا ديػد، ه 

  نصر ال من مولو  لين بشلن موومر.     اهر يعمن الصحفي هسيص الو ا 
 اه ذا كانا الصحافة كما يصفها البعا، هي مهمة البح   ػن ادلوا ػب،  الضغوط النفسية والعصبية: ( ث

هادلو ػو ات غلعػن الصػحفي يعػيش يف  األريبػارهي مهنة البح   ن احلاياة، فاف البحػ   ػن احلاياػة مػن ريػ ؿ 
الػػػذي  هانهنػػػاؾموػػػومرة مػػػن الن ػػػب، هاالنوظػػػار، هالوو ػػػع، هاليػػػأس، هان بػػاط، هاالنوصػػػار شلػػػا يوػػػبب الوعػػػب  الػػة 

 العصبية هاريرى. هاألمراضانحابة بأمراض الالب    ي دي بالدرجة األه  
 
 انملػػاف شػػلن ادلو ػػو ية  يمػػة اساسػػية مهمػػة يف العمػػن الصػػحفي، يوػػع  الصػػحفي باػػدر  ادلوضةةوعية: ( ج

هػا. هيوللػب لايػػ  ادلو ػو ية فصػػن الػراي  ػػن احلاياػة، هلايػ  الن اهػػة هالوػوازف، بإ لػػاع األإػراؼ ادلضولفػػة لوحايا
 اههجهػػات نظرهػػا،  ػىت يووػػ  لل مهػػور احلصػػوؿ  لػػ  كػن ادلعلومػػات ال زمػػة  ػػوؿ  يػػية،  نبػػداعفرحػا مولاف ػػة 
 . ههي  عص احلياد دهف الودرين هادلشاركة.األ داث دث من 

، ابػػرز ادلشػػاكن الػػا  واجػػن الصػػحفي ه وضػػذ  ػػدة ان ػػ ـ شػػلن الر ابػػة الػػا  فػػرض  لػػ  هسػػائن  الرقابةةة: ( ح
 نذكر منها5 اشلاؿ

 ا اخللوات اخلاحة بالعمن الصحفي الووجيهات احللومية  وؿ بع اه ائمة بالوعليمات   حدار 
  يايا معينةر اهالودرين يف اسلوب ادلعا ة الصحفية ادلوصلة بأ داث  
 اليػػػػ و ادلعنػػػػوي  اهاليػػػػ و ادلػػػػادي  الوػػػػ ن، اللػػػػرد مػػػػن اخلدمػػػػة(  اشػػػػلاؿ  ميػػػػ  لػػػػبعا  عػػػػرض ان
 فرض الر ابة باسوضداـ موميات ه عبأات  د يراها  (رارير، النهيب، ادلنع من اللوابة، النان  ل   من انغراع 

الاػػومي،  هاألمػػنالوإنيػػة، ملاإػػة كالصػػاو العػػاـ، هادلصػػلحة الاوميػػة، هاحلفػػاظ  لػػ  الو ػػدة  اهغاميػػة  اهنػػاالػػبعا 
محايػػة النظػػاـ العػػاـ. ههػػذض كلهػػا  ػػد متوػػد لوصػػبر سػػوارا لمػػي بػػن الوػػللة العامػػة  اههادلاومػػات األساسػػية للم ومػػع، 

 نفوها، هاألشضاص العامل  من النادر
  ،ا رر ادلو هؿ دارين ادل سوة ان  ميةر اهالر ابة الا  د ؽلارسها رئيس الوحرير 
    األريبارمصادر    من مصادرها ه رية الرجوع  األنباعرية اسوااع ه ع  يود  ل. 
، مػا  لر ػن الفػورة الراهنػة يف رلػاؿ االفمػن اريلػر الوحػديات الػا  واجػن الصػحفي  التحوي التكنولوجي: ( خ

هكمهنػػة.  موو عػة يف موػوابن الصػحافة كصػنا ة هاتػار لنولوجيػا ادلعلومػات هاال صػاالت همػن موػوحدتات هنوػػائ  
العديػػد مػػن الصػحفي  اليػػـو يعػػانوف مػػن ناػ  يف الولػػوين  ػػوؿ االسػوضدامات الولنولوجيػػة احلديفػػة رياحػػة  فهنػاؾ

    1الصحفيوف الادام  منهم.

                                                           
1
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 ػػػ داد فػػػا ورة الػػػدفع  نػػػدما ينللػػػ  الصػػػحفي لو ليػػػة  ػػػدث اه  اخلطةةةرة: لتغطيةةةة الصةةةحفية يف األوقةةةاتا ( د
اه بػ  بػراتن نػ اع موػلر، اه يف الباػاع ادللوهبػة  مو ص ما يف ه ا من األه ات اخللػرة داريػن ر ػ   ػرب  ػرهس،

الػا  عػػاج مػػن  نػص ها ػػلرابات، ه فواػػد لدمػػن هاألمػاف هاالسػػوارار، اه  ػػىت مػػن  لػب  ظػػاهرة سػػلمية  نالػػب    
 اؿ  نص هش ب يفاد الويلرة  ليها.ا م

همػػػن سػػػا ات هلػػػذا ال رلػػػاؿ للوشػػػليق ملػػػورة العمػػػن الصػػػحفي ادليػػػداج الػػػذي غلعػػػن مػػػن اه ػػػات اخللػػػر 
  لق احلاياة الا دفعا بالعمن الصحفي  ل  راس  ائمة للعامل،الاواؿ  اريراً يأريذ منن  فاحين احلاياة هيبفها 

 
 
 
سلم األ ماؿ اخللرة،  ي   عن هم رلمو ة من األريلار ههػم يػ دهف مهػامهم ادلهنيػة منهػا  لػ  سػبين  
 1.ب، هرمبا االغوصاب، هالاون...اخل وااؿ هالوعذيهالاذؼ باحل ارة، هاال هاليرب،الشوم  احلصر،ادلفاؿ 

 مهن الصحافة:-1-5
اه  لف يػػػوف يف   ذا ػػةهػػػو الشػػض  الػػػذي  عينػػن ادل سوػػػة ان  ميػػة سػػػواع كانػػا جريػػػدة اه : ادلراسةةل-1
 مدينة ما سواع دارين الوإن اه ريارجن لي لي ذلا األ داث الدائرة هناؾ هيرسلها يف الو ا ادلناسب  ملاف ما اه

هنػاؾ نػو   مػن ادلراسػل  دائػم يلػوف موجػود بشػلن دائػم يف الدهلػة الػا ارسػن  ليهػا  ،2الوحريػر ادل سوػة  دارة   
 مناإ  الصراع هاحلرهب اه اي    مناإ  اريرى    من  بن ادل سوة الا يعمن وا، هم  ا يوم  رسالن 

األذف هالعػػ  لبايػػة العػػامل الػػذي يػػدهر مػػػن  سػػن يعػػد اييػػار هيلػػوف ذلػػق يف فػػنة م  وػػة، هادلر وػػدؼ   ليػػة األريبػػا
 3 ولن.

انن يوموع بإملانيات رياحة كولق الا يوموع وا الوا ر الػذي يبهػر النػاس  هو شض  غأادلخرج: -2
مػػدير العمػػن الفػػص ههػػو الػػذي غلمػػع هينوػػ  بػػ  كافػػة  ههػػو اييػػا 4بانبػػداع هالونظػػيم مػػن اجػػن الوػػأتأ يف ادلولاػػير

يبػػ   ليهػػا العمػػن الفػػص سػػواًع كػػاف فيلمػػاً اـ مولوػػ ً اـ فيلمػػاً هتائايػػاً اـ فيلمػػاً  وػػ يلياً اـ غػػأ  األدهات الفنيػة الػػا
ذلػػق مػػن انػػواع األ مػػاؿ الفنيػػة ادلضولفػػة، كمػػا انػػن  نوػػاف ؽلولػػق العديػػد مػػن ادلميػػ ات ادلضولفػػة هادلونو ػػة الػػا يعلػػن 
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http://drabbass.wordpress/
http://www.univ-eloued.dz/rers/images/pdf/J032015091.pdf
http://training.aljazeera.net/ar/whatwedo/2015/10/151028094823514.html
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ادلضػػرج غلػػب اف يلػػوف زليلػػاً بالومفيػػن  .هدهنن  ليهػػامػػ ه ً ندارة  مػػن فػػص ه ريراجػػن للنػػاس بالصػػورة الػػا يشػػا
 1هالويناريو هاحلوار هانريراج.

هػػو الشػػض  الػػذي ياػػـو بناػػن األريبػػار هادلعلومػػات  مهػػور هاسػػع،  ػػن إريػػ  نشػػرها بصػػو ن  ادلةةعيع:-3      
ههػو   2  باحلرفيػةرهنان  لق ادلعلومات بلرياة  ومي ، حي  يلوف نشر ه انذا ة ادلومو ة اه ادلرئيةسواع كاف 

  ل   رير  ليللع ا مهوركذلق الشض  يارا األريبار مباشرة من غرفة األريبار سواع مرئية اه مومو ة 
 

األريبار  وؿ العامل  ل  اذلواع مباشرة، موأهباً ألي إارئ سػواع كػاف اكوشػاؼ ريلػن يف ادلعػدات يف الفػواج الػا 
 3سييلر لنالن مباشرة دهف اف يظهر اي رد  فعن ياهن.  وب  الظهور  ل  اذلواع، هحوؿ ريه  اجن فادلذيع

ههو الشض  الػذي ياػـو  مػع ادلعلومػات الصػحفية همعا وهػا هحػياغوها يف زلوػوى  الصحفي: احملرر-4
 كمػا  4 اهأيػةر ا صػاؿهيف الاالػب ادلناسػب هيػوم  رسػاؿ ا وػوى  ػه هسػيلة  اخلححفي معػ  سياسػي، ريا ػي...

ريبػػار بصػػي وها شػػبن النهائيػػة لولػػوف جػػاه ة للبػػ  اه النشػػر فهػػو معػػرهؼ بلفاعا ػػن الصػػحفية انػػن هػػو الػػذي ييػػع األ
 5در ن  ل  بناع اخله بناع زللما".هما

ر ألريبا، هياػػـو بوحريػػر الحلم  ل  ح  يوها للنشرهاالصػػحفية  ادلػػادةياػػـو بوايػػيم    انػػن  بان ػػافةهػػذا 
 اسػػػػػولماؿهلوحوػػػػػ  جود،ػػػػػا، كمػػػػػا ياػػػػػـو مبوابعػػػػػة حالها ه هاريوصػػػػػارهار مصدادلوػػػػػوااة مػػػػػن اكفػػػػػر مػػػػػن ير رلوااها
هاألسػػلوبية  هالل ويػػة، هالنحويػػة األريلػػاع ادلعلوما يػػة الصػػحفية ه صػػحير بعػػا ادلو ػػو اتلنا صة في ت المعلوماا
 االنوبػػػاضجػػػذب من اين بما يحا   وهلعناابوحرير ، كمػػػا يهػػػوم لع  ةت ذات المو و ات هالمعلوماالربو بين ها
 6علية.رة هاألنتاها

 العمل الصحفي وتطوره والتقنيات اجلويوة الواعمة لو:-1-6

                                                           

1http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%88_%D8%B9%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%

84%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%AC 6112-16-62ال يارة5  تاريخ  

 .12. ص.6112.  ماف5 دار اسامة للنشر هالووزيع، مهارات ادلعيع ادلتميز يف عمليات االتصالكامن، اللراهنة.    2
3
 http://www.morshed.org/index.php?tool=career&do=read&id=39812اريي ال يارة 5 61-12-6112   اليوم  

 
 .24. ص.6112.  ماف5 دار اليازهري، الصحافة اإللكرتونية يف ظل الثورة التكنولوجية بد الفواح، كنعاف  لي.   4

5
 http://www.ahlulbaitonline.com/karbala/New/html/research/research.php?ID=14   6112-16-561  ال يارة اريي  

6
  www.al-raeed.net/training http://alraeed.net/training/uploads/files/pdf2010-7/18.pdf    6112-16-563  ال يارة اريي  

6112 

http://www.morshed.org/index.php?tool=career&do=read&id=398اليوم12
http://www.ahlulbaitonline.com/karbala/New/html/research/research.php?ID=14
http://www.al-raeed.net/training
http://www.al-raeed.net/training
http://alraeed.net/training/uploads/files/pdf2010-7/18.pdf
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 العمل الصحفي:-1
 الصحفي:-

 لػػ  انػػن" الشػػض  الػػذي ؼلصػػ  جػػ ع Philippe Gaillard جػػي ردفيليػػب يعرفػػن ا ػػد كوػػاب الفرنوػػي  
 األكه من نشاإن دل اهلة األ ماؿ الصحفية، هيوومد منها ا  ع األكه من درين".

مػػػن يػػػ اهؿ يف منشػػأة حػػػحفية العمػػػن الصػػػحفي لاػػػاع اجػػر، هيوضػػػذ هػػػذا العمػػػن مهنػػػة  ا هػػػوهالصػػحفي اييػػػ -
   1بلة العامن بصا ب العمن".راسلوارة لن، ه اـو بينن هب  ادلنشاة 

 
 
 

الصػػحفي هػػو  ػػع ملووبػػة، ه مػػن  الصػػحفي5 هػػو الشػػض  الػػذي ؽلػػارس مهنػػة الصػػحافة،  مػػا منلو ػػة، اه -
ه يػػػايا النػػػاس ه مػػػن  اػػػارير هلريػػػر رهبور اجػػػات نذا وهػػػا  ياهػػػاتهاالث الراهنػػػة ادلعلومػػػات  ػػػن األ ػػػدا

 هنشرها  ه سلولص هسائن    ـ  ذا ة، ححص،  لف يوف.
 :العمل الصحفي-
هػػو5 العمػػن ادلوصػػن باألريبػػار هاألنبػػاع هاحلػػوادث العار ػػة، ههػػو اييػػا   ػػدى العمليػػات  العمةةل الصةةحفي (1

 ادلواد ادلرسلة من انوااؿن ري ؿ هسائلن ادلضولفة الا سا دت  ل  الا   تر  ل  ا ومع ادلعاحر م االجوما ية
 
ا ماهأي    اغلبية األفػراد يف ا ومػع ههػذض الوسػائن  ػد  لػوف لفظيػة، ملووبػة رسػـو هحػور  اال صاؿهسائن  

 2هرموز."
 3ن".العمن الصحفي هو" مو هلية مهنية ذلا  وا د هاساليب هذلا ا راؼ للم إبيعة العمن هنوائ  -
هيعػػرؼ  لػػ  انػػن5" البحػػ   ػػن اخلػػه هادلػػادة الوحريريػػة هاحلصػػوؿ  لػػ  ادلعلومػػات ر   ػػدادها للػػي لولػػوف  -

 4حاحلة للنشر.
 الكووػػػاباألداع بأنػػػن "الفعػػػن انغلػػػا  النشػػػيو والعلةةةوم  ادلنظمةةةة العربيةةةة للرتبيةةةة والثقافةةةة5  عػػػرؼ األداء (2

 ادائها  بعا للمعايأ ادلو و ية".ادلهارة اه الادرة اه ادلعلومة، هالوملن ا يد من 
                                                           

] ل  اخلو[. مواح  ل  الرابو5  .23-22. الااهرة5 العر  للنشر هالووزيع. ص صإدارة ادلوسسات الصحفية براهيم،  بد ع.  ،ادلولمي 1
alshfeh.pdf-almessat-http://ia801904.us.archive.org/2/items/34894534345434/adarh   56112-16-63 اريي ال يارة 

.  مذكرة ماسن(.  ادلة5 بيةآراء اإلعالمين اجلزائرين حول استخوام الوسائط ادلتعودة يف ادلواقع اإلخبارية العر مرمي، بو ليور زهراع، بوشريو.   2
 .14، 13. ص ص. 6112، 1420ماي 3جامعة 

.  مذكرة واقع استخوام تكنولوجيا االتصال احلويثة وأثرىا على العمل الصحفي: دراسة ميوانية يف جريوة الشر  اجلمهوريحليحة، شلواش.  3 
 . 13. ص.6116ماجووأ(. بولرة5 جامعة زلمد رييير، 

.23بد ع. ادلرجع نفون. ص براهيم   ،ادلولمي  4  

http://ia801904.us.archive.org/2/items/34894534345434/adarh-almessat-alshfeh.pdf
http://ia801904.us.archive.org/2/items/34894534345434/adarh-almessat-alshfeh.pdf
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الػػػا ياػػػـو وػػػا الفػػػرد معػػػ  ههػػػذا األداع هػػػو مػػػا  االسػػػو اباتهيػػػرى بعػػػا البػػػا ف  اف األداع "هػػػو رلمو ػػػة  -
 1   ظن م  ظة مباشرة".

  2هو "رلمو ة من الوظائص هادلهاـ هالنشاإات ادلرئية هادلومو ة هادللووبة". :األداء الصحفي (3
ؽللننػػػا  عريفػػػن بادلمارسػػػة الصػػػحفية مبعػػػ   نوػػػاج ادلػػػادة الصػػػحفية منػػػذ اف  لػػػوف  ي:األداء ادلهةةةين للصةةةحف (4

فلرة، ه ع ادلعلومات هاحلاائ  من مصػادرها همعا وهػا يف شػلن معػ  ه ر ػها  لػ  حػفحات الصػحفية بشػلن 
 3جذاب همشوؽ.

 
 العمل الصحفي:   تطور-2

مارسات  ي  انن يف ادلا ي ا ومػد النػاس  لػ  يعوه العمن الصحفي اه ادلمارسة الصحفية من ا دـ ادل  
هاأل ػداث الػػا ،مهػم، فاػد كػػاف ادلضػه اه ادلنػادي هػػو ادلصػدر األساسػي لدريبػػار،  ابوػو اللػرؽ يف ناػػن األريبػار

 اآلريػػػػرين     يصػػػػالن ػػػػىت ظهػػػػور اهراؽ الػػػػهدي الػػػػا  عوػػػػه اهؿ هسػػػػيلة لللوابػػػػة هالوػػػػدهين كػػػػن مػػػػا يريػػػػد الشػػػػض  
 يػػارية كبػػأة يف ذلػػق الو ػػا مػػن ريػػ ؿ احلفػػاظ  لػػ  جػػ ع كبػػأ مػػن الػػناث البشػػري مػػن  نالػػةفبظهورهػػا ا ػػدتا 

اليػػػياع، ر بعػػػد ذلػػػق اريػػػناع اللبا ػػػة الػػػا رسػػػضا ملانػػػة الػػػورؽ بشػػػلن كبػػػأ فاػػػد احػػػبر الػػػورؽ ادللبػػػوع الو ػػػاع 
 تهالولف يوف برز  ا ةهانذ5 الصحافة ان  ـالرئيوي لنان العلم هادلعرفة هاألفلار هاأل اسيس، همع ظهور هسائن 

ملانػػة ذلػػا يف رلػػاؿ   غلػػاداسػػاليب  مػػن جديػػدة مػػن  يػػ  كوابػػة هلريػػر األريبػػار،  يػػ   مػػدت كػػن هسػػيلة  لػػ   
األريبار الا ،م كافة ا ماهأ، فلن هسػيلة حػنعا لنفوػها  هورهػا اخلػاص همووبعيهػا، مػن ريػ ؿ اال ومػاد  لػ  

 4رلمو ة من الصحفي .
ا ػػػػاالت رياحػػػػة ا ػػػػاؿ الصػػػػحفي اه  موػػػػا  يػػػػع الػػػػا الولنولوجيػػػػا احلديفػػػػة الولػػػػورات اذلائلػػػػة يف همػػػػع

ان  مػػػي، فاػػػد كػػػاف ل امػػػا  لػػػ  الصػػػحفي  مواكبػػػة هػػػذض الولػػػورات نظػػػرا ل يػػػادة  يمػػػة هاعليػػػة ادلعلومػػػات يف اآلهنػػػة 
اتارهػا  ليػن،  ه ركػا الصػحفي ه ر ها، ههي مهاـ  اع يف حػميم العمػن  هاسواباذلااألريأة، هسر ة نالها ه عها، 

كمػػا ملنػػا مػػن  لػػوير العمػػن الصػػحفي هريلػػ  شلارسػػات حػػحفية جديػػدة، ه يوػػأ ادلهػػاـ الواليديػػة همواكبػػة الفػػورة 
 5ادلعلوما ية.

                                                           

  1   كامن، اللراهنة. مهارات ادلعيع ادلتميز يف عمليات االتصال. مرجع سب  ذكرض. ص.110. 
  .110. ص.6111، 2، ع.61.  رللة جامعة دمش (، م .اجتاىات األردنين حنو األداء اإلعالمي بد ا يد، الع اـر ري نة، كا   هاديا.  2
ة بن التمويل اإلشهاري واألداء الصحفي يف الصحف اليومية اجلزائرية: دراسة استطالعية حتليلية على عينة من الصحف العالقشحات زلمد5 3

 .113. ص6111، 2.  مذكرة ماجووأ(. ا  ائر5 جامعة ا  ائر الوطنية اليومية "اخلرب، الشرو ، الوطن"
]عمى الخط[. متاحة عمى الرابط5  .3ص  جامعة الزرقاء.عمل(. غزة5  رقةو ) .والتمفزيون اإلذاعة إلىالمدخل . أمجد عمر ،صفوري 4 

http://site.iugaza.edu.ps/rmazeed1/files/2013/08/والتلفزيون-اإلذاعة-إلى-المدخل.doc   :7502-50-50تاريخ الزيارة 
مارات5 دار اللواب . اناجلوانب اإلعالمية والصحفية والتعليمية والقانونية واألخالقية 5االنرتن  كوسيلة اتصال جويوةالويد.  ،ميا  5

 .611-613. ص ص.6111ا امعي،

http://site.iugaza.edu.ps/rmazeed1/files/2013/08/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86.doc
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همع زيادة الولور الولنولوجي ظهرت اجه ة اللمبيو ر  ي  مت  وظيص اللمبيػو ر يف العمػن الصػحفي يف 
هوػذا دريلػا الواليػات ادلوحػدة األمريليػة  صػر جديػد  يػ   ،1401الواليات ادلوحدة األمريلية يف اهسػاط  ػاـ 

 اسػػوضداـغػ ت اجهػ ة اللمبيػو ر العديػد مػػن ا ػاالت منهػا5 ا اسػبة هالصػنا ة...اخل، امػػا رلػاؿ الصػحافة فلػم يبػدا 
،  ي  دريػن اللمبيػو ر العػامل الصػحفي هانريبػاري  ػه ت تػة مرا ػن 1406اللمبيو ر بشللن احلاياي  ىت  اـ 

دلر لػػػة األه  دريػػػوؿ ادلر لػػػة الو اريػػػة يف العمػػػن الصػػػحفي فاػػػد اسػػػوعمن يف رلػػػاؿ ا اسػػػبة هالووزيػػػع، هيف منوصػػػص ا
يف هظػػائص موعػػددة منهػػا الوضػػ ين هالوحريػػر، ر بعػػد ذلػػق  هاسػػوضدامنالوػػوينيات  دريػػن اللمبيػػو ر غػػرؼ األريبػػار 

 1بدات الصحص باسوضداـ اللمبيو ر ننواج الصحص.
   اسػوضداـ اللمبيػو ر يف الصػحفي هاسػواذ الصػحافة  امعػة كارهلينػا الشػمالية،  Philip Meyerد ػا 

  ع األريبار كوسيلة  وا د يف الو لية الصحفية، ه ىت يف منوصص الفمانينات مل يلب  الصحفيوف هذض الر ية 
 

ة همعاػدة  همػع  اسػبات كفػأ  انظمػة اسػوضداـ، ألهنػا كانػا  اويػي انريباريػةبشلن مولامن يف معا ة  صصػهم 
،  األريبػارمرهر الو ا بدات  انيات معا ة ادلعلومات الاائمة  ل  اسػوضداـ اللمبيػو ر  ػدرين  ػمن رلػاؿ معا ػة 

،  يػ  اسػوعملا يف  مليػة األريبار درين اجه ة اللمبيو ر بشلن ملفص    غرؼ  بداتهمع بداية الووعينات 
 بإملػػػػافهاسػػػػونباط هسػػػػائن هاشػػػػلاؿ لريريػػػػة جديػػػػدة، هاحػػػػبر  لريػػػػر هكوابػػػػة األريبػػػػار ه عهػػػػا هارشػػػػفوها اللنهنيػػػػا

 الصحفي  كوابة ه فظ مااال،م مباشرة  ل  اللمبيو ر هإبا وها.
يف بدايػة  االنننػاهمع  لور ريلوط اال صاؿ ه انيا،ا هاطلفاض  للفة اللمبيو ر ه نوع ا  امن، هظهور 

  نوع مصادر هإرؽ  ع الاص     ي  ادت  ،بشلن كبأ يف  لور العمن الصحفي الووعينات الا ساهم
 يوػػر مػػن اداع مهػػامهم يف  مليػػة  ػػع  ادهاتالصػػحفية هلوػػ  إػػرؽ ا صػػاذلم ادلباشػػر بادلصػػادر ه ػػوفرت امػػامهم  

 2 .هادلعلومات الا  ودف  بشلن مووارع يف هذا العصر األريبار
شلارسػػػػة  ملػػػػن يف الفيػػػػاع  الصػػػػحفي مػػػػن ظهػػػػور  انيػػػػات جديػػػػدة الػػػػا ملنػػػػا همػػػػع الو ايػػػػد ادلوػػػػومر يف 

االفنا ػػي اه الر مػػي بشػػلن سػػهن مػػن ريػػ ؿ ان اإػػة بلػػن األ ػػداث الػػا يػػري يف العػػامل ، كمػػا اف لريػػر اخلػػه 
احػػبر مهمػػة بوػػيلة ففػػي اللفػػأ مػػن األ يػػاف ياػػـو الصػػحفي بأريػػذ اخلػػه جػػاه ا هياػػـو بعر ػػن يف هسػػيلة    ميػػة 

لوواحػػػن االجومػػػا ي الػػػا  عوػػػه منصػػػات جديػػػدة يوظفهػػػا الصػػػحفي يف همػػػن بػػػ  الوانيػػػات احلديفػػػة هسػػػائن ا معينػػة،
 األريبػػارحػػبر الصػػحفي يعومػػد  ليػػن يف  مليػػة  ػػع الػػذي ا األريػػأهالفايوػػبوؾ هػػذا  ،راـهاالنوػػو  ، ملػػن كػػالووين

فالبػػ  ادلباشػػر هػػو مػػن اجػػن اسػػوالاب  هػػور الفايوػػبوؾ ،  لدريبػػارهادلعلومػػات هاسػػوعمالن كوسػػيلة للبػػ  ادلباشػػر 
ادلاػػاؿ اه    ييػػا اداة يميػػع اريبػػار مونو ػػة، ه فيػػديوهات لػػوي اريبػػارا اساسػػية الػػا لػػدث يف العػػامل ه  ػػافوها ا

    الذهاب    ملاف احلدث .  اال لراراخله دهف 
                                                           

 . 7، ص7020، (شبكة أريج من أجل صحافة استقصائية عربية) .في العمل الصحافي واالنترنتتوظيف الكمبيوتر  .رعد منير ،نشيوات 1 
                                           .                                                     611-613. ادلرجع نفون. ص صميا، الويد 2
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مل يعد اليـو العمن يف البي ات الر مية باألمر العوأ، فمع ظهور األجه ة الذكية هالولبياات احلديفػة متلػن 
ي من ريل  ححافة جديدة ها نافهػا كصػحافة الفيػديو هادلوبايػن الػا  عومػد  لػ  اذلوا ػص الذكيػة يف  مليػة الصحف
رسػػػػـو ا رافيػػػػق ادلعلوما يػػػػة يف  صصػػػػهم اخلهيػػػػة، ههػػػػي ادهات ؽللػػػػن للصػػػػحفي  علمهػػػػا  ه  ػػػػافة، األريبػػػػار  ليػػػػة 

ة الا لووي  ل  كم هائػن مػن الػدرهس بوهولة  ن إري  احلصوؿ  ل  دهرات  دريبية اه  صفر ادلوا ع انللنهني
   .هالفيديوهات الوعليمية

 
 
 
 
 
 
 اجلويوة الواعمة للعمل الصحفي: وادلواقع بعض التقنيات-3

 :اإلاا الفيس بوؾ مي ة جديدة خلاحية الب  ادلباشر،  ي   ومر بإجراع  الب  ادلباشر على الفيسبوك
 1ؽللن ألي شض  الوعلي   ه الب  ادلباشر. زلادتات فورية همشاهدة الب  ادلباشرر ففي العادة

 
 :زلرر فيديو للهوا ص الا  عمن بنظاـ األندرهيد يادـ رياحيات لرير  عمن بدهف احلاجة     تطبيمل كاين ماسرت

 ، كما يوفر هذا الولبي  يربة لرير اسرع هاكفر  فصي  ه درة  ل   صدير ادللفات.باألنننااال صاؿ 
   ير الصوتتطبيمل تسجيل وحترproVoicereecorder  هو  لبي  ا نايف يوير  و ين الصوت اه الوااط

األحوات يف ادليداف، ؽللنن  و ين الصوت دلدة غأ زلدهدة هه عن مباشرة  من النمو الصحير اه لويلن    اظلاط 
 2اريرى معومدة.

  تطبيمل بريزماPrisma :ية    لو ة مائية ه ادمي رسومات يومر هذا الولبي  بادرا ن  ل  لوين الصور العاد
بشلن مصلنع، ههو من اهم الولبياات ادلضصصة للوعدين  ل  الصور دهف الل وع    برنام  الفو وشوب 

  ة.ه  ا ة اللفأ من الو ا السوضراج الصور ادلعدل
 تطبيمل أنكرAnchor: ن اف ياـو  لبي  انلر ههو مواح  ل  اذلوا ص الذكية  ذ ؽللن هذا الولبي  الصحفي م

بب  مااإع حو ية  صأة، ههو سهن االسوضداـ،  ي  يوم ه ع اذلا ص  ل  األذف كما لو كنا  وحدث 
                                                           

1
http://www.tech-wd.com/wd/2017/05/23/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AB-

%gD8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%81%D9%8A-

%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83-

%D8%A8%D9%85%D9%8A%D9%91%D8%B2%D8%A7%D8%AA-

%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9/ 2010-03-00تاريخ الزيارة:       
2
http://dam.mict-international.org/ftp/shortcuts/shortcuts_ar_online.pdf  

Date of visit: 07-03-2017   

http://www.tech-wd.com/wd/2017/05/23/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AB-%25gD8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83-%D8%A8%D9%85%D9%8A%D9%91%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9/
http://www.tech-wd.com/wd/2017/05/23/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AB-%25gD8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83-%D8%A8%D9%85%D9%8A%D9%91%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9/
http://www.tech-wd.com/wd/2017/05/23/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AB-%25gD8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83-%D8%A8%D9%85%D9%8A%D9%91%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9/
http://www.tech-wd.com/wd/2017/05/23/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AB-%25gD8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83-%D8%A8%D9%85%D9%8A%D9%91%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9/
http://www.tech-wd.com/wd/2017/05/23/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AB-%25gD8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83-%D8%A8%D9%85%D9%8A%D9%91%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9/
http://dam.mict-international.org/ftp/shortcuts/shortcuts_ar_online.pdf
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كما يومر للصحفي  من إرح األس لة هاحلصوؿ  ل  الردهد هانجابات الا ؽللن اف  لوف مبفابة ركي ة  هض،  
 1اساسية لوحاياا،م ادلضولفة.

 24:للػنهج ا د  ػن ادلدرسػة العليػا للصػحافة يف ليػن ه نػاة فرنوػا الدهليػة  هو مو ع ساعة يف قسم الكتابة 
وػػػدؼ  جػػػراع  ػػػدريب مهػػػص لصػػػحافي  مػػػن  يػػػع اضلػػػاع العػػػامل هفػػػ  ادلعػػػايأ الدهليػػػة. ا ػػػددنا اربػػػع رلمو ػػػات  يػػػم  

 وػم سػا ة مت ػا متيػيوها يف  62ملفات  ملي ة  صص بشلن ها عي كيػص يػوم  العمػن يف اننوػاج الصػحفي ريػ ؿ 
  ل  هذض ادللفات ادلووافرة  ل  هذا  االإ عاللوابة يف الراديو هالولف يوف هالصحيفة همو ع ادلعلومات. هؽللن 

 
 

ادلو ع هلميلها رلاناً يف سلولص الل ات. كما  عرض هػذض ادللفػات ريػهة  نػاة فرنوػا الدهليػة هادلدرسػة العليػا للصػحافة 
 2يف رلاؿ الودريب  ل  الصحافة.

 يف الصػػػحافة العادليػػػة،  االبولػػػارات اػػػد ـ شػػػبلة الصػػػحفي  الػػػدهلي   ريػػػر  :صةةةحفين الةةةوولينشةةةبكة ال
ه لبياػػات األريبػػار هاألدهات هفػػرص الوػػدريب، بان ػػافة     اػػدمي ادلشػػورة هالووجيػػن للصػػحفي  ا نفػػ  هادلػػواإن  

   لو ؿ-و ها ادلرك  الدهي للصحفي  ين الذي-الصحفي  يف  يع اضلاع العامل.  واكب شبلة الصحفي  الدهلي  

ادلشهد الصحفي من منظور  ادلي يف سبع ل ات ههي العربية هالصينية هانصللي يػة هالفارسػية هاله  اليػة هالرهسػية     
 3هانسبانية.

  رلانيًّػػا للعػػامل  بػػان  ـر  ذ ” كنػػ ًا“معهػػد     سػػي للصػػحافة  ػػد ؽلفػػن  :معهةةو يب يب سةةي للصةةحافة
يػػوفر ادلعهػػد  اػػارير همعلومػػات ه ػػدريبات مونو ػػة ل ويًّػػا همهاريػػا هلريريػػا هاري  يػػا ه انيػػا، فيوحػػدث  ػػن  وا ػػد الل ػػة 

لفػػػػػة سػػػػواع للموا ػػػػػع هاللوابػػػػة هانمػػػػ ع بان ػػػػػافة     علػػػػيم ه اويػػػػػة الل ػػػػة انصللي يػػػػػة، هيشػػػػرح  وا ػػػػػد اللوابػػػػة ادلضو
 انللنهنية اه النشرات انريبارية هان داد للهام  انذا ية هالولف يونية، كما يفصن ادلعهد يف الوعريص بولنولوجيا

، هيلفػػا ادلعهػػد ألري  يػػات النشػػر ” لػػ  سػػبين ادلفػػاؿ skype سػػلايب باسػػوضداـالبػػ  “اننوػاج ان  مػػي  
 1ا يف ادلمارسات ان  مية.ه اوؽ ادلللية الفلرية هكيفية  لبياه

                                                           
1
https://ijnet.org/ar/blog/%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-

%D8%A3%D9%86%D9%83%D8%B1-anchor-app-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%91%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-

%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-

%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D8%A9 

                                                                                                                 6112-12-13 اريي ال يارة5          
2
http://www.24hdansuneredaction.com/ar/                                                           13-12-6112   اريي ال يارة5  

 
3
 https://ijnet.org/ar/about    56112-12-14 اريي ال يارة   

https://www.bbc.co.uk/academy/arabic
https://ijnet.org/ar/blog/%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D9%86%D9%83%D8%B1-anchor-app-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%91%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://ijnet.org/ar/blog/%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D9%86%D9%83%D8%B1-anchor-app-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%91%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://ijnet.org/ar/blog/%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D9%86%D9%83%D8%B1-anchor-app-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%91%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://ijnet.org/ar/blog/%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D9%86%D9%83%D8%B1-anchor-app-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%91%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://ijnet.org/ar/blog/%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D9%86%D9%83%D8%B1-anchor-app-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%91%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D8%A9
http://www.24hdansuneredaction.com/ar/
https://ijnet.org/ar/about
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 5من ابرز اخلدمات الا  ادمها هذض ادلوا ع ريدمة الدلين الصحفي 
  :هػػػو دليػػػن موػػػاح دلوػػػا دة الصػػػحفي  يف سلولػػػص الايػػػايا الػػػا  دليةةةل التحقةةةمل للصةةةحافة االستقصةةةائية

ي ياػدـ معلومػات نشػر مركػ  الصػحافة األهره  النوػضة العربيػة مػن "دليػن الوحاػ " الػذ 6110يعا ها، ففي  ػاـ 
،  هاليػـو  ػرص مركػ  ا  يػرة ان  مػي اللػوارئهامة لل اية  وؿ  لية الوحا  من ححة ا ووى الر مي يف  االت 

للودريب هالولوير بالوعاهف مع مرك  الصحافة األهره   ل   ر ة كواب "دليػن الوحاػ  للصػحافة االسواصػائية"    
رلانا، دلوا دة الصحفي يف اال ومػاد  لػ  ادلصػادر ادلفوو ػة هادلػواد الػا ينو هػا  الل ة العربية ه  ا ة النوضة الر مية

 2.ادلووضدموف يف الوحاياات الصحفية هكيفية االسوفادة منها
 
 

  :مت  ػػػأليص كوػػػاب "حػػػحافة البيانػػػات" يف هرشػػػة بلنػػػدف  ػػػاـ   دليةةةل الصةةةحفي لةةةتعلم صةةةحافة البيانةةةات
ن االسواصػػاع الصػػحايف، هسػػر اف مػػا ا وػػع نلا ػػن ليصػػبر جهػػداً ،  همنػػذ ذلػػق احلػػ  انوشػػر هػػذا اللػػوف مػػ6111

دهليػػاً  ا يػػاً، هيف غيػػوف سػػوة اشػػهر منػػذ البػػدع يف ه ػػع اللوػػاب ه ػػىت حػػدهر اهؿ إبعػػة منػػن، سػػاهم ادل ػػات يف 
 شليلن،  ي   اما شبلة ا  يرة ان  مية م ريرا دلػي   ػدريبيا بعنػواف "حػحافة البيانػات كيػص نوػوضرج األر ػاـ 

"، ه ػػد  ػػاـ بإ ػػدادض رلمو ػػة مػػن ا ػػررين جوناتػػاف جػػراي هليليػػاف بػػوني ره هلوسػػي  شػػيمهز االنننػػاعلومػػات يف هادل
 3ه ر ن    الل ة العربية زلمد شاأ، ههذا الدلين مووفر بالل ات العربية هانصللي ية.

 :"حػػحافة اذلػػا ص "دليػػن مركػػ  ا  يػػرة ان  مػػي للوػػدريب هالولػػوير  ػػاـ  دليةةل "صةةحافة اذلةةاتف احملمةةول
ا مػػوؿ"، الػػػذي يلضػػ  اعليػػػة  عل ػػػم اسػػوضداـ ا مػػػوؿ يف  صلػػػاز الواػػارير الصػػػحفية دلػػا لػػػن مػػػن م ايػػا  وعلػػػ  بوػػػهولة 
االسوضداـ هريصوحا يف األ داث اللارتية هادلناإ  الو رة الا يصعب فيها محن معػد ات الوصػوير الفايلػة، ا وػوى  

حفي   ند اسوضداـ اذلػا ص ا مػوؿ منهػا مػا هػو موعلػ  بادلهػارات ادلللوبػة اه هذا الدلين  ل   رشادات هامة للص
بادلعػػد ات ال زمػػة للحصػػوؿ  لػػ  حػػور هماػػاإع فيػػديو ذات جػػودة  اليػػة   ػػافة لولبياػػات لريػػر الفيػػديو ه  ػػافة 

 انػػواع بػػاريو ؼههنػػاؾ العديػػد مػػن ادلػػة الصػػحفية الػػا ذولػػص 4.الصػػوت هادلونوػػاج هالبػػ  ادلباشػػر هانرسػػاؿ هغأهػػا

                                                                                                                                                                                     
1
 https://www.sasapost.com/free-media-courses/    56112-12-14 اريي ال يارة  

علومات مفوو ة دلين للبح   ل  االنننا ه انيات البح  باسوضداـ ا ووى الذي ينو ن ادلووضدموف هادل دليل التحقمل للصحافة االستقصائية:  2
 6112-14-11 اريي ال يارةhttp://verificationhandbook.com/book2_ar/    5 ادلصدر يف الوحاياات الصحفية.

 6112-12-11 اريي ال يارةhttps://ijnet.org/en/node/27759   5  5العربيةدلين الصحفي لوعلم ححافة البيانات موا اً اآلف بالل ة  3 

                      ا موؿ5دلين ححافة اذلا ص   4

net/ar/ajr/article/2017/01/170124082528953.htmlhttp://institute.aljazeera.     56112-12-11 اريي ال يارة 

 

https://www.sasapost.com/free-media-courses/
http://verificationhandbook.com/book2_ar/
https://ijnet.org/en/node/27759
http://institute.aljazeera.net/ar/ajr/article/2017/01/170124082528953.html
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     الجوما ية، دلين ادلراسن الصحفي.الشبلات ا

 

 

 

 

 

 



 الفصل األول: تطور الصحافة والعمل الصحفي
 

 

 خالصة:  

الصحافة ىي مهنة كغريىا من املهن هلا ضوابطها وأخالقياهتا ومبادئها األساسية  نالفصل ميكن القول لكخالصة 
اليت يتخذىا الصحفي كقواعد يرتكز عليها أثناء قيامو بعملو، فاهلدف األمسى اليت تسعى إليو الصحافة ىو 

 تنقل الرسالة.اإلحاطة ومتابعة كافة األحداث والتطورات اليت حتصل يف العامل مهما اختلفت الوسيلة اليت 

ىذا باإلضافة إىل أن ىذه املهنة استفادت بشكل كبري من الثورة التكنولوجية واملعلوماتية احلديثة، ويظهر ذلك من 
خالل بروز أنواع صحفية جديدة وتقنيات وأدوات ومهن جديدة يف امليدان الصحفي مهدت الطريق للصحفيني 

 اليت تواجههم أثناء قيامهم بعملهم.للقيام بأداء مهامهم رغم العراقيل والتحديات 

 
 



 



 العمل الصحفي دعامة لتطويرالفصل الثاني: التدريب 

 ماهية التدريب.-2-1

 طرق وأساليب التدريب واحتياجاته.-2-2

 التدريب اإلعالمي.-2-3

 أهمية وأهداف التدريب اإلعالمي.-2-4

 أنواع التدريب اإلعالمي.-2-5

 اإلعالمي والدورات التدريبية.مراكز التدريب -2-6
 



 :متهيد

يعد التدريب الركيزة األساسية يف تطوير املؤسسات خاصة املؤسسات اإلعالمية اليت أصبحت تويل اهتماما كبريا 
بتدريب كوادرها البشرية يف مجيع التخصصات عرب مراكز التدريب الصحفي، انطالقا من جمموعة الطرق 

واكب للتطور التكنولوجي الذي ميس واألساليب التدريبية احملاضرة وورشات العمل...، يف كل ما هو حديث وم
قطاع اإلعالم، ومن هذا املنطلق فالتدريب يعترب من عوامل جناح املؤسسة اإلعالمية فتطور الصحفي يعين تطور 

 املؤسسة اليت يعمل فيها.  
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 :ماىية التدريب-2-1

 (Trainingتعريف التدريب:)-1
 ىناك تعريفات عديدة للتدريب نذكر منها: 

التدريب ىو "عملية تعديل إهبايب، ذات اذباىات خاصة تتناول سلوك الفرد من الناحية اؼبهنية والوظيفية،  (1
 1وذلك الكتساب اؼبعرف واػبربات اليت وبتاج إليها الفرد".

يعرف التدريب على أنو "التدريب اؼبنظم للمعارف واؼبهارات والسلوك اليت وبتاجها الفرد حىت يتمكن من  (2
 2تأدية واجباتو بطريقة فعالة".

بقة للحصول على كما يعرف التدريب أيضا أنو" عملية التأثَت يف السلوكيات اإلنسانية الفردية اؼبط (3
مهارات ؿبددة ومرتبطة بالعمل أو ىو جهد منظم، وـبطط لتزويد األفراد اؼبتدربُت باؼبعارف معينة وتطوير قدراهتم 

 3ومهاراهتم وتغيَت سلوكهم واذباىاهتم بشكل إهبايب بناء".
وقدرة على أداء اؼبهام  التدريب ىو أحد احملاور الرئيسية لتحسُت العنصر البشري حىت يصبح أكثر معرفة واستعداد

 4اؼبطلوبة منو وبالشكل اؼبطلوب واؼبناسب واالبتكار.
 :بعض اؼبفاىيم اؼبتعلقة بالتدريب 
ويعرف على أنو التطوير عقليا وأخالقيا وخاصة من خالل التعليم الذي يعٍت  (Educationالتعليم: ) (1

 5اكتساب اؼبعرفة العامة على اؼبدى الطويل وقوة التفكَت.
معُت بسهولة وسرعة ودقة، مع القدرة على  ؾبال قدرة عالية على أداء فعل حركي معقد يف :ادلهارة (2

 6تكييف الداء مع الظروف اؼبتغَتة
وىي تنمية القدرات البشرية عن طريق انتهاج أساليب التعليم والتدريب، وزيادة القدرة  التنمية البشرية: (3

 7على العمل واإلنتاج.
 

                                                           
. ص. 2009القاىرة: اجملموعة العربية للتدريب والنشر، . (s skillsexcellence trainer)مهارات ادلدرب ادلتميز . أبو النصر، مدحت ؿبمد 1

21.  
. 5ترصبة: مدين، عبد السالم. ص دليل ادلدربني" كيف تعد وتقدم تدريبا فعاال.شانون، أوكونيل.   2  
، 2003. القاىرة: دار اؼبصرية اللبنانية، عريب(-إجنليزيإجنليزي، -معجم ادلصطلحات الرتبوية والنفسية )عريبحسن، شحاتة؛ زينب، النجار.  3

 . 94ص. 
 .25أبو النصر، مدحت ؿبمد. اؼبرجع نفسو. ص.   4

5
  https://www.icfj.org/sites/default/files/Media_Training.pdf                           

                                                                                                   
 .74، ص2009اعبهوية، ملحقة سعيدة. اؼبعجم الًتبوي. اؼبركز الوطٍت للوثائق الًتبوية،  6
. )ؾبلة الباحث(. ورقلة: كلية اغبقوق والعلوم تنمية ادلوارد البشرية يف البلدان اإلسالميةحتليل أثر التدريب والتحفيز على الداوي، الشيخ.  7

 .9، ص.2006، 6االقتصادية. ع.

https://www.icfj.org/sites/default/files/Media_Training.pdf
https://www.icfj.org/sites/default/files/Media_Training.pdf
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تعرف على أهنا مرحلة تأيت بعد اغبصول على األفراد اؼبالئمُت ألداء العمل  تنمية ادلوارد البشرية: (4

 1ويقصد هبا رفع مستوى مهاراهتم وخرباهتم وذلك عن طريق التدريب اؼبالئم لطبيعة العمل اؼبطلوب إقبازه.
 
 أمهية التدريب:-2

جيدا من خالل تطوير أداء عملها يعترب التدريب أىم عنصر يف عملية تنمية الكوادر البشرية وإعدادىا إعدادا 
وتنميتو، فالتطور السريع اغباصل يف ـبتلف اجملاالت أصبح وبتم على الفرد مواكبتو، وذلك من أجل ربسُت 

  2مهاراتو وقدراتو واكتساب مهارات وأساليب جديدة يف ؾبال عملو.
هم واكتساب أمباط واذباىات جديدة إذا فأنبية التدريب تكمن يف كونو وسيلة ؼبساعدة األفراد على تنمية معارف

تتناسب مع اؼبتغَتات اليت تطرأ يف طرق العمل ضمن مؤسسة ما، وتبادل اػبربات واؼبعلومات بُت اؼبدرب 
  3و*اؼبتدرب أثناء العملية التدريبية.

العملية  إن التدريب أو النشاط التدرييب يستمد أنبيتو من ارتباطو بالعنصر البشري الذي ىو احملور اغباسم يف
، 4اإلنتاجية، فهو )التدريب( يهدف إىل تنمية القوى البشرية يف ـبتلف القطاعات باختالف مستوياهتم ومهاراهتم

فالعاملون وبتاجون إىل التدريب من أجل االرتقاء إىل وظائف أعلى وامتالك خربات متكاملة إلقباز عمل ناجح 
 5.ضمن ؾبال معُت

 
 أىداف التدريب:-3

 يف ربقيق صبلة من األىداف سواء كان على مستوى اؼبؤسسة أو اؼبورد البشري نذكرىا كما يلي: يسهم التدريب
  العمل على تزويد اؼبتدربُت باؼبعلومات واؼبهارات واػبربات اعبديدة اليت ؽبا عالقة مباشرة باألعمال اؼبوكلة

 إليهم.
 
 

                                                           
 274. ص 7(. ع.ؾبلة اقتصاديات مشال افريقيا.  )تنمية ادلوارد البشرية وأمهيتها يف حتسني اإلنتاجية وحتقيق ادليزة التنافسيةنعيمة، بارك.   1
،275 . 

جامعة نايف العربية،  )رسالة ماجستَت(. الرياض:. التدريب أثناء العمل يف األجهزة األمنيةأل سوده، القحطاين عبد هللا بن سعيد بن ناصر.   2
  .32، 31. ص ص2005

)مذكرة ماجستَت(. تلمسان: جامعة أيب بكر بلقايد، . االدارة االسرتاتيجية للموارد البشرية يف ظل التغيريات التكنولوجيةنور الدين، مدوري.   3
  .113،114. ص ص.2011

 كز التدريب التقليدية أو اغبديثةىو شخص ينمي مهاراتو وكفاءاتو اؼبهنية من خالل التدريب يف ؾبال عملو عرب مرا *اؼبتدرب: 
  4 ؿبمد، زيد عادل. ادارة ادلوارد البشرية رؤية اسرتاتيجية. القاىرة. 2003، ص284.

 .180. ص2005. اؼبكتب اعبامعي اغبديث، ادارة ادلنظمات االجتماعية رؤى لإلصالح والتطويرأبو اغبسن، عبد اؼبوجود. 5
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 1غيَت اذباىاهتم وسلوكياهتم إىل شكل إهبايب.ارتقاء دبستويات اؼبتدربُت الوظيفية وربسُت وتطوير قدراهتم، وت 
 .سبكُت اؼبتدربُت من مسايرة التقدم العلمي والتكنولوجي واإلؼبام بأساليب العمل اعبديدة 
 .ربسُت طرق األداء وبالتايل زيادة اإلنتاجية 
 .بناء الثقة بالنفس وبالغَت وبناء روح الفريق على معارف جديدة وخربات متبادلة 
  2ات اؼبتدربُت اإلدارية منها ازباذ القرارات والقدرة على حل اؼبشاكل.تنمية مهار 
يقسم التدريب إىل العديد من أنواع اليت تعمل على ربقيق أىداف العملية التدريبية منو أنواع التدريب: -4

 التدريب التقليدي والتدريب اإللكًتوين، ويتمثل التدريب التقليدي فيما يلي:
 التدريب حسب نوع الوظيفة:  (1

 :ففي ىذا التدريب تقوم اؼبؤسسة بتدريب العاملُت هبا، خاصة األفراد الذين يعملون  التدريب ادلهين والفين
بالوظائف اليت تتطلب مهارات يدوية وميكانيكية، فاؼبدرب* يشرف على اؼبتدرب ويقوم بتعليمهم اؼببادئ 

خل ورشة يف مكان ما، فالتدريب يكون يف مدة زمنية معينة األساسية اليت تقوم عليها ىذه اغبرف دا
 حسب نوع اغبرفة اليت يقوم بتعليمها ؽبؤالء اؼبتدربُت.

 :يشمل ىذا النوع من التدريب األفراد ذوي التخصصات معينة كاألطباء  التدريب التخصيصي
ف أعلى داخل مؤسسة واؼبهندسُت...اخل، حيث أنو يتضمن معارف ومهارات اليت سبكن من ارتقاء لوظائ

ما، ويركز ىذا النوع من التدريب على تصميم أنظمة تشغيلية ووظيفية والتخطيط ؽبا ومتابعتها وازباذ القرار 
 3فيها من أجل مواجهة اؼبشاكل أثناء عملو.

 :الالزمة لتقلد اؼبناصب  يتضمن ىذا التدريب اؼبعارف واؼبهارات اإلدارية واإلشرافية التدريب اإلداري
اإلدارية الدنيا، أو الوسطى أو العليا، ويقوم بتزويد اؼبتدرب باؼبعلومات اليت تتمثل يف العمليات اإلدارية، 
والتخطيط والرقابة، وازباذ القرارات وإدارة صباعات العمل وتنسيق واالتصال، وىبتلف التدريب اإلداري عن 

 4على اؼبوظف وبيئتو اإلدارية.غَته من أنواع التدريب كونو يركز 
 التدريب حسب مكانو: (2

 

                                                           
. ص 2015دكتوراه(. جامعة ؿبمد خيضر. بسكرة،  . )رسالةأثر اسرتاتيجية تنمية ادلوارد البشرية على أداء األفراد يف اجلامعاتصربينة، مانع.  1

  .121، 120ص 
2
 http://www.abahe.co.uk/b/human-resources-as-a-system/human-resources-as-a-system-61.pdf : تاريخ الزيارة  

 11-05-2017  
. ص 2009. )مذكرة ماجستَت(. قسنطينة: جامعة منتوري، برامج تدريب ادلوارد البشرية يف حتسني نوعية اخلدمة ادلؤسسةدور سامي، نابيت.   3
  .17، 16ص

. 88اؼبرجع نفسو. ص. 4  

http://www.abahe.co.uk/b/human-resources-as-a-system/human-resources-as-a-system-61.pdf
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 أو التدريب يف مكان العمل حيث يعترب من أوسع طرق التدريب انتشارا  :التدريب داخل ادلؤسسة

وشيوعا، ويرجع السبب يف ذلك إىل بساطتو، حيث يأخذ ىذا النوع من التدريب صورا وأشكاال ـبتلفة 
كون لده خربة كبَتة يف ميدان العمل حبيث يوضح للفرد كيفية أداء ويقوم بو أحد العمال القدامى الذي ي

العمل، وكذلك التدريب عن طريق رئيس العمل مباشرة من خالل تدريب يف مكان العمل وخالل وقت 
 العمل الرظبي.

 :أو خارج مكان العمل حيث يكون ىذا التدريب خارج أوقات العمل الرظبية،  التدريب خارج ادلؤسسة
يف مراكز التدريب إما تكون تابعة للمؤسسة اليت يعمل هبا إذا كانت اؼبؤسسة  يتدربحيث أن اؼبتدرب 

 1ذات إمكانيات كبَتة، أو يف مراكز التكوين خارج اؼبؤسسة.
هتدف إىل تقدمي احملتوى التدرييب من خالل أي وسيط من آليات  أما التدريب اإللكًتوين يعترب عملية تدريبية

، 2االتصال اغبديثة من أجهزة حاسوب وشبكة االنًتنت لتخطي اؼبسافات اعبغرافية بُت اؼبدرب واؼبتدرب
والتدريب االلكًتوين أيضا يعد عملية تتم يف بيئة تفاعلية متشبعة بالتطبيقات التقنية الرقمية اؼببنية على 

دام شبكة االنًتنت واغباسوب متعدد الوسائط واألجهزة اؼبتنقلة لعرض اغبقائب التدريبية والدورات استخ
التدريبية اإللكًتونية، لتصميم وتطبيق وتقومي الربامج التدريبية التزاميو والغَت تزامنية بإتباع أنظمة التدريب الذايت 

يب اإللكًتوين أو التدريب عرب االنًتنت يتمثل فيما . ومن ىذا فالتدر 3والتفاعلي لتحقيق األىداف التدريبية
 يلي:
 :مل زبتفي الدورات على الورق مع التدريب على االنًتنت فإهنا ببساطة زبضع لعملية ربول  النصوص

 4 حيث يتم ترقيم الدورات وصياغتها بالطريقة اؼبناسبة، وإرساؽبا عرب الربيد اإللكًتوين.
 :ىو النشاط الذي يتم يف الوقت اغبقيقي، ربت قيادة مدرب حيث تواجد  التدريب اإللكرتوين ادلتزامن

 ىو وصبيع اؼبتدربُت يف نفس الوقت ويكون التواصل بينهم بطريقة مباشرة. 
 

                                                           
عة اإلخوة منتوري، . )رسالة ماجستَت(. قسنطينة: جامأساليب تنمية ادلوارد البشرية يف ادلؤسسة االقتصادية العمومية اجلزائريةىشام، بوكفوس.   1

  .83. ص.2006
. )ؾبلة الدولية لألحباث التدريب اإللكرتوين ودوره يف حتقيق التنمية ادلهنية دلعلم الدراسات االجتماعيةأضبد حسُت، عبد اؼبعطى؛ أضبد، زراع.  2

 .293. ص.2012. 31الًتبوية(. ع.
. )ورقة حبثية(. الندوة العريب  دو  اخلليجم يفادلوارد البشرية يف قطاع التعليالتدريب االلكرتوين وتطبيقاتو يف تطوير اؼبوسوي، علي بن شرف.  3 

. 2010. جامعة اؼبلك سعود، 2010أفريل  29إىل  27األوىل يف تطبيقات تقنية للمعلومات واالتصال يف التعليم والتدريب خالل الفًتة من 
  .3ص.

 
4
Christophe, Toumsin. La formation en entreprise : enjeux et stratégies. Séminaire de chance des pratiques. 2è 

Passerelle a horaire desalle management international, mai 2005. P.6, 7.]En ligne  [ . Disponible sur : 

http://www.udi.hec.ulg.ac.be/cours/seminaire_echange_pratiques/fiches/2005_2.pdf date de visite : 13-05-2017 

http://www.udi.hec.ulg.ac.be/cours/seminaire_echange_pratiques/fiches/2005_2.pdf
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 :يف نفس الوقت وال يف نفس  واؼبتدربُتيف ىذا النوع ليس من الضروري أن يتواجد اؼبدرب  الالمتزامن

 اؼبكان.
 :الدمج بُت التدريب الشبكي والتدريب غَت الشبكي، وىو نوع من التدريب اغبديث  التدريب ادلدمج

الذي بعترب عملية تدريبية  التدريب اإللكًتوين1اإللكًتوين.الذي هبمع بُت التدريب التقليدي والتدريب 
 ىل إهتدف 

  اغبديثة من أجهزة حاسوب وشبكة  االتصالتقدمي احملتوى التدرييب من خالل أي وسيط من أليات
 Haut du formulaire،2اؼبدرب*بُت اؼبتدرب و اعبغرافيةاألنًتنت لتخطي اؼبسافات 

 
 طرق وأساليب التدريب وحتديد احتياجاتو:-2-2
 طرق وأساليب التدريب:-1

إهبابيها وسلبياهتا، وىذا يؤدي زبتلف طرق التدريب حيث لكل طريقة يف التدريب فبيزاهتا وخصائصها، كذلك 
بطبيعة اغبال إىل اختلف يف الطريقة اؼبتبعة يف التدريب، وزبتلف حسب التخصص والوظائف اؼبراد التدرب عليها، 

 وقد مت تصنيف طرق التدريب إىل ؾبموعتُت:
 ويتم من خاللو اعتماد طريقة كل فرد أو موظف على حدا وأنبها:  التدريب الفردي:-1
وىنا يقوم اؼبشرف بتدريب اؼبوظف اعبديد، ودبوجب ىذه الطريقة يتم تدريب اؼبوظف  ب أثناء العمل:التدري-أ

يف مكان العمل ويف أثناء أوقات العمل الرظبية، وتؤخذ على ىذه الطريقة عدم اىتمام الرئيس، اؼبباشر أو اؼبشرف 
يف ألنبية التدريب، وعلى ذلك فنجاح ىذه بتدريب اؼبوظف اعبديد، أو قد ال يكون لديو الوعي أو التقدير الكا

 الطريقة يتوقف على اعبهد الذي يبذلو اؼبشرف. 
حيث يتم تدريب اؼبوظف عن طريق التحاقو بعدة وظائف نقل ادلوظف بصفة مؤقتة ألداء أعما  أخرى: -ب

، ودرايتو باألعمال لإلمام بكل وظيفة خالل فًتة مؤقتة، وتتيح ىذه الطريقة للموظف فرصة زيادة قدراتو العاملة
 األخرى اؼبتصلة بوظيفتو، ووقوفو على أوجو الًتابط بُت أنشطة اؼبنشأة اؼبختلفة.

ويكلف اؼبوظف بالقيام دبسؤوليات أكرب من مسؤوليات تكليف ادلوظف بأعما  ذات مسؤوليات أعلى: -ج
صلح ىذه الطريقة لتدريب العاملُت اغبالية، وذلك بتكلفو باإلشراف على قسم أو إدارة باؼبنشاة لفًتات معينة، وت

 اؼبرشحُت لًتقي إىل مناصب أو وظائف إشرافيو، كذلك إلكساهبم مهارات قيادية. 
 

                                                           
. )مذكرة ماجستَت(. نظر ادلدربني الرياض من وجهةمتطلبات التدريب اإللكرتوين ومعوقاتو مبراكز التدريب الرتبوي مبدينة اؼبطَتي.  ،ضبد بن ؿبيا  1

  .31،32. ص ص.2012الرياض: جامعة اؼبلك سعود، اؼبملكة العربة السعودية،
 *اؼبدرب: ىو الشخص الذي يقوم بتعليم وتدريب فرد أو ؾبموعة من األفراد وفق مناىج تعليمية تدريبية معينة يف ؾبال أو زبصص معُت.
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حيث يتم تدريب أكثر من موظف معا، وتكون خارج أوقات الدوام الرظبية وتتم يف مركز  التدريب اجلماعي:-2

تدريب )اؼبؤسسة( أويف مركز تدريب خارج اؼبنشاة، ويعمل ىذا النوع من التدريب على إفادة اؼبتدربُت من خربات 
 يب اعبماعي:بعضهم البعض، نتيجة وجودىم يف مكان واحد أثناء فًتة التدريب، ومن أىم طرق التدر 

اجتماع يشارك فيو عدد من األعضاء، يقومون فيو بدراسة موضوع معُت لو أنبية لكافة األعضاء،  أ ــــــ ادلؤدترات:
وتعترب ىذه الوسيلة شائعة لتحديد رجال اإلدارة العليا بصفة خاصة، حيث يتم استعراض التجارب واػبربات 

 اؼبختلفة لألعضاء. 
يف ىذه الطريقة يقوم اؼبدرب بأداء عمل معُت بطريقة صحيحة أمام اؼبتدربُت، ليوضح ؽبم   ي:ب ـــــ التطبيق العلم

 1كيفية العمل وتصلح ىذه الطريقة يف استخدام آالت وأجهزة اؼبيكانيكية. 
تعترب احملاضرة أسلوب من أساليب التدريب، فهي عبارة عن حديث يلقيو شخص معُت لديو ج ـــ احملاضرة: 

ؼبعلومات عن اؼبوضوع، مقدما ـبتلف النقاط يف تسلسل تؤدي إىل نتيجة أو خاسبة يف النهاية، تعد اؼبعرفة وا
احملاضر وتساعد وسائل اإليضاح  احملاضرة سلفا وتقرأ من نص مكتوب أو على شكل نقاط يتوسع فيها

احملاضرة يبكن أن تنقل السمعية والبصرية على توضيح رسالة احملاضرة وىدفها، واستخدام اؽباتف والفيديو فإن 
يف الوقت نفسو إىل صبهور موجود يف أماكن ـبتلفة، وبذلك توفر الوقت واعبهد، ال تزيد مدة احملاضرة عن 

 2دقيقة وىبصص الوقت اؼبتبقي للمناقشة واألسئلة واألجوبة.45
 ولتقدمي ؿباضرة ناجحة ينصح دبراعاة اإلرشادات التالية:   

  من حيث هتيئة الذات ولتقدمي، واالستعداد مع اختيار أو إعداد الوسائل اؼبناسبة، ربضَت مادة احملاضرة جيدا
 لتوظيف موضوع احملاضرة.

 .)التأكد من جاىزية التسهيالت التدريبية من خالل اؼبكان واؼبقاعد ومالئمة الظروف )الفيزيائية 
 ة اؼبفتوحة إلثارة التفكَت.كسر اغبواجز النفسية وإثارة انتباه اؼبتدربُت، حيث يقوم بتوجيو األسئل 
  عرض مادة احملاضرة بشكل منطقي متدرج، من السهل إىل الصعب مع اعتماد األمثلة الواقعية لتوضيح

  3اؼبعلومات للمتدربُت.
 
 
 
 
 

                                                           
. )مذكرة اؼباسًت(. تيبازة: دور التدريب اإلعالمي يف تنمية أداء الصحفيني مركز التدريب اإلذاعي بتبازة منوذجاين، كلثوم. ملحاين، زينب؛ مازو  1

 .30، 29. ص ص. 2014جامعة طبيس مليانة، 
، ص ص 1995منقحة،  2ىشام: دليل التدريب القيادي، اؼبعهد العاؼبي للفكر اإلسالمي، فرجينيا، الواليات اؼبتحدة األمريكية، ط ،طالب  2

310-311.  
. ص 2015. اإلمارات: دار الكتاب اعبامعي، التدريب ادلهين ماىيتو، كفاءتو وأساليب قياسهاالكندي، طبيس بن ؿبمد بن سليمان.  3

  .56،57ص.



      

~ 58 ~ 
 

 

يبيل الكثَتون كبو األخذ هبذا األسلوب يف عملية التدريب، ألنو أسلوب ادلناقشات )حلقات النقاش(: -د 
وعة لتبادل اآلراء واؼبعلومات واالشًتاك يف اؼبناقشة حول موضوع أو مشكلة معينة هبدف يفسح اجملال أمام اجملم

 التوصل 
إىل اغبقائق والتوضيحات، فاؼبناقشات ىنا ىي عبارة عن ؾبموعة صغَتة من األفراد اؼبتدربُت يف صورة حلقة نقاشية 

اؼبدرب على إدارة وتوجيو اؼبناقشة للوصول إىل  يتبادل فيها اجملتمعون اؼبعلومات واػبربات واآلراء... ويًتكز دور
 اغبل األمثل ؼبوضوع اؼبناقشة.

فهي طريقة عمل واستكشاف صباعي عن طريق التفكَت اؽبادف واؼبداولة اؼبفتوحة بُت أعضاء اعبماعة للوصول إىل 
 اػبالصات واالستنتاجات.

واؼبناقشة ال زبتلف عن احملاضرة أو الندوة من حيث اغباجة إىل ربديد األىداف واإلطار واحملتوى وما يتطلبو      
 ذلك من تقومي ومتابعة وىي أحد أشكال التدريب اغبديث تعتمد يف ميدان التدريب اإلعالمي، ويستخدم بالعادة 

ون خربات يبكن استثمارىا يف أثناء موضوع مع دورات التطوير حيث يكون بُت صفوف اؼبتدربُت من وبمل
 التدريب.

مبوذج من اؼبناقشات اؽبادفة للمجموعات الصغَتة، واليت يتم فيها العمل بشكل تعاوين الورشة التدريبية: -ه 
وجاد إلقباز مشروع معُت وفق جدول عمل منظم، لوضع إطار للعمل اؼبطلوب، يقوم بو اؼبشاركون فيما بينهم مع 

أو اؼبنسقُت بأسلوب مرن وشفاف ومنفتح على اآلخر حبيث يسفر ىذا العمل عن إنتاج تعليمي معُت اؼبوجهُت 
يستفاد منو يف العمليات التدريبية... فهي ؾبموعة عمل إنتاجية ربتوي على عناصر عديدة من صبيع األشياء 

 اؼبذكورة، فبا أدى إىل تسميتها بالورشة.
التدريبية وزبتلف مدهتا وفق لنوع العمل وأساليبو، فقد يستمر العمل القصَتة وتتباين أساليب العمل بالورش      

من ثالثة أيام إىل أسبوعُت، كما قد يبتد من طبسة إىل ستة أسابيع ولكي تؤدي الورش األىداف اليت وضعت 
ربديد  ألجلها وىي اليت تعتمد يف التدريب اإلعالمي، ينبغي التخطيط اؼبرن للعمل القائم فيها، من حيث

 األىداف واؼبشكالت واختيار الدارسُت.
يعد ىذا األسلوب أفضل ما يبكن استخدامو لتنمية اؼبهارات العلمية أو التطبيقية، وخباصة أسلوب التمارين: -و 

إذا سبت صياغة التمارين اليت يقوم عليها بطريقة جادة وموضوعية، وذلك ألنو يبكن اؼبتدرب من القيام دبمارسات 
 اربة، وردبا متطابقة، مع طبيعة اؼبهام واألعمال اليت يقوم هبا يف حياتو العلمية أو اؼبهنية.تكون متق

ويف التمارين يقوم اؼبدرب بتكليف اؼبتدربُت بالقراءات يف الكتب أو الدوريات يكلفهم بإعداد مشروع أو حبث، أو 
 الطريقة من التدريب تغطي كمية أكرب من وبدد ؽبم مشكالت أو سبارين للتدريب على مهارة معينة...كما أن ىذه 

 
 
 



      

~ 59 ~ 
 

 
اؼبادة التدريبية ومعاعبتها بشكل تفصيلي. ويبكن القول إن ىذا األسلوب يفيد يف التدريب اإلعالمي على سبارين 

 1التحرير الصحفي للفنون الصحفية وخاصة األساليب اغبديثة يف الكتابة الصحفية.
ون مواقف حقيقية أو افًتاضية حبيث يتم شرح ىذا اؼبوقف أو الدور وىو نشاط يبثل فيو اؼبتدرب دتثيل األدوار:-ن

فحسب، وال وبتاج ىذا النوع من التمثيل إىل سناريو، ولكن إىل بعض اؼبواد القليلة حيث يبكن أن يستخدم 
من اؼبتدربون إكسسوارات ونبية، كما هبب تشجيعهم على استخدام خياؽبم، ويعد التمثيل نشاط فبتعا ومثَتا يزيد 

 2مشاركة اؼبتدربُت وهبب أن يفهم اؼبتدربون جيدا األدوار اؼبطلوبة منهم سبثيلها.
 حتديد االحتياجات التدريبية:-2

 مفهوم االحتياجات التدريبية:  (1
االحتياجات ىي جوانب نقص يف معارف ومهارات أو اذباىات فنية، أو سلوكية يراد تنميتها أو تغيَتىا، أو    

 3تعديلها وذلك لتطوير مهنة معينة
أما االحتياجات التدريبية فهي التفاوت بُت ما ىو كائن وما هبب أن يكون من التغيَتات اؼبطلوب إحداثها يف 

ومهاراتو، وخرباتو، وسلوكو، واذباىاتو عبعلو الئقا ؼبنصب أعلى، أو ألداء اختصاصات الفرد، اؼبتعلقة دبعارفو، 
 4وواجبات وظيفتو اغبالية بكفاءة عالية.

ىي الفجوة بُت اؼبهارات اغبالية للموظفُت وتلك اؼبطلوبة لتنفيذ مهمة أو ربقيق النتيجة اؼبرجوة. وربديد و 
 5لتحديد اؼبهارات الالزمة الكتساهبا أو ربسينها لدى اؼبوظفُت. االحتياجات التدريبية ىي قياس ىذه الفجوة

: ىي نتائج قياس النقائص للمؤسسة، أو اؼبوظفُت، أو الوظيفة قصد وضع خطط فبنهجة، التعريف اإلجرائي
ومنظمة   للتغيَتات اؼبطلوب إحداثها لتعديل تلك النقائص، وتطوير، ورفع اؼبستوى الوظيفي إىل األحسن، 

 ارية النضج والتقومي الذايت.واستمر 
 وتتجسد أنبية ربديد االحتياجات التدريبية فيما يلي:     

                                                           
. عمان: دار الكتب العلمية لطباعة والنشر مراكز التدريب اإلعالمي: دراسة مقارنة بني ادلركز العريب للتدريب والتطويرحسن، ؿبمد ضبود.  1

 .33-22. ص. 2015والتوزيع، 
2

       7432-40-31تاريخ الزيارة:   http://hrlibrary.umn.edu/arab/USINGTHEMANUAL.pdf :دليل دائرة اغبقوق: الربامج التدريبية 

. اػبرطوم: اؼبعهد العايل لعلوم الدورة التدريبية يف جما  ختطيط وتنفيذ وتقييم الربامج التدريبية: حتديد االحتياجات التدريبيةابنعوف، ؿبمود حسن. 3
 . 3. ص.2013الزكاة، 

4
موسوعة االقتصاد والتموٌل  رؤٌة مستقبلٌة.-المؤتمر العربً األول للتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة .تحديد االحتياجات التدريبيةكمال.  ،ٌونس 

   . ]على الخط[. متاحة على الرابط: 9002اإلسالمً، 
-%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AFhttp://iefpedia.com/arab/%D8%AA%D8

-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA

-%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9

9118-%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84    :2017-04-13تاريخ الزيارة 
5
Comité sectoriel de main-d’œuvre du commerce de détail. Comment identifier les besoins de formation dans 

les commerces de détail،Personnel de vente et superviseur de premier niveau. ) Guide pratique et outils de 

diagnostic  ( . Québec, 2002. P.7. Disponible sur le site  :  

https://www.detailquebec.com/assets/files/guide_formation.pdf  date de visite : 14-05-2017.                   

http://hrlibrary.umn.edu/arab/USINGTHEMANUAL.pdf
http://iefpedia.com/arab/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AF-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D9%88%D9%86-9118
http://iefpedia.com/arab/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AF-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D9%88%D9%86-9118
http://iefpedia.com/arab/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AF-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D9%88%D9%86-9118
http://iefpedia.com/arab/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AF-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D9%88%D9%86-9118
https://www.detailquebec.com/assets/files/guide_formation.pdf
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إن زبطيط التدريب على أساس واقعي لالحتياجات التدريبية الفعلية تتيح الفرص العادلة لتقدمي اؼبوظفُت وزيادة  -

كاشفا عن مستوى اؼبوظفُت اؼبطلوب تدريبهم وعددىم، وعن   كفاءهتم وربسُت أدائهم، حيث يعطي ضوءا
 ؾباالت تدريبهم؛

توصل إىل قرارات فعالة وسليمة، وباذباه التخطيط والتصميم، وتوصل إىل اؼبعلومات الصحيحة عن واقع العمل -
 ومشكالتو؛

 ؛تؤدي عملية ربديد االحتياجات التدريبية إىل زبفيض النفقات والتقليل من ىدر الوقت-
 ىي العامل اغبقيقي يف رفع كفاءة اؼبوظفُت لتأدية األعمال اؼبسندة إليهم؛-
 تعد األساس الذي يقوم عليو أي نشاط تدرييب؛-
 تعد العامل األساسي يف توجيو اإلمكانات اؼبتاحة للتدريب إىل االذباه السليم والصحيح؛-
 1واؼبال، والوقت اؼببذول يف التدريب؛ عدم التعرف على االحتياجات التدريبية مسبقا يؤدي إىل اعبهد-
يؤدي ربديدي االحتياجات التدريبية بطريقة علمية إىل اغبد من العشوائية واالرذبال يف طرح برامج تدريبية  -

 مكلفة وغَت مناسبة للمشاركُت فيها؛
الفرصة للعاملُت سبكُت األفراد من تاليف القصور يف أداءىم والوصول إىل مستوى اإلتقان اؼبطلوب، وإتاحة  -

 باؼبشاركة وإباء الرغبة يف الربامج اليت تناسب أعماؽبم؛
تعترب فرصة للرؤساء واؼبشرفُت للتعرف على ومتابعة مستوى أداء العاملُت لديهم، وربديد مشكالت األداء  -

 وتشخيص االحتياجات التدريبية اؼبناسب؛
دارات اؼبختلفة، ويتم ذلك من خالل مقارنة واجبات تعترب اػبطوة األوىل يف التخطيط للتدريب من قبل اإل -

ومهام الوظيفة دبؤىالت اؼبوظف، والتأكد من مدى توفر اؼبهارات اؼبطلوبة للعمل، وعليو يتم ربديد األفراد الذين 
 2وبتاجون إىل التدريب.

 وتتمثل أىداف االحتياجات التدريبية يف مايلي:
ريبية يبكن أن تصاغ حبيث تربز اعبدوى اؼبنشودة من ربديدىا، إن أىداف عملية ربديد االحتياجات التد  

 ونلخص أىدافها على ىذا النحو:
 توضيح لألفراد اؼبطلوب تدريبهم ونوع التدريب اؼبطلوب منهم، والنتائج اؼبتوقعة منهم؛-
 اؼبساعدة يف ربسُت األداء وربقيق األىداف األساسية من العملية التدريبية؛-
على إدارات القائمُت على التدريب يف وضع اسًتاتيجيات وخطط طويلة اؼبدى ليكل التدريب  مساعدة القائمُت-

 وتنظيمو، وتوجيو سياساتو، وبراؾبو، وخدماتو، وفبارساتو؛
                                                           

 .58، 57. اؼبرجع السابق. ص ص. العتييب، زاىر بن عواض بن اػبديدي 1
. )ندوة األساليب اغبديثة يف التخطيط حتديد االحتياجات التدريبية كأساس لعملية التخطيط للتدريب يف األجهزة األمنيةالطراونة، ربسُت أضبد.  2

 .13، 12، ص ص. 2011 (.يف األجهزة األمنية على الصعيدين النظري والعمليوالتدريب 
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مساعدة إدارات التدريب يف التدريب يف التخطيط اعبيد للربامج التدريبية، ويف تقدير االحتياجات التدريبية على -

 اؼبدى البعيد؛اؼبدى القريب، و 
 1ربديد معدالت األداء اؼبناسبة، واإلسهام يف تقدير االحتياجات اؼبستقبلية؛-
سد الفجوة يف األداء اغبايل لشاغل الوظيفة من خالل برامج أو أنشطة تدريبية )فردية أو صباعية( لتزويده  -

 دبعارف عن الوظيفة، ومهارات لكيفية أدائها، واذباىات ربقق لو النجاح يف األداء؛
قصور يف األداء، إذ ال يبكن التصميم اؼبناسب للربنامج التدرييب، حيث يبكن إعداد اؼبنهج اؼبناسب ؼبعاعبة ال -

الوصول إىل أىداف ؿبددة ودقيقة للتدريب إال من خالل توافر احتياجات واقعية ودقيقة أيضا، ويساىم ذلك 
 2بدوره يف اختيار احملتوى اؼبناسب من حيث النوعية، واغبجم، والعمق التخصصي.

 
 التدريب اإلعالمي:-2-3
  تعريف التدريب اإلعالمي:-1

األنشطة اؽبامة والضرورية يف اؼبؤسسة اإلعالمية باختالف أنواعها وتوجهاهتا حبيث تقوم اؼبؤسسة ىو أحد  (1
 3اإلعالمية بتطوير قدرات موظفيها وتوسيع معارفهم وزيادة مهاراهتم.

ىو عملية مستمرة مرتبطة بالتغيَتات اغباصلة يف ؾبال اؼبعرفة اغبديث اؼبتعلقة بعلوم اإلعالم واالتصال  (2
 4ا يقدم إضافة نوعية لرجل كبو تطوير السلوك الوظيفي من خالل ربسُت األداء وتطويرهوكل م
ويعرف التدريب اإلعالمي على أنو عملية شاملة الستهدف نوعية معينة من العاملُت بل هبب أن سبتد  (3

اإلداري إىل كل من لو صلة بالعمل اإلعالمي بصرف النظر عن نوع العمل الذي يؤديو أو مستواه يف السلم 
 5باؼبؤسسات اإلعالمية.

فالتدريب اإلعالمي يتمثل يف تدريب وتأىيل الصحفيُت وتنمية مهاراتو وخرباهتم من خالل ؾبموعة من الربامج 
 التدريبية، بغرض ربسُت أدائهم داخل اؼبؤسسة اإلعالمية معينة.

 
 

                                                           
 .55، 54، ؿبمد بن عبد هللا. مرجع سبق ذكره.  ص ص. البقيمي 1
االحتياجات التدريبية للمدربني يف مراكز التدريب الرتبوي يف ضوء االجتاىات ادلعاصرة مبنطقة مكة العباسي، ؿبمود بن صالح بن سليمان.  2

 .47. ص 2013. )مذكرة ماجستَت(. السعودية: جامعة أم القرى، ادلكرمة
  .33كلثوم مازوين، مرجع سابق. ص.زينب ملحاين،  3

  4 ساعد، ساعد. التدريب اإلعالمي: مفهومو أنواعو وأىدافو. دار الكتب والوثائق القومية، 2012. ص.11.
األخبار . دور دائرة العالقات الدولية والعامة مبؤسسة اإلذاعة والتلفزيون األردنية يف تدريب العاملني بإداريت الفقهاء، جيهان ضبد طعمو 5

  .33. ص .2012. )دراسة ماجستَت(. األردن: جامعة الشرق األوسط، والربامج
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 وأىداف التدريب اإلعالمي:  أمهية-2-4
 أمهية التدريب اإلعالمي:-1

التدريب اإلعالمي عملية ـبططة لتعديل االذباىات أو اؼبعارف أو السلوكيات هبدف ربقيق األداء الفعال يف إطار 
نشاط أو ؾبموعة من األنشطة، والتدريب اإلعالمي عملية منظمة ؽبا آلياهتا العملية واألكاديبية ويعد التدريب ركنا 

  1رئيسيا يف العمل اإلعالمي.
يب عمليتان أساسيتان يكمل كل منهما األخر إذ يسبق التعليم التدريب يف أدبيات التعليم فالتعليم والتدر 

اإلعالمي، والتحدي الراىن يف العملية التدريبية ىو كيفية إعداد أساتذة وطالب ومهنيُت ؼبواجهة التغَتات اغبادثة 
عالم، والعمل وفق عنصري التنافس يف أساليب اإلنتاج العملية اإلعالمية، ومواكبة اؼبستجدات يف صناعة اإل

واإلبداع اإلعالمي، فهناك عالقة كبَتة بُت ذبويد اؼبنتج اإلعالمي وربقيق اعبدوى اإلعالمية للمؤسسة وأىدافها 
ودرجة التقدم التكنولوجي يف أساليب اإلنتاج اإلعالمي من جهة، وبُت طبيعة ىيكل القوى اإلعالمية الالزمة 

خرى، فكل درجة من درجات التطور تتطلب ىيكلة قوى بشرية ؿبددة لتطبيقو ما ؼبمارسة العمل من جهة أ
يتطلب إحداث توافق بُت ىيكل اؼبؤسسة اإلعالمية من جهة وبُت اؼبستجدات اغباصلة يف السوق وصناعة 

 2اإلعالم من جهة أخرى، وما يفرض على اؼبؤسسة شرط التدريب اإلعالمي الفعال .
 
 مي:التدريب اإلعال أىداف-2

تنمية معلومات اؼبتدربُت بإحاطتهم باعبديد من العلوم، وزيادة معارفهم اؼبرتبطة دبوضوعات وؾباالت معينة  -
 لتحسُت أدائهم، وتعزيز كفاءاهتم اؼبهنية.

 إكساب اؼبتدربُت مهارات جديدة يف ؾبال زبصصهم لتنمية قدراهتم اؼبهنية دبا وبقق كفاءة وفاعلية األداء. -
 سلوكيات اؼبتدربُت وتنمية اذباىاهتم وإكساهبم قيما جديدة كبو العمل ومسائل أو مواقف معينة.تطوير  -
تقليص الفجوة بُت اعبانب التعليمي وجانب التطبيق يف العمل من جهة وبُت مستوى األداء اغبايل   -

ورفع الكفاءة اإلنتاجية اؼبطلوب الالحق للتدريب من جهة أخرى لغرض تفعيل اؼبمارسة العملية لألداء اؼبهٍت 
 لألفراد واؼبؤسسة على حد سواء.

  3مواكبة التطورات واؼبستجدات يف حقول اؼبعرفة ذات العالقة بعمل اؼبتدربُت. -
 تأىيل وإعداد الدارسُت لإلعالم للعمل اإلعالمي بعد التخرج من اعبامعات. -
 من خالل فبارسة العمل. خفض الوقت اؼبخصص لتأىيل اإلعالميُت اعبدد فيما لو تدربوا -

                                                           

.73حسن، ؿبمود ؿبمد. اؼبرجع نفسو، ص.   1  
 .24ساعد، ساعد، اؼبرجع نفسو. ص.  2 

 .150حسن ؿبمد ضبود. اؼبرجع نفسو.ص.   3
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 رفع كفاءة اإلعالميُت القدامى بالتدريب اؼبتخصص لتحديث معارفهم وصقل خرباهتم. -
تنمية روح االنتماء للمؤسسات اإلعالمية عن طريق تبادل اآلراء حول مشكالت العمل واؼبشاركة يف وضع  -

 اغبلول.
يدعم ذلك التواصل بُت األجيال ويتيح مبطا من  اعبمع بُت الرؤساء واؼبرؤوسُت يف قاعات التدريب حبيث  -

 تدفق اػبربات من األقدم إىل األحدث.
التدريب اؼبستمر الذي يوفر لإلعالمي الثقة بالنفس واالطمئنان إىل مستوى األداء عن طريق مواكبة كل ما  -

 ىو مستحدث ومتطور يف ؾبال العمل اإلعالمي.
يتيح القدرة اؼبتدرب على أن يستنبط من ىذه اػبربة دروسا مستفادة ترشيد اػبربة اؼبكتسبة من قبل حيث  -

 أكرب فبا كان يبكن أن يستنبطو دون تدريب.
 1زيادة قدرة الفرد على التفكَت اؼببدع دبا يبكنو من التكيف مع عملو ومواجهة مشكالتو. -
 
 أنواع التدريب اإلعالمي:-2-5

 التدريب التلفزيوين: -1

التلفزيون من أكثر وسائل االتصال اعبماىَتي أنبية وىذا راجع لقوة تأثَته على اؼبشاىدين العتماده على  يعترب
 دبجموعة من اػبصائص سبيزه عن غَته من الوسائل النفرادهعاملُت أساسيُت نبا الصوت والصورة، وكذلك 

ناحية تسارع اؼبعلومات وتطور التقنيات والصحافة(، ومع التغَتات اليت طرأت على اجملال اإلعالمي من  )اإلذاعة
التكنولوجية؛ سعت اؼبؤسسات اإلعالمية إىل تدريب كوادرىا البشرية من أجل مواكبة ىذه التطورات، فالتدريب 
التلفزيوين يقوم على إعداد دورة إعالمية يف مدة زمنية ؿبددة، تتضمن ؾبموعة من الربامج التدريبية اليت تتعلق 

 من ناحية اؼبونتاج، التصوير، تقدمي األخبار وربريرىا، وكذلك اإلخراج، ويتمثل التدريب التلفزيوين بالعمل التلفزيوين
 يف مايلي:

 :ىو اؼبادة اؼبسموعة واؼبرئية اليت تصاغ يف قالب معُت وتنشر ىذه اؼبادة يف وسيلة ظبعية  اخلرب التلفزيوين
بصرية، حيث أن ىذه اؼبادة ؽبا أثرىا وفاعليتها إذ تستحوذ على اىتمام اؼبشاىدين، فالتلفزيون باعتباره جهاز 

، كما يتخطى حاجز األمية، فاػبدمة إخباري يتميز يف أنو يقدم صورا حية تتجاوز باؼبشاىدة حدود الزمان واؼبكان
 2اإلخبارية للتلفزيون تعترب أكثر وأقوى تأثَتا من الكلمة اؼبسموعة واؼبطبوعة.

 

                                                           
 .26ساعد. مرجع سبق ذكره. ص. ،ساعد  1
 . 74.ص.2013. القاىرة: دار الكتاب اغبديث، اإلعالماخلرب يف وسائل ؿبمد، معوض.   2
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 :هبب على كل متدرب معرفة طريقة صبع اؼبعلومات وتقديبها يف القالب  التدريب على تقدمي النشرة اإلخبارية
لنشرة اإلخبارية، والعمل على اكتساب اؼبهارات اؼبناسبة اإلخباري اؼبناسب، وكذلك معرفة كيفية صياغة عناوين ا

 للقراءة اعبيدة لنشرة األخبار، وىذا من خالل إتباع اػبطوات التالية:
  يعد التدخالت باألستوديو:  يقوم اؼبتدرب جبمع اؼبعلومات اليت سبكنو من بناء نشرتو، فهو الذي

) تصاحبها صورا  لقُت، كما يقوم بتحرير أخبار مقتضبة التشاور والتنسيق مع اؼبع مع الضيوف  االستجوابات 
أحيانا وأحيانا ال تصاحبها( فور عودهتم من التصوير يقوم الصحفيون بتبليغ معلومات سبكن اؼبذيع من كتابة 
النصوص اؼبقدمة للتقارير، ويف اػبتام يقوم اؼبذيع اؼبتدرب بتحرير عناوين النشرة اليت تكون يف غالب األحيان 

عناوين يف النشرة الواحدة وهبب أن تتميز  4إىل  3وكتابة على الشاشة؛ عادة ما تكون ىناك  بصور وبمصح
 عناوين النشرة دبا يلي:

 العناوين األوىل تعكس التسلسل اؽبرمي لألخبار؛ -
تقرير  للحفاظ على مشاىدين للنشرة إىل النهاية فإن العنوان األخَت هبب أن يشَت يف غالب األحيان إىل -

 أو ريبورتاج؛
وىي بداية غَت  لشد اىتمام اؼبشاىدين يبكن بدء نشرة األخبار بريبورتاج أول مل يعلن عنو يف العناوين؛ -

 حرير يف آخر غبظة؛منتظرة، تكون إما حبدث اليوم أو خبرب ورد على أسرة الت

 نشرة األخبار يبكن أن تنتهي بالتذكَت بأبرز العناوين؛ -

ويقع إعداده بطريقة ذبعلو يتصل اتصاال وثيقا باؼبوضوع واؼبعاين  يتكون من صبلتُت أو ثالثة قصَتة كل عنوان  -
 .اليت مت تناوؽبا خالل الريبورتاج واإلعالن عنها عند تقدمي ذلك الريبورتاج

طوال نشرة ع ذبنب تكرار نفس أسلوب القراءة اؼبذيع اؼبتدرب االلتزام دبحتوى اػبرب وإتباع الدقة معلى  -
 1.األخبار

  :من بُت اػبصائص اليت هبب على اؼبتدرب معرفتها أثناء تقدمي نشرة مهارات وخصائص قارئ نشرة األخبار
 األخبار: 

                                                           

1
http://www.24hdansuneredaction.com/ar/tv/20-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-

%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%8A/      7432-40-72تاريخ الزيارة:        

http://www.24hdansuneredaction.com/ar/tv/20-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%8A/
http://www.24hdansuneredaction.com/ar/tv/20-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%8A/
http://www.24hdansuneredaction.com/ar/tv/20-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%8A/
http://www.24hdansuneredaction.com/ar/tv/20-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%8A/
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يف األوقات اليت ال يكون لديهم قصص ربتاج إىل تغطية يوجد يف بعض القنوات مراسلون يقرأون النشرة  -     
إخبارية، وىناك قارئ نشرة وبرر بنفسو النص الذي سيقوم بقراءتو ويطلق عليو اؼبذيع احملرر وىناك قراء نشرة يقرأون 

 .النشرة فقط

 ة بكل مستجدات األحداث وخلفياهتا؛معرفة ما يدور من أحداث بدقة، أن يكون على دراي -

ووبتاج قارئ النشرة إىل التدريب على اإللقاء وطول النفس بشكل مكثف ؼبدة طويلة، باإلضافة إىل ضرورة  -
 التمتع بصوت إذاعي ملفت ومعرب؛ حيث أن قراءة النشرة هتدف لتوصيل رسالة معينة يف الوقت اؼبناسب؛

افية وسياسية واقتصادية ومنوعات، على اؼبذيع اؼبتدرب أن يتعلم كيفية تقدمي وإعداد ـبتلف الربامج من ثق - 
 ىذا باإلضافة إىل قراءة نشرة األخبار ومن مث عليو أن يكون حاضر الذىن دائماً؛

وعلى اؼبذيع اؼبتدرب أن يثقف نفسو وأن يتقن وهبيد لغات أجنبية جبانب لغتو األم اليت تساعده على النطق  -
 اؼبستمعون أو اؼبشاىدون؛ نفر منوالسليم لألظباء األجنبية بشكل صحيح حىت ال ي

وهبب أن يهتم قارئ النشرة بالوصول إىل األستوديو قبل موعد اؽبواء بفًتة كافية تسمح لو بالتدريب على  -
قراءة النص، كما أنو من اؼبستحسن أن يرتدى مالبس رظبية، ألن ذلك يعطيو مظهراً يتناسب مع طبيعة مضمون 

 النشرة؛

القدرة على االتصال بالعُت؛ حيث أن الكثَت من قراء النشرة يقرأون األخبار بدون النظر إىل الكامَتات فبا  - 
يؤدى إىل ملل اؼبشاىد ويتم حل ىذه اؼبشكلة باستخدام جهاز اؼبلقن عن بعد والذي يفيد يف اغبفاظ على 

 1.نفسو االتصال بالعُت فيتم قراءة النص منو والنظر للكامَتا يف الوقت

  :ماذا حدث؟ : التقرير التلفزيوين اعبيد هبب أن هبيب على التساؤالت اليت هتم اؼبشاىد منهاالتقرير التلفزيوين
ما ىي التطورات األخَتة؟ ؼباذا حدث؟ ما القضايا اليت هبب عليو أن يفهمها للربط بُت تلك التطورات؟ ؼباذا يُعترب 

 ك؟، وكل ىذه التساؤالت هبب على كاتب التقرير أو اؼبتدرب أن يلم ما حدث مهماً؟ وما الذي يعنيو من كل ذل
 

                                                           
1
http://www.jfoiraq.org/%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6-

%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9 05-25 : تاريخ الزيارة-  
2017 

http://www.jfoiraq.org/%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.jfoiraq.org/%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.jfoiraq.org/%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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ابة إىل اؼبشاىد، ويتمتع التقرير التلفزيوين دبجموعة من اؼبواصفات هبب على  هبا، وينقلها بطريقة سهلة وجذَّ
 اؼبتدرب معرفتها ليكون تقريره جيدا منها:

كثر من قضية، ويبكن للمراسل اعبيد الربط بُت دبعٌت أال يهدف التقرير إىل البحث يف أ وحدة ادلوضوع:-1
 .شبة عالقة عضوية ومنطقية بينهما موضوعُت، فقط إن كانت ىناك

تسمح اعبمل القصَتة لقارئ التقرير أو اؼبتدرب بالتقاط أنفاسو من كل ثالث إىل طبس  اجلمل القصرية:-2
ثواٍن، وىي اؼبدة نفسها اليت وبتاجها اؼبشاىد أيضا اللتقاط أنفاسو. فاعبمل الطويلة معقدة بطبيعتها، ويصعب 

  .مونتاجها، كما أنو من الصعب قراءهتا بشكل تلقائي

إىل  15التقرير اعبيد هبب أن يُقسم إىل أجزاء منطقية، تًتاوح مدة كل جزء ما بُت  :تقسيم التقرير إىل أجزاء-3
ثانية، ويتعامل كل جزء أو سياق إمَّا مع موضوع واحد أو مع موقع جغرايف واحد، داخل اؼبدينة نفسها، أو  20

د على فهم السياق العام عبارة عن سبهيد ؼبقتطف صويت، أو اؼبقتطف الصويت نفسو، ويساعد ىذا التقسيم اؼبشاى
 .للقصة

هبب أن يسَت السياق الزمٍت يف اذباه واحد، إمَّا من األحدث إىل األقدم أو العكس، وال  السياق الزمين:-4
 .يُفضل استخدام االذباىُت يف نفس التقرير

هبب أن يسَت السياق اؼبكاين يف اذباه واضح، أي إن بدأت من موقع ما واذبهت إىل موقع  السياق ادلكاين:-5
آخر، ردبا يبكنك فقط العودة يف هناية التقرير إىل اؼبوقع األول نفسو، لكن بالتأكيد ال يبكنك التحرك أكثر من 

 .ذلك

اكنهم الطبيعية يبارسون أنشطتهم، يف التقرير التلفزيوين هبب نشاىد األشخاص يف أمدلقتطفات الصوتية: ا-6
 .وذلك قبل أن يبدأوا باغبديث

عند استخدام اعبرافيك يف التقرير هبب اغبذر من أن يعكس بشكل مفضوح نقص اؼبادة  استخدام اجلرافيك:-7
الفيلمية، بل هبب أن يكون يف سياق توضيح معلومات وبيانات من الصعب توضيحها من دون استخدام 

 رقام، واإلحصائيات، ونتائج استطالعات الرأي، ونتائج االنتخابات...(.اعبرافيك )كاأل

هبب أن يكون استخدام الصور األرشيفية يف سياق واضح، ال أن ىبدع اؼبشاىد  استخدام الصور األرشيفية:-8
خدمها وهبعلو ىبلط بينها وبُت الصور اغبديثة، وهبب أن يكون سياق الصور األرشيفية باذباه واحد، أي أن تست

 يف موقع واحد، ال أن تستخدمها مث تعود إىل صور اليوم، مث تعود مرة أخرى إىل األرشيف. 
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هبب أن يكون ظهور اؼبراسل يف التقرير اؼبيداين مربَّراً، وأن يضيف الكثَت  ظهور ادلراسل يف التقرير ادليداين:-9
 1إىل شعور اؼبشاىد بروح اؼبوضوع.

  التلفزيونية اليت جيب على ادلتدرب الصحفي أن يكون ملما مبعرفتهاأىم قوالب الربامج: 
: وىو أبسط أنواع الربامج إذ يقتصر على متحدث واحد يوجو حديثو أمام صبهور قالب احلديث ادلباشر -

 الشاشة أو صبهور األستوديو.
وىو الربنامج الذي يعرض ؿبادثة بُت شخصُت ذات ىدف معُت، ويصنف من حيث  قالب احلوار وادلقابلة: -

 اؽبدف إىل ثالثة أصناف منها:
 :يهدف إىل اغبصول على معلومات معينة من الضيف حول قضية أو حدث معُت؛ حوار ادلعلومات 
 :؛يهدف إىل معرفة رأي الضيف يف قضية أو آراء الناس العاديُت يف شيء معُت حوار الرأي 
 :ويهدف إىل تعريف اؼبشاىدين جبوانب شخصية الضيف. حوار الشخصية 
وىو قالب أو شكل تلفزيوين يعرض بصفة دورية، ويتضمن فقرات متنوعة من حيث  قالب اجمللة التلفزيونية: -

 الشكل واؼبضمون تربطهما وحدة عضوية وتقدم بأسلوب يكسبها خصائص اجمللة اؼبطبوعة.

وىو الربنامج ذو احملور الواحد الذي يسعى إلبراز اؼبوضوع دبختلف القوالب الفنية مثل الدراما،  الربنامج اخلاص:-
 اغبوار...إخل، مع إضافة عناصر اغبركة والتنوع واالنتقال بُت اللقطات.

ىو الربنامج الذي يعرض اؼبوضوعات بأسلوب يتسم بالعمق، استنادا على  برنامج التحقيق التلفزيوين: -
الواقعي، ولقاء األشخاص أصحاب العالقة باؼبعايشة اغبقيقية للحدث يف اؼبكان والزمان والظروف ذات  التحليل

 الداللة، ولربنامج التحقيق التلفزيوين ثالثة أنواع: 
 :وىو يستلزم اغبيوية والسرعة والعرض اؼبختصر؛ التقرير اإلخباري 
 :اآلنية؛وىو التحقيق الذي يبحث ما وراء األحداث  حتقيق احلدث 
 :وتتمثل يف ربقيقات اؼبشكالت، ربقيق اإلقبازات، ربقيق الشخصية... حتقيق ادلعامل 

وىناك قوالب أخرى منها: قالب اؼبنوعات، قالب الفيلم ومقدم الربنامج، قالب احملاكمة، قالب اؼبائدة 
 2اؼبستديرة)الندوة(، قالب صبهور اؼبشًتكُت...

 
                                                           

1
   http://www.bbc.co.uk/academy/arabic/article/art20130702112133966  2017-04-23:  تاريخ الزيارة   

 
.992، 992فهد بن عبد الرحمن الشمٌمري، مرجع سبق ذكره، ص.  
2
   

http://www.bbc.co.uk/academy/arabic/article/art20130702112133966
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 التدريب اإلذاعي:-2

تعد اإلذاعة وسيلة إعالم مسموعة ؽبا خصائص سبيزىا عن غَتىا من الوسائل، حيث أهنا تعتمد يف نقل أخبارىا 
على الصوت الذي يعترب جوىر اإلذاعة وأىم عنصر فيها، فالعاملون باإلذاعة يستخدمون مزايا الصوت برباعة أثناء 

(، فاإلذاعة تأثر بشكل كبَت على عقل اؼبستمع، ومن تقديبهم ؼبختلف الربامج اإلذاعية) الدرامية، اؼبسرحية...
خالل كل ىذه اػبصائص اليت تنفرد هبا اإلذاعة و التطور التكنولوجي الذي دخل على ىذا اجملال أصبح ىناك 
عقبات تواجو اإلذاعة من خالل ظهور منافسُت ؽبا، وىذا ما جعل من اؼبؤسسات اإلعالمية خاصة اإلذاعية 

رات تدريبية ربتوي على برامج يف اجملال اإلذاعي، وىذه الدورات خاصة بالصحفيُت الذين بالقيام بإعداد دو 
 مايلي: ذاعي، ويتلخص التدريب اإلذاعي يفيعملون يف اؼبيدان اإل

 :يعترب اػبرب أساس أي وسيلة إعالمية سواء كانت مكتوبة أو مرئية أو منطوقة، فاػبرب اإلذاعي  اخلرب اإلذاعي
 1وع الذي يذاع عرب األثَت من ؿبطات اإلذاعة اؼبختلفة ؿبلية كانت أو قومية أو عاؼبية أجنبية.ىو اػبرب اؼبسم

  :قبل البدأ يف عملية ربرير األخبار هبب على احملرر أو التدريب على أساسيات حترير األخبار اإلذاعية
لوقت يقوم احملرر أو اؼبتدرب جبمع اؼبتدرب أن يعرف الوقت احملدد إلذاعة كل خرب من أخبار النشرة، وعند معرفة ا

صبيع اؼبصادر اليت ؽبا عالقة باػبرب اؼبذاع، وىذا من أجل الشروع يف عملية ربرير اػبرب الذي يعتمد على ؾبموعة 
 من األسس منها:

هبب أن يتضمن اػبرب إجابة عن األسئلة اػبمسة )من، ماذا، أين، مىت، وكيف(، وعلى احملرر أن يبدأ بأىم  -
 يف مقدمة اػبرب؛ عنصر 
صبل قصَتة، فاعبمل الطويلة ذبهد اؼبذيع وذبهد اؼبتلقي وتتطلب من اؼبستمع قدرا كبَتا من الًتكيز حىت  -

 يواصل متابعة اػبرب وؿباولة فهمو؛
استخدام كلمات ؿبددة اؼبعٌت واستبعاد الكلمات اليت هبا أي لبس، أو ربمل أكثر من معٌت فهذا يضطر  -

 يتوقف ويفكر يف أي معٌت تقصده الكلمة؛اؼبستمع أن 
يف حالة ورود أظباء أو كلمات أجنبية أو أظباء أشخاص يستحسن كتابتها يف ورقة حىت ال ىبطأ اؼبذيع أثناء  -

 نطقها؛
 2.البعد عن اعبمل االعًتاضية حىت ال ىبلط اؼبستمع بُت اؼبعٌت األصلي واؼبعٌت الفرعي للخرب -
  اإلذاعية:األشكا  اإلخبارية 

                                                           
. 2009.  اإلمارات: دار الكتاب اعبامعي، 2. ط.التحرير الصحفي يف عصر ادلعلومات" اخلرب الصحفينصر، حسٍت؛ عبد الرضبن، سناء.  1

 . 51ص.
 . 98،99. ص ص.2008. بَتوت: دار واؼبكتبة اؽبالل، اخلرب اإلذاعي فنونو وخصائصو يف الراديو والتلفزيونشليب، كرم.   2
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: حيث أنو ىناك نشرات إخبارية عامة، واليت توجو إىل اجملتمع كلو وتتضمن أخبار متنوعة، سواء  نشرة األخبار -
كانت داخلية أو خارجية، وىناك نشرات متخصصة سواء على أساس اعبمهور اؼبستهدف، أو على أساس 

 النطاق اعبغرايف، أو على أساس اؼبوضوع.
اؼبوجز وىو عبارة عن ؾبموعة ـبتصرة من األخبار تقدم عدة مرات على مدار فادلوجز وعرض األنباء:  -

فًتة اإلرسال اإلذاعي يف توقيت ثابت وتركز عادة على آخر األحداث، أما عرض األنباء ىو عبارة عن ؾبموعة من 
 لفًتة، فعرضاألخبار اليت تقدم مرة واحدة خالل فًتة اإلرسال ويف توقيت ثابت يكون عادة قرب انتهاء ىذه ا

األخبار ىو ؾبمل ألىم األنباء اليت قدمتها اإلذاعة خالل فًتة اإلرسال وىبتلف عرض األنباء عن النشرة يف أنو 
 ليس لو موجزا وملخص لألخبار اؽبامة.

فالتعليق اإلخباري ىو حدث إخباري مباشر يكتبو شخص  التعليقات والتحليالت اإلخبارية: -
متخصص للتعبَت عن رأي معُت يف قضية ما أو حدث معُت، أما التحليل اإلخباري فهو يتخذ نفس الشكل 

 الذي يتخذه التعليق، ولكن التحليل يقوم على اؼبعلومة والتعليق يقوم على الرأي.
فاعبريدة ىي عبارة عن برنامج إذاعي يتناول األحداث اليت وقعت على مدار  اجلريدة واجمللة اإلخبارية: -

اليوم من خالل األخبار اؼبوجزة: اغبوار، اغبديث اؼبباشر...، أما اجمللة اإلخبارية فتقوم على نفس أسس اعبريدة 
تعامل مع أىم اػبربية ولكنها ذات دورية متباعدة كأن تكون أسبوعية أو نصف أسبوعية، أو شهرية، حبيث ت

 األحداث اليت وقعت خالل ىذه اؼبدة.
 1وىو برنامج إذاعي يقوم على تقصي اغبقيقة. التحقيق اإلخباري: -
 :ذاعي من دقيقة، حيث أنو  اقلومدتو سطرا كأقصى حد،  25التقرير اإلذاعي ىو مقال قصَت التقرير االا

 بداية،)ىيكل مسجال، فإن التقرير لو  أواشرا بصوتو، يبكن أن يكون مب ويقرأه النص الذي يكتبو الصحفي يعترب
أوال وجود ؿباوريك يرفضون  :ىناك عاملُت يدفعان إىل اللجوء إىل التقرير ؼبعاعبة موضوع معُتو هناية(،  وسط،

معلومات أو أنو ال يوجد أشخاص تتحدث إليهم وليس لديك مصدر شفوي،  إعطاءكتسجيلهم لكنهم يقبلون 
األحيان من األفضل القيام بالتقرير على تسجيل صويت؛ مثال هبب عليك شرح وربليل موضوع أنو يف بعض  وثانيا

 معقد.
 :ىناك نوعُت من التقارير أنواع التقارير اإلذاعية: 

قباز ريبورتاج تقرير الديسك: - فالصحفي يعمل يف قاعة التحرير، يعاجل  وىو تقرير يتم ربريره دون اػبروج الا
معلومات تأتيو من ـبتلف اؼبصادر. فهو يستخدم يف غالب األحيان برقيات وكاالت األنباء ومقاالت الصحف 

 ونصوص ووثائق ـبتلفة، ويكمل الصحفي ىذه اؼبعلومات بالبحث يف االنًتنت أو بإجراء بعض االتصاالت؛

                                                           

  1معوض، ؿبمد؛ عبد العزيز، بركات. اخلرب اإلذاعي والتلفزيوين. ط.1. دار الكتاب اغبديث، 2000. ص ص. 9، 10. 
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قبازه يذىب احملقق إىل اؼبيدان عبمع اؼبعلومات، يالحظ ويسجل و وىو نتيجة اقباز ر  الربورتاجتقرير  - بورتاج، والا
 .ويسأل حول اؼبوضوع الذي يهمو

 قبل كتابة التقرير: -

، وأنو يتحكم يف اؼبوضوع، مث يقوم بًتتيب التحقق من أنو ال ينقصو أي عنصر هبب على اؼبذيع أو اؼبتدرب  -
اليت صبعها، والًتكيز على الزاوية اليت هبب أن يعاعبها، مع العمل على إبعاد كل ما ليس لو عالقة وتنظيم اؼبادة 

 بالزاوية اليت يريد اؼبذيع معاعبتها؛

 وضع جانبا العناصر اليت تسمح للمذيع بتقدمي تقريره ويكتب اؼبدخل؛-

ن منطقيا، ويسهل على اؼبستمعُت هبب على اؼبذيع ربضَت الًتتيب الذي سيصاغ بو اؼبعلومات، حبيث يكو  -
 الفهم، والعمل على االختيار بدقة اؼبعلومة األوىل واألخَتة )اؼبقدمة واػباسبة(.

: فاحملرر أو اؼبتدرب ىنا يقوم بكتابة التقرير طبقا لقواعد الكتابة الصحفية، ىذا باإلضافة إىل قراءة كتابة التقرير -
 التقرير بصوت يالئم الصوت اإلذاعي.

هبب على اؼبذيع أو اؼبتدرب أن يضع تصميما ؼبقالك على الورقة، ويقوم بتسجيل استعادة عد كتابة التقرير: ب -
 1األنفاس، وهبب أن يكون النص مصمم بشكل جيد يبلك كل اغبظوظ ألن يقرأ بشكل جيد على اؽبواء.

 :خطوات اإلنتاج اإلذاعي 
 حسب نوع الربنامج ىل ىو موجو للمرأة، للشباب، أو لعامة الناس... حتديد اجلمهور واحتياجاتو: -
ىي من أىم شروط حبيث يتم اختيار الفكرة اؼبناسبة للوسيلة اإلعالمية واجملتمع  اختيار الفكرة ادلناسبة: -

 أو اجملموعة اؼبستهدفة.
 ن صحة اؼبعلومات.يف عصر الفضائيات اؼبفتوحة مل يعد مقبوال التهاون يف التثبت م إجراء البحث: -
 من خالل ترتيب الفقرات وؿبتوى كل فقرة. وضع سيناريو مبدئي: -

                                                           

1
http://www.24hdansuneredaction.com/ar/radio/23-

%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-

%d8%a7%d9%84%d9%95%d8%a7%d8%b0%d8%a7%d8%b9%d9%8a/         2017-04-07:  الزيارةتاريخ    

 

http://www.24hdansuneredaction.com/ar/radio/23-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%95%d8%a7%d8%b0%d8%a7%d8%b9%d9%8a/
http://www.24hdansuneredaction.com/ar/radio/23-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%95%d8%a7%d8%b0%d8%a7%d8%b9%d9%8a/
http://www.24hdansuneredaction.com/ar/radio/23-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%95%d8%a7%d8%b0%d8%a7%d8%b9%d9%8a/
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بعد االنتهاء من اؼبراحل السابقة، ويكون التسجيل داخل األستوديو حيث يسجل الربنامج  التسجيل: -

 اإلذاعي بقيادة اؼبخرج وحضور فريق العمل منهم مهندس الصوت، واؼبذيع، واؼبعد.
 يتواله اؼبونتَت ربت إشراف وتوجيو اؼبخرج وىم: ادلونتاج: -
 :ىو اؼبسؤول عن اختيار فكرة الربنامج، وصبع اؼبادة العلمية اؼبتخصصة وإعادة كتابتها يف سيناريو  ادلعد

 ؿبكم ومرتب يف فقراتو.
 :اءة حيث أنو يتمتع بصفة القيادية، والذوق اػبالق والبديهة واليقظة، ومن أىم مسؤولياتو قر  ادلخرج

 اؼبادة العلمية واستبعادىا وربديد الشكل النهائي للمنتج اإلذاعي.
 :1ويتمتع جبودة الصوت، وحسن اإللقاء وسالستو، وإتقان وخارج اغبروف... ادلذيع  

 التدريب يف الصحافة ادلكتوبة:-3

الصحافة اؼبطبوعة أو اؼبكتوبة من أىم وسائل االتصال اعبماىَتي، حيث أهنا تساىم بشكل كبَت يف تشكيل  تعد
 الرأي العام من خالل األخبار اليت تتناوؽبا يف ـبتلف صفحاهتا، فالصحافة اؼبطبوعة ؽبا تأثَت على اؼبدى الطويل 

باعتبارىا وثيقة ؿبفوظة يرجع إليها كل من وبتاج إىل استقاء العلم واؼبعرفة، حيث أهنا ربظى باىتمام كبَت من 
ـبتلف شرائح اجملتمع فهي تنفرد جبمهورىا اػباص وأخبارىا اػباصة. ومع التطورات التكنولوجية اغباصلة يف ـبتلف 

ت وأساليب جديدة يف ميدان العمل، لذا أصبح لزاما القطاعات خاصة القطاع اإلعالمي الذي عرف دخول تقنيا
على اؼبؤسسات الصحفية خاصة الصحافة اؼبكتوبة إىل مواكبة ىذه التغَتات من خالل تدريب كوادرىا البشرية 

 .) الصحفي.الكتابة الصحفية، التحقيق الصحفي، التقرير  مهارات)الصحفي على أساسيات العمل 
 
 : التدريبيةمراكز التدريب اإلعالمي والدورات -2-6
 مراكز التدريب اإلعالمي:-1
 تعريف مركز التدريب اإلعالمي:-
  2مكان ىبضع فيو الناس للتدريب على اؼبهارات العمل".ىو عبارة عن" ادلركز: (1

  3التدريب".اؼبكان الذي يذىب فيو األشخاص الذين يعملون يف مهنة معينة لفًتات قصَتة من وىو:" -
 

                                                           

  1 إظباعيل، إبراىيم. اإلعالم ادلعاصر: وسائلو، مهاراتو، تأثرياتو، وأخالقياتو. الدوحة، 2014. ص ص.115، 116.
2
 https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/training-centre                           2017-04-16:  الزيارةتاريخ  

3
 http://www.macmillandictionary.com/us/dictionary/american/training-centre?q=training+centres   

                                                                                                                              2017-04-16تاريخ الزيارة:    

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/training-centre
http://www.macmillandictionary.com/us/dictionary/american/training-centre?q=training+centresاليوم
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ىو: عبارة منشأة تكون تابعة ؼبؤسسة إعالمية أو مستقلة حبد ذاهتا، شرط أن تكون  مركز التدريب اإلعالمي (2
معتمدة من طرف الدولة، وتكون ىذه اؼبراكز ؾبهزة بالوسائل الالزمة للتدريب الصحفيُت على ـبتلف 

ات تدريبية ؿبددة بفًتة زمنية معينة أساسيات العمل الصحفي، وىذا يكون وفق برامج تكون يف شكل دور 
، تصوير، تنشيط، إخراج...(، قصد تنمية )ربريرالربامج حسب اختصاصات العمل الصحفي وتتنوع ىذه 

 وتطوير مهاراهتم يف اجملال الصحفي. 
 مناذج عن بعض مراكز التدريب اإلعالمي:-

ىو مركز للتدريب والتطوير اإلعالمي للمؤسسات واألفراد بربامج احًتافية،  مركز اجلزيرة للتدريب والتطوير: (1
يقدم اػبدمات االستشارية اؼبوثوقة وفقا ألحدث اؼبعايَت العلمية والتقنية، ويغطي كافة ؾباالت العمل اإلعالمي اؼبرئي 

 واؼبسموع واؼبطبوع واإللكًتوين.
وتدريب وتطوير فئات وشرائح إعالمية ـبتلفة، تضم موظفي عرب تقدمي  2004فيفري  24انطلق ىذا اؼبركز يف 
وسبتد إىل اؽبواة واإلعالميُت احملًتفُت يف العامل العريب والعامل أصبع. انبثقت فكرة اؼبركز من إيبان  ،شبكة اعبزيرة اإلعالمية

ربات والتميز يف األداء، ويسعى قناة اعبزيرة العميق بأنبية التدريب اإلعالمي لتطوير اؼبهارات ورفع القدرات وتبادل اػب
 اؼبركز

من خالل خدماتو إىل ربقيق الريادة العاؼبية يف ؾبال التدريب والتطوير اإلعالمي ليكون اػبيار األول للمحًتفُت  
 واؽبواة على حد سواء من خالل ترسيخ ونشر أفضل فبارسات العمل اإلعالمي.

خدماتو التدريبية والتطويرية يف شكل دورات ربت إشراف لببة من تنوعت وتعددت اجملاالت اليت يقدم فيها اؼبركز 
 اؼبدربُت:

يكرس اؼبركز اغبصة األكرب من دوراتو للصحافة التلفزيونية، نظرا ألنبية الشاشة يف عاؼبنا  الصحافة التلفزيونية:-1
اؼبعاصر وحضورىا اؼبنافس ألي وسيلة إعالمية أخرى، فخصص ؽبا دورات متنوعة تعٌت بتطوير مهارات التقدمي التلفزيوين 

 إخراج...(.، مونتاج، تصوير)الفنية اؼبهارات وتطوير 
يقدم فيها اؼبركز دورات مهارات الصوت واإللقاء باعتبارنبا اؼبفتاح الرئيس ألي مذيع تلفزيوين أو  ذاعية:الصحافة اإل-2

 .إذاعي
 .يقدم فيها دورات اإلعالم اعبديد أو اإلعالم االجتماعي، والصحافة اإللكًتونية الصحافة ادلطبوعة واإللكرتونية:-3
يقدم اؼبركز ضمن دوراتو باقة منوعة من الدورات اؼبتعلقة هبذا اجملال كالتخطيط  اإلدارة اإلعالمية والعالقات العامة:-4

للعالقات العامة يف اؼبؤسسة دبا يف ذلك التخطيط لألزمات، وكيفية تنظيم اؼبؤسبرات والندوات واؼبعارض، كما تعلم قواعد 
 .على وأفضلالربوتوكول وأصولو، وتكسب اؼبتدربُت مهارات إعالمية وتؤىلهم ؼبستويات أ
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ينوع مركز اعبزيرة للتدريب وهبدد دوراتو وبراؾبو، وذلك بتقدمي دورات مهنية احًتافية تغطى طبسة  دورات متنوعة:-5

ؾباالت إعالمية رئيسية، إىل جانب برامج األمن والسالمة اؼبهنية للصحافيُت يف مناطق التوتر وبرنامج تعزيز وضباية حرية 
كما يقدم اؼبركز برامج للشباب الذين تًتاوح  .غطية الصحافيةالرأي والتعبَت واغبق يف الوصول إىل اؼبعلومات يف الت

 أعمارىم بُت الثانية عشرة والثامنة عشرة.
ويتوفر اؼبركز على أحدث األجهزة والتقنيات العالية اعبودة اليت وبتاجها التدريب اإلعالمي من قبيل أستوديو التقدمي 

قاعة تدريب ؾبهزة بكافة الوسائل  15ألخبار، ووحدات اؼبونتاج، وغرفة اوآخر لتقدمي الربامج اغبوارية، و اإلخباري، 
اؼبركز خدماتو إىل فئات ؿبددة تبدأ دبوظفي شبكة اعبزيرة، والعاملُت يف  اؼبركز يقدمالالزمة للتدريب، باإلضافة إىل اؼبسرح 

دورات للعاملُت يف اؼبؤسسات كما يقدم  .اغبقل اإلعالمي سواء على الصعيد العريب اإلقليمي أو على الصعيد العاؼبي
 1األىلية والرظبية، إىل جانب تدريب طالب كليات ومعاىد اإلعالم واػبرهبُت اعبدد.

خاصة وأنو يتميز اكز التدريب اإلعالمي يف العامل واليوم يعد مركز اعبزيرة اإلعالمي للتدريب والتطوير واحدا من أفضل مر 
 وكل ىذا النجاح الذي عالمي العاؼبي والتطورات التقنية ووسائل االتصال اغبديثة،دبواكبتو للتغَتات اغباصلة يف اؼبشهد اإل

حققو اؼبركز ووبققو مل يكن لوال تظافر جهود موظفي اؼبركز الذين يقومون بكل ما يستطيعون من جهد لتقدمي أفضل  
 2واؼبهنية.خدمة دبستوى عال من اعبودة 

 
مركز الشارقة للتدريب اإلعالمي التابع ؼبؤسسة الشارقة لإلعالم، ىو مركز  : مركز الشارقة للتدريب اإلعالمي (2

تدرييب متخصص يف ؾبال التدريب والتطوير اإلعالمي، بشقيو النظري البحثي، والتطبيقي الفٍت، باإلضافة إىل اعبانب 
ؼبركز االرتقاء باؼبهارات واألساليب ويسعى ا.اإلداري يف ما يتعلق باؼبؤسسات واألقسام اإلعالمية وكيفية إدارهتا وتنظيمها

اإلعالمية وتقدمي اؼبسانبات اؼبعرفية والتطبيقية الالزمة، وتطوير ملكة اإلبداع ػبدمة الفئات اؼبستهدفة بالتدريب لتطوير 
، معارفهم ومهاراهتم إعالميا بصورة احًتافية، وذلك وفق أحدث الربامج التدريبية وورش العمل، وعلى يد مدربُت أكفاء

ويف ظروف وذبهيزات تكفل ربقيق االستفادة الكاملة للعملية التدريبية بكل مدخالهتا وـبرجاهتا، يهدف اؼبركز إىل تقدمي 
خدمات ذات جودة عالية، واالحًتافية واؼبهنية العالية، والعمل على تعزيز روح اإلبداع واالبتكار واؼببادرة اػبالقة، وتعزيز 

 .اؼبهنية القيم واؼببادئ واألخالقيات

  يستهدف اؼبركز أثناء تقدمي خدماتو الفئات التالية:

                                                           

1 http://www.aljazeera.net/encyclopedia/aljazeeranetwork/2015/7/1/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8% 
                                                           2017-03-10 : الزيارةتاريخ  

2
   http://training.aljazeera.net/ar/about/        2017-03-14:  تاريخ الزيارة 

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/aljazeeranetwork/2015/7/1/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%25
http://training.aljazeera.net/ar/about/
http://training.aljazeera.net/ar/about/
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 العاملون يف مؤسسة الشارقة لإلعالم. 
 العاملون يف اعبهات اغبكومية االربادية واحمللية واػباصة. 
 طلبة كليات اإلعالم واعبامعات واػبرهبون اعبدد. 
  واؼبرئياؼبهتمون بتدريب وتطوير أنفسهم يف ؾبال اإلعالم اؼبسموع. 

يقدم اؼبركز ؾبموعة من اػبدمات تتمثل يف عقد دورات متخصصة يف ؾبال اإلعالم اؼبسموع واؼبرئي، وتنفيذ دورات وورش 
عمل ربت الطلب، والتنسيق مع جهات تدريبية داخل الدولة البتعاث موظفي مؤسسة الشارقة لإلعالم، والعمل على 

 1.تطوير اإلعالمي للمؤسسات اغبكومية واػباصةتقدمي خدمات استشارية يف ؾبال التدريب وال

ىي مؤسسة بريطانية متخصصة يف ؾبال التدريب والتطوير  األكادميية الربيطانية للتدريب والتطوير: (3
للكوادر البشرية واؼبؤسساتية يف ؾباالت اإلدارة وإدارة األعمال واإلعالم والعالقات العامة وتكنولوجيا اؼبعلومات 

نيا تعقد األكاديبية دورات وبرامج تدريبية ودراسات عليا يف بريطا  والصحة العامة وزبصصات أخرى ذات عالقة،
 وأؼبانيا وفرنسا وسويسرا وباقي بلدان القارة األوروبية ودول أخرى حول العامل بشكل دوري على مدار العام، وتضم 
اؼبؤسسة كوادر بشرية ذات مؤىالت علمية وخربات عملية عالية يف أماكن تواجدنا حيث نضع بُت نصب 

أخر التطورات واؼبستجدات يف براؾبهم أعيينا التأىيل والرقى دبستوى اؼبتدرب من خالل اطالعهم على 
التدريبية يف إطار تدريب عملي يشمل احتكاك خبربات من الواقع، وتسعى األكاديبية الربيطانية للتدريب 
والتطوير لتكون من أفضل اؼبؤسسات التدريبية والتطويرية على صعيد العامل وذلك من خالل اؼبزج ما بُت 

وبتاجها الطالب يف عملو باإلضافة لفتح باب االستفادة واػبربة للجميع ولكافة األساليب العلمية والعملية اليت 
 التخصصات وذلك إيبانا من بان العلم واؼبعرفة العامة حق أساسي للجميع.

 :االيتتسعى اؼبؤسسة من خالل تقديبها برامج تدريبية متخصصة يف اجملاالت العلمية والتدريبية اؼبختلفة لتحقيق 
 اؼبؤسسايت للموظفُت. ربسُت األداء -1
 رفع اؼبستوى العلمي والعملي للموظفُت ألداء أعماؽبم وفقاً للتطورات اعبديدة يف ؾبال التدريب. -2
ربط اؼبؤسسات والشركات واألفراد مع شركات ومؤسسات دولية دبا وبقق اؼبصلحة ؽبم ويرفع من أدائهم  -3

 من خالل مؤسبرات وورش عمل وبرامج تبادل متخصصة. 

 

 

                                                           
1
  http://www.smc.ae/ar/trainingcenter.aspx  7432-43-33 : تاريخ الزيارة        

http://www.smc.ae/ar/trainingcenter.aspx%20اليوم%2002%20/
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 .1أوروبا لباقي دول العاملاغبكومية واػباصة يف بريطانيا و  رب اؼبؤسسات والشركاتنقل ذبا -4
 
تقدم األكاديبية ؾبموعة من اػبدمات اؼبتخصصة يف ؾبال التدريب واالستشارة  اػبدمات األكاديبية: -5

 :للمؤسسات واألفراد وتشمل

  .دولة حول العامل 30ودورات تدريبية متخصصة تعقد بشكل دوري يف أكثر من  برامج-1

برامج تدريب واستشارات وحلول متخصصة للشركات من خالل فرق عمل متخصصة دبجال اإلدارة وربسُت -2
 .أداء الشركات ؽبا باع وخربة طويلة

غبكومية من أوروبا واىل باقي دول عقد أنشطة تبادل لنقل اػبربات ما بُت اؼبؤسسات اغبكومية وغَتة ا-3
 .العامل

إقامة مؤسبرات سنوية يف ؾباالت اإلدارة وإدارة األعمال واإلعالم والعالقات العامة وتكنولوجيا اؼبعلومات -4
 .والصحة العامة

 .عقد ورش عمل وحلقات استشارية دولية مع خرباء عاؼبيُت -6
 2.برامج نقل اػبربات بُت اؼبؤسسات والشركات -7

  أؼبانيا فرنسا، ايطاليا، حول العامل مثل بريطانيا، دولة 30نطاق العمل: تعمل األكاديبية يف أكثر من 

 

 

                                                           

1
 https://batdacademy.com/%D9%85%D9%86-

%D9%86%D8%AD%D9%86/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9.html                 2017-05-09:  الزيارةتاريخ  

 
2
 https://batdacademy.com/%D9%85%D9%86-

%D9%86%D8%AD%D9%86/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.html     

                                                                                                                                       2017-04-03تاريخ الزيارة: 

https://batdacademy.com/%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%AD%D9%86/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9.html
https://batdacademy.com/%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%AD%D9%86/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9.html
https://batdacademy.com/%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%AD%D9%86/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9.html
https://batdacademy.com/%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%AD%D9%86/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.html
https://batdacademy.com/%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%AD%D9%86/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.html
https://batdacademy.com/%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%AD%D9%86/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.html
https://batdacademy.com/%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%AD%D9%86/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.html
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وبلدان  األردن، .... مصر، ماليزيا، الدمبارك، اسًتاليا، أمريكا، تركيا، السويد، ىولندا، بلجيكا، سويسرا، النمسا،
 1أخرى.

 معهد اإلعالم األردين: (4
صاحبة السمو اؼبلكي األمَتة رمي علي ، ويسعى ىذا  معهد إىل تأسس معهد اإلعالم األردين من قبل  

اؼبسانبة يف إرساء معايَت جديدة للتعليم الصحفي يف األردن ومنطقة الشرق األوسط تلبية ؼبطالب العديد من 
اؼبهنة ؿبليًا من خالل توفَت فرص الصحفيُت، كما يسعى إىل ربسُت ـبرجات اإلعالم واالرتقاء بسمعة وصورة 

متقدمة، يقدم اؼبعهد ؾبموعة من برامج اؼباجستَت و الربامج التدريبية اؼبتخصصة يف ؾبال الصحافة  تعليمية وتدريبية
واإلعالم، فربنامج اؼباجستَت يعترب النواة األساسية لتطوير مهارات الكتابة الصحفية والعمل على إرساء اؼبعايَت 

ة للصحافة لدى اؼبتدربُت، أما برامج التدريبية  اؼبتخصصة تأيت من أجل توسيع أفق الصحفيُت واؼبتدربُت األخالقي
 يف ؾبال الصحافة واإلعالم، وكذلك اؼبسانبة يف تطوير مهاراهتم من ناحية استخدام أحدث التقنيات اؼبتاحة.

على أرض الواقع إضافة إىل اؼبواد النظرية الضرورية، يركز اؼبعهد على اعبوانب التطبيقية والعملية القابلة للتطبيق  
ويعمل اؼبعهد على توفَت أفضل اػبدمات من خالل توفَت البيئة التعليمية اؼبالئمة عن طريق تشجيع النقاشات 
واغبوارات اؼبفتوحة اليت تتيح أمكانية تبادل وجهات النظر اليت ربفزىم على االلتزام باعبدية والتفكَت النقدي، 

حداث أثر إهبايب على اؼبستوى األردين واإلقليمي األردين واإلقليمي وصواًل إىل تعزيز إمكانيات وصول اؼبواطن وإ
والعامة إىل األخبار العادلة واؼبوثوقة، يسعى اؼبعهد اإلعالم األردين إىل ربقيق ؾبموعة من األىداف والقيم  وىي  

 كما يلي:
 :وذلك من خالل االلتزام واحملافظة على أعلى معايَت لتعليم الصحافة؛ التميز  
 :تعليم اؼبتدربُت مهارات العمل الصحفي واعتماد على الدقة واحملافظة على األخالق  االحرتاف الصحفي

 اؼبهنية للصحافة لتمكينهم من االلبراط يف اجملال الصحفي متمتعُت باػبربة والنزاىة الالزمة؛
 /ويكون اإلبداع من خالل توفَت أحدث التجهيزات والربامج التدريبية اػباصة باإلعالم  ع:اإلبدا االبتكار

 اغبديث، فبا يفتح اجملال ؼبواكبة ربديات العصر الرقمي اغبايل؛
 األىداف:
 ربقيق التفوق يف ؾبال تعليم الصحافة؛ 

                                                           

1
 https://batdacademy.com/%D9%85%D9%86-

%D9%86%D8%AD%D9%86/%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%82-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84.html                              7102-04-03:  الزيارةتاريخ      
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 تطوير مهارات الصحافيُت اعبدد وذوي اػبربة على حّد سواء؛ 
  أساليب تعليم عملية وواقعية للمنطقة؛تقدمي 
 تعزيز الصحافة االستقصائية اعبادة والدقيقة؛ 
 ترسيخ احًتام األخالق اؼبهنية للصحافة وحقوق اإلنسان العاؼبية؛ 
 تسهيل البراط خرهبي اؼبعهد يف اجملال العملي من خالل رفع كفاءاهتم وقدراهتم؛ 
  1ثوقة واؼبتوازنة.تزويد اعبمهور بطرق النفاذ إىل األخبار اؼبو 

 الدورات التدريبية:-2

 تعريف الدورات التدريبية:-

دورة تدريبية ىي سلسلة من الدروس أو احملاضرات تدريس اؼبهارات اليت ربتاج إليها وظيفة أو نشاط  (1
 2معُت يتم تقديبها من قبل متخصصُت واؽبدف من ىذه الدورات ىو تنمية اؼبعارف واؼبهارات يف ؾبال معُت.

الدورات التدريبية عملية مستمرة ؿبورىا الفرد وىي هتدف بشكل عام إىل إحداث تغَتات ؿبددة سلوكية  (2
وفنية وذىنية، كما أهنا عبارة عن ؾبموعة من العمليات التعليمية اليت يتم هبا إعداد وتأىيل الفرد للقيام دبسؤوليات 

  3عمل معُت، وبالطريقة األفضل.
 

 ة:أنواع الدورات التدريبي-
 السابقة ودعمهاإنعاش اػبربات العلمية  تستهدف Refresher training :تنشيطيةدورات تدريب  -1

 باؼبستحدثات؛ تعرف أحيانا باسم التدريب التحسيٍت أو العالجي أو مواصلة التدريب والتعليم

 Continuing education والتدريب التنشيطي ضروري لتجديد اؼبعلومات، وىو عملية هتدف إىل ،
يف بعض األحيان،   توفَت الفرصة لألفراد لصقل اؼبهارات واؼبواىب اليت يستخدموهنا بالفعل يف مكان العمل؛

 يكون الًتكيز على ىذا النوع من التدريب العالجي لو عالقة دبساعدة الفرد على التخلص من العادات السلبية 

                                                           
1
 http://www.jmi.edu.jo/ar/Content/C-1/%D8%B9%D9%86-

%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A  2017-02-19:  تاريخ الزيارة                      

         
2
 https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/training-c                  2017-02-25:  تاريخ الزيارة   

 
. اإلسكندرية: دار الوفاء لدنيا الطباعة تقومي فعاليات الدورات التدريبية ألداء اإلخصائي االجتماعي ادلدرسيمغازي، عالء الدين وبي.   3

 .40. ص.2013والنشر.
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http://www.jmi.edu.jo/ar/Content/C-1/%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A
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يف حاالت أخرى، التدريب التنشيطي  اليت تسللت إليو دبرور الوقت وطغت على أسلوب و سالسة األداء،
يسمح للفرد بإعادة النظر يف بعض جوانب التدريب السابق ويتعرض بالتطوير ألساليب جديدة أو استخدام 

اليت زبتص بعلوم  النوع من التدريب هُبرى يف اؼبهنىذا  مثال: ولوجيا اليت تعزز إجراءات العمل؛التكن
ال الطيب؛ مثال: أصبح حاليا من اؼبألوف للممرضة أن سبر يف اجمل  Computer scienceالكمبيوتر 

 بدورات التعليم اؼبستمر من أجل معرفة كيفية استخدام أحدث برامج التخطيط أو لتلقي التدريب على كيفية 

يف العديد من النظم   عملها كممرضة مسئولة، ويف اجملال الطيب تتم التدريبات التنشيطية بصورة شبو روتينية؛
ية، ىناك حاجة ملحة تلزم اؼبمرضات حبضور دورات تدريبية دورية من أجل اغبفاظ على الًتخيص الوظيف
 اؼبهٍت.

ترتبط بًتتيب أولويات خطط العمل التنفيذية؛ من : Procedural trainingدورات تدريب إجرائية -2
عمليات اإلنقاذ الطب والعالج و ة، مهارة األداء، سرعة التنفيذ واإلقباز، خاصة يف ؾباالت حيث سرعة االستجاب

  السريع، كذلك يف اجملاالت اؼبختلفة ػبدمة العمالء. 

قد تكون بعيدة عن ؾبال التخصص الوظيفي العلمي دورات تدريب إلكساب خربات ارتباطية جديدة: -3
لسريع وإدارة ى عمليات اإلنقاذ الطيب اترتبط إجرائيا بسياق العمل؛ مثال: معلم فصل وبتاج إىل تدريب علولكن 

 مهارات التواصل، اإلرشاد النفسي ،ذي وبتاج لصقل خرباتو االجتماعيةاألزمات، مدير تنفيالكوارث و 
 1االجتماعي ...إخل.و 

                                                           
1 http://www.abahe.co.uk/training-courses-concept.html                                       2017-04-24 : تاريخ الزيارة 

http://www.abahe.co.uk/training-courses-concept.html


 خالصة:

 واالرتقاءاإلعالمي خاصة هو عملية هتدف إىل تنمية الكوادر البشرية والتدريب إن التدريب بصفة عامة 
بكفاءاهتم واكتساب مهارات وأساليب جديدة مواكبة ومسايرة للتقدم التكنولوجي، وبالتايل اإلملام بكل ما هو 

جديد، وكل ذلك من خالل اختيار الطرق واألساليب التدريبية املناسبة من احملاضرات وورشات العمل 
 لفيديو...إخل.وا

كبري من قبل العديد من املؤسسات اإلعالمية،   باهتمام حتضىفالتدريب اإلعالمي يعد من بني األنشطة اهلامة اليت 
فالعنصر البشري يعترب احملرك الرئيسي ألي مؤسسة من بني هذه املؤسسات، لذا تقوم البعض منها بتدريب 

جمموعة من  تنظيممل الصحفي، ويكون ذلك من خالل صحفييها على أهم املستحدثات اليت طرأت على الع
الربامج يف شكل دورات تدريبية واليت هي عبارة عن سلسلة من الدروس يكون حمورها الرئيسي الفرد املتدرب؛ 

حبيث تقدم وفقا الحتياجات صحفية معينة، ويتم اجراء هذه الدورات يف مراكز تدريبية إعالمية أو جمموعة من 
 املخصصة للتدريب الصحفي. نصاتأو املاملواقع 

 



 



 متهيد:

إن التطور التكنولوجي املتزايد واملتسارع يف جمال اإلعالم واالتصال، جعل من املؤسسات اإلعالمية إىل انتهاج 
طرق وأساليب جديدة يف تنمية مهارات وقدرات موظفيها، حيث كان التعليم والتدريب اإللكرتوين أبرز هذه 

حرتاف مهنة الصحافة والرفع من كفاءهتم املهنية، السبل، فقد أضحى هذا األخري متاح ومتوفر جلميع الراغبني يف ا
سواء كانوا طالب جامعات أو صحفيني ينشطون حتت مؤسسات رمسية أو أحرار، وذلك عرب ما يعرف املنصات 

 التعليمية الرقمية.    
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 ماهية املواقع اإللكرتونية وأنواعها:3-1

 تعريف املوقع اإللكرتوين:-1

اؼبوقع اإللكرتوين هو عبارة عن ؾبموعة من صفحات الويب  الااؼبةبة البت رب بود عباىة عابط روا ب   -
اإلنرتنبببن مبببن قببببش كبببوى ؤو ةبببوية ؤو م حكبببة تااةمةبببة ؤو  كومبببة ؤو تشبببابةة لبا بببعا الببببال وت ببباح عابببط 

 1منظمة...
وياوف اؼبوقع اإللكرتوين عاط ؤنه نظام من مك ندات النص الفباق  اؼبوتبةبة  با بعا وتامبش كبو    -

ويببب وو ويبببلن ال ننيتبببش  بببٌن "اإلنرتنببنو ويكببب ةةع اؼبكبب ّدم تهبببفتن هبببا اؼبكببب ندات  احببب ّدام م هببفتن 
 2 وصتات النص الفاق و ورب ود هبا اؼبك ندات عاط نص صوف وصور ووحاق .هبا الهفحات عرب

هبببو ؤي بببا موقبببع وب بببود عابببط الاديبببد مبببن الهبببفحات رات الهببباة دبو بببو  مابببٌن ؤو ةبببوية ؤو  و -
يببش موقببع لديببه عنببواي ويبب  كويببد مببن نوعببهو  .مافببات البةانببات يبكببن الوصببوم  لةعببا مببن  ببتام م هببفن

وعببباىة مبببا تكبببمط الهبببفحة  اؼبواقبببع مبببن  بببتام اتهبببام  اإلنرتنبببن  ةبببن ؤنبببه يبكبببن الوصبببوم    هببببا 
االك  ا ةبببة ؼبوقبببع عابببط ةببببكة االنرتنبببن الهبببفحة الوقةكبببةة البببت رب بببود عابببط روا ببب  تشبببابةة    صبببفحات 

قبد يببدعا  باىم ويب  وا ببد مواقبع ويب  م اببدىة ويبكبن ؤي ينيببةا  .ؤ بو  عابط نفبب  ؤو  ًنهبا مبن اؼبواقببع
 3م وي .موقع وي  وا د عاط عدة  واى

 HyperTextوتاببببوف مواقببببع الويبببب  ؤي ببببا عاببببط ؤنببببه ؾبموعببببة مببببن و بببباق  الببببنص اؼبببببرتا    -
Documents  اؼبّزنببببة م  ببببدمات الويبببب و وتنيببببوم هبببببا اؼبواقببببع عاببببط ؤحبببب  رقةكببببةة منعببببا  ال هببببمةا

Layoutو احمل وياتContent  و الوواLinksو ؤىوات اإلحبار Navigation Tools.4 
 
 

 
                                                           

1
 https://www.merriam-webster.com/dictionary/websit date of visit : 01-03-2017 

2
 http://www.businessdictionary.com/definition/website date of visit : 01-03-2017 

3
 http://www.aljazeera.net/news/scienceandtechnology/2014/3/12/%D9%85%D8%A7-

%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A8  date of visit: 01-03-2017   

 
 .001. ص. 2102. مهو  ىار اؼباوكة اعباماةة. حتليل وتصميم نظم املعلومات الرقمية ظباعةشو هنام ك اى.  4

https://www.merriam-webster.com/dictionary/websit
http://www.businessdictionary.com/definition/website
http://www.aljazeera.net/news/scienceandtechnology/2014/3/12/%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A8
http://www.aljazeera.net/news/scienceandtechnology/2014/3/12/%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A8
http://www.aljazeera.net/news/scienceandtechnology/2014/3/12/%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A8
http://www.aljazeera.net/news/scienceandtechnology/2014/3/12/%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A8
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 اإللكرتونية:أنواع املواقع -2
 أنواع املواقع من حيث املضمون أو املوضوع:  (1
 :وتويز عاط تنيدمي اػببدمات اإل باريبة اينةبة وقبن  بدو عاو وردببا ت بة   لةعبا  املواقع اإلخبارية

  ال ال حاةتات اإل بارية وال نياريو 
 
 :  تكبببباند هبببببا اؼبواقببببع م حكببببات  عتامةببببة ؤ ببببو  م ببببش  الهببببح   املواقععععع اإلع ميععععة امل ععععان

 1واإلراعات والنينوات ال افزيونةة 
  :وتاد هبا اؼبواقع األي و ةبةوعا  بٌن مواقبع االنرتنبنو  ةبن تا برب دب ا بة ىعايبة  املواقع التجارية

 و عببببتاي لشببببوية ؤو قعببببة مببببا تنيببببوم  اببببوض ؤنشببببة عا ومن  الببببا ؤو  ببببدمالا مببببن  ببببتام صببببفحالا عاببببط
 االنرتنن 
 :ربمببش هبببا اؼبواقببع عاببط صببفحالا الاديببد مببن اؼبااومببات م ـب ابب   املواقععع العامععة أو الةععاملة

اجملببباالت و ا بببعا ي بببةن لبببزوارا  مكانةبببة البحبببن مبببن  تالبببه عبببن موا بببةع ماةنبببة م مواقبببع االنرتنبببن ياعببباو 
 و البا ما تنيدم  دمة الربيد اإللكرتوين ؾبانةة 

 :سب ش هبا اؼبواقع  ال اغبكومات م ىولة مباو ؤو هبم مواقبع ت نباوم مااومبات  املواقع احلكومية
 ماةنة عن  غل الوزارات واؽبةئات اغبكومةة يعةئة االح اتامات ؤو وزارات الدولة 

 :زببص هببا اؼبواقبع اعبامابات واؼبااهبد واؼببدارس واؽبةئبات ال ااةمةبةو  ةبن ؤهنبا  املواقع التعليميعة
 ةة وىراحةة حب ة ت ناوم موا ةع تااةم

 :وتا ببرب اؼبواقببع الشّهببةة يالكببًنة الباتةببة لشببّص مبباو  ال ؤهنببا تظعببو  ةوينيببة  املواقععع الةيصععية
  لكرتونةة عاط صفحات االنرتنن 

 :تنيدم هبا اؼبواقبع  بدمات توكةعةبة لزاقوهباو م بش  دمبة  رحبام الوحباقش النيهبًنة  املواقع الرتفيهية
  2 دمة الدرىةة من  تام اؼبوقع.ؤو  دمة تنزيش اؼبافات الهوتةة ؤو 

 أنواع املواقع من حيث التمويل:  (2

                                                           

وال وزيع. . عماي  ىار النفاق  لانشو العربية وإي ف منوذجا" BBCاألخبار يف الصحافة اإللكرتونية " موقعا عبد ناموسو النيةكم صبام.  1 
    .011. ص. 2102

دراسة حتليلية( ملوقعي الفضائية ال ودانية وقنا  الةروق ) استي ام الوسائط املتع د  يف املواقع اإللكرتونية للفضائيات:ؤضبد ي ددو ةفة .   2
 . 81و ص. 2102. )مبيوة ماقك ًن(. قاماة الكوىاي لاااوم وال كنولوقةا. الكوىايو 2115-2113يف فرت  
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 :االحب فاىة -وتأ ب عماةة ال مويش الشّهم لامواقع ؤةكاال م ادىة منعبا   التمويل الةيصي
مببن  مكانةببة اغبهببوم عاببط مكببا ات ؾبانةببة لامواقببع الشّهببةة الببت تنيببدمعا  اببل الشببويات ؤو البوا ببات 

 الكرب  ينو  من الدعاية 
ةببببواا مكببببا ة عاببببط الشبببببكةو مببببع قةببببام صببببا   اؼبوقببببع   هببببمةمهو وربدي ببببه  هببببورة  داقةببببةو ؤو  -

 االح اانة  أةّاص ؿبرتكٌن م  ناا اؼبوقع وربدي ه 
 :وتكبوي  الببا ةبويةو ؤو منشبأة اصبةناعةةو ؤو م حكبة اق هباىية ؤو اق ماعةبةو  متويل مؤس ات

  هورة ؤحاحةة  ةن ؤي اؼب حكة ت حمش يافة اؼبوقع البد يارب عنعا 
 : وتنيببوم هبببا اؼبواقببع   نيببدمي  دمببة  عتانةببة وككويببةو ولكنعببا تكبباط ل مويببش هبببا  التمويععل العع ا

 تأحة  قةا  ذبارد ىا ش اؼبوقع -االةرتايات م  دمات اؼبوقع-اػبدمة من  تام اإلعتانات
 :ات ال ةوعةببةو وتا مببد هبببا اؼبواقببع م األحبباس عاببط ال ربعببات اػبًنيببةو واؼبكببانب التمويععل ايعع ي

 و ا ا ما تكوي ؽببا اؼبواقع ؤهداف  نكانةة ؤو ىعوية 
 :اؼبواقع ال  اريبة سببوم نفكبعا مبن  بتام  هبةاة البد وم عبن  ويب   التمويل التجاري والرتوجيي

الاماةبببات ال  اريبببة وال كبببوينيةة البببت تببب ا عبببرب االنرتنبببنو ؤمبببا ال مويبببش الرتوهببببم يببب ا عبببن  ويببب  ـبههبببات 
وصدها  ال ةبويات اإلعبتاي عبن ذبارلباو وتكبوي  الببا م اؼبواقبع الدعاقةبة لام حكبات اإلعتانات الت ت

 ال  ارية.
 أنواع املواقع من حيث اهليكلة: (3
 :ةن ؤي اؼبوقع ي كوي من ؾبموعة من الاباماٌنو مبنعا صبا   اؼبوقبعو وعبدى  اهلياكل الب يطة 

 ؿبدوى من الااماٌن م اجملاالت ال نينةة...
  وتظعو م اؼبواقع رات اغب ا الكبًنو الت رب باج  الببا كويب  يببًن وم ّهبص م اجملباالت ال نينةبةو

 والفنةةو واجملام ال حويود 
 :  و الببببا مبببا تكبببوي ىا بببش اؼبواقبببع رات الرتيةببببة اإلىاريبببة اؼبانيبببدةو  ةبببن ؤي هببببا  اهلياكعععل املمتععع

    1ت  اإلقاةمةة والدولةة م عدى من الدوم.اؼبواقع سب د م مكا ات قغواكةة م ادىةو من  تام اؼبكا
 ؤنوا  اؼبواقع من  ةن ال كوين  (8
 :وسب بباز  أهنببا ؿبببدوىة األقكببام واؼبببواى الببت تبببن كةعبباو وسب بباز ؤي ببا   باعببد كببرتات  املواقععع الب ععيطة

 ال حدين 

                                                           
 .001و 011عبد ناموسو النيةكم صبامو موقع حب  ريوا. ص.   1
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 ى مبببن   وسب ببباز  ك بببوة اؼببببواى اؼبةابببول   عببباو وحبببعولة تنيكبببةا اؼبببباىة م عبببدى ؿببببدو املواقعععع الكثيفعععة
 احملاور واألقكامو وتنيارل ىورية ال حدين 

 :وسب بباز  ك اكببة اؼببباىة اؼبةاببول   عبباو وي ببوة ال نيكببةمات وال هببنةفات  هببورة يبببًنة  املواقععع املركبععة
 وتنيارل ىورية ال حدين.

 أنواع املواقع من حيث شكل العرض: (5
 وتويببز هبببا اؼبواقببع عاببط احبب ّدام األلببواي الهببار ة ةببديدة اعببببلو مواقععع تعتمعع  علععر اإل ععار  

 وتكوي هبا اؼبواقع م الغال   ما ةّهةة ذباريةو ؤو ىعاقةة 
 :  وتامبش هبببا اؼبواقبع عاببط عبوض اؼبااومببات واألككبارو مببع  مواقعع تعتمعع  علعر املعلومععة وا عع

 البحن عن الةوينية اؼب اط لاو عا  هورة الك ة 
 وتا ببأ    هبببا النببو  ويبباالت األنبببااو وهببم تا مببد عاببط صبعبببور  تيععة للمةععرتك :مواقععع معلوما

 1اؼبشرتيٌن وال تا مد عاط قبل عدى يبًن من اعبمعور الاام.
 أنواع املواقع من حيث ا مهور امل ته ف: (6
 وهببا اؼبواقبع تكب عدف صبعبورا مبن زبهبص عامبمو  حمرتفعا: مواقع ت عته ف ههعورا متيصصعا

ؤو اق ماعمو ؤو ككبودو وهبو ال يعب ا ي بًنا  باعبمعور الابامو  ةبن ينيبدم  دماتبه و عتاناتبه    كئبة ماةنبة 
 ىوي  ًنها 
 :ةن ؤي هبا اؼبواقع تاوض ماىة م نوعبة تكب عدف عامبة  مواقع ت ته ف ههورا عاما متنوعا 

راحة زوار ةبكة االنرتنن وزوار هبا اؼبوقع  اصة مبن ؤقبش وصبوم    ؤيبرب الناسو كعبا اؼبواقع تكاط لد
 قدر فبكن من قةاعات اعبمعور اؼب نوعة 

 :كعبببا اؼبواقبع ت ّهببص م ـبا ببة صبعببور نبوعم ىا ببش اجمل مببعو  مواقعع ت ععته ف ههععورا نوعيعا
ن نيبباةو مببن ؤقببش تنيببدمي م ببش الشبببالو ؤو النكببااو األ فببامو مببن  ببتام ىراحببة ا  ةاقببات ونببو  الشببووبة اؼب

 2اؼباىة اؼبناحبة ؽبا.
 
 مراحل تطور وأجيال مواقع الويب-3-2
  :ا يل األول(Static Contents Web Sites)  

                                                           
 .002و 000عبد ناموسو النيةكم صبام. اؼبوقع نفكه. ص.  1
. )مبيوة ماحرت(. قاماة ؿبمد  ة و.  ككوةو استي ام الطلبة للمواقع اإللكرتوين الرمسي للجامعة واإلشاعات احملققة منهكةومو لةوش.   2

 .66. ص.2108
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وهم مواقع الوي  الااىية الت رب ود عاط نهوص وصور و ًنهبا مبن وحباقش الابوض النهبةة ال ا  بة 
 بنيبا حمل ببو  الهببفحاتو ؤو  بنيببا لفكبوة ؤو هببدف اؼبوقببعو  ةببن ؤي هبببا النبو  مببن اؼبواقببع ال رب ببود عاببط 

تام ؾبموعبببة  مكانةبببة تغةبببًن  ةاناتبببه  ةوينيبببة ىينامةكةبببةو  ةبببن ي ةاببب  تغةبببًن ؤد مااومبببةو ؤو صبببورة مبببن  ببب
ؤىوات ؤو لغبببات تةبببويو اؼبواقبببعو ش  عببباىة نشبببوهاو  ةببببن ؤي عبببدى صبببفحات اؼبوقبببع  بببًن ؿببببدوىة ويبكببببن 

 1  اك عا  بنيا لامح و  اؼبةاول لاموقع. 
 :ا يل الثاين (Dynamic Contents Web Sites)  

نبن عبرب اؼبواقع رات احمل و  اؼب غًن  ةن يهبدر مكب ّدم اؼبوقبع  اببه لهبفحة مبن صبفحات االنرت 
كةنيوم  ونامج عام يشكش الواقعة الاامة  ٌن اؼبك ّدم واػباىم لاموقبع يابوف  Web browserاؼب هفن 
( API)و و احببببب ّدام مبببببا يكبببببمطCommon Gateway terface (CGI In) احبببببا 

Application Programming Interface و  ةبببن ينيبببوم هببببا األ بببًن   نفةبببب صبببورة لربنبببامج
م ببباكا  لةعبببا مااومبببات   ببباكةةو يوحبببالة ةبببكو لامكببب ّدم عابببط زيارتبببه  HTML احببب دعاا صبببفحات 

  نبةهو عن وقوى  ةأ ماٌن م عماةة االح ّدام.اللاموقعو ؤو عبارة عن رحالة 
 :ا يل الثالث (Web Based Applications:) 

مواقع ال ةبةنيات الربؾبةة وهم عبارة عن مواقع توتب  خبدمات م ابدىة ت بةن لامكب ّدم ؤي ي هبفن 
وظاق  تان اػبدمات  اح ّدام ؤزرار م ّههة  ةن انه عند  ا   دمة ما كباي اؼبوقبع يابال الةاب  

 ةببن  تاببال  ةانببات الةابب  وتننياعببا     بباىم اؼبوقببع Scriptsمببن  ببتام  وؾبةببات صببورية تاببوف  احببا 
 قواعد البةانات ؤو     اىم وظاق  اؼبوقع وك  لنو  ال ةبة  اؼبك ّدم ومن ؤقش  ناا م ش هبا اؼبوقع 

 Microsoft Visual Basic ،Microsoft Visual م بش هبب  تبوكو الاديبد مبن لغبات الربؾببة 

InterDev ،JDeveloper...2   
 
 
 
 
 

 

                                                           
)دراسة وصفية حتليلية( لع د من مواقع اإللكرتونية ال ودانية يف الفرت   فعالية مواقع االنرتنت يف الع قات العامةؿبمدو يوح  ع ماي.  يوح   1

  .001. ص. 2108. )رحالة ىي وراا(. قاماة الكوىاي لاااوم وال كنولوقةا. الكوىايو 2113إىل  2111املمت   من يناير 

 .01و01. ص. 2101. عماي  ىار صفاا لانشو وال وزيع.إنةاء وتطوير وإدار  مواقع االنرتنتاوى. عمو حاةدو نهوو مك  2
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 :املنصات الرقميةماهية -3-3

 تعريف املنصة الرقمية: -1
 :تعريف املنصة 
اؼبكباي الببد ذب مبع كةبه ؾبموعبات ؤصبحال اؼبهباحة اؼبّ افبة دبوقب  قواعبد اةب با  ؿببدىة  مه -

 و بوحو مببن ؤقببش تببباىم األككببار والكبباع واػبببدمات وؤد ةبما   ببو يبكببن تباىلببه  ببٌن ةببّص وا ببوو ؤو 
  1ؤقعزة الكمبةوتو ؤو ايالت ؤو األقعزة الت تامش  النةا ة عن البشو.

النظببام البببد يبكببن  وؾب ببه و ال ببان زبهةهببعا مببن قبببش اؼبةببورين وتاببوف اؼبنهببة يبببلن عاببط ؤهنببا  -
يبب ا تكةةفعببا ال  ةاقببات ال  هببو ؽببباو واؼبوونببة الببت تببوكو النيببدرة  اػببارقةٌن واؼبكبب ّدمٌنو و بببا الةوينيببة

 2الت مل يكن اؼبةوروي األصاةوي لامنهة من ال فكًن كةعا. اكباإل داعةةو واؼبن
م عبببامل الكمبةبببوتوو ومنهبببةو عببباىة مبببا يشبببًن    نظبببام تشبببغةش الكمبةبببوتوو و الببببا مبببا يكببب ّدم  -

 3مهةان منهة عند اإلةارة    ؤد نو  من ؤنظمة الكمبةوتو  ونامج ماٌن.
 

 نصات الرقمية:تعريف امل 

مبببن ؤر بببةات لا كبببوين عبببن  ابببدو قاقمبببة عابببط تكنولوقةبببات الويببب  وت كبببوي اؼبنهبببات الوقمةبببة هبببم 
تنيين وذبارد م ماحن من ؤقش النفار    عامل من اػببدمات الباةبدة ال فاعاةبة ؤو الغبًن تفاعاةبة البت عوض 

يبكببن   عببا ؤو توكًنهببا عاببط اػببب و والببت يبكببن ؤي زب ببع  مببا لاببدكع ؤو تكببوي ؾبانةببةو والوصببوم  لةعببا  مببا 
يبش مبن مشبغش اؼبنهبة   ويا مبد هببا الابوض عابط تةبويو ؾب مبع مبن اؼبكب ّدمٌن مبع .ؿبدوى ؤو  بًن ؿببدوى

 إنشباا را بب  مباةببو رظبببم )عنيببد مببع الفببوى(. و ال ببان كببإي الاببوض هبمببع ماببا ؾبموعببة مببن ةبببكة اإلنرتنببنو 
 4ال افزيويو ؤو  ىت اؼبعاتفةو واػبدمات.

نظبام ؤد ؤقعزة ؤو  وامج تك ّدم الح  اكة تةبة  ؤو  دمة ما تامبش وكب  وتاوف يبلن عاط ؤهنا      
 5لربامج الت تك ّدم ؾبموعة من ال ااةمات ؼباال ماٌن.ال شغةش وتنكة  ا

                                                           
1
SIEMENS ingennity for life. The role of platforms for digitalisation of European industry. P. 4. Available 

at   : https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/2016_12_07_digitalplatforms_siemens_position.pdf date of 

visit: 09-04-2017 
2
 Bogost, Ian; Montfort, Nick. Platform Studies: Frequently Questioned Answers. Page 3.available at    :

http://bogost.com/downloads/bogost_montfort_dac_2009.pdf                                                       date of visi:09-

04-2017  
3
 https://techterms.com/definition/platform                                                                                                  date of 

visit: 09-04-2017   
4
 Meyer, Laurence. Digital platforms :definition and strategic value. P.135. Available at : 

https://idate.org/fic/revue_telech/540/C&S38_MEYER date de visite: 15-04-2017   
5
 http://searchservervirtualization.techtarget.com/definition/platform date of visit : 22-04-2017 

https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/2016_12_07_digitalplatforms_siemens_position.pdf
https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/2016_12_07_digitalplatforms_siemens_position.pdf
http://bogost.com/downloads/bogost_montfort_dac_2009.pdf
http://bogost.com/downloads/bogost_montfort_dac_2009.pdf
https://techterms.com/definition/platform
https://idate.org/fic/revue_telech/540/C&S38_MEYER
https://idate.org/fic/revue_telech/540/C&S38_MEYER
http://searchservervirtualization.techtarget.com/definition/platformاليوم%2022/04/2017
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 أمهية املنصات الرقمية والت ريب يف املنصات الرقمية:-2
تكبببببمن اؼبنهبببببات الوقمةبببببة   بببببوكًن احمل بببببو  م و ببببباٌنو  ةبببببن تكبببببمن لاامبببببتاا   بببببوكًن احمل بببببو   -

مبببا يبببوكو قاعبببدة انةبببتا  ألككبببار قديبببدةو  ; لامكببب عاكٌن ؤو تنياحبببا هببب الا احمل بببو و وال واصبببشو وال اببباوي
 واؼبكانبة م تةويو اؼبعارات الوقمةة اغبدي ة.

 ؤزالن اغبواقزو والاواق  ؤمام ال واصشو وتازيز ال فاعتات االق ماعةة. -
فببا يكبمن   نيببدمي كبوص ؤي بو لتا  كببار وال غةبًن مببن  كب ن قنبوات لاحببوار  بٌن اؼبةبورين واعبمعببور  -

 1.قبش ه الا اؼبةورين
كاؼبنهبات تكبمن لام بدر ٌن  الوصبوم    احمل بو  م ؤد وقبن ومببن ؤد  لةعباو  مكانةبة الوصبوم  -
 مكاي.
 سبكن اؼبنظمات ؤو اؼب حكات من الوصوم    صبعور عويل.  - 
البفبباض ال كببالة  واال  ةاقببات مببن اؼبببوارىو وحببعولة االحبب ّدام واؼبوونببةو وربكببٌن االتكببا  م  -

 توصةش احمل و .
 2ال حدين الفورد و ماي االتكا  م اإلصدارات. -

 
 أنواع املنصات الرقمية:-3
 منصة اإلع م واالتصال:-1

 . عنببدماكةعبااؼبشبعد اإلعتامبم الةبوم هبو ةببكة مانيبدة مبن اؼبنهبات اؼب هباة البت يب ا ربويبو احمل بو  
ن حدث عن اؼبنهبات نابين كئبات ؤو ؤنبوا  ؿب بو  الوحباق  البت يبكبن ؤي يكب عاكعا اعبمعبور. م بام عابط 

.. )ال افزيبببويو حاكببباة عابببط ةببببكة اإلنرتنبببن(و و األ ببببارو البببربامجو .هببببا اؼبنهبببات قبببد يكبببوي  األكبببتام
االق مبببببباعم واأللاببببببالو واألىل )هزلةببببببةو والووايببببببات الوحببببببومةةو والك بببببب (و ؤو  ببببببىت وحبببببباقش ال واصببببببش 

)الفةكبو و تويرتو انك غوامو وات  ال....( الت توكو  مكانةة ال واصش والبنيباا عابط اتهبام مبع األصبدقاا 
واألحببببوة و ًنهببببا مببببن االتهبببباالتو الانيبببباا وال اببببوف عاببببط النبببباس. ككببببش منهببببة لببببديعا النيببببدرة عاببببط ربمببببش 

                                                           
1
 Conseil des technologies de l’information et des communications. Étude du sous-secteur des plateformes 

numériques : Une analyse de la situation. Disponible sur le site   : http://www.ictc-ctic.ca/wp-

content/uploads/2013/05/ICTC_Digital_Platforms_Report_FR.pdf date de visite : 20-04-2017 
2
 https://www.trainingindustry.com/training-outsourcing/products/research/digital-content-delivery-

platforms.aspx                                                                                                                                                         

date of visit : 23-04-2017  

http://www.ictc-ctic.ca/wp-content/uploads/2013/05/ICTC_Digital_Platforms_Report_FR.pdf
http://www.ictc-ctic.ca/wp-content/uploads/2013/05/ICTC_Digital_Platforms_Report_FR.pdf
http://www.ictc-ctic.ca/wp-content/uploads/2013/05/ICTC_Digital_Platforms_Report_FR.pdf
https://www.trainingindustry.com/training-outsourcing/products/research/digital-content-delivery-platforms.aspx
https://www.trainingindustry.com/training-outsourcing/products/research/digital-content-delivery-platforms.aspx
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ؼبنهة البد ي ناح  مبع احمل بو  الببد ال كالة  واغبدوى اػباصة  او ؽببا هب  األ ب  اٌن االع بار نو  ا
 1مت  نشااا.
  وق علر االنرتنت:منصات الت-2

هبببم منهبببات تنيبببع رببببن مظابببة ال  بببارة اإللكرتونةبببةو يببب ا ذبمةبببع الكببباع ؤو اػببببدماتو ؤو مشبببارية 
اؼبن  ات اؼبنكنية من مورىين م ادىين لاو عا و ةاعا عاةعا.  ويكوي مشغش الكو  الكةاي الببد يكبةةو 

اؼبنهببةو وهببو اؼبكبب وم عببن تكببعةش اؼباببامتات الببت ربببدث  ببتام ال كببو  عببرب اإلنرتنببنو دبببا م عاببط هبببا 
رلن تنيدمي اؼبدكوعات اعبماعةة لامورىو ك بتا عبن تنيبدمي اػببدمات مبن  بتام الكبو . وؤك بش م بام عبن 

الببت تببوكو حببوقا لامكبباعدة اؼبعنةببة  UpworkوAirBnB ،ScribbleLiveو Uberهبببا اؼبنهبباتو 
 2عند الةا  لاحهوم عاط مشاريع لانيةام  ه.

 املنصات اإلخبارية:-3
هببببم منهببببات رقمةببببة قامببببن  إنشبببباقعا ويبببباالت األنببببباا اإلعتامةببببةو قهببببد االن نيببببام ؤو النيفببببز  الامببببش      

مةبببة األحاحبببةة عابببط األىوات الوقالهبببحفم    ؤرقبببط مكببب وياتهو  ةبببن ريبببزت هببببا اؼبنهبببات  شبببكش يببببًن 
إلن اج نوعةة قةدة مبن األ ببار  ةبو  قديبدةو و كبوعة ؤيبربو و  كافبة ؤقبش. ويببلن ل هبمةا اؼبمارحبات 

 3.ؤو اػبدمات الت تكاعد عاط  ش األزمات واؼبعامو وربنية  الغايات الهحفةة
 منصات اقتصاد املةاركة أو االقتصاد املةرتك:-4

ؾبموعبببببة ؤحبببببوا  الابببببوض والةاببببب  عابببببط الكببببباع واػبدمبببببات ال بببببم تنيبببببوم مبببببن  تاؽببببببا ةبببببويات  هبببم     
تكبببببببب ّدم ال ةبةنيببببببببات اإللكرتونةببببببببةو واؼبنهببببببات ل حنيةبببببببب  ال واصببببببببش  ةببببببببن منيدمببببببببم الكبببببببباع واػبدمببببببببات 

 ناا عاط هبا كنيد ذبكدت  لةبة قديبدة لاامبش واؼبكبب عاكٌنو ومببن  ببا ىعببا ال  ببارة  نبباا عاببط الةا . و 
ت م ببش م عنيببببد ارتبا ببببات قهةبببببوة األمببببد  ةببببن را ببببببٌن م الامببببش غبكببببا ا اػبببببباص وتاببببن الشببببويات البببت 

 ةببهو توكةببو اػبدمبباتو ؤو الكبباع لامببتاا الشببوية مببن اؼبكبب عاكٌن عنببد  ابعببا منيا ببش ؤقو ي ا االتفببا  عا
ورلببببن مببببن  ببببتام اؼبنهببببة الوقمةببببة لاشببببوية عاببببط ةبببببكة اإلنرتنببببن ؤو ال ةبةبببب  اإللكرتونببببم عاببببط اؽبواتبببب  
البيةبببببةو  ةبببببن ينيبببببوم الامبببببتاا  البحبببببن عبببببن منيدمبببببم اػبدمبببببةو ؤو الكبببااةو وال واصبببببش ماعبببببا عببببببو هببببا 

                                                           
1
 http://convergenceishere.weebly.com/media-platforms.html                         date of visit : 01-05-2017  

2
 https://tipalti.com/customers/online-marketplaces-tipalti/what-is-an-online-marketplace/ date of visit : 03-05-

2017   

 

 

 
3
 Diakopoulos, Nicholas.  Computational Journalism and the Emergence of News Platforms. Scott Eldridge 

II and Bob Franklin, 2016.  Available at: 

http://www.nickdiakopoulos.com/wp-content/uploads/2011/07/Computational-Journalism-and-the-Emergence-

of-News-Platforms.p0/ 20     date of visit :  10-05-2017  
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لامببببش اؼبةاببببول. األمببو البببد ؤى     ظعببور توتةبببات وؤةببكام قديببدة ؤي ببو اؼبنهبببةو وربديببببد الكببببااة ؤو ا
 1موونة م تنظةا األعمامو و ا  ؤحوا  الكرتونةة يفةاة ل حش ؿبش األحوا  ال نياةدية.

 منصات الت لية:-5
سبكنببببن مببببن الببببد وم وتوزيببببعو وعببببوض ومشببببارية احمل ببببو  م ببببش اؼبوحببببةنيط ؤو منيببببا ع هببببم منهببببات 

 2الهور واأللاال عرب اإلنرتنن والوصوم  لةعا  شكش حويع وعند الةا .الفةديو ؤو 
 منصات توف  الواجهات:-6

هبببببم منهبببببات ؤو تةبةنيبببببات ؤي بببببا  را يانبببببن قاعبببببدة لبببببربامج ؤ بببببو . كاابببببط حببببببةش اؼب بببببامو تنيببببببش 
م هبببفحات الويببب  مكونبببات   ببباكةة عبعبببات  ارقةبببةو ويهببببن تةبةببب  اؼب هبببفن منهبببة لا فاعبببش ماعبببا. 

النيببوم  ببأي ؤد  ونببامج يبكببن ؤي يكببوي منهببة  را يانببن تببوكو ؾبموعببة مببن النيواعببد والومببوز الببت يبب ا  ويبكببن
 3 واحة عا ي ا ة ال ةبةنيات لا فاعش ماعا.

 املنصات التعليمية:-7
منهببببة البببب ااا اإللكببببرتوين هببببو تةبةبببب  الربؾبةببببات الببببت تببببدمج ؤىوات اإلىارة اؼبّ افببببةو واالتهبببباالتو       

شببةة الوصببدو ومببا    رلببن.  ببدف تببوكًن الببدعا ال كنولببوقم لاماامببٌن والةببتال ل حكببٌن وال نيةببةاو وؤن
موا ش ـب افة من عماةة ال ااةا وال اااو  ةن ي ا كهش اؼبااا والةالب  عبن  ويب  الف باا ؤو الوقبن ؤيبن 

 ىارة  ي ا حد الف وة  ٌن اال نٌن مبن  بتام احب ّدام ال كنولوقةبات عبرب اإلنرتنبنو وهبم تنيبوم عابط نظبام
 (و البد يويز عاط وقه ال حديد عاط ؾبام ال ااةاو ATutorو وؤتوتور Moodleال ااا م ش )موىم 

ويكببمن  ببال حكا م يببش مببن احمل ببو  واؼبكبب ّدمٌن األكببواى البببين ي فبباعاوي ىا اببه. يبب ا  نشبباا ؿب ويببات 
 4وربمةاعا مع  ال ؤىوات ال ألة  اػبارقةة.

ان شوت م ش هبا اؼبنهات عاط االنرتنن ؤو ما تابوف دبنهبات ال اابةا البباف اؼبف بوح لا مةبعو  ولنيد     
 والت توكو وحةاة ؾبانةة ومووبة لاوا بٌن  هاوى ىرقات الااا ىوي ربمش تكالةفه الباهظةو وت  من هبا 

مكببببن لا ااببببةا اؼبنهببببات ىورات تااببببةا توعاهببببا قاماببببات موموقببببة وؤحبببباتبة قبببباماةوي ل كببببوي مشببببا ة مببببا ؤ
ال نياةببددو  ببًن ؤهنببا تا مببد تنينةببات تااةمةببة م ةببورة عاببط عكبب  ال ااببةا ال نياةببدد إلتا ببة الفوصببة عبمةببع 

                                                           
. ]عاط اػب [  م وكو 66. ص. 2101و 01(.  . اذباهات األ داث ؾباة. )الرقميةاملةاركة عرب املنصات  تنامي تصاداقحارة.  وعبد الازيز 1

تاريخ الزيارة:   df1d2d1adc9ddb.p-b87e-4d38-2670-https://futureuae.com/media/gigeconomy_cf8f1148 الوا   عاط 

11-05-2017 
2
 https://www.sony.fr/electronics/support/downloads/Z0000500 date of visit : 11-05-2017 

                                                                                    
3
 http://www.pcmag.com/encyclopedia/term/49362/platform date of visit: 12-05-2017   

4
 Guenaneche, Homero Canales ; Radigales, Fernando García. E-learning Platforms:  Moodle and Dokeos. 

Communication Software Laboratory, 2008. P. 2. Available at: 

http://www.it.uc3m.es/rueda/lsfc/trabajos/curso07-08/E-learning%20platforms-HomeroCanales-

FernandoGarcia.pdf  date of visit: 12-05-2017 

https://futureuae.com/media/gigeconomy_cf8f1148-2670-4d38-b87e-1d2d1adc9ddb.pdf
https://www.sony.fr/electronics/support/downloads/Z0000500
http://www.pcmag.com/encyclopedia/term/49362/platform
http://www.it.uc3m.es/rueda/lsfc/trabajos/curso07-08/E-learning%20platforms-HomeroCanales-FernandoGarcia.pdf
http://www.it.uc3m.es/rueda/lsfc/trabajos/curso07-08/E-learning%20platforms-HomeroCanales-FernandoGarcia.pdf
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الببوا بٌن م البب ااا والدراحببة عببن  اببدو وزب ابب  منهببات ال ااببةا مببن  ةببن  وينيببة تبويبعببا وعو ببعا لامببواى 
و تفاعاةبببة )صبببوتا وصبببورة(و وهببببا ال ااةمةبببة مبببن تنزيبببش مبببواى نهبببةة  لكرتونةبببة     وؾببببة  هبببص  بببن مباةببب

م يةفةبببة رب بببًن الةاببببة لتام حانبببات الو نةبببةو وسببببنحعا الفوصبببة م تامةببب  هبااعبببا عابببط ىرقبببات م فاوتبببة 
الفعبببا لامببباىة ال ااةمةبببة  كببب  الةاببب  والوقبببن الببببد يناحببببعاو يمبببا تكببباها م تبببدري  الةبببتال عابببط 

فئببات اؼباببوزة ورود اال  ةاقببات اػباصببة واؼب غةبببٌن منع ةببة ال ااببةا الباتةببةو    قانبب  ؤهنببا تةكببو البب ااا لا
 لظووف  اصة.

 اإل اكة    ؤهنا توكو كوصة ال ااا لامنيةمٌن م منبا    اةبدة ومازولبة ؼبواقابة وم ا ابة ىراحب عاو يمبا ؤي  
هبببببا اؼبنهببببات تكبببب فةد ؤي ببببا مببببن  ببببربات األحبببباتبة اؼب نياعببببدين ورود الكفببببااة الاالةببببة وتشبببب ع الةابببببة 

 1عاط تباىم الدعا واؼبشورة  ةنعا.واألحاتبة 
 

 النقاط األساسية إلنةاء منصة:-4
لنظبام البةئبم الابام الببد تنيبوم عاةبه اؼبنهبة هبو مبا هبااعبا تامبش  ولببلن يابزم كعبا مكونبات النظبام ا -

 اإليكولوقم ل ةويو اؼبنهة اؼبةاو ة 
 هب  ؤي رب ود اؼبنهة عاط ماايًن تو ةحةة لكةفةة تفاعش اؼبكونات  -
هببب  ؤي ت  ببمن اؼبنهببة قواعببد ربببدى يةفةببة تفاعببش األ ببواف اؼبّ افببة. قواعببد اؼبشببارية ذباببش النظببام  -

 البةئم يامش لهاحل صبةع األ واف م النظام اإليكولوقم 
هببببب  ؤي ربببببدى اغبكمببببة اؼبكبببب ولةة واؼبكبببباالة  ويشببببمش رلببببن االل زامببببات  شببببأي مببببا حببببةادا النظببببام  -

 اكأة اؼبشاريٌن عاط النيةمة الت ي ةفوهنا    الشبكة  شكش عام األحاحم لامةورينو يما يكفش مك
واؼبنهات  يبكن ؤي تفشش عندما يفكو اؼبالن كني  كةما هب  ؤي يأ ب من النظام البةئم ولة  مبا ياةةبه 

 لانظام 
تنب ج تبأ ًنات الشببكة مبن يبش مبن   با اؼبكب ّدمٌن و  با احمل بو . ويامبا زاى عبدى اؼبكبب ّدمٌن  -

 امش ماعا ؤي و قةمةو تهبن الشبكة لامك ّدمٌن اغبالةٌن البين ت ا
م اؼبنهات اؼبغانية واؼبنهات اؼبف و ةو كاي كإي اؼبغانيبة منعبا تكبوي ؤي بو رحبةبة عابط اؼببد  النيهبًنو  -

 ولكنعا ح حد من   معا عاط اؼبد  الةويش 
 لةويش هب  ؤي توكو اؼبنهة ؿب و  )حااا ؤي و و دمات ؤيرب( ل ك مو عاط اؼبد  ا -

                                                           
1
http://www.aljazeera.net/news/scienceandtechnology/2016/5/24/%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%

AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-

%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%83%D8%B3%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A3%D9%84%D9%88%D9%81  :2012-05-12تاريخ الزيارة                          

http://www.aljazeera.net/news/scienceandtechnology/2016/5/24/%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%83%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A3%D9%84%D9%88%D9%81
http://www.aljazeera.net/news/scienceandtechnology/2016/5/24/%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%83%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A3%D9%84%D9%88%D9%81
http://www.aljazeera.net/news/scienceandtechnology/2016/5/24/%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%83%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A3%D9%84%D9%88%D9%81
http://www.aljazeera.net/news/scienceandtechnology/2016/5/24/%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%83%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A3%D9%84%D9%88%D9%81
http://www.aljazeera.net/news/scienceandtechnology/2016/5/24/%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%83%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A3%D9%84%D9%88%D9%81
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ي ةبكة عمش حاةمة تكاكئ اؼبشاريٌن عن النيةمة الت هبابوهنبا وتابزز اإل بدا  واال  كبار عبرب النظبام ا -
 1اإليكولوقم. وي من اإل دا  واال  كار ؤي تظش اؼبنهة رات صاة عاط اؼبد  الةويش.

 
 الفرق ب  املوقع االلكرتوين واملنصة الرقمية:-3-4

واؼبواقع االلكرتونةة م الاديد من اػبهاقص واؼبمةزاتو  ال ؤهنبا زب اب  م ي ًنا ما ت شا ه اؼبنهات 
البال منعا يش عاط  ك  اؽببدف واػبدمبة البت ؤنشبأت مبن ؤقاعبا اؼبنهبة الوقمةبة ؤو اؼبوقبع االلكبرتوينو 

 وعاط هبا األحاس كنيد حةونا  ال اال  تاكات  ٌن اال نٌن عاط الشكش ال ان 
عبن ؾبموعبة مبن صبفحات الويب  البت مت ر ةعبا مابا واح  باك عا عابط نةبا  وا بدو اؼبوقع هبو عببارة      

ويبكببن الوصببوم    موقببع الويبب  مببن  ببتام م هببفن الويبب  ؤو مببن  ببتام ةبببكة  اصببة تكببمط )ةبببكة 
 اؼبنةنية احملاةة ؤو الدا اةة(و ولاموقع نوعاي ؤحاحةاي  اؼبواقع ال ا  ةو واؼبواقع الدينامةكةة.

عببم   ببار ىينببامةكم مببن ال ةبةنيبباتو يبكنعببا  تا ببة البةانببات  كببعولة ل ةببويو ال ةبةنيببات نهببة كؤمببا اؼب   
 فبا هباش عماةة ال ةويو ؤحو و يما هم ؤر ةة الكرتونةة ت ا الاديد من ال ةبةنياتو والووا   ال فاعاةة 

اؼبببببدرل اؼبااببببا والةالبببب و م اؼبوقببببع يكببببوي ال فاعببببش  ببببًن مباةببببو  ببببٌن الةببببوكٌن )الببببباقع واؼبشببببرتدو    
...(و عاببط عكبب  اؼبنهببة كعببم ت ببةن  مكانةببة ال فاعببش الفببورد  ببٌن الةببوكٌنو  ببش  ببٌن ؾبموعببة مببن واؼب ببدرل

 األكواى م وقن وا دو وهبا اػباصةة ال توكوها اؼبواقع االلكرتونةة الااىية.
د يبحبن اؼبواقع االلكرتونةبة هبم البت تبحبن عبن اعبمعبور ؤو البزوارو ؤمبا اؼبنهبة كاؼبكب ّدم هبو البب   

 عنعاو هبا عاط ؤحاس ما توكوا اؼبنهات من  دمات لامك ّدم.
 

 املنصات التعليمية مفتوحة املص ر:-5- 3             
منهببات تااةمةببة مببوي  هببم : (MOOCاملنصععات التعليميععة مفتوحععة املصعع ر) مفهععوم-1

 ىورات تااةمةة ياماةو مهممة ألعداى يبًنة من اؼبشاريٌنو والت يبكن الوصوم  لةعا من قبش ؤد توكو 
 2ةّص م ؤد مكاي  اؼبا لديه اتهام  اإلنرتننو وهم مف و ة لا مةع ىوي م هتات الد ومو وؾبانةة.

(و ؤد اؼبنهبات ال ااةمةبة Massive Open Online Course( هبم ا  هبار لبببب )MOOCويامبة مبو  ؤو )
ؤد  بّمةو تببدم عابط  مكانبات البدورة مببن  ةبن اؼبشبارية و  با احمل ببو و  Massiveمف و بة اؼبهبدر  ككامبة 

                                                           
1
 Parker, Geoffrey ; Alstyne, Marshall Van. A Digital Postal Platform : Definitions and a Roadmap. (The 

MIT Center for Digital Business). P4 ,5. Available at  :  

http://ebusiness.mit.edu/research/papers/296_parker_vanalstyne_adigitalpostalplatformdefinitionsandaroadmap.p

df  date of visit : 13-05-2016 
2
OpenupED.  Definition Massive Open Online Courses (MOOCs). Creative Common. Version 1.1, 2015. P. 1. 

] online  [ . Available at  :  https://www.openuped.eu/images/docs/Definition_Massive_Open_Online_Courses.pdf  

date of visit : 15-05-2017 

http://ebusiness.mit.edu/research/papers/296_parker_vanalstyne_adigitalpostalplatformdefinitionsandaroadmap.pdf
http://ebusiness.mit.edu/research/papers/296_parker_vanalstyne_adigitalpostalplatformdefinitionsandaroadmap.pdf
https://www.openuped.eu/images/docs/Definition_Massive_Open_Online_Courses.pdf
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 اإل بباكة    قا اةببة ال وحببع واح  بباكة ال نينةببات ال كنولوقةببة واإلىارة لابب مكن مببن ال اامببش مببع ؤيببرب قببدر فبكببن مببن 
 اؼبشاريٌن. 

Open  انف باح البدورات ؼبشبارية النباس م ؤد مف و ة  وتاين  زالة  واقز الد وم ؤمام اؼبشبار و و
البابببداي البببت تفبببوض قةبببوىا ماةنبببة عابببط احببب ّدام اإلنرتنبببنو و بببدوي م ةاببببات النيببببوم مبببن ؤقبببش ؤي تكبببوي 

 .مف و ة لا مةع

 Online  ن.ي ا توكًنها م اؼبنيام األوم عرب اإلنرتنؤد عاط اػب   دباىن ؤي 

Course    اؼبب ااا م ر ابة مبن  بتام ال ةبور  ؤي اؼببواى البت رب ويعبا البدورة تأ ببؤد ىورةو ويابين  با
اؼبنظاو ومع  ال ال وقاات من  ةن اؼباوكةو واؼبعارات اؼبك كبة قبش هناية البدورة ال ااةمةبةو وتبوكًن النبو  

   1 النكبة لكش مشار . اؼبناح  من اؼبو وعات ال ااةمةة اؼبناحبة ؤو ال دري  اؼبناح 
 

 أصناف املنصات التعليمية مفتوحة املص ر:-2
o تنيبببدم ىورات تااةمةبببة لامهببباحة الاامبببة يببب ا كةعبببا   منهبببة عبببوض ال بببدري   الصعععنف األول

 .اؼب حكة عوض تااةا اؼب حكةو  دف ركع ظباة
o احمل ماببٌنو ؼبنةنيببة لببدف     عببداى  ببتال اؼبو اببة اعباماةببة    وا ببة اؼبعببارات  الصععنف الثععاين
 ؤقش الدراحة. ماةنة من
o وكو لاةبببببتال ى بببببوم مكببببب و  تببببب   منهبببببة ؿبا بببببوات الدراحبببببات الااةبببببا الصعععععنف الثالعععععث

الدراحببات الااةببا مببع كببوص ل ةببويو اؼبعببارات التازمببةو م ببش ي ا ببة االقرتا بباتو وؤحببالة  البحببنو وال حاةببش 
 اإل هاقم.
o لشعاىات اؼبعنةة وال نمةة اؼبعنةة.يويز عاط ا  منهة الاووض اؼبعنةة  الصنف الرابع 
o    2عوض البحوث  لدف    ركع نداا اؼب حكة يمويز لابحن اؼب مةز.الهن  اػبام 
 
 
 

                                                           
1
 What is a Mooc? Learning platform.: http://www.learningplatforms.net/what-is-a-mooc/   

Date of visit:17-03-2017                                                                   
2
 Laura، Czerniewicz - Andrew، Deacon (and others  ( .  MOOCs CILT POSITION PAPER. Center for 

innovation in learning and teaching. Page 4. ] Online[ :Available at  :  

http://www.cilt.uct.ac.za/sites/default/files/image_tool/images/83/CILTPAPERS/FA_MOOCs_final%20Sept201

5.pdf  date of visit: 14-05-2017  

http://www.cilt.uct.ac.za/sites/default/files/image_tool/images/83/CILTPAPERS/FA_MOOCs_final%20Sept2015.pdf
http://www.cilt.uct.ac.za/sites/default/files/image_tool/images/83/CILTPAPERS/FA_MOOCs_final%20Sept2015.pdf
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 :MOOCsل اخصائص -3
 توكًن ىورات ؾبانةةو وؿبا وات معةأة  أةو ة الفةديو النيهًنة  -
ا  واقعببا عاببط مكببا نيات ال كببوينو الببت يبكببن الوصببوم  لةعببا  كببعولة مببن  ببتام ؤقعببزة ال كنولوقةببا  -

   األنرتننالت لديعا اتهام 
 ال نيةةا اينو وموونة تباىم احمل و   -
 توكًن احمل و  ال ااةمم لا ماهًن فبا ي ةن كوصة اؼبشارية الااؼبةة  -
يبًنو وتنيدمي الفوص ال ااةمةة لاةتال واؼبعنةٌن  و ال بان ال غاب  لديعا النيدرة عاط ال وحع  شكش    -

عاببط ال حببديات اعبغواكةببة والزمانةببةو و ببىت اؼبالةببة كعببم م ماظببا اغببباالت ؾبانةببة ؤو منّف ببة ال كافببة قببدا 
 ومف و ة ألد مك ّدم اإلنرتنن 

اؼباامبٌن  وهبم م م نباوم توكو مواى ال ااةا الاان دبّ اب  زبههباته مبع  مكانةبة الب ااا مبن ؤك بش  -
صبةببع  ببتال اعباماببات  ةببن يبكببن الوصببوم  لةعببا مببن  ببتام احبب ّدام اؽبواتبب  البيةببة ؤو الكمبةببوتو ؤو 

 1  األنرتننقعاز   و م هش 
 رب ود عاط  دمة الو    ٌن ؤك ش الةتال وؤصحال الامش اؼبع مٌن   -
   ةببن تنيببوم  بنبباا ؾبموعببة م نوعببة مببن ت  ببمن  ببوامج لا ببدري  وال ةببويو اؼبعببين م ـب ابب  اجملبباالت -

 الدورات ال دريبةة ؼبّ ا  اؼبوظفٌن البين يو بوي م تةويو معارالا 
ت وكو عاط ال كنولوقةات دببا م رلبن األقعبزة االحب عتايةةو والوصبوم    ال ةبةنيبات ال ااةمةبة عبرب  -

 2الشبكة عاط نةا  واحع.
 

 التعليمية فيها:  فوائ  املنصات الرقمية وال ورات-4

  :قعاز  احول لتاح ّدام الااىد و   انرتنن هبو يبش مبا اخرتاق احلواجز الزمانية واملكانية
رب اقببببه غب ببببور هبببببا الببببدوراتو مببببا عاةببببن  ال اعباببببوس م  وك ببببن  كببببش ؤروبةببببة والبحببببن عمببببا يناحبببببن 

اؼبوقببع البببد توتبباح م واؼبااومببات الببت تويببد اغبهببوم عاةعببا وتكبب ةش الببد وم م الكببورس البببد تويببدا م 
 .الامش عاةه ؤو احملا و البد هبب ن ؤحاو ه

                                                           
1
 John، F. LeCounte -Frederick، Nafukho) and others). The MOOCs: Characteristics, Benefits and 

Challenges. Department of Education and Human Development Texas A&M University. Page 5-7. Available at 

: http://www.ufhrd.co.uk/wordpress/wp-content/uploads/2014/11/John-LeCounte.pdf   date of visit: 13-05-2017 
2
 7 things you should know about MOOCs 2. Available at :https://net.educause.edu/ir/library/pdf/ELI7097.pdf  

Date of visit: 27-05-2017  

http://www.ufhrd.co.uk/wordpress/wp-content/uploads/2014/11/John-LeCounte.pdf
https://net.educause.edu/ir/library/pdf/ELI7097.pdf
https://net.educause.edu/ir/library/pdf/ELI7097.pdf
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  :ةبببن يبابببن اؼبببب ااا  ويبببة ا  ةبببار الوقبببن م   بببور األرحييعععة يف حضعععور احملاضعععرات ومساعهعععا 
اعباكببة ال ااةمةببة ومشبباهدة الفةببديوهات الببت ت  ببمنعا ىوي ال ّببوف مببن عببدم ال زامببه  الوقببن اؼبّهببص 

ها من رلن هبو ؤنبه  إمكانبه النيةبام  أعمالبه يامابة ىوي ؤي ي بةو ؼبنيا ا عبا لامحا وة وال أ و عنعاو واأل
 ؤو اػبووج من الامش مبكوا ؤو  ىت اغبهوم عاط  قازات.

  :البب ااا وال ببدري و الاغبباتو الااببوم اإلنكببانةةو مواضععيع لتلفععة و ععاالت كثعع   ل اعع ع عليهععا
الااببوم واؼبببواى الببت زبةببو م  الببن يبكببن ؤي ذبببد ؽبببا ىورات  الةبب و الفاببن والكةمةببااو الويا ببةات... يببش

تااةمةببببة ؤو تدريبةببببة عاببببط اؼبنهببببات ال ااةمةببببة مف و ببببة اؼبهببببدرو و ال ببببان تزيببببد  رباتببببن و نياك ببببنو وتنمببببم 
 ماوك ن الاامةة.

  :ةن قبد اؼبباىة الاامةبة عابط هببا اؼبنهبات تةبوح ؤو تنيبدم التنوع يف أساليب العرض واإللقاء 
م وؤحبببببالة  عديبببببدة لاابببببوض  مبببببن ؿبا بببببواتو قاكبببببات لامناقشبببببةو نبببببدواتو اتهبببببام موقبببببمو م ؤةبببببكا

 كةديوهاتو و ًنها من األحالة  األ و   و ال ان يش مشار  ىب ار األحاول البد يكاعدا.
  :دبا ؤي الدورات ال دريبةة م اؼببوي  تنيبدم  اغبات ـب افبةو كعببا يكباعد عابط ربكبٌن حت   اللغة

الوظبةببة لامبب ااا ؤو اؼب ببدرلو  ةببن  ببات ماووكببا ؤي ؤك ببش  وينيببة ل حكببٌن الاغببة وتةويوهببا الاغببة  ببًن الاغببة 
هببم ظبببا  الفةببديوهات النيهببًنة  ك ا ببة الابببارات  ببمن حببةا  الكببتام و ال ببان تكبباعد عاببط كعببا مببا ينيولببه 

 احملا و و  واا الوصةد الاغود لد  اؼب اااو وتاويد األري عاط كعا ما تكماه دبّ ا  الاغات.
  :مببن اؼبعببا ؤي تكببوي الكببًنة الباتةببة  نةببة  بباػبربة الاامةببة والاماةببةو إضععافة اتععاز  ل عع تت ال اتيععة

 ككما ؤحافن تكوي هبا الدورات ال ااةمةة ؤموا مفةدا ومكاعدا قدا لا ةويو الباف واؼبعينو والاامم.
  :الهبببحةو وؤ ةانبببا سب ابببئ االنرتنبببن دبااومبببات ال مهبببدر ؽببببا وال ؤحببباس ؽببببا مبببن الثقعععة يف املصععع ر

يكبببوي ال فويببب   بببٌن مبببا هبببو صبببحةن ومبببا هبببو  بببا ئ مبببن اؼبااومبببات اؼب بببوكوةو و ببببا الةوينيبببة ت بببمن ؤي مبببا 
ربهش عاةه من مااومات هم صحةحة  كعم منيدمة من قبش ؤحاتبةو وىيباتوة رود اػببربة واؼباوكبة الاامةبة 

 1الهحةحة.

 

 

 

                                                           
  ...هش اهبا ةالا ؤي و من حابةالا؟ و MOOCsالدورات ال ااةمةة عاط األنرتنن الب و  1

cons.html-vs-pros-https://www.arageek.com/edu/2016/11/21/moocs    2101-12-20تاريخ الزيارة 

      12:45 12/05/2012اليىم 

https://www.arageek.com/edu/2016/11/21/moocs-pros-vs-cons.html
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  مناذج عن منصات الرقمية التعليمية مفتوحة املص ر:-5
 :املنصات العربية 

الهببببحفةٌن الاببببول مببببن يببببش  هبببم منهببببة تااةمةببببة عاببببط اإلنرتنببببن ل ةبببويو معببببارات منصععععة نتحععععول: -
وموايببببة اعبديبببد م عهبببو تكنولوقةبببا اؼبااومبببات  ةبببن ؤي هببببا اؼبنهبببة سببببنن ىورات تدريبةبببة األعمبببارو 

 ةبببباة اؼبعنةببببة  ببببدف ربنيةبببب  ال غةببببًن وال نيببببدم م قببببات الهببببحفةٌنو وهبببببا ال ببببدري  يبببب ا  كبببب  ا  ةا
  1لاهحفةٌنو لتارتنياا دب  مع اؼبااومات الاويب.

لببببدف منهببببة ن حببببوم ؼبكبببباعدة األكببببواى عاببببط تةببببويو النيببببوااة والك ا ببببة واؼبعببببارات الببببت وب بببباقوي  لةعببببا 
لتاحبببب فاىة مببببن الوحبببباق  الوقمةببببة واإلعببببتام االق مبببباعم لبنبببباا حبببباةة الشببببا  ومناصببببوة ال غةببببًنو ي محببببور 

وم ةّهبببةات ةببباقاة  بببمن اجمل مبببع اؼببببدين والنشبببةاا م الابببامل الابببويبو مت رحبببا م اؼبنهبببة  ببب ال بببدري  
 اإل ببباكة    تبكبببة  وربديبببد   وتهبببمةا يبببش ةّهبببةة ل نيبببوى اؼب بببدر ٌن م  انيبببة تدريبةبببة ؿببببدىة اؼبعببباراتو

نةبببا  الابببووض ال دريبةبببةو مبببن ؤقبببش مكببباعدة ال بببدري  اؼبكببب ند    اؼبكببباعدة الشّهبببةة اؼبشببباريٌن عابببط 
ؼبعبارات الوقمةبة البت وب باقوي  لةعبا لا نباك  وال نيبدم م حبو  الامبش الااؼبةبة ال ناككبةة عابط كببو اي كبال ا

 2م زايد.
هبم منهبة تااةمةبة الكرتونةببة لب ا   نيبدمي مبواى ىراحببةة ؤياىيبةبة ؾبانةبة  الاغبة الاو ةببة منصعة رواق:  -

 ينيدمعا ؤياىيبةٌن م مةزين من ـب ا  ؤكباا الاامل الاويب.م ةىت اجملاالت وال ّههات 
و إمكانن ؤي تن ا    هبا اؼبنهبة حبواا ينبن قاماةبا يكباط    تنمةبة ماوك به م ؾببام زبههبهو ؤو 

 موظفا مشغوال ولكن لديه ك وم االح كشاف اؼباوم م زبهص ماو ؤو ينن  نكانا يك م ع  ال ااا 
 

لبببببالاو و إمكانببببن االل حببببا   اؼببببباىة اؼب ببببًنة اله مامببببن وم ا اببببة ؿبا ببببوالا ؤحبببببوعةاو واالحبببب زاىة اؼباوكةببببة 
  3وال فاعش مع احملا وين وزمتاا الدراحة ؤينما ينن وم الوقن البد يناحبن.

                                                           

 
1
    https://ijnet.org/en/node/28199: الرقميمنصة "نتحىل" طريقك إلى تطىير معارفك ومهاراتك في العصر  

 2012-05-15تاريخ الزيارة: 
 

2
https://www.ar.smex.org/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-

%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%86%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A-2  date de visite : 

12-04-2017 

3
 https://www.rwaq.org/pages/ab          14-05-2017 :تاريخ الزيارة   

https://ijnet.org/en/node/28199
https://www.ar.smex.org/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%86%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A-2
https://www.ar.smex.org/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%86%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A-2
https://www.ar.smex.org/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%86%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A-2
https://www.ar.smex.org/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%86%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A-2
https://www.rwaq.org/pages/ab%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2014-05-2017%20تاريخ%20الزيارة:
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وقبببد مت تةبببويو منهبببة روا  ل حنيةببب  ربيبببة م  اببب  ذبو بببة تااةمةبببة الكرتونةبببة رات قا اةبببة عالةبببة االحببب ّدام 
اط الرتيةز م احمل و  ال ااةممو ورلن فبا يكعش تةكًن وم ا اة ال حهبةش الاامبم وتبدكع تش ع الةتال ع

 1لا فاعش مع األنشةة الت ؽبا عتاقة دبواى اؼبدروحة.
هبببم منهبببة  لكرتونةبببة عو ةبببة لامكببباقات اعباماةبببة مف و بببة اؼبهبببدر وتابببوف  الاغبببة منصعععة إدراك:  -

 ة دبباىرة من م حكة اؼباكة رانةا لا ااةا وال نمةة.اإلقباةزية  احا )موي (و وقد ؤنشئن هبا اؼبنه
وتامبببش هببببا اؼبنهبببة عابببط تبببوكًن ال اابببةا النبببوعم لاابببامل الابببويب مبببن  بببتام تنيبببدمي مكببباقات ينيبببوم عابببط 
تةويوهببا ؤك ببش احملرتكببٌن واػبببرباا م الاببامل الاببويب وؤ ببو  مرتصبببة وماو ببة عببن األك ببش عاؼبةببا وتشببكش هبببا 

لاو ن الاويبو  ر تف ن اجملام لام اامٌن الاول لتال حا  عرب الشببكة دبكباقات اؼبنهة كوصة كويدة ومعمة 
م وكوة من قبش ؤك ش اعباماات الااؼبةة م ش هاركوىو ماعد ما حشوحش  لا كنولوقةاو ويوحبم  ويابم مبع 

   2 مكانةة اغبهوم عاط ةعاىات  سبام الدورة ال دريبةة.
ةةنةة ت ببةن لببن هبببا اؼبنهببة ا  ةببار ىورة تدريبةببة   وهببم منهببة الكرتونةببة عو ةببة كاكببمنصععة تعمععل -

ىورة تدريبةة ما مدة عاط االنرتنةبنو زبب ص م الاديبد مبن اجملباالت  وقبد  811والت تكوي ؾبانا من  ٌن 
وهبم م ا بة  الاغبة االقباةزيبة  2102مت   تا  هبا اؼبنهة دبباىرة من ةوية مايكووحفن ؼبوا نة م ؤكويش 

وكو مببببوارى و ببببدمات تببببرتاوح  ببببٌن اإلرةبببباى اؼبعببببين عاببببط االنرتنببببن والبببب ااا االلكببببرتوين الاو ةببببة الفونكببببةةو وتبببب
 .3وال وظة  وال دري  عاط رياىة اؼبشاريعو وتكّوها من ؤقش توكًن  ربات عمش وكوص عمش ؿبدىة

هببم عبببارة عببن منهببة الكرتونةببة تااةمةببة عو ةببة عاببط ةبببكة االنرتنببن تأحكببن عببام منصععة نفهععم:  -
وهبببم مبببن اؼببببباىرات واألككبببار البببت تكببباط ل ةبببويو ال اابببةا م البببدوم الاو ةبببةو حبببواا مبببن  النا ةبببة  2102

ال نظةمةببببة ؤو مببببن  ببببتام احمل ببببو  ال ااةمببببم البببببد يبكببببن اؼب انيببببم مببببن االحبببب فاىة منببببهو وهببببم تنيببببوم   نيببببدمي 
ات تشبوح اؼبنباهج الدراحبةة  شبكش مبكب  وؾبباين ؼبكباعدلا عابط ركبع قبدرالاو وتبوكو هببا اؼبنهبة كةديوه
 ؤل  كةديو مدة الفةديو الوا د منعا ما  ٌن طب  ىقاق  والاشووي ىقةنية ت ناوم كةعا ةوح  01 الةا 

واعبزاقببو   وتفكببًن اؼبنبباهج الدراحببةة اؼبا مببدة م طببب  ىوم عو ةببة هببم مهببو حبباوىية وحببوريا والكويببن
من  ور اال  داقم     ور ال انودو يما ؤهنا ت بةن ؼبكب ّدمةعا  مكبا ة  اصبة لةبوح األحبئاة اؼب اانيبة 
 اؼبناهج  وتباىم اػبربات  من   اؼب انيٌن وحباقو اؼبكبانبٌن واإلقا بة عابط ـب اب  ؤحبئا عاو وتامبش هببا 

                                                           
1
 https://www.rwaq.org/pages/about     16-04-2017:تاريخ الزيارة  

   

3http://www.qrf.org/sites/default/files/%D9%85%D9%88%D9%94%D8%B3%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7

%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9%20%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%20%D

9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA

%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%

B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A.pdf   date de visite: 19-04-2017     

4 http://ijent.org/ar/blog     19-04-2017    :تاريخ الزيارة   

 

https://www.rwaq.org/pages/about
http://www.qrf.org/sites/default/files/%D9%85%D9%88%D9%94%D8%B3%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9%20%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%20%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A.pdf
http://www.qrf.org/sites/default/files/%D9%85%D9%88%D9%94%D8%B3%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9%20%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%20%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A.pdf
http://www.qrf.org/sites/default/files/%D9%85%D9%88%D9%94%D8%B3%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9%20%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%20%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A.pdf
http://www.qrf.org/sites/default/files/%D9%85%D9%88%D9%94%D8%B3%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9%20%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%20%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A.pdf
http://www.qrf.org/sites/default/files/%D9%85%D9%88%D9%94%D8%B3%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9%20%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%20%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A.pdf
http://ijent.org/ar/blog
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هبببا األ ببًنة  ةببوح ؤو   ببتا  تةبةبب   ال وحببع م ـب ابب  ؤكببباا اؼبنةنيببة الاو ةببةو يمببا قامببن اؼبنهببة عاببط
 1نفعا عاط األقعزة الت تامش  نظام األندرويد.

 :املنصات األجنبية 
ماةبار  0.2دببا ياباىم  ( البت اةبرتلا ةبوية ولةنكبد يLyndaتابد منهبة ولةنبداو )منصة لينع ا:  -

ىوالرو دبا ياك  مد  قباح هبا اؼبنهة الت يشرت  كةعبا حبنويا مئبات ايالف مبن البوا بٌن م ركبع كبوص 
تببوظةفعا والبببا  ٌن عببن ربكببٌن معببارالا مببن  ببتام الببدروس الببت يفببو  عببدىها ؤر اببة  الفو يمببا تنيببدم 

  دمة االةرتا  م اعباماات واؼبااهد.
مبن ؤقبدم اؼبنهبات  ةبن  (Khan Academyمنهبة و باي ؤيباىيبم )منصعة خعان أكعاد ي:  -

كةبديو  2211عابط يبد الشبال حباماي ؤمبٌن  بايو  ةبن قبام  إن باج ؤي بو مبن  2116مت تأحةكعا حبنة 
تااةمببم  ببوم ـب ابب  ال ّههببات الاامةببة ل  حببوم  اببد رلببن    ؤ ببّا منهببة تااةمةببةو وقببد تةببورات 

 اد الدعا البد قدم ه م حكة قوقش لألياىيبةة. شكش يبًن  تام الكنوات األ ًنة  اصة  
ؿبا ببوة عاببط ةببكش منيةببع  8111ماةببوي ىوالر يببوكو اؼبوقببع  الةببا ؤي ببو مببن  2والبببد وصببش    

 لغة. 61 ةنما توصبن اؼبنيا ع لب  22كةديو تشمش زبههات ـب افة ومت توصبة اؼبوقع 
 اؼبكبانبة م يبوىيبمو البت تنيبو ومن ؤةعو منهبات ال اابةا الاباؼبم منهبة و: Udemyمنصة يود ي -

ؤلفبببا  بببٌن مبببدرل  01م تبببدري  وتاابببةا ؤي بببو مبببن شببببانٌن ؤلببب  زاقبببو يومةببباو ويشبببار  م  واؾبعبببا ؤي بببو مبببن 
 2وؤح ار.
من  ٌن ؤةعو اؼبنهات الااؼبةبة البت تنيبدم ىروس  احًن يور تا رب منهة   :Corseraمنصة كورس ا -

تااببببا “ىورة تااةمةبببة تشببببمش زبهببببص  020م عابببوم وزبههببببات ـب افببببةو  ةببببن ت بببوكو عاببببط ؤي ببببو مببببن 
البدورات  أحباول حبا  و هببغة  و الربؾببةو ربابةتات األعمبامو و ًنهبا مبن اجملبتات األ بو  وتنيبدم”ايلبة

 توحعا تشبه     د يبًن الدروس الت ي ا تنيديبعا م اعبامااتغا  عاةعا الةوينية األياىيبةة فبا هباش ىر 
ماةبوي ةبّص يمبا سببنن هببا اؼبنهبة لام اامبٌن  0.2اؼبوموقةو وقبد  ابع عبدى األةبّاص اؼبكب اٌن كةعبا  

 3ةعاىة م 
                                                           

1
 http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?ID=673&rwit=K    19-04-2017  تاريخ الزيارة  

1http://www.aljazeera.net/news/scienceandtechnology/2016/5/24/%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%

AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-

%D9%87%D9%84-%D8%AA 2101-18-22ريخ الزيارة  تا      
3
 http://www.4youtech.com/%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%AA-

%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-

%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-

%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%83/%83%D8%B3%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A3%D9%84%D9%88%D9%81  :2502-50-22تاريخ الزيارة  

http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?ID=673&rwit=K
http://www.aljazeera.net/news/scienceandtechnology/2016/5/24/%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%87%D9%84-%D8%AA
http://www.aljazeera.net/news/scienceandtechnology/2016/5/24/%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%87%D9%84-%D8%AA
http://www.aljazeera.net/news/scienceandtechnology/2016/5/24/%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%87%D9%84-%D8%AA
http://www.aljazeera.net/news/scienceandtechnology/2016/5/24/%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%87%D9%84-%D8%AA
http://www.4youtech.com/%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%83/%83%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A3%D9%84%D9%88%D9%81
http://www.4youtech.com/%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%83/%83%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A3%D9%84%D9%88%D9%81
http://www.4youtech.com/%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%83/%83%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A3%D9%84%D9%88%D9%81
http://www.4youtech.com/%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%83/%83%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A3%D9%84%D9%88%D9%81
http://www.4youtech.com/%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%83/%83%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A3%D9%84%D9%88%D9%81
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  :e-learning management systeme اإللكترونيم يأنظمة إدار  التعل-3-6

 (:CMSنظام إدار  احملتوى)-1
 (:CMSمفهوم أنظمة إدار  احملتوى )أ(       

هو مهةان واحعو ألي ؤد  وامج ؤو تةبة  يديو احمل و  ياد نظاما (CMSؤنظمة  ىارة احمل و  )
عاط الربامج الت تديو انشااو ونشو  (CMS)إلىارة احمل و . وؽببا وعاط وقه ال حديد يةا  هبا االحا 

(ل كةًن  ىارة اؼبااومات ECMوتك ّدم ؤنظمة  ىارة احمل و  م  ىارة ؿب و  اؼب حكة وتدعط) 1احمل و .
إلىارة اؼبوقع  كش تفاصةاهو كعم الت تغةم ىورة (WCM)م مكاي الامشو وؤنظمة  ىارة ؿب و  اؼبواقع 

حواا ياي   ةاة ياماة من صفحات الوي و من توكًن ؤىوات إلعداىو ونشوو وتغةًنو وؤرةفة لامح و 
هةكش اؼبوقعو وظعور الهفحات اؼبنشورةو واؼبتا ة  كةةا ؤو مانيدا. يما ؤهنا توكو النيدرة عاط  ىارة 

 2اؼبنيدمة لامك ّدمٌن.
وت ابببدى ؤنظمببببة  ىارة احمل بببو    اببببدى احبببب ّدامالاو وؽبببببا ال يبكببببن  هببببوها م قاقمبببةو وعاببببط هبببببا 

 األحاس نبيو البال منعا 
نظببام  ىارة احمل ببو  ؼبوقببع عاببط ةبببكة االنرتنببن مف ببوح اؼبهببدرو  :WordPressوورد بععري  -1

م بباح ؾبانببا وحبويببةو وينيببدم ؾبموعببة واحبباة مببن اؼبمةببزات لبنبباا موقببع وزبةببة  الوحببوم  وPHPقبباقا عاببط لغببة 
البةانةةو يما يكمن  نشو اؼبنياالت وال ااةنياتو ؤو  نشاا من بد  لاننيباشو ؤو م  بو عابط االنرتنبنو البدكع 

 3و االتهامو و ًنها من الوظاق .االلكرتوين
هببو نظببام مف ببوح اؼبهببدر ؤي بباو يكببمن لببن  إنشبباا مواقببع عالةببة اعبببوىة م : Joomlaهلععة -2

 الاديد من اعبوان و وتةبةنيات قوية عاط منهة مف و ة يبكن ألد ةّص اح ّدامعا واؼبشارية
 PHPصبابببببببة عابببببببط لغبببببببة وينيبببببببوم نظبببببببام  واؼبكبببببببانبة كةعببببببباو دببببببببا م رلبببببببن حبببببببعولة االحببببببب ّدام وال مبببببببدى 

 MySQL.4و
هببو ؾبموعببة مببن ال نينةببات الكببحا ةة عاببط اإلنرتنببن الببت ذباببش  :SharePoint شععار بوينععت-3

 من الكعش زبزين وتباىم و ىارة اؼبااومات الوقمةة ىا ش اؼبنظمةو ؤو اؼبوقع.
 يوكو ؤىوات ل ّزين واحرتقا  احمل و   كوعة.  Documentumدوكومنتوم -4
 يك ّدم هنج يك ند    عتامة مة ا إلىارة الو اق  اإللكرتونةة.  M-Files  ملفات م-5

                                                           
1
https://www.scriptol.fr/cms/choisir.php date de visite : 23-05-2017  

2
 http://www.steptwo.com.au/papers/kmc_what/  date de visite : 12-05-2017 

2017-05-12 : date de visite  136.html-https://www.greatcontent.fr/lexique/wordpress 
3

 

2017-05-: 14 date de visite joomla-que-ce-est-qu-techniques/item/1446-https://www.joomla.fr/actualites/infos 
4

 

 

https://www.scriptol.fr/cms/choisir.php
http://www.steptwo.com.au/papers/kmc_what/
https://www.greatcontent.fr/lexique/wordpress-136.html
https://www.joomla.fr/actualites/infos-techniques/item/1446-qu-est-ce-que-joomla
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يوكو اؼبكوقٌن مع ؤىوات  ىارة احمل و  الت وب اقوي  لةعبا  كبعولة الوصبوم     :DNNدن ن -6
ؤد قناة عابط االنرتنبنو وزبهبةص  مصبةع احمل ويات الوقمةة  غل النظو عن مكاي زبزينعاو ونشو احمل و  

 رلن لكش زاقو وقةاس كاالة عا.
مواقع الوي  الهغًنة الت سبكبن مةبور الويب  هم ؤنظمة  اصة   همةا   Pulse cmsبولز -7

  إ اكة ؿب و     موقع موقوى و ىارته  كعولة و كوعةو وهم ال ت ةا  قاعدة  ةانات. 
هببببم ؤنظمببببة تنيببببدم الببببدعا الواحببببع لامنهببببات اؼب اببببدىة   Terminal Fourترمينععععالفور-8

 Peer to Peer.1لامك ّدم ل باىم األككار واؼبكاعدةو وهم يبلن تدعا تنينةة الند لاند 
 ( فوائ  أنظمة إدار  احملتوى: 
 ؾبانةة  ال األنظمة هم م  د رالا مةزة لانشو االلكرتوين. -
يبكببن الوصببوم    ؤنظمببة  ىارة احمل ببو  مببن ؤد م هببفنو ولةكببن لببديعا قةببوى تاةبب  الامببش  يمببا  -

 عاط ؤد ؤر ةة الكرتونةة.
تببوكًن الوقببن  كةمكنببن  نشبباا موقببع ويبب   بباص  ببن وتاببديش اؼبظعببو مببع النمببارج )النيوالبب (و  -

 و  اكة احمل و  ؾبانا.
يبكببن ؤي تكبب فةد مببن  ببربات  ببًن  الامببش اؼبشببرت  م وقببن وا ببد ماببا عاببط نفبب  اؼبنهببةو ولبببا -

 م وكوة م  ال األ ةاي م ؿبةةن )مهحنو الرتصبةو وما    رلن(.
حببعاة االحبب ّدامو حبةببن يكببوي لببدين  مكانةببة الوصببوم الكببويع     ىارة موقببع الويبب  اػببباص  -

  ن.
 2تكمن  اؼبواقبة وال حدين عاط االنرتنن. -
 
 (:LMSنظام إدار  التعلم)-2
 (:LMSنظام إدار  التعلم) مفهوم (1

هبم  وؾبةبة مهببممة ل ّةبة  و ىارة وم ا اببة وتنيةبةا صبةبع ؤنشببةة الب ااا م اؼب حكببةو وهبم منظومببة 
ت ببا  اصببة  بباحمل و  ال ااةمببم االلكببرتوين يكببمن دبببنن الةببتال واؼب اامببٌن واؼبشببوكٌن م  مكانةببة الببد وم 

 و  اؼبمنوح لامك ّدم ال حكا  احمل و  لةه  ومن  ٌن هبا اػبدمات  صتا ةة الد وم  بنيا لامك 

                                                           
1
 http://searchcontentmanagement.techtarget.com/definition/content-management-system-CMS   date de visite : 

13-05-2017 

 
2
 https://www.freepixel.net/pourquoi-utiliser-un-cms/     date de visite : 14-04-2017 

http://searchcontentmanagement.techtarget.com/definition/content-management-system-CMS
http://searchcontentmanagement.techtarget.com/definition/content-management-system-CMS
https://www.freepixel.net/pourquoi-utiliser-un-cms/
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وتاديابببببهو وؤىوات ال واصبببببش  ىارة وال اامبببببش مبببببع ؾبموعبببببات الةبببببتالو احملاى بببببةو م ا ابببببة ؤىاا الةبببببتال ؤو  
 1اؼب در ٌن...

هبببببم تةبةنيبببببات  وؾبةبببببة لغبببببوض  ىارة وتو ةببببب  وم ا ابببببة  بببببوامج ال اابببببةا والفهبببببوم الدراحبببببةة والببببب ااا 
بكة الانكبوتةبببة ل كبببعش عماةبببة الوصبببوم    ؿب ويبببات و ىارة الاماةبببة اإللكبببرتوين. و ا بببعا يا مبببد عابببط الشببب

       2ال ااةمةة.
 
 (:LMSفوائ  أنظمة التعلم) (2

  : ي بةن لبن نظبام  ىارة الب ااا  مكانةبة زببزين صبةبع مبواى حمتوى التعلم اإللكرتوين يف مكان واحع
ال ااا اإللكرتوين م مكاي وا بدو وهببا ينيابش مبن  ةبو كنيبداي البةانبات اؽبامبةو  بش وهبابش تنظةمعبا م عمبة 
حببعاة لاغايببة. يبكببن  ري لكببش ع ببو م كويبب   ىارة البب ااا اإللكببرتوين ؤو اؼبكبب ّدمٌن اي ببوين الولببوج    

 .ال ّزين الكحايبةانات ؤو ؤد ةما   و من  تام نظام اؼبااومات ؤو الب

 :دب وى ربمةش اؼباىة الاامةة اػباصة  ن عاط نظام سهولة الوصول غ  احمل ود للماد  العلمية 
LMS  كنيد ؤصبن من الكعش عاط الدارحٌن اغبهوم ح هبن م ا ة عبمةع اؼبك ّدمٌن م يش وقن

عاط الدورات ال ااةمةة ؤو ال دريبةة من ؤد مكاي وم الوقن اؼبناح  ؽبا و اح ّدام ؤد قعاز ؿبموم 
ؤو ريم حبوزلا وهبا  غوض تةويو معارالاو وتا رب هبا اؼبةزة ؤها حب  حة اان تكاط الق ناا ؤ د 

 .حك نوتفاةاعا م م   LMS األنظمة اػباصة ل
  يبنحن نظامسهولة تتبع امل ار ال راسية للمتعلم   LMS  النيدرة عاط ت بع مد  تنيدم

دباىن ؤى و يبكنن ت بع مد  كعمعا لاماىة وقةاس تفاعاعا مع  اؼب اامٌن م اؼباىة الدراحم
احمل و  اؼبنيدمو وماوكة ما  را ياي هبا احمل و  يفم  كش ا  ةاقالا ؤم هب  تازيزا  بال 

 .فات النهةة والهوتةة واؼبوقةة إل واا احمل و  اإللكرتوين اػباص  ناؼبا
  :ي ببةن نظببام  ىارة البب ااا اق هبباى الك ببًن مببن مهبباري  التقليععل مععن تكععاليف التعلععيم والتعع ريب

ال ننيش غب ور احملا واتو  ةن يبكبن ذبباوز اغب بور الفاابم لاماابا واؼب اامبٌن م نفب  اؼبكباي وم نفب  

                                                           
. ]عاط اػب [. م ا ة 2106و 02.  . ) ؾباة ال ااةا اإللكرتوين. )أنظمة إدار  التعلم عن بع  عرب الةبكات .عبد الاا مو  كن الباتع ؿبمد 1

  2101-18-02تاريخ الزيارة     http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=398 عاط الوا   
2
https://imamu.edu.sa/studyprograms/elearning/Pages/default.aspx  date de visite : 1 -5 05-2017. 

 
 

http://www.new-educ.com/cloud-storage-education
http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=398
https://imamu.edu.sa/studyprograms/elearning/Pages/default.aspx
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  ببباكة     فبببل ال كبببالة  اؼب اانيبببة  اؼبنببباهج الورقةبببة البببت ح او بببعا ؿبببباك  رقمةبببة و بببوامج الوقبببن ؤي بببا 
 .وتةبةنيات ححا ةة

 قد يكبوي اؼبب ااا مك كببا لامعبارات ؤو اؼبابارف اػباصبة  ببال يقلل من وقت التعلم والتطوير  
 مكانةبة اؼببوور مباةبوة    البدروس  LMS ؿب ويبات البدورة ال دريبةبة اؼبنيدمبة. م هببا الهبدىو ي بةن نظبام

واؼبااومبببات البببت وب اقوهنبببا البببت مل يببب مكن منعبببا اؼبببب ااا  ابببدو  ةبببن يبكبببن تبببوكًن نظبببام لتا  ببببارات هبابببش 
اؼبببب ااا قببباىرا عابببط تأيةبببد سبكنبببه مبببن  ابببل الو بببدات ؤو اجملبببزواات ؤو األقبببزاا لةببب ا  عفبببابا مبببن ىراحببب عا 

 .ال نيا
 ا ينببن تو بب  م   بباكة ؤو  بببف ؤو ربببدين و ببدات عاببط    رسععهولة حتعع يث املععاد  العلميععة

اإلنرتنببببن لببببدورة تااةمةببببة  لكرتونةببببةو يبكنببببن  بكببببا ة الببببد وم    نظببببام  ىارة البببب ااا و قببببواا ال اببببديتات 
 .التازمةو وهبا لة   الشما اؽبٌن عندما ن حدث عن اؼبنيورات والربامج الورقةة

 :را ينببن تو بب  م   بباكة و ببدات   بباكةة   سععرعة وسععهولة توسععيع دورات الععتعلم اإللكععرتوين
عاببط االنرتنببن    ىورة ال ااببةا اإللكببرتوين اػببباص  ببن مببن ؤقببش ربببدين اؼبااومببات  نبباا عاببط االذباهببات 
اعبديببدة ؤو األىلببة الاامةببةو يبكنببن  بكببا ة الببد وم    نظببام  ىارة البب ااا و قببواا ال اببديتات التازمببة ىوي 

ماعبباو يببش احمل ببو  م مكبباي وا ببدو والبببد يكببمن لببن   غةببًن كنيبب  ىورة  عبباىة ىورة البب ااا اإللكببرتوين  أي
ال اابةا اإللكبرتوين الوقةكببم ومبن ش نشببوا عابط صبةببع اؼب اامبٌن عاببط االنرتنبن ورلببن مبن  ببتام ىمبج ذبو ببة 
ال ااا االق مباعم م احبرتاتة ةة ال اابةا اإللكبرتوين اػبباص  بنو  ةبن يبكنبن ت بمةنه روا ب  لهبفحات 

 1ويرت واؼبن ديات عاط ةبكة اإلنرتنن والت  تا ةن ح كوي مفةدة لام اامٌن.الفةكبو  وت

 (: LCMSأنظمة إدار  احملتوى التعليمي )-3
 (:    LCMSمفهوم نظام إدار  احملتوى التعليمي) (1

تةبة   وؾبةات يك ّدم ل نظةا وتوزيع مواى ال ااا اإللكرتوينو وال اةةناتو وال نيةةمباتو تكبةًن هم 
 2و كال الدرقاتو وتكعةش ال واصش  ٌن الةتال واؼباامٌن.

                                                           
1
https://elearningindustry.com/top-8-benefits-of-using-learning-management-systems date of visit : 14-04-2017  

                         

1 http://www.dictionary.com/browse/learning-management-system date of visit: 10-05-2017 

https://elearningindustry.com/top-8-benefits-of-using-learning-management-systems
http://www.dictionary.com/browse/learning-management-system
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وتاببوف ؤي ببا  أهنببا اإل ببار البببد ياببال صبةببع قوانبب  عماةببة البب اااو كعببم البنةببة ال ح ةببة الببت تببوكو 
ربدى وتنيةا ؤهداف الب ااا وال بدري  الفبوىد وال نظةمبمو وت ببع ال نيبدم احملبوز كببو وتديو احمل و  ال ااةممو و 

 1ربنية  تان األهدافو وصبع وتنيدمي البةانات لإلةواف عاط عماةة ال ااا لامنظمة يكش.
 

 نظام إدار  احملتوى التعليمي يف املنصات التعليمية والت ريبية: (2
قويببا لا ببدري  وال ةببويو اؼبعببينو حببواا يبباي رلببن لافببوىو ؤو نظببام  ىارة احمل ببو  ال ااةمببم ياببد مهببدرا 

لام حكببة. كعببو  ونببامج هبمببع  ببٌن  ىارة قواعببد البةانببات مببع   ببار إلىارة اؼبنبباهج الوقمةببةو واؼبببواى ال دريبةببةو 
 2وؤىوات ال نيةةا.

 و والب ااا وعاط هبا األحاس يبكننا تاويفه  أنه نظام إلنشباا و ىارةو وتوزيبع اؼببواى ال ااةمةبة لا بدري
اؼبشرت  عن  اد  اصةو م ش توزيبع ال بدري  عابط اؼبنهبات اػباصبة  ال بدري  عابط االنرتنبنو  ةبن تبوكو 
هبا األنظمة اؼب اامٌن مع ؿب و  ال اااو وح تات م ا اة ال دري  )الن ة ةو الوقبن الببد تكب غوقهو ا ( 

 ببو  ال ببدري  عببن  اببدو واؼب ا اببة يمببا يكببمن لامببدر ٌن  إيببدا  ؿب  3ووتكببعش الببدروس اػبهوصببةة لا ببدري 
 دقببة م ناهةببة وتنظببةا الببدورات ال دريبةببة اؼب اامببٌن اؼب ببدر ٌنو ويبب ا تكبب ةش ن بباقج هبب الا مببع تنيبباريو ياماببة 

 ل نيدم اؼب در ٌن  تام ال دري  عن  اد.
 ( مزايا أنظمة إدار  احملتوى التعليمي:3
 اح ّدام اػبدمة الباتةةو و دمات ال وقةه الباف  -
 مةع وتنيدمي ؿب و  ال ااا  كوعة ذب -
 تازيز مباىرات ال دري  عاط منهة قا اة لا وحع عاط ةبكة اإلنرتنن  -
 زبهةص احمل و  وسبكٌن  عاىة اح ّدام اؼباوكة  -
 ؤسب ة  ىارة ؤ داث ال دري  -
 4حعولة  نشاا وتنظةا احمل و  ال ااوين  -

                                                           
1
https://pdfs.semanticscholar.org/907d/6650d8cea955b7216598e8a592a8b1b1710c.pdf date of visite : 13-05-

2017. 
2
http://www.businessnewsdaily.com/4772-learning-management-system.html date of visit : 14-05-2017. 

3
 http://www.e-doceo.net/blog/definition-des-termes-lcms-et-lms-lcms-et-lms-quelles-differences  date de 

visite : 14-05-2017. 

4
 Sejzi, Abbas Abdoli ; Aris, Baharuddin. Learning Management System (LMS) and Learning Content 

Management System (LCMS) at Virtual University. 2nd International Seminar on Quality and Affordable 

Education. 2013. P. 217، 218. ] online  [ . Available at  :    http://educ.utm.my/wpcontent/uploads/2013/11/301.pdf 

date of visit  :  15-05-2017. 

https://pdfs.semanticscholar.org/907d/6650d8cea955b7216598e8a592a8b1b1710c.pdf
http://www.businessnewsdaily.com/4772-learning-management-system.html
http://www.e-doceo.net/blog/definition-des-termes-lcms-et-lms-lcms-et-lms-quelles-differences
http://educ.utm.my/wpcontent/uploads/2013/11/301.pdf
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 مباةوة    اؼب اامٌن عرب االنرتنن كن اؼبدر ٌن ؤو اؼباامٌن من توزيع الو اق  سب -
يبكن لامةكوين مشارية روا   اؼبوارى ال ااةمةة عاط االنرتنن )ؤةو ة الفةبديوو واؼبنيباالت ومواقبع  -

 زبدم ؤىوات ال ااةا اإللكرتوين( 
ويبكببن صبببع البةانببات مببن اؼب اامببٌن ورىوى ؤكابباؽباو وؤككببارها عاببط االنرتنببنو واحبب ّدامعا ل ازيببز -
 ل ااةا اإللكرتوين يكش ذبو ة ا

 1يبكن لام اامٌن توكًن ال غبية اؼبوتدة لغًنها من اؼب اامٌن اي وينو وال ااا ماا  -

 :   MOODLEنظام إدار  التعلم االلكرتوين -4

 :MOODLE مفهوم نظام إدار  التعلم اإللكرتوين (1

لامكباقات كنيب و  ويا برب وعباا هو نظام  دين مف وح اؼبهدر ألسب ة األنشةة ال ااةمةةو وهو ؤي ا
 ببش هببو يبكببن تةببويو ؤنشببةة تااةمةببة عاةببهو ويكبب امش مببن قبببش قامابباتو ياةببات ؤهاةببةو مببدارس  انويببةو 

 الةببا   Moodle .ؤعمببام ذباريببةو  ببش ويبكببن ؿبا ببو ؤي يكبب اماه إل بباكة تنينةببة الويبب     اؼبكبباقات
  ن اج مكاقات ؤوي الين عاط االنرتنن مك امش من قبش  الف اؼب حكات الرت وية  وم الاامل إلهباى و 

 .ولبببببببدعا اؼبكببببببباقات ال نياةديبببببببة )ال اابببببببةا وقعبببببببا لوقبببببببه( ويببببببببلن إلهبببببببباى مواقبببببببع ويببببببب  عابببببببط االنرتنبببببببن
Moodle ونبامج مف بوح اؼبهبدر هبو  (Open Source software) ويبوز  رببن ر هبة GNU 

لهو تاديابه وتوزيابه ؾبانبا و وعمومباو الاامةو وياين رلن  أنه وب  لاكش  أي ينيومبوا   حمةابهو تويةببهو احب اما
هو حبعش االحب امام  بش وال ةبويو وي  بمن و بدات نشباط م بش اؼبن بدياتو مهباىرو ؾببتاتو ا  بباراتو 

 .ا …اح ةتاعاتو ا  ةاراتو معام

 Moodle يامبش  بدوي تابديش عابط ؤد  احبول يشبغش PHP  يبونةك و  رلبنوم بام عابط  
و وهبو  MySQL الاديبد مبن ؤنبوا  قاعبدة البةانبات  هوصبا ا و ويبكن ؤي يبدعا…لةونةك و ويندوز

 2.م وكو  اشوات الاغات ومنعا الاو ةة

                                                           

1
 https://elearningindustry.fr/avantages-de-google-classroom date of visit : 14-05-2017 

  :قاماة اؼبنوكةةو اإللكرتوين التعليم مركزاؼبوىيش   هو 2

courses/moodle-http://melc.menofia.edu.eg/index.php/e      

   
 

https://elearningindustry.fr/avantages-de-google-classroom
file:///C:/Users/KAMEL/Desktop/هو%20الموديل:%20مركز%20التعليم%20الإلكتروني،جامعة%20المنوفية
file:///C:/Users/KAMEL/Desktop/هو%20الموديل:%20مركز%20التعليم%20الإلكتروني،جامعة%20المنوفية
http://melc.menofia.edu.eg/index.php/e-courses/moodle
http://melc.menofia.edu.eg/index.php/e-courses/moodle
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 مزايا النظام:  (2
  حعولة االح ّدام 
  قا اةة ال وحعScalability  تكافة لا وحعىوي Scaling   كةما ي اا   الرتا ةص 
 مك و  ؤمن Security  عان 
 واإلقاةمةة مت اح ّدامه م عدى من اعباماات الااؼبةة  
 م واك  مع منياية  ال ااةا اإللكرتوين Standards م ش SCORM وIMS  
  حعولة تهمةا اؼبنيورات اإللكرتونةة عن  وي  اؼبوارى اؼب ا ة 
 
  تواكو ؤىوات مبكةة إلىارة احمل ويات واألنشةة لامااا 
  مكانةببة  عبباىة احبب ّدام ؿب ويببات اؼبنيببورات اإللكرتونةببة الببت مت تهببمةمعا عببن  ويبب  ؤنظمببة  ىارة 

 Blackboard، Web CT ال ااا األ و  م ش
 .1يبان  ةئة تااةمةة مبنةة عاط ؤحاس اؼب ااا 

Google Classroom                                               نظام -5

 ببا ل  ببة     الكببا ة ال ااةمةببة  ةببار م مةببز م عماةببة ؤ انيببن قوقببش نظامعببا ال ااةمببم اػببباص 
ال ااةا اإللكرتوينو وي مةبز هببا النظبام  بأي قوقبش هبم مبن ؤنشبأتهو وي مةبز النظبام  كبعول ه الاالةبة وتاويببه 
الكامببش حبةببن ؤنببه م ببوكو  الاديببد مببن الاغببات الااؼبةببة ومنعببا الاو ةببةو ويبببلن ي ببوكو م النظببام الاديببد مببن 

 .بيورة ؤعتاا م مزايا منهات ال ااةا اإللكرتويناؼبزايا اؼب

 خصائص النظام: (1
 النظام ؾباين  شكش عام وحعش االح ّدام  -
 النظام ينيوم عاط مبدؤ تكعةش الاماةة ال ااةمةةو لبا كعو ينيدم الاديد من اػبدمات  -
ين عببببم  احبببببا منظم ببببن م بببببش  Gmailيببببوكو النظببببام عبمةبببببع الةابببببة واؼباامبببببوي  ويببببدا  لكرتونةببببا ؾبانةبببببا م  -

Admin@yourorg.eduو و دال  من yourorg ت ع احا منظم ن  
 اؼبّ افة  Google Drive يوكو النظام مكا ة يبًنة عبمةع الةابة الح ّدام  دمات -
 ال ي ةا  النظام ؤد تاديش  وؾبم ؤو  ًناو كعو قاهز لاامش  شكش مباةو عاط موقاه اػباص  -

                                                           
1
 http://elearn-now.com/site/index.php/2015-04-24-18-01-19 date of visit : 16-05-2017 

 

http://elearn-now.com/site/index.php/2015-04-24-18-01-19
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 edu 1. هوم عاط اػبدمةو ويبلن ي ةا  وقوى ىومٌن ؼبنظم ن ين عم  بالنظام ي ةا  تك ةش لاح -

 يزات أنظمة إدار  التعلم اإللكرتوين: ا-6

ت نو  ؤنظمة  ىارة ال ااا وزب ا  فبةزالاو لكنعا ت شبار   ابل اؼبمةبزات الاامبة البت يبكبن  هبوهاو 
 :وهم يال ان

ماظببا ؤنظمببة  ىارة البب ااا توقببد  ببا  Graphical User Interface (GUI) :واجهععة رسععومية -
واقعبة رحبومةةو تكبعش ال اامبش ماعبا مبن  بتام وقببوى األزرار والهبور والنيبواقا مبع قبدرة اؼبب ااا عابط تغةببًن 

  ال هبا اػبهاقص م ش لوي الواقعة.
 

  يبكبببن ؤي ت بببةن هببببا األنظمبببة لاةبببتال ؤو لام بببدر ٌن ال كببب ةش م Enrollment الت عععجيل -
فاصببةش حببًن اؼبنيببورات الدراحببةةو وم  اببل األ ةبباي قببد ي ةابب  رلببن مببن الةببتال ؤو اؼبنيببورات وم ا اببة ت

 .اؼب در ٌن ؤي ينيوموا  دكع رحوم ىراحةة  را يانن هبا األنظمة تنيدم منيورات  ًن ؾبانةة
ت ببةن هبببا اػباصببةة البب حكا م  وينيببة عمببش واقعببة نظببام :  Customizationالتيصععيص -

تغةببًن الةوينيببة الببت يبب ا  ببا تنبةببه اؼبكبب ّدم لوقببوى مشبباريات قديببدة ؤو   ىارة البب ااا م ببش تغةببًن الاغببةو ؤو
تانيبببم رحبببالة  اصبببة ؤو  ويبببد  لكبببرتوينو وهببببا اػباصبببةة معمبببة ألي اؼبكببب ّدمٌن اؼب ابببدىين ؽببببا تف بببةتات 

 .ـب افة
 ي نظببام  ىارة  :Help with content creationمل ععاع   يف إنةععاء احملتععوى وتوصععيا -

يوكو واقعة  حعاة االح ّدامو مع وقوى ؤم ابة ؤو  بو  لشبوح يةفةبة ربمةبش اؼبافبات  ال ااا اعبةد هو البد
 .والهور ؤو  عةاا ا  بارات لام اامٌن مع تادى  ةارات توصةش احمل و  لام ااا

وتابين قدولبة  :Scheduling and Content Management ا  ولة وإدار  احملتوى -
 .مواعةد تكاةا الواقبات ؤو اال  بارات ؤو األنشةةاؼبنيور عاط األحا ةع الدراحةة وربديد 

                                                           
2017-04-: 20 date de visite http://www.mozn.ws/6767 1

    

 

 

  
 

http://www.mozn.ws/6767


 الفصل الثالث: املواقع االلكرتونية واملنصات الرقمية
 

~ 108 ~ 
 

مكبن ؽبببا األنظمبة ؤي تكبوي  :Social Networking دعم شبكات التواصل االجتماعيعة -
م كاماة مع ةببكات ال واصبش االق مباعمو م بش النيبدرة عابط مشبارية ؿب بو  مبن ىا بش هببا األنظمبة عبرب 

 .Twitter تويرت ؤو Face book مواقع ال واصش االق ماعم م ش كةكبو 
يبكببببن ؤي رب ببببود هبببببا األنظمببببة عاببببط ؾبموعببببة مببببن ال نيبببباريو الببببت ت اابببب  : Reportsالتقععععارير  -

  ببالةتال وىرقببالا واؼبنيببورات الدراحببةة وىرقببات اال  بببار حبةببن يبكببن تهببديوها عاببط ةببكش مافببات
Excel ؤو PDF ؤو عو عا عاط ةكش رحوم  ةانةة Charts ما يكعش كعمعا. 

 ي النيدرة عاط ا  بار الةتال عبن  ويب  ؤنظمبة  ىارة الب ااا هبو ؤمبو    Testing :االختبارات -
معبببببا ومكمبببببش لااماةبببببة ال ااةمةبببببة. وتكببببباعد هببببببا األنظمبببببة اؼباامبببببٌن عابببببط تنيبببببدمي ؤةبببببكام  م ابببببدىة مبببببن 

 اال  باراتو وقد توكو هبا األنظمة مبارج قاهزة لتا  بارات توكو الوقن.
تببببدعا هبببببا األنظمببببة  باعببببة الشببببعاىات اػباصببببة يبكببببن ؤي : Certification الةععععهادات -

 اؼب اامٌن )حواا يانوا  تا ا ؤو مبوظفم ةبويات( ؤو  باعبة الكب ش اؼبعبارد ؤو عبدى الننيباط اؼبك كببة مبن 
  .قبش اؼبوظ  م الشوية والت تاك  عدى الدورات الت  هش عاةعا

 ببدؤ الاديببد مببن مببزوىد ؤنظمببة  ىارة البب ااا  إ بباكة  :Mobile Learning الععتعلم النقععال -
مةزات تدعا اح ّدام هبا األنظمة عن  وي  اؽبوات  البيةةو حبةن تامش هبا األنظمة  ةوينيبة ت ناحب  
مببع  بةاببة اعبعبباز اؼبكبب ّدم. وؽببببا قبببد ؤي  ابببل الهببفحات  ببٌن تهببفحعا مببن اإلنرتنببن تاببوض عابببط 

حبةبن يكبوي عو بعا ؤي بو متاامبة لألقعبزة  Mobile Friendly اؼبك ّدم البهال    نكّة احملموم
 .اؼب ننياة
يبكبببن ؤي تبببدعا هببببا األنظمبببة عماةبببة ال واصبببش  بببٌن اؼباابببا  :Communication التواصعععل -

ببببدوم  لاوحبببباقش  واؼببببب اااو مببببن  ببببتام النيببببدرة عاببببط  رحببببام رحببببالة عبمةببببع الةببببتال ؤو  ا ببببعاو و رحببببام ؾب 
اإللكرتونةببببةو وهبببببا حببببةكوي مفةببببد قببببدا  ل بببببيًن الةببببتال دبواعةببببد اال  بببببارات مبببب تا. ويبكببببن ؤي ي واصببببش 

ؤو من ببديات الننيبباش و نبباا عاببط رلببن يبكببن  ا عببن  ويبب   وكببة لادرىةببةالةببتال كةمببا  ةببنعا ؤو مببع اؼباابب
   واتهام  ًن م زامن ) ًن مباةو(. تنيكةا االتهام    اتهام م زامن )مباةو(
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يبكببن احبب ّدام هبببا األنظمببة  :Blended Learning اسععتي امها كعع دا  للععتعلم املعع م  -
قنببا     قنب   Online ة اإلنرتنبن ؤونتايبنإلىارة اؼبنيبورات الدراحبةة مبن  بتام  تا بة  ا بعا عبرب ةببك

   1و وهو ما يكمط  ال ااا اؼبدمج ؤو اؼبّاوط ؤو اؽب ٌن.Face-to-Face مع ال ااا وقعا  لوقه
ؤو مببببا يةابببب  عاةببببه  الفهببببوم االكرتا ببببةة  : Classroom Virtualاالفرتاضععععيةالفصععععول  -

الفهببوم اإللكرتونةببة ؤو الفهببوم البيةببة ؤو كهببوم الشبببكة الااؼبةببة لامااومببات ؤو الفهببوم ال ّةاةببة  هببم 
عبارة عن  ةئة لا اابةا اؼبباةبو ؤو  بًن اؼبباةبوو ويبكبن ؽبببا البةئبة ؤي تكبوي ما مبدة عابط الويب  يمبا يبكبن 

اح ناىا     وامج ت ةاب  ال حمةبش وال  بةبنو وسبامبا يمبا م الفهبش الاباىد  الولوج  لةعا ؤي ا عرب  وا ة ؤو
 ؼب بدرل ؤو ا الةالب يبكن لاةالب  م الفهبوم االكرتا بةة اؼبشبارية م ال ااةمبات اؼبباةبوةو وهببا يابين ؤي 

واؼبببدرس ؤو اؼبببدرل  يا بباي     ةئببة الفهببش االكرتا ببم م نفبب  الوقببنو ويا ببرب االنف ببار اؼبااومبباف مببن 
هببو معببا يةفةببة  الاوامببش اؼبكبباعدة عاببط تةببور الفهببوم االكرتا ببةة وكاؼبااومببة مل تاببد هببم اؽبببدف  نيببدر مببا

 2. توصةاعا و االح فاىة منعا
سبنن الاديد من ؤنظمة ال ااا النيبدرة عابط احب ّدام  ابل الاناصبو : Gamificationالتلعيب -

   -ال حديات -واغبواكز االق هاىية اؼبك ويات  -األوظبة -األي و   ارة م األلاال م ش  تك ةش الننياط
ال ناك  فبا هباش الةتال ؤو اؼب در ٌن قاىرين عاط اح كمام الدوارات ال دريبةة وهبا من  تام ربويبش 

ال ااةمةبببة    لاببببةو ويهببببن اؼب بببدرل ؤي بببو انبببدماقا مبببع الاماةبببة ال ااةمةبببة ويوكبببع مبببن مكببب و  الاماةبببة 
 را يباي اؼب بدرل يكمبش ىورة    هناي عبا كإنبه ؤو ؤهنبا يبكبن اغبهبوم عابط  اؼبشاريةو كاابط حببةش اؼب بام 

اغبهببوم   ةاقببة هديببة صببغًنةو ؤو عنببدما يكمببش اعبمةببع مببن كويبب  ؾبموعببة مببن الببدوراتو يبكببنعا صبةاببا
 3عاط وقبة  داا ؾبانةة تدكع من قبش الشوية.

 
 
 
 

                                                           

1
http://www.neweduc.com/%d8%a3%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d

8%a9%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%

aa%d9%88%d9%89   date of visit : 21-04-2017 

 
2 http://www.new-educ.com/les-classes-virtuelles  date of visit: 23-04-2017 
3
 https://www.avizr.com/blog/elearning-trends-from-ai-to-moocs/. Date of visit: 23-04-2017 

http://www.new-educ.com/applications-pour-les-etudiants-android-ipad
http://www.neweduc.com/%d8%a3%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d9%89
http://www.neweduc.com/%d8%a3%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d9%89
http://www.neweduc.com/%d8%a3%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d9%89
http://www.new-educ.com/les-classes-virtuelles
https://www.avizr.com/blog/elearning-trends-from-ai-to-moocs/
https://www.avizr.com/blog/elearning-trends-from-ai-to-moocs/
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 التدريب الصحفي في المنصات الرقمية:-3-7

 

مفعوم الدورات ال دريبةة عن  اد الت تامبش عابط تنيبدمي ؾبموعبة مبن البربامج  ان شو م الكنوات األ ًنة     
وتامببش عاببط تةببويو راتببه واالرتنيبباا  بباو و والببدورات ال ااةمةببة الببت تنيببدم معببارات وماببارف قديببدة لام ببدرل

هم لةكن  باألمو اغببدين ياةباو ولكبن اعبديبد ؤي ال بدري  قبد ؤصببن عامبا  مكب نيتا  لبه  وقبه اػباصبة عبمبع 
األككببار وي ا  عببا  ةوينيببة منع ةببة حببعاة ال ااببةا والبب ااا وال ببدرل عاةعببا. وقببد ؤعببدت ؽبببا  ببوامج م ّههببة 

ال اؼب بدرل معبارات ومابارف  بنيبا  ؽببدف ؿببدى م ؤد ؾببام تنةود عاط  ةوات عماةبة تامبش عابط  يكب
 1من ؾباالت اغبةاة. يما ؤي ال دري  ال ينفهش عن ال ااةا كتا ي ا ال ااةا  ال دبمارح ه عاط ؤرض الواقع.

ونظببوا لتان شببار الواحببع ؽببببا الببدورات ال دريبةببة عاببط االنرتنببنو ظعببوت منهببات  اصببة  ببا تكببمط  
كعبم تابرب  MOOC (Massive Open Online Courses،) و بة اؼبهبدر اؼبنهبات ال ااةمةبة مف

عن  ّامة وموونة هبا الدوراتو وحعولة الوصوم  لةعبا عبرب االنرتنبنو األمبو الببد لفبن ان بباا الك بًن مبن 
رواى الهبببحاكة واإلعبببتام عبببن  مكانةبببة االحببب فاىة مبببن هببببا اؼبنهبببات م ال بببدري  وال اابببةا الهبببحفم  بببدف 

ؤد وقببببنو  هوصببببا لببببد   تنمةببببة معببببارات الهببببحفةٌن وتةببببويو الامببببش الهببببحفم عامببببة م يببببش مكبببباي وم
اؼبواحاٌن م منا   ال وتو البين تها  ؤ ةانا عماةة ننياعبا لغبوض ال بدري و والهبحفةٌن األ بوار الببين ال 
ي باوي م حكة ماةنة قد ت كفش  إرحاؽبا    موايز ال دري و الكبب  الببد قابش مبن ؾببام الهبحاكة رببديا 

ات الوقبن إلن باج منهبات زببدم الهبحاكة والهبحفةٌن  بتا  نيةنيةا لهنا  ال ااةا اإللكرتوين وىاكاا ؽبا م ر
 بدوى زمانةبة وال مكانةببةو  وتهبنع ؽبببا عاؼببا تبدريبةا يب ببش ؽببا  ننيةببة االنةبتا  كببو ال ةببور والاهبونة  ػبدمببة  

 2صبعور عويل  اتن ر باته من اإلعتام يها   ةباععا  الةو  اإلعتامةة ال نياةدية.

  ماظبببا الوحببباقش ال كنولوقةبببة م ال واصبببش  بببٌن اؼببببدر ٌن  ةبببن تامبببش هببببا اؼبنهبببات عابببط احببب عتا
واؼب در ٌنو كن دها تا مد عابط ؤحباول احملا بوات اؼبباةبوة ؤو اؼبكب اةو تنيبدمي اؼبااومبات والشبوح  الفةبديوو 

الببببد ىباببب  قبببو مبببن ال فاعبببش  بببٌن اؼببببدرل  ؾببببال  لاننيببباش اعبمببباعم اؼبباةبببوو االتهبببام اؼبوقبببم عابببط اػبببب 
من هبا الدورات ال دريبةة يش ما هبو قديبد م الهبحاكةو ويبش مبا ىببدم الهبحفم ويكبعش واؼب در ٌنو وت  

يةفةببة االحبب فاىة مببن اؽبببات  البببيمو والفةببديو م عاةببه فبارحببة معن ببه  ببا  تاف وظاقفعبباو كعببم تدر ببه عاببط  
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ف عابببط   ن بباج النيهببص اػبربيبببة و  عبباو احبب ّواج النيهبببص مببن البةانببات لهبببناعة تنيبباريو كاالببة ومببب  وةو ال اببو 
يةفةبببة الك ا بببة م مواقبببع ال واصبببش االق مببباعمو و ةبببوا  النيبببواا عبببرب اإلنرتنبببن و نشببباا صبعبببور معببب ا م هببببا 
اؼبواقعو اي شاف ما هباش الناس تننيو وتشار  احمل و و  اإل اكة    مارا تنشو ومبىت وؤيبن يبكبن النشبو عابط 

لةنكبببببببببببببد ين  و(Facebook)و الفةكببببببببببببببو (twitter)وحببببببببببببباقش اإلعبببببببببببببتام االق ماعةبببببببببببببة م بببببببببببببش تبببببببببببببويرت
(LinkedIn)و ينك اقوام  و(Instagram )1وتنيدمي نهاقن عماةة م اح ّدامعا يمهبدر لأل ببارو 
 لهحفما األىوات البببببببت وب اقعبببببببام الهبببببببورة والهبببببببوتو والبببببببنص كعبببببببم من  تار إل عار وال نيبببببببدمي واإل باا

ک و ؤمن  كعبببببو يا بببببرب الفبببببين ال شبببببغةش مابببببدوىةو ىقببببباق  م وؤ دا بببببه الابببببامل مبببببن اعبمعبببببور لةنيبببببول ال افزيبببببوين
 الوبيببة لی   اكة  ال نينةببات  الامةنيببةي ةابب  اؼباوكببة ألنه افزيونةببةو رة وتشببوينيا م الهببحاكة ال  ات  ل ّههاا

(و احبب ّدام تنينةببة الفةببديو infographicواال ببدا و ال هببويو الفوتببو وامو تهببمةا اؼبااومببات )انفو واكةببن
و يببش هبببا الببدروس و ال ببدريبات هبببدها الهببحفم م 2بببارم تهببويو األ ببداث وننياعببا لغببوف األ ° 261

هبا اؼبنهات  ةن تاوى عاةه  النفعو كعم تنمبم معاراتبه وقدراتبهو وذباابه م مكنبا مبن مواقعبة الاواقب  البت 
 تهاىكهو وفبارحة معن ه م ظووف قةدة وحاةمة.

 :مزايا الت ريب الصحفي عرب املنصات الرقمية 
 لاهحفم اؼب درل ؤي يا ح   الدورات ال دريبةة م الوقن واؼبكاي اؼبناحبٌن له. يبكن -
 فبا ىبا  قو ل باىم األككارو واإل دا  اؼبعين. ال فاعش  ٌن اؼب در ٌن اؼبشاريٌن م الدورة  -
 كعم ؾبانةة م ؤ ا  األوقات ؤو ىكع مباع رمزد كني . البفاض تكافة ال دري   -
حب ّدام الوحباقش ال كنولوقةبة لاوصبوم    اؼبااومبة حبواا ؤ نباا ال بدري و ؤو يةور قدرة الهحفم عابط ا -

  اد ال دري .
 3االع ماى عاط النف و و ناا ماوكة راتةة فبا يازز  نية اؼب درل م نفكه. -
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https://manaraa.com/public/Master_Study/%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9%20%D9%85%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%20%D9%88%20%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87%20%D8%A8%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%20%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%20%D9%85%D9%86%20%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9%20%D9%86%D8%B8%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86.pdf


 الفصل الثالث: املواقع االلكرتونية واملنصات الرقمية
 

~ 112 ~ 
 

اؼبوونببة  ةببن يكبب ةةع الهببحفم ؤي ي ببدرل مببع ؾبموعببة يبببًنة مببن اؼبببدر ٌن م ؤكببباا الابباملو م ؤد وقببن  -
 ؤعماله.  ي واك  مع قدوم

 1اي كال الهحفم ماوكة و ربة من ـب ا  ؤكباا الاامل. -
  مكانةة ا  ةار الدورة ال دريبةة الت تكاعد . و مع  تا ة كوصة ال دري  لا مةع -

 

                                                           
تكنولوقةا اإلعتام واالتهام عاط الاماةة ال ااةمةة. اؼبا نيط ال الن  وم  الوهانات األحاحةة  ماةكةو قا و  حاةدةو ضبوى  صوريةو كوج هللا. تأ ًن  1

 . )عاط اػب (. م ا ة عاط الوا   6. ص2. . 2102. ككوة  قاماة ؿبمد  ة وو 2102ل فاةش االصتاح الرت ود م اعبزاقوو 
-http://dspace.univ

biskra.dz:8080/jspui/bitstream/123456789/5459/1/%d8%ac%d8%a7%d8%a8%d8%b1%20%d9%85%d9%84%d

9%8a%d9%83%d8%a9%2010.pdf      2101-12-11   تاريخ الزيارة 

http://dspace.univ-biskra.dz:8080/jspui/bitstream/123456789/5459/1/%d8%ac%d8%a7%d8%a8%d8%b1%20%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%83%d8%a9%2010.pdf
http://dspace.univ-biskra.dz:8080/jspui/bitstream/123456789/5459/1/%d8%ac%d8%a7%d8%a8%d8%b1%20%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%83%d8%a9%2010.pdf
http://dspace.univ-biskra.dz:8080/jspui/bitstream/123456789/5459/1/%d8%ac%d8%a7%d8%a8%d8%b1%20%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%83%d8%a9%2010.pdf
http://dspace.univ-biskra.dz:8080/jspui/bitstream/123456789/5459/1/%d8%ac%d8%a7%d8%a8%d8%b1%20%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%83%d8%a9%2010.pdf


 خالصة:

الرقمية التعليمية أصبح مبثابة ركيزة أساسية يف التدريب الصحفي، فهي  نستخلص من هذا الفصل أن املنصات
تساعد املبتدئني على اكتساب خربة وتوسيع مداركهم املعرفية، أما بالنسبة للمتدربني الذين ميتلكون خربة يف جمال 

لف التقنيات عملهم فهم يتوجهون إىل هذه املنصات الرقمية بغية زيادة معارفهم من خالل التدرب على خمت
 واألدوات اجلديدة.

باإلضافة إىل أن هذه املنصات تتميز بسالسة التدريب عربها من خالهلا تقدميها لدورات تدريبية يف شكل 
على سهولة وسرعة االستيعاب يف وقت قصري  املتدربفيديوهات، ورسومات، وخمططات، وصور...، تساعد 

  توثق تلك التدريبية. أكادمييةشهادات  وأقل جهد، كما أن هذه املنصة متنح للمتدربني
 



 



 :متهيد

يعترب اجلانب التطبيقي اسقاطا للجانب النظري، فهو مرحلة من أهم املراحل اليت تقوم عليها الدراسات والبحوث 
الباحث يف الوصول إىل جمموعة من النتائج اليت ميكن من خالهلا االجابة عن اشكالية العلمية، حيث أهنا تساعد 

 هو نظري وتطبيقي.  الدراسة واألسئلة اليت تنطوي حتتها، وكذلك العمل على اجياد التكامل بني كل ما

 وأداة حتليل حمتوى... يتم اجراء الدراسة امليدانية باالعتماد على أدوات البحث العلمي من املقابلةـ، واملالحظة،
     .   الدراسةواليت ختتلف باختالف موضوع 
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 ساعة يف قسم الكتابة. 24التحليل األرغونومي ملوقع -1      

 .24h dans une rédaction :املوقع  اسم  -

  /http  : //www.24hdansuneredaction.com /ar: املوقع رابط - 

 شخصي كمبيوتر :اجلهاز نوع  -

 
 ساعة يف قسم الكتابة 24( صورة ملوقع1الشكل)

 :ابملوقع التعريف -1
ساعة يف قسم الكتابة هو موقع إلكرتوين أعدته املدرسة العليا للصحافة يف ليل وقناة فرنسا الدولية وذلك  24موقع 

هبدف تدريب الصحفيني يف مجيع جماالت الصحافة املسموعة واملكتوبة واملرئية، وحيتوي املوقع على جمموعة كبرية 
 قناة ل جماين، حيث أن هذه امللفات تضم خربات العاملني يفعليها وحتميلها بشك االطالعمن امللفات اليت ميكن 

، فرنسا الدولية واملدرسة العليا للصحافة يف جمال التدريب الصحفيني. يتوفر املوقع بعدة لغات وهي: العربية، الصينية
 .واإلجنليزيةالفرنسية، الفيتنامية، واألندونيسية، والصومالية، 

 
 
 

http://www.24hdansuneredaction.com/ar/
http://www.24hdansuneredaction.com/ar/
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 أقسام املوقع:  -2
 اجتماعو ويضم هذا القسم املبادئ الكربى للعمل اإلذاعي، ويشمل قواعد الكتابة اإلذاعية  الراديو: قسم -

تدريب على الصوت اإلذاعي اجليد من خالل ذكر اخلمسة لكتابة اخلرب اإلذاعي، و  التحرير، وكذلك األسئلة
 جمموعة من القواعد، وإعداد نشرة أخبار وغري ذلك.

جلّيد ملصادر االستخدام اوحيتوي هذا القسم مواد تعليمية وتدريبية متعددة، من بينها   قسم التلفزيون: -
وإعداد  وكذا كيفية التحكم يف تقنية إجراء احلوار التلفزيوين والتعامل مع الصوت، نتاج اخلربإ ، وكيفيةاملعلومات

 التقرير والروبوراتج التلفزيوين، وغري ذلك .

ويشمل هذا القسم على بعض املواد التدريبية، التعريف ابملفاهيم األساسية وقواعد العمل   قسم الصحافة:    - 
في سري العمل داخل املؤسسة الصحفية من بينها: أبجبدايت العمل الصح الصحفي اليت ميكنن من خالهلا تنظيم

عتمدة يفو  املؤمترات التحريريةو  اليوميةاألجندة واملفاهيم األساسية اليت 
ُ
، مع ذكر لصحافة املكتوبةا اللغة التقنية امل

، إضافة تقنيات املقابلة، و املصادر، و تراتبية املعلومات، و  التقرير الصحفيو  التحقيق األشكال الصحفية مبا فيها
 . لصحفياملسؤولية االجتماعية ل إىل

 بقواعد ، وتعريفمواقع التواصل االجتماعي يضم هذا القسم معلومات حول كيفية استخدام قسم الويب:  -
 ، والقواعد املنظمة لعملية(HTMLلغة ترميز النصوص التشعبية ) ، والتعريف بقواعدالكتابة على الويب

يديو من ف ، وإعداد موضوعإجراء مقابلة صوتية ، وكيفيةقواعد استخدام الصور، و االستعانة مبصادر اجلمهور
 الصحافة الرقمية. ، وغريها من تقنيات الصحفية املستخدمة يفأجل الويب

 فريق العمل:  -3
 :مت تصميم املوقع واعداده من قبل كل من قناة فرنسا الدولية واملدرسة العليا الدولية للصحافة

لعليا ا هو صحفي ومدير قسم التنمية على املستويني الفرنسي والدويل يف املدرسة :Eve Ronar إيف روانر -
 ومعد املوقع. للصحافة يف ليل وهو مصمم

 ، وهو مصمم ومعد املشروع.ار ومدير عام قناة فرنسا الدوليةهو مستش :Loran Alari لوران أالري -

http://www.24hdansuneredaction.com/ar/tv/01-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%91%D8%AF-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%C2%AD/
http://www.24hdansuneredaction.com/ar/tv/01-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%91%D8%AF-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%C2%AD/
http://www.24hdansuneredaction.com/ar/tv/03-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1/
http://www.24hdansuneredaction.com/ar/presse/01-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9/
http://www.24hdansuneredaction.com/ar/presse/02-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9/
http://www.24hdansuneredaction.com/ar/presse/02-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9/
http://www.24hdansuneredaction.com/ar/presse/03-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7/
http://www.24hdansuneredaction.com/ar/presse/14-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82/
http://www.24hdansuneredaction.com/ar/presse/13-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A/
http://www.24hdansuneredaction.com/ar/presse/13-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A/
http://www.24hdansuneredaction.com/ar/presse/07-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA/
http://www.24hdansuneredaction.com/ar/presse/07-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA/
http://www.24hdansuneredaction.com/ar/presse/09-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1/
http://www.24hdansuneredaction.com/ar/presse/09-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1/
http://www.24hdansuneredaction.com/ar/presse/15-%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A9/
http://www.24hdansuneredaction.com/ar/presse/15-%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A9/
http://www.24hdansuneredaction.com/ar/presse/24-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A/
http://www.24hdansuneredaction.com/ar/web/3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A/
http://www.24hdansuneredaction.com/ar/web/4-%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A8%D8%9F/
http://www.24hdansuneredaction.com/ar/web/4-%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A8%D8%9F/
http://www.24hdansuneredaction.com/ar/web/4-%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A8%D8%9F/
http://www.24hdansuneredaction.com/ar/web/5-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9-html/
http://www.24hdansuneredaction.com/ar/web/6-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1/
http://www.24hdansuneredaction.com/ar/web/6-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1/
http://www.24hdansuneredaction.com/ar/web/6-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1/
http://www.24hdansuneredaction.com/ar/web/10-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9/
http://www.24hdansuneredaction.com/ar/web/10-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9/
http://www.24hdansuneredaction.com/ar/web/11-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%A9%D8%9F/
http://www.24hdansuneredaction.com/ar/web/12-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A8/
http://www.24hdansuneredaction.com/ar/web/12-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A8/
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، وهو املسؤول عن la confiserieمعد ومشرف منسق املشروع من وكالة  : Joulian goubiجوليان غويب -
 وسائل اإلعالم اجلديدة يف قناة فرنسا الدولية.

 فريق العمل يف قسم التلفزيون: / أ

 التابعني الصحفيني للكوادر التطويرية املناهج وتقدمي إبعداد يقوم :Didier Desormeaux ديزورميوديدييه - 
   .France Télévisions إىل

 .للمتدربني التلفزيونية التقارير إعداد حول تدريبية مبهمات تقوم: Brigitte Besseبيسبرجييت  -  

 فريق العمل يف قسم الويب: / ب

 يف حثالب حول تدريبات إبجراء ويقوم الدولية، فرنسا بقناة صحفي :Davide Servenay سريفيين ديفيد - 
 (.الدولية فرنسا وقناة ليل يف للصحافة العليا املدرسة) خمتلفة هيئات يف الوسائط املتعددة الصحافة

 فريق العمل يف قسم الراديو: / ج

 .الصحافة الدولية العليا املدرسة يف دويل مدرب :Richard Pirnolier برينوليه ريشار- 

 فريق العمل يف قسم الصحيفة: / د
 مدير املشروع يف املدرسة العليا الدولية للصحافة. :Alain Rollat آالن روال- 
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 والوظيفية التقنية اجلوانب/ 1
Technical and functional 

aspects 

 

ال على 
اإلطالق 
)نقطة 
 واحدة(

 قليال
 )نقطتني(

 كاف
 نقاط( 3)

 متاما
 نقاط( 4)

 غري متاح
 أو متوفر

 التوافـــق:
      الشاشة يتالءم مع مساحةاملوقع -1
 املتصفحاملوقع يظهر بشكل جيد على -2

Mozilla 
     

 املتصفحاملوقع يظهر بشكل جيد على -3
(Microsoft edge, Google 

Chrome) 

     

 إمكانيـــة الوصـــول إلـــى املوقـــع:
 يتم حتميل املوقع بسرعة-4

اثنية،  15ال على اإلطالق= أكثر من 
ثواين، كاف= من  10اثنية و 15قليال= بني 

 ثواين 5ثواين، متاما= أقل من  5إىل  10

     

      املوقع ال حيتوي على روابط معطلة-5

      املوقع ال حيتوي على روابط ميتة-6
 التوظيـــف:

      حيتوي املوقع على وحدات الطباعة-7

      ختطيط الطباعة مرضي-8
 املرجعيـــة:

حيمل املوقع من أول صفحة للنتائج على -9
 حمركات البحث األساسية

 (Google، Yahoo، Bing) 

     

عناوين صفحات املوقع تدل كفاية على -10
 احملتوى

     



 

التطبيقيلفصل ا   

 

~ 108 ~ 
 

 ساعة يف قسم الكتابة 24( اجلوانب التقنية والوظيفية ملوقع 1اجلدول)

 

 Technical and functional aspects: اجلوانب التقنية والوظيفية ألولا اجلدول على التعليق

 ساعة يف قسم الكتابة حتصلنا على النتائج التالية:  24من خالل اجلدول اخلاص ابجلوانب التقنية والوظيفية ملوقع  

من حيث التوافق يتميز املوقع حبجم مناسب لشاشة الكمبيوتر حيث أنه يستغل الشاشة بشكل كلي، هذا إبضافة 
 ،Mozilla)ستخداما فهو يظهر على كل من إىل أن املوقع يظهر بشكل جيد على حمركات البحث األكثر ا

Microsoft edge، Google Chrome ) إمكانية حتميل صفحة املوقع بشكل سريع وذلك لعدم احتوائه على
 مواد غرافيكية ضخمة.

لك، كما أنه يظهر ابلنقر على الرابط ال يوصحيتوي املوقع على بعض الروابط املعطلة وامليتة حبيث أنه عندما تقوم 
( وهذا راجع لتوفر املوقع بسبع لغات: Yahoo، Google، Bing) يف املراتب األوىل على أشهر حمركات البحث

 العربية، اإلجنليزية، الصينية، الفيتنامية، الصومالية، الفرنسية، األندونيسية(.
فهم  املعربة عن احملتوى بشكل جيد مما ميكن الزائر أو املتصفح من حيتوي املوقع على جمموعة من العناوين والصور

 حمتوى املوقع.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 28/40     نقطة(  40اجملمـــوع )احلد األقصى 
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ال على  Navigation: اإلحبـــار/ 2
اإلطالق 
)نقطة 
 واحدة(

 قليال
 )نقطتني(

 كاف
 نقاط( 3)

 متاما
 نقاط( 4

 غري متاح
 أو متوفر

 القائمـــة واألقســـام
التعرف على قائمة املوقع مباشرة -12

 عند الدخول 
     

قائمة املوقع تظهر بشكل دائم -13
 على الشاشة

     

إمكانيـــة التعرف على أقسام املوقع -14
 بسهولة

     

األقسام الرئيسية للموقع حمددة -15
 بشكل جيد

 15ال على اإلطالق= أكثر من 
أقسام،   10و 15قسم، قليال= بني 

أقسام، متاما= 7إىل  10من كاف= 
 أقسام أو أقل 7أقل من 

     

الوصول اىل املعلومة أبقل من -16
 ثالثة نقرات

 5ال على اإلطالق= أكثر من 
 4نقرات، كاف=  5نقرات، قليال= 
 نقرات أو أقل 3نقرات، متاما= 

     

 الروابـــط:
      الروابط واضحة-17
إختالف شكل الروابط على -18

 )حجم ونوع اخلط، اللون(احملتوى 
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 ساعة يف قسم الكتابة 24( قواعد اإلحبار يف موقع 2اجلدول ) 

 
 Navigationعلى اجلدول الثاين: اإلحبار  التعليق

ساعة يف قسم الكتابة يتميز عن  24من خالل اجلدول اخلاص أبدوات اإلحبار والتصفح نالحظ أن موقع 
ث على أغلب القواعد املساعدة على اإلحبار فاملوقع حيتوي على قائمة واضحة وبسيطة حبي ابحتوائهغريه من املواقع 

وقع مما تظهر بشكل دائم يف كافة صفحات امل الأن هذه القائمة  الميكن التعرف عليها مبجرد الدخول إىل املوقع، ا
شكل منظم ه وهذا راجع لظهورها بسهولة التعرف على أقسام املوقع مييز ماعملية تنقل املستخدم داخله، و  عيقي

وجيد داخل املوقع، كما يتميز املوقع بسرعة ظهور املعلومات وذلك من خالل نقرة واحدة على الرابط اليت تتميز 
هي األخرى بوضوحها وتنظيمها داخل املوقع وعدم حجبها حملتوى املوقع، ختتلف هذه الروابط من حيث الشكل 

 د مترير زر الفأرة على الرابط يتغري لونه. واللون عن حمتوى املوقع فبمجر 
من صفحة إىل أخرى دون الرجوع إىل الصفحة الرئيسية وهذا ما ميكن الزائر  االنتقاليتميز املوقع إبمكانية 

داخله بكل سهولة وأرحيية، إال أن ما يعيب على هذا املوقع أنه ال حيتوي على خارطة  االنتقالأو املستخدم من 
 داة أخرى لتسهيل تصفحه.كأ  الستخدامها

 الروابط ال حتجب الرؤية-19
ال على اإلطالق= إجابة سيئة، متاما= 

 إجابة جيدة

     

 عمليــة التصفـــح:
املستخدم ال يتوقف على زر -20

 ال"العودة" للمتصفح                   
متاما= على اإلطالق= إجابة سيئة، 

 إجابة جيدة

        

 أدوات املساعدة على اإلحبار:
 توفر خارطة املوقع -21

يتم شطب اخلانة األخرية إذا مل يتوفر 
 املوق على خارطة

     

 40/ 33     نقطة( 40اجملموع )احلد األقصى 
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 Graphic: الغرافيكي/ التصميم 3

Design 
ال على 
اإلطالق 
)نقطة 
 واحدة(

 قليال
 )نقطتني(

 كاف
 نقاط( 3)

 متاما
 نقاط( 4

 غري متاح
 أو متوفر

 األصالـــة واملصداقيـــة:
      املوقع جذاب يف العني -22
املوقع ال يستخدم الوسائط -23

 متحركة...()صور، رسوم املتعددة 
ال على اإلطالق= إجابة سيئة، متاما= 

 إجابة جيدة

     

 االتســـاق:
املوقع متجانس من صفحة اىل -24

 )ال يوجد تشويش للنظر(أخرى 
     

 عدد األلوان حمدد-25
ألوان،  7ال على اإلطالق= أكثر من 

ألوان، كاف=  6اىل  7قليال= من 
أو ألوان  3ألوان، متاما=  5اىل  4من 
 أقل

     

األلوان املستخدمة تساعد على -26
 اإلحبار

     

 االهتمـــام البصـــري:
)الصور، اهلوية البصرايت -27

تقدم  ، األيقوانت...(logoالبصري 
 املعلومة وتدل عليها

     

         البصرايت تساعد على اإلحبار-28
      البصرايت توافق التصميم العاملي-29

 اهلويـــة واهلـــدف:
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 الكتابة قسم يف ساعة 24 ملوقع الغرافيكي التصميم( 3) اجلدول

 

 Graphic Design الغرافيكيعلى اجلدول الثالث: التصميم  التعليق

من خالل اجلدول نالحظ أن املوقع حيتوي على أربعة ألوان )األزرق، األمحر، األسود واألبيض( وهي عبارة عن مزيج 
بني لونني أساسني ولونني حياديني؛ اليت تظهر الواجهة بشكل جذاب وبسيط يرضي عني الزائر أو املستخدم، كما 

بري على عملية األحبار هذا ابإلضافة إىل احتواء املوقع على جمموعة من الصور أن هذه األلوان تساعد بشكل ك
ولكن ما يعيب عليها أهنا ال تعكس يف كثري من األحيان حمتوى بشكل جيد، كما أن صفحات املوقع تتميز ابلثبات 

  .أخرىإىل وسهولة التنقل من صفحة اىل  ابإلضافةوالتجانس حبيث ال يشوش نظر املستخدم هذا 

؛ فهو يتكون بشكل جيد حمتواه ويعكسكما حيتوي املوقع على شعار بسيط وواضح ويسهل حفظه من طرف الزائر 
 لرجوع اىل الصفحةامن اسم املوقع نفسه وابلتايل يعكس هوية املوقع وهذا ما يزيد من قوة املوقع، كما يتيح إمكانية 

وفاء التصميم لصورة وعالمة -30
 املؤسسة 

     

      العالمة واضحة على املوقع-31
      املوقع شعار واضح وسهل للحفظ-32

 أسلـــوب الطباعـــة:
 خطوط 3املوقع يستخدم أقل من -33

 5ال على اإلطالق= أكثر من 
 3خطوط، متاما=  4خطوط، كاف= 

 أقلخطوط أو 

     

يتم التعرف على اخلطوط -34
 املستخدمة من قبل املتصفح

 

     

)احلجم، النصوص تقرأ بسهولة -35
 (…التسطري

     

 51/56     نقطة( 56اجملموع )احلد األقصى 
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هم احملتوى ن نوع اخلط املستعمل يف كتابة النصوص ميكن الزائر من فالرئيسية مبجرد النقر عليه، هذا ابإلضافة اىل أ 
 جيدا.
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 / احملتوى:4
 The content 

ال على 
اإلطالق 
)نقطة 
 واحدة(

 قليال
 )نقطتني(

 كاف
 نقاط( 3)

 متاما
 نقاط( 4

 غري متاح
 أو متوفر

 املصداقيـــة:
      احملتوى مؤرخ -36
 حتديث احملتوى بشكل منتظم-37

على اإلطالق= ال يوجد حتديث،  ال
أشهر، كاف= أقل  6قليال= أقل من 

 أشهر، متاما= أقل من أسبوع 3من 

     

)املصدر، مصداقية املعلومات -38
 ) الرباهني، حقوق النشر

     

      ال توجد أخطاء امالئية أو حنوية-39

      احملتوى املهم يف املقدمة-40
      االهتمام البصري:

النصوص الطويلة لديها تعديل -41
مة، مقد)عنوان رئيسي، يسهل قراءهتا 

 العناوين الداخلية، الفقرات(

     

 التكيـــف علـــى الويـــب:
املوقع يستخدم أسلوب الكتابة -42

 على الويب )اإلجياز والتخطيط( 
     

استخدام الوسائط املتعددة يف -43
 احملتوى مربر )صوت، صورة، فيديو...( 

     

 االتســـاق:
احملتوى يتوافق مع توقعات -44

 املستخدم
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 الكتابة قسم يف ساعة 24 موقع يف احملتوى( 4) اجلدول

 

 The contentعلى اجلدول الرابع: احملتوى  التعليق

من خالل جدول احملتوى نالحظ أن املوقع حيتوي على العديد من املوضوعات اليت ختص التدريب الصحفي 
ع حيتوي فاملوضو  ،صاحب املقال اسمولكن هذه املوضوعات ال تتضمن اتريخ النشر وال ساعة النشر، وال حىت 

للزائر  يسمح السوى على شعار لقناة فرنسا الدولية واملدرسة العليا للصحافة، هذا إىل أن عدم ذكر اتريخ النشر 
 أو املستخدم ابلتعرف على مدة حتديث حمتوايت املوقع.

ن املوقع أل عليها، وهذا راجع االعتمادأما املعلومات اليت يوفرها املوقع فهي معلومات موثوق هبا وميكن 
ه، ابإلضافة ليل( ، وهذا ما يزيد من مصداقي بـــاتبع ملؤسسات رمسية) قناة فرنسا الدولية، واملدرسة العليا للصحافة 

ىل  أن إ ابإلضافةإىل أن املوقع جيد من حيث دقة النصوص فهي خالية من األخطاء النحوية واإلمالئية، وهذا 
ن ل ضعيف فاحملتوى يعتمد على الكتابة والصور بقدر كبري دون غريها ماملوقع يستخدم الوسائط املتعددة بشك

الوسائط األخرى عند تقدميه للمواضيع وهذا راجع لطبيعة املوقع فهو يقدم دروس للصحفيني ال حتتاج الستخدام 
 الكثري من الوسائط املتعددة.

حيتويه وابلتايل  املتصفح من معرفة مايعرض املوقع أهم حمتوايته يف واجهته وهذا ما ييسر على املستخدم أو 
 يليب توقعاته ورغباته، كما أن النصوص املوجودة ضمن املوقع منسجمة فهي جيدة من حيث سهولة القراءة والوضوح.

 
 

 

      األسلوب يتوافق مع املوقع-45
 32/40     نقطة( 40اجملموع )احلد األقصى 
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  :التفاعلية/ 5
Interactivity 

 

ال على 
اإلطالق    

نقطة  )
 واحدة(

 قليال
 )نقطتني(

 كاف
 نقاط( 3)

 متاما
 نقاط( 4

 غري متاح
 أو متوفر

 عم يتواصل أن للمستخدمميكن -45
  بسهولة املوقع صاحب

     

 من لأق يف الرسائل على الرد يتم-46
 أايم 3

     

املوقع مساحات كافية  يتضمن-47
 مدوانت،)منتدايت، للتفاعل 
 (دردشة

     

 باريةإخ نشريةاملوقع على  حيتوي-48
اخلانة األخرية إذا كان  اشطب

 .ةيلنشر حكمك أبن املوقع ال حيتاج 
 ،ةنشريعلى اإلطالق= ال توجد  ال

 نيمرت= كاف  الشهر، يف مرة= قليال
 يف مرتني من أكثر= متاما الشهر، يف

 الشهر

     

)رسومات املوقع خمصص -49
 على وعناصر معدات، غرافيكية،

 (الشاشة

     

      االستخدام سهل املوقع شكل-50
 ثحب حمرك على املوقع حيتوي-51
 فعال

اخلانة األخرية إذ اكان  اشطب
حكمك أبن املوقع ال حيتاج اىل حمرك 

 حبث 
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 الكتابة قسم يف ساعة 24 موقع يف التفاعلية قواعد( 5) اجلدول

 

 Interactivityعلى اجلدول اخلامس: التفاعلية  التعليق

فيما خيص التفاعلية داخل املوقع، فهو يوفر إمكانية التفاعل بني املستخدم والقائم على تسيري املوقع من 
خانة "اتصال" عن طريق الربيد االلكرتوين، ولكن ما يعاب عليه أن املراسلة تكون ابللغتني اإلجنليزية والفرنسية فقط، 

أايم، كما  3إىل أن املوقع ال يقوم ابإلجابة إطالقا على انشغاالت املستخدمني يف ظرف ال يتجاوز  ابإلضافةهذا 
 أن املوقع ال يوفر مساحات للدردشة أو املنتدايت اليت تتيح للمستخدم التفاعل مع املضامني.

ية اهلدف و اتبع ملؤسسة رمسلتقدمي الرسومات واألشكال؛ وامنا ه اإىل أن املوقع ليس خمصص ابإلضافةهذا 
منها هو تقدمي بع املواد التدريبية يف اجملال الصحفي وخاصة يف قسم اإلنتاج )راديو، تلفزيون، صحافة، والويب(،  

ال أنه ال حيتاج إليه وهذا راجع إىل أن احملتوى ال يتوفر على كم هائل من اا يوفر خدمة حمرك البحث الداخلي كم
يقوم بتحديث حمتوايته وهذا ما ال يستدعي استخدام حمرك حبث داخلي، أما ابلنسبة لشكل  املعلومات ابعتباره ال

 املوقع فهو يسهل عملية االستخدام بشكل جيد وهذا راجع لوضوح املوقع من انحية ترتيب األقسام واملعلومات. 

 

 املوقع يف والسلبية جيابيةاإل النقاط: 

 النقاط اإلجيابية يف املوقع: 

 املوقع مع حجم شاشة الكمبيوتر واحملمول.تناسب  -
 ظهور املوقع يف املراتب األوىل على مجيع حمركات البحث بشرط اختيار كلمات البحث املناسبة. -
 الرئيسية بكل سهولة وسرعة. الصفحةم حتميل يت -
 عناوين املوقع تعرب عن أهم احملتوايت. -
 . حات احبار تسهل من عملية التصفمتيز كل قسم بصور تدل عليه، مع احتواء كل قسم على أدو  -
 متيز املوقع بسرعة ظهور املعلومة عن طريق نقرة واحدة. -
 احملتوى األهم موجود يف الصفحة الرئيسية. -

 10/28     نقطة( 28اجملموع )احلد األقصى 
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 التعرف عليها من قبل املستخدم.  سهولةو  ،ز املوقع بوجود قائمة واضحةمتي -
 ب حمتوى املوقع.اللون عن احملتوى والوضوح وعدم حج ابالختالفتتميز الروابط املوقع  -
 من صفحة إىل أخرى دون الرجوع إىل الصفحة الرئيسية. االنتقالإمكانية  -
 ثبات وجتانس وتنظيم صفحات املوقع بشكل جيد. -
 .اإللكرتوينمكانية االتصال عن طريق الربيد اتوفري املوقع  -
 تصميم واجهة املوقع بشكل يرضي عني الزائر من انحية األلوان واخلطوط والشكل. -
 متيز معلومات املوقع ابملصداقية. -
 توفر املوقع على شعار يعكس بشكل جيد هوية املؤسسة. -

 

 النقاط السلبية يف املوقع:

 حيتوي املوقع على بعض الروابط امليتة واملعطلة. -
 املوقع على خارطة لتسهل أكثر عملية اإلحبار. احتواءعدم  -
  تعكس مضمون احملتوى.احتواء املوقع على الصور لكن يف كثري من األحيان ال -
 تحديث.العدم توفر املوقع على اتريخ النشر وال اتريخ  -
افتقار املوقع للتفاعلية بشكل كبري فهو عبارة عن حمتوى جامد ال يتوفر على إمكانية تفاعل املستخدم مع  -

 احملتوى من خالل توفر مساحات للدردشة اإللكرتونية واملنتدايت. 
 سلة من طرف املستخدمني.عدم الرد على الرسائل املر  -
 .فعال غري لكنه ياملوقع على حمرك حبث داخل احتواء -
 .صفحاته مجيع على دائم بشكل تظهر ال املوقع قائمة -
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 .IJNet الدوليني الصحفيني شبكة ملوقع األرغونومي التحليل-2

 اسم املوقع : شبكة الصحفيني الدوليني )النسخة العربية(  -

 https://ijnet.org/ar : املوقعرابط  - 

 شخصي كمبيوتر :اجلهاز نوع  -

 

 

 
 ( صورة ملوقع شبكة الصحفيني الدوليني2الشكل)

  يف الصحافة التعريف ابملوقع: -1
على تقدمي آخر ما توصلت إليه - تعمل شبكة الصحفيني الدوليني اليت ينتجها املركز الدويل للصحفيني

التكنولوجيا يف ميدان الصحافة العاملية، وآخر تطبيقات األخبار واألدوات وفرص التدريب املختلفة، هذا 

https://ijnet.org/ar
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 ابإلضافة إىل تقدمي جمموعة من املواد التدريبية للصحفيني كما تقدم املشورة والتوجيه للصحفيني احملرتفني
لصحفيني الدوليني بسبع لغات وهي شبكة ا موقعويتوفر  .واملواطنني الصحفيني يف مجيع أحناء العامل

العربية والصينية واإلجنليزية والفارسية والربتغالية والروسية واإلسبانية، وهذا مكن من تغيري املشهد 
 الصحفي.

 
 

 أقسام املوقع: -2
 حبيث الدوليني: وحيتوي هذا القسم على آخر القصص على شبكة الصحفيني قسم األخبار واملوارد -

هتتم بوضع ما حيتاجه الصحفي من نصائح أثناء حبث وكتابة األخبار، وكيفية استغالل مواقع التواصل 
إلعداد التقارير اإلخبارية، وكذلك آخر التطبيقات اليت ظهرت يف جمال الصحافة وتساعد  االجتماعي

 الصحفي يف عمله.

 يع أحناء العامل وهذا من أجلأحدث الفرص املتاحة للصحفيني من مج : ويضم هذا القسمقسم الفرص -
إرضاء حاجات التدريب اليت حيتاجها الصحفيني، حيث أن هذه الفرض تتمثل يف: الوظائف اإلعالمية، 

 الدورات والورش التدريبية واملنح الدراسية يف جمال الصحافة.
لقصص ا وهو قسم حيتوي على جمموعة من الفيديوهات التدريبية اليت تساعد على سرد قسم الفيديو: -

الصحفية حبيث تتناول العديد من املواضيع منها: األخطاء الشائعة يف تصميم البياانت، البياانت تقود 
 الصحافة، خطوات حتليل ومجع البياانت...إخل.

دردشات حّية مع خرباء يف وسائل اإلعالم  ابستضافةيقوم املوقع يف هذا القسم  قسم الدردشات: -
للحديث عن اجتاهات الصحافة الناشئة، واألدوات والوسائل اليت حتسن وتساعد من تغطية األحداث 

 الصحفية بشكل جيد كما تقوم أبرشفة مجيع الدردشات على موقعها.
ن يف من احملرريويضم هذا القسم معلومات حول شبكة الصحفيني الدوليني، وجمموعة  قسم من حنن: -

 املوقع.
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 / اجلوانب التقنية والوظيفية:1
Technical and functional 

aspects 

ال على 
اإلطالق 
)نقطة 
 واحدة(

 قليال
 )نقطتني(

 كاف
 نقاط( 3)

 متاما
 نقاط( 4

 غري متاح
 أو متوفر

 التوافـــق:
      الشاشة يتالءم مع مساحةاملوقع -1
املوقع يظهر بشكل جيد على -2

 Mozilla Firefox املتصفح
     

املوقع يظهر بشكل جيد على -3
 ,Microsoft edge) املتصفح

Google Chrome) 

     

 إمكانيـــة الوصـــول إلـــى املوقـــع:
 يتم حتميل املوقع بسرعة-4

 15ال على اإلطالق= أكثر من 
 10اثنية و 15اثنية، قليال= بني 
ثواين،  5إىل  10ثواين، كاف= من 

 ثواين 5متاما= أقل من 

     

      املوقع ال حيتوي على روابط معطلة-5

      املوقع ال حيتوي على روابط ميتة-6
 التوظيـــف:

      حيتوي املوقع على وحدات الطباعة-7

      ختطيط الطباعة مرضي-8
 املرجعيـــة:

ج صفحة للنتائ حيمل املوقع من أول-9
 على حمركات البحث األساسية

 (Google، Yahoo، Bing) 
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 IJNet( اجلوانب التقنية والوظيفية ملوقع 6) اجلدول     

 

 Technical and functional aspectsعلى اجلدول األول: اجلوانب التقنية والوظيفية  التعليق

نالحظ من خالل اجلدول اخلاص ابجلوانب التقنية والوظيفية أن موقع شبكة الصحفيني الدوليني ال 
حجمه متاما مع حجم شاشة الكمبيوتر وهذا راجع لرتكه مساحات فارغة على اجلانبني األمين  يتالءم

 ، هذا ابإلضافة إىل متيز املوقع بسرعة حتميل الصفحة الرئيسية بشكل جيد فهياستغاللاأليسر دون و 
ثواين وهذه السرعة مرتبطة بسرعة تدفق األنرتنت، كما أن املوقع يظهر بشكل  5حتمل يف أقل من 

 Google Chrome، Microsoft Edge، Mozillaجيد على حمركات البحث التالية: 
Firefox. 

وما مييز املوقع ويزيد من قوته عن غريه من املواقع هو عدم احتوائه على الروابط املعطلة وامليتة اليت  
 ،Googleتعيق عملية اإلحبار، كما أن املوقع حيتل املراتب األوىل على أشهر حمركات البحث 

Yahoo، Bing ،ع بسبع املوقال الصحفي، وذلك أيضا لتوفر اجملهذا راجع إىل أمهية املوقع يف و
 لغات مما يزيد من قوة استخدامه من طرف الزائرين.

حيتوي املوقع على جمموعة من العناوين اليت تعطي فكرة عن أهم احملتوايت وهذا جيعل الزائر جيد ما 
 يريد تصفحه بكل سهولة.

 
 
 
 
 
 

 

عناوين صفحات املوقع تدل  -10
 كفاية على احملتوى

     

 31/40     نقطة(  40اجملمـــوع )احلد األقصى 
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 :اإلحبار/ 2
Navigation 

ال على 
اإلطالق 
)نقطة 
 واحدة(

 قليال
 )نقطتني(

 كاف
 نقاط( 3)

 متاما
 نقاط( 4

 غري متاح
 أو متوفر

 القائمـــة واألقســـام
التعرف على قائمة املوقع مباشرة -12

 عند الدخول 
     

قائمة املوقع تظهر بشكل دائم -13
 على الشاشة

     

إمكانيـــة التعرف على أقسام املوقع -14
 بسهولة

     

األقسام الرئيسية للموقع حمددة -15
 جيدبشكل 

 15ال على اإلطالق= أكثر من 
أقسام،   10و 15قسم، قليال= بني 

أقسام، متاما= 7إىل  10كاف= من 
 أقسام أو أقل 7أقل من 

     

الوصول اىل املعلومة أبقل من -16
 ثالثة نقرات

 5ال على اإلطالق= أكثر من 
 4نقرات، كاف=  5نقرات، قليال= 
 نقرات أو أقل 3نقرات، متاما= 

     

 الروابـــط:
      الروابط واضحة-17
إختالف شكل الروابط على -18

 )حجم ونوع اخلط، اللون(احملتوى 
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 IJNet( قواعد اإلحبار ملوقع 7) اجلدول

 

 Navigation اإلحبار: الثاين اجلدول على التعليق

 من خالل تقييمنا ملوقع شبكة الصحفيني الدوليني من انحية اإلحبار والتصفح نتوصل إىل النتائج التالية:
موقع شبكة الصحفيني الدوليني يتوفر على قائمة واضحة ميكن التعرف عليها مباشرة عند الدخول إىل 

تظهر بشكل دائم ومستمر يف كل صفحات املوقع، هذا ابإلضافة إىل أن  الأن هذه القائمة  االاملوقع، 
كل  أهنا تعرب بش أقسام ميكن التعرف عليها بكل سهولة حبيث 5أقسام املوقع حمددة حبيث حيتوي على 

كبري عن حمتوى املوقع مما جيعل الزائر أو املتصفح يصل إىل املعلومات اليت يريد تصفحها بكل يسر، هذه 
 األخرية اليت تتميز بسرعة الظهور من خالل نقرة واحدة على الروابط املراد تصفحها.

لنصوص اليت خط عن حمتوى ايتميز املوقع بوضوح الروابط اليت ختتلف من حيث احلجم والشكل واللون و 
من صفحة إىل  االنتقالحيتويها املوقع، كما أهنا ال تعيق رؤية حمتوى املوقع، هذا ابإلضافة إىل أنه ميكن 

 الروابط ال حتجب الرؤية-19
ال على اإلطالق= إجابة سيئة، متاما= 

 إجابة جيدة

     

 عمليــة التصفـــح:
املستخدم ال يتوقف على زر -20

 ال"العودة" للمتصفح                   
على اإلطالق= إجابة سيئة، متاما= 

 إجابة جيدة

        

 أدوات املساعدة على اإلحبار:
 توفر خارطة املوقع -21

يتم شطب اخلانة األخرية إذا مل يتوفر 
 على خارطة عاملوق

     

 40/ 33     نقطة( 40اجملموع )احلد األقصى 
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أخرى دون العودة إىل الصفحة الرئيسية وهذا ما جيعل الزائر ينتقل داخل املوقع بكل سهولة وأرحيية، أما 
 توي على خارطة أو خمطط يسهل أكثر عملية اإلحبار.خيص خارطة اإلحبار فاملوقع ال حي فيما
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 :الغرافيكي/ التصميم 3
Graphic Design 

ال على 
اإلطالق 
)نقطة 
 واحدة(

 قليال
 )نقطتني(

 كاف
 نقاط( 3)

 متاما
 نقاط( 4

 غري متاح
 أو متوفر

 األصالـــة واملصداقيـــة:
      املوقع جذاب يف العني -22
املوقع ال يستخدم الوسائط -23

 )صور، رسوم متحركة...(املتعددة 
ال على اإلطالق= إجابة سيئة، متاما= 

 إجابة جيدة

     

 االتســـاق:
املوقع متجانس من صفحة اىل -24

 )ال يوجد تشويش للنظر(أخرى 
     

 عدد األلوان حمدد-25
ألوان،  7ال على اإلطالق= أكثر من 

ألوان، كاف=  6 اىل 7قليال= من 
ألوان أو  3ألوان، متاما=  5اىل  4من 
 أقل

     

األلوان املستخدمة تساعد على -26
 اإلحبار

     

 االهتمـــام البصـــري:
)الصور، اهلوية البصرايت -27

تقدم  ، األيقوانت...(logoالبصري 
 املعلومة وتدل عليها

     

         البصرايت تساعد على اإلحبار-28
      البصرايت توافق التصميم العاملي-29
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 IJNet( التصميم الغرافيكي ملوقع 8) اجلدول

 

 Graphic Design الغرافيكيعلى اجلدول الثالث: التصميم  التعليق

ما مييز موقع شبكة الصحفيني الدوليني من خالل جدول اخلاص ابلتصميم الغرافيكي هو استخدامه 
الوسائط املتعددة بشكل كبري واليت سامهت يف توضيح احملتوى جيدا، كما أنه ميتاز بتصميم وجتانس 

وقع حمددة إىل أن األلوان املستخدمة يف امل ابإلضافةارضاء عني الزائر، هذا  الصفحات فيما بينها وابلتايل
 يف املوقع. اختالفهاألوان، وهذه األخرية تساعد على عملية اإلحبار من خالل  5ال تتجاوز 

حيتوي املوقع على شعار بسيط وواضح ومتميز يضم اسم املوقع وهذا الشعار ميتاز بسهولة احلفظ من 
ستخدم، وعالمة متميزة تعرف عن املوقع وتربز هويته، وكذا امكانية اإلحبار من خالهلا فهي طرف امل

تساعد على الرجوع إىل الصفحة الرئيسية، كما أن املوقع يستخدم القليل من اخلطوط اليت تساعد 

 اهلويـــة واهلـــدف:
وفاء التصميم لصورة وعالمة -30

 املؤسسة 
     

      العالمة واضحة على املوقع-31
      املوقع شعار واضح وسهل للحفظ-32

 أسلـــوب الطباعـــة:
 خطوط 3املوقع يستخدم أقل من -33

 5من  ال على اإلطالق= أكثر
 3خطوط، متاما=  4خطوط، كاف= 

 خطوط أو أقل

     

يتم التعرف على اخلطوط -34
 املستخدمة من قبل املتصفح

 

     

)احلجم، النصوص تقرأ بسهولة -35
 (…التسطري

     

 55/56     نقطة( 56اجملموع )احلد األقصى 
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خطوط وهذا يزيد من قدرة  3املستخدم من معرفتها وقراءة النص بشكل أوضح واليت ال تتجاوز 
 تيعاب حمتوى املوقع. اس
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 :احملتوى/ 4
The content 

 

ال على 
اإلطالق 
)نقطة 
 واحدة(

 قليال
 )نقطتني(

 كاف
 نقاط( 3)

 متاما
 نقاط( 4

 غري متاح
 أو متوفر

 املصداقيـــة:
      احملتوى مؤرخ -36
 حتديث احملتوى بشكل منتظم-37

ال على اإلطالق= ال يوجد حتديث، 
أشهر، كاف= أقل  6قليال= أقل من 

 أشهر، متاما= أقل من أسبوع 3من 

     

)املصدر، مصداقية املعلومات -38
 ) الرباهني، حقوق النشر

     

      ال توجد أخطاء امالئية أو حنوية-39

      احملتوى املهم يف املقدمة-40
 ري:ـــام البصـــاالهتم

النصوص الطويلة لديها تعديل -41
مة، مقد)عنوان رئيسي، يسهل قراءهتا 

 العناوين الداخلية، الفقرات(

     

 التكيـــف علـــى الويـــب:
املوقع يستخدم أسلوب الكتابة -42

 على الويب )اإلجياز والتخطيط( 
     

استخدام الوسائط املتعددة يف -43
 احملتوى مربر )صوت، صورة، فيديو...( 

     

 االتســـاق:
مع توقعات  احملتوى يتوافق-44

 املستخدم
     

      األسلوب يتوافق مع املوقع-45
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 IJNet( احملتوى يف موقع 9) اجلدول

 

 The contentعلى اجدول الرابع: احملتوى  التعليق

حيتوي على جمموعة من املعلومات واملواد التدريبية والتعليمية يف اجملال  IJNetالدوليني  الصحفيني شبكة موقع
الصحفي، حبيث تكون هذه املعلومات مؤرخة أي ذكر وقت إصدارها مع ذكر اسم احملرر وعنوان املقال وهذا زاد 

 م.ظمن مصداقية املعلومات املتوفرة على املوقع، كما هذا األخري يتم حتديث حمتواه يوميا وبشكل من

 يف موجود هماأل احملتوى أن إىل ابإلضافة هذا وإمالئية، حنوية أخطاء على حتتوي ال يف للنصوص ابلنسبة أما
 وجودها أن حبث ورسوم وصور فيديوهات من املتعددة الوسائط من الكثري يستخدم املوقع أن كما  املوقع، واجهة

  املتعددة، وسائطال الستخدام حتتاج اليت املوضوعات من العديد على يتوفر املوقع أن إىل راجع وهذا يربره ما له
 .كبري  بشكل املستخدم رغبات يوافق املوقع حمتوى أن كما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 39/40     نقطة( 40اجملموع )احلد األقصى 
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 :التفاعلية/ 5
Interactivity 

ال على 
اإلطالق 
)نقطة 
 واحدة(

 قليال
 )نقطتني(

 كاف
 نقاط( 3)

 متاما
 نقاط( 4

 غري متاح
 أو متوفر

 معميكن للمستخدم أن يتواصل -46
  صاحب املوقع بسهولة

     

يتم الرد على الرسائل يف أقل من -47
 أايم 3

     

يتضمن املوقع مساحات كافية -48
 )منتدايت، مدوانت، دردشة(للتفاعل 

     

 حيتوي املوقع على نشرية إخبارية-49
اشطب اخلانة األخرية إذا كان 

 حكمك أبن املوقع ال حيتاج لنشرية.
اإلطالق= ال توجد نشرية، ال على 

قليال= مرة يف الشهر، كاف= مرتني 
يف الشهر، متاما= أكثر من مرتني يف 

 الشهر

     

)رسومات املوقع خمصص -50
غرافيكية، معدات، وعناصر على 

 الشاشة(

     

      شكل املوقع سهل االستخدام-51
 حيتوي املوقع على حمرك حبث فعال-52

اشطب اخلانة األخرية إذ اكان 
حكمك أبن املوقع ال حيتاج اىل حمرك 

 حبث 

     

 24/28     نقطة( 28اجملموع )احلد األقصى 
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 IJNet( التفاعلية يف موقع 10) اجلدول

 Interactivityعلى اجلدول اخلامس: التفاعلية  التعليق

ال موقع شبكة الصحفيني الدوليني فيما يتعلق ابلتفاعلية بني املستخدم والقائمني يف املوقع إبمكانية االتص يتميز
أبصحاب املوقع بكل سهولة من خالل رقم اهلاتف أو الفاكس أو من خالل الربيد اإللكرتوين كما يقوم املوقع 

ية جلميع املستخدمني أسبوع نشريةاملوقع حيتوي على أبرشفة مجيع نشرات الربيد اإللكرتوين، هذا ابإلضافة إىل أن 
الراغبني يف معرفة آخر األخبار وفرص التدريب ونصائح يف جمال الصحافة، كما أن املوقع جييب على تساؤالت 

 املستخدمني ولكن بشكل اندر جدا.

والربيد اإللكرتوين،   جتماعياملوقع مساحات كافية للتفاعل واملشاركة يف احملتوى من خالل شبكات التواصل اال يوفر
واليوتيوب، هذا ابإلضافة إىل استخدام  املوقع الدردشة احلية مع مديرة شبكة  RSSكما يوفر املوقع خدمة 

الصحفيني الدوليني، كما أن املوقع يتوفر على حمرك حبث داخلي ميكن من خالله الوصول إىل كافة حمتوايت املوقع 
م هذا راجع إىل الكم اهلائل من املعلومات اليت يتوفر عليها املوقع، أما ابلنسبة للرسو وهذه اخلدمة فعالة يف املوقع و 

 فاملوقع يستخدمها بشكل جيد خاصة يف املواضيع اليت تتحدث عن صحافة البياانت. الغرافيكية

 

 يف املوقع: والسلبية اإلجيابية النقاط 

 النقاط اإلجيابية للموقع:

 ثواين. 5للموقع يف حتمل يف أقل من سرعة حتميل الصفحة الرئيسية  -
 املوقع يعرض بشكل جيد على كافة حمركات البحث حبيث يظهر يف املراتب األوىل عليها. -
 متيز املوقع بعدم وجود الروابط املعطلة وامليتة. -
 املوقع حيتوي على أدوات اإلحبار يف مجيع أقسام مما ميكن املستخدم من التصفح بكل أرحيية. -
 ع على جمموعة من العناوين اليت تعرب بشكل جيد عن حمتوى املوقع.املوق احتواء -
 املوقع حيتوي على قائمة يسهل التعرف عليها من قبل املستخدمني  -
 من صفحة إىل أخرى دون العودة إىل الصفحة الرئيسية. االنتقالإمكانية  -
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 سهولة الوصول إىل املعلومات عن طريق نقرة واحدة على الرابط. -
 وتوحيد صفحات املوقع من حيث اخلطوط واأللوان والتصميم مما يرضي عني الزائر.جتانس  -
 شكلها ولوهنا عن النصوص املوجودة يف املوقع. الختالفسهولة متييز الروابط وهذا راجع  -
 احتواء املوقع على حمرك حبث داخلي يسهل من عملية الوصول إىل املعلومات -
يف احملتوى من خالل الربيد اإللكرتوين أو شبكات التواصل إمكانية االتصال ابملوقع واملشاركة  -

 ...إخل.االجتماعي
الوسائط املتعددة يف املوقع مستخدمة بكثرة وهلا ما يربرها حبيث أهنا تشكل دعامة للمعلومات  -

 املوجودة يف املوقع.
 احتواء املوقع على شعار يعكس هوية املوقع. -
واحتواء املوقع على نشرية أسبوعية تنشر آخر املستجدات مصداقية املعلومات املوجودة يف املوقع  -

 املتعلقة ابملوقع.

 النقاط السلبية للموقع:

 عدم احتواء املوقع على خارطة كأداة أخرى لإلحبار. -
 الرد على الرسائل املتعلقة ابملستخدمني ضعيف جدا. -
 عدم وجود حمرك حبث خارجي. -
 .صفحاته كافة  على دائم بشكل تظهر ال املوقع قائمة -

 

 

 

 

 

 



 

التطبيقيلفصل ا   

 

~ 135 ~ 
 

 

 

 

 النسخة اإلجنليزية. iversity ايفريسييتلتحليل األرغونومي ملنصة ا-3

  iversity : نصةامل اسم  -

   /https://iversity.org :املنصة رابط -     

 شخصي كمبيوتر :اجلهاز نوع  - 

 
 

 
 

 iversity( صورة ملنصة 3الشكل)
 

 التعريف ابملنصة: -1
قدمها خرباء من لتطوير املهين اليت يلهي منصة التعلم عرب اإلنرتنت للتعليم العايل والدورات  "iversity ايفريسييت"

تفاعلية ميم دورات . مت تصمقرها يف قسم التصميم يف جامعة العلوم التطبيقية بوتسدام املانيا ،مجيع أحناء أورواب

https://iversity.org/
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مفتوحة املصدر متعددة التخصصات، وذلك لتمكني اآلالف من املشاركني من مجيع أحناء العامل للتعلم مع ومن 
فريق املنصة أن التعلم هو عملية نشطة واجتماعية يغذيها الفضول الذي يعمل بشكل  يعتقدالبعض.  مبعضه

 ملتعلمني. تجربة لدى االتعة وتطمح املنصة خللق حب مبأفضل عندما يكون 
 

من قبل جوانس ليبمان وهانز كلوبر، سعا لتحسني التعلم املخلوط يف  2011يف عام  "iversity" أتسست
 أصبحت أول  2012مؤسسات التعليم العايل. وبظهور دورات ضخمة مفتوحة على االنرتنت يف عام 

 
مليون  1مسجل وأكثر من مستخدم  750،000منصة أوروبية ملثل هذا النوع من املوكس. لديها أكثر من 

 . ملتحق ابملنصة
 

 :العمل فريق -2

 كلوبر  سهان Hannes Klöpper 
هو املؤسس والرئيس التنفيذي للجامعة. وهو ميثل التنوع إىل اجلمهور، وهو خبري يف دجييتاليساتيون للتعليم. حيمل 

يف العالقات  B.Aوهانز درجة املاجستري يف اإلدارة العامة من جامعة كولومبيا ومدرسة هريت للحكم يف برلني 
الدولية من جامعة تيشنيسش درسدن. وعالوة على ذلك، قضى فصال دراسيا يف العلوم بو سرتاسبورغ وأكمل 

 .2011-2010برانمج السنة األكادميية يف الكلية األوروبية للفنون الليربالية يف برلني. من 
 

 بوتسش كريستينا Christina Pautsch       

 التميز لتحقيق سعيا ركةالش ترتجم وهي. ايفريسييتواالسرتاتيجي ملنصة  املفاهيميكريستينا مسؤولة عن التطوير 
 يف واإلعالمية الثقافية العلوم كريستينا  درست. املستخدمني وإهلام وإشراك تبلغ، اليت التعلم جتارب يف التفاضلي

ستقل جتربة . عملت كمصمم مبوتسدام وفيلمشوكشول فرانكفورتيونيفريسيتات فيادرينا يف -يورواب جامعة
املستخدم لعدة سنوات. ويف وقت الحق، عملت يف شركات استشارية خمتلفة، وإنشاء جماالت جتارية رقمية 

مبا يف ذلك  ،Deutsche Telekom متليكو  ودويتشه Volkswagenجديدة لشركات مثل فولكس واجن
خمتلف املشاريع التعليمية. شاركت يف العديد من املنشورات املتعلقة إبدارة وسائل اإلعالم االجتماعية يف معهد 

 (.Ikosom االتصاالت وسائل االعالم االجتماعية )إكوسوم
 

 تيسك-الدكتور فلوراين نيكلس Florian Nickels-Teske 
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هو مدير قسم تطوير األعمال، والبناء واحلفاظ على العالقات مع عمالء األكادمييني واملهنيني ومساعدهتم يف  
تطوير منتجات التعلم الفعال عرب اإلنرتنت. فلوراين حاصل على شهادة الدكتوراه يف االقتصاد السياسي، وشهادة 

ن الدولية ورد، ابإلضافة إىل شهادة البكالوريوس يف الشؤو املاجستري يف السياسة األوروبية واجملتمع من جامعة أكسف
 من جامعة جورج واشنطن.

 
 Gordon Friebe غوردون فريب      

ويوصف بكبري موظفي التكنولوجيا، يقود غوردون فريق التطوير، مع احلرص على التنفيذ التكنولوجي للمنصة. وقد 
على التكنولوجيا على شبكة اإلنرتنت ألكثر من عشر سنوات. له عمل غوردون يف مشهد بدء التشغيل القائم 

جمموعة من اخلربات من جمموعة متنوعة من الشركات الناجحة؛ بدءا من درجة علوم الكمبيوتر اجلانب التقين من 
فية لاألعمال التجارية واجلوانب التقنية من عمليات اخلادم لتطوير الواجهة األمامية ويركز اآلن على تطوير اخل

 للتطبيق املنصة.
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 :اجلوانب التقنية والوظيفية/ 1
Tecnical and functional 

aspects 

ال على 
اإلطالق 
)نقطة 
 واحدة(

 قليال
 )نقطتني(

 كاف
 نقاط( 3)

 متاما
 نقاط( 4

 غري متاح
 أو متوفر

 ق:ـــالتواف
      الشاشة مع مساحة تالءمت نصةامل-1
  ظهر بشكل جيد على ت نصةامل-2

 Mozilla Firefox متصفح
     

بشكل جيد على  ظهرت نصةامل-3
 ,Microsoft edge) متصفح

Google Chrome) 

    
 

 

 ع:ـــى املوقـــول إلـــة الوصـــإمكاني
 بسرعة نصةامل حتميل يتم-4
 اثنية، 15 من أكثر= اإلطالق على ال

  ثواين، 10و اثنية 15 بني= قليال
= متاما ثواين، 5 إىل 10 من= كاف
 ثواين 5 من أقل

     

      لةمعط روابط على تويحت ال نصةامل-5

      ةميت روابط على تويحت ال نصةامل-6
 :التوظيـــف

      ةالطباع وحدات على نصةامل تويحت-7
 

      مرضي الطباعة ختطيط-8
 :املرجعيـــة
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 iversityالتقنية والوظيفية ملنصة  اجلوانب (11) اجلدول

 

 Technical and functional والوظيفية التقنية اجلوانبعلى اجلدول األول:  التعليق

aspects 
هلا تصميم جيد يتالءم مع كافة الشاشات، كما  "iversity إيفريسييت"خالل هذا اجلدول نالحظ أن منصة  من

ويتم  (Mozilla، Google Chrome، Microsoft Edge)تظهر بشكل فوري على أشهر املتصفحات 
 ثواين فقط. 3حتميل صفحتها الرئيسية بشكل سريع يف أقل من 

 .دماملستخ أو املتعلم جذب يف وقوة امتيازا يزيدها ما امليتة أو الفارغة الروابط من املنصة هذه وختلو

 ،Google، Yahoo)األوىل على حمركات البحث األساسية واملشهورة  املراتب" iversity" منصة حتتل كما
Bing.)    .وفيما خيص عناوين صفحات املوقع فهي تدل على حمتواها 

 

 

 

 

 

 

 

 جللنتائ صفحة أول من نصةامل ملحت-9
 األساسية البحث حمركات على

 (Google، Yahoo، Bing) 

     

 ايةكف  تدل نصةامل صفحات عناوين-10
 احملتوى على

     

 32/40     ( نقطة 40 األقصى احلد) اجملمـــوع
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 :اإلحبـــار/ 2
Navigation 

ال على 
اإلطالق 
)نقطة 
 واحدة(

 قليال
 )نقطتني(

 كاف
 نقاط( 3)

 متاما
 نقاط( 4

 غري متاح
 أو متوفر

 واألقســـام القائمـــة
اشرة مب نصةامل قائمة على التعرف-11

 عند الدخول 
     

ظهر بشكل دائم ت نصةامل قائمة-12
 الشاشة على

     

 أقسام على تعرفة الـــإمكاني-13
 بسهولة نصةامل

     

 ددةحم نصةللم الرئيسية األقسام-14
 جيد بشكل

 15 من أكثر= اإلطالق على ال
  أقسام، 10و 15 بني= قليال قسم،
= متاما أقسام،7 إىل 10 من= كاف
 أقل أو أقسام 7 من أقل

     

 من أبقل املعلومة اىل الوصول-15
 نقرات ثالثة

 5 من أكثر= اإلطالق على ال
 4= كاف  نقرات، 5= قليال نقرات،
 أقل أو نقرات 3= متاما نقرات،

     

 :الروابـــط
      واضحة الروابط-16
 على الروابط شكل إختالف-17

 (اللون اخلط، ونوع حجم) احملتوى
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 iversity( اإلحبار داخل منصة 12) اجلدول

 

 Navigation اإلحبارعلى اجلدول الثاين:  التعليق

 ما وهذا احملتوى أو العناصر ابقي عن ومغايرة واضحة أقسام 6 تضم املنصة أن جند اإلحبار جدول خالل من
  يف األعلى اىل وعللرج ابلصحفي يضطر ما وهذا الصفحات كل  يف تتواجد ال أهنا عليها يعاب ولكن مميزة، جيعلها

 .القسم تغيري فيها يرغب مرة كل

 هذه أن اىل ةإضاف واحدة، بنقرة التنقل يتم حيث الروابط، يف السريع التنقل هو أكثر املنصة هذه مييز ما أما
 تكون فهي خاصة؛ اللون أو الشكل حيث من احملتوى أو العناصر من غريها عن خمتلف بشكل مصممة األخرية
 داخل كانت  واءس عليها، النقر أو فوقها من الفأرة مترير مبجرد الداكن األخضر اللون اىل تتغري مث األخضر ابللون
 .خارجه أو النص

 الرؤية حتجب ال الروابط-18
 سيئة، إجابة= اإلطالق على ال

 جيدة إجابة= متاما

     

 :التصفـــح عمليــة
 زر على يتوقف ال املستخدم-19

                   للمتصفح" العودة"
 سيئة، إجابة= اإلطالق على ال

 جيدة إجابة= متاما

        

 :اإلحبار على املساعدة أدوات
 نصةامل خارطة توفر-20
 توفري مل إذا األخرية اخلانة شطب يتم

 خارطة على املوق

     

 37/40     (نقطة 40 األقصى احلد) اجملموع
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 كل  هناية يف متواجدة إحبار خارطة على حتتوي" iversity" فمنصة املساعدة، اإلحبار أدوات خيص فيما أما
 فشعار العودة؛ زر على يتوقف ال املستخدم أن كما  ،أرحيية بكل التصفح عملية املستخدم على يسهل ما صفحة
 .الرئيسية الصفحة اىل به يعود املنصة
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 / التصميم الغرافيكي:3
Graphic Design 

ال على 
اإلطالق 
)نقطة 
 واحدة(

 قليال
 )نقطتني(

 كاف
 نقاط( 3)

 متاما
 نقاط( 4

 غري متاح
 أو متوفر

 ة:ـــة واملصداقيـــاألصال
      يف العني  ةجذاب نصةامل-21
ستخدم الوسائط تال  نصةامل-22

 )صور، رسوم متحركة...(املتعددة 
ال على اإلطالق= إجابة سيئة، متاما= 

 إجابة جيدة

     

 :االتســـاق
من صفحة اىل  ةمتجانس نصةامل-23

 )ال يوجد تشويش للنظر(أخرى 
     

 عدد األلوان حمدد-24
ألوان،  7على اإلطالق= أكثر من ال 

ألوان، كاف=  6اىل  7قليال= من 
ألوان أو  3ألوان، متاما=  5اىل  4من 
 أقل

     

األلوان املستخدمة تساعد على -25
 اإلحبار

     

 ري:ـــام البصـــاالهتم
)الصور، اهلوية البصرايت -26

تقدم  ، األيقوانت...(logoالبصري 
 املعلومة وتدل عليها

     

         البصرايت تساعد على اإلحبار-27
      يتوافق التصميم العامل بصرايتال-28
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 iversity( التصميم الغرافيكي ملنصة 13) اجلدول

 

 Graphic Design الغرافيكي التصميمعلى اجلدول الثالث:  التعليق

 يف ملستعملةا الستة األلوان تلك حيث من املستخدم النتباه وملفتة مميزة املنصة أن نالحظ اجلدول هذا خالل من
 وسهولة لبعض،ا بعضها مع متجانسة صفحاهتا جعل ما وانسجامها؛ وتنسيقها، اختيارها يف وفقت حيث املنصة،

 الوسائط خيص وفيما. وواضحة بسيطة للكتابة خطوط 3 من أكثر تستخدم املنصة وأن خاصة وقراءهتا تصفحها
 .املنصة يف متوفرة فهي املتعددة

 دف:ـــة واهلـــاهلوي
وفاء التصميم لصورة وعالمة -29

 املؤسسة 
     

      نصةالعالمة واضحة على امل-30
شعار واضح وسهل  نصةلمل-31

 للحفظ
     

 ة:ـــوب الطباعـــأسل
 3ستخدم أقل من ت نصةامل-32

 خطوط
 5ال على اإلطالق= أكثر من 

 3خطوط، متاما=  4خطوط، كاف= 
 خطوط أو أقل

     

يتم التعرف على اخلطوط -33
 املستخدمة من قبل املتصفح

 

     

)احلجم، النصوص تقرأ بسهولة -34
 (…التسطري

     

 56 /55     نقطة( 56اجملموع )احلد األقصى 
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 وأهنا خاصة أيضا؛ وواضح بسيط بشكل مصممة فهي املستخدمة والصور وشعارها املنصة السم ابلنسبة أما
 .اإلحبار يف أيضا هي تساعد مكا سهال، وحفظها مقروءة،



 

التطبيقيلفصل ا   

 

~ 146 ~ 
 

 :احملتوى/ 4
The content 

ال على 
اإلطالق 
)نقطة 
 واحدة(

 قليال
 )نقطتني(

 كاف
 نقاط( 3)

 متاما
 نقاط( 4

 غري متاح
 أو متوفر

 ة:ـــاملصداقي
       مؤرخ احملتوى-35
 ممنتظ بشكل احملتوى حتديث-36

 حتديث، يوجد ال= اإلطالق على ال
 أقل= كاف  أشهر، 6 من أقل= قليال

 أسبوع من أقل= متاما أشهر، 3 من

     

)املصدر، املعلومات  مصداقية-37
 ) النشر حقوق الرباهني،

     

      حنوية أو امالئية أخطاء توجد ال-38

      املقدمة يف املهم احملتوى-39
الطويلة لديها تعديل  النصوص-40

 مة،مقد)عنوان رئيسي، يسهل قراءهتا 
 (الفقرات الداخلية، العناوين

     

 :الويـــب علـــى التكيـــف
أسلوب الكتابة  ستخدمت نصةامل-41

 على الويب )اإلجياز والتخطيط( 
     

 يف املتعددة الوسائطاستخدام -42
 ...( فيديو صورة،)صوت،  مربر احملتوى

     

 :االتســـاق
 توقعات مع يتوافق احملتوى-43

 املستخدم
     

      نصةامل مع يتوافق سلوباأل-45
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 iversity( احملتوى داخل منصة 14) اجلدول

 

 The contentعلى اجلدول الرابع: احملتوى  التعليق

 مع لتدريبيةا الدورة يف املدربني أو املدرب واسم النشر اتريخ يتضمن املنصة حمتوى أن نالحظ اجلدول خالل من
)االسم واللقب، ماذا وأين درس؟ أين يعمل وماذا يعمل  الدورة تلك يف مدرب كل  حول فنية ببطاقة اإلرفاق

خرى إن وجد لديه جتماعية األابلتحديد، شهاداته الدراسية، وكفاءاته املهنية...عنوان بريده اإللكرتوين، واملواقع اال
حساب عليها( وهذا ما يزيد من مصداقية املنصة من جهة، ومن جهة أخرى مسعة املؤسسة التابعة هلا )جامعة 

دد من أبملانيا(، أما التحديث للمحتوى ال ميكن حتديد دوريته بشكل أدق، فاملنصة جت يوتسدامالعلوم التطبيقية يف 
 ة جديدة.حمتواها كلما متت برجمة دور 

 حمتوى خيص فيما أما. القدمية اىل اجلديدة ومن أمهية، األقل اىل األهم من تصنف فهي التدريبية للدورات وابلنسبة
 .ضرورية غري النص يف التنقل أدوات جيعل ما وهذا نسبيا قصري فهو الدورات

ويتميز احملتوى بدقته يف الكتابة، حيث ال حيتوي على أية أخطاء إمالئية أو حنوية، مع مراعاة حجم اخلط ما  
 جيعله متجانسا ويسهل على املتدرب قراءته. ابإلضافة اىل استخدام املنصة للوسائط املتعددة مع تربير استخدامها

 توافق ذلك. "iversity" فمنصة احملتوى حول املستخدم أو املتدرب لتوقعات ابلنسبة أما
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 iversity( التفاعلية يف منصة 15) اجلدول

 :التفاعلية/ 5
Interactivity 

ال على 
اإلطالق     

)نقطة 
 واحدة(

 قليال
 )نقطتني(

 كاف
 نقاط( 3)

 متاما
 نقاط( 4

 غري متاح
 أو متوفر

 مع يتواصل أن للمستخدمميكن -45
  بسهولة املنصة صاحب

     

 من أقل يف الرسائل على الرد يتم-46
 أايم 3

     

مساحات كافية  املنصة تتضمن-47
 (ةدردش مدوانت،)منتدايت، للتفاعل 

     

 باريةإخ نشريةعلى  املنصة حتتوي-48
اخلانة األخرية إذا كان  اشطب

 .ةلنشريحكمك أبن املوقع ال حيتاج 
 نشرية،على اإلطالق= ال توجد  ال

 مرتني= كاف  الشهر، يف مرة= قليال
 يف مرتني من أكثر= متاما الشهر، يف

 الشهر

     

)رسومات  ةخمصص نصةامل-49
 على وعناصر معدات، غرافيكية،

 (الشاشة

     

      سهل االستخدام املنصة شكل-50
على حمرك حبث  املنصة حتتوي-51

 عالف
اخلانة األخرية إذ اكان  اشطب

حكمك أبن املوقع ال حيتاج اىل حمرك 
 حبث 

     

 26/28     نقطة( 28اجملموع )احلد األقصى 
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 Interactivityعلى اجلدول اخلامس: التفاعلية  التعليق

توفر إمكانية املراسلة والتفاعل داخلها سواء مع القائمني  "iversity" منصة أن جند التفاعلية جدول خالل من
أو عن طريق مساحات  «Assistance»على تسيري املنصة أو املدربني فيها عن طريق الربيد اإللكرتوين من خانة 

 الدردشة؛ وهذه األخرية تتيح إمكانية التواصل حىت مع املتدربني اآلخرين عن طريق اختيار اسم املتدرب، أو حىت
 الدردشة يف جمموعة مع بعض. 

ى  إخبارية ميكن التسجيل فيها بواسطة الربيد اإللكرتوين ما متكن املتدرب من االطالع عل نشريةاملنصة على  تتوفر
 كل ما هو جديد مت نشره على املنصة خاصة الدورات التدريبية اجلديدة.

رك حبث داخلي ليسهل على املتدرب أو لضخامة عدد الدورات التدريبية داخل املنصة فهي توفر حم ونظرا
 املستخدم من الوصول اىل أي معلومة ختص الدورة التدريبية اليت يرغب فيها وبسهولة اتمة.  

 

 للمنصة والسلبية اإلجيابية النقاط: 

 :اإلجيابية النقاط

 .الشاشات أحجام مجيع مع متجاوبة املنصة -
 Mozilla، Microsoft edge، Google) املتصفحات أشهر على جيد بشكل تظهر املنصة -

Chrome.) 
 .ثواين 5 من أقل يف هلا الرئيسة الصفحة حتمل حيث التحميل، سريعة املنصة -
 .معطلة أو ميتة روابط على حتتوي ال املنصة -
 ،Google Yahoo) األساسية البحث حمركات على نتائجلل صفحة أول من املنصة حتميل ميكن -

Bing.) 
 .عليه تدل احملتوى عناوين -
 .إليها الدخول عند مباشرةقائمة املنصة  على التعرف -
 .بسهولة عليها التعرف ميكن جيد بشكل حمددة للموقع الرئيسية األقسام -
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 .نقرات ثالثة من أبقل املعلومة اىل الوصول -
 

 .احملتوى عن املخالف واللون الشكل حيث من واضحة الروابط -
 .للمتصفح"العودة"  زر عند يتوقف ال املستخدم -
 .اإلحبار على املستخدم تساعد ما خارطة على املنصة توفر -
 .مربرة وهي ،املتعددة الوسائط ويستخدم العني يف جذاب املوقع -
 .اإلحبار على تساعد كما  ومتناسقة، حمددة املستخدمة األلوان وعدد متجانس املوقع -
 .اإلحبار على األخرى هي تساعد كما  العاملي، التصميم توافق البصرايت -
 .احلفظ وسهلة واضحة األخرية هذه أن كما  املؤسسة، لعالمة ويفي  املنصة تصميم -
 .القراءة سهلة النصوص جيعل ما املستخدم قبل من اخلطوط على التعرف -
 .معلوماته ومصداقية مؤرخ احملتوى -
 .حنوية أو إمالئية أخطاء توجد ال -
 .معدلة الطويلة والنصوص املقدمة يف يوضع املهم احملتوى -
 .الكتابة يف والتخطيط اإلجياز تستخدم املنصة -
 .املنصة مع يتوافق واألسلوب املستخدم توقعات مع يتوافق احملتوى -
 .فعيال حبث حمرك على وحتتوي االستخدام، سهل املنصة شكل -

 
 :السلبية النقاط

 .الشاشة على دائم بشكل تظهر ال القائمة -
 .للكتابة خطوط ثالثة من أكثر تستخدم املنصة -
 .شهرأ ثالثةاىل  شهرأ ستةاحملتوى من  حتديث -
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 العربية النسخة .Advocacy Assembly ملنصةاألرغونومي  التحليل-4

 .Advocacy Assembly : نصةامل اسم  -

  /https://advocacyassembly.org/ar:  نصةامل رابط  -

 .شخصي كمبيوتر :اجلهاز نوع  - 

 
 Advocacy Assembly( صورة ملنصة4الشكل)

 Advocacy Assembly مبنصة التعريف -1

هي عبارة عن منصة للتدريب اإللكرتوين أو هي جمتمع تعليمي جماين لناشطي حقوق اإلنسان والصحفيني ومروجي 
غري الرحبية املوجودة  Small Media مثار منظمةي مبثابة مثرة من هفاملنصة ليست ملكا ألي منظمة ف احلمالت، 

املنظمة تتحمل مسؤولية املنصة من حيث الصيانة  ذهفه 2015املنصة سنة  وأنشأتواليت صممت  ،يف لندن
واألمن، فاملنصة هي أشبه مبنصة تعاونية اليت تستطيع فيها العديد من منظمات العامل حتميل أفضل املواد التدريبية 

 نتاجإباليت تصل بكل سهولة إىل مجيع الراغبني يف تعلم الصحافة، ومن بني املنظمات األوىل اليت انضمت وبدأت 
 دورات التدريبية منها:ال

https://advocacyassembly.org/ar/
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Rory Peck Trust 

City University New York 

School of Data 

Small Media 

 : املنصة أقسام -2
 :يلي ما القسم هذا ويضم قسم كيفية العمل: -

، الذي يعترب منصة التدريب اإللكرتونية اجملانية Advocacy Assembly ملنصة واالنضمام االشرتاكأي  اشرتك:
 الوحيدة يف العامل لتدريب الصحفيني ومروجي احلمالت وانشطي حقوق اإلنسان.

جمموعة من متخصصون من خمتلف املنظمات حول العامل يف جماالت حقوق اإلنسان، واإلعالم ... بتعليم  سّجل:
 وتدريس الدورات يف جمال الوسائط املتعددة عرب االنرتنت.

املتدرب من خالل هذه املنصة يكتسب العديد من املهارات من خالل جمموعة من الدورات اليت تستغرق  تعّلم:
عني دقيقة كحد أقصى، وأثناء تسجيل يف الدورة لك حرية البدء واالنتهاء مىت شئت، وهذا ابإلضافة مدة الدورة تس

 إىل أن املتدرب يكتسب مهارات محالت التأييد العملية اجلديدة ابللغة اإلنكليزية، أو الفارسية أو العربية.

املتدرب جمموعة من املهارات اليت  يكتسب Advocacy Assembly عند إمتام الدورة يف منصة املكافآت:
ها فتكون بدعوة أصدقائه إلي م املتدربصة توفر مكافأة وذلك من خالل قياميكن تطبيقها يف العمل، كما أن املن

املكافأة منها تلقي دورة فردية مع أحد املدرسني، واحلصول على بطاقات متكن من شراء مساحات إعالنية على 
 أو جوجل...إخل. بوكالفيس

ويضم هذا القسم جمموعة من الدورات التدريبية اليت تقوم بوضعها العديد من املنظمات يف كل من  قسم الدورات:
، األمن الرقمي، والقانون، تصميم، صحافة، فيديو...إخل، حيث ترتاوح مدة االجتماعيإعالم، وسائل التواصل 

  دقيقة حسب طبيعة موضوع الدورة. 90إىل 20الدورات ما بني 

فكرة املشروع بعد القيام ابلعديد من ورشات  Advocacy Assembly استوحى فريق عمل منصة م درس:قس
عل الدورة تضم مشاركني ذوي مستوايت متباينة من اخلربة، هذا ابإلضافة الكثري من جب فالقيامالعمل امليدانية،  

اليت  من طرف الناشطني والصحفيني الذين يطلبون وضع أفضل مواد التدريب ابستالمهااملنصة  تقوم اليتالطلبات 

https://rorypecktrust.org/
http://www.cuny.edu/index.html
http://schoolofdata.org/
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تضمها املنصة على االنرتنت وهذا بغرض تنمية وتطوير مهاراهتم، وهذا كان من بني الدوافع اليت كانت السبب يف 
إلضافة إىل متتلك إنشاء املنصة، كما تعمل املنصة على البحث منظمات حتمل مواد تدريبية وتعليمية مبتكرة، هذا اب

 فريقا متخصصا يعمل على إرشاد املتدربني خالل العملية التدريبية.

 

 املنصة ههذ على دوراهتا بتحميل تقوم اليت املنظمات من جمموعة القسم هذا ويضم :الشركاء قسم -
 :منها

o School of Data  :تقدم ثحي البياانت جمال يف املتخصص التعليم ملمارسي شبكة عن عبارة هي 
 مثرية قصص وابتكار قوية رؤى اكتساب يريدون الذين واألفراد للمنظمات والدعم واملراقبة التدريب

 غري أو مباشر بشكل اإلنرتنت شبكة عرب تشاركيا   تدريبا   School of Data وتقدم .البياانت ابستخدام
 …التغيري وصناع والصحفيني املدين اجملتمع منظمات لتمكني مباشر

o Small Media : مركزه قميالر  واألمن واإلعالم واملعلومات والبياانت التصميم خيتص إجرائي خمرب هو 
 فمبادرات املنغلقة، اجملتمعات يف اإلبداعي والتعبري للمعلومات احلر التدفق على يساعد ابإلضافة هذا لندن،

 . يقياأفر  ومشال األوسط الشرق منطقة وبلدان إيران على تركز فيها واألحباث والتقنية التدريب
o إنفواتميزinfo-times: الوطن يف يةالعرب ابللغة وهو البياانت، صحافة جملال خمصص اإللكرتوين املوقع هو 

 قصص صناعة ىلإ ابإلضافة هذا لتشارك البياانت تصميم جيب أنه هو مبدأ على املوقع على يعمل العريب،
   معها والتفاعل فهمها القارئ يستطيع قصرية خربية

o : Social Media Exchange (SMEX) مسّجلة، حكومية غري لبنانية منظمة عن عبارة هي 
 الشرق نطقةم يف التنظيم الذاتية املعلومات جملتمعات تصورا تضع املنظمة وهذه ،2008 سنة يف أتسست
 .وتُعّززها أفريقيا ومشال األوسط

 WITNESS، Rory Peck Trust، SECUTITY FIRST، Nabz ويتنسوغريها من املنظمات: 
Iran نبض إيران،  أوPRIVACY INTERNATIONAL، Greenpeace، CUNY  

.Brooklyn 

 :املنصة مدرسي -3
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 يف كنياملشار  بني من وهو الرقمية، اإلعالم بوسائل املتعلقة العمل ورشات من العديد قدم :جنم حممد -3
 ياسةوس اإلنرتنت شبكة على احلمالت على ركيزهت إىل ابإلضافة هذا ،SMEX منظمة وإدارة أتسيس

 .والكتابة البحث، خالل من وحكمها اإلنرتنت

 

 حقوق جمال يف الناشطني وبني بديلة صحفية وهي املنصة يف املدرسني أهم بني من هي :الذيباين رجاء -4
 .إفريقيا ومشال األوسط والشرق اليمن يف واسعة خربة هلا اإلنسان،

 ةمسعي حمفوظات يف وعملت ،"شاهد" منظمة يف األرشيف أمناء رئيسة هي :Ivon Ing إنج إيفون -5
 .الشمالية أمريكا عرب وبصرية

 شراكإ على ويقوم الدولية اخلصوصية يف التأييد لكسب موظف هو :Matthew Rice ماثيو رايس -6
 .االتصاالت مبراقبة املتعلقة القضااي يف قدراهتم وتعزيز الدوليني شركائها مع املنظمة
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 / اجلوانب التقنية والوظيفية1
Tecnical and functional 

aspects 

ال على 
اإلطالق 
)نقطة 
 واحدة(

 قليال
 )نقطتني(

 كاف
 نقاط( 3)

 متاما
 نقاط( 4

 غري متاح
 أو متوفر

 ق:ـــالتواف
      الشاشة مع مساحة تالءمت نصةامل-1
ظهر بشكل جيد على ت نصةامل-2

 Mozilla متصفح
     

بشكل جيد على  ظهرت نصةامل-3
 ,Microsoft edge)متصفح 

Google Chrome) 

    
 

 

 ع:ـــى املوقـــول إلـــة الوصـــإمكاني
 بسرعة نصةامل حتميل يتم-4
 15 من أكثر= اإلطالق على ال

 10و اثنية 15 بني= قليال اثنية،
 ثواين، 5 إىل 10 من= كاف  ثواين،
 ثواين 5 من أقل= متاما

     

      عطلةم روابط على تويحت ال نصةامل-5

      يتةم روابط على تويحت ال نصةامل-6
 :التوظيـــف

      اعةالطب وحدات على نصةامل تويحت-7
 

      مرضي الطباعة ختطيط-8
 :املرجعيـــة

 ائجللنت صفحة أول من نصةامل ملحت-9
 األساسية البحث حمركات على

 (Google، Yahoo، Bing) 
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 Advocacy Assembly( اجلوانب التقنية والوظيفية ملنصة 16) اجلدول

 

 Tecnical and functional aspectsعلى اجلدول األول: اجلوانب التقنية والوظيفية  التعليق

هذا اجلدول عن األصالة واملصداقية يف املوقع حيث تتميز هذه املنصة بتصميم متميز يتناسب مع شاشة كل  يعرب
من الكومبيوتر واهلاتف احملمول أما ابلنسبة لظهوره على املتصفحات فإهنا تظهر بشكل جيد على متصفحات كل 

 الوصول يسهل املنصة فهذه الوصول إمكانية حيث من أما ؛Google chrome و Microsoft edgeمن 
 .الرئيسية الصفحة من املنصة اسم على واحدة مرة النقر خالل من وذلك من بسرعة إليها

ولكن ال توجد روابط معطلة كما أن هذا املوقع ال يوفر وحدات  تةاملي روابطالاملوقع حيتوي على بعض  وهذا
( فإهنا Bing، Yahoo Googleالطباعة أما ابلنسبة لتحميل هذه املنصة على حمركات البحث األساسية )

تظهر من أول صفحة لنتائج حبث على هذه احملركات أضف إىل ذلك العناوين اليت يتم استخدامها على صفحات 
 مبا فيه الكفاية على احملتوى. تدل املوقع

 

 

 

 

 

 

 

  تدل املوقع صفحات عناوين-10
 احملتوى على كفاية

     

 30/40     ( نقطة 40 األقصى احلد) اجملمـــوع
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 :اإلحبـــار/ 2
Navigation 

ال على 
اإلطالق 
)نقطة 
 واحدة(

 قليال
 )نقطتني(

 كاف
 نقاط( 3)

 متاما
 نقاط( 4

 غري متاح
 أو متوفر

 واألقســـام القائمـــة
اشرة مب نصةامل قائمة على التعرف-11

 عند الدخول 
     

ظهر بشكل دائم ت نصةامل قائمة-12
 الشاشة على

     

 أقسام على تعرفة الـــإمكاني-13
 بسهولة نصةامل

     

 ددةحم نصةللم الرئيسية األقسام-14
 جيد بشكل

 15 من أكثر= اإلطالق على ال
  أقسام، 10و 15 بني= قليال قسم،
= متاما أقسام،7 إىل 10 من= كاف
 أقل أو أقسام 7 من أقل

     

 من أبقل املعلومة اىل الوصول-15
 نقرات ثالثة

 5 من أكثر= اإلطالق على ال
 4= كاف  نقرات، 5= قليال نقرات،
 أقل أو نقرات 3= متاما نقرات،

     

 :الروابـــط
      واضحة الروابط-16
 على الروابط شكل إختالف-17

 (اللون اخلط، ونوع حجم) احملتوى
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 Advocacy Assembly( اإلحبار يف منصة 17) اجلدول

 

 Navigationعلى اجلدول الثاين: اإلحبار  التعليق
 االستخدامأقسام رئيسية بسيطة وسهلة  4من خالل اجلدول اخلاص بعملية اإلحبار نالحظ أن املنصة حتتوي على 

وحمددة بشكل جيد)الدورات، كيفية العمل، الشركاء، درس، األخبار(، هذا ابإلضافة أن املنصة حتتوي روابط 
من حيث الشكل واللون حبيث أنه عند مترير زر الفأرة  ابختالفهاهذه الروابط  وتتميز ،توىاحملواضحة، وال حتجب 

ن التعرف توى، كما حتتوي هذه األخرية على قائمة واضحة وبسيطة ميكاحمليتغري لون الرابط مما جيعله مميز عن بقية 
يعاب على هذه القائمة أهنا ال تظهر بشكل دائم على كافة صفحات  دخول إليها، ولكن ماالعليها مباشرة عند 

 نصة مما يعيق عملية اإلحبار نسبيا ابلنسبة للمتصفح.امل

خيص املعلومات داخل املنصة فيمكن الوصول إليها بكل سهولة وذلك عن طريق نقرة واحدة على  أما فيما
الروابط، هذا ابإلضافة إىل عدم احتواء املنصة على خارطة أو خمطط يساعد بشكل جيد يف عملية اإلحبار، كما 

 يتوقف على زر العودة للمتصفح بل أن املنصة تتميز بشعارها الذي يعترب مبثابة صفحة الرجوع إىل أن املستخدم ال
 الصفحة الرئيسية.   

 الرؤية حتجب ال الروابط-18
 سيئة، إجابة= اإلطالق على ال

 جيدة إجابة= متاما

     

 :التصفـــح عمليــة
 زر على يتوقف ال املستخدم-19

                   للمتصفح" العودة"
 سيئة، إجابة= اإلطالق على ال

 جيدة إجابة= متاما

        

 :اإلحبار على املساعدة أدوات
 نصةامل خارطة توفر-20
 توفري مل إذا األخرية اخلانة شطب يتم

 خارطة على املوق

     

 33/40     (نقطة 40 األقصى احلد) اجملموع



 

التطبيقيلفصل ا   

 

~ 160 ~ 
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 :الغرافيكي/ التصميم 3
Graphic Design 

ال على 
اإلطالق 
)نقطة 
 واحدة(

 قليال
 )نقطتني(

 

 كاف
 نقاط( 3)

 متاما
 نقاط( 4

 غري متاح
 أو متوفر

 ة:ـــواملصداقية ـــاألصال
      يف العني  ةمرحي نصةملا-21
ستخدم الوسائط تال  نصةامل-22

 )صور، رسوم متحركة...(املتعددة 
ال على اإلطالق= إجابة سيئة، 

 إجابة جيدة متاما=

     

 :االتســـاق
متجانس من صفحة اىل  نصةامل-23

 )ال يوجد تشويش للنظر(أخرى 
     

 عدد األلوان حمدد-24
ألوان،  7ال على اإلطالق= أكثر من 

ألوان، كاف=  6اىل  7قليال= من 
ألوان أو  3ألوان، متاما=  5اىل  4من 
 أقل

     

األلوان املستخدمة تساعد على -25
 اإلحبار 

     

 ري:ـــام البصـــاالهتم
)الصور، اهلوية البصرايت -26

تقدم  ، األيقوانت...(logoالبصري 
 املعلومة وتدل عليها

     

      البصرايت تساعد على اإلحبار-27
      البصرايت توافق التصميم العاملي-28
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 Advocacy Assembly( التصميم الغرافيكي ملنصة 18) اجلدول

 

 Graphic Designعلى اجلدول الثالث: التصميم الغرافيكي  التعليق

 فيما أما ابرتياح الشعورو  التصفح يف يساعد الذي الفاتح واألزرق األبيض ابللونني متيز فقد للعني مريح املوقع إن
 إىل فحةص من متجانس فهو ابتساق أيضا يتميز املوقع وهذا( متحركة رسوم)صور،  املتعددة الوسائط خيص
 .اإلحبار على لواناأل هذه تساعد حيث صفحاته مجيع يف فقط لونني يستخدم فهو تشويش يوجد ال حيث أخرى

فيما خيص االهتمام البصري فجميع البصرايت يف املوقع تساعد على اإلحبار أما وفاء تصميم الصورة وعالمة  أما
املؤسسة تعرب عنها كما أن هلذا املوقع شعار واضح لكنه ال حيفظ من الوهلة، أسلوب الطباعة يف هذه املنصة 

 دف:ـــة واهلـــاهلوي
وفاء التصميم لصورة وعالمة -29

 املؤسسة 
     

      نصةالعالمة واضحة على امل-30
شعار واضح وسهل  نصةلمل-31

 للحفظ
     

 ة:ـــوب الطباعـــأسل
 3ستخدم أقل من ت نصةامل-32

 خطوط
 5ال على اإلطالق= أكثر من 

 3خطوط، متاما=  4خطوط، كاف= 
 خطوط أو أقل

     

يتم التعرف على اخلطوط -33
 املستخدمة من قبل املتصفح

 

     

)احلجم، النصوص تقرأ بسهولة -34
 (…التسطري

     

 56 /55     نقطة( 56اجملموع )احلد األقصى 
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هي سهلة حات، أما فيما خيص النصوص فنوع واحد من اخلطوط حيث يتم التعرف عليه من قبل املتصف يستخدم
 القراءة. 
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 : احملتوى/ 4
The content 

ال على 
اإلطالق 
)نقطة 
 واحدة(

 قليال
 )نقطتني(

 كاف
 نقاط( 3)

 متاما
 نقاط( 4

 غري متاح
 أو متوفر

 ة:ـــاملصداقي
       مؤرخ احملتوى-35
 ممنتظ بشكل احملتوى حتديث-36

 حتديث، يوجد ال= اإلطالق على ال
 أقل= كاف  أشهر، 6 من أقل= قليال

 أسبوع من أقل= متاما أشهر، 3 من

     

)املصدر، املعلومات  مصداقية-37
 ) النشر حقوق الرباهني،

     

      حنوية أو امالئية أخطاء توجد ال-38

      املقدمة يف املهم احملتوى-39
الطويلة لديها تعديل  النصوص-40

 مة،مقد)عنوان رئيسي، يسهل قراءهتا 
 (الفقرات الداخلية، العناوين

     

 :الويـــب علـــى التكيـــف
أسلوب الكتابة  ستخدمت نصةامل-41

 على الويب )اإلجياز والتخطيط( 
     

 يف املتعددة الوسائطاستخدام -42
 ...( فيديو صورة،)صوت،  مربر احملتوى

     

 :االتســـاق
 توقعات مع يتوافق احملتوى-43

 املستخدم
     

      نصةامل مع يتوافق سلوباأل-45



 

التطبيقيلفصل ا   
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 Advocacy Assemblyمنصة  خلدا احملتوى( 19) اجلدول

 

  The contentالتعليق على اجلدول الرابع: احملتوى 

ألخبار ا قسم أن إال ابنتظام متجدد وغري مؤرخ غري املنصة يف الدورات حمتوىخالل هذا اجلدول نالحظ أن  من
 تتميز املنصةف أما فيما خيص املصداقية .املستخدم يهم ما حول اجلديد نشر يتمأسبوع  كلف ابنتظاميتجدد حمتواه 

 رمسية تمؤسسا من جمموعة تضم فهي أخرى جهة ومن جهة، من رمسية ملؤسسة اتبعة أهنا ذلك عالية، مبصداقية
 .عليها والتدريب الدورات إعداد يف هلا كشركاء  أخرى

 ال وأنه خاصة القراءة؛ يف سهال جيعله ما كتابته  يف واملنظمة البسيطة بطريقته الطويل املنصة حمتوى يتميز كما
 هذه أن إال. وىاحملت كتابة  على واملسؤول القائم الفريق لدقة راجع وهذا حنوية، أو إمالئية أخطاء أية على حيتوي
 االهتمام درجات يف تتتفاو  وال مهمة الدورات كل  هلا فبالنسبة أمهيته؛ حسب على حمتواها برتتيب تقوم ال املنصة
 .ختصصات لعدة موجهة أهنا خاصة

" تستخدم أسلوب جيد يف الكتابة على Advocacy Assembly" فمنصة الويب، على للتكيف ابلنسبة أما
 ابلروابط حىت ال يكون طويل وممل يف القراءة والتصفح.الويب من حيث اإلجياز والتخطيط؛ فمحتواها ثري 

 هدف وله إال فيديو أو صورة توجد ال حيث مربرة؛ فهي املنصة داخل املتعددة الوسائط استخدام خيص وفيما
 أسلوب جيعل ما هذا والتدريب؛ التعليم أو التوجيه، التوضيح، أجل من تستخدمها دائما فهي وجوده، من ومعىن
 .ذلك يف دجي فهو املستخدم توقعات مع احملتوى توافق حيث ومن .املنصة مع يتوافق ككل  احملتوى إخراج

 

 

 

 

 

 40 /34     نقطة( 40اجملموع )احلد األقصى 
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 Advocacy Assembly( التفاعلية يف منصة 20) اجلدول

 التفاعلية:-5
Interactivity 

 

ال على 
 اإلطالق

)نقطة  
 واحدة(

 قليال
 )نقطتني(

 كاف
 نقاط( 3)

 متاما
 نقاط( 4

 غري متاح
 أو متوفر

 مع يتواصل أن للمستخدمميكن -45
  بسهولة نصةامل صاحب

     

 من أقل يف الرسائل على الرد يتم-46
 أايم 3

     

مساحات كافية  املنصة تتضمن-47
 (ةدردش مدوانت،)منتدايت، للتفاعل 

     

 باريةإخ نشريةعلى  املنصة حتتوي-48
اخلانة األخرية إذا كان  اشطب

 .ةلنشريحكمك أبن املوقع ال حيتاج 
 نشرية،على اإلطالق= ال توجد  ال

 مرتني= كاف  الشهر، يف مرة= قليال
 يف مرتني من أكثر= متاما الشهر، يف

 الشهر

     

)رسومات  ةخمصص نصةامل-49
 على وعناصر معدات، غرافيكية،

 (الشاشة

     

      سهل االستخدام املنصة شكل-50
على حمرك حبث  املنصة حتتوي-51
 فعال

اخلانة األخرية إذ اكان  اشطب
حكمك أبن املوقع ال حيتاج اىل حمرك 

 حبث 

     

 18/28     نقطة( 28اجملموع )احلد األقصى 
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 Interactivityعلى اجلدول اخلامس: التفاعلية  التعليق

 الفريق مع التواصل إمكانية للمتدرب متنح" Advocacy Assembly" منصة أن جند اجلدول هذا خالل من

 تدربنيامل مع خاصة والدردشة للتفاعل أخرى مساحات خالل من وأيضا اإللكرتوين، الربيد عرب عليها القائم

ل يف انحية الرد حيث ال يتم الرد على الرسائ من املنصة على يعاب ما ولكن. متيزا أكثر جيعلها ما وهذا خرين،األ

 أايم بل أكثر من ذلك. 3غضون 

إخبارية تتميز ابلنشر املنتظم، حيث تقوم فيها بنشر كل ما هو جديد ويهم  نشريةحتتوي املنصة على  كما

 املستخدم، وجتعله على إطالع دائم بكل ما خيدمه.

 على حتتوي ال املنصة أن إال والتصفح، االستخدام سهل علهجي ما وواضح بسيط فهو املنصة لشكل ابلنسبة أما

 .دوراهتا عدد ضخامة من ابلرغم به عليها يعاب ما وهذا داخلي حبث حمرك

 

 للمنصة والسلبية اإلجيابية النقاط 

 :اإلجيابية النقاط

 ،Mozilla Firefoxجيد على متصفح  بشكل ظهرتو  الشاشة، حجم مع مءتالي املنصة تصميم -

Microsoft edge، Google Chrome. 

 .ثواين 5 من أقل يف للمنصة الرئيسية الصفحة حتميل يتم -

 .معطلة روابط على حتتوي ال املنصة -

 Google، Yahoo، Bingاملنصة من أول صفحة للنتائج على حمركات البحث األساسية  حتمل -
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 .احملتوى على تدل املنصة صفحات عناوين -

 

 .سهولةب أقسامها على التعرف وإمكانيةعلى قائمة املنصة مباشرة عند الدخول اليها مباشرة،  التعرف -

 .جيد بشكل حمددة للمنصة الرئيسية األقسام -

 .واحدة بنقرة للمعلومة الوصول -

 .تخدماملس على الرؤية حتجب ال وهيواضحة وخمتلفة الشكل واللون على ابقي احملتوى.  لروابطا -

 .للمتصفح العودة زر على يتوقف ال املستخدم -

 .خارطة على املنصة توفر -

 .املتعدة الوسائط وتستخدم ،العني يف مرحية املنصة -

 .للنظر تشويش يوجد ال حيث أخرى اىل صفحة من متجانسة املنصة -

 .اإلحبار على تساعد وهي حمدد األلوان عدد -

 .العاملي التصميم وتوافق املعلومة تقدم املنصة داخل البصرايت -

 .املؤسسة وعالمة لصورة املنصة وفاء -

 .املتصفح قبل من عليها التعرف ويتم خطوط، 3 من أقل تستخدم املنصة -

 .فيها املعلومات ومصداقية بسهولة، تقرأ النصوص -

 .حنوية أو إمالئية أخطاء توجد ال -

 .هتاءقرا يسهل ما الطويلة؛ النصوص تعديل يتم -

 .واإلجياز التخطيط أسلوب خدمتتس املنصة -

 .ملنصة مع يتوافقيتوافق مع توقعات املستخدم، واألسلوب  احملتوى -
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 .للتفاعل ةكافي  مساحات على املنصة وتتضمن بسهولة، املنصة صاحب مع يتواصل أن للمستخدم ميكن -

 

 إخبارية. نشريةاملنصة على  حتتوي -

 .االستخدام سهل املنصة شكل -

 :السلبية النقاط

 .ميتة روابط هبا املنصة -

 .الشاشة على دائم بشكل تظهر ال املنصة قائمة -

 .األوىل املهلة من حفظه ويصعب قليال معقد ملنصةا شعار -

 .منتظم غري وحتديثه مؤرخ، غري احملتوى -

 .أمهيته حسب احملتوى ترتيب يتم ال -

 أايم. 3على السائل يف أقل من  الرد يتم ال -

 .داخلي حبث حمرك على املنصة حتتوي ال -
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 دورة تدريبية بعنوان " اعرض بياانتك مرئيا بواسطة أفضل املخططات والرسوم البيانية"حتليل -5

تناول جانب جديد من الصحافة وهو ت فهي Advocacy Assemblyمن منصة  تدريبية دورة ابختيارلقد قمنا 
 صحافة البياانت. 

 
 للدورة التدريبية ( صورة توضيحية5)الشكل 

 

 حتليل الدورة:

 : فيديو.الدورةنوع نص  -
 اعرض بياانتك مرئيا بواسطة أفضل املخططات والرسوم البيانية. موضوع الدورة: -
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: عمرو العراقي وهو صحفي مصري خمضرم يف جمال صحافة البياانت حيث أنه لديه املشرف على الدورة -
إلكرتوين عريب والذي يعترب أول موقع  2012نفواتميز سنة إسنوات، قام بتأسيس موقع 10تفوق  خربة

يد من الدورات يم العدظق األوسط. قام عمروا العراقي بتنمتخصص يف جمال عرض البياانت مرئيا يف الشر 
 نفوغرافيك وهذا ابلتعاون ومع العديد من املنظمات.بية لتدريب الصحفيني املهتمني اإلالتدري

 
ان ومروجي  جمال حقوق اإلنسللصحفيني والناشطني يف ةهي دورة تدريبية خمصص معلومات حول الدورة: -

ططات املخ استعمالاحلمالت ولكل من يرغب يف البحث عن أيسر السبل لعرض البياانت من خالل 
 والرسوم البيانية، حبيث يتم حتويل البياانت املعقدة إىل بياانت مرئية سهلة احلفظ والفهم. 

 نفواتميز.موقع اإل املصدر: -
 :الدورة رابط -

      https://advocacyassembly.org/ar/courses/17/#/chapter/1/lesson/1  

 دقيقة. 30 مدة الدورة: -
 اإلجنليزية والعربية. لغة الدورة: -
هي دورة تدريبية حول كيفية عرض البياانت مرئيا بواسطة أفضل املخططات والرسوم البيانية  وصف الدورة: -

حيث حتتوي الدورة  Google Spreadsheets :منهاعن طريق االعتماد على أدوات غوغل البسيطة 
 على جمموعة من النصائح والتقنيات املهمة اليت ستساعد يف عرض البياانت بطريقة جذابة، ابستخدام

 املخططات والرسوم البيانية.
تتكون هذه الدورة من جمموعة معلومات موزعة يف مخسة فصول فالفصل األول جاء  مكوانت الدورة: -

بعنوان التعرف على بياانتك، والفصل الثاين جاء بعنوان أنواع املخططات والرسوم البيانية، وانشاء 
لبيان، هذا لرابع فقد مت تناول فيه كيفية رسم ااملخططات الصحيحة جاءت يف الفصل الثالث، أما الفصل ا

 ابإلضافة إىل مقدمة الدورة وخامتتها.
 :خطة الدورة 

 األول: التعرف على بياانتك: الفصل
 مقدمة الدورة :األول الدرس 

https://advocacyassembly.org/ar/courses/17/#/chapter/1/lesson/1
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 وهي عبارة عن ملخص حيوي على كل متتضمنه هذه الدورة حول كيفية عرض البياانت مرئيا. 

 

 

 

 
 توضيحية لفيديو مقدمة الدورة( صورة 6لشكل)ا

 

 األنواع الرئيسية للبياانت :الثاين الدرس 
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 ( صورة لفيديو توضيحي لألنواع الرئيسية للبياانت7الشكل)
 

ففي هذا الدرس يتناول جمموعة من املعلومات ضرورة معرفة أنواع البياانت قبل عرض البياانت مرئيا، حيث 
أعطى شرح تفصيلي عن أنواع البياانت وهي نوعني الكمية عددية ميكن قياسها، والبياانت النوعية أو الكيفية اليت 

 اصة ول توضيحي حيوي على بعض البياانت اخلميكن مالحظتها ولكن ال ميكن قياسها وقد دعم هذا العنصر جبد
 

مبجموعة من الطلبة اجلامعيني، حيث جاءت املعلومات على شكل رسوم بيانية توضيحية وخمططات اليت 
 2:35متيزت ابللون األزرق هذا ابالضافة إىل اللون األخضر واللون البين، واألبيض وقد كانت مدة هذا الدرس 

 دقيقة. 
 جعل البياانت مفهومة:  :الثالث الدرس 

 
 ( صورة لفيديو توضيحي لكيفية جعل البياانت مفهومة8)الشكل

 
يف هذا الدرس مت شرح وتفسري جداول البياانت اليت تتكون من الكثري من الصفوف واألعمدة، واليت حتتاج 

راغب يف عرض البياانت، فالشخص الإىل استعمال التوابع والصيغ لفهم االجتاهات واألمناط يف هذا الكم الكبري من 
بياانته جيب عليه أوال معرفة الشكل الذي يريد عرض البياانته فيه، ألن كل خمطط أو رسم بياين خيتلف عن اآلخر 
من حيث الوظيفة، كما أن اعتماد اإلنسان على قدراته الذهنية فقط يف حتديد االجتاهات واالمناط البياانت أمر 

 الدرس ومدة ،ا هي اليت متلك القدرة على فهم األمناط واالجتاهات املوجودة يف اجلدولمستحيل، فاألالت وحده
 .دقيقة 1:26
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حملتوى ول اليت دعمت اوقد مت استعمال يف هذا الدرس العديد من الرسوم واملخططات التوضيحية واجلدا
 بشكل جيدا.

 
 
 

 

 

 البيانية والرسوم املخططات أنواع: الثاين الفصل

 مدخل إىل املخططات والرسوم البيانية :األول الدرس 

 
 توضيحي ملدخل إىل املخططات والرسوم البيانية ( صورة لفيديو 9الشكل)

 وموالرس املخططات أنواع حول الثاين الفصل حمتوى عن شاملة نظرة يضم اثنية 34 من فيديو عن عبارة وهو
 لبياانت لنسبةاب أفضل بشكل تعمل قد الرسومات هذه أنبعض العراقي عمر الدكتور املدرب يوضح حيث البيانية،

 .الصحافة ملهنة مالءمة أكثر يكون االخر وبعضها األخرى، ابألنواع مقارنة الفرد

 املخططات الشريطية :الثاين الدرس 
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 ملخططات الشريطيةتوضيحية ( صورة 10الشكل)

 

 لشريطيةا املخططات حول املفصل الشرح تضم ونصوص بيانية رسوم فيها صفحة 12 شكل يف الدرس هذا وجاء
 املخططات حول ومناذج نصائح استخدامها، عند فعله جيب ال وما جيب ما أنواعها، استخدامها،)كيفية 

 (.الشريطية

 املدرجات التكرارية  :الثالث الدرس 

  التكرارية ملدرجات توضيحية ( صورة11الشكل) 

 

 درجابمل التعريف ضمت توضيحية ونصوص رسوم حتوي متتالية؛ صفحة 15 شكل يف كان  أيضا الدرس هذا
 وخصائصه، مقاييسه لتشاهبهما، نظرا الشريطي املخطط عن مييزه وما استخدامه، كيفية  حول وأمثلة التكراري

 .التكراري املدرج استخدام وقواعد نصائح
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 املخطط اخلطي :الرابع الدرس 

 
 مخطط اخلطيل( صورة توضيحية ل12الشكل)

 يف وجاء ،اخلطي املخطط حول توضيحية ورسوم نصوص شكل يف كان  اآلخر هو الثاين الفصل من الرابع الدرس
 اخلتام ويف ذلك، عن وأمثلة نستخدمه ملاذا االستخدام، قواعد ابملخطط،)التعريف  ضمت متتالية صفحات 10

 (.املخطط هذا مثل استخدام أثناء فعله جيب ال وما جيب ما

 املخططات الدائرية :اخلامس الدرس 

 ئرية( صورة توضيحية للمخططات الدا13الشكل) 

 ومىت اذاومل املخططات هبذه)التعريف  فيه الدائرية املخططات حول متتالية صفحة 12 اخلامس الدرس يضم
 عند علهف جيب ال وما جيب ما السيئة، الدائرية املخططات على ومثال ذلك عن توضيحية رسوم نستخدمها،

 (.املخططات هذه استعمال

 املخططات الفقاعية :السادس الدرس 
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 ( صورة توضيحية للمخططات الفقاعية 14الشكل)

 

 

صفحة متتالية فيها شرح وتوضيح حول املخططات الفقاعية )فيما تستعمل وقواعد استخدامها،  12الدرس  يضم
وما  وخارطة الفقاعات، وانتهى الدرس مبا جيب الكارتوغراممثال يف شكل رسم توضيحي هلا، الرابط بني خارطة 

 ال جيب فعله عند االستعانة ابملخططات الفقاعية(.

 اخلرائط :السابع الدرس 

 

 ( صورة توضيحية للخرائط15الشكل)

 تخدمنس وفيما طبقاهتا أشكال نستخدمها، وأين اخلرائط)ماهية  حول متتالية صفحة 23 من مكون درس هو
 فعله جيب ال ماو  جيب مبا الدرس ختم مت الدروس وكباقي( نوع كل  استعمال يتم ومىت اخلرائط أنوا الطبقات، هذه

 (.اخلرائط استعمال يف
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 اخلرائط الشجرية :الثامن الدرس 

 
 ( صورة توضيحية للخرائط الشجرية16)الشكل

 

 على توضيحي مثال وفوائدها، الشجرية اخلرائط)ماهية  حول تتمحور متتالية صفحات 9 جند الدرس هذا يف
 (.االستخدام عند فعله جيب ال وما جيب وما ذلك،

 موجز اجلداول والرسوم البيانية  :التاسع الدرس 

 
 ( صورة لفيديو حيوي على موجز اجلداول والرسوم البيانية17الشكل)
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 انيةالثم الدروس يف جاء ما أهم العراقي عمر املدرب فيه يعرض اثنية 48 من فيديو شكل يف جاء التاسع الدرس
 بياانته ختطيط يف الشروع قبل يسأهلا أن البياانت مستخدم على جيب اليت التساؤالت أبرز ويضيف السابقة،

 عملتست هل خريطة؟ يف أو زمنية سالسل يف عرضها األفضل من هل نوعية؟ أو كمية  البياانت هل: وهي
 اخلط؟ اجتاه لرؤية او واجلزء، الكل بني العالقة إلظهار أو للمقارنة املخططات

 هذه خالل من ايصاهلا يف يرغب اليت الرسالة حيدد أن البياانت مستخدم على جيب انه كمالحظة  وأيضا
 .املخططات

 األكثر واألخطاء البياين الرسم تشريح حول القادمة؛ الفصول يف عرضه سيتم ما املدرب ذكر الفيديو هناية يف مث
 .جتنبها يتوجب اليت شيوعا

 

 

 

 الرسوم البيانية واحملاور: اختبار قصري :العاشر الدرس 

 
 ول الرسوم البيانيةح( صورة حتوي على اختبار قصري 18الشكل)

الدرس العاشر واألخري فكان عبارة عن اختبار قصري حول الرسوم البيانية، حيث كان يف شكل أسئلة مع  أما
 كان  ذاإ ما ارساهلا فور اإلجابة على للحصول اإلجابة وارسال األخرية هذه من واحدة اختيار ليتم اقرتاحات1



 

التطبيقيلفصل ا   

 

~ 180 ~ 
 

هناية االختبار لتحصل يف االخري على النتيجة اإلمجالية من النقاط املتحصل  ويف .خاطئ أو صحيح اختيارك
 عليها.

 بيانتك أرسم: الرابع الفصل

 كيفية إنشاء رسم بياين ابستعمال جداول   :األول الدرسGoogle 

لفيديو توضيحي حول كيفية إنشاء رسم ( صورة 19الشكل)
 Googleابستعمال جداول  بياين

 

 Googleاألول من الفصل الرابع هو عبارة على فيديو مدته دقيقتني وتسعة وثالثني اثنية يتمحور حول  الدرس

وهو تطبيق ويب يسمح إبنشاء  Google spreadsheetsيف عرض البياانت املرئية عن طريق تقنية  ومهامه
  .CSV وصيغ Excel اإلكسالجداول بياانت ومشاركتها عرب شبكة األنرتنت؛ فهو مشابه لصفحات 

يكمل الشرح حول كيفية استخدام هذا التطبيق وما حيمله من مميزات؛ من حيث تعدد األشكال أو املخططات  مث
تة ميزة بروزا هي إمكانية حفظ املخطط إما يف شكل صورة اثب البيانية، وامكانية التحكم يف حجمها ولوهنا، وأكثر

 أو صورة تفاعلية لنشرها على الويب. 

 .Googleمث يتواصل الفيديو مبثال حول كيفية إجناز خمطط بياين من الصفر ابستعمال تطبيق  

 ممارسة :الثاين الدرس 
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 ( صورة توضيحية لتمارين حول الدورة 20الشكل)

الفصل الرابع مبمارسة أو متارين حول ما سبق تعلمه من كل الدروس؛ حيث حيتوي هذا التمرين على رابط  ينتهي
 بياانت جدول بناء أجل من http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.GROWللتحميل 
 .التمرين بداية يف معطيات شكل يف ذكرها سبق اليت البياانت عليه والتصنيف

 مث إتباع املراحل التالية من التمرين مبشاركة النتيجة املتحصل عليها مع بقية املتدربني. 

 

 

 

 

 

 اخلامتة الفصل اخلامس:

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.GROW
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 ( صورة لفيديو حيوي على خامتة الدورة21الشكل)

 الدورة، ذهه خالل من املتدرب يكتسبه ما أهم على حوصلة على حتوي العراقي عمر من كلمة  عن عبارة وهي
 .دقيقة 0:35 الدورة وكانت شهادة، على واحلصول الدورة اهناء وابلتايل

 
 الدورة حتليل نتيجة 

 ططاتواملخ الرسوم أفضل بواسطة مرئيا بياانتك اعرض" الدورة ومضمون لشكل حتليلنا خالل من     
 واخلامتة، املقدمة مع درس 17 إىل مفصلة فصول 5 شكل يف قدمت الدورة هذه أن الحظنا ،"البيانية
 من) درس لك  يف جاء ما وتوضيح شرح تضم متتالية صور إىل ابإلضافة هذا دقائق، ثالثة إىل ودقيقة

 راجع وها والسريع السهل االستيعاب على املتدرب تساعد توضيحية بيانية وخمططات رسوم، نصوص،
 وهذا السابق رسالد هناية بعد إال التايل الدرس إىل االنتقال ميكن ال حبيث احملتوى، عرض طريقة لبساطة

 . والسابق   التايل الزر خالل من

 يف تظهر اليت عربيةال إىل ترمجتها وميكن اإلجنليزية ابللغة متاحة الدورة فيديوهات أن إىل ابالضافة هذا     
 .ومقروء واضح خبط الفيديو أسفل
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 ملتدربا على يسهل وبسيطة منظمة بطريقة مصصم فالفيديو التصميم، جانب خيص فيما أما     
 لكل لخصم يقدم أنه حيث" العراقي عمرو. د"  الدورة مدرب على حتوي الفيديوهات فبعض استخدامه،

 الدورة يف يضاأ االعتماد ومت نفسه، املدرب بتعليق مصاحب الدرس على حيتوي منها اآلخر والبعض فصل
 .خمطط كل  به يتميز ما املخططات أنواع مجيع حول معلومات تقدم اليت املتالية الصور على

 موقع الدورة ومصدر ، Advocacy Assemblyاملنصة شعار ظهور هو الدورة فيديوهات مييز وما     
 .الفيديو طيلة أنفواتميز

 اجراء تدربللم ميكن حيث الوقت، من لكثري حتتاج وال حجمها، صغر هي أيضا الدورة اجيابيات ومن     
 موقع على دائما متاحة ألهنا وهذا معني، وقت تستوجب وال مباشرة ليست فهي يشاء، ما وقت الدورة
 .املنصة

 ملدربا طرف من وموقعة معتمدة شهادة على املتدرب حصول هو الدورة هبذه أكثر االهتمام يزيد وما     
 عدم هو الدورة هذه على يعاب ما ولكن مباشرة، انتهائها مبجرد قصري وقت يف املنصة بصمة على وحتوي
  .وهلاح االستفسارات مجيع وطرح حمتواها يف املشاركة خالل من املتدرب مع التفاعلية عنصر وجود

 األداء وحتسني ةاملعرف زايدة من املتدربني احتياجات حتقق أهنا يف التدريبية الدورة هذه أمهية وتكمن     
 العاملني اجاتاحتي على التعرف إىل اإلعالمية املؤسسات رؤساء أمام الفرصة وااتحة املهنية الكفاءات ورفع
 جمموعة أو إلعالميةا املؤسسات تقوم اليت التدريبية للربامج اجليد والتخطيط التدريب خالل من وذلك هبا،
 الدورات أن يثحب الصحفي، ابلتدريب املختصة التعليمية الرقمية املنصات على القائمني األشخاص من

 ودعمها سابقةال اخلربات انعاش فيها يتم اليت تنشيطية دورات إما تكون املنصات هذه ضمن التدريبية
 من التنفيذية؛ لعملا خطط أولوايت ترتيب فيها يتم إجرائية تدريبية دورات عن عبارة هي أو ابملستحداثت،

 خربات إلكساب تدريب دورات أو ، األداء ومهارة االستجابة سرعة اإلجناز، التنفيذ، سرعة حيث
 .ربابلتد يقوم الذي الشخص التخصص جمال عن بعيدة العادة يف تكون واليت جديدة ارتباطية

 سبتك البياانت، صحافة هو الصحافة العمل جوانب من جديدا جانبا تدرس اليت الدورة فهذه     
 ابعتباره تدريبال أمهية تربز وهنا كبري،  جهد بذل دون قصري ظرف يف املهارات من العديد عليها املتدرب

 لتغرياتا مع تتناسب جديدة واجتاهات ومعارف أمناط األفراد اكتساب على املساعدة وسائل ومن وسيلة
 العمل، يف التطبيقي واجلانب التعليمي اجلانب بني الفجوة تقليص وابلتايل الصحافة، ميدان على تطرأ اليت

 الدورة هذه يف تدربنيوامل الصحفني متكن البيانية واملخططات الرسوم أفضل ابستعمال مرئيا البياانت فعرض
 .العصر هذا يعرفه الذي املتسارع للتطور مواكبة تكون جديدة قصص كتابة  من
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 منح اللخ من وذلك ابلنفس الثقة ينمي مما الذات على االعتماد تعزز التدريبية الدورة هذه أن كما      
 أدائه حتسني خالهلا نم يستطيع أخرى، دورات يف املشاركة على املتدرب حتفيز وابلتايل ختامها، يف الشهادة

 .ضمنها يعمل اليت املؤسسة أداء حتسني يعين وهذا

 هي" يانيةالب املخططات و الرسوم أفضل ابستخدام مرئيا بياانتك اعرض" دورة أن إىل ابإلضافة هذا     
 تتميز اليت اايمز  بني من وهذه الدورات، هذه مثل إىل يلجؤون الصحفيني من العديد جيعل وهذا جمانية دورة

 الوقت من الكثري هتدرو  املال من الكثري تكلف اليت التدريب مراكز مع ابملقارنة التعليمية الرقمية املنصات هبا
 الدورة راءاج عن يتوقف أن ميكنه املتدرب أن حبيث أرحيية بكل يكون الدورة هذه اجراء أن كما  واجلهد،

 زر أو  املتابعة زر خالل من البداية إىل الرجوع إمكانية أيضا له وتتاح بعد، فيما إليها ويعود
 . البداية إىل الرجوع

 تنمية يف الراغبني جلميع متنح التعليمية الرقمية املنصات يف التدريبية الدورات أن القول ميكن هنا ومن      
 يريد الذي العمل جمال يف واملعارف املهارات خمتلف واكتساب التعلم فرصة منهم الصحفيني خاصة قدراهتم
 اليت الدورة إختيار تدربامل يستطيع حبيث التدريبية، الحتياجاهتم اجليد التحديد خالل من وذلك فيه التعلم

 روح تكوين ايلوابلت العامل أحناء مجيع من األشخاص من العديد مع التدرب الصحفي يستطيع كما  تناسبه،
 يتدرب أن أيضا طيعيست فالصحفي املرونة إىل ابإلضافة هذا الدورات، هذه يف واملشاركة املبادرة وروح الفريق

    . يناسبه الذي الوقت يف املتدربني من جمموعة مع

  معرفة يف الراغبني لكل مناسبة دورة أهنا القول ميكن الدورة هذه يف مشاركتنا خالل ومن األخري ويف     
 .  البيانية والرسومات املخططات ابستخدام مرئيا البياانت عرض كيفية
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 :الدراسة نتائج-6

ومنصتني  IJNetساعة يف قسم الكتابة، وشبكة الصحفيني الدوليني  24بعد القيام بدراسة حتليلية للموقعني 
 من جانبني:  Advocacy Assembly، ومنصة iversityتعليميتني؛ منصة 

من انحية الشكل عن طريق إخضاعهم جملموعة من املعايري من حيث: اجلوانب التقنية والوظيفية، اإلحبار، التصميم 
 الغرافيكي، احملتوى، التفاعلية.

نوان "اعرض حتت ع Advocassy Assemblyومن انحية املضمون قمنا ابختيار دورة تدريبية من منصة 
 بياانتك مرئيا بواسطة أفضل املخططات والرسوم البيانية" حيث توصلنا اىل النتائج التالية: 

بني يف ربني سواء الصحفيني أو الراغاملنصات الرقمية التعليمية تساهم بشكل كبري يف تطوير وتنمية مهارات املتدـــــــ 
ت تدريبية متعددة اجملاالت والتخصصات.تعلم الصحافة وامتهاهنا من خالل ما تقدمه من دورا  

 ـــــــ كسر احلواجز الزمنية واملكانية داخل املنصات التعليمية 

 ـــــــــ توفر أغلبية املنصات األرحيية للمتدربني يف اختيار األوقات املناسبة االختيار دوراهتا التدريبية. 

جمال عمله وخارجه. ــــــــ تكسب املنصات التعليمية الصحفي خربة شاملة يف  

 ـــــــ متنح أغلب املنصات التعليمية عنصر التفاعل بني املتدربني واملدربني. 

 ــــــ يكتسب املتدرب لغة جديدة خاصة عرب املنصات اليت توفر لغات متعددة.

الت، ــــــ اعتماد املنصات الرقمية التعليمية يف عرض حمتواها على دورات تدريسية يف شكل نصوص أو مقا
.منتدايت(فيديوهات أو رسوم توضحية، مناقشاهتا على املباشر، وتساؤالت عرب مساحات الدردشة )مدوانت،   

 ـــــــ تعدد املنصات الرقمية التعليمية وختصصاهتا وجمانية معظم دوراهتا. 

 ــــــ أصبحت حمط اهتمام املتدربني الصحفيني وغريهم.

ملتدرب وتنمي مهاراته وقدراته يف جمال معني.املنصات الرقمية التعليمية تعلم ا-  



 



 خامتة:

ميكنننل ول ننن ا نننن ا وعليننناه ولجلانب بنننة لننن  ودادنننت ولجلكل لننن م  ودت نننت    ل بنننة    ننن      ننناروه 
وليننن و   ول منننف  نننل ملوايو نننذ وع لبنننةا م نننيق وعليننناه منننايه ن    نننة مت نننت   نننل   ولجلنننتر ت و    ننن  

خجل ف   نننا     خاهنننة  فينننا  جل بننن  ن ننن ا ة خن نننر م هنننا لااننننة ف نننا  وليننن وب  ننننا إذ وليننن و   
 د روهتا   اتد جماالهتا   ف ومجلبازلا ملل وحل وم  وعكادبة  ول  ادبة   وعالبةا 

لكنننل لنننيو ال  لوننن  د ر  فيبنننة ولجلنننتر ت دوخنننل وع وملننن  ولجلتر يبنننة و    بنننة  منكنننل هننن و     نننة 
ملجا نذ  ور  نايق  ي نل  ننل ولا ن    ن  ي   .ذوخجلبار ول سنبنة ولنت  عنا تق     ن      ارو نذ   ل بنة  ترو ن

 ن غيجلذ   ولجلتر ت   ت والسجل  ع   م  ا والسجلكشاف لكل  ا ل  مت تا

وألخنن    نننال غ   ننل فا لننيق وعلينناه  جل بنن  ييننااه    و ننا  ان ننا  جل بنن   ننل غ لننا  ننل وع و ننف 
 نن م  ولجلانننب  واللكنإ    إال فا وننا  بنن ت  قنت اه  ابننأ ودجلشننارلا  فن زلنا فا  ا نن  وعلينناه  جلنن م   ولنت

  نل د روه ننغة  و ت  ولت  اجل تلا ليق وألخ     ليو  ا  ؤدي وىل    ف وعجلترن  وألمادت  ل اا

ممننا ال  ننن    يبننأضننا وىل لننيو فا ناننر ولننت روه ولجلتر يبننة ق ننل  يباننة ولننتر س ولل   ننة د ا ولجل
 و جلباماه  رغياه وعجلترن ا

   



 



 

  :تاقبلااملدليل 

يف ادلنصات ومواقع الكرتونية، لكنو مل يتم الرد  واحملاضرين  إىل عدد من ادلتدربني وادلدربنيمت توجيو عدة مقابالت 
 على معظمها وإن مت الرد يكون بعدم اإلجابة على أسئلتنا أو ترك رسالة لنا وذلك حبجة ضيق الوقت.

 أربعة مقابالت للمتدربني ومدرب وعضو فريق تنظيم يف منصة كون.صول على إال أننا قد سبكنا من احل

فطيمة لوىبين أستبذة حمبضرة لكلية علوم اإلعام واالتصبل ومديرة األكبدميية مع الدكتورة األوىل: ماقبللة 
 الدولية للتدريب والتطوير لربيطبنيب  

 مبىو الربنبمج املعتمد يف تنظيم حمتوى الدورات التدريبية؟ -

على النت امج  التدريبية اما خيططها ادلركز ادلعتمد واالكادمية تصادق عليو وتعلن عليها رمسيا على موقعها الب 
 .بوكوعلى صفحتها على الفايس

 على أي أسبس يتم تنظيم الدورات التدريبية؟ -

متطلبات الشباب تركز الدورات أكثر على اجلانب التطبيقي مراحل الدورة تتكفل هبا ادلراكز يف كل دولة حسب 
 والتخصصات وحسب القدرة ادلالية للمراكز وللمبتدئني.

 كيف يسبىم املركز التدرييب يف تطوير العمل الصحفي؟ -

سامهت كثريا من ادلراكز التدريبية يف تطوير العمل الصحفي بتقدمي صحفيني شباب ذوي كفاءات وابداع عاليني 
ركضها وراء الربح السريع دون التفكري يف تقدمي نوعية جيدة من شوىت ىذا العمل النبيل بولكن شبة مراكز أخرى 

 ادلتدربني.

ة يف ظل وجود منصبت التعليم اإللكرتوين؟ وىل ميكن أن ييف رأيك مب ىو مستاقبل املراكز التدريب -
 تأثر على مراكز التدريب التاقليدية؟



طاع مسريوىا العمل بشروط التدريب واحرتمو التدريب يف ادلراكز التدريبية يف اجلزائر لديها مستقبل زاىر لو است
 ادلتدريبني وامكانياهتم ولو امتازوا بادلصداقية.

ادلنصات التعليمية االلكرتونية موجودة من زمن ولكنها مل تقضي ال على التعليم التقليدي وعلى التدريب، لذا ال 
 1.أراىا تؤثر على مراكز اذا ما عملت ىذه األخرية دبا سبق وأن هنت عليو

 

 منصة كون الرقمية يف عضو فريق التنظيم  وىو مع العنود عبد هللا العربي الثبنية ماقبللة

 ( مبىو النظبم املعتمد يف تنظيم حمتوى ىذه املنصة؟1

 . LMSتعتمد منصة كّون الرقمية يف إتباع نظام إدارة التعليم  

 ( ممب يتكون فريق العمل الاقبئم على املنصة؟2

 يتكون الفريق من: 

 .الرئيس التنفيذي -
 .الفريق اإلداري -
 .فريق ادارة ادلشاريع -
  .فريق تطوير احملتوى -
 .فريق ادلوجهني وادلشرفني -

 ( على أي أسبس يتم تنظيم الدورات التدريبية؟3

 تتبع منصة كّون منهجية الفصول اجلامعية.

 ( ىل حتاقق املنصة التفبعلية الازمة لني املدرب واملتدرب؟4

يق تنظيم أنشطة وفعاليات خالل الرحلة التعليمية وزبصيص بعض احللقات ادلفتوحة لطرح نعم وذلك عن طر  
 األسئلة والنقاش.

                                                           
1
 اإلعالم واالتصال ومديرة االكاديمية الدولية للتدريبتم إجراء مقابلة عبر الفيس بوك مع  األستاذة فطيمة الزهراء بوهاني أستاذة محاضرة بكلية  

  والتطوير ببريطانيا 



 ( مب ىي املراحل اليت متر هبب الدورة التدريبية من لدلية التسجيل لغبية إستام الشهبدة؟5

 ع. بداية يقوم الطالب بإختيار الدبلوم ، بعدىا يقوم بالتسجيل ويكمل إجراءات الدف

 بعد ذلك يلتحق الطالب بادلادة ويتابع احملتوى اإلسبوعي.

 ادلنصة.يف يعمل الطالب عل متطلبات عملية ويقوم بإرفاقها 

 يتم تقييم عمل الطالب من قبل ادلقييمني وادلشرفني 

 يتطلب احلصول على الدبلوم اجتياز ادلواد بنجاح.  -
 ( مبىي نسبة املشبركني يف املنصة إسبوعًيب؟ 6

 6102ال زالت ادلنصة يف بدايتها فقد تأسست يف شهر أغسطس  

( يف رأيك مبىو مستاقبل املنصبت الرقمية التعليمية؟ وىل ميكن أن تؤثر لشكل كبري على مراكز التدريب 7
 التاقليدية ؟ 

ني يف التعلم. مع تكاثر ومنو العدد السكاين أصبحت ادلدارس التقليدية قليلة نسبة إىل عدد األفراد والطالب الراغب
من ىذا ادلنطلق تأيت ادلنصات الرقمية كحل مناسب ذلذه ادلشكلة لتوفري التعليم ادلطلوب وبشكل يغطي شرحية  

 كبرية ويوفر عدد من خيارات التعلم دلختلف الفئات. 

من ادلزايا نعم ، وىناك من الدراسات مايشري أن ادلراكز التقليدية قد تنقرض ألن ادلنصات اإللكرتونية تقدم عدد 
 . 2اليت تفتقدىا ادلدارس التقليدية مثل ) الدراسة يف أي زمان وأي مكان يناسب ادلتعلم( 

 

 البالد  مع الصحفي أسامة دحمون في قناة الثالثةالمقابلة 

 اسم ادلركز التدرييب واسم ونوع الدورة التدريبية وزلتواىا، واسم ادلدرب. -
 التلفزيويناكسلنس، نوع الدورة : التقدمي  -

 

                                                           

.عب البيد اإللكرتوينعضو يف التنظيم يف منصة كون الرقمية مت إجراء مقابلة مع  العنود عبد هللا العبي  2  



زلتواىا: تدريب ادلرتبصني على أصول األنواع الصحفية كالتقدمي، وادلراسلة، والتعليق، والتدرب على إعداد  -
 وتقدمي معرض الصحف.

 اسم ادلدرب: كرمي بوسامل -
 مب الدافع يف انضمبمك إىل مركز التدريب؟  -
 اكتساب مهارات يف رلال الصحافة دلساعديت لولوج عامل الشغل. -
جبنب من اجلوانب استفدت من التدريب داخل ىذا املركز؟ ومب ىي أىم املهبرات واملعبرف  يف أي -

 املكتسبة من خال تدريبك فيو؟
التقارير، وتدريب  وإعداد خباراألاستفدت من التقنيات اليت يتمتع هبا الصحفي كالكتابة للصورة وربرير  -

 النشرات. أنواعأمام الكامريا، وتقدمي سلتلف  اإللقاءالصوت، وطريقة 
 مب الطرق املستخدمة يف تاقدمي الدورة؟  -
التلقني النظري حي نقل فيو ادلدرب لنا سلتلف التقنيات وادلواقف وكيفية التعامل معها ويف اجلانب  -

 ، وتقدمي النشراتوإعدادىاالتطبيقي مثل تقدمي احلصص 
 معرتف هبب(؟ىل منحك املركز شهبدة أكبدميية يف آخر الدورة وىل ىي معتمدة )أي  -
 نعم، وىي شهادة يف رلال التقدمي التلفزيوين، معتمدة من بريطانيا. -
 مبىي الصعولبت اليت واجهتك يف تدريبك داخل؟ -
 التجربة كانت جد مفيدة، ومن بني الصعوبات اخلوف من مواجهة الكامريا -
 ىل سبىم تدريبك داخل املركز يف تطوير مهبراتك العملية؟ -
 نعم، وبشكل كبري. -
رأيك، ىل ترى أن املنصبت الرقمية التعليمية )التعليم اإللكرتوين( ترفع حاقب من مهبرات حسب  -

 الصحفيني؟ وىل ىي حا لديا يعوض املراكز التدريبية؟ ومن حيث مبذا؟ 
بدون  اإلعالمينعم، تعتب حل الن مهمة ادلدرب تقتصر على التلقني وتقدمي النصائح وتقنيات العمل  -

 سدي.اشرتاط احلضور اجل
 3ترفع من ادلهارات الصحفية من ناحية توفرىا على العديد من ادلعلومات. -

                                                           

ة دمحون صحفي يف قناة البالد مت اجراء معو ىذه ادلقابلة عب الفيسبوك.سامأ  3
  



 المقابلة الرابعة مع المتدربة هناء قيراطي:

 اسم املركز التدرييب واسم ونوع الدورة التدريبية وحمتواىب، واسم املدرب. -
 ادلركز التدرييب اكسلنس، نوع الدورة : دورة ادلراسل احملرتف -
التدريب على أصول كتابة ادلقاالت والألخبار، التدرب على فنيات التحرير نوع القوالب : حمتواىب -

الصحفية ادلعتمدة يف الكتابة، إعطاء فرصة للمتدرب للكتابة يف أحد اجملاالت وعرضها أمام األستاذ 
 ادلدرب

 اسم ادلدرب: زلمد يعقويب، مدير جريدة احلوار -
 ريب؟ مب الدافع يف انضمبمك إىل مركز التد -
 التعرف على اجملال الصحفي أكثر -
يف أي جبنب من اجلوانب استفدت من التدريب داخل ىذا املركز؟ ومب ىي أىم املهبرات واملعبرف  -

 املكتسبة من خال تدريبك فيو؟
 االستفادة ظهرت بعد ولوجي إىل العمل، يف إعداد األخبار والتقارير . -
 مب الطرق املستخدمة يف تاقدمي الدورة؟  -
 التلقني النظري، إضافة إىل التدريب التطبيقي وذلك بتحرير رلموعة من األخبار وادلقاالت وتصحيحها -

 ادلدرب. األستاذمن قبل 
 ىل منحك املركز شهبدة أكبدميية يف آخر الدورة وىل ىي معتمدة )أي معرتف هبب(؟ -
 البيطانية. األكاددييةنعم، وىي معتمدة من قبل  -
 جهتك يف تدريبك داخل؟مبىي الصعولبت اليت وا -
 عدم أخذ الوقت الكايف من أجل التحرير. -
 ىل سبىم تدريبك داخل املركز يف تطوير مهبراتك العملية؟ -
 إىل أنو منحين ذبربة جيدة غريت من نظريت يف الكثري من األمور. باإلضافةنعم،  -
حاقب من مهبرات  حسب رأيك، ىل ترى أن املنصبت الرقمية التعليمية )التعليم اإللكرتوين( ترفع -

 الصحفيني؟ وىل ىي حا لديا يعوض املراكز التدريبية؟ ومن حيث مبذا؟ 



أن تكون بديال ىذا يعتمد على الشخص ادلتدرب ومدى  خبصوصنعم ترفع من ادلهارات الصحفية، أما  -
 تركيزه من دون أن يكون أحد معو.

، حيث تكون ىناك فرصة ألخذ ادلزيد من حيث وفرة ادلعلومات اليت تقدم من قبل العديد من ادلختصني -
 .4من ادلعرفة من مصادر سلتلفة ومن خبات سلتلفة 
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 ملخص الدراسة:

العديد بصفة خاصة، أولت الصحفي  التدريب بصفة عامة والتدريب ظى هبانظرا لألمهية البالغة اليت حي
من أجل تنمية وتطوير  ةتدريب كوادرىا البشريوىذا بغرض  ،بو املؤسسات الصحفية عناية كبريةمن 

 معارفهم وزيادة خرباهتم املهنية يف جمال عملهم.

وقد حاولنا يف ىذه الدراسة معاجلة موضوع ميس جانب جديد من التدريب الصحفي، أال وىو " 
املنصات الرقمية التعليمية ودورىا يف تطوير العمل الصحفي "، حيث مت إبراز أمهية وأىداف، وأنواع 

ليمية ص ومزايا املنصات الرقمية التعئخصاعلى إىل تسليط الضوء  باإلضافةالتدريب الصحفي، ىذا 
املمتدة من منتصف ماي اىل منتصف شهر  الوصفيةوالتدريب الصحفي عربىا، حبيث سعت دراستنا 

 الوصول إىل استنتاجات حول املوضوع املدروس. متومنصتن إلكرتونين وقعن مل جوان، من خالل حتليلنا
كيفية سري املنصات وتنظيم الدورات لوقد مت اعتماد جمموعة من أدوات مجع البيانات منها املالحظة 

كما اعتمدنا أداة حتليل احملتوى من خالل تقدمي حتليل أرغونومي فيها، واملقابلة اإللكرتونية مع مدربن،  
 Advocacyنصتناملو ساعة يف قسم الكتابة   42ن شبكة صحفين الدولين  وللموقع

Assembly ،iversity جلمع كمصدر أخر مع مدربن   عتماد على املقابلةاالضافة إىل إ
وموضوع دراستنا يف جانب اليت تتشابو سات السابقة اتدعيم ىذه الدراسة ببعض الدر  مع،  املعلومات

حيث مت التطرق يف موضوع حبثنا  التدريب الصحفي وختتلف من ناحية التدريب عرب املنصات الرقمية.
 اىل جوانب مل تتطرق هلا تلك الدراسات السابقة.

 دراسة إىل مجلة من النتائج أمهها:صت ىذه الوقد خل

املنصات الرقمية التعليمية تساىم بشكل كبري يف تطوير وتنمية مهارات املتدربن سواء الصحفين أو أن 
يف تعلم الصحافة وامتهاهنا من خالل ما تقدمو من دورات تدريبية متعددة اجملاالت الراغبن  

 والتخصصات.

زمنية واملكانية داخل املنصات التعليمية ـــــــ كسر احلواجز ال  

 ـــــــــ توفر أغلبية املنصات األرحيية للمتدربن يف اختيار األوقات املناسبة االختيار دوراهتا التدريبية. 

 ــــــــ تكسب املنصات التعليمية الصحفي خربة شاملة يف جمال عملو وخارجو.



التفاعل بن املتدربن واملدربن.  ـــــــ دتنح أغلب املنصات التعليمية عنصر  

 ــــــ يكتسب املتدرب لغة جديدة خاصة عرب املنصات اليت توفر لغات متعددة.

ــــــ اعتماد املنصات الرقمية التعليمية يف عرض حمتواىا على دورات تدريسية يف شكل نصوص أو 
وتساؤالت عرب مساحات الدردشة مقاالت، فيديوىات أو رسوم توضحية، مناقشاهتا على املباشر ، 

 )مدونات، منتديات (.

 ـــــــ تعدد املنصات الرقمية التعليمية وختصصاهتا وجمانية معظم دوراهتا. 

 ــــــ أصبحت حمط اىتمام املتدربن الصحفين وغريىم.

 املنصات الرقمية التعليمية تعلم املتدرب وتنمي مهاراتو وقدراتو يف جمال معن.
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